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V tem valu zbolevajo 
mlajši
»Nismo pričakovali, da bomo od-
delek za covid morali odpreti tako 
zgodaj jeseni,« pravi vodja oddel-
ka za bolnike s covidom-19 v Splo-
šni bolnišnici Jesenice Mateja 
Verdinek.

3

ŠPORT

Poni je »zdržal«  
odličen čas
Sedme izvedbe Red Bull Goni 
Pony na Vršič se je udeležilo 955 
voznikov malih dvajsetpalčnih ko-
les brez prestav. Najhitrejša v mo-
ški in ženski konkurenci sta bila 
Luka Kovačič in Barbara Trunkelj.

10

KRONIKA

V Kamniku požgali  
zabojnik za testiranje
Neznanci so v noči na sredo pri 
Domu kulture Kamnik požgali za-
bojnik za izvajanje hitrih testov na 
koronavirus in za seboj pustili le-
take s pozivi »Stop PCT terorju«. 
Pristojni pozivajo k strpnosti.

14

ZANIMIVOSTI

Butična trgovina  
domačih izdelkov
Po dobrih desetih letih prireje se-
nenega mleka so na kmetiji 
Odems postavili kozolec toplar, v 
katerem so odprli butično trgovi-
no, ki na enem mestu ponuja do-
mače izdelke osmih kmetij.

24

VREME

Danes in jutri bo prete-
žno jasno. V nedeljo bo 
dopoldne jasno, popoldne 
bo spremenljivo oblačno.

7/23 °C
jutri: pretežno jasno

Ljubljanska c. 30  
Kranj

www.etis.si

Širok in pester
izbor  

hladilnikov in  
zamrzovalnikov,  

ki so na voljo 
takoj.

Takojšnja  
odprema  

ali prevzem  
aparata  

na zalogi.

NA VOLJO TAKOJ
Vabljeni v 

prenovljeni 
salon ETIS 

Kranj.
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Simon Šubic

Kranj – Do razgledne plo-
ščadi na višini štirideset me-
trov sicer šestdesetmetrs-
kega zvonika poznogotske 
cerkve sv. Kancijana in to-
varišev mučencev v sredi-
šču Kranja je treba prema-
gati 163 strmih stopnic, ve-
činoma lesenih, ponekod pa 
tudi kamnitih, ki so za obu-
te v neprimerno obutev lah-
ko spolzke. A kot po vsakem 
vzponu na hrib obiskoval-
ca tudi na novi kranjski raz-
gledni točki pričaka čudo-
vit razgled na staro mestno 
jedro in njegovo okolico. 

»Na katerokoli stran pogle-
date, boste videli precej da-
leč,« je pojasnila lokalna tu-
ristična vodnica Ana Brovč. 
Ob lepem vremenu lahko vi-
dite tudi Julijske Alpe, žal 
pa pogled na Triglav zakri-
va Šmarjetna gora, vidijo se 
domala celotne Kamniško-
-Savinjske Alpe, čez Sorško 
polje se razgledujete vse do 
Škofje Loke in Ljubljane ... 

»Vzpon na zvonik ni samo 
doživetje razgleda na staro 
mestno jedro in okolico Kra-
nja, ampak je tudi doživetje 
zvonov in srednjeveških zi-
dov. Je neka širša zgodba, 
dogodivščina, ki jo bomo 

lahko še nadgrajevali,« je 
ob odprtju razgledne točke 
z zvonika poudaril župnik 
Župnije Kranj dr. Andrej 
Naglič. Za 600 let starimi 
zidovi je tako mogoče vide-
ti in prebrati opise arhitek-
turnih in zgodovinskih za-
nimivosti cerkve, predstav-
ljeni so najpomembnejši 
kranjski župniki, obiskova-
lec se lahko od blizu spozna 
z melodičnim zvonovjem (t. 
i. Glockenspiel), ki je poseb-
nost cerkve, kar velja tudi za 
šest zvonov, saj je kranjska 
cerkev edina v Sloveniji, ki 
ima toliko zvonov v eni vrsti.

Zvonik ponuja več kot le razgled
Ta teden so v Kranju odprli novo turistično točko – razgledno ploščad na 
zvoniku župnijske cerkve sv. Kancijana in tovarišev mučencev. Kmalu bodo 
začeli obnavljati tudi zunanjost zvonika. 

Pogled z južne strani razgledne ploščadi na kranjskem zvoniku / Foto: Gorazd Kavčič46. stran
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – V ponede-
ljek je začel veljati vladni od-
lok, s katerim se širi PCT-
-pogoj (preboleli, cepljeni, 
testirani) na številne dejav-
nosti. Za uveljavljanje od-
loka je predvideno sedem-
dnevno prehodno obdobje, 
več nejasnosti je glede ob-
veznega izpolnjevanja PCT-
-pogoja za obisk zdravnika. 
Iz prvot nega odloka sicer iz-
haja, da je PCT-pogoj obve-
zen tudi za vse uporabnike 
ter udeležene ali prisotne pri 
izvajanju zdravstvene dejav-
nosti, vendar pa pogoj ne ve-
lja v primerih nujne oskr-
be in medicinske pomoči. 

Zdravniška zbornica Slove-
nije od ministrstva za zdrav-
je pričakuje pojasnilo, kate-
re zdravstvene storitve ozi-
roma dejavnosti se štejejo za 
medicinsko pomoč. Zborni-
ca je ministrstvo tudi opo-
zorila, da trenutna uredi-
tev v praksi pomembno ovi-
ra izvajanje zdravstvene de-
javnosti. Včeraj je bila sicer 
seja vlade, na kateri so raz-
pravljali o epidemioloških 
razmerah, covidnih odlo-
kih in predvidoma tudi o 
novem semaforju ukrepov, 
vendar odločitve do zaključ-
ka časopisne redakcije niso 
bile znane. 

Zdravstveni dom (ZD) 
Kranj je v sredo in včeraj 

že povabil prvih 530 upra-
vičenih do tretje doze cepi-
va, skladno z Nacionalno 
strategijo cepljenja proti co-
vidu-19 so najprej na vrsti 
starostniki. Prednostno to 
omogočajo tudi posebej ran-
ljivim kroničnim bolnikom, 
če je minilo šest mesecev od 
prejema drugega odmer-
ka cepiva. Temu so prilago-
dili urnik cepljenja v kranj-
ski vojašnici. V ponedeljek je 
predvideno cepljenje s tret-
jim odmerkom stanovalcev 
v Domu Taber v Cerkljah, 
v torek v Domu upokojen-
cev Kranj ter v Domu Petra 
Uzarja, enoti Naklo ... 

Več kot tisoč okužb na dan
Skrbi naraščanje okužb z novim koronavirusom. V torek so jih potrdili že 
več kot tisoč, lani na isti dan 43. Delež cepljenih s prvim odmerkom se bliža 
petdesetim odstotkom, delež polno cepljenih je 44-odstoten.

42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme BOŽENA POR z Blejske Dobrave.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 20. avgusta, prejmeta dve 
vstopnici za voden ogled gradu Dvor v Preddvoru Lenart Mar-
kovič iz Šmartnega v Rožni dolini in Blaž Roblek iz Preddvora.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 27. avgusta, prejmeta dve 
vstopnici za voden ogled gradu Dvor v Preddvoru Jana Oster-
man z Visokega in Petra Gerdej z Blejske Dobrave.
Nagrajencem čestitamo!

Skozi Popevko 2021 vas bo popeljal Tilen Artač

Festival Popevka 2021, na ka-
terem se bo predstavilo 12 tek-
movalnih skladb, bo v soboto, 
11. septembra, ob 20. uri na TV 
SLO 1, Prvem, Radiu Koper, 
Radiu Maribor in www.rtvslo.
si. Nastopili bodo Balladero, 
Aleksandra Ilijevski & Goran 
Bojčevski kvartet, Uroš Buh, 
Okustični, Rok Ferengja, Vud-
lenderji, Gregor Ravnik, Vero-
nika Kumar, Tomaž Hostnik, 
Raiven, Žiga Rustja in Lea Sirk. 
Vse popevke bodo izvajalci od-
peli v živo ob spremljavi revij-
skega orkestra RTV Slovenija. 
Na festivalu bo podeljenih šest 
nagrad. Pet nagrad bo podelila 
strokovna žirija. Skladba, ki bo 
prejela največje število glasov 
po telefonskem glasovanju, pa 
bo prejela veliko nagrado ob-

činstva in postala popevka leta 2021. Skozi festivalski večer 
vas bo popeljal Tilen Artač.
RTV Slovenija podarja dvema naročnikoma Gorenjskega glasa 
namizno svetilko. Nagradno vprašanje: Koliko novih skladb 
bomo slišali na festivalu Popevka 2021? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do torka 21. septembra, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva 1, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si.
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Začela se je šola

Vsak september pomeni začetek šole in konec počitnic. Dnevi 
so znatno krajši in ob sončnem vremenu so temperature prijet-
ne. Naša naročnica Vera Žabkar, ki je otroštvo kot Miklavčičeva 
Vera preživela v Preddvoru, zdaj pa živi v Šentjerneju na Do-
lenjskem, nam je poslala še nekaj pesmi na temo šole. Čeprav 
svojih otrok nima, prav dobro ve, kako se počutijo učenci.

Šolarji
Zdaj spet v šolo so šli, naši dragi šolarji.
Eni so prvič šolski prag prestopili,
vsi radovedni, kaj vse se bodo naučili.
Je šola hram učenosti,
v njej naučiš se modrosti,
če še učiteljica je prava,
šola zna biti zabava.
Šolski red je treba spoštovati,
v njej se ne smeš afnati,
priden, tiho biti, med poukom ne drugih motiti.
Vse od tebe je odvisno, kakšen red te čaka,
v šoli ne igraj junaka.
Učitelj 'gazda' je na šoli,
zato ne jezi ga, raje priden bodi.
Če boš tako, kot se šika, 
v življenju te čaka kariera velika!

Prvčki
Tako majhni, pa že v šolo gredo,
morali bi se še igrati, biti z mamico.
Nič jim ni jasno, kaj je zdaj to,
še včeraj v vrtcu, zdaj čez veliki prag šole vstopajo.
Eni so plašni, mamico hočejo in jočejo.
Vse je neznano, zanimivo zelo,
učiteljica prijazna jim zaželi dobrodošlico.

Jezersko in Žirovnica: več 
kot polovica precepljenih

Po včerajšnjih podatkih 
Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje se v državi de-
lež vseh cepljenih s prvim 
odmerkom bliža 50 odstot-
kom, delež polno cepljenih 
je 44-odstoten. Med starej-
šimi od 18 let je z vsemi od-
merki cepljenih 52 odstot-
kov, med starejšimi od 50 
let pa 65 odstotkov prebival-
cev, je v sredo objavila vlada. 

Na Gorenjskem je najbolj-
ša precepljenost v vseh sta-
rostnih skupinah skupaj v 
občini Jezersko z 52 odstot-
ki, sledi občina Žirovnica 
(51,2) in občina Bled (48,7).  

Epidemiološke razmere

Po kriterijih Evropskega 
centra za preprečevanje in 
obvadovanje bolezni smo v 
Sloveniji v rdeči fazi, v tem-
no rdečo bomo predvidoma 
prešli sredi septembra. To 
pomeni, da bo 14-dnevna po-
javnost potrjenih primerov 

na 100 tisoč prebivalcev pre-
segla 500, zdaj je blizu 400. 
Če bomo tako nadaljevali, 
bomo jeseni presegli drugi 
val epidemije v bolnišnicah, 
kažejo projekcije Instituta 
Jožef Stefan. Zaradi nalezlji-
vosti različice delta na Insti-
tutu ocenjujejo, da se bo do 
pomladi predvidoma okužil 
skoraj vsak necepljeni. Da se 

četrti val ne bo preveč razši-
ril, bi bila po njihovih podat-
kih potrebna precepljenost 
vseh odraslih, starejših od 
40 let.

Na intenzivni negi več 
kot šestdeset bolnikov

V sredo so ob 4912 oprav-
ljenih PCR-testih potrdi-
li 1016 novih okužb, delež 

pozitivnih je bil 20,7-odsto-
ten. V bolnišnicah se je zdra-
vilo že 269 covidnih bolni-
kov, kar je 26 več kot dan 
prej. Na intenzivni negi jih 
je bilo 63. V torek so umrli 
trije covidni bolniki, v sredo 
eden.

Največ okužb v Kranju, 
Kamniku, Škofji Loki ...

Na širšem Gorenjskem so 
okužbe v sredo potrdili v ob-
činah Kranj (29), Kamnik 
(14), Škofja Loka (13), Tržič 
(10), Gorenja vas - Poljane in 
Šenčur (po 8), Medvode in 
Cerklje (po 7), Mengeš (6), 
Naklo (5), Jesenice, Radov-
ljica, Železniki in Komenda 
(po 4), Bled in Žiri (po 3), Bo-
hinj, Žirovnica in Vodice (po 
2), po eno pa v občinah Gorje 
in Kranjska Gora.

Okužbe se širijo tudi v 
vrtcih in šolah, v zadnjem 
tednu je bila po včerajšnjih 
podatkih Sledilnika covid-19 
samo na Gorenjskem naj-
manj po ena okužba zazna-
na v 33 vzgojno-izobraževal-
nih ustanovah.

Več kot tisoč okužb na dan
31. stran

Maša Likosar

Kranj – Pobudnica projekta 
je Jadranka Smiljić, Gunnis-
seva rekorderka v maratonu 
neprekinjenega kvačkanja, 
ki je kvačkala grb Slovenj 
Gradca, kjer je potekal prvi 
Guinnessov rekord v mara-
tonskem kvačkanju v Slove-
niji. Osvojila ga je v 28 urah 
in petih minutah. Tokrat si 
je zadala nov izziv – skvač-
kati grbe vseh slovenskih ob-
čin. Izziv ji bo pomagalo iz-
polniti 211 kvačkaric in en 
kvačkar, na Gorenjskem bo 
kvačkalo 18 kvačkaric. 

Kvačkarice bodo delo za-
čele 15. septembra in zaklju-
čile na dan samostojnosti, 
26. decembra. Sprva bodo 
kvačkale skupno po Zoo-
mu, kasneje vsaka posame-
zno. Kvačkani grbi bodo 

razstavljeni v virtualni gale-
riji, grbe pa bodo dobili žu-
pani ob kulturnem prazniku 
v trajno last kot zahvalo za fi-
nančno podporo. 

Kot je pojasnila Zlata Kle-
indinst Oblak, koordinatori-
ca za Gorenjsko, so za izved-
bo projekta potrebna tudi fi-
nančna sredstva, zato se je 
pobudnica za podporo obr-
nila k vsem slovenskim ob-
činam. »Odzvale so se pred-
vsem majhne občine, na ža-
lost je k projektu pristopila 
samo ena gorenjska občina, 
nekatere so pomoč že odklo-
nile,« je povedala in doda-
la: »Prvotna ideja je bila, 
da grbe razstavimo v Mo-
zirskem gaju, vendar zara-
di nepredvidljive situacije v 
zvezi s covidom-19 to ne bo 
izvedljivo. Grbi bodo tako na 
ogled v virtualnem muzeju, 

kar pomeni, da bo naš pro-
jekt viden po celem svetu. 
Poleg izdelka bo na stra-
ni predstavljen tudi pomen 
grba in kratek opis občine. 
Če bo stanje sprejemljivo, 
bomo grbe razstavili še po 
posameznih pokrajinah.« 

Za grbe so natančno iz-
delali načrt, uporabili bodo 
slovensko prejo iz Doline 
Majšperk. Grbi bodo veli-
ki približno 1,4 x 1,8 me-
tra, vanj pa bo vloženih vsaj 
sto ročnih kvačkanih ur in 
2,5 kilograma preje. Kvač-
karice in kvačkar bodo tako 
za dosego Guinnessove-
ga rekorda skupno porabi-
li 530 kilogramov volne in 
21.500 ur dela. Uporabi-
li bodo kvačko številka 3,5 
oziroma 4, grb pa bo kvač-
kan v tehniki c2c, kar pome-
ni, da se začne kvačkati v 

kotu in se kvačka diagonal-
no. »Namen kvačkanja gr-
bov je promocija ročnih del, 
predvsem kvačkanja, obe-
nem tudi Slovenije in po-
sameznih občin. Ne nazad-
nje pa je za vsako kvačkari-
co to izziv, za nekatere zara-
di velikosti projekta in časa, 
ki ga potrebujejo za izdela-
vo, za druge zaradi telesnih 
hib in zaposlitve,« je poja-
snila Kleindinst Oblakova 
in dodala: »Ročna dela so v 
Sloveniji premalo cenjena. 
Nihče se ne zaveda, koliko 
truda in ur je potrebno za 
izdelavo posameznega uni-
katnega izdelka.« 

Častni pokrovitelj pro-
jekta je predsednik republi-
ke Borut Pahor, podpira pa 
ga tudi Slovenska turistična 
zveza in Društvo Heraldica 
Slovenija.

Slovenija kvačka slovenske grbe
Naj niti in kvačka povežejo Slovenijo – to je slogan kvačkaric Slovenije, ki so združile svoje spretnosti 
obračanja palčke in preje ter se lotile največjega kvačkarskega izziva v Sloveniji – projekta Slovenija 
kvačka slovenske grbe, s katerim želijo osvojiti Guinnessov rekord.

Grb Občine Cerklje na 
Gorenjskem 

Grb Mestne občine Kranj  
/ Foto: arhiv Slovenija kvačka

Grb Občine Jezersko  

/ Foto: arhiv Slovenija kvačka

Grb Občine Jesenice  
/ Foto: arhiv Slovenija kvačka
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Začenja se cepljenje s tretjim odmerkom cepiva, najprej 
bodo cepili starostnike, tudi v domovih za starejše. 
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KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Ker je v igri denar, je tudi 
interesov veliko

V preteklosti, ko sta mi-
nistrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

vodila minister Dejan Židan 
in kasneje ministrica Aleksan-
dra Pivec, so gorenjski kmetje 
večkrat tarnali, češ: »Minister 
je iz vzhodne Slovenije in zato 
bolj naklonjen poljedelstvu in 
nižinskemu kmetijstvu, manj 
pa govedoreji in gorsko-hri-
bovskemu kmetijstvu.« Seda-
nji minister Jože Podgoršek je 
z Gorenjskega, a zato kritik in 
pripomb od tu ni nič manj. 

Slovenija zdaj pripravlja 
strateški načrt skupne kme-
tijske politike za obdobje 
2023–2027, ki bo po potrditvi 
na vladi in v Evropski komisiji 
začrtal razdelitev več od pol-
druge milijarde evrov denarja 
za kmetijstvo, gozdarstvo, ži-
vilsko-predelovalno industrijo 
in podeželje. Kmetijsko-goz-
darska zbornica Slovenije 
zdaj zahteva za to obdobje še 
dodatnih 380 milijonov evrov, 
ob tem pa grozi z vsesloven-
skim protestom kmetov, če 
država njihove zahteve ne bo 
upoštevala.

Ker so v igri veliki denarji, 
je tudi interesov veliko, vsem, 
ki 'stojijo' za temi interesi, 
pa je skupno to, da želijo vsaj 
toliko finančnih podpor, kot 
jih imajo zdaj, ali še več. Mi-
nistru in njegovi ekipi ne bo 
lahko, da bo uskladil interese 
med hribovskimi in nižin-
skimi kmetijami, med polje-
delskimi, živinorejskimi, vino-
gradniškimi, sadjarskimi in 

zelenjadarskimi kmetijami, 
med kmetijami in kmetijski-
mi podjetji, med majhnimi in 
velikimi kmetijami, med kme-
tijami s konvencionalnim in 
tistimi z ekološkim načinom 
kmetovanja ... Na kmetijskem 
ministrstvu so z usklajevanjem 
predlogov že daleč, a nekaj od-
prtih vprašanj ostaja, med nji-
mi vprašanje, na katero višino 
zneska naj bi omejili skupno 
izplačilo neposrednih plačil. 
Predloga kmetij in kmetijskih 
podjetij sta si glede tega povsem 
nasprotujoča in ju bo težko 
uskladiti, a kakršnakoli že bo 
odločitev, bo to tudi odločitev o 
tem, koga država bolj podpira 
– kmetije ali kmetijska podje-
tja. Tudi tokrat bo po končanih 
usklajevanjih tako kot ob vsaki 
spremembi, na eni strani bodo 
zadovoljni in na drugi nezado-
voljni. Bodo med nezadovoljni-
mi tudi intenzivni gorenjski 
kmetje, ki bodo ostali brez zgo-
dovinskih plačil?! 

Ob vsaki spremembi kme-
tijske politike se vedno znova 
pojavljajo vprašanja, ali ne bi 
bilo bolje ukiniti dragega sis-
tema razdeljevanja denarja in 
kmetom namesto finančnih 
podpor zagotoviti višje odkup-
ne cene pridelkov. Da bi se to 
zgodilo, ni verjetno, tudi zato 
ne, ker Evropska unija in slo-
venska država s takšno politi-
ko ne spodbujata le pridelave 
hrane, ampak tudi okolju in 
potrošnikom prijazne načine 
kmetovanja, negovanje krajine, 
poseljenost podeželja ...

Urša Peternel

Jesenice – V ponedeljek so 
v Splošni bolnišnici Jeseni-
ce ponovno odprli oddelek 
za bolnike s covidom-19. Ta 
se nahaja v modrih zabojni-
kih na zgornjem parkirišču 
bolnišnice, za zdaj je v njem 
urejenih dvanajst postelj za 
bolnike s covidom-19. Tik 
pred odprtjem smo se v po-
nedeljek dopoldne pogovar-
jali z vodjo oddelka, zdrav-
nico Matejo Verdinek, spe-
cialistko interne medicine, 
ki je februarja letos prevze-
la vodenje covidnega oddel-
ka, ki je v jeseniški bolnišni-
ci deloval od oktobra lani do 
maja letos. 

»Nismo pričakovali, da 
ga bomo ponovno morali 
odpreti že tako zgodaj jese-
ni,« je povedala zdravnica, 
ki ne more skriti zaskrblje-
nosti, kaj že tako preutru-
jene zdravstvene delavce 
čaka v prihajajočih tednih 
in mesecih. »Osem mese-
cev sem delala z bolniki s co-
vidom-19 in glede na to, kaj 
smo videli v tem času, si nih-
če od nas ni želel ponovitve,« 
je dejala zdravnica, ki bo na 
oddelku delala s še tremi ko-
legi zdravniki.

Največ osemnajst postelj

»Za zdaj smo odprli dva-
najst postelj, število pa 
bomo povečevali glede na 
potrebe, do največjega šte-
vila 18 postelj na tem oddel-
ku,« je pojasnila. Za zdaj je v 
načrtu ministrstva za zdrav-
je predvideno, da bodo v je-
seniški bolnišnici imeli le 

navadne postelje, ne inten-
zivnih, saj v stavbi še ved-
no potekajo gradbena dela, 
energetska in požarna sa-
nacija se sicer zaključujeta, 
a se hkrati začenja dogradi-
tev oddelka za intenzivno 

terapijo. Obenem bolnišni-
co pesti hudo pomanjkanje 
medicinskih sester oziro-
ma zdravstvenih tehnikov, 
kar je prav tako eden od ra-
zlogov, zakaj so omejeni pri 
povečevanju števila postelj 
za bolnike s covidom-19. A 
če bo treba in bo tako odloči-
lo ministrstvo, dodaja Mate-
ja Verdinek, bodo skušali za-
gotoviti največ štiri intenziv-
ne postelje in dodatno pove-
čali kapacitete za postelje na 
običajnih oddelkih. 

Stanje se poslabša hitreje

Glede na značilnosti del-
ta različice virusa in glede 
na izkušnje drugih držav, 
kot so Velika Britanija, ZDA 
in Indija, v tem valu zbole-

vajo mlajši ljudje, in to v 
precej hujši obliki, kot so v 
prejšnjem valu epidemije, 
ko je bila prevladujoča 'obi-
čajna' različica virusa. »Gle-
de na pogovore s kolegi v tu-
jini, kjer imajo več izkušenj 

z različico delta, imajo pa-
cienti težji potek bolezni in 
zato so tudi potrebe po in-
tenzivni negi večje. Stanje 
se pacientom poslabša hit-

reje kot pri prejšnji različici, 
od okužbe do hospitalizaci-
je v povprečju mine od štiri 
do šest dni (prej je minilo od 
sedem do deset dni). Bistve-
no večje so tudi potrebe po 
kisiku, v prejšnjem valu so 
po podatkih iz ZDA pacienti 
običajno potrebovali od štiri 
do pet litrov kisika na minu-
to, pri delta različici pa kar 
deset litrov pretoka kisika na 
minuto.« Poleg tega hudo 
zbolevajo tudi mlajši ljudje, 
celo otroci, ki potrebujejo ki-
sik in celo intubacijo. 

Druge bolezni odkrite 
pozno

Ob tem pa je Mateja Ver-
dinek opozorila na še en pro-
blem. Čez poletje so zdrav-
niki opažali, da je bila zara-
di nedostopnosti zdravstve-
nih ustanov, ki so se morale 

ukvarjati z bolniki s covi-
dom-19, pri veliko bolnikih 
kakšna druga bolezen odkri-
ta pozno. To se žal obeta tudi 
v prihodnjih mesecih, ko 

bodo zdravniki ponovno pre-
obremenjeni s skrbjo za co-
vidne bolnike. »Vsi, ki bomo 
delali v covidnem oddelku, 
rednih ambulant ne bomo 
mogli izvajati, zato bodo bolj 
obremenjeni drugi kolegi,« 
opozarja sogovornica. 

Pri cepljenih potek 
bolezni milejši

Ob tem pa je ponovno po-
udarila na nujnost cepljenja, 
po njenih besedah bi sta-
rejši od petdeset let mora-
li biti stoodstotno preceplje-
ni. »Izkušnje iz tujine kaže-
jo, da četudi zbolijo, je potek 
bolezni bistveno milejši,« 
je dejala in ponovno pozva-
la tudi k spoštovanju drugih 
preventivnih ukrepov, kot so 
vzdrževanje razdalje, nošnja 
zaščitnih mask in razkuže-
vanje rok.

V tem valu zbolevajo mlajši
»Nismo pričakovali, da bomo oddelek za covid morali odpreti tako zgodaj jeseni,« pravi vodja oddelka 
za bolnike s covidom-19 v Splošni bolnišnici Jesenice Mateja Verdinek.

Vodja covidnega oddelka v Splošni bolnišnici Jesenice, 
zdravnica Mateja Verdinek / Foto: Gorazd Kavčič

Ekipo zdravstvene nege na covidnem oddelku vodi 
diplomirana medicinska sestra Gordana Sivec.

Na covidnem oddelku bodo za zdaj delali štirje zdravniki, štiri diplomirane medicinske 
sestre in šest srednjih medicinskih sester oziroma tehnikov zdravstvene nege.

Covidni oddelek se hitro polni, že v torek je bilo 
zasedenih sedem postelj, včeraj pa že deset.

Čez poletje, ko na Jesenicah niso imeli oddelka za 
covid, so bolnike s covidom-19, ki so potrebovali 
bolnišnično oskrbo, premeščali v druge bolnišnice.
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Planinsko društvo Križe išče 
OSKRBNIKA OZIROMA OSKRBNIŠKO EKIPO 

za oskrbovanje Koče na Kriški gori za čas enega leta, in sicer od 
1.  10.  2021 do 30.  9.  2022. Pogodbo o oskrbovanju bodo 
sklenili s podjetjem oz. ponudnikom, ki ima registrirano gostin-
sko dejavnost in izpolnjuje ostale pogoje za oskrbnika planin-
ske koče.

Več na spletni strani PD KRIŽE www.pd-krize.si. 

Pisne prijave z zahtevanimi prilogami pošljite do ponedeljka, 
20. septembra, na naslov:  
Planinsko društvo Križe, Pod Slemenom 11, 4294 Križe. 

Marjana Ahačič

Radovljica – Eden od večjih 
infrastrukturnih projektov, 
ki ga je občina Radovljica 
izvajala vzporedno z držav-
nim projektom obnove go-
renjske železnice, je gradnja 
kolesarske povezave med 
upravnim središčem Rado-
vljice in železniško postajo 
v Lescah. 

Občina projekt izvaja v 
dveh fazah – prva, izgradnja 
kolesarske steze in hodnika 
za pešce ob regionalni ces-
ti med krožiščema z Boštja-
novo ulico in Alpsko cesto z 
delno rekonstrukcijo regio-
nalne ceste, ki vključuje tudi 
ureditev dveh novih prebo-
jev oziroma manjših predo-
rov ob cestnem podvozu pod 
železniško progo, je tik pred 
zaključkom. Vrednost grad-
benih del, ki bodo končana 
še v tem mesecu, znaša prib-
ližno 900 tisoč evrov, so po-
jasnili na radovljiški občin-
ski upravi. Manjšo slove-
snost ob uradnem odprtju 
kolesarske povezave načrtu-
jejo v okviru Evropskega te-
dna mobilnosti v drugi polo-
vici septembra.

Za rekonstrukcijo regio-
nalne ceste, ki vključuje tudi 
ureditev cestnih priključkov, 
Ministrstvo za infrastruktu-
ro prispeva dodatnih 300 ti-
soč evrov, izvaja pa jo Direk-
cija RS za infrastrukturo. 

Občina je na tem cestnem 
odseku sočasno uredila ce-
stno razsvetljavo, prometno 
signalizacijo, vodovod in ka-
nalizacijo.

Za gradnjo drugega sklo-
pa kolesarske povezave v Ro-
žni dolini in Železniški ulici 
od trgovine Žita do železni-
ške postaje v Lescah je izva-
jalec že izbran, pogodbena 
vrednost gradbenih del zna-
ša 679 tisoč evrov, izvedena 
pa bo v prihodnjem letu. V 
tem sklopu je predvidena še 
gradnja vodovoda na obmo-
čju občinskega podrobnega 

prostorskega načrta v sre-
dišču Lesc, Za Mlinaričem, 
za kar občina pripravlja pot-
rebno dokumentacijo, vred-
nost teh del pa je ocenjena 
na približno 50 tisoč evrov.

Ocenjeni stroški izved-
be celotnega projekta so ob 
prijavi znašali dva milijona 
evrov, od tega bo Evropski 
sklad za regionalni razvoj 
prispeval 1,4 milijona evrov, 
so še pojasnili na radovljiški 
občinski upravi.

Nadaljnjo gradnjo kole-
sarskih povezav v Lescah ob-
čina načrtuje v povezavi z 

državnim projektom izgra-
dnje daljinske kolesarske 
povezave iz Zgornjesavske 
doline oziroma Bleda in Bo-
hinja proti Kranju. Ta naj bi 
tekla mimo trgovskega cen-
tra med avtocesto in Lesca-
mi, občina pa naj bi zagoto-
vila lokalne kolesarske pove-
zave – nove kolesarske poti 
tam, kjer je to mogoče, ozi-
roma vsaj zarisane na obsto-
ječih cestnih povezavah. Že 
v prihodnjem letu bo tako 
urejena talna signalizaci-
ja za vodenje kolesarjev na 
Alpski cesti v Lescah.

Prvi del kolesarske povezave
Prvi del kolesarske povezave med Radovljico in Lescami je že zgrajen, izbran je tudi že izvajalec za 
nadaljevanje, ko bodo uredili kolesarsko stezo v Rožni dolini do železniške postaje v Lescah. 

Kolesarska steza in pločnik ob regionalni cesti med Radovljico in Lescami sta zgrajena, 
v prihodnjem letu sledi ureditev kolesarske povezave do železniške postaje v Lescah, za 
katero je že izbran izvajalec. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – »Znova so se odpr-
la šolska vrata, virus pa je še 
vedno med nami, spreme-
nil nam je potek življenja, 
spremenil naše dnevne ruti-
ne, kar nekaj ljudi se je znaš-
lo v finančni stiski. Zagoto-
vo pa nas ta epidemija uči, da 
moramo stopiti izven svojih 
okvirjev in se ozreti okoli nas, 
pogledati moramo na druž-
bo, ki nas obkroža, biti mo-
ramo solidarni drug do dru-
gega, posameznika ne sme-
mo prepuščati usodi, ampak 
mu moramo pomagati, da se 
z našo podporo izvleče iz te-
žav. Veliko staršev svojim ot-
rokom ne more kupiti no-
vih obveznih šolskih potreb-
ščin, zato smo se v Sloven-
ski demokratski mladini Tr-
žič odločili, da moramo mla-
di za mlade nekaj narediti. 
Prišli smo na idejo, da v av-
gustu prvič izpeljemo dobro-
delno akcijo zbiranja šolskih 

potrebščin za Osnovno šolo 
(OŠ) Tržič,« je povedal Jaka 
Jankovec, predsednik LO 
SDM Tržič.

Brez kakršnihkoli priča-
kovanj so šli v akcijo zbiranja 

šolskih potrebščin, Ljud-
ska univerza Tržič je orga-
nizatorjem odstopila pros-
tor za oglaševanje akci-
je na njihovih oglasnih de-
skah, glavnina oglaševanja 

pa je potekala po socialnih 
omrežjih. »Zagotovo pa drži 
rek, da prijaznost prijaznost 
najde. Odziv lokalne skup-
nosti je bil neverjeten, zbra-
li smo večje število zvezkov, 
barvic, f lomastrov, svinčni-
kov, tempera barv, ravnil, 
šestil in še veliko ostalih šol-
skih potrebščin,« je pojas-
nil Jankovec, hvaležen tako 
vsem tržiškim občanom kot 
tudi občanom drugih občin, 
ki so se odzvali in prispevali 
po svojih močeh. »Otroci so 
naša prihodnost in prav je, 
da kot solidarna skupnost 
vsem otrokom vsaj poskusi-
mo omogočiti enake pogoje 
za izobraževanje.« Zbrane 
šolske potrebščine so konec 
avgusta predali pomočni-
ci ravnatelja OŠ Tržič Mojci 
Bečan. Letošnja uspešno iz-
vedena dobrodelna akcija pa 
jih je spodbudila, da jo bodo 
v prihodnjem letu razširili 
tudi na preostali dve osnov-
ni šoli v občini Tržič.

Vsak je prispeval po svojih močeh
Uspešna dobrodelna akcija zbiranja šolskih potrebščin za Osnovno šolo Tržič.

Od desne: predsednik LO SDM Tržič in član sveta zavoda 
OŠ Tržič Jaka Jankovec, pomočnica ravnatelja Mojca Bečan, 
predsednik OO SDS Tržič Anže Perčič ter Rok Jankovec 

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – V Slovenskem 
planinskem muzeju danes 
odpirajo gostujočo razstavo 
Constructive Alps. Med raz-
stavljenimi projekti je dva-
najst prenov oziroma nado-
mestnih gradenj in šestnajst 
novogradenj. Prvi trije nagra-
jeni projekti (biotehniški iz-
obraževalni center, gorsko 
gostišče in montažna hala) 
navdušujejo tudi s premišlje-
nostjo, s katero so se investi-
torji in arhitekti lotili projek-
tov. Posebej izstopa želja vod-
stva biotehniškega izobraže-
valnega centra iz Saleza, da 
nove potrebne šolske kapaci-
tete zasnujejo kot nizkoteh-
nološko stavbo in uporabijo 
preproste in učinkovite rešit-
ve, ki bi dijake vzgajale tudi v 
tem pogledu. Na ogled bodo 

še projekti večstanovanjskih 
stavb, skupnostnega bivanja, 
kmečkih domačij, gorske ka-
pele, gospodarskih poslopij, 
mlekarne, stanovanjske so-
seske, večnamenskih objek-
tov, otroških vrtcev, žičniške 
postaje do oživitve zaselka in 
tudi projekt prenove alpske-
ga skednja v Bohinju. Nag-
rado Constructive Alps od 
leta 2010 razpisujeta Kne-
ževina Lihtenštajn in Švicar-
ska konfederacija, podpira-
jo pa jo države pogodbenice 
Alpske konvencije, med nji-
mi je tudi Slovenija. Nagra-
dni natečaj predstavlja otip-
ljiv prispevek k uresničeva-
nju konvencije, ki je postavila 
vizijo, da bo zgled na podro-
čju blaženja podnebnih spre-
memb in prilagajanja nanje, 
pri čemer imajo stavbe po-
membno vlogo. 

Na razstavi v muzeju tudi 
nagrajeni projekti 

Koprivnik – Krajevna skupnost Koprivnik - Gorjuše, Kulturno 
društvo Valentina Vodnika in Kulturno društvo Gorjuše ta 
konec tedna pripravljajo Vodnikove dneve, tradicionalno kul-
turno prireditev v spomin na prvega koprivniškega župnika 
Valentina Vodnika. Prireditev se začenja danes z večernim 
pohodom na Vodnikov razglednik – zbor za pohodnike je ob 
19. uri pred gasilskim domom na Koprivniku. Program bodo 
popestrili lovski rogisti iz Bohinja. Osrednja prireditev, na 
kateri bodo sodelovali domači cerkveni pevski zbor ter otroci 
s Koprivnika in Gorjuš, pa bo jutri, 11. septembra, ob 19. uri v 
cerkvi na Koprivniku. V nedeljo bo tam še sveta maša v spomin 
na Valentina Vodnika, pred cerkvijo pa vaški semenj.

Vodnikovi dnevi na Koprivniku

Bohinj – S Turističnega društva Bohinj sporočajo, da so glede 
na stanje, ki ga povzroča prisotnost novega koronavirusa, 
sprejeli odločitev, da odpovedo 7. Praznik sira in vina in 64. 
Tradicionalni Kravji bal. Gre za tradicionalni prireditvi, ki ju v 
društvu organizirajo že vrsto let, njuno izvedbo pa so načrto-
vali v tretjem koncu tedna v septembru. Upajo, da se vračajo 
prihodnje leto.

Praznik okušanja odpade, ne bo tudi Kravjega bala

Hrušica – Jutri, v soboto, bo na Hrušici potekala prva gorsko-
hitrostna dirka, namenjena vsem, ki si želijo svoje jeklene 
konjičke preizkusiti na zaprti gorski cesti. Potekala bo na 2,6 
kilometra dolgem odseku ceste do deponije Mala Mežakla, 
na njej pa bo sodelovalo 60 vozil, med njimi Lamborghini 
Aventador, Shelby GT350R, Alfa Romeo 4C, BMW M3, Porsche 
Panamera Turbo S ... Dirko si bo mogoče ogledati skoraj ob 
celotni progi, vstopnine na dogodek pa ne bo.

Gorsko-hitrostna dirka na Hrušici

Smlednik – Turistično društvo Smlednik jutri, 11. septembra, 
na Starem gradu v Smledniku prireja Grajski lonec. Tekmova-
nje v kuhanju Grajskega lonca se bo začelo ob 10. uri, ob 14. 
uri pa bo ocenjevanje skuhanih jedi in razglasitev zmagovalca.

Grajski lonec v Smledniku
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• Tek 
• Kolesarjenje 
• Trening
• Gorski šport 
• Hokej na ledu 
• Smučanje 
• Lov
• Drugi športi

Servisna delavnica: 
• Servis koles
• Servis smuči
• Montažna dela
• Brušenje drsalk
• Napenjanje strun na teniških loparjih

Več na xxlsports.at

Varno nakupovanje v sklopu upoštevanja veljavnih ukrepov 
za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom.

Veliko odprtje
v nakupovalnem centru 
Südpark Celovec/Klagenfurt
16. 9. od 7. do 19. ure
2.500 m2 raja za športne navdušence z najboljšim svetovanjem, najboljšimi 
storitvami, najboljšimi blagovnimi znamkami in najboljšimi cenami
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Do odprtja razgledne toč-
ke je prišlo v sodelovanju 
med župnijo, Mestno obči-
no Kranj in Zavodom za tu-
rizem in kulturo Kranj, je 
razložil kranjski župnik. Še 
pred tem so obnovili notra-
njost zvonika. »Obnova je 
intenzivno potekala zadnje 
pol leta, a začelo se je že ko-
nec leta 2019, ko so se po-
kvarili zvonovi in cerkvena 
stolpna ura. Pristopiti smo 
morali k sanaciji, pri tem pa 
se je odkrilo, da je konstruk-
cija slaba, da imajo zvonovi 
pretežka kladiva, da je stre-
lovod v slabem stanju. Tak-
rat smo se spomnili pre-
dlogov meščanov in okoli-
čanov, da bi radi šli na zvo-
nik, in tako smo združili sa-
nacijo zvonika z odprtjem 
turistične točke,« je pojas-
nil Naglič. Med prenovo 
zvonika so naleteli tudi na 

približno sto let staro pivsko 
steklenico znanega kranj-
skega pivovarja Mavrila 
Mayrja in časopis Novosti, 

ki je izšel 3. avgusta 1933. 
Domnevajo, da so jih kot 
zapuščino v zvoniku pusti-
li kranjski pritrkovalci. Tudi 
ti najdbi si lahko obiskova-
lec ogleda med vzponom na 
zvonik. 

Župnijo je sicer obnova 
notranjosti zvonika stala 
okrog 300 tisoč evrov. »To 
smo zmogli, ker smo od dr-
žave pred leti dobili dena-
cionalizacijska sredstva, ki 
smo jih vložili v obnovo, da 
državni kulturni spomenik 
ohranimo tudi za nasled-
nje generacije,« je povedal 
kranjski župnik. Tudi izku-
piček od turističnega obi-
ska zvonika bo župnija vlo-
žila v vzdrževanje cerkve, 
ki je sicer januarja postala 

kulturni spomenik držav-
nega pomena. »Že oktobra 
bomo začeli obnavljati tudi 
zunanjost zvonika,« je na-
povedal.

Zvonik je odprt za javnost 
vsak dan med 9. in 17. uro. 
Vstopnice so na voljo v turi-
stično-informativnem cen-
tru Kranjska hiša po ceni 
šest evrov, za družine in več-
je skupine pa po štiri evre 
na osebo. »Po nakupu vsto-
pnice se obiskovalci samos-
tojno podajo na zvonik, zato 
pričakujemo njihov korek-
ten odnos. V Kranju gre za 
prvi tovrstni turistični ogled, 
ki je sicer po svetu že ustalje-
na praksa za oglede cerkve-
nih znamenitosti,« je opo-
zoril župan Matjaž Rakovec. 

Zvonik ponuja več kot le razgled
31. stran

Do razgledne ploščadi vodi precej strmo stopnišče s 163 stopnicami in tremi podesti. 

Med prenovo zvonika so delavci naleteli tudi na pivsko 
steklenico s konca 19. stoletja in časopis Novosti iz leta 
1933. 
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Ana Šubic

Kranj – Folklorna skupi-
na (FS) Sava Kranj, ki ima 
po 72 letih delovanja za se-
boj že več kot 140 gostovanj 
v tujini, je nedavno gostova-
la tudi na 27. mednarodnem 

folklornem festivalu In-
contro di Cultura Popola-
re v mestu Macerata v pok-
rajini Marche v Italiji. Festi-
val, ki je potekal konec avgu-
sta, je bil zaradi koronaraz-
mer nekoliko okrnjen, po-
leg savčanov pa so na njem 

sodelovale še tri skupine: ro-
munska in dve italijanski, 
od tega ena iz gostiteljske-
ga mesta. »Festival je kljub 
omejitvam zaradi epidemio-
loških razmer zelo dobro us-
pel. Savčani smo bili tudi na 
tem gostovanju uspešni,« je 

bila zadovoljna predsedni-
ca Kulturnega društva Sava 
Kranj Darja Eterovič.

Za potrebe petdnevne-
ga gostovanja so savčani 
že doma na intenzivnih va-
jah usvojili 20-minutni go-
renjski program, saj jim 

organizator tokrat ni omo-
gočil preoblačenja, kot so 
sicer vajeni. Ob odprtju fe-
stivala so nastopili v Areni 
Sferisterio. »Prevzeti smo 
bili nad lepoto in veličino 
tega prireditvenega prosto-
ra,« se spominja Eteroviče-
va. Po otvoritveni skupinski 
koreografiji predstavnikov 
vseh sodelujočih skupin je 
kot prva na oder stopila FS 
Sava. »Občinstvo smo ogre-
li s prepričljivo izvedeno di-
namično predstavitvijo go-
renjskih plesov,« je pojasni-
la in dodala, da so si z zani-
manjem ogledali tudi nasto-
pe ostalih skupin, ki so bili 
vsi zelo dobri.

Naslednji večer so nasto-
pili v mestecu Civiatnova 
Alta, kjer so pred številni-
mi gledalci zopet sprošče-
no in doživeto odplesali go-
renjski splet, ob koncu pri-
reditve pa so vsi nastopajo-
či skupaj zarajali na festival-
skem odru. En večer so na-
menili tudi krstu novih čla-
nov, ki so bili prvič na gosto-
vanju s FS Sava.

Predstavnike sodelujočih 
skupin sta sprejela tudi žu-
pan mesta Macerata in gu-
verner istoimenske province. 

»Prenesli smo jima darilo in 
pozdravno pismo kranjskega 
župana. Uradnega sprejema 
se je udeležilo vodstvo naše 
skupine ter dva godca in ple-
sni par v noši, ki so tudi pri-
ložnostno nastopili,« je raz-
ložila. Organizatorji so jih 
povabili tudi na voden noč-
ni ogled mesta Macerata, po-
leg tega so obiskali še romar-
sko središče Loreto in sose-
dnji hrib, kjer leži prestolni-
ca harmonik Castelfidardo. 
»V mestu imajo muzej har-
monik, kjer hranijo tudi naj-
večjo delujočo harmoniko na 
svetu, ki so jo seveda preiz-
kusili tudi naši glasbeniki,« 
je razkrila sogovornica.

Tik pred koncem gosto-
vanja so se udeleženci v na-
rodnih nošah odpravili še k 
nedeljski maši na prostem. 
»Sledilo je slovo, ki smo ga 
preživeli ob mednarodni 
zakladnici glasbe in plesa, 
savčani pa smo ga posladka-
li s slovensko orehovo potico 
in z njo navdušili prisotne,« 
nam je še zaupala Eteroviče-
va in poudarila, da so se na 
gostovanju imeli čudovito. 
Upa, da bo takšna gostova-
nja možno prirejati in se jih 
udeleževati tudi v prihodnje. 

Savčani na festivalu v Italiji
Folklorna skupina Sava Kranj je sodelovala na mednarodnem folklornem festivalu v italijanski Macerati, 
kjer se je predstavila s spletom gorenjskih plesov.

Folklorna skupina Sava Kranj po nastopu v Areni Sferisterio / Foto: arhiv FS Sava

Kranj – Iz Komunale Kranj so sporočili, da bo v prvi polovici 
oktobra na območju mestne občine Kranj ter občin Šenčur, 
Naklo, Preddvor in Jezersko potekala akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov, zbranih v gospodinjstvih. Termine, lokacije zbi-
ranja in podatke, katere nevarne odpadke lahko uporabniki 
prinesejo na zbirno mesto, so objavili na svoji spletni strani, 
obvestilo o zbiranju nevarnih odpadkov na njihovem obmo-
čju pa bodo objavili tudi na zadnji strani računov, ki jih bodo 
gospodinjstva prejela ta mesec. 

Oktobra zbiranje nevarnih odpadkov

Zgornje Bitnje – Na pokopališču v Bitnjah so včeraj začeli 
urejati osebni prehod s parkirišča na pokopališče in poti, so 
sporočili z Mestne občine Kranj. Tlakovali bodo tudi poti pri 
novih žarnih grobovih, pri fontani bodo odstranili in na novo 
zasadili živo mejo tise, odstranili bodo tudi stare betonske 
plošče in izvedli novo tlakovanje. Gradbena dela bodo v prime-
ru ugodnih vremenskih razmer potekala do konca septembra. 

Gradbena dela na pokopališču v Bitnjah

Simon Šubic

Kranj – Bralec nam je ta te-
den prijazno sporočil, mi 
pa njegovo obvestilo po 
tej poti posredujemo nap-
rej Mestni občini Kranj (če 
morda še niso sami opazi-
li), da je v kanjonu Kokre 
pod Kokrškim mostom v 

starem mestnem jedru eno 
od dreves izgubilo 'tla pod 
nogami' in se ujelo na sose-
dnja drevesa, kjer sedaj že 
več dni čaka ... »Upajmo le, 
da se ne bo zrušilo s 'kole-
gi' vred na kakšne pohod-
nike,« je pripisal bralec, ki 
nam je v dokaz posredoval 
tudi spodnjo fotografijo. 

Viseče drevo v kanjonu Kokre
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Kjer vi vidite 
parkirišče, 
mladi vidijo
zabavišče.

Zavarujte jih
pri odkrivanju sveta.
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Samo Lesjak

Šenčur – Poleg številnih pri
reditev družabne narave, 
raznolikih izletov ter rekre
ativnih dejavnosti društvo 
upokojencev v sodelovanju 
z domačo občino tudi s kon
certi bogati okrajno kultur
no ponudbo Šenčurja. Fe
stival Poletna glasbena sre
čanja v svoji peti izvedbi po
novno privablja solidno šte
vilo ljubiteljev klasične ter 
sodobne komorne glasbe, 

kar upravičeno obeta vpis 
festivala med tradicionalne 
domače kulturne prireditve.

Na uvodnem koncertnem 
večeru so tako minuli petek 
z raznovrstnim sporedom 
vse od slovenskih ljudskih 
pesmi do Mozartovih moj
strovin občinstvo navduši
li baritonist Dejan Herako
vić, sopranistka Mojca Bede
nik in pianistka Mojca Lav
renčič.

Danes, 10. septembra, bo
sta ob 19. uri v šenčurskem 

muzeju nastopila Kristina 
Martinc in Janez Jocif. Upo
dobitve glasbenih instru
mentov na slovenskih got
skih freskah predstavljajo 
poleg relativno skromnih 
pisnih virov enega redkih 
dokumentov o obstoju in
strumentalne glasbene pra
kse v srednjem veku na Slo
venskem. Njihovo preuče
vanje je spodbudilo rekon
strukcijo nekaterih glasbil, 
predvsem o njih pa bo tek
la tudi vezna beseda tokra
tnega koncerta, ki bo s po
močjo ohranjenih zapisov 
evropske glasbene dedišči
ne sodobnih rekonstrukcij 
srednjeveških instrumen
tov poskušal obuditi zvočni 
svet, ki je bil nekoč domač 
našim prednikom.

Glasbene večere, ki jih 
pripravlja in vodi Miro Er
zin, bodo naslednji petek, 
17. septembra, sklenili s 
koncertom Od opere do mu
zikala, ko bodo nastopili so
pranistka Tina Debevc, bari
tonist Anton Habjan in pia
nistka Mojca Lavrenčič. 

Od opere do muzikala
Peta izvedba festivala Poletnih glasbenih srečanj v Šenčurju, ki jih pripravlja 
tamkajšnje aktivno društvo upokojencev, tokrat v Muzej Občine Šenčur vabi 
s tremi koncertnimi večeri. Danes nastop Kristine Martinc in Janeza Jocifa.

Vodja festivala Miro Erzin v družbi uglednih gostov prvega 
glasbenega večera, sopranistke Mojce Bedenik, baritonista 
Dejana Herakovića in pianistke Mojce Lavrenčič 

Maša Likosar

Cerklje – Pred Osnovno šolo 
Davorina Jenka je Zavod za 
turizem Cerklje v sodelova
nju z Občino Cerklje orga
niziral prvo tovrstno tržni
co, ki naj bi oživela dvak

rat mesečno. »Ker je tradi
cionalni Rokov sejem zara
di aktualnih razmer v zvezi 
covidom19 težje izvedljiv, 
smo se odločili, da domači
nom ponudimo tržnico, kjer 
se lahko seznanijo z lokalni
mi ponudniki in bogato kul
turno, ustvarjalno ter špor
tno dejavnostjo v naši obči
ni,« je povedala Nataša Ov
senek, direktorica Zavoda 
za turizem Cerklje. Ob tem 

je cerkljanski župan Franc 
Čebulj še pojasnil, da je 
bila cerkljanska tržnica tudi 
uvod v občinsko praznova
nje. »V dogovoru z osnov
no šolo smo se odločili, da 
tržnico pripravimo pod go
renjskim kozolcem, ki se je 

lepo umestil v prostor in je 
bil postavljen že spomladi,« 
je dejal župan. 

Poleg ponudbe razno
vrstnih pridelkov in izdel
kov je namen tržnice priva
biti domačine in obiskoval
ce iz okolice in jih zadrža
ti v njihovih krajih čim dlje, 
zato bodo ob sami tržni
ci vedno organizirani spre
mljevalni programi. Tokrat 
so se predstavili še Društvo 

kmečkih žena z dobrota
mi, Društvo upokojencev 
Cerklje, Center za trajnostni 
razvoj podeželja Kranj z de
gustacijo pitne vode, Ljud
ska univerza Kranj s kole
som sreče, Mestna knjižni
ca Kranj – enota Cerklje z 

Modrim psom, Družinski 
in mladinski center Cerklje 
z aktivnimi igrami, Atletski 
klub Cerklje s poligonom in 
drugi. Obiskali so jih zeli
ščarica, čebelar in klekljari
ca, videti je bilo moč izdelo
valca košev pri delu in šiva
ne izdelke ustvarjalk. Prid
ružili so se tudi ponudni
ki, ki se udeležujejo Tržnice 
Pod Jenkovo lipo, ki poteka 
vsakega enajstega v mesecu. 

Cerkljanska tržnica
Zadnjo avgustovsko soboto so se na cerkljanski tržnici predstavili lokalni 
ponudniki in društva. 

Cerkljanska tržnica bo odprta predvidoma dvakrat mesečno. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Zbilje – Člani Turistične
ga društva Zbilje so se v to
rek zbrali na 68. rednem ob
čnem zboru. Na dnevnem 
redu je bilo kar šestnajst 
točk, med drugim volitve no
vega vodstva. 

Za predsednika sta kandi
dirala dva: dosedanji pred
sednik Iztok Pipan in Blaž 
Smole. Društvo ima 154 
članov, prisotnih jih je bilo 
osemdeset. Glasovanje je 
bilo tesno, na koncu pa je Pi
pan dobil 41 glasov, Smole 
pa 37, dve glasovnici sta bili 
neveljavni. Pipan Turistično 
društvo Zbilje vodi že dvaj
set let, je tudi predsednik 
Skupnosti objezerskih kra
jev Slovenije. Napoveduje 
nekaj sprememb. »Predsta
vil sem svoje videnje delo
vanja društva v prihodnje 
vključno s planom dela, ki je 
bil potrjen. Na prvo mesto v 
programu sem zapisal izde
lavo strategije razvoja turiz
ma v kraju, torej kakšen tip 
turizma si želimo. Vsekakor 
takšnega, da bo prijazen do
mačinom, da se bodo z njim 
strinjali. Temu smo sledi
li že doslej. V programu je 
tudi gradnja nove čolnarne. 
Pred tremi leti smo menjali 

streho na obstoječi, ki je v sla
bem stanju, zato smo spreje
li sklep, da gremo v gradnjo 
nove. V ta namen smo zbra
li že sto tisoč evrov – dovolj, 
da se lahko začnemo pogo
varjati o ponudbah in da 
bomo lahko najeli kredit, ki 
ga bomo poplačali v nekaj le
tih. Imeli pa bomo novo, so
dobno čolnarno s skladiščni
mi in servisnimi prostori, ki 
jih društvo nujno potrebu
je,« je pojasnil Iztok Pipan. 
Kandidiral je s svojo listo de
vetnajstčlanskega vodstva 
društva. Gospodar društva 
ostaja Uroš Košir. »Na pri
hodnjem občnem zboru, ki 
bo predvidoma spomladi, 

sledi sprememba statuta, v 
katerega bomo dodali tudi 
petčlanski izvršni odbor, ki 
bo operativno izpolnjeval 
strategijo in smernice, ki 
jih bo trikrat letno postavil 
upravni odbor,« pravi Pipan. 
Na dosedanjih dvajset let vo
denja društva je ponosen. 
Kot je povedal, je bilo nare
jenega veliko: »To je bilo ob
dobje gradnje Zbiljske dob
rave, ki je izjemna pridobi
tev za Zbilje. Dobili smo po
vršino, ki je dvajsetkrat večja 
od prejšnje, ki je bila name
njena turizmu ob Zbiljskem 
jezeru, pa otroška igrišča, 
športne površine, priredit
veni prostor, piknik prostor, 
še en gostinski lokal, kupili 
smo dve novi plovili, komu
nalni traktor ... V dvajsetih 
letih smo naredili izjemno 
veliko, posebej če vemo, da 
je šlo za popolnoma pro
stovoljno organiziranost 
društva in da smo vsi delali 
brez plačila.«

Na občnem zboru so bili 
prisotni tudi povabljeni go
stje, med drugim Dominik 
S. Černjak, podpredsednik 
Turistične zveze Slovenije, 
in slovenski etnolog prof. dr. 
Janez Bogataj, ki je predsta
vil svoj pogled na turizem ob 
Zbiljskem jezeru. 

Pipan ostaja predsednik
Predsednik Turističnega društva Zbilje bo še naprej Iztok Pipan. V svojem 
programu poudarja izdelavo strategije razvoja turizma v kraju in gradnjo 
nove čolnarne.

Iztok Pipan Turistično 
društvo Zbilje vodi že 
dvajset let. / Foto: Gorazd Kavčič
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V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26., 30., 31. in 32. 
členom Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, 
št. 63/16; v nadaljevanju Statut OZG), 21. in 22. členom Odloka 
o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list 
RS, št. 101/04, 69/05 in 72/13; v nadaljevanju: Odlok) in sklepom 
Sveta zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske z dne 4. 8. 2021 
Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske, Gosposvetska  
ulica 9, 4000 Kranj, objavlja prosto delovno mesto:

STROKOVNI VODJA OSNOVNEGA 
ZDRAVSTVA GORENJSKE (M/Ž)

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, 
predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:

•  univerzitetna izobrazba medicinske smeri, kar dokazuje z 
diplomo o dokončani najmanj univerzitetni izobrazbi po 
predbolonjskih programih oziroma magisterijem stroke (za 
imenom) – 2. bolonjska stopnja za izobrazbe po novih bolonj
skih programih,

•  opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda 
•  najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstvu,
•  aktivno znanje slovenskega jezika.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:
•  dokazilo o izobrazbi medicinske smeri– fotokopija 
•  potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu s področja  

dejavnosti zavoda, 
•  opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje 

pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
•  dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (kopija 

spričevala ali potrdila),
•  program strokovnega razvoja OZG za obdobje mandata.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let in je po poteku  
te dobe lahko ponovno imenovan. Strokovnega vodjo OZG 
imenuje Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske na pred
log direktorja zavoda in po poprejšnjem mnenju strokovnega 
sveta OZG.

Pisna vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se pošlje pri
poročeno po pošti v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na 
naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 
9, 4000 Kranj, s pripisom  » razpis strokovni vodja OZG – ne 
odpiraj«.

Prijava je pravočasna, če je poslana priporočeno po pošti in je na 
njej poštni žig z datumom do vključno 25. 9. 2021. Nepravočasne 
prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem roku, ki ne sme 
biti daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske
Predsednik sveta zavoda

Marjan Kristanc, dr. med. spec.

Center Kranja
23. – 28. SEPTEMBER

Športna zveza Kranjwww.szkranj.si
medijski pokrovitelj:
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Minuli konec tedna 
so se kolesarji akcije Vključi 
srce, ki zbirajo sredstva za 
otroke s posebnimi potreba-
mi, ustavili tudi v Kamniku. 
Že v petek so se namreč na-
menili s Ptuja do Kamnika, 
nato pa v soboto pot nadalje-
vali do Portoroža. Akcija, ki 
je del projekta Evropskega 
socialnega sklada, poteka na 
pobudo Osnovne šole dr. Lu-
devita Pivka, sodelujeta pa 
tudi kamniška Osnovna šola 
27. julij in CIRIUS Kamnik. 
Namen projekta je obliko-
vanje programa za mlade 
s posebnimi potrebami, s 

pomočjo katerega se bodo 
lažje vključevali v lokalno 
in delovno okolje, ter zbrati 
sredstva za tiste otroke s po-
sebnimi potrebami, ki jim 
starši zaradi epidemiološke 

krize ne zmorejo priskrbeti 
vsega potrebnega za njihov 
optimalni razvoj. Sredstva 
lahko prispevate tudi s pos-
lanim SMS-sporočilom 
KOLO5 na 1919.

Vključi srce za otroke

Za otroke s posebnimi potrebami so kolesarili tudi skozi 
Kamnik (v ospredju župan Matej Slapar in ravnateljica OŠ 
27. julij Jasna Lampe).

Jasna Paladin

Kamnik – V prostorih Obči-
ne Kamnik so v sredo odpr-
li razstavo fotografij večjega 
formata Kamničana Duša-
na Letnarja z naslovom Mi-
monoše, prvo od štirih raz-
stav, posvečenih oblačil-
ni dediščini, s katero bodo 
obeležili letošnje Dneve na-
rodnih noš in oblačilne de-
diščine. Ti bodo letos znova 
močno okrnjeni, saj tradici-
onalne povorke ne bo – pred 
tremi leti so jo morali odpo-
vedati zaradi dežja, zadnji 
dve leti pa zaradi covida-19.

Zadnjo povorko, ki je leta 
2018 še napolnila kamniške 
ulice, je v svoj fotografski 
objektiv ujel Dušan Letnar, 
član Foto kluba Kamnik, in 
to na način, ki niti med fo-
tografi ni več prav pogost 
– na filmski trak s 50-mm 
objektivom, ki najbolj prib-
liža fotoaparat človeškemu 
pogledu. Na svojih črno-be-
lih fotografijah, ki jih je raz-
vil in povečal v fotografski 
temnici, je zabeležil mimo-
hod udeležencev povorke in 
trenutke brezskrbnosti, ra-
dosti in ponosa. Izognil se 
je dokumentiranju oblačil 
in se osredotočil na čustva 
udeležencev. Kot fotograf je 
vzpostavljal takšno distanco, 

ki na fotografijah najbolj oh-
ranja avtentičnost trenutka. 
»V Foto klubu Kamnik Du-
šana Letnarja poznamo kot 
motor, ki nas vseskozi po 
malem priganja in spod-
buja, predvsem pa je Du-
šan najbolj zaslužen za to, 
da imamo v Kamniku ver-
jetno eno redkih delujočih 
fotografskih temnic tu na-
okoli. Vesel sem, da ohra-
nja to fotografsko tradici-
jo in analogno fotografi-
jo, malokdo se zaveda, ko-
liko dela je za tem, sploh v 
teh časih, ko vsi večinoma 

slikamo z digitalnimi na-
pravami. Prepričan sem, da 
bo to njegovo delo le še pri-
dobivalo svojo vrednost,« je 
avtorja razstave na odprtju 
predstavil Aleš Senožetnik, 
podpredsednik Foto kluba 
Kamnik.

Vrsto zanimivosti je zbra-
nim predstavil tudi Dušan 
Letnar, predvsem potrpežlji-
vost in znanje, ki ju fotograf 
potrebuje, ko svoja dela raz-
vija v temnici. »Kakšno foto-
grafijo sem osvetljeval tudi 
po štirideset minut, in ker je 
pri tej tehniki treba kakšne 

dele osvetliti bolj, druge pa 
manj, pri čemer sem si po-
magal z lepenko, bi mi prav 
prišel tudi kakšen pomoč-
nik. Prav vsaka fotografija 
ni uspela, a s končnim iz-
delkom sem zelo zadovo-
ljen,« je povedal na odprtju, 
nato pa iz rok župana Mateja 
Slaparja v zahvalo prejel mo-
nografijo Pokažem se fantu 
v pisanem gvantu, ki sta jo 
napisala dr. Bojan Knific in 
dr. Marija Klobčar, javnosti 
pa jo bodo predstavili danes, 
10. septembra, ob 18. uri v 
Galeriji Miha Maleš.

Črno-bele Mimonoše
Ta konec tedna bi Kamnik znova moral biti v znamenju narodnih noš, a bo tradicionalna povorka že 
tretje leto zapored odpadla. Zato so toliko bolj zanimive fotografije, ki jih je pred tremi leti z analognim 
fotoaparatom posnel in te dni razstavil kamniški fotograf Dušan Letnar.

Avtorja fotografij Dušana Letnarja je predstavil podpredsednik Foto kluba Kamnik 
Aleš Senožetnik.

Naklo – Kulturno-umetniško društvo LIK Naklo vabi na ogled 
slikarske razstave Pastel: portret v nedeljo, 12. septembra, od 
10. do 12. ure v Pavlinovo galerijo – kulturni center v Dom Jane-
za Filipiča Naklo. Slike so nastale v delavnicah, ki jih je vodila 
Biserka Komac, akademska oblikovalka in slikarka. Izbrana 
tema je bilo portretiranje živega modela v tehniki pastela. 
Razstavljajo Marjan Burja, Nada Golob Pignatari, Jana Urbas, 
Rajko Bogataj, Dragica Kurillo in Alojzija Murn. Ogled razstave 
je možen ob upoštevanju priporočil NIJZ.

V Pavlinovi galeriji razstava Pastel: portret

Kranjska Gora – Na parkirišču pred hotelom Kompas v Kranj-
ski Gori bo jutri gurmanski praznik, saj prihaja Karavana oku-
sov, potujoča kuhinja (t. i. street food). Flota 'tovornjačkov' 
karavane okusov bo svoje dobrote ponujala od 10. do 22. ure, 
za dobro vzdušje pa bo skrbel Samo Satler, starosta pravega 
glasbenega izbora. Šoferji/kuharji potujoče kuhinje in točilnih 
pultov na kolesih bodo ponudili od argentinskih uličnih jedi, 
štrukljev s Kofc, burgerjev, palačink, španskih sladkih speci-
alitet, pic, koktajlov ...

Karavana okusov v Kranjski Gori
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Šoferja tovornih vozil, B/C/C95, m/ž
(Kraftfahrer mit Führerscheinklassen B/C/C95) 

Pogoj so delovne izkušnje. Delo obsega dnevne vožnje na avstr. 
Koroškem. Začetna mesečna plača 2.277,00 EUR bruto.

Sodelavca za predelavo mesa/mesarja m/ž
(Fleischverarbeiter mit Gesellenbrief)

Pogoj je zaključena poklicna izobrazba in ustrezne delovne izkušnje. 
Začetna mesečna plača 2.277,00 EUR bruto.

Vzdrževalca m/ž
(Instandhaltungstechniker)

Veše delo obsega popravilo delovnih motenj pri naših proizvodnih 
strojih. Začetna mesečna plača 1.925,00 EUR bruto.

Pomožnega delavca za razrez mesa m/ž
(Hilfsarbeiter für die Fleischzerlegung)

Začetna mesečna plača 1.791,00 EUR bruto.  
V primeru ustrezne kvalifikacije plačamo tudi bistveno več. Delovni 

teden od ponedeljka do petka. Znanje nemščine je prednost. 
Veselimo se vaše prijave v nemščini na:

ilge@ilge.at   I    0043 4242 32526   I    www.ilge.at

 

V naši PE Beljak/Villach 
zaposlimo:
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Simon Šubic

Kranj – Za Kranjsko dol-
go mizo na dvorišču gradu 
Khislstein se je v nedeljo po-
poldan posedlo sto gostov, 
ki so proti plačilu 60 evrov 
uživali v štirihodnem meni-
ju z mesno-ribjimi ali vege-
tarijansko-veganskimi jed-
mi, za katere so poskrbeli ku-
harski šefi Matjaž Erzar (Go-
stilna pr' Matičku), Aleš Kri-
stan (Kmetija odprtih vrat 
pr' Končovc), Matjaž Sedej 
(Dom na Joštu), Mirza Bek-
tašević (Bistro Sonet), Uroš 
Gorjanc (Gostilna Krištof) in 
Tomaž Polenec (Kavarna in 
restavracija Brioni), medtem 
ko je nad postrežbo bedel 
Nejc Rekar iz Gostilne Rekar. 

Novost v slovenski 
gastronomiji

»Kranjska dolga ali bolje 
rečeno skupna miza je goto-
vo novost na področju gastro-
nomije Slovenije, kjer se v 
zadnjem času stvari le pre-
mikajo naprej in ljudje posto-
poma razumevajo, da to niso 
samo jedilni obroki, ne le 
tehnologije pridelave in pre-
delave živil ter priprave jedi, 
ampak tudi razne prireditve, 
druženje, predvsem pa seve-
da odpiranje zgodb lokalne-
ga in regionalnega prebival-
stva skozi jedi,« je povedal 
etnolog Janez Bogataj. Dol-
ge mize v različnih oblikah 
sicer po večjem delu Evrope 
organizirajo že zadnjih deset 

let in tako kot na drugih pod-
ročjih tudi tu Slovenija neko-
liko zamuja, je dodal. 

Prvi tovrstni gastronom-
ski dogodek v Sloveniji je 
bil posvečen prizadevanjem 
Mestne občine Kranj za traj-
nostni razvoj, krožno gospo-
darstvo, zmanjšanje porabe 
energije in izpustov emisij, 
samooskrbo, kratke dobav-
ne verige, odlično pitno vodo 
in vse kar je še aktualnih eko-
loških tem, povezanih s hra-
no, ki jim skuša slediti tudi 
kranjska gastronomija. Tako 
so med drugim pilotno izra-
čunavali ogljični odtis celot-
nega dogajanja – vse od pri-
hoda udeležencev, ki so bili 
naprošeni, naj svoj prihod 
poskušajo urediti kar se da 
podnebju prijazno, do pora-
be energije na prizorišču in 
tudi pripravljenih jedi. 

Gastronomski turizem v 
Kranju

Ogljični odtis je težko iz-
računati, vendar neke mere 
obstajajo, je opozorila klima-
tologinja Lučka Kajfež Bo-
gataj. »Polovica je izbira, kaj 
jemo – ali izberemo rastlin-
sko ali živalsko hrano. Dru-
ga polovica ogljičnega odti-
sa pa se začne pri transportu, 

zato izbirajmo lokalno pride-
lano hrano, potem pri pakira-
nju hrane, skladiščenju, ku-
hanju ...« je dejala. »Dokler 

bodo stvari, ki so subvencio-
nirane iz tujine, cenejše kot 
naša lokalna hrana, bo na iz-
biro hrane vplivala prav njena 
cena. Seveda je treba dvigni-
ti tudi ozaveščenost. Upam, 
da bo k temu pripomogla 
tudi ta prireditev,« je dodala. 

Tudi sestavine za jedi, ki so 
jih postregli na Kranjski dolgi 
mizi, so zagotovili lokalni pri-
delovalci in rejci. 

Direktor Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj Klemen Ma-
lovrh je med drugim spom-
nil, da je Slovenija letos posta-
la evropska gastronomska re-
gija, del katere je tudi Kranj. 
»Tudi na zavodu smo zače-
li bolj razvijati gastronomski 

turizem s projekti, kot je bil 
Kranjsko na krožniku, ki je 
obenem tudi povezal kuharje 
in nas, iz njega pa je zrasel do-
godek Kranjska dolga miza. 
Te naše nore ideje ni zavr-
nil niti eden od kranjskih ku-
harskih šefov, veliko podporo 
pa smo prejeli tudi od župa-
na Matjaža Rakovca,« je pove-
dal. V zavodu sicer razmišlja-
jo, da bi v prihodnosti pripra-
vili Festival dolgih miz, ki se 
bo odvijal na različnih lokaci-
jah v mestu in predvsem na 
podeželju, kar sčasoma lah-
ko postane prepoznaven tu-
ristično-kulturni dogodek za 
širši krog obiskovalcev.

Dobrodelna Dolga miza

Kranjska dolga miza je bila 
prav tako dobrodelno obar-
vana, saj so trideset obrokov 
pripravili za socialno ogro-
žene družine, župan Matjaž 
Rakovec in Klemen Malovrh 
pa sta pomočnici direktorice 
Centra za socialno delo Go-
renjska, enote Kranj Andreji 
Valant donirala tudi dva tisoč 
evrov, zbranih z vstopninami 
in sredstvi donatorjev kulina-
ričnega dogodka, namenjeni 
pa so mamici z dvema otro-
koma, ki se je pred kratkim 
znašla v hudi stiski.  

Za Kranjsko dolgo mizo posedli sto gostov
Za obzidjem gradu Khislstein v Kranju je v nedeljo potekal za slovenski prostor edinstven gastronomski dogodek Kranjska dolga miza, ki je bil v prvi vrsti 
namenjen promociji kranjske gastronomije.

Kranjska dolga miza je bil prvi tovrstni gastronomski 
dogodek v Sloveniji. / Foto: Primož Pičulin

Jedi, ki so jih postregli stotim gostom, so predstavljale 
filozofije restavracij sodelujočih kranjskih kuharskih 
mojstrov. / Foto: Primož Pičulin

Samo Lesjak

Šenčur – Franc Kern velja za 
marljivega, vestnega in od-
ločnega človeka, ki se je vse-
lej z vso vnemo razdajal za 
lokalno skupnost. Kot prvi 
župan je uspešno vodil obči-
no Šenčur vse do leta 2002 
in z aktivnim delom ter jas-
no vizijo postavil temelje ra-
zvoja lokalne infrastruktu-
re, izobraževanja, zdravstva, 
kulture in športa. Njego-
va prizadevanja je vseskozi 
podpirala tudi njegova dru-
žina: pokojna žena Anica, 
hčerki Veronika in Brigita 
ter sin Franci s svojimi dru-
žinami.

Danes Franc Kern živi 
dokaj umirjeno življenje, 
posvetil se je izdelovanju 
miniaturnih izdelkov svo-
jega obrtnega znanja – nje-
gov osnovni poklic je kolar, 
čas pa mu krajša tudi so-
delovanje v medgeneracij-
skem društvu Z roko v roki. 
O njegovem življenju in 

delu govori tudi še sveža bi-
ografija Človek, ki drži bese-
do izpod peresa doc. dr. Dra-
ga Paplerja.

Ob visokem jubileju so 
čestitke jubilantu, sicer 

dolgoletnemu zvestemu 
bralcu Gorenjskega glasa, 
deževale z vseh strani. Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
Srednja vas je slavljencu 
pred domačo hišo postavilo 

mlaj – društvu je namreč kar 
48 let uspešno predsedoval 
prav Kern, ki si je vseskozi 
prizadeval za dobre pogoje 
dela ter spodbujal izobraže-
vanje mladih. Kulinaričnih 
dobrot ni manjkalo, za razgi-

ban kulturno-družabni pro-
gram pa so poskrbeli Pihalni 
orkester občine Šenčur, čla-
nice in člani KUD Hiša čez 
cesto ter Mešani pevski zbor 
Sv. Mihael z Olševka. 

Franc Kern se je vsem 
iskreno zahvalil in dejal, da 
ga veseli, da se tradicional-
ni običaji še vedno ohranja-
jo, obenem pa je tudi sam 
mladim generacijam zaže-
lel obilo pozitivne energije 
za še lepšo prihodnost.

Jubilej prvega šenčurskega župana
Častitljiv jubilej, devetdeset let, je praznoval Franc Kern iz Srednje vasi, prvi župan ter častni občan 
občine Šenčur. Ob visokem jubileju so čestitke deževale z vseh strani. 

Jubilantu Francu Kernu, prvemu županu občine Šenčur, so 
sokrajani zaželeli vse najboljše. / Foto: Primož Pičulin

Kranjska dolga miza je bila tudi dobrodelno obarvana, 
saj so trideset obrokov pripravili za socialno ogrožene 
družine in podarili tudi dva tisoč evrov za družino, ki 
se je znašla v hudi stiski. 

Poden/Bodental - samo nekaj kilometrov od Ljubelja zaposlimo

POMOŽNEGA KUHARJA m/ž
(Hilfskoch)

Plača po avstrijski kolekti vni pogodbi. Delo za polni delovni čas, 5 
dni na teden. Ste fl eksibilni, sposobni delati  v ti mu, navajeni delati  
v kuhinji in se pripravljeni še naprej usposabljati ? Potrebno je os-
novno znanje nemščine (vodja kuhinje je Slovenec).

SODELAVCA ZA DELO V BARU
IN SODELAVCA ZA STREŽBO m/ž

(Theken/Service Hilfskraft)
Delo za skrajšan delovni čas. Delo predvsem od petka do 
nedelje. Za delo v baru je potrebno osnovno znanje nemščine, za 
strežbo pa dobro znanje nemščine.

Prosimo, javite se nam na: 
Gasthaus-Pension zum Mühlrad, Poden/Bodental, ga. Andrea 
Loeff el-Raszer  I  info@zum-muehlrad.at  I  0043 664  191 80 40
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 O njegovem življenju in 
delu govori tudi še sveža 
biografija Človek, ki drži 
besedo izpod peresa doc. 
dr. Draga Paplerja.
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Medijski pokrovitelj:

Maja Bertoncelj

Kranj – Športna dvorana 
Planina bo od petka, 17. 
septembra, do nedelje, 19. 
septembra, gostila medna-
rodni košarkarski turnir za 
članice Memorial Jerneja 
Gortnarja. 

Turnir, ki bo služil igral-
kam kot dobra priprava pred 
začetkom nove sezone, or-
ganizira Ženski košarkarski 
klub Triglav v čast in spomin 

na ustanovitelja ter dolgole-
tnega predsednika kluba 
Jerneja Gortnarja. Bil je ve-
lik ljubitelj ženske košar-
ke, kranjski klub je popeljal 
v vrh slovenske košarke in 
uspel ženski košarki v regi-
ji ustvariti večjo prepoznav-
nost in primernejše mesto v 
družini vseh športov. Z me-
morialnim turnirjem želi-
jo ohraniti spomin nanj in 
mu izkazati zahvalo ter spo-
štovanje. Poleg domačih 

košarkaric Triglava bodo na 
turnirju sodelovale še ekipe 
Žabiny Brno (Češka), Treš-
njevka Zagreb (Hrvaška) in 
Play Off Sarajevo (BiH). 

V soboto in nedeljo boste 
lahko spremljali tudi mlajše 
starostne kategorije Trigla-
va, ki se vsako leto uvrščajo 
med najboljše ekipe v Slove-
niji. Nastopajo v petih različ-
nih starostnih kategorijah, 
nekaj jih je v zadnjih letih 
igralo tudi za reprezentanco.

Memorial Jerneja Gortnarja

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Odlično je 
bilo vzdušje na sobotnem 
dogodku Red Bull Gony 
Pony tudi s podporo števil-
nih navijačev ob trasi, ki je iz 
Kranjske Gore vodila na pre-
laz Vršič. Poseben izziv je 
bilo premagati 13,5 kilome-
tra z maksimalnim 10,8-od-
stotnim naklonom in 
7,25-odstotnim povprečnim 
naklonom na legendarnih 
ponijih brez prestav. Najhi-
trejši na cilju je bil Luka Ko-
vačič, za kar je potreboval 39 
minut in 54 sekund. To je za 
15 sekund počasneje od nje-
govega rekorda, ki ga je pos-
tavil lani. Z nekaj več kot mi-
nuto zaostanka je sledil Kle-
men Španring na drugem 
mestu, tretji je bil Jan Trun-
kelj. V ženski konkurenci je 
Barbara Trunkelj na Vršič 

prva prikolesarila v 49 mi-
nutah in je svoj lanski oseb-
ni rekord, ko je zasedla dru-
go mesto, popravila za sko-
raj tri minute. Tanja Rode je 
bila druga, tretja pa Martina 
Konjc. 

»Spet sem moral dati vse 
od sebe, saj klanec ni nič bolj 
položen. Na koncu sem z do-
sežkom kar zadovoljen. Iz-
boril sem si kolo, ki sem ga 
imel lansko leto. Še vedno pa 
ne vem, kakšen prenos ima, 

s tem se ne obremenjujem 
preveč – ali pridobiš na rav-
nini ali na klancu. Kot vsa-
ko leto sem imel peš odsek 
malo pod Tonkino kočo, tam 
je strmina najhujša. Teči ne 
smeš, a tudi s hojo več pri-
dobim kot izgubim, da mi v 
nogah ostane še nekaj moči 
za zadnje kilometre,« je po 
zmagi povedal Kovačič.

Med udeleženci sta bila 
tudi nekdanja smučarska 
skakalca Martin Koch in Jer-
nej Damjan, Avstrijec je bil 
tokrat hitrejši. Kot pa je po-
vedal Damjan, tega vzpona 
ne gre podcenjevati.

Tudi letos so se številni 
potrudili z opravami. Zma-
govalka naj retro sloga je 
bila telovadka Lucija Guzaj, 
naj retro tip je bil 'glavni na 
vasi' Matic Uran, najbolj po-
srečena skupina pa par Bo-
oty Boom.

Poni je »zdržal« odličen čas
Sedme izvedbe Red Bull Goni Pony na Vršič se je udeležilo 955 voznikov malih dvajsetpalčnih koles 
brez prestav. Najhitrejša v moški in ženski konkurenci sta bila Luka Kovačič in Barbara Trunkelj.

Zmagovalca Barbara Trunkelj in Luka Kovačič 

Kranj – Vaterpolisti ŠD Kranj 75 so v soboto v Celju odigrali 
dve tekmi državnega članskega prvenstva v drugi slovenski 
vaterpolski ligi. Tekmo z vaterpolisti ŠD Žusterna so dobili 
po streljanju kazenskih strelov z 12 : 11, z VK Posejdon Celje 
pa s 13 : 6 in tako postali državni prvaki druge slovenske va-
terpolske lige.

Vaterpolisti ŠD Kranj 75 državni prvaki druge lige

Rateče – Na planiško letalnico bratov Gorišek se vrača tek-
movanje Red Bull 400. To soboto bodo tekači dolino pod 
Poncami in njeno največjo napravo napadli že osmič. Gre 
za 400 metrov dolg tek z višinsko razliko 202 metra, strmo 
navkreber, od dna doskočišča do vrha zaleta. Poleg posame-
znikov se bodo pomerile tudi štafete. Kvalifikacije se bodo 
začele ob 13. uri.

Osmič bodo tekli na letalnico

Zgornja Sorica – Na Soriško planino je potekalo državno pr-
venstvo v vzponu s tekaškimi rolkami. Skupinski start je bil v 
Nemškem Rovtu. Najhitrejša sta bila Miha Ličef (ŠD Gorje) 
in Hana Mazi Jamnik (Skike klub Slovenija). Drugi med člani 
je bil Miha Šimenc, tretji pa biatlonec Rok Tršan (oba TSK 
Logatec). Za Mazi Jamnikovo je v cilj pritekla Eva Urevc (ŠD 
Gorje), bron pa je osvojila Neža Žerjav (ND Rateče - Planica).

Prva na Soriški planini Ličef in Mazi Jamnikova

Bled – Na Bledu je TK Trisport Kamnik v nedeljo uspešno 
izpeljal Triatlon Bled. Dopoldan je potekal Evropski mladinski 
pokal, na katerem so nastopili tekmovalci iz štirinajstih držav. 
Med mladinkami je zmagala Slovakinja Margareta Vrablova, 
med mladinci pa Nizozemec Mitch Kolkman. Slovencev ni bilo 
v ospredju. Popoldan je bil izjemno zanimiv triatlon, duatlon 
in akvabike v standardni razdalji, ki je povezal Bled in Bohinj. 
V absolutni konkurenci triatlona so na zmagovalnem odru 
stali Jaroslav Kovačič pred Matijo Medenom in Madžarom 
Gergo Dobijem. Med ženskami je najhitreje v cilj pritekla Si-
mona Dolinar Majdič pred Tanjo Kompan in Moniko Peterka. 
V duatlonu je v absolutni konkurenci zmagal Kamničan Peter 
Koželj, med ženskami pa Maria Pinheiro. Državna prvaka v 
akvabiku sta Peter Harnold in Nataša Nakrst.

Triatlon Bled Kovačiču in Dolinar Majdičevi

Predoslje – Na Brdu pri Kranju bo jutri potekal 9. Triglav tek. 
Tekači se bodo pomerili na polmaratonu (start ob 10.45), teku 
na 10 kilometrov (10.45), na družinskem teku na 3400 metrov 
(9.35) in na štafetnem teku trojk (9.30). Potekal bo tudi otroški 
tek (ob 13. uri). Prijave za polmaraton in tek na 10 kilometrov 
so do zapolnitve mest mogoče še na dan dogodka.

Jutri znova Triglav tek

Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi Telemach 
po reprezentančnem premoru nadaljujejo prvenstvo. Odigrali 
bodo tekme 8. kroga. Domžale jutri gostujejo v Celju, v nedeljo 
ob 17. uri pa se bo v Domžalah začela tekma med Kalcerjem 
Radomlje in vodilnim Koprom. Pred drugoligaši so tekme 7. 
kroga. Danes ob 19. uri se bosta v Kranju pomerila vodilni 
Triglav in četrti Roltek Dob. Obeta se torej gorenjski derbi. 
Danes v Kranju praznujejo 9. Dan nogometa. Začel se bo 
bo od 16.30. Ob 17. uri se bodo spomnili zaslužnih in odprli 
novo galerijo Triglav Kranj. Do tekme bo obiskovalce zabaval 
kitarski duo Bečo & Nejc. Pripravljajo tudi golaž. Jutri in v 
nedeljo se bosta nadaljevali tudi tretja slovenska liga zahod 
in gorenjska nogometna liga.

V Kranju gorenjski derbi in dan nogometa
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Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Na star-
tu tradicionalnega Juri-
ša na Vršič v Kranjski Gori 
je bilo 242 kolesarjev, ki so 
se v tekmi na čas pomerili 
v več kategorijah. Med mo-
škimi (skupno) je slavil Ita-
lijan Andreja Calza s ča-
som 33:36, drugo in tretje 
mesto sta zasedla Sloven-
ca. Martin Grad je bil drugi 
(33:56) in Dean Bratuš tret-
ji (34:08). Zmagovalne sto-
pničke v ženski konkurenci 
(skupno) so zasedle Sloven-
ke, prva je Vršič osvojila Ka-
tarina Novak s časom 41:14, 
druga je bila Špela Škrajnar 
(41:31) in tretja Eva Zorman 
(43:25). »42. Juriš na Vršič 
je pod streho. Vsi udeležen-
ci so varno prispeli nazaj v 

dolino,« je po tekmi pove-
dala predsednica TD Kranj-
ska Gora Klavdija Gomboc 
in se zahvalila vsem prosto-
voljcem, ki so s svojo pozi-
tivno energijo pomagali pri 
pripravi in izvedbi tekme. 
»Člani TD Kranjska Gora 

smo izredno ponosni, da 
nam je uspelo kljub zelo tež-
kim in napornim časom or-
ganizirati tradicionalni Ju-
riš na Vršič, ki poteka vsako 
prvo soboto v septembru (ra-
zen lani, ko je odpadel zara-
di epidemije), in to tradicijo 

želimo nadaljevati,« je še de-
jala Klavdija Gomboc, vese-
la vsakega kolesarja, ki si je 
v soboto vzel čas za ta špor-
tni dogodek. Kot zanimivost 
dodajmo, da se je leta 2012 te 
tekme udeležil tudi Primož 
Roglič, ki je pred nedavnim 
že tretjič zapored osvojil rde-
čo majico na kolesarski dirki 
Vuelta, takrat je dosegel čas 
33:01. »Le koliko bi ga neslo 
danes?« zanima tudi Marse-
la Gomboca, ki je napovedo-
val 42. Juriš na Vršič.

Kolesarski juriš na Vršič
Turistično društvo Kranjska Gora je v soboto organiziralo 42. Juriš na Vršič. 

Na startu je bilo 242 kolesarjev.
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Mateja Rant

Žiri – »Že pri ustanovitvi del-
niške družbe smo izhajali iz 
tega, da želimo obdržati za-
družna načela – torej da pri 
lastništvu družbe sodelu-
jejo bodisi aktivno zaposle-
ni v podjetju bodisi kmetje, 
ki sodelujejo z zadrugo ali 
družbo. Zato želimo tudi v 
prihodnje podjetje razvijati 
v skladu z omenjeno filozo-
fijo in prav to je bil razlog, da 
smo se k lastništvu odločili 
povabiti tudi nove zaposle-
ne,« je odločitev za dokapi-
talizacijo pojasnil direktor 
družbe M Sora Aleš Dolenc 
in dodal, da ne želijo imeti 
večine lastnikov zunaj pod-
jetja, ker imajo ti drugačne 
interese kot zaposleni, ki jim 
je poleg dividend pomem-
ben tudi dolgoročni razvoj 
podjetja.

Delniško družbo M Sora so 
ustanovili pred petnajstimi 

leti in nekaterih, ki so takrat 
pristopili k lastništvu, ni več 
v podjetju, pri čemer se jih je 
večina upokojila, je razložil 
Dolenc. »Proces upokojeva-
nja bo močan tudi v prihod-
njih letih, tudi pri nas vodil-
nih delavcih. Delež zuna-
njih delničarjev tako poča-
si postaja prevladujoč v pri-
merjavi s tistimi, ki so zapos-
leni v družbi.« Zato so že ne-
kaj časa iskali način, kako bi 
v lastništvo vključili tudi za-
poslene, ki so se jim prid-
ružili kasneje, med kateri-
mi jih je precej tudi na vo-
dilnih položajih. »Po posve-
tovanju s strokovnjaki se je 
izkazalo, da je to pravno for-
malno in povsem transpa-
rentno možno izpeljati zgolj 
z dokapitalizacijo.« Po do-
kapitalizaciji se bo obstoje-
či kapital povečal za enajst 
odstotkov. »Znesek dokapi-
talizacije ni velik, okrog 60 
tisoč evrov, interesentov pa 

je kar veliko, okrog štiride-
set; razpisali smo 600 del-
nic, osnovna vrednost vsake 
je sto evrov, a samo nominal-
no, dejansko je njihova vred-
nost devetkrat večja.« Emi-
sijska vrednost vseh novoiz-
danih delnic bo tako znašala 
okrog petsto tisoč evrov. Ker 
pa so se za dokapitalizacijo 
odločili izključno zato, da 
bi razširili krog delničarjev 
in pripravili podjetje na me-
njavo generacij, so na skup-
ščini z dvotretjinsko večino 
sprejeli tudi sklep, ki izklju-
čuje prednostno pravico ob-
stoječih delničarjev.  

Družba M Sora je lani kljub 
težavam, ki jih je povzroči-
la epidemija covida-19, do-
segla rekordni rezultat, je 
pojasnil Dolenc. Skupaj so 
ustvarili dobrih 33 milijo-
nov prihodkov, temu pa je 
treba prišteti še tri milijone 
evrov prihodkov v zadrugi. 
Čisti dobiček je lani znašal 

dober milijon in pol evrov. 
»Dividend iz dobička v lan-
skem letu sicer nismo mog-
li deliti, a je bilo za izplačilo 

dividend letos dovolj zadrža-
nega dobička iz preteklih let. 
Dobiček iz lanskega leta pa 
bomo knjižili posebej in bo 

namenjen za investicije, ne 
pa za dividende,« je razložil 
Dolenc, ki je lansko poslov-
no leto ocenil za zelo nenava-
dno. »V prvi polovici leta so 
dobro poslovale samo naše 
prodajalne, ker zaradi ome-
jitev gibanja na občine ljudje 
niso hodili v velike trgovske 
centre. S tem nam je uspelo 
nadomestiti težave, ki smo 
jih imeli v enotah Mizarstvo 
in Norica. Vsi, ki so zamudili 
investicije, pa so potem oči-
tno to poskušali nadoknaditi 
in je bilo v drugi polovici leta 
precej bolj dinamično.« Le-
tošnja situacija je spet neko-
liko nejasna in zelo nepred-
vidljiva, je poudaril Dolenc. 
»Po eni strani smo veseli, 
ker imamo veliko naročil, 
obenem pa smo zaskrblje-
ni, ker cene materiala letijo 
v nebo.« Zato kljub rekordni 
realizaciji, ki jo pričakujejo, 
rezultat ne bo tako dober, je 
še dodal.

Želijo razširiti krog delničarjev
V družbi M Sora so na avgustovski skupščini delničarjev sprejeli tudi odločitev o povečanju osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki. Na ta način 
bi v družbi v lastništvo radi vključili tudi tiste zaposlene, ki so se jim pridružili v zadnjih letih.

Aleš Dolenc / Foto: Gorazd Kavčič, arhiv GG

EKONOMIJA, FINANCE info@g-glas.si

Aleš Senožetnik

Kranj – Znanih je letošnjih 
18 nominirancev v 20. iz-
boru gazel, najhitreje rasto-
čih podjetij v Sloveniji. V 
gorenjski regiji so to pod-
jetja Marmor Hotavlje, Mi-
zarstvo Jezeršek ter Protim 
Ržišnik Perc, v osrednjeslo-
venski pa poleg ljubljanskih 
Biosistemike in EQUA tudi 
komendsko podjetje EKWB.  

Nominiranci se bodo 
na šestih regijskih dogod-
kih v septembru in oktobru 

potegovali za regijska pri-
znanja. Izbor gorenjske ga-
zele bo 7. oktobra v Šolskem 
centru Škofja Loka, osre-
dnjeslovenske pa prihod-
nji četrtek v Domu gospo-
darstva v Ljubljani. Po kon-
čanih regijskih izborih bo 
družba Dnevnik, ki v sode-
lovanju z regijskimi zborni-
cami Gospodarske zbornice 
Slovenije podeljuje prizna-
nja gazela, naziv zlata gaze-
la leta 2021 razglasila 26. ok-
tobra v Cankarjevem domu v 
Ljubljani.

Znani nominiranci za 
regijske gazele

Aleš Senožetnik

Škofja Loka – Nagrado je 
prevzel direktor Andrej Me-
gušar iz rok Dirka Brennin-
ga, podpredsednika za na-
bavo v Bosch Mobility So-
lutions. Kot pravijo v LTH 
Castings, ta nagrada pod-
jetje globalno uvršča med 
najboljše dobavitelje Bos-
cha na področju tehnologi-
je in storitev, ki so jih izbra-
li med približno 23.000 do-
bavitelji. Nagrado sicer sku-
pina Boch podeljuje vsaki 
dve leti od leta 1987 in so jo 
letos tako podelili sedem-
najstič, LTH Castings pa je 
edini dobavitelj iz Slovenije 
in edini dobavitelj livarskih 
komponent iz lahkih kovin, 
ki je letos prejel to globalno 
nagrado.

Nagado so prejeli v kate-
goriji Nakup neposrednih 
materialov – Mobility soluti-
ons, ki zajema ves avtomo-
bilski del poslovanja. »LTH 
Castings je do sedaj sodelo-
val pri razvoju in dobavi več 
kot sto komponent iz lahkih 
aluminijevih zlitin, med ka-
tere spadajo ohišja krmilnih 
mehanizmov, DCDC-pre-
tvornikov, radarjev in ele-
ktronike ter vodno hlajeno 
ohišje električnega pretvor-
nika hibridnega pogona. V 
zadnjem obdobju je podjetje 
močno vključeno v procesni 

razvoj in izdelavo kompo-
nent za nova električna vozi-
la,« so še dejali v podjetju, di-
rektor Andrej Magušar pa je 
ob prevzemu nagrade med 

drugim dejal: »V zadnjem 
obdobju smo se dokazali kot 
močan razvojni partner na 
področju elektromobilnosti. 
Vrednost projektov se je v 

preteklih petih letih podvoji-
la, v naslednjih letih je skup-
ni cilj z Boschem nadaljnje 
povečevanje letne prodaje. 
V prihodnje načrtujemo kre-

pitev sodelovanja, predvsem 
na področju elektro pogonov 
in drugih komponent ele-
ktromobilnosti. Zato se že 
v zgodnji fazi vključujemo 

v strategije in razvojne pro-
jekte Boscha.«   

Po besedah Dirka 
Brenninga LTH Castings za 
Bosch predstavlja kombina-
cijo konkurenčnosti in ra-
zvoja konvencionalnega av-
tomobilskega posla, hkrati 
pa močno prispeva k razvo-
ju in raziskovanju novih po-
slovnih področij, kot je ele-
ktrifikacija. »LTH Castings 
se je v preteklih letih izkazal 
za zanesljivega poslovne-
ga partnerja, ki dodaja vred-
nost avtomobilskim divizi-
jam podjetja Robert Bosch,« 
je še dejal Brenning.

Med najboljšimi dobavitelji Boscha
LTH Castings je pred dnevi prejel nagrado Bosch Global Supplier Award. 

Dirk Brenning in Andrej Megušar ob podelitvi nagrade LTH Castings / Foto: arhiv projekta

Podjetje LTH Castings je, kot edini dobavitelj 
iz Slovenije, nagrado prejelo v kategoriji Nakup 
neposrednih materialov – Mobility solutions, ki 
zajema ves avtomobilski del poslovanja. Ljubljana – V okviru Podjetniško trgovske zbornice pri GZS je 

bila ta teden ustanovljena posebna Sekcija trgovcev tehnične-
ga blaga. Sekcija je sprejela program dela, izvolila petčlanski 
izvršilni odbor, za predsednika pa izvolila Miha Derganca 
iz podjetja Big Bang. Kot je poudaril generalni direktor GZS 
Aleš Cantarutti, so z ustanovitvijo dosegli kritično maso idej, 
predlogov in tudi organizacijsko uvrščenost v Podjetniško 
trgovsko zbornico.

Ustanovljena nova sekcija pri GZS

Ljubljana – Država se je odločila za novo zadolževanje. Kot 
so sporočili z ministrstva za finance, je namreč ta teden do-
datno izdala 10-letno obveznico v višini 250 milijonov evrov. 
Knjiga naročil je presegla 1,25 milijarde evrov, so še zapi-
sali na spletni strani ministrstva. Po poročanju Slovenske 
tiskovne agencije gre za četrto zadolžitev letos. V začetku 
januarja je poleg 10-letne obveznice v vrednosti 1,75 milijarde 
evrov še za 250 milijonov evrov dopolnila izdajo 30-letnih 
obveznic z zapadlostjo leta 2050, nato pa je konec januarja 
izdala za 500 milijonov evrov 60-letnih obveznic, junija pa še 
prvo trajnostno obveznico z 10-letno ročnostjo in v vrednosti 
milijarde evrov.

Država gre v novo zadolževanje
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Aleš Senožetnik

Kranj – Po podatkih statis-
tičnega urada je bilo števi-
lo gradbenih dovoljenj za 
stavbe v letu 2020 za šest 
odstotkov nižje kot leto pred 
tem. Lani je bilo tako izda-
nih 5792 dovoljenj za grad-
njo stavb. Za stanovanjske 
stavbe jih je bilo izdanih šti-
ri odstotke manj, za nesta-
novanjske stavbe pa sedem 
odstotkov manj kot v letu 
2019. Trend števila izda-
nih gradbenih dovoljenj je 
tako v upadu že četrto leto 
zapored. Leta 2016 je bilo 
denimo izdanih 6809 gra-
dbenih dovoljenj za stav-
be, lani pa za 15 odstotkov 
manj. Najbolj se je sicer v 
preteklih štirih letih zniža-
lo število gradbenih dovol-
jenj za nestanovanjske stav-
be, in sicer iz 4192 na 3333 
(21-odsotni padec), manj 
pa za stanovanjske (iz 2617 
na 2459 oz. za dobrih šest 
odstotkov).

Manj gradbenih 
dovoljenj, a več stanovanj

Kljub manjšemu števi-
lu izdanih gradbenih dovo-
ljenj v lanskem letu pa je 
bilo število načrtovanih sta-
novanj višje kot v letu 2019. 
Z gradbenimi dovoljen-
ji, izdanimi v letu 2020, je 
bilo namreč načrtovanih 
3610 stanovanj, kar pred-
stavlja osem odstotkov več 

kot predlani. »V enostano-
vanjskih stavbah jih je bilo 
načrtovanih sedem odsto-
tkov manj, v večstanovanj-
skih stavbah pa 64 odstot-
kov več kot v letu 2019. Povr-
šina vseh v letu 2020 načr-
tovanih stanovanj naj bi bila 
za tri odstotke večja od povr-
šine vseh stanovanj, načrto-
vanih v letu 2019. Stanova-
nja v enostanovanjskih stav-
bah naj bi merila povpreč-
no 165 kvadratnih metrov (v 
2019 160 kvadratnih met-
rov), stanovanja v večstano-
vanjskih stavbah pa 89 kva-
dratnih metrov (v 2019 101 
kvadratni meter),« še pojas-
njujejo na Sursu. 

Letos več izdanih 
gradbenih dovoljenj

Podatki za prvo polovico 
letošnjega leta sicer kaže-
jo na porast števila izdanih 
odločb, s katerimi država 
dovoljuje gradnjo. V prvem 
polletju lanskega, s korono 
zaznamovanega leta so bila 
izdana gradbena dovoljen-
ja za gradnjo 2531 stavb, v 
prvih šestih mesecih letoš-
njega leta pa za 2997 stavb. 

Klub temu da je v juniju 
tradicionalno izdanih največ 
gradbenih dovoljenj v letu, 
pa letos ni bilo tako. Junija je 
bilo izdanih denimo 530 gra-
dbenih dovoljenj, kar je 23 
manj kot maja in 140 manj 
kot lanskega junija. Največ 
gradbenih dovoljenj je bilo 

sicer letos izdanih januarja, 
in sicer 630. 

Kako je na Gorenjskem

Ko med seboj primerjamo 
statistične regije, so razlike 
precejšnje. Po zadnjih, julij-
skih podatkih statističnega 
urada je bila denimo sko-
raj tretjina vseh stanovanj 
z julija izdanimi gradbeni-
mi dovoljenji načrtovana v 
osrednjeslovenski statistič-
ni regiji, sledili sta pomur-
ska in podravska, nato pa 
na četrtem mestu gorenjska 
statistična regija.

Na Gorenjskem je bilo 
sicer v prvi polovici letošnje-
ga leta z izdanimi gradbeni-
mi dovoljenji načrtovanih 

216 stavb (od tega 148 sta-
novanjskih), v prvi polovi-
ci lanskega pa denimo 127. 
V istem obdobju se je na 
Gorenjskem povečalo tudi 
število načrtovanih stano-
vanj. Teh je bilo v prvi polovi-
ci lanskega leta 165, v prvem 
letošnjem polletju pa 203. 

Po zadnjih podatkih z 
izdanimi gradbenimi dovo-
ljenji v juliju je načrtovanih 
še dodatnih 28 stanovanj, 
tri več kot v enakem obdob-
ju lani.

Štirideset odstotkov 
nedovoljenih objektov

Gradbeni inšpektorji so 
sicer tudi v letošnji akciji 
nadzora objektov v gradnji, 

v kateri so preverjali sklad-
nost objekta z izdanim gra-
dbenim dovoljenjem oz. ali 
imajo investitorji gradbeno 
dovoljenje, odkrili več kot 
štirideset odstotkov nedovo-
ljenih objektov. 

»Od sto načrtovanih 
inšpekcijskih pregledov ozi-
roma nadzorov je bilo uve-
denih 143 postopkov, od teh 
133 upravnih inšpekcijskih 
in deset prekrškovnih pos-
topkov. Opravljenih je bilo 
220 inšpekcijskih rednih 
pregledov,« so sporočili z 
inšpektorata. 

Do 17. avgusta je bilo od 
skupno uvedenih 133 upra-
vnih postopkov zaključe-
nih 80. V 41 obravnavanih 

zadevah, kjer nepravilnos-
ti niso bile ugotovljene oz. 
so bile v času, ko je poteka-
la akcija, že odpravljene, so 
postopke ustavili. V zade-
vah, kjer so odkrili nepra-
vilnosti, so izdali 49 uprav-
nih inšpekcijskih odločb in 
sedem prekrškovnih odločb. 

Odločbe so bile izdane za 
34 nedovoljenih objektov, 
od katerih je bilo 19 nelegal-
nih, devet neskladnih in šest 
nevarnih objektov, za kate-
re so bile odrejene takojšnje 
prepovedi uporabe in rok za 
njihovo odstranitev oziroma 
zavarovanje. Dvanajst odločb 
je bilo izdanih zaradi ugotov-
ljenih nepravilnosti pri sami 
gradnji. Dve odločbi sta bili 
izdani v zvezi z izvajanjem 
gradnje brez prijave oziroma 
brez popolne prijave začetka 
gradnje, ena pa zaradi nes-
kladnosti uporabe objekta. 
Izdali so tudi eno prekrškov-
no odločbo z izrečenim opo-
minom. Izdali pa so še šti-
ri odločbe o prekršku v viši-
ni 27 tisoč evrov in dva plačil-
na naloga v višini 2500 evrov. 

Inšpektorji so za letos 
načrtovali dve akciji, usmer-
jeni v odkrivanje nedovolje-
nih gradenj. Akcija, v kateri 
so preverjali, ali imajo obje-
kti v gradnji pridobljeno gra-
dbeno dovoljenje, je zaklju-
čena, v teku pa je še akcija 
nadzora objektov, za katere 
je inšpektorat dobil pobudo 
za izvedbo nadzora.

Zadnja leta v upadu, letos pa porast
Število izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe pri nas v zadnjih štirih letih upada, prva polovica letošnjega leta pa v primerjavi s prvim lanskim, s korono 
zaznamovanim polletjem kaže na vnovičen porast. Gradbeni inšpektorji so v letošnji akciji nadzora ugotovili več kot štirideset odstotkov nedovoljenih gradenj.

Tudi na Gorenjskem je število izdanih gradbenih dovoljenj v prvem polletju letošnjega leta 
poraslo. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Dvanajsti festi-
val Odprte hiše Slovenije bo 
potekal od prihodnjega pet-
ka, 17., do nedelje, 19. sep-
tembra. Gre za festival, ki 
obiskovalcem omogoča, da 
v hiše vstopijo, jih preizku-
sijo, stopijo v stik z arhitek-
ti, uporabniki, lastniki, izva-
jalci in drugimi strokovnja-
ki. Organizatorji so tokrat 
pripravili več kot petdeset 
objektov, zunanjih ureditev 
in vodenj, prijave na oglede 
pa so že možne. Na obmo-
čju Gorenjske si bodo lah-
ko ogledali brv na Rju, Hotel 
Bohinj, Pot kulturne dediš-
čine Žirovnica, ki povezuje 
rojstne hiše znanih literatov, 

hotel Jasna Chalet Resort 
ter prvo slovensko družin-
sko hišo s certifikatom Acti-
ve House v Dragomlju pri 
Domžalah. 

Tema letošnjega festiva-
la je Arhitektura gradi sku-
pnost in je namenjena klju-
čnemu vprašanju našega 
časa – kako in na kakšen 
način bomo živeli skupaj, 
kakšne prednostne naloge 
si bomo zastavili kot skup-
nost in kako bomo ohranja-
li svoj prostor za prihodnje 
generacije. Zelena nit festi-
vala bodo torej javni objekti 
in prostori ter odprti prostor. 
Predstavili bodo tudi Pleč-
nikove ureditve, ki so letos 
postale del Unescove sveto-
vne arhitekturne dediščine.

Odprte hiše
Prihodnji konec tedna bo potekal festival Odprte 
hiše Slovenije.
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Jesenice – Pošta Slovenije 
bo na spletni dražbi draž-
bene hiše Unija poskuša-
la prodati devet nekdanjih 
poštnih poslovalnic in eno 
zemljišče. Med poslovnimi 
prostori, ki so naprodaj, je 
tudi nekdanja poštna pos-
lovalnica na Cesti maršala 
Tita ob železniški postaji na 
Jesenicah. 

Gre za večji poslovni pros-
tor velikosti 531,7 kvadratne-
ga metra v pritličju in delo-
ma v kleti poslovno-stano-
vanjske stavbe. Ta je bila 

zgrajena leta 1952 in delo-
ma obnovljena v letih 1991 
in 1992. Poslovni prostori v 
pritličju so veliki 406 kvad-
ratnih metrov in obsegajo 
površine za stranke, zaled-
ne delovne prostore, skladi-
šče in sanitarije. V kletnem 
delu pa so trije skladiščni 
prostori v izmeri 126 kvad-
ratnih metrov. 

Parkiranje je urejeno ob 
stavbi oziroma na okoliških 
javnih parkirnih mestih. Na 
prvi dražbi je poslovni pro-
stor naprodaj za 248 tisoč 
evrov, izhaja iz javne objave 
dražbe.

Je pa večina prostorov 
oddana v najem, dva najem-
nika imata v prostorih trgov-
sko in storitveno dejavnost 
in bosta tu predvidoma osta-
la tudi po prodaji nepremič-
nine. Ob prodaji se vse pra-
vice in obveznosti iz naslova 
oddanih prostorov v najem 
prenesejo na novega lastnika.

Kot izhaja iz objave draž-
be, imajo predkupno pravi-
co ostali solastniki parcele in 
Občina Jesenice.

Dražba bo potekala na 
spletnem portalu dražbene 
hiše Unija 15. septembra od 
12. do 17. ure.

Pošta prodaja nekdanje prostore na Jesenicah
Pošta Slovenije bo na dražbi skušala prodati nekdanje prostore poštne poslovalnice ob železniški postaji sredi Jesenic.

Pošta Slovenije prodaja pritlične prostore, v katerih je včasih delovala poštna poslovalnica, 
in del kleti v stavbi sredi Jesenic. V prostorih sta dva najemnika, ki se ukvarjata s trgovino 
in storitvami in naj bi v stavbi ostala tudi po prodaji.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – »Najemniki 
smo v Sloveniji prepuščeni 
sami sebi, saj država trga ne 
regulira. Cene so previsoke, 
stanovanja pogosto nekako-
vostna ali povsem nepri-
merna, bivanje pa negoto-
vo in nepredvidljivo. Oza-
veščanja o naših pravicah 
tako rekoč ni, situacija pa je 
iz leta v leto slabša,« je spo-
ročilo na prvi strani spletne-
ga mesta Najemniški SOS, 
ki sta ga pred kratkim raz-
vila zavod Danes je nov dan 
in Inštitut za študije stano-
vanj in prostora v odgovor 
na težave, s katerimi se soo-
čajo najemniki pri nas.

Kot poudarjajo, je najem-
ni trg v Sloveniji majhen, 
prenasičen in nereguliran, 
zato so cene previsoke, biva-
nje pa zaradi kratkoročnih 
pogodb negotovo in nepre-
dvidljivo. Točnih uradnih 
podatkov o najemninah ni, 
a kot dodajajo, neodvisne 
raziskave iz leta 2018 kaže-
jo, da so več kot štiridesetim 

odstotkom najemnikov v 
prestolnici stroški bivanja 
predstavljali veliko ali zelo 
veliko breme, mnogim pa se 
je najemnina v zadnjih letih 
še povišala. Poleg tega jih je 
imela več kot polovica pogo-
dbo, krajšo od enega leta. 

Kot pravijo pripravljavci 
spletnega mesta, bo Naje-
mniški SOS najemnikom 
omogočil, da spoznajo svo-
je pravice, poiščejo odgovo-
re na najpogostejša vprašan-
ja in zastavijo lastna vpraša-
nja ter tako prispevajo k zbi-
ranju uporabnih informacij. 
Hkrati lahko svoje izkušnje 
tudi delijo. 

Obe organizaciji želita s 
tem poskrbeti za ustrezno 
informiranost. »Obenem pa 
je cilj spletnega mesta tudi 
združiti glas najemnic in 
najemnikov ter tako pritisni-
ti na politične funkcionarje 
in poskrbeti, da se v javnosti 
začnemo pogovarjati o naje-
mniških stiskah ter spreje-
mati konkretne odločitve, ki 
jih bodo pomagale lajšati,« 
so še sporočili.

Pomoč najemnikom
Najemniki stanovanj se sedaj na spletnem mestu 
Najemniški SOS lahko podučijo o svojih pravicah 
in poiščejo odgovore na vprašanja.

Ljubljana – Organizatorji sejmov Dom in Ambient Ljubljana 
so se odločili odpovedati letošnjo izvedbo sejmov, ki bi sicer 
morala potekati od minule srede do nedelje. Kot so sporoči-
li, so se za to odločili zaradi velikega števila odpovedi med 
razstavljavci, PCT-zahtev za obiskovalce in nepredvidljive 
situacije glede nadaljnjega razvoja epidemije covida-19 in z 
njo povezanih ukrepov. Dodali so, da je odločitvi botrovala 
tudi odgovornost do razstavljavcev, ki za priprave na sejem 
potrebujejo tudi čas, z njimi pa so povezani določeni stroški. 
»V zadnjih tednih je bilo odpovedi za več kot 2500 kvadratnih 
metrov razstavnih površin, zato nikakor ne želimo zavajati 
razstavljavcev niti obiskovalcev, da bi to bil velik sejem,« so 
še sporočili. Kot še dodajajo, pa sejma Ambient Ljubljana in 
Dom Plus vračajo v ustaljen novembrski termin, torej od 10. 
do 14. novembra, največji sejem Dom pa v marec. Potekal bo 
med 3. in 8. marcem.

Sejemski dvojček odpovedan

Nepremičnine & dom, petek, 10. septembra 2021
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Jasna Paladin

Kamnik – Kot so sporočili s 
Policijske uprave Ljubljana, 
so bili v sredo nekaj po 1. uri 
obveščeni o požaru v Kamni-
ku, v katerem je v celoti zgo-
rel manjši leseni objekt, po-
žar pa se je razširil še na za-
bojnik in v bližini parkirana 
tri vozila, ki so bila močno 
poškodovana.

Na kraju je posredova-
lo osem gasilcev PGD Ka-
mnik, ki so požar pogasili 
v 15 minutah, a leseni vsto-
pni objekt pred zabojnikom 
je že v celoti pogorel. V  do-
godku ni bil nihče poškodo-
van. Vzrok požara uradno še 
ni znan, je pa najverjetneje 
šlo za požig, saj so domnev-
ni storilci na pogorišču pus-
tili letake z napisom »Stop 
PCT terorju! Ljudstvo vam 
bo sodilo za vaše zločine, 
zelo kmalu!«.

Kriminalisti so na pogo-
rišču svoje delo opravljali 
celo dopoldne, tudi ob po-
moči psov, na dogodke pa 
se je odzval tudi župan Ma-
tej Slapar. »Cel svet se bori 
proti pandemiji covida-19, 

znanstveniki so razvili ce-
pivo, s katerim se je cepil 
že dobršen del Slovencev, 
v Sloveniji pa so uvedeni t. 
i. PCT-pogoji, ki jih je pač 
treba spoštovati. Žal se do-
ločen del občanov s temi 
pravili ne strinja, pa ven-
dar je to dejanje vredno 
vsakega obsojanja. Želim 
si, da policisti osumljence 
čim prej najdejo in storilce 

sankcionirajo. Svojo pol leta 
staro hčerko sem dal cepiti 
proti vsem otroškim bolez-
nim, ki so nekdaj morile po 
svetu, pa imamo k sreči zdaj 
zanje cepiva. Cepivo imamo 
tudi proti covidu-19, pa je 
še vedno preveč ljudi, ki jih 
zaradi te bolezni žal ni več 
med nami. Kdor se ne more 
ali ne želi cepiti, naj se te-
stira in prosim vse, da upo-
števamo te ukrepe, da bo ta 
bolezen čim prej zajezena 
in da bomo vsi skupaj lah-
ko normalno živeli naprej. 
To so dejanja strahopetcev 
in v javnost ne pošiljajo pra-
vih sporočil zoper boj proti 
tej bolezni,« je dejal župan, 
ki je dejanje obsodil za na-
silno in nedopustno.

Da je v Kamniku več 
nestrpnežev in nasprotni-
kov PCT-ukrepov, ugota-
vljajo tudi v Zdravstvenem 
domu Kamnik. »Taki dogod-
ki nas seveda skrbijo, pred-
vsem to, koliko sovraštva se 

je nakopičilo v določenih lju-
deh. Tudi naša točka za testi-
ranje pred zdravstvenim do-
mom je že bila deležna van-
dalizma, najbolj skrb vzbu-
jajoče pa so grožnje tudi na-
šim zdravstvenim delav-
cem, ki te teste izvajajo, v 
smislu 'ljudstvo vam bo so-
dilo',« nam je povedal.

Kot nam je povedal po-
veljnik Civilne zaščite Ob-
čine Kamnik Matjaž Srša, 
so že v sredo dopoldne or-
ganizirali mobilno enoto, ki 
je teste lahko izvedla v pred-
videnih terminih, z Upravo 
za zaščito in reševanje pa so 
tudi že dogovorjeni za od-
voz poškodovanega in na-
mestitev novega zabojnika, 
da se bodo lahko hitre te-
ste na tej lokaciji nadaljeva-
li tudi v prihodnje.

Policisti o dogodku še zbi-
rajo obvestila in preverjajo 
okoliščine. O vseh ugotovi-
tvah bodo obvestili pristojno 
državno tožilstvo.

V Kamniku požgali zabojnik 
za hitro testiranje
Neznanci so v noči na sredo pri Domu kulture Kamnik požgali zabojnik za izvajanje hitrih testov na 
novi koronavirus in za seboj pustili letake s pozivi »Stop PCT terorju«. Pristojni v občini, ki so že 
zagotovili nove prostore na isti lokaciji, pozivajo k strpnosti.

Kriminalisti so pogorišče preiskovali tudi ob pomoči 
policijskega psa.

Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine.

Simon Šubic

Nomenj – Na glavni cesti 
Bled–Bohinj v bližini No-
menja sta v sredo popoldan 
trčila osebno vozilo in avto-
bus. V nesreči sta se oba vo-
znika lažje poškodovala, po-
tnica v osebnem vozilu pa 
huje. Potniki v avtobusu, v 
katerem je bilo tudi 52 otrok, 
po podatkih policije niso bili 
poškodovani.

Po ugotovitvah policistov 
je voznik z osebnim avto-
mobilom pri vožnji proti 
Bohinju zapeljal na naspro-
tno smerno vozišče in trčil v 
avtobus, poln potnikov, ki je 
pripeljal nasproti. »Voznik 
avtobusa je z ustrezno reak-
cijo po trčenju preprečil huj-
še posledice, saj se ob cesti 
teren po manjši brežini nag-
lo spusti pod nivo vozišča,« 

je povedal Bojan Kos s Po-
licijske uprave Kranj. Pre-
izkusa alkoholiziranosti pri 
obeh voznikih sta negativna, 
proti vozniku avtomobila pa 
so policisti uvedli postopek 
zaradi povzročitve prome-
tne nesreče. 

Poleg policistov so v in-
tervenciji sodelovali gasil-
ci PGD Bohinjska Bistrica, 
ki so zavarovali območje in 
pomagali reševalcem Nujne 
medicinske pomoči Bohinj 
pri pregledu in oskrbi udele-
ženih oseb. Otrokom so za-
gotovili varen umik s ceste 
in jih oskrbeli z vodo. Gasil-
ci so tudi odklopili akumu-
latorje, nevtralizirali razlite 
motorne tekočine, s tehnič-
nim posegom vozilo dvigni-
li izpod ceste na avtovleko. 
Cesta je bila v času interven-
cije zaprta. 

Nesreča avtobusa z otroki

Simon Šubic

Kranjska Gora – Policisti 
obravnavajo prometno nesre-
čo, ki se je v nedeljo ob 15.10 
zgodila pri dvorani Vitranc v 
Kranjski Gori. V nesreči se je 
poškodovala peška, ki je pad-
la zaradi trčenja z neznanim 
kolesarjem, ki je po nesreči 
odpeljal naprej. Peški je po-
magal neznani mimoidoči. 
Policisti prosijo njega in pri-
če, da se jim zaradi izsleditve 
kolesarja in razjasnitve nes-
reče javijo na interventno šte-
vilko 113 ali na anonimni tele-
fon policije 080 1200.

Gorenjski policisti so v 
torek obravnavali še dve 

nesreči s pobegom. V enem 
primeru je voznik večkrat 
trčil v odbojno ograjo in vo-
žnjo nadaljeval. Policisti so 
ga ustavili in ga obravnava-
jo zaradi prekrška. Na ob-
močju Škofje Loke pa je vo-
znik na parkirišču trčil v 
drugo udeleženko in s kra-
ja nesreče ravno tako odpe-
ljal. Policisti so ga izsledi-
li in proti njemu vodijo po-
stopek. 

Na policiji opozarjajo, da 
mora vsak udeleženec pro-
metne nesreče osebi, ki ji je 
povzročil škodo, posredovati 
svoje osebne podatke oziro-
ma ostati na kraju nesreče, 
dokler je to potrebno.  

Policisti iščejo kolesarja

Simon Šubic

Kranjska Gora – Lepo vreme 
v gore še vedno privablja šte-
vilne planince, žal se nekate-
ri pri tem tudi poškodujejo 
ali znajdejo v brezizhodnem 
položaju. V sredo so tako 
gorski reševalci izvedli štiri 
intervencije, v treh so aktivi-
rali tudi helikopter. Policisti 
še naprej pozivajo k previd-
nosti in odgovornemu rav-
nanja v gorah. 

Dopoldan je na poti pro-
ti Slemenovi špici planinka 
zdrsnila in se udarila v gla-
vo. Posredovali so reševalci 
GRS Kranjska Gora in dežu-
rna ekipa za reševanje v go-
rah z Brnika s posadko he-
likopterja Slovenske vojske. 
Prav tako so gorski reševal-
ci iz Kranjske Gore ob po-
moči helikopterja popoldan 
pomagali tujima planince-
ma, ki sta se zaplezala na 
težko dostopnem pobočju 

Zadnjega Prisanka. Heli-
kopter Slovenske vojske je 
predvčerajšnjim poletel tudi 
na Triglav, kjer je na planin-
ski poti od Malega Triglava 
proti Domu Planika plani-
nec zdrsnil po melišču in se 
poškodoval. Pomoč gorskih 
reševalcev je ta dan potre-
bovala tudi obolela oseba na 
Osojnici. 

V ponedeljek sta se v go-
rah poškodovali dve ose-
bi. Pri sestopu z Malega 

Triglava si je otrok pri pad-
cu poškodoval koleno. Gor-
ski reševalci iz Bohinja so ga 
na kraju oskrbeli in na klasi-
čen način prenesli do Doma 
Planika, od koder ga je v je-
seniško bolnišnico odpeljala 
dežurna ekipa za reševanje v 
gorah s posadko helikopter-
ja Slovenske vojske. Na poti 
s Triglava proti Domu Plani-
ka se je poškodoval planinec. 
Tudi njega so s helikopter-
jem prepeljali v bolnišnico.

Znova več helikopterskih reševanj
V sredo je dežurna ekipa za reševanje v gorah poletela na tri intervencije, v ponedeljek na dve. 

Simon Šubic

Kranj – Če je verjeti uradni 
statistiki, potem se promet 
na gorenjskih cestah letos 
odvija varneje kot lani. Go-
renjski policisti so namreč 
letos obravnavali 990 pro-
metnih nesreč, lani v ena-
kem obdobju pa 1038. Bolj-
ša je tudi letošnja slika pos-
ledic prometnih nesreč. V 
njih je umrlo osem oseb 
(lani devet), 54 (59) se jih je 
huje poškodovalo, 271 (320) 
pa lažje. 

Najbolj pogosta vzroka 
nesreč ostajata nepravilna 

stran in smer vožnje ter 
neprilagojena hitrost, poja-
snjujejo na Policijski upra-
vi Kranj. Delež alkoholizira-
nih povzročiteljev je še ved-
no visokih 8,6 odstotka, a 
precej nižji kot lani (12,11 
odstotka). Povprečna izmer-
jena stopnja alkohola je 1,4 
promila. 

Policisti pa so letos ugoto-
vili kar za 29 odstotkov več 
kršitev prometnih pravil, 
največ – tretjino – zaradi pre-
koračene hitrosti. Vsak tret-
ji kršitelj je za storjen prekr-
šek prejel le opozorilo, nava-
jajo na PU Kranj. 

Promet varnejši kot lani

Kranj – Vrhovno sodišče je ta teden objavilo, da je v skladu z 
vladnim odlokom tudi na sodiščih za vse zaposlene zahteva-
no izpolnjevanje pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT), 
medtem ko izpolnjevanje pogoja PCT ne velja za stranke v 
postopkih in obiskovalce sodišč. S tem tednom je namreč začel 
veljati pogoj PCT v vseh dejavnostih, kjer zaposleni pri opra-
vljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oz. 
so udeleženi v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna 
nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje. 

Za obiskovalce sodišč pogoj PCT ni zahtevan



Nevladniški list
Glasilo Grozda  
nevladnih  
organizacij  
Gorenjske

Moč lokalne skupnosti  
za spremembe na bolje
Nevladne organizacije na Gorenjskem delujemo povezano in k temu spodbujamo tudi ljudi.  
Izražamo medsebojno solidarnost, gradimo skupnost za vse, z aktivnostmi opozarjamo na pomen 
trajnosti in odgovornosti do sočloveka, do okolja, v katerem živimo.

  grozd
  nvo

gorenjske skupnost privatnih zavodov
SKUP

Nina Arnuš, vodja stičišča 
Grozd NVO Gorenjske,  
Zavod Tri

Celo zimo smo se pripravljali na 
to, da je spomladi zaživela pobuda 
Veliki traven in rožnik – čebelam 
hrano na krožnik. Štirinajst občin 
je namenilo svoje javne površine tej 

pobudi, kar je pomenilo, da jih do
datno zasejejo z medovitimi rastli
nami in kosijo manjkrat. To je v 
mrzli in deževni pomladi pomeni
lo prispevek k ohranjanju žuželk 
opraševalk.

V Škofji Loki smo spomladi or
ganizirali prvo srečanje občin
skega Sveta za vključevanje, kjer 

sodelujejo predstavnice in pred
stavniki pomembnih institucij 
(občine, šol, vrtcev, zdravstvenega 
doma) in priseljenske skupnosti. 
Svet za vključevanje je do sedaj edi
ni v Sloveniji, prispeva pa k temu, da 
v skupnosti vsi bolje živimo.

V juniju smo bili na seji Ra
zvojnega sveta gorenjske regije 

potrjeni predstavnice in predstav
niki devetih nevladnih organiza
cij, ki so svoje delovanje v lokal
nih skupnostih razširili tudi v pri
zadevanja za prvi regijski nevlad
niški projekt – opozarjanje in 
zdravljenje od ekranske odvisno
sti otrok, ki je v času epidemije v 
porastu.

Poleti so zaživeli medgenera
cijski prostovoljski projekti v Bo
hinju, v okolici Kranja in v Ško
fji Loki, katerih glavni cilj je po
vezati društva, ki imajo v svojih 
vrstah različno stare članice in 
člane, in pridobiti nove prosto
voljke in prostovoljce za delo v 
skupnosti.

Anka Pintar, Zavod Tri

Kot stičišče nevladnih organiza
cij Gorenjske se trudimo prepo
znati in odreagirati na aktualne iz
zive v skupnosti in prispevati k re
šitvam, ki so blizu ljudem. Na po
dročju skrbi za starejše se jasno ka
žejo potrebe po neinstitucionalnih 
programih, kar je izziv in hkrati 
priložnost tudi za društva in dru
ge nevladne organizacije. V pre
teklem letu smo tako organizira
li dva posveta na temo skupnostne 
skrbi za starejše – torej skrbi, ki 
ne poteka v institucijah, ampak v 
skupnosti. Pobliže smo med dru
gimi dobrimi praksami spozna
li stanovanjsko skupnost v Davči, 
mobilni socialni servis v Bohinju 
in dnevne centre za starejše v Ljub
ljani. Pomemben del skrbi za sta
rejše v skupnosti predstavljajo tudi 
društva s svojimi programi in ne
pogrešljivimi prostovoljci.

S ciljem krepitve prostovoljstva, 
deljenja znanj in izkušenj med 
ljudmi in društvi ter aktivnega po
vezovanja med generacijami smo 
nevladne organizacije povabili k so
delovanju v pozivu Novi prostovolj
ci in dolgoživa družba. Izbrali smo 
tri vsebinsko izstopajoče projekte, 
ki smo jih prepoznali kot izvirne 

in perspektivne. Društvo Univerza 
za tretje življenjsko obdobje Škofja 
Loka je v projektu Zlati most pre
ko ustvarjalnih delavnic spodbuja
lo in krepilo 'zlate vezi' medgene
racijskega sodelovanja, predvsem s 

ciljem preprečevanja osamljenosti 
med starejšimi ter ekranskih odvi
snosti med mladimi. V sodelova
nju z Zavodom KRES in mentori
cami ustvarjalnih delavnic so z no
vimi znanji okrepili prostovoljke, 

ki bodo izvajale delavnice za mla
de v okviru programov prenosa ve
ščin med generacijami.

Društvo kranjske in tržiške pode
želske mladine in Društvo kmeč
kih in podeželskih žena Gorenjski 
nagelj sta se s svojim projektom 
želela dotakniti problema prehoda 
iz mladinskih podeželskih društev 
med aktivne člane/ice drugih po
deželskih društev. S spoznavnim 
dogodkom, kjer so člani in člani
ce obeh društev delili različna zna
nja (cvrtje flancatov, petje, prva po
moč, družabne igre), so tako posta
vili temelj prihodnjih sodelovanj.

Društvo upokojencev Bohinjska 
Bistrica je v partnerstvu z Druš
tvom Invalid Bohinj med pole
tjem izvajalo interaktivne medge
neracijske delavnice v Bohinjski 

Bistrici, v Stari Fužini, v Srednji 
vasi in na Gorjušah. Srečanja so 
preko ustvarjalnosti in druženja 
ob družabnih igrah, ki so jih poi
menovali igre bohinjskih genera
cij, združile društva in prebival
ce bohinjskih vasi pri izmenjavi 
znanj in izkušenj o zdravi in lo
kalno pridelani hrani ter o skrbi za 
starejše in reševanju problemov 
z demenco. Iva Lapajne z Občine 
Bohinj, ki je v programu tudi ak
tivno sodelovala, ocenjuje izvede
ne delavnicoe kot zelo uspešne: 
»Vse skupaj se je v Bohinju doga
jalo prvič in zelo si želimo, da ne 
zadnjič. Glede na dejstvo, da sta 
sodelovala društvo upokojencev in 
društvo invalidov, smo pričakova
li, da bodo starejši med sodelujoči
mi najbolje zastopani. Najlepše je 
bilo videti kar tri generacije, kako 
so se vključile v posamezne aktiv
nosti. Posredovanje strokovnega 
oz. teoretičnega znanja je bilo in
teraktivno, ne ex catedra. V celot
nem programu so sodelovali tudi 
otroci. Ko smo govorili o zdravi 
prehrani, so naštevali sadje, dob
re navade … bilo je resnično izred
no, poučno in predvsem zabavno. 
V programu je sodelovalo več kot 
trideset prostovoljcev, ki pred tem 
niso bili vpeti v določene aktivno
sti posameznega društva. Knjižni
ca je prispevala svoj delež v vseh 
sklopih – z razstavo knjig, pripra
vo zloženk in izvedbo aktivnosti. 
Pohval in zahval ne bo zmanjkalo, 
obe društvi sta se izkazali, posebno 
upokojenci. Meni pa je bilo v vese
lje biti del vsega dogajanja.«

S pozitivno izkušnjo z letošnji
mi uspešnimi organizacijami in 
projekti si na stičišču želimo po
dobnih pozivov tudi v prihodnje. 
Na slednji poziv bomo objavili 
predvidoma v začetku prihodnje
ga leta. Spremljate nas!

Društva kot temelj  
vključenosti vseh generacij
V letošnjem poletju so se na Gorenjskem odvili trije  
projekti za spodbujanje prostovoljstva v organizacijah, 
ki delujejo na področju medgeneracijskega sodelovanja.
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Pristnost domačije Tešnak
Med zelenimi griči Poljanske doline stoji prav posebna domačija, domačija Tešnak, ki s svojo  
edinstvenostjo vabi bližnje in daljne obiskovalce. Gostoljubje, kreativnost, vonj po sveže pečenem  
kruhu in več kot dvesto let stara, a precizno obnovljena domačija nikogar ne pusti ravnodušnega.

Urška Križnar Ribnikar, 
SKUP

Ekipo domačije smo spo
znali lani na delavnici o ino
vativnem in doživljajskem 
turizmu, ki smo jo soorga
nizirali v okviru projekta sti
čišča. Iskrena želja soustvar
janja lokalnega trajnostnega 
turizma in povezave z ohra
njanjem starih znanj so nas 
pripeljali do sodelovanja pri 
ustanovitvi neprofitnega za
voda. Marjeta Kavčič, gonil
na sila domačije Tešnak, si 
je izbrala ime Zavod Staro
znanke – zavod spodbu
ja, obuja in ohranja narav
no in kulturno dediščino na
ših prednikov. Na domači
ji v svojo turistično ponud
bo vključujejo mnoge aktiv
nosti in doživetja. Sodelujejo 
z glasbeniki, rokodelci, jogi
sti, alternativnimi zdravilci, 
zeliščarji ter s slikarji, kvač
karji, čigongarji, kuharji …
Skupaj z njimi pripravljajo 

različne dogodke, koncerte, 
slikarske kolonije in delavni
ce, ki jih izvajajo kot enkra
ten dogodek ali vikend pa
ket. »Naša filozofija je, da se 
dobro z dobrim vrača. Želi
mo podpreti posameznike 
in skupine, ki imajo lepe ide
je, s katerimi obogatijo našo 
domačijo. Taka ideja pri
nese zanimiv kulturni utri
nek tudi za ostale goste, ki so 
navdušeni nad dogajanjem 
na kmetiji doživetij. Njihovi 
odzivi nas navdihujejo vsak 
dan znova, da se odločimo 
za nove podvige dobrodel
nosti,« z navdušenjem raz
laga Marjeta. 

Doživetja na domačiji 
smo skupaj z ekipo izkuše
nih mentorjev vključili tudi 
v program Turizma z učin
kom, katerega namen je obli
kovanje produktov, doživlja
jev in inovativnih metod, ki 
bi nadgradile trajnostni turi
zem in ponudile nekaj več v 
dobro širši skupnosti, česar 

se na domačiji dobro zaveda
jo. »Sodelovanje z lokalnim 
okoljem se nam zdi ključne
ga pomena, saj le v sodelova
nju lahko delujemo celostno 
in gostu tako ponudimo naj
boljše, kar lokalna skupnost 
ponuja. Menimo, da se s tako 
ponudbo popestri in oboga
ti turistična ponudba, saj je 
oblika turistične ponudbe, 
ki vključuje zgolj nočitev in 
prehrano, preživeta. Gostu 
je nujno treba ponuditi doži
vetja, zaradi katerih gre do
mov bogatejši. S takimi do
godki ohranjamo svojo dedi
ščino in jo širimo širom po 
svetu. Želimo, da se gostje 
spominjajo naših krajev po 
lepih doživetjih. Ta doživetja 
niso vezana zgolj na zunanji 
svet, saj stremimo k temu, 
da bi se posameznik, ki se 
udeleži takšnih srečanj, pre
maknil navznoter. Da bi na
redil spremembo v sebi, kajti 
le tako lahko ustvarimo bolj
ši svet.«

Z velikim zagonom gle
dajo tudi v prihodnost in 
že pripravljajo nove pro
jekte. »Veliko imamo ne
izkoriščenih lokalnih 

zanimivosti in ljudi s sta
rimi znanji, ki jih v priho
dnosti želimo vpeljati v svo
je programe. Turizem je 
živ organizem, ki nenehno 

kliče k širjenju zavedanja 
ter spoznavanju domače
ga in širšega slovenskega 
okolja,« z iskricami v očeh 
doda Marjeta.

Marjeta Kavčič / Foto: Boštjan Horjak

Na kavo z Vilijem, Erikom, Nočko in Oljo
Pogovarjali smo se z ekipo Mestnega mačjaka – prostovoljci, ki so ljubitelji živali, hkrati pa tudi veliki 
navdušenci nad umetnostjo in popularno kulturo – o tem, kako združiti te ljubezni.

Urška Križnar Ribnikar, 
SKUP

Mestni mačjak je kulturno 
društvo. Kaj točno je osnov-
ni namen društva in kako se 
povezuje s kulturo? 

Osnovni namen Mestne
ga mačjaka je pomoč brez
domnim, bolnim in zavr
ženim mucam na območju 
Kranja, včasih pa to ponu
dimo tudi tistim, ki prihaja
jo z drugih območij. Znot
raj naše primarne dejav
nosti povezujemo solidar
nost med vsemi živimi bit
ji, naravovarstvo, umetnost, 
arhitekturo, industrijsko in 
unikatno oblikovanje. Za 
ljubitelje muc tako vsako 
leto organiziramo vrsto kul
turnih in dobrodelnih do
godkov. 

Pri svojem delu nismo po
lovičarski. Za vsako muco 
naredimo čisto vse, kar lah
ko. Če sta dve muci naveza
ni druga na drugo, ju npr. 
ne damo v posvojitev loče
no … Naš cilj ni, da bi odda
li čim več mačk, ampak da 
bi tiste, ki jih oddamo, dobi
le odličen in 'za vedno dom'. 

Kvaliteta pred kvantiteto, to 
je naš moto in naša vredno
ta, ki se je držimo pri mač
kah in pri dobrodelnih do
godkih. To pa ljudje najbrž 
začutijo. Da smo iskreni … 
da nam je res mar.
Zakaj vam je pomembno so-
delovanje s širšo skupnostjo?

Organiziramo Mačji bal 
ter licitacije, kjer k sodelova
nju povabimo številne slo
venske obrtnike in umetni
ke, ki prispevajo svoje izdel
ke, te pa nato prodamo na 
dobrodelnih licitacijah. Na 
licitacijah, ki so postale že 
tradicija, se proda ogromno 
lepih slovenskih izdelkov. V 
vsak izdelek, ki ga izberemo, 
zares verjamemo, podob
no kot v sam značaj licitacij. 
Celoten izkupiček je name
njen mucam, ki so v naši os
krbi, enako pa velja tudi za 
vse ostale dogodke, ki jih or
ganiziramo. Mednje sodi še 
npr. izmenjevalnica rastlin 
pa sobotna tržnica z rablje
nimi oblačili, ki smo jo orga
nizirali avgusta. 

Takšna sodelovanja se 
nam zdijo bistvenega po
mena predvsem zato, ker 

ljubezen do živali zdru
žijo z dobrodelnostjo in 
umetnostjo, predvsem pa 
tudi zato, ker na ta način lju
di lažje pritegneš k sodelova
nju, k akciji, saj na naših do
godkih dobijo 'nekaj zase', 
hkrati pa prispevajo k bolj
šemu življenju kranjskih 
muc. Na splošno za takšna 

sodelovanja zelo 'navija
mo', saj je zadovoljstvo ved
no obojestransko; podpira
mo dobrodelnost, skrbimo 
za muce, hkrati pa delamo 
na promociji – s tovrstnimi 
dogodki smo je deležni tako 
mi kot glasbeniki in umetni
ki, ki na teh dogodkih sode
lujejo.

Tudi selitev na novo loka
cijo je plod dolgoletnega so
delovanja med društvom in 
Layerjevo hišo.

Do nedavnega nam je 
Layerjeva hiša svoje prosto
re 'posojala' za prej omenje
ne dogodke, ki jih organizi
ramo, pred kratkim pa smo 
še uradno postali del Layer
jeve hiše, saj smo se preselili 
v zgornje prostore. Verjame
mo, da bo ravno zaradi te do
dane vrednosti – radovednih 
muc, s katerimi se lahko po
družiš, medtem ko piješ ju
tranjo kavo – obisk kavarne  
obogaten. 
Kaj vse je potrebno za uspeš-
no izvedbo vaših dogodkov 
z dobrodelnim namenom? 

Če si dober opazovalec 
sveta okoli sebe, lahko hi
tro opaziš, kaj ljudi zanima. 
Prostovoljci v našem dru
štvu smo ljudem v zame
no za njihovo dobrodelnost 
želeli ponuditi neke zani
mive, drugačne aktivnosti, 
kakršne so npr. licitacije. Da 
smo jih lahko uspešno izpe
ljali, smo seveda morali biti 
zelo vztrajni in organizira
ni. Najprej je bilo treba najti 

donatorje, se z njimi dogo
voriti – to je precejšen zalo
gaj, kadar jih je več kot 500 
–, nato vse dobljene izdel
ke fotografirati in opremi
ti s cenami, potem pa še us
pešno izpeljati celotno draž
bo. Takšna organizacija do
godkov seveda zna biti kar 
naporna, a če imaš ekipo, 
na katero se lahko zaneseš, 
nič ni pretežko. Velik po
men pri organizaciji dogod
kov imajo v današ njih časih 
tudi socialni kanali, pa pro
mocijski material, npr. no
gavice in majice, ki nam jih 
je oblikoval Jernej Kejžar 
in ki jih prodajamo v svojih 
prostorih. Kljub temu da gre 
za kulturno društvo, je Me
stni mačjak znamka, podob
no kot vsaka druga, in če že
limo, da jo ljudje poznajo, je 
na tem treba delati ves čas. 
Na družbenih omrežjih, s 
sodelovanji, koncerti in dru
gimi dogodki … 
Pripravljate kaj posebnega 
za jeseni? 

Če bodo razmere to dovo
ljevale, bo tudi letošnjo je
sen potekal Mačji bal. Drži
mo pesti. In tačke.

Mestni mačjak / Foto Maša Pirc
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Veliki traven in rožnik – čebelam 
cvetoč krožnik
Štirinajst gorenjskih občin se je priključilo akciji poznega košenja javnih površin, s čimer so v letu,  
ko je bila pomoč čebelam in drugim žuželkam opraševalkam nujna, prispevali k ozaveščanju  
o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Anka Pintar, Zavod Tri

Letošnja spomladanska poze
ba na vrhuncu cvetenja sadnega 
drevja, glavnega vira hrane za če
bele, je bila pomembno opozo
rilo, da je pomoč čebelam nujna. 
Poleg neugodnih vremenskih raz
mer k pomanjkanju paše prispeva 
tudi intenzivno kmetijstvo z mo
nokulturno pridelavo in kmeto
vanje s prepogosto košnjo travni
kov, na katerih cvetlice niti ne za
cvetijo. In ne le za čebele – ohra
njanje cvetočih travnikov in biot
ske raznovrstnosti nasploh je po
membno za vse žuželke opraše
valke – čmrlje, čebele samotarke, 
metulje, ose, muhe trepetavke in 
celo nekatere hrošče. Velika veči
na kmetijskih in divjih rastlin je 
odvisnih od opraševalk in z ohra
njanjem njihovega življenjskega 
prostora v svojih okoljih varujemo 
tudi lokalno pridelavo hrane.

Potrebo po okrepljenem oza
veščanju o naši odvisnosti od če
bel in drugih opraševalk smo tako 
v sodelovanju s Čebelarsko zvezo 
Gorenjske prepoznali kot prilož
nost za skupno akcijo. K sodelo
vanju smo povabili vse gorenjske 
občine, akciji pa nadeli ime Veliki 
traven in rožnik – čebelam cvetoč 

krožnik. Sodelujoče občine (Kranj
ska Gora, Jesenice, Bled, Gorje, 
Bohinj, Radovljica, Tržič, Naklo, 
Kranj, Preddvor, Jezersko, Cerklje, 
Škofja Loka in Žiri) so na izbrane 
javne zelenice – okolice šol, ob
čin, kulturnih domov idr. – v sode
lovanju z lokalnimi čebelarskimi 
društvi zasejale semena medovitih 
travniških rastlin, ob zelenice pa 
postavile informativne table o ak
ciji. Prepogosto košene javne povr
šine so tako v velikem travnu in ro
žniku, maju in juniju, postale cve
toč okras javnega prostora ter hkra
ti tudi učilnica na prostem.

V akciji smo spodbujali sodelo
vanje občin ne le s čebelarji, ampak 
tudi z izobraževalnimi ustanovami 
in organizacijami, ki so aktivne na 
področju varovanja okolja. V Žireh 
so tako lokalni čebelarji travniške 
cvetlice zasejali ob učnem sadov
njaku in tako še dodatno opleme
nitili prostor, kjer v sodelovanju s 
šolo izvajajo čebelarski krožek.

Združeni narodi so na pobu
do slovenskih čebelarjev 20. maj 
razglasili za svetovni dan čebel, 
tako se vsako leto tega dne spom
nimo na pomen opraševalk. Želi
mo si, da bi tudi akcija, za katero 
kot koordinatorji stojimo Čebelar
ska zveza Gorenjske in Zavod Tri 

v okviru Grozda NVO Gorenjske, 
postala stalnica. Anže Perčič, pred
sednik ČZG, opozarja, 'da je bila le
tošnja bera opozorilo, da je za pre
živetje čebel pomemben vsak cvet. 

Na ČZG take akcije močno podpi
ramo.' 

Polovica od sodelujočih občin 
se je že zavezala, da bodo aktivno
sti akcije Veliki travnik in rožnik 

– čebelam cvetoč krožnik nadalje
vali tudi v prihodnjih letih ter pre
ko prilagojene košnje javnih povr
šin še naprej ozaveščali svoje obča
ne in občanke.

Setev v Gorjah / Foto Občina Gorje

Pametna raba ekranov na Gorenjskem
Nevladne organizacije si prizadevamo, da bi udejanjile Preventivni in detoks center, kjer bi poskrbeli za 
otroke, zasvojene s pretirano uporabo telefonov, tablic in računalnikov.

Nina Arnuš, Zavod Tri

Pametne telefone, raču
nalnike, tablice imamo pri 
roki ves čas. Pomagajo nam 
pri iskanju pravih poti, lah
ko pokličemo in vidimo svo
je drage, prevajamo besede, 
preverjamo vremenske na
povedi in smo vsak trenu
tek obveščeni o pomemb
nih stvareh. Kaj pa takrat, ko 
ne moremo nehati pregle
dovati socialnih omrežij ali 
neprestano odpiramo na
biralnik z elektronsko po
što? Mnoge aplikacije so 
zasnovane tako, da jih tež
ko zapremo. Še posebej ran
ljivi pri rabi ekranov so otro
ci in mladostniki, saj jim di
gitalna zasvojenost prinaša 
primanjkljaje na kognitivni, 
duševni in telesni ravni. Po 

podatkih edine ambulante v 
ZD Nova Gorica, ki se ukvar
ja z digitalno zasvojenostjo v 
Sloveniji, je v državi eviden
tiranih več kot 3000 zasvo
jenih otrok, ki potrebujejo 
zdravljenje. 

Zato smo se gorenjske 
nevladne organizacije po
vezale preko regionalnega 
stičišča Grozd NVO in pri
pravile skupen pilotni pro
jekt »Rane ekrana – preven
cija pred digitalno zasvoje
nostjo in kurikulum za pre
ventivni in detoks center  
za otroke in mlade na Go
renjskem«. Projekt, ki ga 
prijavljamo na razpis  LAS 
Gorenjska košarica,  pred
stavlja temeljno izhodi
šče za odprtje preventiv
nega in detoks centra v ne
posredni prihodnosti.  Pri 

projektu sodeluje tudi te
rapevt Miha Kramli, ki vodi 
Center za zdravljenje odvi
snosti v Novi Gorici. Upa
mo, da so vse te aktivnosti 
predpriprava za celovito re
ševanje problematike in za 
ustanovitev preventivnega 
in detoks centra na Gorenj
skem, ki bo imel možnost 
letne obravnave 250 otrok 
in mladih.

Zavod KRES, Društvo 
kranjske in tržiške pode
želske mladine, Čebelar
ska zveza Slovenije, Druš
tvo Resje, Zveza kultur
nih društev Kranj, Društvo 
Gaha, Center za trajnostni 
razvoj podeželja, Kulturno 
druš tvo Tabor Podbrezje in 
Zavod Tri so nevladne or
ganizacije, ki so vključene 
v projekt. 

Kaj lahko storite danes, 
da preprečite ekransko od
visnost (tudi pri otrocih)?
– “Držite se načela ‘manj 

je več’, otroci potrebujejo 
živi stik s svetom,

– postavite zelo jasne in do
sledne časovne in pro
storske omejitve rabe ek
ranov,

– poskrbite za nadzor nad 
vsebinami in varnost,

– družinsko se dogovorite 
za enkrat tedenski digital
ni post,

– otrokom omogočite veliko 
realnih življenjskih izku
šenj, prostih iger in prak
tičnih znanj,

– dolgčas je kvaliteta, iz kate
re se rodi ustvarjalnost in 
ni razlog za ekrane.”

je povedala Katka Žbogar, 
vodilna sila projekta.Poletno ustvarjanje stran od ekranov 
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Nevladniški list

Projekt Grozd nevladnih organizacij Gorenjske 2019–2023 izvajamo Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse, in SKUP – skupnost  
privatnih zavodov. Ekipa Grozda smo: Nina Arnuš, Anka Pintar in Urška Križnar Ribnikar. 
Kontakt: info@zavod-tri.org, 040 528 387          www.zavod-tri.org
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Na ustanovni seji Razvoj
nega sveta gorenjske regije, 
ki je potekala 2. junija 2021 
na Brdu pri Kranju, je bilo 
za obdobje 2021–2027 po
leg predstavnikov in pred
stavnic gorenjskih občin ter 
gospodarstva izvoljenih tudi 
devet predstavnic in pred
stavnikov nevladnih organi
zacij. Kaj si želijo s sodelova
njem v svetu doseči na Go
renjskem? V ospredju nji
hovih prizadevanj so mladi, 
trajnostni razvoj podeželja 
in povezovanje.

Boštjan Noč, predstavnik 
Čebelarske zveze Gorenjske

»Zavzemam se, da se oh
ranjata podeželje in neokr
njena narava. Čebelarstvo je 
del naše identitete in ohra
njanje biotske pestrosti, cve
točih travnikov, čistega oko
lja. Ti pogoji so nujni za pre
živetje čebel in dolgoroč
no tudi vseh nas. Brez slo
venskega kmeta ni kakovos
tne domače hrane. Sloven
ska politika mora prisluh
niti 'zdravi kmečki pameti' 
in samo na ta način se lah
ko Sloveniji cedita med in 
mleko!«

Barbara Lombar, predsedni-
ca Društva kranjske in tr-
žiške podeželske mladine, ki 
združuje mlade s podeželja 
in mlade kmete 

»V društvu stremimo k 
povezovanju mladih, že
limo si ustvariti boljši jut
ri na podeželju in ga razvi
ti. Ljudi, ki ustvarjajo na po
deželju, želimo opolnomo
čiti in jim omogočiti delov
na mesta in obstanek. V re
gionalni razvojni svet sem 

kandidirala z namenom, 
da glas podeželske mladi
ne prestopi meje lokalne
ga območja  in da odločeval
ci prepoznajo naše delo kot 
pomemben dejavnik pri od
raščanju kmečke mladine, 
saj leta zvišuje kakovost živ
ljenja na podeželju. Vseka
kor pa sem mnenja, da le s 
povezovanjem različnih or
ganizacij lahko celostno pri
pomoremo k izboljšanju tre
nutne družbe in pripomore
mo k razvoju regije.«

Vanja Frlic Šturm, 
predstavnica Društva za 
razvoj podeželja Resje, ki 
na širšem škofjeloškem 
območju združuje nosilce 
različnih dopolnilnih 
dejavnosti in ostale člane, 
ki jih tematika razvoja 
podeželja zanima 

»V razvojni svet gorenjske 
regije smo z društvom kan
didirali, ker želimo pripo
moči predvsem k razvoju re
gije v kmetijskem sektorju. 
Prioriteta nam je kvalitetna 
lokalna samooskrba, prenos 
našega znanja na vse gene
racije in motivacija mlaj
ših generacij h kmetovanju, 
dvig kvalitete kmetijskih iz
delkov, spoštovanje kme
tov in njihovega dela. Naš 
cilj je, da se pri razvoju Go
renjske upošteva tudi mne
nje (manjših) kmetovalk in 
kmetovalcev.«

Mija Aleš, predsednica 
Zveza kulturnih društev 
Kranj

»V Razvojni svet gorenj
ske regije sem kandidirala 
na pobudo Zveze kulturnih 

društev Kranj, ki jo vodim že 
deseto leto. V svetih in odbo
rih (Programski svet RTV 
Slovenija, priprava Progra
ma kulture v MOK, ZKD 
Slovenije) se zavzemam in 
naredim vse za izboljšanje 
pogojev za delovanje ljubi
teljske kulture in umetnosti, 
ki ima posledično splošne 
pozitivne učinke. Za boljše 
življenje šibkejših delujem 
pri Karitas, na športnem po
dročju pa v organizacijskem 
komiteju Telemark kluba. V 
družinskem podjetju sem 
aktivna na gospodarskem in 
finančnem področju. Pod
piram ukrepe za lažjo vklju
čenost mladih v svet podje
tništva.«

Uroš Brankovič, Center za 
trajnostni razvoj podeželja 
Kranj

»Veliko idej, pri katerih 
smo bile nevladne organiza
cije med prvimi pobudniki, 
je včasih veljalo za utrgane in 
idealistične, danes pa so nuj
ne za razvoj in kvaliteto živ
ljenja na Gorenjskem (lokal
na sonaravna samooskrba s 
hrano, varstvo voda, trajno
stna mobilnost, uporaba na
ravnih snovi za varstvo oko
lja in zdravje ...). V Centru 
imamo veliko izkušenj s te
žavnim oranjem ledine, zato 
smo veseli, da lahko v razvoj
nem svetu te pomembne po
bude širše in bolje predsta
vimo. Tako pobudam damo 
težo in za izvedbo najdemo 
partnerje na vseh ravneh.«

Jaka Kregar, Društvo GAHA 
Slovenija 

»Za kandidaturo v Razvoj
ni svet gorenjske regije sem 
se odločil, ker želim, da se 
pri strateškem načrtovanju 
prihodnosti Gorenjcev sli
ši tudi glas mladih. Želim, 
da bi na Gorenjskem več po
zornosti namenili naslavlja
nju problematike mladih in 
razvoju mladinskega dela, 
predvsem pa da se bomo 
predstavniki mladinskih or
ganizacij končno začeli po
vezovati in proaktivno delo
vati v organih odločanja ter 
s tem vplivali na uresničitev 
svojih interesov.«

Katka Žbogar, Zavod Kres
»Imam več poklicev, ki 

jih združujem in preple
tam v praktičnem in poklic
nem življenju. Ob neposre
dnem delu z otroki in mladi
no smo s skupino pedagogov 
prepoznali skrb vzbujajočo 
raven digitalne zasvojenosti, 
ki je posegla med najmlaj
še. Ob  jasni zaznavi proble
matike smo se odločili za ta
kojšnje ukrepanje v iskanju 
rešitve – prevencije pred di
gitalno zasvojenostjo otrok 
in mladine, ki nas je vodila 
k uresničitvi projekta ŽIVI 
ŽIVO – življenjske veščine 
odraščanja. Devet nevlad
nih organizacij, ki predsta
vljamo gorenjski nevladni 
sektor v regionalnem razvoj
nem svetu, se nas je poveza
lo v projektu Rane ekrana in 
prijavljamo celovito metodo
logijo za Preventivni in deto
ks center na Gorenjskem.«

Jernej Jeglič, Kulturno 
društvo Tabor, Podbrezje

Sodelovanje nevladnikov pri razvoju regije
»V Razvojnem svetu Go

renjske regije sem deloval 
že v preteklem mandatu (od 
2015 dalje). Ob podpori dva
najstih društev s področja 
turizma, ekologije, kultu
re in športa sem se odločil 
za sodelovanje tudi v tem 
sedemletnem obdobju (do 
2027). Splošnim aktivnos
tim v razvojnem svetu sem 
letos dodal še delo v Odboru 
za podeželje, saj mi znanje, 
izkušnje in mreža poznan
stev zagotavljajo možnost 
uspešnega in odgovornega 
dela na tem področju. Svo
ja prizadevanja bom tudi v 
prihodnje usmerjal v traj
nostno prehransko samo
oskrbo, v krajšanje oskr
bovalnih verig, v oskrbo z 
zdravo, svežo in sezonsko 
hrano. Prav tako si bom pri
zadeval za ohranjanje naše 
bogate kulturne dediščine, 
značilno sti regije, tradici
onalnih elementov kultur
ne krajine in uravnoteže
nega sobivanja človeka in 
narave.«

Nina Arnuš, Zavod Tri, 
regijsko stičišče Grozd NVO 
Gorenjske

»Verjamem v pravično in 
solidarno družbo. Na Go
renjskem nevladne organiza
cije delujejo v dobro ljudi, kar 
se kaže tudi v koronskih ča
sih, ko se razgaljajo razpoke 
v naši skupnosti, naših siste
mih. Želim si, da bi predstav
nice/ki gospodarskega in po
litičnega sektorja prepozna
vali pomembno vlogo nevla
dnih organizacij in da lahko 
le s skupnimi močmi naredi
mo premike k trajnostnemu 
in solidarnemu sobivanju 
vseh Gorenjk in Gorenjcev.«

Svet za vključevanje – skupina za 
dobro življenje  
vseh občanov in občank

V Škofji Loki nam je po dvoletnih prizadevanjih us-
pelo ustanoviti občinski svet za vključevanje, ki je 
posvetovalno telo župana. Z delovanjem sveta že-
limo doseči boljše življenje ljudi, ki že dolgo živijo 
na Loškem, in tistih, ki so se tja ravnokar priselili.
V svetu sodelujejo predstavniki/-ce šol, vrtca, 
zdravstvenega doma, knjižnice, muzeja, centra 
za socialno delo in priseljenk/-cev. Iizmenjujemo 
si izkušnje, pridobivamo nova znanja in rešujemo 
probleme, ki se pojavijo v občini, kjer prebivamo 
različni ljudje. Zavod Tri in z njim tudi regijsko 
stičišče Grozd NVO Gorenjske daje pobudo za 
organizacijo vsebinskih srečanj sveta. Priložnost za 
podelitev izkušenj so tako imele šolske svetovalne 
delavke in predstavnica priseljenk. Na srečanje smo 
povabili Pravno-informacijski center. Nasvet nji-
hove svetovalke je šestletni deklici omogočil vstop 
v prvi razred in pravico do zdravstvene oskrbe. K 
nam je prišla tudi ekipa, ki se v Sloveniji ukvarja z 
medkulturno mediacijo v zdravstvu. Na junijskem 
posvetu smo se seznanili s pomembnostjo delova-
nja medkulturne mediatorke v lokalni skupnosti, 
saj na tak način vsi občani in občanke bolje živimo, 
strokovne delavke in delavci v šolah, zdravstvenih 
domovih in vrtcih pa bolje opravljajo svoje delo. 
Za dobrodošlico ljudem, ki delajo v bolnišnicah, 
tovarnah, vozijo tovornjake …, smo izdali knjižico 
Škofja Loka, moj novi dom v štirih jezikih. Pomem-
ben del našega delovanja so tudi drugi projekti, 
kjer združujemo ženske z vseh vetrov.
Če se tudi pri vas soočate z izzivi raznolike in 
večkulturne skupnosti, vam na stičišču Grozd NVO 
Gorenjske lahko pomagamo z našimi izkušnjami. 

Nina Arnuš, Zavod Tri
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Kultura
Šenkova Domačija na Jezerskem 
sledi sloganu Kjer zgodovina živi 
v sedanjosti. Stran 22

Zanimivosti
Legendarne Mojstranške 
veverice so skupina alpinistov in 
gorskih reševalcev. Stran 23

Zanimivosti
V Škofji Loki so se s spominskim 
večerom spomnili uglednega 
rojaka Ivana Omana. Stran 24

Urša Peternel

Neža Logar iz Škofje Loke 
ima petnajst let in je bodoča 
medicinska sestra. Prvega 
septembra je namreč pos-
tala dijakinja zdravstvene 
nege na Srednji šoli Jeseni-
ce. A za zdaj se še ni sreča-
la s sošolci, kajti zaradi ko-
ronavirusa in slabše imu-
nosti šolo 'obiskuje' na da-
ljavo. Neža je namreč ena 
od 'junakinj 3. nadstropja', 
to je otrok in mladostnikov, 
ki so zboleli za rakom.

Kot je povedala simpatič-
na najstnica, je lani avgusta 
v trebuhu zatipala zatrdlino. 
Pediatrinja iz Škofje Loke 
jo je poslala na ultrazvok v 

jeseniško bolnišnico, kjer je 
radiologinja opazila, da je 
nekaj zelo narobe. Sledila je 
napotnica za magnetno re-
sonanco na pediatrični kli-

niki v Ljubljani in zastra-
šujoča diagnoza: Ne-Hod-
gkinov limfom. A Neža se 
je pogumno spopadla z bo-
leznijo, najprej jo je čakalo 

pet kemoterapij, zatem ope-
racija in nato še dve kemote-
rapiji. Po mesecih, prežive-
tih v bolnišnici, danes Neža 
optimistično gleda v priho-
dnost, izbrala je poklic me-
dicinske sestre, tudi zaradi 
svoje izkušnje. »Že od otro-
štva si želim pomagati dru-
gim ljudem, ko sem prebo-
lela raka, pa se je ta želja le še 
povečala,« je povedala.

V času zdravljenja se je 
seznanila tudi z društvom 
Junaki 3. nadstropja, ki 
združuje otroke, ki so zboleli 
za rakom, in njihove starše. 

Minuli ponedeljek je ne-
kaj Junakov, tudi Neža, obi-
skalo Splošno bolnišnico Je-
senice, s ciljem ozaveščanja 

javnosti o svoji bolezni. Kot 
je dejala Neža, so prav v je-
seniški bolnišnici zaslužni, 
da je zdaj ena od junakinj, 
kajti hitro so prepoznali re-
snost njenega stanja in jo 
poslali na posebne preiska-
ve v Ljubljano. 

Zelo pomembno pa se ji 
zdi tudi ozaveščanje o otro-
cih z rakom. Opaža namreč, 
da ljudje, tudi njeni vrstniki, 
premalo poznajo bolezen, ki 
jo je prebolela, marsikdo pa 
tudi ne ve, kako naj se sploh 
obnaša do njih.

»Ni mi bilo všeč, da sem 
se ljudem smilila, otroci z 
rakom nočemo slišati, da 
smo ubogi, potrebujemo 
spodbudo in pozitiven odziv ljudi okoli sebe. Včasih veli-

ko pomeni že samo to, da se 
spomnijo na nas in nam po-
kažejo, da jim je mar,« je po-
vedala ter dodala, da se tudi 
vrstniki ne zavedajo, kaj vse 
prinese taka bolezen s seboj. 
Sama je zelo pogrešala stik 
s sošolci, saj so se ob njeni 
diagnozi odmaknili od nje. 
»Pa tudi po preboleli bolez-
ni nismo spet takoj zdravi 
kot naši vrstniki, pri večini 
stranski učinki zdravljenja 
pustijo dolgoročne posledi-
ce, zaradi katerih potrebu-
jemo pogostejše preglede, 
in nekateri se nato še zdra-
vimo zaradi stranskih učin-
kov,« je dodala.

Ob Neži so se dogod-
ka udeležili še trije Junaki: 
Hana, še ena Neža in Tomi, 
ki je tekel tudi na zadnjem 
Teku gorenjskih bolnišnic. 

Z njimi pa sta bila nepo-
grešljiva Valerija in Ivo Čar-
man, srčna prostovoljca, ki 
že vrsto let sodelujeta z dru-
štvom in se razdajata v po-
moči malim borcem.

Zdravnikom in ostalemu 
osebju Splošne bolnišni-
ce Jesenice so poklonili zla-
te pentlje, ki so simbol boja 
proti otroškemu raku. »Zla-
to pentljo si pripnemo, da 
izkažemo spoštovanje vsem 
Junakom: otrokom in mla-
dostnikom, ki se pogumno 
spopadajo z rakom, vsem, ki 
so premagali otroškega raka, 
družinam, ki pogumno živi-
jo naprej, čeprav so zaradi 
raka izgubile otroka, zdrav-
nikom, zdravstvenemu ose-
bju in prostovoljcem, ki 
svoj poklic in čas namenja-
jo otroškemu raku,« so pou-
darili ob tem.

Otroci z rakom nočemo slišati, 
da smo ubogi
Najstnica, ki so ji lani diagnosticirali Ne-Hodgkinov limfom, pogumno ozavešča o otroškem raku in o tem, kaj vse taka bolezen prinese s seboj.

Neža Logar je simpatična petnajstletnica, ki vrstnike želi 
ozaveščati o otroškem raku, bolezni, ki jo je sama prebolela. 

Junaki 3. nadstropja so otroci in mladostniki, ki so preboleli ali še prebolevajo raka in v septembru, ki je mesec ozaveščanja 
o otroškem raku, pripravljajo različne dogodke. V ponedeljek so tako obiskali tudi Splošno bolnišnico Jesenice in 
zaposlenim razdelili zlate pentlje.

September je mesec boja 
proti otroškemu raku. 
»Ljubezen je septembra 
zlate barve,« pravijo v 
društvu Junaki tretjega 
nadstropja, saj je njihov 
simbol zlata pentlja.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Interpelirali bodo dva 
ministra

Opozicijske stranke LMŠ, 
SD, Levica in SAB ter nepo-
vezani poslanci, skupno 43 
poslancev, so v torek v dr-
žavni zbor vložili interpela-
ciji zoper pravosodnega mi-
nistra Marjana Dikaučiča 
in šolsko ministrico Simo-
no Kustec. Kustečevi med 
drugim očitajo nesposob-
nost in kaos pred začetkom 
letošnjega šolskega leta, saj 
da šole do zadnjega niso pre-
jele jasnih navodil, kako naj 
bi v razmerah epidemije co-
vida-19 potekal pouk. Dika-
učiču pa med drugim oči-
tajo odgovornost za objavo 
nezakonitega javnega pozi-
va za imenovanje delegira-
nih evropskih tožilcev, da 
ne brani pravnega reda, da 
je sodeloval pri sprejemanju 
predloga zakona o nalezlji-
vih boleznih, s katerim vla-
da posega v človekove pravi-
ce in temeljne svoboščine. 
Pravosodni minister je v od-
zivu zapisal, da interpelacijo 
razume in sprejema kot se-
stavni del politike, ministri-
ca za izobraževanje pa napo-
veduje, da bo na vsebino in-
terpelacije odgovorila v dr-
žavnem zboru. »Zadnje me-
sece pred koncem manda-
ta opozicija običajno ne vla-
ga interpelacij, ampak se 
osredotoči na predstavitev 

programa in skuša dokaza-
ti, da je boljša alternativa od 
vlade,« pa je na vloženi in-
terpelaciji za Planet TV od-
govoril premier Janez Janša.

Veselinovič in Urbanija za 
isto mizo

Na delovnem srečanju na 
temo financiranja Sloven-
ske tiskovne agencije (STA) 
sta se v torek direktor STA 
Bojan Veselinovič in direk-
tor vladnega urada za ko-
municiranje (Ukom) Uroš 
Urbanija dogovorila, da na-
daljujeta pogajanja glede 
pogodbe o opravljanju jav-
ne službe STA, pri tem pa 
pričakujeta, da bo pogodba 
podpisana čim prej. Veseli-
novič in Urbanija sta se ses-
tala na povabilo predsedni-
ka republike Boruta Pahor-
ja, ki je po srečanju izrazil 
zadovoljstvo, da sta oba di-
rektorja pripravljena nada-
ljevati dialog in sta soglaša-
la, da se bosta vzajemno in 
iskreno potrudila za ure-
ditev vprašanja rednega fi-
nanciranja STA, ki že več 
kot 250 dni ni prejela plači-
la za opravljanje javne služ-
be. Vrhovno sodišče je sicer 
pred dnevi razveljavilo zača-
sno zadržanje vladne ured-
be o opravljanju javne služ-
be STA, ki ga je prvostopenj-
sko sodišče odredilo na zah-
tevo STA. Ob tem je sodiš-
če tudi zapisalo, da zača-
sno zadržanje uredbe ne bi 

predstavljalo nobene ovire 
za državno izplačilo nado-
mestila za opravljeno jav-
no službo, saj pravno pod-
lago za izplačilo predstavlja 
že zakon o STA, specialno za 
leto 2021 pa tudi sedmi pro-
tikoronski zakon. Za plačilo 
teh sredstev je zavezana Re-
publika Slovenija, kateri or-
gan bo izvedel to financira-
nje, pa po mnenju sodišča ni 
bistveno. 

Proti izbrisu glob

Odbor državnega zbora za 
pravosodje je zavrnil pred-
log opozicijskih poslancev 
za izbris vseh glob, izreče-
nih na podlagi neustavne-
ga zakona o nalezljivih bole-
znih in odlokov za omejeva-
nje gibanja in zbiranja. Opo-
zicijski poslanci so navajali, 
da bi se koalicija s podpo-
ro predlogu opravičila drža-
vljanom za neustavne globe, 
vendar so koalicijski poslan-
ci kljub temu glasovali pro-
ti. Vrhovna državna tožilka 
Mirjam Kline je med razpra-
vo opozorila, da se bo enak 
problem, kot je z globami po 
razveljavljenih odlokih, po-
javil tudi pri sankcioniranju 
po PCT-odloku.

Prepoved shodov pred 
RTV Slovenija

Upravna enota Ljubljana 
je s torkom prepovedala na-
daljnje shode zanikovalcev 

obstoja novega koronaviru-
sa iz gibanja Osveščeni pre-
bivalci Slovenije pod vod-
stvom Ladislava Trohe, ki 
so od sredine maja tedensko 
protestirali pred stavbo RTV 
Slovenija. Minuli petek je 
namreč skupina protestni-
kov vdrla v studio informa-
tivnega programa TV Slo-
venija in zahtevala predva-
janje njihovega stališča do 
covida-19. Takoj po dogod-
ku, ki so ga številni obsodili, 
je policija napovedala, da bo 
upravni enoti vnovič predla-
gala izrek prepovedi nadalje-
vanja shoda teh protestnikov 
pred RTV Slovenija. 

Hidria bo zgradila 
visokotehnološki center

Premier Janez Janša je v 
okviru obiska vlade v goriški 
regiji v sredo položil temelj-
ni kamen za nov visokoteh-
nološki center idrijske Hi-
drie. V Spodnji Idriji bo na-
mreč Hidria zgradila 40 mi-
lijonov evrov vreden visoko-
tehnološki center za razvoj 
in izdelavo ključnih delov 
elektromotorjev za hibridna 
in električna vozila, sprva za 
vozila znamk BMW in Mer-
cedes. Center bo začel delo-
vati v letu 2023, v njem pa 
bodo postopoma zaposli-
li sto novih visoko usposo-
bljenih sodelavcev. Hidrii-
ni avtomobilski deli so sicer 
vgrajeni v tretjino avtomobi-
lov, ki vozijo po Evropi.

Opozicija vložila dve 
interpelaciji, vdor v RTV

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec bo na vloženo 
interpelacijo odgovorila v državnem zboru. / Foto: arhiv GG

Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja sta se ta 
teden sestala direktorja STA in Ukoma Bojan Veselinovič in 
Uroš Urbanija. / Foto: Tamino Petelinšek (STA)

Predsednik vlade Janez Janša je položil temeljni kamen za 
nov visokotehnološki center Hidrie v Spodnji Idriji. / Foto: KPV

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (815)

Koroški planinski stoletnik
Na sobotnem čezmejnem 

srečanju na Bistriški plani-
ni nad dolino Ziljo na Ko-
roškem so se spomnili tudi 
120. obletnice ustanovitve 
Slovenskega planinske-
ga društva na Koroškem. O 
nastajanju društva in nje-
govem delu je pred kapelico 
Marije Snežne govoril pred-
sednik Slovenskega pla-
ninskega društva iz Celov-
ca Štefan Riegelnik. Osem-
najstega januarja leta 1900 
je bila v Borljah (Fërolach) v 
Ziljski dolini ustanovljena 
ziljska podružnica Sloven-
skega planinskega društva. 
Pobudniki za njeno ustano-
vitev so bili takratni dežel-
ni poslanec Franc Grafena-
uer, Ivan Millonig in Alojz 
Knafeljc (po njem se imenu-
jejo slovenska oznaka pla-
ninskih poti). To je bil slo-
venski odgovor na vedno 

bolj odkrito ponemčevanje 
gora v tedanji deželi Koro-
ški. Podružnica je delovala 
na območju Koroške in Ka-
nalske doline, ki je bila tak-
rat še del avstro-ogrske mo-
narhije, leta 1920 pa je bila 
dodeljena Italiji. Novo dru-
štvo je delovalo zelo zagna-
no. Že avgusta leta 1901 je 
bila odprta Korenova koča 
na Zahomški planini nad 
Zahomcem (Achomitz) v 
Ziljski dolini, leta 1903 pa 
so načrtovali gradnjo koče 

Krnica v dolini Zaizere v Ka-
nalski dolini in zaznamo-
vanje poti na Višarje in na 
Ojsternik. Vendar sta bila 
gonja zoper slovensko pla-
ninsko dejavnost in nagaja-
nje tako groba, da do uresni-
čitve ni prišlo. Oblast se je s 
premestitvami skušala zne-
biti tudi najbolj zagretih or-
ganizatorjev planinstva. Taj-
nik društva Alojz Knafeljc 
je bil leta 1906 premeščen 
v Trst. Leta 1907 je društvo 
razširilo dejavnost in se s 

preselitvijo sedeža v Celovec 
preimenovalo v Koroško po-
družnico slovenskega pla-
ninskega društva. Leta po 
prvi svetovni vojni in plebi-
scitu ter nacistična okupaci-
ja Avstrije slovenskim usta-
novam niso bila naklonjena. 
Po vojni so Slovenci na Ko-
roškem v pogosto neprija-
znih razmerah oživljali svo-
jo dejavnost, med njimi tudi 
planinci. Enajstega januarja 

leta 1953 je bilo ustanovlje-
no Slovensko planinsko dru-
štvo s sedežem v Celovcu. Z 
nad 500 članicami in člani 
je najštevilnejša slovenska 
organizacija na Koroškem. 
Leta 1968 je društvu po več 
letih prizadevanj in šele po 
odločbi sodišča na Blešče-
či planini nad Šentjakobom 
uspelo zgraditi svoj planin-
ski dom, kjer je že vrsto let 
cilj pohoda na Arihovo peč. 

Predsednik Slovenskega planinskega društva Celovec 
Štefan Riegelnik je pred kapelico na Bistriški planini v Zilji 
razgrnil zgodovino društva. / Foto: Jože Košnjek

Z drevišnjim koncertom v cerkvi svetega Vida v 
Dravogradu (ob 19. uri) se bo začel letošnji pevski 
festival Suha, ki ga organizira Oktet Suha. Drugi koncert 
pa bo jutri ob 19. uri v gradu Suha (Neuhaus) v Podjuni. 
V nedeljo ob 9. uri se bo v Lobniku nad Železno Kaplo 
začel pohod po poteh koroških partizanov Johana (Janez 
Županc - Johan), Gašperja (Karel Prušnik - Gašper) in 
Lenarta (Franc Pasterk - Lenart).
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Miha Naglič

Evropi piše Durs 
Grünbein

Letos je to priložnost do-
bil pesnik Durs Grünbein, 
ki velja za eno od osrednjih 
imen sodobne nemške poe-
zije. Preberimo si odlomek 
iz njegovega pisma z nas-
lovom Evropa – otok, ki ga 
ni. Evropi piše v tretji ose-
bi. »Saj tudi sam ve, kdo so 
današnji sovražniki Evro-
pe – isti kot včerajšnji, le 
da v novi preobleki: nacio-
nalisti, desni in levi popu-
listi, identitarci, narodnja-
ki, verski skrajneži, trdov-
ratni fašisti, revanšisti, vse 
sorte branilci ozemlja. Že 
dolgo jih opazuje s silnim 
odporom, zdaj jih srečuje 
že v vseh državah zahodne 
in vzhodne Evrope. Rasto-
ča manjšina, ki je že zdav-
naj zavzela tudi Evropski 
parlament, v katerem zdaj 
poraja vedno nove frakcije 
in podskupine, kot so EKR, 
EFDD, ID in podobne. Pri 
tem pa največje nevarnosti 
sploh ne predstavljajo one, 
temveč sam postopek na-
vajanja na takšno realnost. 
Ankete vedno znova poro-
čajo o stabilni večinski pod-
pori zagovornikov Evrop-
ske unije, vendar pa nas je 
pozabljanje zgodovine nje-
nih nasprotnikov zdaj pre-
nehalo čuditi. Kratkost 

zgodovinskega spomina je 
v različnih družbah očitno 
že stalnica, morda celo ne-
kakšna naravna stalnica. 
Ne nazadnje gre tu za ob-
stanek naše civilizacije, kot 
jo poznamo. Da je biti Evro-
pejec prednost za vsakogar, 
je lahko reči, v metežu na-
sprotujočih si interesov pa 
je takšno prepričanje hit-
ro postavljeno pod vprašaj. 
Vsak šolar zna na prste naš-
teti prednosti, česar pa ot-
rok ne ve, je to: kako razme-
roma mladi glede na zgodo-
vino in kako krhki so ti do-
govori v našo skupno korist. 
Tule naštejmo še enkrat ne-
kaj tistih najpomembnej-
ših: 1. Odprte meje od Fin-
ske do Portugalske ter od 
Poljske do Grčije, brezvi-
zumski režim. 2. Sprava 
nekdanjih nasprotnikov: 
mirovni pakt, ki je lahko 
za vzor celemu svetu (in ki 
z izjemo spodletelih med-
narodnopravnih pogodb iz 
Locarna leta 1925 ne poz-
na sebi podobnega). 3. Tr-
govinski sporazum v med-
sebojno korist. 4. Delavske 
pravice in socialna zaščita. 
5. Vladavina prava v splo-
šnem. 6. Evropsko sodišče. 
7. Zagotovitev človekovih 
pravic v vseh državah člani-
cah. 8. Spodbujanje demo-
kratičnega razvoja, odpra-
va diktatur. 9. V zadnjem 
času tudi podnebne inicia-
tive: tako imenovani zeleni 

načrt. 10. Najpomemb-
nejše: sodelovanje names-
to uničujoče konkurence.« 
Teh deset točk velja premis-
liti in upoštevati. V skle-
pnem delu pisma pesnik 
doda še naslednji pouda-
rek: »Evropa: otok, ki ga ni. 
Kar pomeni tudi to, da v ča-
sih globalizacije Evropa že 
dolgo ni več otok, saj se je 
treba v svetu velikih imperi-
jev, kot sta Amerika in Kitaj-
ska, ter Rusije kot črne ovce 
za pogajalsko mizo. ustre-
zno učvrstiti. Evropa lah-
ko obstane le, če se ne pusti 
raztrgati na političnih vrho-
vih.« (Vir: spletna stran sti-
hoteka.com) Sklepni stavek 
je namenjen voditeljem po-
vezave in voditeljem vseh 
27 članic. Bog daj, da bi se 
po njem ravnali.

David Sassoli na Bledu

»Žalostijo nas včerajšnji 
sklepi notranjih ministrov. 
Videli smo, da zunaj EU-ja 
prihaja do sil, ki nudijo za-
točišče, kažejo humanost 
za afganistanske prosilce za 
azil. Žal med njimi ni evrop-
skih držav. Te tega niso na-
redile. / Vsi smo najprej po-
mislili na sodelavce, nihče 
pa ni imel poguma, da bi za-
točišče ponudil tistim, kate-
rih življenja ostajajo ogrože-
na. Ne moremo se pretvarja-
ti, da nas Afganistan ne za-
deva, da to ni naš problem, 

saj smo sodelovali v tej misi-
ji. Bili smo del celotnega pro-
jekta in dejavnosti v Afganis-
tanu. In zdaj bi morali najti 
skupni evropski glas in pos-
lati skupno sporočilo. Evro-
pa bi morala prevzeti odgo-
vornost in treba bi jo bilo sli-
šati. Seveda mora EU zašči-
titi svoje interese tudi v okvi-
ru Nata, samo na ta način 
bomo lahko dosegli ustre-
zne stabilizacijske ukrepe 
za mir in razvoj, skupaj s 
partnerji na večstranski rav-
ni.« (Vir: MMC RTV SLO) S 
temi besedami je bil David 
Sassoli, predsednik Evrop-
skega parlamenta, kritičen 
do odnosa EU-ja do afgani-
stanskih beguncev. Izrekel 
jih je 1. septembra v razpra-
vi na Blejskem strateškem 
forumu (BSF), odzval pa se 
je na srečanje notranjih mi-
nistrov EU dan poprej. Tudi 
njegove besede navajamo 
predvsem kot spodbudo k 
lastnemu razmisleku. Da ne 
bi le ponavljali takih in dru-
gačnih izjav politikov.

Papež za begunce

»Številne države pozivam, 
naj sprejmejo in zaščitijo 
vse, ki iščejo novo življenje.« 
Tako se je papež Frančišek 
to nedeljo (5. septembra) 
zavzel za begunce iz Afga-
nistana. Zavzel se je tudi za 
zaščitno notranje razselje-
nih oseb.

Odprto pismo Evropi 2021
Na srednjeevropskem pesniškem festivalu Dnevi poezije in vina, ki ga prireja založba Beletrina, dajo 
vsako leto enemu od gostov oz. gostij priložnost nagovoriti Evropo in v ospredje postaviti probleme, ki 
se mu/ji zdijo najbolj pereči …

Nemški pesnik Durs Grünbein (roj. 1962), fotografiran leta 
2014, ko je prejel visoko nemško odlikovanje Pour le Mérite

Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, ko je ob 
izvolitvi čestital novi predsednici Evropske komisije Ursuli 
von der Leyen, 27. novembra 2019 / Foto: Wikipedija

Afganistanskih beguncev je po svetu že dva milijona in 
pol. Med zadnjimi so se na letališču v Kabulu v letalo C-17 
vkrcali fotografirani, 18. avgusta 2021 / Foto: Wikipedija

Miha Naglič

»Napredni, a strogi vzgoj-
ni pristop uršulink ni slonel 
na splošno uveljavljeni me-
todi leskove šibe in groženj, 
temveč na svetovanju in po-
moči. Držale so se državne-
ga šolskega načrta in svojim 
'gojenkam' ob verski vzgo-
ji ponujale še materinšči-
no, gospodinjstvo in ročna 
dela, kar je bilo značilno za 
vse dekliške šole. Učenkam, 
ki so pri štirinajstih končale 
redno šolanje, so uršulinke 
nudile dodatno izobraževa-
nje: učenje igranja na glas-
bila, petja ter tujih jezikov – 
italijanščine, angleščine in 
francoščine, ki je bila nuj-
na za učiteljski izpit. Šola in 
učiteljišče sta slovela po svo-
ji kakovosti in privabljala de-
kleta iz vse Avstro-Ogrske. 
Z njuno priljubljenostjo je 

naraščalo tudi število go-
jenk, zato so uršulinke leta 
1890 kupile Loški grad, ki 
stoji na vzpetini nad samo-
stanom, in stavbi poveza-
le s pokritim stopniščem. 
Grad so temeljito prenovi-
le ter ga spremenile v ene-
ga najlepših in najsodobnej-
ših dekliških vzgojnih zavo-
dov v monarhiji: obsegal je 
rekreacijsko dvorano, opre-
mljeno telovadnico in not-
ranje grajsko dvorišče, kjer 
so učenke preživljale odmo-
re. Prostorno dvorišče je do-
datno zaživelo po letu 1869, 
ko so uršulinke zaradi no-
vih državnih smernic med 
obvezne predmete umesti-
le športno vzgojo. V prvi po-
lovici 20. stoletja je špor-
tno vzgojo poučevala sestra 
Angela Bahovec, ki je že v 
svojem času veljala za eno 
najnaprednejših športnih 

pedagoginj; ob tem je pou-
čevala tudi računstvo (mate-
matiko). Leta 1936 se je na 
strokovnem izobraževanju 
v Angliji seznanila s košar-
ko in zanjo navdušila tako 
loške gojenke kot učiteljice. 
Tedanja 'basket ball' je bila 
drugačna, saj je bila mreža 
spodaj zašita, pod košem pa 
je stala vratarka. Poleg tega 
so jo gojenke igrale v črnih 
haljah z dolgimi rokavi in 
v dolgih nogavicah, kar je 
botrovalo številnim zaple-
tom. Nekdanja učenka Min-
ka Bevk se spominja: 'Štru-
mpantelni so se odpeli, por-
hantove hlače so začele dr-
seti proti gležnjem in tudi 
zase se spomnim, da so se 

mi nekoč potrgali gumbi in 
mi je vse padlo dol. K sre-
či so bile obleke dolge čez 
kolena ... No, igrale pa smo 
vseeno, in to zelo rade.'« 
(str. 94–95)

Ta knjiga je turistični vo-
dnik. Vodi nas na '25 izle-
tov po zgodovini žensk' in 
v kraje, ki so z njimi pove-
zani. Večinoma gre za zna-
ne ženske osebnosti, na Go-
renjskem je npr. takšna Jo-
sipina Urbančič Turnograj-
ska v Preddvoru, dva cilja pa 
sta 'kolektivni osebi': jese-
niške delavke v železarstvu 
in škofjeloške uršulinke. O 
njih govori gornji odlomek, 
več pa v knjigi in v Loškem 
muzeju …

Nove knjige (604)

Po svoji poti

Po svoji poti, 25 izletov po zgodovini žensk, uredila Tea 
Hvala, Mesto žensk, Ljubljana, 2021, 144 strani
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Igor Kavčič

Da je na ponedeljkovi slo-
vesni podelitvi v Narodni 
galeriji v Ljubljani prizna-
nje šlo v prave roke, potrju-
je tudi slogan njihove turi-
stične kmetije Kjer zgodo-
vina zaživi v sedanjosti, ki 
Šenkovo domačijo predsta-
vlja kot kraj, kjer jim je us-
pelo ohraniti preteklost in jo 
hkrati oplemenititi v sedan-
josti. Petstoletna domačija 
pa ni le dediščina, ki jo je od 
prejšnjih rodov prejela dru-
žina Virnik Karničar, ki zdaj 
gospodari na kmetiji, ampak 
je tudi dediščina Jezerskega 
in Slovenije. Konservator-
sko društvo poleg nagrad in 
priznanj strokovnjakom na-
mreč vsako leto podeli pri-
znanje lastnikom, ki s stro-
kovnimi prenovami objek-
tov pokažejo visoko raven 
zavedanja o pomenu ohra-
njanja kulturne dediščine.

V zadnjih desetih letih so 
v družini Virnik Karničar te-
meljito prenovili celostno 
podobo in okolje petstole-
tne kmetije, v kateri danes 
cveti kmečki turizem. V ob-
razložitvi k nagradi je bilo 
med drugim poudarjeno, da 
uspešna revitalizacija Šen-
kove domačije potrjuje spo-
štovanje podedovanih kvali-
tet, tehtno izbiro izvajalcev 
in sodelavcev ter več kot se-
dem desetletij sodelovanja 
lastnikov s strokovnjaki. Za 
načrtovanje prenove ima v 
zadnjih desetletjih velike 
zasluge tudi arhitekt Marko 
Šenk. O vsem tem smo se 
pogovarjali z najbolj zaslu-
žnimi, da je domačija tudi 
v današnjem času še vedno 
tista – od nekoč.

Arhitekturni biser

»Morda se v tem trenut-
ku še težko opredelim o po-
menu priznanja, ki nam ga 
je namenila stroka, lahko 
pa potrdim, da gre za rezul-
tat dela, ki so ga v domačijo 
vlagali vsi dosedanji rodovi, 
posebno pa ded od leta 1949 
naprej,« v prvem odzivu k 
priznanju razmišlja Polona 
Virnik Karničar, domačinka 
in nosilka dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji. Po uspeš-
ni prenovi danes na Šenkovi 
domačiji združujejo kmeto-
vanje in turizem. »Ded Lud-
vik je na Jezerskem veljal za 
zelo konservativnega gospo-
darja, kar je v povojnih časih 
veljalo za negativno ozna-
ko. Takrat se je stremelo k 
gradnji novega, da staro ni 
nič vredno. On pa se je od-
ločil, da bo objekte ohranil, 

saj je imel zelo pozitiven od-
nos do dediščine, že od vse-
ga začetka pa je sodeloval 
tudi s strokovnjaki takratne-
ga 'spomeniškega varstva',« 
pove sogovornica, ki je tudi 
sama odraščala z dejstvom, 
da imajo doma staro hišo, ki 
jo je vredno ohraniti. 

Šenkovo hišo so strokov-
njaki namreč zavarovali že 
leta 1949 in jo za tem redno 
raziskovali in predstavljali v 
strokovnih knjigah ter revi-
jah. Med pisci so bili Mar-
jan Mušič, Ivan Sedej, Pe-
ter Fister, Tone Cevc, Boris 
Orel s sodelavci, Vladimir 
Knific ter v zadnjem dese-
tletju Saša Roškar in Polona 
Zalokar. O tem v odsotnosti 
očeta, arhitekta Marka Šen-
ka, pripoveduje tudi njegov 
sin Peter, prav tako arhitekt: 
»Šenkova domačija je bila že 
v preteklosti s strani konser-
vatorjev, arhitektov in dru-
gih strokovnjakov prepoz-
nana za biser stavbne dediš-
čine. V času mojega študija 
arhitekture je domačija ve-
ljala za vzorčni primer stare 
podeželske arhitekture, ki jo 
je na vsak način treba ohra-
niti. Seveda pa se v takih pri-
merih vedno zastavi vpra-
šanje, ali je to smiselno gle-
de na visok finančni vložek, 
po drugi strani pa ob vztraja-
nju pri obnovi v ospredje sto-
pi nova vrednost. V primeru 
Šenkove domačije je vseka-
kor šlo za dodano vrednost.«

Pretehtan koncept je z 
ustreznim načrtovanjem 
prenove nadgradil prav ar-
hitekt Marko Šenk, ki že 
od leta 1981, ko je zasnoval 
novo hišo, aktivno sodeluje 
tako z družino kot konser-
vatorji. »Marko je tudi bra-
tranec moje pokojne babi-
ce Mimi, ki je tako rekoč do 
svoje smrti delala na domači 

kmetiji,« pove Virnik Karni-
čarjeva, da tudi njegov rod 
nekaj generacij nazaj izhaja 
s te domačije, kar je bil zago-
tovo dodatni vzgib za njegov 
pomembni prispevek pri ob-
novi vseh objektov. »Oče je 
k obnovi pristopal s posebno 
rahločutnostjo in je vseka-
kor zelo počaščen, da je zdaj 
v njegovem zrelem življenj-
skem obdobju tudi njego-
vo delo prepoznano in odli-
kovano s Steletovim prizna-
njem,« dodaja Peter Šenk. 

Obnova za znano vsebino

Kot pove Polona Virnik 
Karničar, so gostje, ki pri-
hajajo k njim na kmečki tu-
rizem, navdušeni nad pre-
novo, saj večinoma visoko 
spoštujejo kulturno dedi-
ščino. Še vedno pa kdo reče, 
mar ne bi bilo ceneje, če bi 
vse skupaj podrli in naredili 
na novo. »Ko se sprehodimo 
po kmetiji, vendarle spozna-
jo, kaj vse bi lahko za vedno 
izgubili, če se ne bi odloči-
li za prenovo. Tudi sama bi 
vsakomur položila na srce, 
nikar podirati, če res ni nuj-
no, oziroma če se že podira, 
ohranite tisto, kar se še da.« 

S celostno prenovo Šen-
kove domačije so se začeli 
ukvarjati, ko je leta 2010 Po-
lona od babice prevzela kme-
tijo. Ta je potekala sočasno z 
razvijanjem turistične dejav-
nosti na kmetiji. »Babica in 
dedek sta hišo in objekte ob-
navljala toliko, da smo lahko 
tu bivali in da se je vse skupaj 
ohranjalo. Babica seveda ni 
bila takoj za prenovo. Bilo jo 
je strah. Šele zdaj, ko smo vse 
uredili, jo razumem,« se spo-
minja sogovornica, po stroki 
ekonomistka, ki je pred več 
kot desetletjem pustila služ-
bo, se odločila za dodaten 

študij v Biotehniškem cen-
tru Naklo, prevzela vodenje 
kmetije in začela njeno pre-
usmeritev v turizem. Na mi-
nistrstvu za kulturo so kan-
didirali za sofinanciranje ob-
nove, a brez uspeha, zato so 
okrepili turistično dejavnost. 
S tem v skladu so vse stavbe 
v nadaljevanju prenavljali s 
točno določenim namenom, 
saj so skrbno načrtovali tudi 
njihovo vsebino.  

»Z arhitektom Markom 
smo vseskozi iskali rešitve, 
kaj, kako in kam bi določene 
stvari umestili,« se začetkov 
prenove spominja gospo-
darica kmetije. Ker še niso 
imeli izkušenj, so staro hišo 
pustili za kasneje in najprej 
prenovili nekdanji volovjek, 
ga spremenili v sanitarije in 
letno kuhinjo za kamp ter 
vanj namestili še kurilnico. 
Bilo jim je v izziv, kako čim 
lažje in hkrati okolju prija-
zno urediti ogrevanje objek-
tov. Obnovo so nadaljevali z 
nekdanjo Preužitkarico, ki 
je bila v tako slabem stanju, 
da jo je bilo treba podreti in v 
enaki obliki na novo postavi-
ti. Namenjena je bila nasta-
nitvenemu objektu. Ne na-
zadnje so se lotili tudi obno-
ve stare hiše, ki nosi letnico 
1521. Ob petstoletnici doma-
čije je pri Gorenjskem mu-
zeju izšla tudi knjiga, ki sta 
jo napisali Polona Zalokar in 
Saša Roškar. 

»Pravzaprav se nama niti 
sanjalo ni, kako zahtevna v 
vseh ozirih – tako strokov-
nih, kadrovskih kot finanč-
nih – je prenova, ki sva se 
je pred desetimi leti lotila s 
Polono. Ampak če delaš ko-
rak za korakom, potem je 
vse mogoče,« pove Polonin 
mož Andrej Karničar, pro-
fesor športne vzgoje in ak-
tualni župan Jezerskega, in 

doda, da sta z ženo premogla 
pravo mero naprednega raz-
mišljanja, ko gre na primer 
za lastništvo zemljišč. Prav 
je, da si se pripravljen neče-
mu odpovedati v korist tega, 
kar gradiš za prihodnost, ter 
da je pri tovrstnih projektih 
pomembno iti korak za ko-
rakom in biti predvsem po-
trpežljiv. »Ponosen sem na 
ženo Polono in njen pogum, 
da je projekt poganjala nap-
rej in vseskozi trdno stala za 
njim,« je še povedal Andrej 
in dodal: »Zavest in ponos na 
našo dediščino kot celoto pa 
so mi privzgojili že v naši dru-
žini, zato pri oživljanju stare-
ga nisem imel težav. Mislim, 
da je Steletovo priznanje, ki 
smo ga danes prejeli, na neki 
način simbolni zaključek na-
ših prizadevanj za obnovo 
Šenkove domačije.« 

Uspešna skupna zgodba

»Najprej sem morala pre-
magati strahospoštovanje do 
dela svojih konservatorskih 
predhodnikov, saj je bila Šen-
kova hiša vedno postavljena 
na konservatorski piedestal, 
zato sem se zavedala, da si 
nikakor ne morem privošči-
ti kakršnega koli strokovne-
ga zdrsa,« se spominja kon-
servatorska svetovalka Saša 
Roškar, na kranjski območni 
enoti Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine zadolžena 
za spremljanje prenove Šen-
kove domačije, ki je odlično 
sodelovala tako z njenimi la-
stniki kot izvajalci. »Prvo sto-
pničko k uspehu je že po dru-
gi svetovni vojni postavil ded, 
ki je zaupal takratnim kon-
servatorjem, drugo je zago-
tovo postavil arhitekt Marko 
Šenk, ki je nekako od znot-
raj vseskozi deloval v dobro 
te domačije. Moja naloga je 
bila, da razumem in znam 
prebrati njihove potrebe, da 
družina namerava na doma-
čiji živeti od kmetijstva in tu-
rizma. Seveda smo bili oboji 
pripravljeni sprejeti tudi kak-
šen kompromis, pomembno 
je bilo predvsem, da to zgod-
bo razvijemo skupaj.«

Za Roškarjevo je bilo po-
membno, da so se lastniki 
odločili za celovito prenovo 
domačije in da ta ni bila iz-
vedena naenkrat, ampak je 
njen proces potekal več let. 
Konservatorji z zavoda so na 
domačiji opravili tudi razi-
skave, tako arheološke ana-
lize, popisali so ves inven-
tar, izvedli sondaže, datira-
li les, dokumentirali freske 
… »Žal lastniki niso bili de-
ležni nobene finančne pod-
pore za obnovo. Ob tem, da 

smo tako polni hvalospevov, 
kako pomembna je kulturna 
dediščina, kako prav je, da se 
lastniki tega zavedajo, hkrati 
pa sistem finančnih podpor 
pri takih projektih ne delu-
je. Že desetletja ljudi prepri-
čujemo, kako vrhunske spo-
menike imajo, ko jih prijavi-
jo na razne razpise, pa drža-
va reče, da niso dovolj dob-
ri,« je Saša Roškar kritična do 
neodzivnosti države pri tovr-
stnih projektih. Na srečo so 
si v družini Virnik Karničar 
to lahko privoščili z lastnimi 
sredstvi in krediti ter pred-
vsem vizijo njihove domači-
je v prihodnosti.

Domačija živi naprej

Tudi Polona Virnik Karni-
čar je prepričana, da bi si tež-
ko privoščili obnovo, če se ne 
bi odločili za turistično kme-
tijo, ki je na srečo na doma-
čiji dobro zaživela. Trenutno 
imajo kapacitete zapolnje-
ne, a niso zaspali na lovori-
kah. V načrtu imajo obnovo 
še ene stavbe, v kateri naj bi 
uredili stanovanjske prosto-
re. Pri delu na domačiji so-
delujejo otroci Luka, Maša 
in Kristjan, starša pa sta ve-
sela, da se je slednji odločil 
ostati na turistični kmetiji 
in skrbeti za njeno nadalj-
njo rast. »To daje zagon tudi 
nama z Drejcem, da ne dela-
va zgolj zase in se bo zgod-
ba Šenkove domačije nada-
ljevala tudi v naslednji rod.« 

Na vprašanje, kako gleda 
na zadnjih deset let obnove 
domačije, ki jo je sam doži-
vljal v svojih najstniških le-
tih, je Kristjan povedal: »Ko 
se spomnim nazaj, pogre-
šam zeleno, pristno in neokr-
njeno, še nekoliko divjo nara-
vo in zapuščene objekte, ki so 
bili celo otroštvo moje igri-
šče. Seveda pa se zavedam, 
da morajo stvari iti naprej, 
da bi marsikaj ostalo zapuš-
čeno in bi propadlo, zdaj pa 
živi. Poteza staršev, da se po-
data na pot obnove domačije, 
se mi danes zdi še toliko bolj 
pogumna in, kot kaže, tudi 
uspešna. Znala sta mi tudi 
vdahniti ljubezen do doma-
čije, zato bom z veseljem oh-
ranjal to, kar imamo sedaj, in 
v prihodnosti tudi nadgraje-
val.« Enaindvajsetletnik po 
končani Gimnaziji Želimlje 
zdaj študira kmetijstvo in zo-
otehniko na Biotehniški fa-
kulteti, o tem, ali si vendarle 
ne bi želel življenja v dolini, 
pa poudari, da ima sicer vsa-
ka stvar svoje prednosti in sla-
bosti, ampak: »Nikoli nisem 
pomislil, da bi živel kjerkoli 
drugje kot na Jezerskem.«

Stavbe so obnavljali z namenom
Turistična kmetija Šenkova Domačija na Jezerskem sledi sloganu Kjer zgodovina živi v sedanjosti. V Slovenskem konservatorskem društvu so trud družine 
Virnik Karničar in njihovo željo po ohranjanju kulturne dediščine ob obnovi domačije nagradili s Steletovim priznanjem za leto 2020.

Steletovo priznanje so prejeli člani družine Virnik Karničar: (z leve) Kristjan, Andrej, Polona 
in Maša, v imenu arhitekta Marka Šenka pa njegov sin Peter / Foto: Primož Pičulin
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Suzana P. Kovačič

Od kod sploh ime Moj-
stranške veverice? »Leta 
1960 smo začeli plezati 
najprej lažje plezalne smeri 
v naših gorah, kot sta Broja-
nov raz v Stenarju in severna 
stena Debele peči. Vsa leta 
naprej se je težavnost vzpo-
nov nadaljevala do skrajno 
težkih smeri, kot sta Čopov 
steber v Severni triglavski 
steni in Aschenbrennerje-
va smer v Travniku. Z Do-
lomiti smo se prvič sreča-
li leta 1967, to je bila za tis-
te čase kar mini ekspedi-
cija. Lastnih prevozov nis-
mo imeli, zato smo najeli 
dva domačina, ki sta nas z 
avtom pripeljala do vznož-
ja Treh Cin in kjer smo ob 
koči Lavaredo postavili tabor 
oziroma šotore. V enem ted-
nu smo naredili več skrajno 
težkih vzponov (Super Di-
rettissima, raz Cortinskih 
veveric, Direttissima Camil-
lotto - Pellissier ...). Na poti 
domov smo si ogledali Cor-
tinno d'Ampezzo, kjer smo 
opazili vodniško pisarno 
Cortinskih veveric. To so bili 
alpinisti, smučarji, delavci 
na terenu, ki so delali enako, 
kot smo mi delali pri nas. V 
njihovi vodniški pisarni smo 
videli znak veverice, izvezen 
na levem rokavu rdečega pu-
loverja. Take puloverje nam 
je pozneje spletla mama Ja-
neza Brojana in tako smo si 
dali ime Mojstranške veveri-
ce. To je bilo povsem sponta-
no, interno pa smo se dogo-
vorili, da alpinist iz Alpini-
stičnega odseka Mojstrana 
pridobi naziv Mojstranška 

veverica, če spleza vsaj dve 
težki smeri doma in dve tež-
ki smeri v tujini,« je pojasnil 
Klavdij Mlekuž.

Cortinske veverice so kot 
društvo ustanovili leta 1939. 
Aktivnosti, ki jih še vedno iz-
vajajo, segajo od promocije 
plezanja do reševanja v go-
rah, smučanja in organiza-
cije športnih dogodkov. »Če 
so naši 'prekopirali' to ime, 
poglejmo, kaj so tudi pri nas 
naredili,« je izzval Dušan 
Polajnar, tudi gorski reše-
valec, ki je na dovškem odru 
ob nedavnih Aljaževih dne-
vih vodil pogovor z legendar-
nimi Mojstranškimi veveri-
cami Janezom Brojanom, 
Klavdijem Mlekužem, Jane-
zom Dovžanom in Jankom 
Ažmanom. 

Najprej na hišno goro

Hišna gora Mojstran-
ških veveric je Triglav s svo-
jo mogočno severno steno. 
Leta 1964 je Klavdij Mlekuž 
z Mitjem Koširjem preple-
zal smer na Črni graben. Za 
tiste čase je bila to zelo zah-
tevna tura, je pojasnil Mle-
kuž, poleti je skala gladka, 
pozimi v ledu gre s pomoč-
jo cepinov nekoliko lažje. 
Leta 1969 sta Janko Ažman 
in Zvone Kofler prepleza-
la smer v Sfingi, ki je dobila 
ime Raz Mojstranških veve-
ric. »Plezali smo v gojzarjih. 
Nahrbtniki so bili težki od 
vsega železja (železnih ka-
rabinov in druge težke opre-
me). Nismo imeli varoval-
nih plezalnih pasov, ampak 
'štrik' okrog pasu in smo bili 
potem kar malo otečeni,« se 
spominjajo tistih let. 

Črna stena v Triglavu 
nima zaman tega imena, 
pa je pojasnil Janez Dovž-
an. »Je obupna, trda, mokra, 
cele plošče se trgajo. Z Mar-
janom Manfredo sva se v Ve-
liko črno steno poganjala kot 
dva kozla, a sva 'stisnila rep 
med noge' in se raje odločila 
za Malo črno steno ter jo kot 
prva preplezala leta 1976.« 

V steni tri generacije

Janez Brojan je skupaj s 
tedaj osemdesetletnim oče-
tom Janezom, alpinistom, 
gorskim reševalcem in gor-
skim vodnikom, ter desetle-
tno hčerko Eriko leta 1986 
opravil vzpon naveze treh 
rodov po slovenski plezal-
ni smeri v severni steni Tri-
glava. »Oče kot oče ni mogel 
biti pri miru niti pri teh letih. 
Pa sva v debati prišla do tega, 
da bi bilo fino, če bi kar tri 
generacije to preplezale,« je 
pojasnil Brojan mlajši. Us-
pelo jim je.

Na najvišjih gorah sveta

Med Mojstranškimi veve-
ricami najdemo Janka Až-
mana, ki je leta 1972 v juž-
ni steni Makaluja premagal 
magično mejo osem tisoč 
metrov brez kisika. Med nji-
mi je alpinist, gorski reševa-
lec, inštruktor in reševalec-
-letalec, ki ima za seboj več 
kot 750 reševalnih akcij in je 
bil več kot četrt stoletja na-
čelnik postaje Gorske reše-
valne službe (GRS) Mojstra-
na Janez Brojan. Med njimi 
je tudi alpinist, ki je bil za-
radi svojih podvigov že leta 
1964 najmlajši med kandi-
dati za Himalajo, član od-
prave Anapurna leta 1969 
Klavdij Mlekuž. Med Moj-
stranškimi vevericami sta al-
pinista, ki sta skupaj s kolegi 
leta 1973 kot prva Slovenca 

plezala na El Capitan, nav-
pično skalnato tvorbo v ame-
riškem narodnem parku Yo-
semite Janez Dovžan in po-
kojni Miha Smolej. 

Mojstranške veveri-
ce so preplezale zahtevne 
prvenstvene vzpone. »Tri 
dni bi najmanj trajalo, da bi 
podrobno predstavili alpini-
stično in reševalno delova-
nje v zahtevnih vremenskih 
razmerah,« je ponazoril Du-
šan Polajnar. O vseh njiho-
vih dosežkih bi se morala 
brati knjiga. 

Poudarimo (le) prvo slo-
vensko alpinistično odpra-
vo, ki je osvojila tehnično 
zahteven 7398 metrov visok 
Istor-o-Nal v pakistanskem 
himalajskem Hindukušu. 
Letos je petdesetletnica te 
odprave. Na vrh sedemtiso-
čaka sta junija 1971 stopi-
la Janko Ažman in Zvone 
Kofler. Pri sestopu sta zdr-
snila po snežno-ledenem 
strmem pobočju in se moč-
no poškodovala. Delo odpra-
ve se je v celoti preusmerilo 
v reševanje ponesrečenih in 
to je bila tudi prva uspešna 
reševalna akcija v taki višini. 
Žal pa je Zvone Kofler tragič-
no preminil ob vračanju od-
prave domov.

Izjemna je zgodba o 
požrtvovalnem reševanju 
prijatelja v veliki steni Ma-
kaluja leta 1975, ki je bila na 
meji mogočega. Proti vrhu 
osemtisočaka se je najprej 
odpravil Janez Dovžan, ne-
koliko kasneje še Zoran 
Bešlin. Medtem ko je Dovž-
an lepo napredoval, pa je bil 
Bešlin počasnejši, a je želel 
doseči vrh. Kljub temu da 
je pri vzponu pogosto čakal 
prijatelja, je Dovžan dose-
gel vrh sam, potem pa začel 
sestopati. Prijatelj Zoran se 
ni vrnil in naslednjega dne 

se je Dovžan, pošteno izmu-
čen od vzpona na vrh in že 
brez dodatnega kisika, brez 
pomišljanja znova podal na-
zaj gor proti vrhu iskat svo-
jega prijatelja. Brez uspeha. 
Proti večeru je iz tabora pet, 
kamor je Dovžan znova ses-
topil, slišal glasove. Zanesel 
se je le na svoje moči, kolikor 
mu jih je še ostalo – in prija-
telju rešil življenje.

Gorsko reševanje

Leta 1959 je bila nesreča 
alpinista v Brojanovem razu 
v Stenarju, to je bila tudi prva 
samostojna reševalna akci-
ja Mojstranških reševalcev. 
Klavdij Mlekuž je kot naj-
mlajši reševalec prvič sode-
loval v reševalni akciji juli-
ja 1963 v Brojanovem razu. 
Kakšna logistika je bila pot-
rebna, da so najprej organi-
zirali prevoz s kamionom v 
Vrata, da so reševalci potem 
splezali do ponesrečenca v 
steno, tudi sami slabo varo-
vani. Tema je že bila, ko so 
dosegli vrh stene, ponesre-
čenca, bil je krepke postave, 
pa so nosili v reševalnem se-
dežu ... Naslednje jutro so se 
šele vrnili v dolino. 

Janez Brojan je pojasnil: 
»Do leta 1970, 1972 so vse 
akcije trajale, kolikor časa 
so trajale ... Naredilo se je, 
da smo imeli v sedmih dneh 
tudi osem reševanj, ampak 
vse peš in še v službo smo 
hodili vmes. Ko je enkrat za-
čel pomagati helikopter, je 
ta razvoj kar hitro napredo-
val. Danes je praktično več 
kot polovica reševanj s po-
močjo helikopterja. Čeprav 
je to tehnično sredstvo, je 
pomoč ogromna, saj heli-
kopter na mesto ali v bliži-
no mesta nesreče reševalce 
pripelje spočite.«

Smučali s Triglava

Tudi z ekstremno smuča-
rijo so se začeli ukvarjati. S 
Stenarja, Bovšega Gamsov-
ca, Pihavca ... Janez Brojan, 
Franci Mrak in Mitja Košir 
so leta 1973 na predlog To-
neta Fornezzija - Tofa prvič 
smučali z vrha Triglava.

Od leta 1972 GRS Mojstra-
na organizira Koflerjev me-
morial, tekmovanje gorskih 
reševalcev, ki se ga udeležu-
jejo tudi smučarji-gorski re-
ševalci iz sosednjih držav. 
Za mlade člane planinskih 
društev od leta 1988 pote-
ka vsakoletno srečanje Alpe 
Adria. 

Velikokrat so bili na Tri-
glavu in razobesili zastavo. 
»Zadnja priložnost je bila 
na Triglavu pred trideseti-
mi leti, ko je nastala država 
Slovenija. Tudi tukaj smo 
bile Mojstranške veverice 
zraven,« se spominja Janez 
Brojan.

Imeti voljo, sanjati

Člani alpinističnega odse-
ka PD Dovje - Mojstrana so 
sodelovali pri vzgoji in izo-
braževalnem delu v različnih 
komisijah tako v regiji kot v 
širšem prostoru. Gorski re-
ševalci delujejo v GRS Slove-
nija. Imajo predstavnike v iz-
vršnem odboru svetovne ko-
misije za gorsko reševanje. 
Iz plezanja v skalah se je čez 
leta razvilo tudi prosto pleza-
nje na umetnih stenah. »Člo-
vek bi pomislil, da gre za stra-
hotne spremembe; že takrat, 
ko smo bili mi na višku od-
prav. A mi smo obvladovali 
čas, čas pa ima danes popol-
noma druge dimenzije. Edi-
na stalna stvar so spremem-
be. Tudi današnji mladi jih 
imajo možnost (po)iskati, 
samo treba si jih je želeti. 
Imeti voljo, sanjati. Vam po-
vem, sanje se uresničijo,« je 
sklenil Janez Dovžan. 

Mojstranške veverice so 
prejemniki številnih pri-
znanj. Janez Brojan pa je kot 
prvi Slovenec v italijanskem 
Pincolu leta 1998 prejel naj-
višje mednarodno prizna-
nje za solidarnost v gorah – 
za nesebična dejanja in po-
moč ljudem v stiski. »Tak-
rat sem rekel, ni to prizna-
nje samo meni v čast, am-
pak v čast slovenske GRS,« 
je poudaril. Vsem Mojstran-
škim vevericam pa je skup-
no, kot je poudaril Dušan Po-
lajnar, da so imeli močno za-
vest in so se tako doma kot v 
tujini ponosno predstavljali 
kot Slovenci.

Večer z Mojstranškimi vevericami
Skupina alpinistov gorskih reševalcev je s svojimi dosežki postavila svoj mali kraj na zemljevid alpinističnega sveta, ob tem pa so ostali skromni. To so 
legendarne Mojstranške veverice Janez Brojan, Klavdij Mlekuž, Janez Dovžan in Janko Ažman, ki so jih ob nedavnih Aljaževih dnevih povabili na dovški oder. 
Najprej so počastili spomin na pokojna člana naveze Zvoneta Koflerja in Miha Smoleja. V članku je predstavljen le drobec vsega, kar so povedali in doživeli, 
o vseh njihovih dosežkih bi se morala brati knjiga ...

Od leve: Dušan Polajnar, Janez Brojan, Klavdij Mlekuž, Janez Dovžan in Janko Ažman 

Reševanje s Triglava v zimskem času / Foto: arhiv Mojstranške veverice
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Maša Likosar

Na kmetiji Odems v Pre-
dosljah so pred desetimi leti 
izključili silažno krmo iz 
prehrane goved in začeli se-
neno prirejo mleka ter pre-
delavo mleka v mlečne iz-
delke. Krave krmijo le s sve-
žo travo, senom in manjšo 
količino močne krme. Ker 

želijo obiskovalcem ponu-
diti neposreden stik s proi-
zvajalcem in na tovrsten na-
čin krepiti zaupanje, so na 
domačem dvorišču odpr-
li trgovino domačih dobrot 
Odems, ki sledi njihovi vi-
ziji butičnosti. Poleg njiho-
vih izdelkov je na voljo še ži-
vilska ponudba sedmih par-
tnerskih kmetij. 

»Svojo prodajno dejav-
nost smo z izdelki drugih 
kmetij obogatili in obisko-
valcu ponudili oskrbo z vse-
mi osnovnimi domačimi iz-
delki na enem mestu. Izha-
jamo iz osebnega pristopa 
in odnosa do obiskovalca, 
zato verjamemo, da bo trgo-
vina še bolj okrepila med-
sebojno zaupanje. Obisko-
valec bo lahko celostno do-
živel kmetijo, se seznanil 
in pridobil uporabne infor-
macije glede pridelave. Pri-
lagajali se bomo njihovim 
željam in skladno s tem do-
polnjevali ponudbo,« je po-
jasnil gospodar Gregor Ov-
senik in dodal: »S sodelova-
njem s partnerskimi kme-
tijami podpiramo lokalno, 
spodbujamo povezovanje 
in izmenjavo znanj.« 

Ena izmed novosti kmeti-
je Odems je tudi prehod s 
plastične na stekleno vračlji-
vo embalažo. »Če se emba-
laža vrne na prodajno mes-
to, se povrne 0,10 evra,« je 
povedala Darja Ovsenik, 
gospodarjeva svakinja, ki 

skrbi za zunanjo podobo 
blagovne znamke, in do-
dala: »Steklo sicer velja za 
dražje od plastike, a ga ra-
zumemo kot doprinos k va-
rovanju okolja. Vsi naši sve-
ži mlečni izdelki, med kate-
rimi so glavni surovo sene-
no mleko, navadni in sadni 

jogurti, smetane, skuta in 
mladi siri, so sedaj dobavlji-
vi le v stekleni embalaži.« 

Ob tej priložnosti so ce-
lostno prenovili tudi grafič-
no podobo blagovne znam-
ke. »Kmetija je zrasla, se 
umestila v lokalno okolje, 
zato je bil čas, da se tudi 

znamka razvije. Prej je bila 
podoba krave bolj igriva in 
mladostna, z njo smo žele-
li nagovoriti predvsem dru-
žine. Z razširitvijo nabora 
kupcev se nam je zdelo smi-
selno, da znamko oblikuje-
mo bolj odraslo,« je še pove-
dala Ovsenikova. 

Butična trgovina domačih izdelkov
Po dobrih desetih letih prireje senenega mleka so na kmetiji Odems postavili kozolec toplar, v katerem so odprli butično trgovino domačih dobrot, ki na 
enem mestu ponuja domače izdelke osmih kmetij – Odems, Malenšek, Kukenberger, Štirn, Matijovc, pr' Žulc, pr' Štruklu in mesarije Hribar. 

Gospodar kmetije Odems Gregor Ovsenik z ženo Darijo / Foto: Primož Pičulin

Na domačem dvorišču v Predosljah so Ovsenikovi odprli 
trgovino, ki sledi njihovi viziji butičnosti. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Ivan Oman in sodobna 
konservativna misel so na-
slovili akademijo, ki so jo v 
sredo prvič pripravili v spo-
min na Ivana Omana – gos-
podarja in kmeta, pokončne-
ga kristjana, narodnega bu-
ditelja slovenske pomladi 
ter borca za slovensko sa-
mobitnost, državnost in de-
mokracijo, kot ga je v uvo-
du opisal Aleksander Igličar 
iz Muzejskega društva Ško-
fja Loka, ki je skupaj s Pros-
vetnim društvom Sotočje 
pripravilo akademijo. Svo-
je misli o Ivanu Omanu in 
sodobnem konservativizmu 
so s polno dvorano Sokol-
skega doma delili dr. Metod 
Benedik, prof. dr. Žiga Turk 
in dr. Dejan Valentinčič.  

»Lahko rečemo, da je bil v 
prelomnih časih ljudski tri-
bun, ki je nagovarjal širo-
ke množice, a kljub temu 
nikoli ni zapadel v populi-
zem – to je vrlina, ki jo pre-
more redkokdo,« je o Oma-
nu dejal Dejan Valentinčič. 
Oman si je še v času enopar-
tijskega režima prizadeval 

za izboljšanje položaja kme-
tov. »Prevzemal je odgovor-
ne, včasih tvegane naloge, ki 
so ga pripeljale tudi navzkriž 
z oblastjo.« Veliko jasneje je 
nato v javno življenje stopil 
konec osemdesetih let prej-
šnjega stoletja ob gradnji sa-
mostojne države. »Vsi so ča-
kali, kdo bo prvi stopil na po-
litični parket. Šele za pionirji 
Slovenske kmečke zveze, ki 

je bila jasen zametek politič-
ne stranke, so se opogumili 
tudi ostali.« Po prvih demo-
kratičnih volitvah pa je pos-
tal ključna oseba pri demo-
kratizaciji, je še dejal Valen-
tinčič. »Bil je tudi glavni po-
budnik ustanovitve močne 
desne konservativne stran-
ke, ki bi gradila na tradici-
ji predvojne SLS. Konser-
vativizem je zanj pomenil, 

da ne more vsaka generaci-
ja na novo izumljati civiliza-
cije, pomemben je prenos 
znanja med generacijami.« 
Ob tem je spomnil na Oma-
nove besede, da je narodovo 
hišo treba graditi na trdnih 
temeljih. 

Žiga Turk je spregovo-
ril o pomenu konservativ-
ne stranke v političnem 
prostoru. Po Turkovem 

prepričanju konservatizem 
ni ideologija, kot so reci-
mo imperializem, sociali-
zem ali nacionalizem. Kon-
servatizem po njegovih be-
sedah nima principa, ki bi 
mu vse podrejali, ampak bi 
ga najbolj na splošno lahko 
opisali kot spoznanje, da je 
svet, tak, kot je, kar v redu. 
Ureditev, ki nas je pripelja-
la do tega, da nas je na pla-
netu skoraj sedem milijard, 
da segamo celo na Luno in 
na Mars, da razpolagamo z 
vsemi pridobitvami sodob-
ne tehnologije, po njegovih 
besedah ne more biti napač-
na, ampak jo je treba samo 
spoštovati. Samozavestna 
konservativna politična mi-
sel je zato še kako pomemb-
na, je poudaril Turk. »Poli-
tika ni samo izpolnjevanje 
nekega naprednega načrta. 
Namen politike ni samo za-
dovoljevanje interesov posa-
meznikov, ki živijo zdaj, am-
pak ohranjanje družbenega 
reda, ki obravnava potrebe 
generacij iz preteklosti, se-
danjosti in prihodnosti.«

Metod Benedik pa je ob 
koncu predstavil še duhovna 

izhodišča Omanovega za-
sebnega življenja in javnega 
delovanja. Najprej se je vpra-
šal, od kod je ta veliki mož, 
ki je imel formalno konča-
no samo osnovno šolo, za-
jemal znanje in moč za de-
janja, ki ga uvrščajo med 
velikane slovenskega naro-
da. »Na njegovo duhovno 
in vsesplošno rast je moč-
no vplivala njegova poveza-
nost s profesorjem Ivanom 
Dolencem, ki ga je seznanil 
s teksti Janeza Evangelista 
Kreka, pri katerem je našel 
neposredna izhodišča za ra-
zvoj svoje socialne misli, bral 
je celo Marxa.« Njegova knji-
žnica, je poudaril Benedik, je 
bila pravo bogastvo. Zato je 
prepričan, da smo doslej do-
bili le bežen vpogled v podo-
bo Ivana Omana, saj vse, kar 
so o njem povedale žive pri-
če in kar je o njem zapisano, 
zahteva še veliko pogloblje-
nega študija. »Vse pa kaže 
na človeka velikega formata, 
ki je bil bogat v svoji pristni 
vernosti, široko razgledan 
glede vprašanj svojega naro-
da, neoporečen v svoji mo-
ralni drži.«

Gradil na tradiciji prednikov
Na spominskem večeru so se v sredo zvečer v Škofji Loki spomnili uglednega rojaka – politika in naprednega kmeta Ivana Omana, spomin nanj pa je 
ponudil tudi iztočnico za razmišljanja o sodobni konservativni misli.

Na spominski akademiji so se v sredo zvečer v Škofji Loki spomnili uglednega rojaka – 
politika in naprednega kmeta Ivana Omana. / Foto: Gorazd Kavčič
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Monika Rogelj

Karavanški predor 

Sporazum o gradnji ce-
stnega predora skozi Kara-
vanke sta Avstrija in Jugo-
slavija podpisali leta 1977. 
Celotna dolžina predora je 
7864 metrov, od tega na 
slovenski strani 3450 me-
trov. V slovenski cestni 
mreži je bil to do tedaj teh-
nično in finančno najzah-
tevnejši projekt. Gradnja je 
bila zahtevna zaradi geolo-
ške sestave tal, nevarnos-
ti eksplozij in vdorov vode. 
Dela so se začela sredi leta 
1986 in 28. maja 1989 je 
bil predor prebit. V opremo 
predora je bila vključena 
sodobna tehnologija nad-
zornih in varnostnih siste-
mov, med drugim tudi stal-
ni videonadzor prometa in 
merjenje količine ogljiko-
vega dioksida. Pred pre-
dorom je bil zgrajen velik 
vhodno-izhodni plato. Slo-
vesno odprtje je bilo 1. ju-
nija 1991. S tem je bila na 
Karavanke preusmerjena 
glavnina prometa z mej-
nih prehodov Ljubelj in 
Korensko sedlo, kar je pot 
skrajšalo za 19 kilometrov. 
Za razbremenitev gorenj-
skih regionalnih cest je bilo 
nujno tudi čimprejšnje do-
končanje celotne avtoce-
stne povezave.  

Gorenjska avtocesta

Hkrati z gradnjo predora 
so se leta 1986 začela dela 
za avtocesto od Hrušice do 
Vrbe, vendar je gradnja za-
mujala in je slovenska vla-
da morala zagotoviti doda-
tna sredstva. Zaradi zah-
tevne trase po pobočju Me-
žakle nad Jesenicami in Lip-
cami je bil profil ceste skro-
mnejši in med drugim nima 
odstavnih pasov. Na 13 kilo-
metrov dolgem odseku je 
bilo treba zgraditi pet via-
duktov, najbolj zahteven je 
bil 453 m dolg viadukt Mo-
ste. Do konca leta 1991 je 
bil najprej dokončan odsek 

ceste mimo Jesenic, s tem 
pa se je končno zmanjšal 
promet skozi mesto. Celot-
na povezava od Karavanške-
ga predora do Vrbe je bila do-
končana jeseni 1993. Za tem 
je bilo nadaljevanje gradnje 
gorenjske avtoceste skoraj 
za desetletje prekinjeno.

Gorenjska avtocesta se je 
gradila v več delih. Prvi pro-
met je po štiripasovnici stekel 
leta 1985 od Ljubljane do Kra-
nja, medtem ko je bila nap-
rej, na odseku do Naklega, 
dograjena le polovica avtoce-
ste, dokončana pa je bila nato 
šele leta 2000. V devetdese-
tih letih so potekala le vzdrže-
valna dela, med drugim 

nujna obnova viadukta Pera-
čica. V letih 2007 in 2008 je 
bil zgrajen odsek Vrba–Pera-
čica, naprej do Podtabora pa 
le vozišče v smeri proti Lju-
bljani. Zgrajen je bil predor 
Šentvid. Sledila so zahtevna 
dela na viaduktih Peračica 
(378 metrov), Ljubno (116 m) 
in Lešnica (186 m) ter v pre-
doru Ljubno (260 metrov), 
tako da je bila z rekonstruk-
cijo in gradnjo desnega vo-
zišča celotna gradnja zaklju-
čena leta 2011. 

Po končani gradnji 70 ki-
lometrov gorenjske avtoce-
ste od Karavank do razcepa 
Koseze je bilo treba že raz-
mišljati o posodobitvah in 

razširitvah. Zaradi poveča-
nega prometa so v poletni se-
zoni in ob koncih tedna stal-
nica postali zastoji pred pre-
dorom Karavanke. Leta 2015 
je bil sprejet dogovor o grad-
nji druge predorske cevi. Po 
zapletih pri izbiri izvajalca 
so se na slovenski strani dela 
začela marca 2020, gradnja 
pa naj bi bila končana v pe-
tih letih. 

Obvoznice

V krajih, kjer so se dnevno 
soočali s povečanim tranzit-
nim prometom, je bila nuj-
na gradnja razbremenilnih 
cest, kar pa se je vedno zno-
va odmikalo v prihodnost. 
Občina Škofja Loka se je več 
desetletij ukvarjala z načr-
ti za škofjeloško obvoznico 
proti Poljanam in Žirem, saj 
so se skozi spodnji del mes-
ta dnevno vozili številni av-
tomobili in tovornjaki. Načr-
ti so bili sprejeti leta 2002, 
vendar je gradnja štirih kilo-
metrov ceste stekla šele leta 
2009. V naslednjih letih so 
sledili številni zapleti, od 
protestov lokalnih prebival-
cev do težav pri izbiri grad-
benih podjetij, kar je ogro-
žalo tudi črpanje sredstev iz 
evropskih skladov. Najbolj 
zahteven del ceste je bil več 
kot 700 m dolg predor Sten. 
Obvoznica je bila predana 
prometu oktobra 2015. Med-
tem pa je bila v občinske pro-
storske načrte umeščena že 
trasa severne obvoznice pro-
ti Selški dolini, ki čaka na 
uresničitev.

Dolgo zgodovino imajo 
tudi prizadevanja za gradnjo 

cest mimo Bleda, ki je kot tu-
ristično središče v poleti se-
zoni še posebej prometno 
obremenjeno. Končno je 
leta 2017 stekla gradnja dveh 
kilometrov severne obvozni-
ce proti Gorjam in Pokljuki, 
ki je bila dokončana poleti 
2018. Še bolj ključnega po-
mena za razbremenitev pro-
meta skozi mestno središče 
je gradnja južne obvoznice 
v smeri proti Bohinju. Prve 
študije tras so bile nareje-
ne že pred več kot štiride-
setimi leti. Občinski svetni-
ki so predvideno traso potr-
dili s sprejetjem prostorskih 
načrtov leta 2013, po preso-
ji predloga civilne iniciati-
ve pa ponovno lansko leto. 
Po zadnjih napovedih naj bi 
se gradnja začela še v letoš-
njem letu.

V Mengšu so prvi del ob-
voznice začeli graditi leta 
2011, celoten krog pa je bil 
dokončan osem let kasneje. 
Leta 2018 je bila odprta nova 
trasa ceste od Šenčurja do 
Zgornjega Brnika, s čimer 
bo v nadaljevanju omogoče-
na širitev osrednjega sloven-
skega letališča in gradnja 
novega poslovno-trgovske-
ga središča. 

Hkrati so se v vseh gorenj-
skih občinah lotevali obno-
ve lokalnih cest, velikokrat 
skupaj z urejenem vodovo-
dnega omrežja in komunal-
ne infrastrukture. Za večjo 
pretočnost in varnost pro-
meta so bila zgrajena števil-
na krožišča, v zadnjem ob-
dobju pa se veliko pozor-
nosti posveča dodatnim ko-
lesarskim stezam.

Gradnja cest od leta 1991

Gradnja viadukta v Mostah leta 1991 / Foto: Gorazd Šinik, Fototeka Gorenjskega muzeja

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Anton Jobst – organist v Žireh in svetovna vojna
Na Brdu pri Šmohorju 

(Ziljska dolina na avstrij-
skem Koroškem) se je 12. 
septembra 1894 rodil skla-
datelj, organist, zborovod-
ja, glasbeni pedagog Anton 
Jobst. V prvi svetovni vojni je 
bil ranjen, potem pa je bil do 
smrti organist v Žireh, kjer 
je umrl 3. novembra 1981.

Njegov oče Nikolaj (po do-
mače Kopičev) je bil pode-
želski mežnar in vaški or-
ganist ter njegov prvi uči-
telj. Drugi učitelj mu je bil 
mamin brat dr. Ivan Grafe-
nauer, poslanec in organist 
v cerkvi sv. Križa v Beljaku. 

Leta 1910 je šestnajstle-
ten začel obiskovati Orglar-
sko šolo ljubljanskega Ce-
cilijanskega društva, kjer je 
bil njegov mentor sklada-
telj Stanko Premrl. Šolo je 
končal v dobrih dveh letih z 
odličnim uspehom. Jeseni 
1912 je nastopil službo orga-
nista v Žireh, ki jo je obdržal 
do smrti. Tu si je tudi ustva-
ril družino. Z ženo Mari-
jo Kathern, sopranistko 

ljubljanskega stolnega zbo-
ra, sta imela pet otrok.

V njegovo življenje je si-
cer močno posegla že tudi 
prva svetovna vojna, ki se je 
je moral udeležiti med leti 
1915 d0 1920. Boril se je v 
Galiciji, kjer je bil ranjen, 
in na soškem bojišču. Tu 
je bil ujet in poslan v itali-
jansko ujetništvo v Albani-
ji. Po drugi svetovni vojni 
je bil zaradi političnih raz-
mer tistega časa konfiniran 
v Celovcu med leti 1945–
1947, kjer je služboval na 
celovškem glasbenem kon-
servatoriju.

Anton Jobst je komponi-
ral tako cerkveno kot posvet-
no glasbo. Vodil je cerkve-
ni in tudi sedem posvetnih 
zborov. Učil je v osnovni in 
glasbeni šoli ter v nižji gi-
mnaziji, vodil pihalni orke-
ster tovarne Alpina ter sa-
lonski orkester žirovskega 
Sokola. Igral je na orgle, kla-
vir in tudi druge inštrumen-
te. Poleg tega je imel občas-
no še dodatne službe, na 

primer v hranilnici, na ma-
tičnem uradu, v konzum-
nem društvu in kasneje v 
tovarni Alpina.

Jobst je bil predvsem 
cerkveni glasbenik. Njegov 
obsežni glasbeni opus ob-
sega 641 rokopisnih in ti-
skanih del (438 posvetnih: 
šest spevoiger, 170 instru-
mentalnih del, 262 skladb 
za zbore; 203 sakralnih: 12 
mašnih pesmi, 191 pesmi 
za zbor). Njegove skladbe 
so objavljale glavne sloven-
ske glasbene revije (Cerkve-
ni glasbenik, Zbori, Pevec, 
Vestnik prosvetnih zvez, 
Nova muzika, Grlica idr.) 
ter ugledna italijanska re-
vija I Maestri dell'Organo. 
Najbolj odmevne so bile 
njegove adventne, božične, 
postne, velikonočne, evha-
ristične in darovanjske pe-
smi ter maša Bog na svoj rod 
se ozri s podnaslovom Krat-
ka in lahka slovenska maša 
za mešani zbor in orgle. Za 
svoje delo je prejel številne 
nagrade in priznanja.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   6. 9. 1462 je papež Pij II. ob ustanovitvi ljubljanske 

nadškofije vse dodeljene kraje izločil iz oglejske 
uprave. Prvi, ki je zasedel ljubljansko škofijsko stol-
nico, je bil Sigismund plemeniti Lamberg (1463–
88). Drugi ljubljanski škof je bil Krištof Rauber.

   V Mekinjah se je 6. 9. 1721 rodil slikar Fortunat 
Bergant. 

   V Mojstrani se je 6. 9. 1846 rodil svetovno znani 
slovenski čebelar Mihael Ambrožič. Kot čebelar tr-
govec se je udeležil vseh svetovnih razstav. Od 1873 
do 1904 je dobil 147 odlikovanj. Prvo odlikovanje je 
dobil leta 1873 na svetovni razstavi na Dunaju.

   6. 9. 1925 so odprli prvi planinski dom na Gospin-
cu na Krvavcu (1491 m n. m.). Dom stoji ob robu 
planote Gospinca, kjer je v bližini zgornja postaja 
gondolske žičnice Krvavec.

   Na Koroški Beli se je 8. 9. 1872 rodil zgodovinar 
Matko Potočnik. Po prvi svetovni vojni je sodeloval 
kot izvedenec v komisiji za razmejitev med Jugo-
slavijo in Avstrijo.  

   V Kamni Gorici se je 9. 9. 1792 rodil slovenski 
slikar Matevž Langus. 

   V Kranju se je 12. 9. 1898 rodil pesnik, prevajalec 
Mirko Pretnar. Po razpadu Avstro-Ogrske je bil v 
vojski Rudolfa Maistra v Mariboru.
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Razgledi

Vaš razgled

Ob 170. obletnici rojstva Ivana 
Tavčarja objavljamo odlomke 
iz knjige Ivana Sivca Visoški 
gospod.

In zakaj se nisva poročila?
Tole vam bom napisal kar 

malce užaljeno. Za vse Kra-
njčanke in okoličanke, ver-
jetno pa tudi za marsikate-
ro Ljubljančanko, sem bil 
res dobra partíja, morda 
celo izjemno dobra, za Her-
mino pa – veliko preslaba! 
Tako je namreč ugotovila 
Herminina mati. Pa čeprav 
je bila pred menoj bleščeča 
odvetniška kariera, na zu-
naj sem bil postaven in pri-
kupen kot malokdo, ujela 
pa sva se tudi v najbolj inti-
mnih stvareh. Kar naravnost 
naj napišem, da sem srčno 
upal, da bi Hermina z menoj 

zanosila, pa ni. Menda ji je 
oče iz Bejruta prinesel neko 
stvar, ki jo je pojedla, pa po-
tem tisti mesec ni bila plod-
na. To je bila zame velika no-
vost in hkrati – tragika.

Hermina Pfäffinger se je 
pozneje po materini zahte-
vi poročila z baronom Har-
rasom von Harosowskym, 
odurnim, nadutim in na-
sploh neprikupnim člove-
kom, s katerim v življenju 
ni bila srečna. In tudi nobe-
nega otroka ni imela z njim. 
Sumim, da prav zaradi tis-
tih tablet, ki jih ji je oče pri-
nesel iz Sirije. Kot sem po-
zneje izvedel od gospoda 
Mencingerja, se niti ona 
niti mati in drugi njuni niso 
več veliko vračali v Podbrez-
je, deset let po najinem 

srečanju pa so vilo proda-
li Ferdinandu Schmittu iz 
Ljubljane. Hermina je ži-
vela s svojim ostudnim ba-
ronom na graščini  Aumu-
chl pri St. Poeltnu, kjer se 
je na stara leta zapletla z vr-
tnarjem in menda na kon-
cu celo sila revna umrla …

No, recimo, da je bila Her-
mina moja prva violina. 
Druga iz kvarteta deklet bi 
bila lahko viola.

Šlo je za Mary Notte, neza-
konsko hčerko slikarja An-
tona Karingerja, ki je bila v 
Kranju samo na počitnicah. 
V tistem času se nisem spre-
hajal samo po mestnih uli-
cah, temveč sem se v športni 
opravi večkrat odpravil tudi 
na bližnji hrib – na sv. Jošta 
nad Kranjem.

Z Mary sva se podala na 
Jošta najmanj štirikrat, pri 
tem pa sva občudovala pre-
lep razgled na Karavanke in 
polje pod planinami. Nav-
dušena pa sva bila tudi drug 
nad drugim.

Ker sem tedaj že imel ne-
kaj ljubezenskih izkušenj, 
sem jih pri Nottejevi upora-
bil prav spretno, ona pa tudi 
ni bila več začetnica, zato je 
obema v vseh pogledih dob-
ro kazalo. Ob njej sem spoz-
nal, da se z vsako žensko v 
vseh pogledih pač ne uja-
meš enako. Mary je imela 
svoje muhe, a v osnovi je bila 
kljub dobro stoječim star-
šem preprosto dekle.

Tudi tokrat je vmes poseg-
la dekletova mati, baronica 
Schmidburg-Codellijeva, ki 
je hčerki menda kar narav-
nost rekla:

»Možiti se moraš vedno 
na višje, ne na nižje.«

Tako sva z Mary hodila 
na sv. Jošta eno samo pole-
tje, ves čas sva se imela rada, 

telesno pa sva se ljubila 
samo občasno. Nerodnost je 
bila namreč v tem, da Mary 
prav iz spoštovanja do moje 
mladostne ljubezni Emili-
je nisem hotel nikoli pripe-
ljati domov v svojo sobico, 
bližnja srečanja z žensko pa 
so v naravi vendarle precej 
omejena.

In zdaj se ustavimo pri vi-
olončelu.

Temu dekletu s postavo, 
nenavadno podobno temu 
inštrumentu, je bilo ime Ma-
rija, pisala pa se je Gogala. 
Bila je pristna Kranjčanka, h 
kateri sem začel zahajati šele 
proti koncu mojega bivanja v 
Kranju. Ko sem jo pred njiho-
vo hišo na Jelenovem klancu 
srečal prvič, se je še igrala – s 
frnikulami. Rekel sem ji:

»Gospodična, ali niste 
malo prestari za frnikule!«

Ona pa mi je – ostrega je-
zika je bila v vsakem pogledu 
ves čas – odvrnila:

»Vi pa premladi, da bi se 
vtikali v neznane ženske.«

Da, rekla mi je, da sem – 
premlad!

To me je tako vznemirilo, 
da sem potem po ovinkih 
vprašal, kako je temu dekle-
tu ime, ali je res stara že se-
demnajst let in kako to, da 
nima nobenega strahu pred 
tujimi ljudmi. Izvedel sem, 
da bo kmalu osemnajst, da 
je drugače strežnica v bliž-
nji gostilni, da spravi v koš 
prav vsakega gosta ter da 
ima jezik vedno hudo ostro 
nabrušen.

Vsi tisti, ki me dobro poz-
najo, vedo, da nisem veli-
ko popival in da denarja na-
sploh nisem nikoli zaprav-
ljal po nepotrebnem. V Kra-
nju pa sem tedaj, ko mi je 
bilo preveč dolgčas, vendarle 
nekajkrat zavil v gostilno na 
Jelenovem klancu in se vsa-
kokrat z besedami prav ži-
vahno poigraval z Marijo. Na 
zunaj je bila videti preprosto 
dekle, naravno bistra pa bolj 
kot pet šolanih skupaj.

(Se nadaljuje)

Ivan Sivec: Visoški gospod (6)

Odvetnik

Gorazd Stariha

Sluga varnostne straže Ja-
nez Stopar je bil obdolžen, 
da je posilil Marijo Pesjak iz 
Krope.

Njegov tovariš Alois 
Hemler (40) je bil tudi po-
ročen, oče dveh otrok. Pri 
domovinskem regimentu 

(Hohenlohe) je služil se-
demnajst let kot prostak, 
frajtar in korporal, po kon-
cu vojaške kariere pa je pos-
tal sluga deželne varnostne 
straže. Na zaslišanju je de-
jal, da je kolega Stopar us-
tavil dve ženski na cesti, sta-
ro in mlado, z vprašanjem, 
ali sta rokovnjački (»Rako-
nazhon«). Hemlerju se ni 
zdelo verjetno, rekel mu je:

»Saj vendar vidiš, da sta 
obe Kroparici,« in je šel nap-
rej po cesti. Čez nekaj časa 
se je ozrl nazaj in videl kole-
ga skupaj z mlajšo sedeti na 
griču, kjer so se srečali. Kaj 
sta počela, ni videl, zato tudi 
ni mogel reči, ali si jo je nje-
gov kamerad vzel.

Čez kake »pol četrt ure« 
ga je Stopar dohitel in Hem-
ler ga je vprašal, ali ga ni nič 
sram, da se ukvarja z vsako 
cipo, da je sramotno, da se 
tako obnaša do žensk. Na-
zadnje pa ga je le vprašal, 
kar ga je najbolj zanimalo, 
'ali jo je'. Stopar je zanikal, 
češ da sta se samo pogovar-
jala in da ji je samo dal nekaj 
tepk. Hemler je v izjavi za 
sodišče še pristavil, da ga je 
že dalj časa sram z njim ho-
diti okrog, ker se vedno vti-
ka v ženske, kjerkoli naleti-
ta nanje. Da mu je že večkrat 
rekel, naj tega ne počne, pa 
da se je Stopar vedno samo 
smejal, ker ni imel nobene-
ga sramu. Vsekakor pa tak-
rat ni slišal nobenega kriča-
nja, jokanja ali klicanja na 
pomoč.

Oblast je sklenila, da ni šlo 
za posilstvo, če je že šlo za 
občevanje, pa se po vseh iz-
javah, tudi po svojih, Mica ni 
dovolj upirala, da bi se to lah-
ko štelo za posilstvo. 

Pri vsej zgodbi nekoliko 
nejasnosti pušča tudi njeno 
priznanje, da je že pred po-
silstvom imela spolne odno-
se, in pa zdravniška ugotovi-
tev o nedavno strgani deviški 
kožici. Mogoče tudi Mica ni 
povsem dobro vedela, kaj po-
meni spolni odnos, seveda 
vaginalni, po katerem so jo 
spraševali na sodišču. 

Da je oblast odločila, da 
se posiljenka ni dovolj pot-
rudila, da bi ji bilo prizna-
no posilstvo, nas po že vseh 
prebranih primerih ne čudi 
več. Žalostno pa je, kako so 
se Micini sotržani odzva-
li na njeno 'afero', kako so 
jo obsodili, da si izmišljuje, 
oziroma kako da ona sama 
preganja moške. Kako si je 
le drznilo takšno revše, kot 
naj bi bila ona, posegati v 
sfere, ki ji niso pritikale! Če 
se je za nekoga samo sluti-
lo, da naj bi izstopal iz polo-
žaja, ki mu ga je določeval 
'glas ljudstva', ga je bilo tre-
ba takoj zahoditi. Ona bi pač 
morala mirno požreti, kar-
koli se ji je že zgodilo, ne pa 
tožiti uradne osebe za posil-
stvo. Kaj takega bi si lahko 
privoščil nekdo, ki bi bil po 
javnem mnenju dovolj po-
membna oseba, da lahko 
zahteva pravico, ne pa ona, 
ki ni bila nič!

Skrb za izgubljeno 
čast, nosečnosti

spolnost  
in nasilje

Tam, kjer se občina Železniki stika s sosednjima tolminsko in bohinjsko, leži Sorica, po 
mnenju mnogih ena najlepših slovenskih vasi. Razgiban teren ponuja zanimive in privlačne 
turne poti tudi za številne kolesarje, ki jih očarajo tamkajšnje panoramske in zaradi ovinkov 
nikoli dolgočasne ceste, ozaljšane z veličastnimi razgledi. S. L. / Foto: Tina Dokl

Kongresni center Brdo je gostil zaključno slovesnost ob podelitvi priznanj za prostovoljca 
leta 2020. Ob prazniku prostovoljstva je Mladinski svet že devetnajstič podelil priznanja 
posameznikom, ki z nesebičnimi dejanji pripomorejo k boljši družbi. Ob tem so mladi 
pripravili tudi atraktiven kulturno-družabni program in navdušili s svojimi akrobatskimi 
sposobnostmi. S. L. / Foto: Tina Dokl 
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_21_72
NALOGA

2 1 9 6 5 3
2

6 8 1 9 7
4 3 6 2

9 5 8 4
5 1 3 8
9 5 3 6 4

9
3 7 6 5 8 9

sudoku_LAZJI_21_72

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_21_72
NALOGA

7 4 6 5 9
3 4

6 3
3 1 9 6

9 2 8
4 5 8 3
1 4

8 1
9 2 6 5

sudoku_TEZJI_21_72

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_LAZJI_21_72
NALOGA

219653
2

68197
4362

9584
5138
95364

9
376589

sudoku_LAZJI_21_72

REŠITEV

241976583
759823461
638451927
483769152
192538746
576214398
915382674
864197235
327645819

Rešitev:

sudoku_TEZJI_21_72
NALOGA

74659
34

63
3196

928
4583
14

81
9265

sudoku_TEZJI_21_72

REŠITEV

743685912
298731645
651492783
835179426
916324578
427568139
162857394
584913267
379246851

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Vsi bodo nekam hiteli, a vam se nikamor ne bo mudilo. 
Vzeli si boste čas za tisto, kar vas veseli in dopolnjuje. 
Ljudem, ki vas bodo hoteli prepričati o drugih sferah, ne 
boste dovolili, da sem vam približajo. Dobre volje boste.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Ker je vsaka stvar za nekaj dobra, se boste zavedali, da tudi 
za vas pride pet minut, v katerih boste lahko pokazali, česa 
vse ste sposobni. Tveganj se ne boste bali, kot je v vaši 
navadi, ampak boste predložili vse, kar lahko. Pogum velja.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Lahko se skriva dolgo časa, ampak za vedno se ne more. 
Slej ko prej se najde nekdo, ki zna sneti krinko. Pripra-
vite se na spremembe, ki lahko močno spremenijo vaše 
do sedaj ustaljeno življenje. Če hočete uspeh, se bo treba 
zelo potruditi.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Vsak je mojster svojega področja in vi ste se do sedaj moč-
no skrivali, seveda brez pravega razloga. Prišli boste v situ-
acijo, ko bo treba položiti karte in povedati svoje mnenje. 
Ne bo vam nič težko, saj imate trdne temelje pri odločitvah.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Večkrat ste preložili pomembne zadeve, ne zaradi sebe, 
ampak zaradi okoliščin. V tem tednu vas čakajo večji pre-
miki in dobro boste vedeli, kje začeti in kje končati. Nič skr-
beti, ne boste sami, saj vam bodo vsi radi pomagali.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Saj veste, vrata se odpirajo, ko sami pokažemo interes za 
to. Dokler ga ne, se ne dogaja nič pomembnega in dnevi 
hitijo naprej. Padec ne bo padec, ampak bo zgolj le vzpon 
pred pomembnim projektom, o katerem še nič ne veste.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Če ne boste sami nič naredili, ne morete pričakovati spre-
memb, pa naj to velja za čustvene zadeve ali pa poslovno 
področje. Brez nič je vedno nič. Ko dobite nasvet, ne smete 
vzeti tega za slabo, gre le za malo pospeška, da kaj naredite.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Vsi so nekje, le vam se nič novega ne zgodi, a to je le vaš 
občutek, ki bo v teh dneh minil. Na vas se bodo spomnili 
prijatelji, na katere ste zaradi obveznosti pozabili. Dobra 
družba, brezskrbnost in smeh, to je tisto, kar sedaj potre-
bujte.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Ne smete samo premišljevati o tem, kje vse se lahko zalo-
mi in kaj bo, če bo. Vsak dan nam prinese nove priložnosti 
in samo od vas je odvisno, kaj boste s tem naredili. Večji 
poudarek boste začeli dajati ljubezni in vsemu, kar spada 
zraven.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Ne da je denar tisti, ki vam največ pomeni, ampak kadar 
ga nimate toliko na razpolago, kot ste navajeni, se ne 
počutite dobro. Razumljivo za tiste, ki vas poznajo, za vse 
druge pa ne. Postavili boste nova merila in denar bo na 
zadnjem mestu.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Nihče ne ve odgovorov na vsa vprašanja in nikoli ne bo. 
Za vsako stvar je potreben svoj čas in potrpežljivost, čep-
rav je božja mast, je tista, ki ima svojo ceno. Ni potrebe po 
hitenju, saj bo vse tako, kot mora biti. Veselje.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Na poslovnem področju boste končno prišli do svojega priz-
nanja in potrditve, ki si jo želi vsak, ki pridno dela. Res da to 
pomeni še več dela kot že sicer, a vam ne bo nič težko. Našel 
se bo čas tudi za osebne zadeve, ki vam veliko pomenijo.

Lažnivca 

Se pogovarjata dva lažnivca.
»Si že slišal za Atlantski ocean?«
»Seveda sem slišal, le kdo ne ve zanj?«
»No, jaz sem ga pa že preplaval.«
»Pa si ti že slišal za Mrtvo morje?«
»Seveda sem. Zakaj?«
»Jaz sem ga ubil.«

Štorklja ga je prinesla 

Lukec gre z mamo v živalski vrt in jo med potjo sprašuje: 
»Mamica, mamica, ali so v živalskem vrtu tudi štorklje?«
Mama ga pomiri: »Lukec, seveda imajo v živalskem vrtu 
tudi štorklje. Zakaj sprašuješ?«
»Ah nič. Samo zanima me, če me bodo prepoznale.«

Ne vidijo ga 

»Jaz sem Bog v naši družini!«
»Kako to misliš?«
»Vsi se do mene obnašajo, kot da me ne vidijo.«

Ponovil bo vic

Pride Jože v lokal in reče: »En nov vic o policajih sem sli-
šal.«
Tip, ki je sedel sam za mizo, vstane: »Hej. A veš, da sem 
jaz policist?«
»Ne skrbi, tebi ga bom še enkrat ponovil.«

Gneča 

Gresta dve peščeni zrni po puščavi in eno reče drugemu: 
»Joj, kakšna gneča je danes.«
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1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 
2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in Jaz – Prijatelja

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 22. sep-
tembra 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1. 

www.gorenjskiglas.si  

V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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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

15,50256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR
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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. 

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
BANJA VRUČICA: 15.–22. 10.,  22.–29. 10., MEDŽUGORJE:  
9.–11. 10, MANDARINE: 2.–4. 10., TURISTIČNI BONI, PRI-
JAVE ZA JESENSKE TERMINE: STRUNJAN, BERNARDIN,  
BANOVCI, ŠMARJEŠKE TOPLICE, DOLENJSKE TOPLICE, RA-
DENCI, MORAVSKE TOPLICE. www.rozmanbus.si

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

PRIREDITVE
Ogled celovečernega filma Lucija
Predoslje – KUD Predoslje vabi na ogled celovečernega fil-
ma Lucija, ki ga bodo predvajali v petek, 10. septembra, ob 
20. uri na dvorišču župnijskega posestva v Predosljah. Vstop 
je prost. Obvezna je rezervacija vstopnic na telefonski šte-
vilki 041 955 000.

IZLETI
Trgatev na kmetiji Ipavec
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi društvene člane 
na trgatev na kmetijo Ipavec v Vitovljah v sredo, 15. sep-
tembra. O uri odhoda bodo člani še obveščeni. Prijave z 
vplačili sprejemajo v pisarni DU Kranj do ponedeljka, 13. 
septembra. 

Kolesarski izleti Društva upokojencev Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 14. sep-
tembra, na kolesarski izlet, ki bo na relaciji Kranj–Komen-
da–Kranj, in v torek, 21. septembra, na kolesarski izlet, ki 
bo na relaciji Kranj–Stanežiče–Tacen–Vodice–Kranj. Start 
obeh izletov bo ob 9. uri pred vodnjakom na Glavnem trgu 
v Kranju. Obvezna oprema sta lastno opremljeno kolo in ko-
lesarska čelada. 

Planinsko-pohodniški izlet v Krajinski park 
Zgornja Idrijca
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 23. sep-
tembra, na planinsko-pohodniški izlet v Krajinski park Zgor-
nja Idrijca. Odhod bo s posebnim avtobusom izpred Creine 
ob 7. uri. Vstopni postaji sta še na Laborah in v Stražišču. 
Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni DU do ponedeljka, 20. 
septembra.

Pohod do Lovskega doma na Taležu
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi na pohod do Lo-
vskega doma na Taležu, ki bo v torek, 14. septembra. Start 
bo ob 8. uri pri Domu starejših občanov Naklo.

Srečanje v Šaleški dolini
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj vabi svoje čla-
ne v soboto, 25. septembra, na srečanje in ogled Muzeja 
premogovništva Slovenije v Velenju in Muzej usnjarstva v 
Šoštanju ter za zaključek na kopanje v Termah Snovik. Prija-
ve sprejemajo v pisarni društva v torek in četrtek od 15. do 
17. ure. Za vse dodatne informacije so v času uradnih ur do-
segljivi na telefonski številki 04 202 34 33 in na elektronskem 
naslovu mdikranj@gmail.com.

Kolesarjenje do Kamnika
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na 
35 kilometrov dolgo kolesarsko turo, ki bo v torek, 14. sep-
tembra, s startom ob 9. uri pred AMD Cerklje, od koder se 

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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s ključno besedo 

AFRIKA5 

na 1919 

boste prispevali  

5 EUR
Darovanje omogočajo Telekom  
Slovenije, A1, Telemach, T-2 in BOB.

www.karitas.si

odpeljete do Kamnika in nazaj. V primeru slabega vremena 
bo kolesarjenje v četrtek, 16. septembra.

Pohod po medvedjih stopinjah
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 2. okto-
bra, v odročne kraje Slovenije, na 4. Pohod po medvedovih 
stopinjah. Odhod s posebnim avtobusom izpred Mercator 
Centra Primskovo bo ob 6.30. Prijave sprejemata vodnika: 
Uroš Prelovšek (prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163) in 
Žiga Hočevar (ziga.hocevar@gmail.com, tel. 031 304 040) 
do srede, 29. septembra.

OBVESTILA

Začetek treningov namiznoteniške sekcije
Kranj – Namiznoteniška sekcija Društva upokojencev Kranj 
obvešča člane, da se začnejo redni treningi v ponedeljek, 20. 
septembra, ob 15.30 v dvorani NTK Triglav (bivši Merkur na 
Primskovem, za SKB).
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

STANOVANJE v Stražišču: dnevna 
soba, spalnica, kuhinja, 2 izhoda, 
možnost mirne dejavnosti, tel.: 
040/129-972 21002132

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

BMW 116 disel, 2.0, karavan, letnik 
2009, 129.000 km, sive barve, cena 
po dogovoru, tel.: 040/347-931 
 21002112

OCTAVIA Combi, 1. reg. 2007, 
96.000 km, prvi lastnik, metalno siva, 
garažiran, tel.: 041/481-588 21002151 

KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23a, Kranj, tel.: 031/629-
504 21002054

ODKUPIMO karambolirana vozila, 
vozila v okvari, slabše ohranjena in 
nevozna, poceni avtovleka po celi 
Sloveniji, Grega Meze, s.p., Čopova 1, 
Lesce, tel.: 040/629-675 21002045

STROJI IN ORODJA
PRODAM

DELOVNI voz za kamnoseke, kiparje 
..., nosilnost 3 tone, cena 390 EUR, 
tel.: 068/152-924 21002118

KOMBINIRKO 3 Op. Felder BF6-31, z 
odsesavanjem, tel.: 040/581-604  
 21002070

MOTORNO nitno kosilnico AL-KO 1.9 
kw, v garanciji, tel.: 040/381-170 
 21002147

VRTALNI stroj Dalma stroj 2  in boj 15 
za brizganje plastike, tel.: 041/606-
034 21002106

GRADBENI  
 
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

HRASTOVE plohe,  cca 0,5 m3, tel.: 
041/361-100 21002092

HRASTOVE plohe, suhe, debeline 
5 cm, 2 m3, cena 250 EUR/m3, tel.: 
031/280-049 21002128 

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 21002046

BUKOVA in hrastova suha drva, tel.: 
041/923-218 21002143

BUKOVA, jesenova in hrastova drva, 
tel.: 041/884-882 21002150

DRVA, bukova in mešana, suha, možna 
dostava, tel.: 031/616-879 21002125

SUHA bukova mešana drva in butare, 
tel.: 031/826-621 21001893

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 21002037

SUHA bukova, jesenova in hrastova 
drva, tel.: 041/884-882 21002115

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/229-151 21002120

SUHA bukova drva, metrska ali 
razžagana, možnost dostave, cena 60 
EUR/m3, tel.: 030/601-414  
 21002135

SUHA mešana drva, tel.: 041/841-
632 21002141

SUHE trske ali žamanje za podkurit, 
primerno za centralno, krušno peč, 
tel.: 041/986-986 21002122

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam sedežno 
garnituro, 1,80 x 2,50 m, ohranjeno, 
tel.: 041/583-064 21002131 

GOSPODINJSKI  
 
APARATI
PRODAM

MINI hladilnik, 60-litrski, 50 x 50 cm, 
za simbolično ceno, tel.: 041/603-
247 21002113 

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

PEČ za centralno, olje-plin, Viadrus 
P6 50, nova, še v embalaži, cena po 
dogovoru, tel.: 041/520-404  
 21002105

MALI OGLASI
T: 201 42 47 
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.

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 11. 9.
20.40 AVA
16.40, 18.20, 20.00 PRVIČ NA ROBU
14.45 DIVJA SLOVENIJA
18.10, 20.20 SHANG CHI IN LEGENDA O 
DESETIH PRSTANIH
20.50 ZLOBEN
18.40 CANDYMAN
14.30, 15.40, 17.50 MALI ŠEF: DRUŽIN-
SKI POSLI, sinhro.
19.10 SOBA POBEGA 2: BREZ IZHODA
13.50, 15.30, 16.30, 17.20 TAČKE NA 
PATRULJI: FILM, sinhro.

21.00 GLAVNI JUNAK
14.10, 16.10 LUKA, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 10. 9. 
18.00 MALI ŠEF: DRUŽINSKI POSLI, sinhro.
20.15 OKUS LAKOTE

Sobota, 11. 9.
18.00 DIVJA SLOVENIJA
20.00 OKUS LAKOTE

Nedelja, 12. 9.
18.00 MALI ŠEF:  
DRUŽINSKI POSLI, sinhro.

KINO SPORED

Rezultati 72. kroga – 8. september 2021
17, 19, 21, 23, 34, 35, 38 in 33

Loto PLUS: 6, 10, 13, 25, 27, 31, 35 in 29
Lotko: 1 6 1 2 0 8

Sklad 73. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 73. kroga za PLUS: 230.000 EUR
Sklad 73. kroga za Lotka: 270.000 EUR

LOTO

Martinovanja
Štajerska, Dolenjska,
Bela krajina

Picasso in 
Miro v Opatiji

Šarganska osmica
in Višegrad

Narodni park Plitvice,
igra vode

Prekmurje, gostoljubno
in očarljivo

več terminov, 1 dan

8. 10., 3 dni

25. 9., 1 dan

14. 10., 4 dni

9. 10., 1 dan

9. 10., 1 dan

 49,00

199,00

  44,00

58,00

67,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

                   Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016        

249,00
EUR

od

od

21,00
EUR

od

Obiranje mandarin
in Mostar

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

od

Bernina Express, 
zimska pravljica

16. 10., 2 dni 10. 12., 3 dni99,00 269,00
od

EUR EUR

od

Sarajevo, Travnik in
Banjaluka

Bizeljsko in
Kostanjevica na Krki

več terminov, 1 dan 25. 9., 1 dan64,00 53,00
od

EUR EUR

od

GARDALAND 
dnevni, noč čarovnic

AR
R

IV
A 

D
.O

.O
.,

 U
LI

C
A 

M
IR

K
A 

VA
D

N
O

VA
 8

, K
R

AN
J

Pevske vaje MePZ Petra Liparja
Kranj – MePZ Petra Liparja pri Društvu upokojencev Kranj 
bo pevske vaje začel v ponedeljek, 13. septembra. Vaje zbora 
bodo v avli Mestne občine Kranj vsak ponedeljek od 17.30 do 
19.30. K sodelovanju vabijo upokojence, ki si želijo popestriti 
prosti čas s prepevanjem.

PREDAVANJA

Predavanje medicinske sestre v Begunjah
Begunje – Društvo upokojencev Begunje obvešča svoje 
člane, da bo predavanje medicinske sestre v sredo, 15. sep-
tembra, ob 9. uri v prostorih društva. Sledi brezplačno mer-
jenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola.

O knjigah sodobnih pisateljev
Pisateljica in mentorica Nina Kosmač vabi na predavanje o 
literarnih novostih in podrobnostih o delu in življenju aktu-
alnih zvezdnikov literature, ki so zelo pogosto omenjeni na 
socialnih omrežjih. Predavanje bo v soboto, 11. septembra, 
ob 19. uri na Zoom povezavi: https://us02web.zoom.
us/j/82218077016.

KONCERTI

Zvoki slovenskih fresk
Šenčur – V petek, 10. septembra, bo v sklopu petega fe-
stivala Šenčurska poletna glasbena srečanja v organizaciji 
Društva upokojencev Šenčur ter Občine Šenčur ob 19. uri 
v Muzeju Občine Šenčur potekal drugi izmed koncertnih 
večerov, naslovljen Zvoki slovenskih fresk. Nastopila bosta 
Janez Jocif (portativ, krumhom, dude, piščali, hurdy gurdy) 
in Kristina Martinc (kljunaste flavte).

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

Preddvor – Slikarski Ex Tempore Preddvor je sopotnik festivala 
Free Forms, tematika letošnjega, že enajstega pa so reke, 
potoki in sladkovodne ribe v občini Preddvor. Potekal bota 
konec tedna, med 10. in 12. septembrom, ko bo med 8. in 10. 
uro na terasi picerije Gorski privez žigosanje platen oziroma 
podlag za ustvarjanja; oddaja, ocenjevalni del in razglasitev 
najboljših pa bo v nedeljo, 12. septembra, kar pa bo pospre-
mila ribja pojedina Ribce z Belce ter glasbeni 'priboljšek', Jure 
Tori na harmoniki.

Mednarodni Ex Tempore Preddvor

                        + poštnina

14
EUR

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

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

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

PETER LOVŠIN
 & SKALARJI

10. 9. ob 20h

www.visitkranj.com

VSTOPNICE SO V PREDPRODAJI NA VSEH PRODAJNIH MESTIH 
EVENTIM IN PETROL SERVSIH. NA DOGODKU SE VSI RAVNAMO V 
SKLADU Z NAVODILI NIJZ. ZA VSTOP JE OBVEZEN PCT POGOJ.

Na poti zmanjševanja odpadkov

Peter Lovsin oglas 83x143.indd   1 2. 09. 2021   11:14:47
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MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

V SPOMIN

Ciril Bizjak

Minilo je leto dni, odkar tebe med nami več ni. Pogrešamo te vsi.

Tvoja družina
V Radovljici, 10. septembra 2021

Zapel je zvon tebi v slovo,
ostaja spomin, poln bolečin.

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi našega dragega moža, očeta, starega ata, 
tasta, brata, strica, svaka in botra 

Marjana Jugovica 
iz Preddvora, Francarija 27

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sode-
lavcem iz podjetja Iskratel Kranj in vsem drugim, ki ste se v tako 
velikem številu poklonili njegovemu spominu in se prišli poslovit 
od njega. Hvala za izrečeno sožalje, za podarjeno cvetje, sveče in 
darovane svete maše. Zahvala g. župniku Pavlu Okolišu in g. Sašu 
Križnarju za lepo opravljen pogrebni obred. Še enkrat hvala vsem, 
ki ste ga spoštovali in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsa toplina njegovega srca in vsa njegova ljubezen ostajata za vedno 
z nami!

Vsi njegovi

Preddvor, Stražišče in Helsinki, september 2021

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
Takrat, zvonovi,  
zvonite ...
(A. M. Slomšek)

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, 
babica, sestra, teta, sestrična, botra, svakinja in tašča

Cecilija Meglič
iz Grahovš nad Lomom pod Storžičem

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo so-
rodnikom, sosedom, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, 
podarjene sveče, darove za svete maše in cerkev.
Iskrena zahvala gospodu župniku Silvu Novaku za lepo opravljen 
pogrebni obred, lomskim pevcem za sočutno zapete žalostinke, 
Janezu Megliču za poslovilne besede, trobentaču ter Komunali 
Tržič za lepo opravljen pogreb. Posebna zahvala je namenjena tudi 
dr. Tatjani Peharc in patronažni sestri ge. Jani Mrvar.
Še enkrat iskrena hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki 
ste se poslovili od nje in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Grahovše, avgust 2021

Težko je pozabiti človeka,
ki ti je bil drag,
še težje je izgubiti 
ga za vedno,
a najtežje je naučiti 
se živeti brez njega.

OSMRTNICA

Poslovil se je naš ljubi mož, oči, dedi in tast

Damijan Chvatal
dipl. ing. elektrotehnike

Pogreb našega dragega bo v Kranju na Mestnem pokopališču v petek,  
10. septembra 2021, ob 15. uri. Na dan pogreba bo žara pokojnika od 12. ure dalje  

v tamkajšnji poslovilni vežici.

Njegovi: žena Eta, sin Matjaž in hči Daša z družinama

Kranj, Apno, Trstenik, 9. septembra 2021

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
(Dante)

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 21002052

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE izjemne tehnične, 
umetniške, sporočilne in energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 21001957

ŽIVALI  
 
IN RASTLINE
PRODAM

SADIKE jagod in malin, ki 2-krat 
rodijo, ter rože trajnice, ugodno, tel.: 
031/228-235 21002123

PODARIM

MUCKE, stare 4 mesece, tel.: 
041/232-110 21002134

TRI spomladanske mucke, tel.: 
041/218-877 21002140 

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 21002098

ENOREDNI silokombajn, traktorsko 
škropilnico 200-litrsko in siloreznico 
Epple 800, tel.: 031/510-795 21002119

SUŠILNO za seno, puhalnik Tajfun, 
mlin za žito, gumi voz 16 col, tel.: 
040/739-512 21002107

TRAKTOR Tomo Vinkovič s prikolico, 
kiper in priključki, tel.: 041/780-685 
 21002127 

KUPIM

TRAKTOR in nekaj traktorskih 
priključkov, tel.: 041/680-684 21002108

TRAK TOR,  k iper  p r iko l ico, 
motokultivator in mini bager, lahko v 
okvari, tel.: 031/500-933 21002026

TRAKTORJE in kmetijsko mehanizacijo, 
lahko poškodovano, v okvari ali 
brezhibno, tel.: 041/266-383 21002099 
 

PRIDELKI
PRODAM

BRINJEVE jagode, tel.: 040/888-
200 21002050

PŠENICO, dobro sušeno, krušno, tel.: 
051/203-863, 031/607-772 21002104

RDEČI krompir dezire in rudolf, vreče 
po 10 in 15 kg, cena 0,50 EUR, 
Olševek, tel.: 041/293-627 21002148 

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne in grahaste pred nesnostjo in 
kilogramske piščance. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 21002049

2 šentland ponija, žrebec in kobila, za 
nadaljnjo rejo, cena po dogovoru, tel.: 
04/51-46-244, 031/545-085 21002121

BIKCA cika, star mesec in pol, tel.: 
030/270-280 21002145

BIKCA in teličko križanko ČB/LIM, 
staro 14 dni, tel.: 031/446-519 
 21002149

JARKICE, rjave in grahaste, tel.: 
041/820-594  
 21002102

KRAVO simentalko, brejo 8 mesecev, 
druga telitev, tel.: 041/708-787 
 21002117

PRAŠIČE, težke od 110 do 150 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in dostava, tel.: 041/455-732 
 21002064

RJAVE jarkice in bele piščance za 
dopitanje. Stanonik, Log 9, Šk. Loka, 
tel.: 04/51-85-580, 041/694-285 
 21002129

RJAVE piške, ki že nesejo, tel.: 
068/191-126  
 21002144

TELICO simentalko, staro 15 mesecev, 
za nadaljnjo rejo, tel.: 041/612-032  
 21002136

TELICO simentalko, brejo osem 
mesecev, tel.: 041/416-241 21002146

TELIČKO ČB, staro en mesec, tel.: 
041/643-949 21002111

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 031/568-144 21002126

VEČ ČB bikcev, starih 14 dni, tel.: 
040/887-335 21002133

ZAJCE, orjaške lisce, tel.: 030/268-
162 21002137

ZAJKLJE, pasme rdeči novozelendec, 
zelo lepe, stare 5 mesecev + 1 samico 
rumeno-belo, tel.: 040/979-622  
 21002124 

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce 
in teličke.  Kogler Franz A., d.o.o., 
Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081 21002048

TELIČKE simentalke, tel.: 041/316-
617 21002142 

OSTALO
PRODAM

LEPO ohranjen zapravljivček in 15 
kock otave, tel.: 031/652-310 21002130

MESO od domačega bika in telička, 
tel.: 041/851-862 21002109

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA & Restavracija Boccaccio 
v Šiški nudi redno zaposlitev kuharja/ 
-ice za delo v restavraciji. Nudimo 
redno in stimulativno plačilo, delo 
v mladem kolektivu. Makarončki, 
d.o.o., Podgorica 21, Lj. Črnuče, tel.: 
040/218-203 21002023

V TRGOVINI Dover Kranj, Glavni trg 3, 
zaposlimo za redni ali skrajšani delovni 
čas prodajalko/ca. Vloge pošljite na 
harjen.maja@t-2.net. Harjen, d.o.o., 
Frankovo nas. 165, Šk. Loka, tel.: 
031/676-209 21002139

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta 
na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese, 
komarniki, markize, www.asteriks.net 
 21002047

ADAPTACIJA – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, 
ograje, dimniki, izolacija – po zelo 
ugodni ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, 
Naklo, tel.: 041/583-163 21002053

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 
53a, Kranj izvaja vsa gradbena dela 
od temeljev do strehe, adaptacije, 
omete, omete fasad, kamnite škarpe, 
tlakovanje dvorišč, tel.: 041/557-871 
 21002051

PEČARSTVO, lončene peči, zidani 
kamini, kmečke peči, obnova, 
popravilo, izdelava, izris. Trgovina 
Kamin, Aleš Avsenek, d.o.o., Kranjska 
cesta 2, Radovljica, tel.: 040/364-
636 21001594

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. 

Garancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 21001593

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje 
REDŽO.B, d.o.o., Adergas 13, 
Cerklje – izvajamo vse od temeljev do 
streh, notranji ometi, predelne stene, 
vse vrste fasad, kamnite in betonske 
škarpe, urejanje in tlakovanje dvorišč, 
tel.: 041/294-279, 041/589-996 
 21002028

IŠČEM

IŠČEM mlajšo upokojenko za pomoč 
pri gospodinjskih delih, okolica Šk. 
Loka, tel.: 031/754-100 21002116

ZASEBNI STIKI
DAMO za srečanja, tel.: 030/797-
265 21002114

RAZNO
ZBIRAM in odvažam odpadno železo, 
aluminij, inox, baker, odvoz brezplačen, 
tel.: 070/385-956  
 21002044 

PRODAM

3 nerjaveče, pločevinaste, rostfrei sode, 
za vino ali sok, tel.: 051/311-668  
 21002138

GRADBENO lestev za streho in 
betonirano, za simbolično ceno, tel.: 
051/646-650  
 21002103

RAČUNALNIŠKI stol, zložljivo posteljo, 
klop + stole iz ratana, tel.: 040/705-
145  
 21002110

VAN – DEN d.o.o., Šenčur
redno zaposli (m/ž)

VOZNIKA C KATEGORIJE
(razvozi po Sloveniji)

Vloge poslati na:  
VAN-DEN d.o.o.
Mlakarjeva ulica 74, Šenčur
Kontakt: 041/652-649
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V visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
ali pokrovom za 
toplo gredo na 
najmanjši površini 
tudi v jeseni in 
pozimi lahko sami 
nekaj pridelamo. 
V knjigi so ideje za 
zasaditve in nego 
od preprostih 
kombinacij pa 
vse do zahtevnih 
različic – s 
15 vzorčnimi 
gredami za 
preproste 
dodatne 
posevke.
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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

10,80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm

EUR
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vre men ska na po ved

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

Jasna Paladin

Železniki, Tržič – V letošnji 
akciji je sodelovalo 154 slo-
venskih koč v dveh kategori-
jah, planinci pa so z velikim 
številom oddanih glasov po-
kazali, da cenijo trud oskrb-
nikov in gostoljubje planin-
skih koč. V finale so izglaso-
vali deseterico, za zmagoval-
ki pa izbrali koči, ki sta pozi-
tiven zgled za preostale, slo-
vita pa tudi po dolgoletnih 
oskrbnikih in prepoznavni 
kulinariki, z energetsko sa-
nacijo pa sta oz. bosta poskr-
beli tudi za gorskemu okolju 
prijaznejše delovanje.

Dobro delo se slej ko prej 
poplača

»Negotove razmere pri 
izvajanju gostinsko-name-
stitvene dejavnosti so v zad-
njih dveh letih otežile obra-
tovanje planinskih koč in 
povzročile dodatne težave 
društev pri iskanju primer-
nega osebja za delo v kočah. 
Zato smo še toliko bolj vese-
li, da so letošnji prejemniki 
naziva naj planinska koča 
ekipe, ki že dolga leta us-
pešno krmarijo med poseb-
nostmi obratovanja planin-
skih koč, zahtevnostmi, a 
tudi lepoto tega svojstvene-
ga dela. Obiskovalci in osta-
li ljubitelji gora so nagradi-
li koče, ki imajo stalno dob-
ro ponudbo, pravo mero pla-
ninskega vzdušja in dobro 
voljo do obiskovalcev. Ver-
jamemo, da se dobro delo 
slej ko prej poplača. Iskre-
ne čestitke letošnjim nagra-
jencem in zahvala vsem, ki 
ste prispevali k temu,« je po-
udaril strokovni sodelavec 
Planinske zveze Sloveni-
je Dušan Prašnikar.

Naj visokogorska planin-
ska koča 2021 je postala Kre-
kova koča na Ratitovcu (PD 
Za Selško dolino Železni-
ki), ki na višini 1642 m kra-
ljuje na vršnem slemenu Ra-
titovca, najvzhodnejšega po-
daljška Julijskih Alp, slovi pa 
po unikatnih flancatih. »Os-
tala sem brez besed, sem pa 

zelo vesela. Ta naziv je zago-
tovo kazalnik, da dobro dela-
mo. Trudimo se, da so obi-
skovalci zadovoljni, čeprav 
so kakšni dnevi tudi napor-
ni, so pa planinci letos res ve-
likokrat pohvalili naše delo. 
Sezona je bila zelo dobra, 
obisk visok, veliko je krojilo 
lepo vreme, zagotovo pa jih 

vlečejo tudi flancati pa peh-
tranova in ocvirkova potica, 
enolončnice, žganci in dru-
ge dobrote,«  je bila ganje-
na oskrbnica Anica Lotrič, z 
možem Alojzem že več kot 
dve desetletji na čelu oskrb-
niške ekipe Krekove koče, ki 
jo energetska sanacija čaka 
prihodnje leto. »Veliko nam 
je že pomenilo, da smo se 
uvrstili v finale, zmaga pa je 
za nas še dodatna odgovor-
nost, saj bodo gostje pričako-
vali še več. K nazivu naj viso-
kogorske koče je največ pri-
pomogla dobra in uigrana 
ekipa, ki jo imamo. Vso se-
zono sta poleg najine ekipe 
z Anico za gostoljubje skrbe-
li še dve ekipi in veliko po-
močnikov, v oskrbniško delo 
je vpetih 45 ljudi iz društva, 
od katerih vsak prispeva, da 
koča kar najbolje deluje,« je 
prav tako ponosen njen 
mož Alojz Lotrič, tudi pred-
sednik PD Za Selško dolino 
Železniki.

Že drugič po letu 2019 so 
obiskovalci gora za naj pla-
ninsko kočo izbrali Dom na 
Kofcah (PD Tržič), ki s slove-
čimi štruklji privablja 1488 
metrov visoko na južno po-
bočje Košute.  »Malo sem 
presenečen, letos nismo pri-
čakovali tega naziva, saj smo 
imeli veliko sanacijo koče in 
niti nismo mogli sprejeti to-
liko ljudi kot prejšnja leta, 
zagotovo pa so največji ma-
gnet naši štruklji, pa tudi pri-
jaznost, ustrežljivost in am-
bient. Da smo že drugič naj 
planinska koča, je potrditev, 
da delamo prav,«  pa je bil 
navdušen  Peter Vogelnik, 
ki s svojo družino že skoraj 
četrt stoletja daje pečat izje-
mno priljubljeni planinski 
točki v Karavankah.

Naj planinski koči sta 
na Gorenjskem
Obiskovalci gora so v sedmi sezoni akcije Naj planinska koča Planinske zveze Slovenije (PZS) in medija 
Siol.net za naj visokogorsko planinsko kočo okronali Krekovo kočo na Ratitovcu, za naj planinsko kočo 
pa že drugič Dom na Kofcah.

Krekova koča na Ratitovcu, naj visokogorska planinska koča 
2021 / Foto: Manca Ogrin

Dom na Kofcah, naj planinska koča 2021 / Foto: Manca Ogrin

Za dobro počutje obiskovalcev in osebja je pomembna 
tudi urejenost planinske koče. Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo RS je v tem letu 
objavilo razpis za podporo energetski sanaciji 
planinskih koč. Že v prvem razpisnem roku so bila 
razdeljena sredstva v višini 3,9 milijona evrov od 
skupaj petih milijonov evrov.

Jože Košnjek

Bistriška planina na Koro-
škem – Po letu 2017, ko so 
pri slovenski cerkvi na Dob-
raču nad Ziljsko dolino prvič 
organizirali čezmejno sreča-
nje sosedov iz Kanalske doli-

ne v Italiji, Koroške in iz Slo-
venije, je bilo letos srečanje 
prvič drugje. Organizator-
ji – Klub 99 iz Celovca, Slo-
vensko planinsko društvo iz 
Celovca, Slovensko prosvet-
no društvo Dobrač in Slo-
vensko prosvetno društvo 
Zila z Bistrice na Zilji – so 
srečanje sosedov in prijate-
ljev organizirali na dobrih 
1700 metrov visoki Bistri-
ški planini (Feistritzer Alm) 
nad Ziljsko dolino, ki jo je po 
prvi vojni presekala državna 
meja med Italijo in Avstri-
jo. V soboto se je več kot sto 
ljudi zbralo na planini. Med 
njimi so bili tudi predstavni-
ki občine Kranjska Gora. V 
njenem imenu je zbrane na-
govoril Uroš Kopavnik, Ma-
tjaž Podlipnik, ki vodi Pla-
ninski muzej v Mojstrani, 
in kranjskogorski podžupan 
Marko Kopač pa sta najbolj 
zagrete pohodnike popelja-
la še 300 metrov višje na vrh 
Ojstrnika (Oisternig). Ma-
tjaž Podlipnik je prijatelje 

iz sosednjih dežel povabil v 
Kranjsko Goro, kjer bo pred-
vidoma poleti prihodnje leto 
takšno srečanje. Srečanja so 
se ga udeležili tudi sloven-
ska ministrica za Slovence 
v zamejstvu in po svetu dr. 
Helena Jaklitsch, slovenski 

generalni konzul v Celovcu 
dr. Anton Novak in poslan-
ka v avstrijskem parlamentu 
Olga Voglauer. Med hojo do 
bližnje kapelice Marije Snež-
ne sta Gerehard Hohenwar-
ter in Walter Merlin pripove-
dovala o geološki zgodovini 
Karnijskih Alp in gospodar-
jenju s planinami na tem ob-
močju. Pri kapeli, kjer je tro-
jezično maševal ziljski žu-
pnik Stanko Trap, pa je nek-
danji naborješki župan Ale-
ssandro Oman govoril o zgo-
dovini Kanalske doline v Ita-
liji, predsednik Slovenskega 
planinskega društva v Celov-
cu Štefan Riegelnik pa o sto-
letni zgodovini društva. Da s 
planine nihče ni odšel lačen 
in žejen, so poskrbeli gostje 
iz Ziljske, kanalske in Zgor-
njesavske doline, Elica Tav-
čar in Branko Šturm s Hru-
šice pa sta v gorenjskih naro-
dnih nošah skupaj s harmo-
nikarjem Kristjanom Cuz-
narjem iz Rateč udeležence 
povabila na ples. 

Veseli dan na 
Bistriški planini
Na 1700 metrov visoki Bistriški planini nad Ziljsko 
dolino na Koroškem je bilo v soboto čezmejno 
srečanje sosedov iz Italije, Slovenije in Koroške.

Pri kranjskogorski mizi so gostje uživali ob dobrotah 
Zgornjesavske doline. / Foto: Jože Košnjek

Volčji Potok – V petek, 10. septembra, bodo ob 13. uri v Ar-
boretumu Volčji Potok skupaj z nizozemskim ambasadorjem 
Johanom Verboom in floristko dr. Sabino Šegula začeli cvetlične 
delavnice, s katerimi želijo obeležiti dan starih staršev. »Želimo 
poudariti pomen medgeneracijskih vezi, sodelovanje med sta-
rimi starši in vnučki. Skupaj bi radi s cvetjem podprli boj proti 
osamljenosti. Idejo o medgeneracijskem sodelovanju smo vpeli 
tudi lansko leto v projekt božične dekoracije v Vatikanu, ko so 
cele družine v času izolacije izdelovale božične okraske,« pravijo 
organizatorji, ki delavnice ob glavnem vhodu v park pripravljajo 
še v soboto, 11. septembra, med 10. in 12. uro ter med 14. in 16. 
uro in v nedeljo, 12. septembra, med 10. in 12. uro.

Vabilo na dan starih staršev
Danes in jutri bo pretežno jasno. V nedeljo bo dopoldne jasno, 
popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne 
padavine.


