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GORENJSKA

V Danici gradijo  
nov gostinski objekt
Staro gostilno v Kampu Danica v 
Bohinjski Bistrici so takoj po kon-
cu poletja porušili. Na njenem 
mestu bo že do začetka nove se-
zone stal nov, sodoben gostinsko-
-nastanitveni objekt. Vrednost na-
ložbe je 1,3 milijona evrov.

4

GORENJSKA

Obnova  
visečega mostu
Viseči pokriti most, ki od leta 1934 
povezuje naselji Vikrče in Medno, 
naj bi bil obnovljen najkasneje ob 
izgradnji kolesarske povezave 
med Medvodami in Ljubljano.
Nazadnje so ga temeljito obnovili 
pred štiridesetimi leti.
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ŠPORT

Nov rekord  
na Šmarno goro
Dvojni tekmovalni program Šmar-
ne gore se je začel z izboljšanjem 
rekordne znamke, ki jo je postavil 
Nemec Filimon Abraham. Oba 
dneva sta bila najboljša Slovenca 
Timotej Bečan in Mojca Koligar.

13

KRONIKA

Tudi tatovi  
imajo radi Jošta
Polna parkirišča pod Sv. Joštom 
so magnet za vlomilce v avtomo-
bile. Pred njimi ni varno nobeno 
izhodiščno mesto priljubljenih iz-
letniških točk, opozarja policija, ki 
svetuje pohodnikom, da naj v vo-
zilih ne puščajo vrednih stvari.

16

VREME

Danes bo delno jasno.  
Jutri čez dan se bo oblač-
nost povečala, zapihal bo 
jugozahodnik. V četrtek 
bo deževalo.

-1/13 °C
jutri: delno oblačno

Priloga: 

LOČANKAPredsednikovo opravičilo
Žal je sobotno spravno in dostojanstveno praznovanje stote obletnice 
koroškega plebiscita omadeževala zgražanja in obsodbe vredna prostaška 
mazaška akcija na spomeniku enotnosti pred deželno hišo v Celovcu. 

Direktor Mohorjeve Karel Hren, avstrijska ministrica Suzanne Raab, slovenska ministrica 
Helena Jaklitsch, predsednika Borut Pahor in Alexander Van der Bellen, deželni glavar 
Peter Kaiser, predsednik Mohorjeve Ivan Olip, direktor Mohorjeve Franc Kelih in vodja 
dvojezičnega vrtca Rosalia Kummer - Pasterk z vrtčevskimi otroki / Foto: Gorazd Kavčič

42. stran

Suzana P. Kovačič

Škofja Loka, Kranj – Vnos 
koronavirusa je v Center sle-
pih, slabovidnih in starej-
ših (Center) Škofja Loka pri-
šel s prvookuženo stanoval-
ko, ki se je vrnila iz Splošne 
bolnišnice Jesenice, je pove-
dala direktorica centra Sil-
va Košnjek. Stanje v Cen-
tru včeraj: pozitivnih je bilo 
18 stanovalcev, od tega je bil 
eden premeščen v bolnišni-
co v Novo mesto, drugi so 

nameščeni v Centru v t. i. 
rdeči coni, njihovo stanje je 
stabilno, je povedala Košnje-
kova. »Postelj v rdeči coni 
nam je zmanjkalo, razširi-
li smo jo na drug oddelek in 
od tam preselili zdrave sta-
novalce. Zelo težko je, tru-
dimo se maksimalno,« je še 
pojasnila Košnjekova.

Domovi za starejše so 
zaradi naraščanja števila 
okužb v Sloveniji začeli zapi-
rati vrata za obiskovalce. Sta-
novalcem omogočajo stike s 

svojci prek telefonskih in vi-
deoklicev, v Zavodu sv. Mar-
tina v Srednji vasi pri Bohi-
nju vabijo svojce, ki bi radi 
prenesli sporočilo, naj svoji 
mami, teti, botru, očetu, stri-
cu ... napišejo pismo. V Za-
vodu sv. Martina do včeraj 
okužbe pri stanovalcih niso 
imeli, v enem stiku z oku-
ženim zunaj zavoda je sicer 
bila ena njihova sodelavka, 
ki je šla v karanteno, in je od 
tega že več kot teden dni.

Virus v večini domov za starejše
Prvi kriterij za razglasitev epidemije, več kot sto štirideset obolelih s 
covidom-19 na sto tisoč prebivalcev, smo že dosegli. V soboto več kot 
štiristo potrjenih okužb. Pregledali smo stanje po domovih za starejše po 
Gorenjskem. Poziv ravnateljice škofjeloškega vrtca: »Če ste napoteni na 
testiranje, do rezultatov testa ne prihajate po otroka v vrtec. Če starše skrbi, 
kako priti po otroka, nam sporočite in se bomo organizirali.«

Porast okuženih s koronavirusom je v Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki. 
Včeraj so imeli osemnajst okuženih stanovalcev in eno zaposleno. / Foto: Gorazd Kavčič43. stran

Zemljišč ne bodo vračali
424. stran
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Knjigo prejme EDVARD MALI z Golnika.

AKTUALNO info@g-glas.si

Jože Košnjek

Celovec – V preteklosti, z iz-
jemo zadnjih let, so bile ce-
lovške slovesnosti v počasti-
tev 10. oktobra, dneva koro-
škega plebiscita, hrupne, s 
korakanjem najbolj zvestih 
varuhov nemške Koroške po 
celovških ulicah in tudi šir-
jenjem nestrpnosti ali celo 
sovraštva do koroških Slo-
vencev in njihove matične 
države. Iz leta v leto je bilo 
tega manj. 

Letos, ko je od plebiscita 
minilo sto let, je Koroška na-
menila jubileju še večjo po-
zornost s številnimi priredit-
vami, tudi s potujočo razsta-
vo o deželi. Sobotna osre-
dnja svečanost je bila zara-
di epidemioloških ukrepov 
v znameniti Dvorani grbov 
– na stenah in na stropu jih 
je 665 – v deželnem dvorcu, 
in ne na prostem na osre-
dnjem celovškem Novem 
trgu. Bila je izjemno sveča-
na, brez obtoževanj in žali-
tev, v duhu sprave med slo-
vensko govorečimi Korošci, 
ki jim je poplebiscitno stole-
tje prineslo več hudega kot 
dobrega, in nemško govore-
čo in v preteklosti tudi pro-
tislovensko nastrojeno veči-
no. Prvič sta bila na taki slo-
vesnosti predsednika dveh 
sosednjih republik Sloveni-
je in Avstrije Borut Pahor in 
dr. Alexander Van der Bel-
len. Slovenski predsednik 
je med drugim dejal: »V tej 
prekrasni Dvorani grbov je 
svoj dom našel knežji ka-
men. Dolga, dolga stoletja 
predstavlja mogočen sim-
bol. Na njem so voditelji pri-
segali v slovenščini, kasne-
je v nemščini. Nima vsak 
narod takega kamna, da bi 

zidal na njem. Naša naroda 
si ga delita in ga imata oba.« 
Potem je spomnil, da so bile 
Slovencem pred in po plebi-
scitu dane mnoge obljube, 
ki v mnogočem še niso bile 
izpolnjene. Koroški Sloven-
ci pričakujejo hitrejši napre-
dek pri njihovem izpolnjeva-
nju, zlasti na področju jezi-
ka. Odlikovanec obeh držav 
Florijan Lipuš je dejal: »Z 
jezikom smo ali nismo, z je-
zikom bomo ali ne bomo.« 
»Sreča je na strani pogum-
nih,« je sklenil svoj nagovor 
predsednik Borut Pahor. 
Dolg aplavz je požel avstrij-
ski predsednik dr. Alexan-
der Van der Bellen, ki je svoj 
nagovor začel v slovenščini 
in v obeh jezikih izrekel zna-
menite besede opravičila av-
strijske države za krivice in 
zamude pri uresničevanju 

njihovih ustavnih pravic. 
Spomnil je na 8. člen avstrij-
skega ustavnega zakona, v 
katerem se Avstrija zavze-
ma za jezikovno in kulturno 

raznolikost, za podporo jezi-
ku, kulturi in obstoju naro-
dnih skupnosti, česar pa Av-
strija ni vedno spoštovala.

V imenu slovenske manj-
šine je govoril predsednik 
Zveze slovenskih organiza-
cij Manuel Jug. Dejal je, da je 
bila slovenščina v preteklosti 
razvrednotena, čeprav je bila 
del koroške identitete. Zato 
je velik dosežek, da so bili v 
veliki meri premagani pred-
sodki in ustvarjeno novo za-
upanje. V konsenzu je mo-
goče doseči rešitve v prizade-
vanjih za skupno Koroško. 

Plebiscitno darilo Koroški

Z Dunaja je pretekli te-
den prišla razveseljiva no-
vica, da je zvezna vlada še-
stim avtohtonim narodnim 
skupnostim v Avstriji – Slo-
vencem na Štajerskem in 
na Koroškem, Hrvatom in 
Madžarom na Gradiščan-
skem in na Dunaju, Čehom 
in Slovakom na Dunaju in 
Romom na Gradiščanskem 
– povišala podpore za 4 mi-
lijone evrov, kar je še enkrat 

več kot doslej. Odločitev du-
najske vlade je prelomna tudi 
zato, ker se podpore v 25 le-
tih niso povišale. Koroška je 
bila deležna tudi tako imeno-
vanega plebiscitnega daru. 
Denar bo namenjen obnovi 
kulturnih domov in kultur-
ni dejavnosti. Zastopniki slo-
venskih organizacij na Koro-
škem pozdravljajo dunajsko 
odločitev. »Predvsem kultur-
na društva bodo odslej lažje 
dihala in načrtovala. Društva 
so poleg družine in šole ga-
rant za naš obstoj in boljšo 
prihodnost,« je zapisal pred-
sednik Narodnega sveta ko-
roških Slovencev dr. Valen-
tin Inzko. Zadovoljstvo izra-
ža tudi predsednik Skupnos-
ti koroških Slovenk in Slo-
vencev Bernard Sadovnik. 
»Po dolgem obdobju zasto-
ja sta za manjšine odgovor-
na ministrica Susanne Raab 
in zvezna vlada uresničili eno 
od svojih obljub. Zato lahko 
z optimizmom pričakujemo, 
da bo zvezna vlada v dialogu 
s predstavniki manjšin ures-
ničila vse ukrepe na področju 
predšolskih jasli in varstva 
otrok, šolstva in medijev.«

Priznanje celovški 
Mohorjevi

Oba predsednika sta v 
spremstvu koroškega dežel-
nega glavarja dr. Petra Kai-
serja, avstrijske zvezne mi-
nistrice za ženske in inte-
gracijo dr. Susanne Raab in 
slovenske ministrice za Slo-
vence v zamejstvu in po sve-
tu dr. Helene Jaklitsch obi-
skala na novo urejeno Slom-
škovo hišo na Ainethgasse v 
Celovcu, v kateri je Mohor-
jeva uredila prve dvojezične 
otroške jasli v Celovcu, dvo-
jezični otroški vrtec in dijaš-
ki dom, ki jih obiskuje sku-
paj 140 otrok in dijakov, za-
nimanje pa je tolikšno, da 
bodo povečali zmogljivo-
sti jasli. Visoki gostje so 
malčkom podarili igrače in 
knjige, s svojim obiskom pa 
izrekli priznanje Mohorje-
vi za delo, ki ga opravlja že 
skoraj 180 let. Obe ministri-
ci sta nato obiskali še Šentja-
kob v Rožu, kjer so za oble-
tnico plebiscita postavili 22 
dvojezičnih tabel. 

Predsednikovo opravičilo
31. stran

Med povabljenimi na sobotno svečanost v Celovcu je 
bila tudi zvezna poslanka Zelenih, koroška Slovenka Olga 
Voglauer. Predsednikovo opravičilo Slovencem je bilo zanjo 
izjemna državniška poteza. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenska veleposlanica na Dunaju Ksenija Škrilec in 
slovenski generalni konzul v Celovcu Janez Novak 

Dijak Dvojezične trgovske akademije v Celovcu Simon 
Kummer iz Škocjana v Podjuni je gostom povedal, da čez 
sto let Slovencev na Koroškem ne bo več, če bo padanje 
njihovega števila takšno, kot je bilo zadnjih sto let po 
plebiscitu. / Foto: Gorazd Kavčič

Neznani storilci so po svečanosti ob 100. obletnici 
plebiscita s kljukastimi križi in napisi v slovenščini 
popackali spomenik koroške enotnosti pred deželno 
hišo v Celovcu. To dejanje, ki je vrglo senco na spravno 
počastitev obletnice, so obsodili najvišji predstavniki 
Avstrije in Koroške ter slovenskih organizacij na 
Koroškem pa tudi nekateri slovenski politiki.

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, 
Zveza društev General Maister in Zveza koroških 
partizanov so v izjavi ob obletnici plebiscita zapisale, 
da pravice Slovencev v Avstriji kljub navideznemu 
prijateljstvu med državama še niso spoštovane. Sedaj 
je čas, da se določila mednarodnih pogodb uresničijo. 
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Ljubljana – Na sobotnem kongresu Socialnih demokratov 
(SD), ki je zaradi epidemioloških razmer potekal na daljavo, 
so za predsednico stranke izvolili Tanjo Fajon, ki je tako pos-
tala prva ženska na čelu stranke. Delegati, ki so na kongresu 
sodelovali prek aplikacije Zoom, so ji namenili 276 glasov, 
medtem ko je njen protikandidat Jani Prednik zbral 107 gla-
sov. Tanja Fajon je po izvolitvi poudarila, da si želi, da bi 
bili v stranki zgled transparentnega delovanja in dostojnega 
vedenja. »Želim, da okrepimo zaupanje v socialno demokra-
cijo. Samo s tem bomo lahko najmočnejša stranka. Samo 
tako bomo zmagali na naslednjih volitvah. Samo tako bomo 
lahko vodili državo.« Ljudje po njenih besedah pričakujejo 
pošteno politiko. »Poštena politika pa ne pomeni le finančne 
transparentnosti in resnicoljubnosti, ampak tudi empatijo in 
sposobnost, da zmoreš za višji cilj lastne ambicije postaviti 
v ozadje.« Prepričana je, da je SD pretekli teden dokazala, da 
zmore delati za skupni cilj, ko so voditelji opozicije sklenili, da 
bodo skupaj z dr. Jožetom P. Damijanom poskusili ustvariti 
novo parlamentarno večino za zaščito ustave.

Tanja Fajon predsednica Socialnih demokratov

Igor Kavčič

Kranj – Od sredine prejšnje-
ga tedna je na spletnem ka-
nalu Youtube na ogled sple-
tna razstava z naslovom Re-
publika Slovenija in vojni 
grobovi, pokopališča in gro-
bišča 1. in 2. svetovne voj-
ne. Zgodovinar dr. Jože De-
žman iz Gorenjskega muze-
ja v dobrih 23 minut dolgem 
posnetku s fotografijami in 
številčnimi podatki v uvodu 
predstavi, kako vprašanje 
vojnih grobišč urejajo v ne-
katerih zahodnoevropskih 
državah in v ZDA, v nada-
ljevanju pa v spletni razstavi 
obravnava, kakšno je stanje 
na tem področju v Sloveniji.

Izvemo, da je v državi ok-
rog 1800 vojnih grobov, gro-
bišč in pokopališč, od tega 
sto dvajset iz prve svetovne 
vojne okrog tisoč iz druge 
svetovne vojne, več kot se-
demsto pa je prikritih gro-
bišč in morišč. Največji del 
razstave se nanaša na žrtve 
iz časa druge svetovne vojne 
in po njej. Razstava pokaže 
tudi fotografije in podatke o 
nekaterih posameznih pri-
merkih grobov na pokopali-
ščih po Gorenjskem in v Slo-
veniji ter grobišča tujih voja-
kov pri nas. 

Kot zapiše dr. Jože De-
žman, je izhodišče za to 
obravnavo več kot štirideset 
let raziskovalnega, javnega, 

dialoškega delovanja pri raz-
iskovanju žrtev prve in dru-
ge svetovne vojne ter spo-
mina nanje. »Motiv za spre-
hod skozi različne položaje, 
v katerih so slovenske žrtve 
prve in druge svetovne vojne 
in tujci, smrtne žrtve obeh 
vojn v Sloveniji, je spozna-
nje o tem, kako oddaljena in 
obenem v dovolj podobnem 
položaju je Slovenija v pri-
merjavi z Zahodom,« doda-
ja avtor ter v zaključku raz-
stave, ki jo ob slikah in na-
vedenih podatkih tudi sam 
komentira, obiskovalcu po-
nudi v razmislek: »Slovenci 
nismo imeli države, ki bi pri 
urejanju slovenskega mesta 
mrtvih sledila vzorcem raz-
iskovanja, urejanja vojnih 
grobov, pokopališče, grobi-
šč, ki so ga razvile zahodne 
demokracije zlasti po prvi 
svetovni vojni. Pred tride-
setletnico Republike Slove-
nije je zato lepa priložnost 
za vzpostavitev slovenskega 
mesta mrtvih kot pomemb-
nega temelja slovenske dr-
žavnosti.« Dežman hkrati 
poudarja, da je spletna obja-
va še v nastajanju, zato prosi 
za razumevanje pri tehnič-
nih in izgovorjenih škratih, 
hkrati pa obiskovalce prosi, 
da mu vprašanja, dopolnitve 
in popravke pošljejo na na-
slov: jdmemores@gmail.
com oziroma jih naslovijo 
nanj v Gorenjski muzej.

Na spletu o vojnih 
grobovih
Zgodovinar dr. Jože Dežman iz Gorenjskega 
muzeja je pripravil spletno razstavo na temo 
vojnih grobov, grobišč in pokopališč.
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Zadnje dni pozorno 
spremljamo stanje na 
vladnem koronasema-

forju. Včeraj, ko so nastajale 
te vrstice, je na njem še ved-
no svetila oranžna. Ta sicer 
utripa že od petka, ko je bilo 
izpolnjeno prvo od treh meril 
z vladnega načrta ukrepov 
za razglasitev epidemije covi-
da-19 in uveljavitev strožjih 
ukrepov iz prvega svežnja 
rdeče faze. Število okuženih 
na sto tisoč prebivalcev v štiri-
najstih dneh je namreč v petek 
že preseglo 140. 

Drugi dve merili – več kot 
250 hospitaliziranih bolnikov 
in več kot 50 bolnikov na in-
tenzivni negi – sta včeraj zna-
šali 172 in 26 in sta tako bili 
še vedno v mejah drugega sve-
žnja ukrepov oranžne faze, a 
tudi vztrajno naraščata. Isto-
časno se stopnjujejo napovedi 
rdeče faze. »Mislim, da se ne 
bomo izognili rdeči fazi. Tudi 
če danes sprejmemo zadnje 
ukrepe oranžne faze, se bo kri-
vulja še nekaj časa vzpenjala, 
preden bodo ti ukrepi prijeli,« 
je v soboto za nacionalno tele-
vizijo izjavila vodja strokovne 
skupine za covid-19 Bojana 
Beović. »Število okuženih 
narašča, imamo rekordni de-
lež pozitivnih testov, le malo 
manjka do sprejema omejitev, 
s katerimi smo spomladi iz-
boljšali razmere,« je dan kas-
neje tvitnil minister za zdrav-
je Tomaž Gantar.  

Da smo sredi drugega vala 
epidemije, ki je mnogo moč-
nejši od prvega spomladi, 

sploh ni dvoma. Številke so 
neusmiljene: dnevni prirast 
okuženih je že presegel števi-
lo 400. Se spomnite rekorda 
iz prvega vala? 61. Bilo je 
26. marca. Ob koncu marca 
smo zabeležili tudi največje 
dnevno število hospitalizira-
nih oseb – 119, po prvi tretjini 
aprila pa še najvišje število 
bolnikov, ki so potrebovali in-
tenzivno nego – 37. Številke 
so neprimerljive, še posebej ob 
dejstvu, da zdaj strokovnjaki 
že opozarjajo na možnost, 
da se število okuženih na dan 
povzpne tudi na 700, celo 
800. 

Spomladi so širjenje okužbe 
zajezili s popolno ustavitvi-
jo javnega življenja. Pono-
vitve tako rigoroznih ukrepov 
si najbrž ne želi nihče, saj 
so bile posledice zelo hude, 
zlasti v gospodarstvu, tudi v 
zdravstvu, kjer so se že tako 
dolge čakalne vrste še podalj-
šale. Zdaj že poslušamo, da je 
zdravstveni sistem pred kolap-
som, če se bo tako nadaljevalo.

Poskusili smo s švedskim 
načinom priporočil, a očitno 
pri nas ne deluje, je konec 
tedna ugotavljala Beovićeva. 
Švedski model predpostavlja 
odgovorno ravnanje vseh pre-
bivalcev, ki temelji na zaupa-
nju v navodila zdravstvene 
stroke. Zakaj bi bili Slovenci 
v tem drugačni? Ne nazadnje 
je javnomnenjska raziskava 
družbe Valicon z začetka ok-
tobra pokazala, da glede epi-
demije veliko bolj zaupamo 
zdravnikom kot politikom.

Rdeča faza

KOMENTAR
Simon Šubic

V Domu starejših 
Preddvor so odvzeli kontro-
lne brise 33 stanovalcem in 
osmim zaposlenim. Pozi-
tivni so bili trije stanovalci. 
Skupno število pozitivnih je 
bilo do včeraj sedem stano-
valcev in dva zaposlena.

V Domu Viharnik v Kranj-
ski Gori se je ena zaposlena 
okužila doma v času karan-
tene. Okužbo so potrdili tudi 
pri enemu od zaposlenih v 
Domu Petra Uzarja Tržič. 
Poročali pa smo že o okužbi 
pri stanovalcu v jeseniškem 
Domu dr. Franceta Bergelja.

Okužba je bila potrjena 
pri zaposleni v Domu Taber 
v Šmartnem pri Cerkljah, ki 
pa pred tem več dni ni bila v 
delovnem procesu. V soboto 
so na FB-profilu napisali, da 
so bili vsi testi negativni in 
da so vsi v redu. 

Okužbe do včeraj na Go-
renjskem v drugem valu še 
niso potrdili v Domu upoko-
jencev Kranj, Domu starej-
ših Naklo in Domu dr. Jan-
ka Benedika v Radovljici. Di-
rektor radovljiškega doma 
Alen Gril je povedal, da si se-
veda ne delajo utvar, da virus 
k njim ne more priti, so pa 
nanj kadrovsko, organizacij-
sko in infrastrukturno prip-
ravljeni.

Okužba v vrtcu v 
Podlubniku

Okužba je bila potrjena 
pri otroku v enoti Najdi-
hojca Vrtca Škofja Loka v 
Podlubniku. Oddelek je v 
karanteni. Ravnateljica Ja-
nja Bogataj poziva starše ot-
rok, da ob vstopu v vrtec vsi 
dosledno uporabljajo ma-
ske: »Prosim vas, da med 
seboj opozarjate tudi tis-
te starše, ki so do tega tre-
nutka še vztrajali in v vrtec 
prihajali brez zaščite ustno-

-nosnega predela. Če ste na-
poteni na testiranje, do re-
zultatov testa ne prihaja-
te po otroka v vrtec. Zgodi-
lo se je, da sta že dva starša, 
pri katerih so bili rezultati 
testa pozitivni, prišla v vrtec 

po svojega otroka. Če starše 
skrbi, kako priti po otroka, 
nam sporočite in se bomo 
organizirali.«

Kar 411 okužb, prva 
okužba tudi na Jezerskem

V Sloveniji so v četrtek po-
trdili 363 novih okužb, od 
tega na širšem Gorenjskem 
največ v Kranju, kar 19, de-
vet v Škofji Loki, po osem v 
Radovljici in Domžalah, pet 
na Jesenicah, po tri v Vodi-
cah, Medvodah in na Bledu, 
po dve v Kamniku, Cerkljah 
in Tržiču, po eno pa v obči-
nah Gorenja vas - Poljane, 
Komenda, Šenčur, Železni-
ki in tudi na Jezerskem, 
kjer so zabeležili sploh prvo 
okužbo od izbruha prvega 
vala epidemije spomladi le-
tos. S tem tudi nobena go-
renjska občina ni več brez 
potrjene okužbe. 

V petek so opravili re-
kordnih 4362 testov in po-
trdili 380 okužb. Na širšem 
Gorenjskem so 19 okužb 
imeli v Domžalah, 16 v Kra-
nju, 13 v Škofji Loki in 11 v 
Kamniku, sedem na Jeseni-
cah, po pet v Tržiču in Šen-
čurju, po štiri v Radovljici in 
Mengšu, po dve v Cerkljah, 
Preddvoru, Medvodah, Go-
renji vasi - Poljanah in eno 
v Gorjah. 

V soboto so opravili 2956 
testov in potrdili rekordnih 
411 okužb, od tega na širšem 
Gorenjskem 21 v Škofji Loki, 
19 v Kranju, devet v Domža-
lah, osem v Radovljici, se-
dem na Jesenicah, šest v Že-
leznikih, pet v Cerkljah, po 
štiri na Bledu, v Tržiču, Ko-
mendi in Kamniku, po dve v 
Bohinju, Naklem, Preddvo-
ru, Žireh in Medvodah, po 
eno pa v Kranjski Gori, Go-
renji vasi - Poljanah in Vodi-
cah. S tem je bil delež pozi-
tivnih testov najvišji doslej, 
in sicer 13,9-odstoten.

V nedeljo so ob manj te-
stiranih, 1404, ugotovili 169 
okužb. Od tega na širšem 
Gorenjskem osem v Kranju, 
tri v Domžalah, dve v Ško-
fji Loki po eno pa v Kranj-
ski Gori, Tržiču, Naklem, 

Medvodah, Žireh, Kamni-
ku, na Jesenicah in Bledu.

Župan Radinja: Virus se 
širi tudi v Škofji Loki

»Do včeraj smo imeli sku-
paj 92 potrjenih aktivnih 
okužb. Situacija je zelo res-
na. V mnogih organizaci-
jah v naši občini se okuž-
bam niso mogli izogniti, po-
sebej skrb vzbujajoče je, da 

je tokrat virus prisoten tudi 
v domu starostnikov, ki je v 
prvem valu tako uspešno za-
varoval vse oskrbovance in 
tudi vse zaposlene. Trenu-
tno na Občini Škofja Loka 
zelo skrbno spremljamo si-
tuacijo in se pogovarjamo 
tako s Civilno zaščito kot 
Zdravstvenim domom Ško-
fja Loka in drugimi pristoj-
nimi organizacijami. Dnev-
no smo v stiku s predstavni-
ki našega doma starostnikov 
in drugimi javnimi zavodi. V 
tem trenutku – dokler na dr-
žavni ravni še ni aktiviran 
plan civilne zaščite – to dela-
mo bolj ali manj neformal-
no, proaktivno, v skrbi za vse 
naše občane. Želimo biti na-
mreč kar se da pripravljeni 
na prihajajočo situacijo. Og-
romno, celo največ, pa lahko 
naredimo Ločani sami. Izva-
jajmo že vsem znane ukre-
pe. Obvestila preventivnih 
in zaščitnih ukrepih obja-
vljamo tudi na spletni stra-
ni občine in družbenih me-
dijih. Vsi skupaj se moramo 
potruditi, da ta trend obrne-
mo,« je povedal škofjeloški 
župan Tine Radinja. 

Župan Rakovec: Sledimo 
sklepom vlade

»Občina nima pristojno-
sti pri nadzoru občanov o 
upoštevanju ukrepov. Sle-
dimo sklepom vlade, ki se 
nanašajo na celotno drža-
vo. V stavbi na Slovenskem 
trgu 1 v Kranju, v katerem 
sta Upravna enota in Me-
stna občina Kranj, je potr-

jen prvi primer okužbe. O 
tem smo obvestili pristojne 
organe. Stavbo so razkuži-
li in poiskali tiste, s kateri-
mi je bila okužena oseba v 
stikih. O tem smo obvesti-
li zaposlene in jih pozvali k 
doslednemu upoštevanju 
priporočil za preprečitev 
širitve covida-19,« je pove-
dal kranjski župan Matjaž 
Rakovec, ki je k temu poz-
val prav vse občane. »Zara-
di trenutnega stanja je zelo 
pomembno, da – kot pravi 
naš slogan – stopimo sku-
paj tako, da smo narazen.«

V petek se je sestal tudi 
Svet za nacionalno varnost, 
ki je ugotovil, da so ukrepi in 
načrti vlade za zajezitev šir-
jenja okužb ustrezni in spre-
jeti na predlog in v sodelova-
nju z zdravstveno stroko. 

Klinika je polna

Na oddelku za bolnike s 
covidom-19 Klinike Golnik 
so imeli včeraj enajst bol-
nikov, na intenzivnem dva. 
Kapacitete so (ob normal-
nem obratovanju oddelkov 
in ambulant) polne, so spo-
ročili. V karanteni ostajata še 
dve zaposleni, novih okužb 
med zaposlenimi pa na Gol-
niku včeraj ni bilo. 

Prvi kriterij za razglasi-
tev epidemije smo že do-
segli s preseženim števi-
lom 140 obolelih na sto tisoč 
prebivalcev v 14 dneh. Če se 
vladni ukrepi ne bodo prijeli 
med prebivalstvom, smo na 
poti do drugega kriterija, ko 
bi bilo v bolnišnicah več kot 
250 bolnikov, od teh več kot 
petdeset v intenzivni negi. 
Naše življenje bi bilo podob-
no tistemu, ki smo ga žive-
li spomladi. Včeraj je bilo 
hospitaliziranih 149 oseb, 
26 jih je bilo v intenzivni 
negi. Od četrtka do vključno 
nedelje je umrlo osem bolni-
kov, skupaj do zdaj 169.

Virus v večini domov za starejše
31. stran

Tine Radinja / Foto: Gorazd Kavčič

Okužbo so potrdili pri strokovni sodelavki v vrtcu v občini Naklo, več oddelkov v Vrtcu 
Mlinček v Naklem in en oddelek Vrtca Jelka v Dupljah, kjer so bili z zaposleno v stiku, je v 
karanteni. / Foto: Gorazd Kavčič

Matjaž Rakovec 
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Urša Peternel

Jesenice – Potem ko je Mark 
Toplak postal direktor Splo-
šne bolnišnice Jesenice, je 
vodenje Razvojne agenci-
je Zgornje Gorenjske (RA-
GOR) prvega oktobra prev-
zela Eva Štravs Podlogar. 
Univerzitetna diplomira-
na ekonomistka, ki izvi-
ra z Jesenic, živi pa na Ble-
du, je bila od leta 2015 zapo-
slena na Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehno-
logijo, najprej kot direkto-
rica Direktorata za turizem 
in internacionalizacijo, zad-
nja štiri leta pa kot državna 
sekretarka. Predtem je bila 
skoraj petnajst let direktori-
ca Turizma Bled.

»V času, ko sem delala na 
ministrstvu, mi je bilo dano, 
da sem se veliko naučila, ve-
liko spoznala in doživela na 
področju gospodarstva, re-
gionalnega razvoja in turiz-
ma. Ravno zaradi vseh pri-
dobljenih znanj in izkušenj 
sem ocenila, da lahko dop-
rinesem k uspešnemu ra-
zvoju RAGOR-ja v teh prav 

posebnih časih. Poleg tega 
sem Gorenjka po duši in 
srcu, poznam okolje, poz-
nam RAGOR, ki ima veliko 
zanimivih projektov, dob-
ro mlado ekipo. Vesela sem, 
da tudi župani Zgornje Go-
renjske prepoznavajo po-
men agencije,« je o tem, za-
kaj se je odločila za menja-
vo službe, povedala nova di-
rektorica. 

Kot je poudarila, je do-
datna spodbuda za še več 

aktivnosti tudi nova finanč-
na perspektiva 2021–2027, v 
kateri vidi priložnost za nove 
zanimive projekte, prek ka-
terih bi se občine Zgornje 
Gorenjske lahko še dodatno 
razvijale. Štravs Podlogarje-
va je prepričana, da ima ob-
močje že zdaj izjemno do-
dano vrednost zlasti na po-
dročju turizma (kar štiri ob-
čine od sedmih so v Strate-
giji trajnostne rasti sloven-
skega turizma 2017–2021 

opredeljene kot vodilne de-
stinacije), ki se bo v pokoron-
skem obdobju še bolj usme-
ril v aktivnosti v naravi in in-
dividualna, butična dožive-
tja. Pomemben pa je tudi 
gospodarski potencial teh 
občin, na območju Zgornje 
Gorenjske po njenih bese-
dah deluje veliko uveljavlje-
nih podjetij, RAGOR je pred 
časom ustanovil tudi Po-
slovni klub Jesenice, katere-
ga dejavnost namerava nova 
direktorica v prihodnje še 
spodbuditi. V okviru sloven-
skih poslovnih točk (SPOT) 
uspešno izvajajo tudi celovi-
to podporno storitev za po-
tencialne podjetnike. Po-
membno pa je tudi sodelo-
vanje z župani Zgornje Go-
renjske, ki se v koordinaciji 
RAGOR-ja srečujejo enkrat 
mesečno, si izmenjujejo in-
formacije, odpirajo skupne 
aktualne teme in iščejo rešit-
ve. Izzive pa nova direktori-
ca vidi tudi v čezmejnem so-
delovanju.

V ekipi RAGOR-ja je sicer 
deset zaposlenih, mandat 
direktorice pa traja štiri leta.

Z ministrstva na Gorenjsko
Vodenje Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR) je prvega oktobra prevzela Eva Štravs 
Podlogar, ki je bila zadnja štiri leta državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo.

Eva Štravs Podlogar izvira z Jesenic, živi pa na Bledu. 

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Kot so 
v Turističnem društvu Bo-
hinj, ki ima v lasti priljublje-
ni Kamp Danica v Bohinjski 
Bistrici, napovedali že pred 
časom, so takoj po koncu le-
tošnje poletne turistične se-
zone začeli rušenje gostin-
skega objekta v kampu. Na 
njegovem mestu bodo, tako 
načrtujejo, že do maja pri-
hodnje leto zgradili nov, so-
doben gostinsko-nastanitve-
ni objekt. V njem bodo po-
leg gostilne, v kateri bo po-
udarek na kulinaričnih dob-
rotah Bohinja, tudi nekaj na-
stanitvenih kapacitet. 

»Gostilna, predvsem nje-
na notranjost, bo nekoliko 
večja kot doslej, saj je bilo 
prav pomanjkanje prosto-
ra za večje skupine eden od 
glavnih razlogov, da smo se 
lotili rekonstrukcije,« je po-
vedal predsednik Turistič-
nega društva Bohinj Boštjan 
Mencinger. V novi stavbi 
bo tako v pritličju gostilna, 
v prvem nadstropju pet sob 
in na vrhu še dva apartma-
ja. Če bo šlo vse po načrtih, 
bo 1,3-milijonski projekt za-
ključen spomladi.

V Kampu Danica so sicer 
glede na dane razmere za-
dovoljni s pravkar končano 
poletno sezono. Potem ko 
je bila sezona 2019 odlič-
na – v kampu so zabeležili 
74 tisoč nočitev – in kar od 

10 do 15 odstotkov boljša kot 
leto poprej, so bila tudi za le-
tošnjo pričakovanja velika. A 
jih je že sredi marca oklesti-
la epidemija covida-19, zara-
di česar so beležili predvsem 
zelo velik upad obiska tujih 

gostov. Teh je bilo v prete-
klih sezonah kar devetdeset 
odstotkov, letos pa le polovi-
co. »Tudi nas so reševali tu-
ristični boni, a je bil priho-
dek še vedno skoraj polovi-
co nižji od načrtovanega,« je 
pojasnil Boštjan Mencinger.

Kamp, ki je v zadnjem ob-
dobju prejel vrsto odmevnih 
priznanj, četrto zvezdico in 
certifikat Ecocamping, Slo-
venia green accommodati-
on, sicer tudi čez zimo osta-
ja odprt.

V Danici gradijo nov gostinski objekt
Staro gostilno v Kampu Danica v Bohinjski Bistrici so takoj po koncu poletja porušili. Na njenem mestu 
bo že do začetka nove sezone stal nov, sodoben gostinsko-nastanitveni objekt.

Staro gostilno pri Kampu Danica v Bohinjski Bistrici so porušili in že začeli graditi nov 
objekt, ki naj bi bil dokončan do pomladi.

Na mestu zdaj že porušene gostilne bodo do maja 
prihodnje leto zgradili nov, sodoben gostinsko-
nastanitveni objekt. V njem bodo poleg gostilne, v 
kateri bo poudarek na kulinaričnih dobrotah Bohinja, 
uredili tudi pet sob in dva apartmaja.
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Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Območ-
no združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo (VVS) Zgor-
nja Gorenjska, ki združuje 
blizu 1300 članov iz občin 
Bled, Bohinj, Gorje, Jeseni-

ce, Kranjska Gora, Radovlji-
ca in Žirovnica, je pred krat-
kim v Ljudskem domu prip-
ravilo 24. letni zbor. Predse-
dnik združenja VVS Zgor-
nja Gorenjska Janez Koselj 
je v nagovoru spomnil na 
dogodke izpred tridesetih 
let, na udeležence priprav in 
vojne za Slovenijo v času od 
17. maja 1990, ko je JLA ho-
tela razorožiti slovensko Te-
ritorialno obrambo (TO), pa 
do 26. oktobra 1991, ko so 
enote JLA v Luki Koper za-
pustile Slovenijo. V imenu 
kranjskogorskega župana 
Janeza Hrovata in občinske-
ga sveta je zbrane pozdravi-
la svetnica Janja Dolhar, ki 
je poudarila, da so v zgodo-
vini vsakega naroda dogod-
ki, ki ne smejo biti pozablje-
ni. Slovenski narod se je od-
ločil za samostojno državo, 
ohranil svoj jezik in kulturo, 
Dolharjeva je ob tem pouda-
rila, da bodimo na to ponos-
ni in bodimo enotni.

Kot je povedal Koselj, so 
lani aktivnosti potekale vse 
leto, člani so se udeleževali 
spominskih slovesnosti, po-
hodov (med drugim pohoda 
ob kulturnem prazniku in 
na Triglav), športnih tekmo-
vanj, zaznamovali so še pre-
ostala tajna skladišča orožja 
TO. Na kar 191 lanskih do-
godkih sta sodelovala 2602 
njihova člana. Praproščaki 
VVS Zgornja Gorenjska so 
bili lani angažirani 47-krat 

na različnih dogodkih in 
prireditvah, sodelovalo jih je 
133. Zbirali so tudi gradivo za 
zbornik Orožja nismo odda-
li 1990, ki je izšel letos prav 
na pobudo gorenjskih terito-
rialcev in ga je uredila Rina 
Klinar.

Tudi letos – še naprej – oh-
ranjajo spomin na dogodke 
iz časa priprav na osamo-
svojitev in vojne za Slove-
nijo. Letos do letnega zbora 
jim je kljub okoliščinam za-
radi koronavirusa uspelo iz-
vesti 38 dogodkov, še nekaj 
jih bo, skladno s priporočili 
NIJZ. Dne 16. oktobra bodo 
počastili Dan suverenosti na 
Breznici, 17. oktobra bo spo-
minski šahovski turnir Ja-
neza Smoleta ter komemo-
raciji v Ukancu in na Rebru 
v Bohinju. Za 20. novem-
bra načrtujejo koncert Ve-
teranskega pevskega zbora 
na Blejski Dobravi, leto pa 
bodo zaključili 26. decem-
bra ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti v Domu vetera-
nov v Radovljici. Obenem že 
tečejo priprave na trideseto 
obletnico osamosvojitvene 
vojne za Slovenijo, je pou-
darila Rina Klinar. 

Prihodnje leto bo za VVS 
Zgornja Gorenjska volil-
no leto, predloge zbirajo do 
konca oktobra, občni zbor 
pa bo predvidoma sklican 
februarja 2021. Predsednik 
območnega združenja Ja-
nez Koselj je srečanje skle-
nil z besedami, naj spoštuje-
mo svojo zgodovino. Na le-
tnem zboru je nastopil Ve-
teranski pevski zbor, ki je 
lani sodeloval na 19 priredi-
tvah in imel štiri samostoj-
ne koncerte. Njihov dirigent 
je Franc Podjed.

Spoštujmo svojo 
zgodovino
Člani Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Zgornja Gorenjska so pripravili redni 
letni zbor. Pregledali so lani in letos opravljeno 
delo ter napovedali nekaj aktivnosti v volilnem 
letu 2021.

Nagovor predsednika združenja VVS Zgornja Gorenjska 
Janeza Koselja 
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U. P., M. A., J. P.

Jesenice, Radovljica, Ka-
mnik – Računsko sodišče je 
prejšnji teden izdalo revizij-
ska poročila, ki se nanašajo 
na poslovanje treh gorenj-
skih občin: Jesenic, Rado-
vljice in Kamnika. V ome-
njenih treh občinah so pre-
verjali pravilnost porabe 
sredstev za reprezentanco, 
uporabe službenih kartic in 
za delovanje občinskega sve-
ta. Vsem trem občinam so 
izdali mnenje s pridržkom 
s priporočili za izboljšanje 
poslovanja, od Občine Ra-
dovljica pa so zahtevali tudi 
predložitev odzivnega poro-
čila. In kakšne nepravilnosti 
so ugotovili?

Jesenice: darila za člane 
svetov KS

Mnenje s pridržkom je 
računsko sodišče izreklo 
Občini Jesenice za porabo 
sredstev za reprezentanco 
in uporabo službenih plačil-
nih kartic v letih 2015, 2016 
in 2017. Kot so ugotovili, 
pri porabi sredstev za repre-
zentanco občina ni določila 
namenov, za katere se lah-
ko porabljajo sredstva, prav 
tako ni omejila oziroma do-
ločila višine sredstev, ki se 
lahko porabijo za posame-
zen namen. Občina je pla-
čala račune v skupnem zne-
sku 13.243 evrov za opravlje-
ne storitve oziroma naku-
pe blaga, ki niso potrebni 
za delovanje občine in kra-
jevnih skupnosti. Poleg tega 
je 21 naročilnic izdala po že 
opravljenih storitvah oziro-
ma opravljenih dobavah bla-
ga. Računsko sodišče tudi 
ni moglo potrditi, da je bilo 
5418 evrov sredstev proraču-
na porabljeno res samo za 
pogostitve na delovnih ses-
tankih župana in zaposle-
nih v občinski upravi ter za 
pogostitev oziroma obdari-
tev poslovnih partnerjev, ne 
pa tudi članov organov obči-
ne in zaposlenih v občinski 
upravi. Poleg navedenega je 
sodišče dobilo dokaze, da so 
bili prejemniki daril tudi čla-
ni svetov krajevnih skupnos-
ti (ni pa razvidna vrednost 
teh daril). Pri uporabi služ-
benih plačilnih kartic je bilo 
ugotovljeno, da občina pred 
plačilom računov ni mogla 
preveriti pravnega temelja 
in višine obveznosti, saj ni 
pridobila ustreznih dokazil 
o nakupih blaga.

Občina Jesenice je med re-
vizijskim postopkom spreje-
la ustrezne popravljalne uk-
repe, zato računsko sodiš-
če ni zahtevalo predložitve 
odzivnega poročila, ji je pa 

podalo priporočila za izbolj-
šanje poslovanja.

Pri delovanju občinskega 
sveta pomembnih nepravil-
nosti niso ugotovili. Župan 
Blaž Račič je o izsledkih re-
vizije dejal: »V nadzoru ugo-
tovljene pomanjkljivosti ne 
pomenijo oškodovanja jav-
nih financ, priporočila pa je-
mljemo kot dobrodošla, saj 
na ta način lahko revidira-
na področja uredimo še do-
sledneje, bolj transparen-
tno. Pomembno pa je izpo-
staviti končno ugotovitev 
Računskega sodišča, to je, da 
je Občina Jesenice v vseh po-
membnih pogledih poslova-
la v skladu s predpisi.«

Radovljica: ugotovitve 
podlaga za izboljšave

Podobno je v Radovljici, 
kjer je računsko sodišče ugo-
tovilo, da je občina z izplači-
li sejnin šestim članom ob-
činskega sveta presegla za-
konsko določeno mejo, šti-
rim članom sveta in enemu 
članu delovnega telesa izpla-
čala prenizko sejnino, dve-
ma članoma sveta pa previ-
soko sejnino. Glede pora-
be sredstev za reprezentan-
co je bilo ugotovljeno, da ob-
čina ni določila namenov za 
porabo sredstev, ni omeji-
la oziroma določila višine 
sredstev za posamezen na-
men in ni opredelila nači-
na spremljanja porabe teh 
sredstev. Ugotovljeno je bilo 
tudi, da občina v 348 prime-
rih za dobavljeno blago ozi-
roma opravljene storitve ni 
izdala naročilnic, da je pla-
čala račune v skupnem zne-
sku 6251 EUR, ki glede na 
namen niso potrebni za de-
lovanje občine, ter da ni za-
gotovila nadzora nad poslo-
vanjem krajevnih skupnos-
ti v delu, ki se nanaša na po-
rabo sredstev za reprezen-
tanco. Nekatere pravilnosti 
je ugotovila tudi pri upora-
bi službenih plačilnih kartic.

»Z mnenjem Računskega 
sodišča smo zadovoljni, prav 
tako s samo revizijo, saj smo 
z upoštevanjem ugotovitev 
in priporočil sproti izboljše-
vali prakso delovanja občin-
ske uprave. Že med postop-
kom revidiranja smo namreč 
povsod, kjer je bilo to mogo-
če, ugotovljene pomanjklji-
vosti odpravili,« ugotovitve 
računskega sodišča komen-
tira župan Ciril Globočnik. 
»Med drugim smo spreje-
li pravilnik o stroških re-
prezentance, s katerim smo 
opredelili, za kakšne name-
ne in v kakšnem obsegu se 
ta sredstva lahko porablja-
jo, ter način vodenja eviden-
ce porabe. Že pred revizijo, 

ki se je nanašala na obdob-
je 2015–2017, smo ustrezno 
spremenili občinsko navo-
dilo o oddaji javnih naročil 
in ga nato še dopolnili. Ugo-
tovitve upoštevamo tudi pri 
pripravi proračuna za leti 
2021 in 2020. Računsko so-
dišče je zato občini naložilo 
samo en popravljalni ukrep, 
to je vračilo preveč izplača-
nih sejnin dvema članoma 
občinskega sveta. O izvedbi 
tega ukrepa bomo pravočas-
no poročali Računskemu so-
dišču.«

Kamnik: sprejeli 
popravljalne ukrepe

Pri delovanju Občinske-
ga sveta Občine Kamnik je 
Računsko sodišče ugotovi-
lo, da je občina izplačala več 
sredstev za zagotavljanje po-
gojev za delo članov svetni-
ških skupin, kot je bilo do-
pustno, ter da je neupraviče-
no plačala račune za zagota-
vljanje administrativne in 
strokovne pomoči svetniški-
ma skupinama in samostoj-
nemu svetniku. Glede po-
rabe sredstev za reprezen-
tanco je bilo ugotovljeno, da 
občina ni določila namenov, 
za katere se lahko porablja-
jo sredstva za reprezentan-
co, ni omejila oziroma do-
ločila višine sredstev, ki se 
lahko porabijo za posame-
zen namen, in ni opredeli-
la načina spremljanja pora-
be teh sredstev. Ugotovljeno 
je bilo tudi, da je občina pla-
čala račune v skupnem zne-
sku 5452 evrov za opravljene 
storitve oziroma nakup bla-
ga, ki glede na namen niso 
potrebni za delovanje obči-
ne, da je naročilnici izdala 
po že opravljenih storitvah 
in da je pet računov, ki se na-
našajo na krajevne skupnos-
ti, plačala pred zapadlostjo 
ter da ni zagotovila nadzo-
ra nad poslovanjem krajev-
nih skupnosti v delu, ki se 
nanaša na porabo sredstev 
za reprezentanco. Poleg 
tega ni bilo mogoče potrdi-
ti, da je bil del sredstev pro-
računa (v skupnem znesku 
7551 evrov) dejansko pora-
bljen za pogostitve na delov-
nih sestankih župana in za-
poslenih v občinski upravi 
ter za namen promocijskih 
in protokolarnih daril, ne 
pa tudi članov organov ob-
čine in zaposlenih v občin-
ski upravi. 

Občina Kamnik je med re-
vizijskim postopkom spre-
jela ustrezne popravljalne 
ukrepe za odpravo razkritih 
nepravilnosti. Župan Matej 
Slapar v letih, ki jih je zaje-
la revizija, ni bil župan, zato 
zadeve ni želel komentirati.

Opozorila sodišča
Računsko sodišče je občine Jesenice, Radovljica in Kamnik opozorilo na 
nepravilno uporabo sredstev za reprezentanco. Na Jesenicah in v Radovljici 
so nepravilnosti odkrili tudi pri uporabi službenih kartic.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kar nekaj slabe volje 
je v zadnjih tednih povzročilo 
dejstvo, da sta že precej časa 
s plastično ograjo delno zapr-
ta oba pločnika na mostu čez 
Savo pod Jelenovim klancem. 
Na enem je hoja povsem pre-
povedana, na drugem pa je 
pločnik ograjen polovično. Z 
jesenskim deževjem in temo 
se tisti, ki hodijo po pločniku, 
počutijo še bolj ogrožene, saj 
se nimajo kam umakniti in so 
pogosto mokri od škropljenja 
avtomobilov.

»Prosim odgovorne, da 
mrežo odstranijo!« sporoča 
bralec, ki ga jezi, ker ne ve, za-
kaj je mreža postavljena že to-
liko časa, čeprav se na mostu 
nič ne dela. 

Kot so pojasnili na kranj-
ski občini, razumejo teža-
ve tistih, ki hodijo po mo-
stu, vendar je varovalna og-
raja nameščena z razlogom. 

»Most je zaprt na delih, kjer 
je varnostni pregled pokazal, 
da bi utegnil biti nevaren za 
uporabnike. Mestna občina 
Kranj je interventno naroči-
la dokumentacijo za sanacijo 

mostu, zagotoviti je treba tudi 
finančno podlago, zato izved-
bo obnovitvenih del načrtuje-
mo v prihodnjem letu,« pra-
vijo odgovorni na kranjski 
občini.

Pločnika sta ograjena 
zaradi varnosti
Že poleti so ogradili pločnika na mostu čez Savo pod Jelenovim klancem, 
obnova pa se letos še ne bo začela.

Pločnika na mostu čez Savo pod Jelovim klancem sta 
že nekaj časa ograjena in pešci so ob deževju zaradi 
škropljenja avtomobilov pogosto mokri. / Foto: Gorazd Kavčič
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Tržič – Predsednica Društva 
upokojencev (DU) Tržič 
Zvonka Pretnar je poveda-
la, da so se tokrat posveti-
li ročnemu delu, ki odraža 
naš odnos do teh spretnosti. 
Spomnila je na to, kako po-
membna so bila nekdaj roč-
na dela, znanje se je prena-
šalo iz roda v rod. Čeprav se 
je v današnji družbi spreme-
nilo veliko, ročna dela niso 
zamrla. Še več, kot je pou-
darila Pretnarjeva, postaja-
jo vse bolj zanimiva. Tudi 
sodelujoče avtorice Beseda-
rij so prepoznale vrednost 
te dediščine. »Obudile so jo, 
osvežile in posodobile. Oh-
ranjajo tradicijo, ki se kaže 
v uporabnosti ročnega dela, 
hkrati pa postajajo izdelki 
darila, voščila, slike ... Sta-
rim vzorcem in materialom 
dodajajo nove in tako ustvar-
jajo unikatne izdelke,« je 
predsednica DU Tržič napo-
vedala Joži Peteh, Ano Dovž-
an, Marinko Malovrh, Vero 
Ovsenek in Eriko Mavrič, za-
radi drugih obveznosti pa je 
manjkala Nejka Uzar. 

Joži Peteh se je s kleklja-
no čipko prvič srečala pri so-
sedi, Mrakovi mami. Rada 
je šla k njej na obisk. »Lepo 

je bilo poslušati pesem klek-
ljev, ki so se ob premeta-
vanju sem ter tja zaletava-
li med seboj. Za njimi se je 
počasi prikazovala 'špica', 
kot je Mrakova mama ime-
novala čipko.« Njena zgod-
ba z naslovom Klekljana čip-
ka je zapisana v knjižici Roč-
na dela – tradicija in izziv, ki 
jo je za to priložnost izdalo 
DU Tržič, uredila pa Zvon-
ka Pretnar. 

V knjižici so opisane še 
druge zgodbe. Ana Dovžan 
jo je napisala pod naslovom 
Štrikat me je naučila moja 
mama. Poleg tega, da plete, 
tudi kvačka. Z možem Zdrav-
kom sta pred leti obnovila ka-
pelico trpečega Kristusa na 

Kobiljem klancu, ki stoji ne-
daleč od predora v Dovžano-
vi soteski. Notranjost kape-
lice je Dovžanova okrasila s 
svojimi prti. Marinka Malo-
vrh dela gobeline, veze prte in 
plete copatke za novorojence. 
Vsak novorojenec v Kovorju 
in še kje jih dobi, njena, delo-
ma tudi življenjska pripoved 
pa se odstira v naslovu Copat-
ki so darilo za novorojenčke 
in še koga. 

Vera Ovsenek v zgodbi 
Moje veselje pripoveduje 
o zgodovini nogavičarstva, 
naučila se je pletenja vzor-
cev nogavic iz časov nogavi-
čarstva v Tržiču, kot so ško-
fova kapa, ribja kost, pav-
je pero in srce. Ob pletenju, 

kvačkanju, šivanju se je na-
učila tudi klekljanja. Erika 
Mavrič pa je svojo pripoved 
naslovila Križci. Odkrila je, 
da je vezenje s križci lepo 
in da omogoča izdelavo več 
vrst izdelkov, tudi voščilnic, 
obeskov ... Predvsem pa rada 
dela po svojih zamislih. 

Sklenimo z Rožicami, kot 
jih je v rime oblikovala Nej-
ka Uzar: »Ko s'm b'la otrok, 
sem jih trgala, ko s'm b'la 
dečva, sem jih dobila, zdej 
sem pa mama, jih pa k'r ši-
vam.« Na prireditvi v Knji-
žnici dr. Toneta Pretnarja, ki 
se je je udeležil tudi domači 
župan Borut Sajovic, je bila 
na ogled tudi razstava ročnih 
del sodelujočih avtoric. 

Ročna dela - tradicija in izziv
Jesenske besedarije je Društvo upokojencev Tržič posvetilo ročnemu delu. Izpod spretnih prstov pa ne 
nastajajo samo lepi izdelki, sodelujoče avtorice so prav tako spretno na papir prelile besede. 

Zgodbe sodelujočih avtoric so zbrane v knjižici Ročna dela – tradicija in izziv.

Urša Peternel

Vrba – Na Občini Žirovni-
ca je potekalo delovno sre-
čanje z gorenjsko poslan-
ko Matejo Udovč. Govorili 
so o obnovi objektov na na-
slovu Vrba 1, ki sta jih spo-
mladi odkupili Občina Ži-
rovnica in država. Po bese-
dah župana Leopolda Poga-
čarja so poslanko seznanili z 

dosedanjimi aktivnostmi in 
ji predstavili načrte obnove 
nekdanjega stanovanjske-
ga objekta, ki je v lasti obči-
ne. Za obnovo gospodarske-
ga poslopja pa naj bi poskr-
bela država, ki je tudi lastni-
ca objekta. Ob tem je Poga-
čar opozoril na neodzivnost 
ministrstva za kulturo, kjer 
so imenovali delovno skupi-
no, ki naj bi usklajevala na-
črte občine in države glede 
oživitve tega območja. V de-
lovni skupini so tudi pred-
stavniki Občine Žirovnica, 
a je zadnji sestanek potekal 

marca, odtlej pa se skupina 
ni sestala.

»Ker so Prešernova roj-
stna hiša, lipa in cerkvica sv. 
Marka razglašeni za spome-
nik državnega pomena, bi 
morala država pomagati ob-
čini in izkoristiti njeno prip-
ravljenost za sofinanciranje 
v zaščiteno območje. Če že-
limo razvijati in ohranjati 
kulturno dediščino in je pre-

zentirati javnosti ter razvija-
ti kulturni turizem, bi to mo-
rala biti prioriteta cele drža-
ve. Tako pa država projekta 
niti ni umestila v svoj Načrt 
razvojnih programov, ki je 
sestavni del proračuna,« je 
opozoril župan Pogačar. Kot 
je dodal, je nujno sodelova-
nje med občino in državo, za 
pomoč je zato prosil gorenj-
sko poslanko, ki je obljubila 
pomoč. Skupaj so si ogledali 
tudi objekte v Vrbi in govorili 
o razvoju Vrbe kot kulturne-
ga centra Slovenije in kultur-
nega turizma v občini.

Vrbe ni v državnih 
razvojnih načrtih
Žirovniški župan Leopold Pogačar opozarja na 
neodzivnost ministrstva za kulturo ter dejstvo, da 
država projekta obnove odkupljenih objektov v 
Vrbi ni uvrstila v Načrt razvojnih programov.

Občina Žirovnica namerava za ureditev objekta  
Vrba 1 skleniti javno-zasebno partnerstvo. Zasebnega 
investitorja za oživitev večnamenskega objekta 
išče prek javnega poziva promotorjem, rok so zdaj 
podaljšali do 2. novembra.

Kranjska Gora – V Ljudskem domu v Kranjski Gori bosta v 
četrtek, 15. oktobra, ob 18. uri predavanji dr. Uroša Koširja z 
naslovom Dediščina prve svetovne vojne na območju Kranj-
ske Gore in Vršiča in mag. Tadeja Korena z naslovom Pot 
miru od Alp do Jadrana. Udeležba je brezplačna, prijave so 
mogoče še danes na mateja.dolzan@bsc-kranj.si. Glede na 
ukrepe za zajezitev koronavirusa bo dogodek verjetno izve-
den prek videkokonference. Prijavljene bodo o tem obvestili.

Pot miru – dediščina prve svetovne vojne
Suzana P. Kovačič

Kranj – »Naša prva skrb je 
sprejeti vse ukrepe, s kateri-
mi bomo preprečili vnos vi-
rusa v zdravstvene domo-
ve (ZD) in s tem posledič-
no morebitno delno zaprtje 
ambulant. Trenutno na Go-
renjskem v vseh ZD še ved-
no izvajamo vse dejavnosti, 
tudi preventivne programe,« 
sta sporočila direktor in stro-
kovni direktor Osnovnega 
zdravstva Gorenjske (OZG) 
Jože Veternik in Aleksander 

Stepanović. Kot sta poudari-
la, imajo v vseh ZD organizi-
rano triažno službo, ki skrbi 
za preverjanje zdravstvene-
ga stanja obiskovalcev, paci-
entov pred pristopom do ča-
kalnice, fizioterapije, labora-
torija ... Obvezna je upora-
be zaščitne maske, ob vho-
du so nameščeni razkuže-
valniki rok. Brez predhodne-
ga naročila na pregled obisk 
ambulante ali katere koli de-
javnosti ni možen. »Za da-
tum in uro pregleda se dogo-
vorite po telefonu ali e-pošti, 

ko pa gre za življenje ogroža-
joča stanja, pokličite števil-
ko 112. Na pregled naj bol-
niki pridejo ob dogovorjeni 
uri, morda največ deset mi-
nut prej,« svetujeta Veternik 
in Stepanović. Ker tudi raču-
nalnika vsi ne obvladajo, jim 
morda pri tem lahko pomaga 
kdo od bližnjih: »Tako bomo 
proste telefonske linije lah-
ko prihranili za najranljivej-
še skupine ljudi, ki nimajo 
nikogar in ne znajo komu-
nicirati drugače kot po tele-
fonu.« Dogaja se namreč, da 

so vse telefonske linije zase-
dene. Sogovornika sta zago-
tovila, da so v pripravi rešit-
ve za boljšo dostopnost am-
bulant po telefonu, vzposta-
vili bodo aplikacijo z integri-
ranim sistemom upravljanja 
z neodgovorjenimi klici tako, 
da bodo lahko vrnili vse neod-
govorjene klice na telefonske 
številke. Kot sta dodala: »V 
večjih ZD je v predviden tudi 
klicni center za prevzemanje 
telefonskih klicev v primeru, 
da so ambulante zasedene ali 
se ne morejo oglasiti.«

Rešujejo oteženo komunikacijo z ZD

Tržič – Ivan Mikolajevič Bobersky (1873–1947) je bil ukrajinski 
pedagog, profesor, organizator, ustanovitelj, teoretik in prak-
tik ukrajinske nacionalne športne vzgoje, politik ... Rojen je bil 
v bližini ukrajinskega mesta Lviv, med študijem v Gradcu pa je 
spoznal Tržičanko Josefino Pollak, s katero se je poročil. Ivan 
Bobersky je zadnja leta svojega življenja preživel v Tržiču, kjer 
je skupaj s svojo ženo tudi pokopan. V čast njegovemu življe-
nju in delu je ukrajinsko veleposlaništvo pripravilo spominsko 
ploščo, ki so jo ob skromni slovesnosti odkrili septembra. 
Župan Občine Tržič Borut Sajovic in ukrajinski veleposlanik v 
Sloveniji Mykhailo F. Brodovych sta se ob prisotnosti častnega 
konzula Ukrajine Roberta Hudournika, Komisije za mednaro-
dno sodelovanje Občine Tržič in nekaj drugih gostov poklonila 
Boberskemu, ki je zaznamoval tako ukrajinsko kot slovensko 
politično in družbeno življenje. 

Odkrili spominsko ploščo Ivanu Boberskemu

Odkritje spominske plošče Ivanu Boberskemu v Tržiču
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ROŽNATI OKTOBER
MEDNARODNI MESEC 
OSVEŠČANJA 
O RAKU DOJK
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N A J V E Č .
Z ljubeznijo do sebe nameni čas 
samopregledovanju dojk.

Dotik

BREZPLAČNA OBJAVA

Vilma Stanovnik

Bobovek – Območje naravne-
ga rezervata glinokopnih je-
zerc z okolico na Bobovku pri 
Kranju obsega širše obmo-
čje treh jezerc, in sicer Čuko-
ve jame, Krokodilnice in Led-
vičke ter pas kulturne krajine 
med jezerci in potokom Mil-
ko. 

Kot je pojasnila naravo-
varstvena svetnica iz Območ-
ne enote Kranj pri Zavodu Re-
publike Slovenije za varstvo 
narave Sonja Rozman, so je-
zerca nastala na območju, 
kjer je do leta 1971 delova-
la opekarna Zabret. Opušče-
ne glinokope je zalila voda in 
na območju se je razvil bo-
gat vodni ekosistem z boga-
tim rastlinjem in pestrim ži-
valskim svetom dvoživk, ptic 
in nevretenčarjev, kot so na 
primer kačji pastirji, polži in 
drugi, ki so pomemben vir 
hrane za ptice in dvoživke. 

»Na območju lahko poleg 
najbolj opaznih labodov, rac 
mlakaric in črnih lisk z malo 
sreče opazimo tudi zelo ogro-
ženega vodomca, v preteklo-
sti pa je tod gnezdila tudi bob-
narica. Območje je postalo 

privlačno tudi za preživljanje 
prostega časa za domačine in 
ribiče. Vnos rib je spreme-
nil ekosistem in vplival pred-
vsem na vodne rastline, dvo-
živke in kačje pastirje,« pravi 
Rozmanova in dodaja, da ima 
to območje tudi pestro geolo-
ško zgodovino, saj so pri izko-
pavanju gline našli tudi fosil-
ne ostanke mamuta, ki je po 
oceni geologov tu živel v pred-
zadnji ledeni dobi. Med izko-
pavanjem so nekoliko glob-
lje našli fosilizirano tudi celo 
jato rib kleničev, ki sicer kot 
vrsta še vedno živijo na pri-
mer v Dravi in Muri. 

»Z novim odlokom in 
uredbo o zavarovanju je bil 
sklenjen dogovor, da se Ču-
kova jama nameni aktivno-
stim ljudi, v Krokodilnici in 
Ledvički pa ima prednost na-
rava. Tako so v Čukovi jami 
dovoljeni ribolov, kopanje, 
drsanje, čolnarjenje, ob Kro-
kodilnici in Ledvički pa lah-
ko le mirno opazujemo nara-
vo,« pojasnjuje Rozmano-
va in dodaja, da so se, zara-
di sprememb ekosistema, ki 
so ga povzročile ribe in pa na 
podlagi vzorčenja rib, ki so 
ga izvedli leta 2017, skupaj 

z lastniki dogovorili, da izve-
dejo naravovarstveni ukrep 
za zmanjšanje populacij rib 
v Krokodilnici in Ledvički. To 
so lani naredili s poskusnim 
tridnevnim ribolovom. 

»Ker so bile naše izku-
šnje pozitivne, smo ga letos 
razširili na en mesec, da bo 
učinek večji. Tako ribiči po 

predhodni prijavi pri lastni-
kih zemljišč lahko lovijo ribe 
na določenih mestih. Vse 
ujete ribe se seveda izloči-
jo, pri čemer večje krape vlo-
žijo v Čukovo jamo, manj-
še ribe pa so njihove,« tudi 
pojasnjuje Sonja Rozman 
in dodaja, da z ribolovnimi 
dnevi poskušajo nekoliko 

zmanjšati vpliv rib na dvoži-
vke, vodne rastline in vodne 
žuželke. 

»Seveda kakršnokoli vla-
ganje rib za popestritev ribo-
lova ni dovoljeno. Je pa ribo-
lov v Krokodilnici zahtevnej-
ši, saj je gostota rib manjša 
kot v Čukovi jami in so pri-
lagojene na naravno hrano. 

Ribolovni dnevi so organizi-
rani v zgodnjem jesenskem 
času, saj je takrat vpliv na 
naravo, predvsem ptice naj-
manjši, ker je izven njihove-
ga obdobja razmnoževanja 
in izven obdobja zimskega 
počitka,« še pravi Rozma-
nova.

Tako so se letošnji ribolov-
ni dnevi začeli 19. septembra 
in bodo trajali še do ponede-
ljka, 19. oktobra. »Zanima-
nja za ribolov v Krokodilnici 
je kar nekaj, lastniki pa bi že-
leli, da se tudi Krokodilnica 
za ribolov odpre za celo leto. 
Mislim, da ribiči in drugi, ki 
bi prišli na to območje, ne bi 
škodljivo posegali v naravo. 
Ker so na Čukovem bajerju 
kopalci dva do tri mesece le-
tno, se tam takrat ne more 
loviti, zato bi želeli imeti od-
prto tudi drugo jezero, ki je 
primernejše za ribolov, saj 
so na njem tudi veje in se 
ribe v njem bolje počutijo. 
Prav tako bi želeli, da bi bilo 
to jezero odprto za drsanje, 
saj je led na njem boljši,« 
pojasnjuje Metod Zabret, ki 
pravi, da pa bi lahko še nap-
rej ostala zavarovano jezero 
Ledvička, ki je manjše.

Na Bobovku so pripravili ribolovne dneve
V naravnem rezervatu glinokopih jezerc na Bobovku pri Kranju letos znova potekajo ribolovni dnevi, za katere je med ribiči precej zanimanja, saj je ribolov 
med letom dovoljen le v Čukovi jami, v Krokodilnici in Ledvički pa ne. Lastniki se zavzemajo, da bi tudi Krokodilnico odprli za ribolov celo leto.

Na Krokodilnici ribiči te dni lahko lovijo, lastniki pa se zavzemajo, da bi bilo tudi to jezero 
za ribiče in obiskovalce dostopno vse leto. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Brun

Šenčur – Streha poslovnega 
centra Cubis v Obrtno-po-
slovni coni Šenčur se ponaša 
s tremi različnimi zelenimi 
vrtovi. Letos vsi trije praznu-
jejo deseti rojstni dan. Naj-
večji je obdelovalni vrt, na 
katerem v družbi zelenjave, 
zelišč, jagodičevja in sadnih 
dreves v visokih gredah ras-
te tudi trta. To je edini njihov 
vrt, ki potrebuje več vzdrže-
vanja. Letos za potrebe resta-
vracije v pritličju gojijo čili, 
vrt pa je načrtovan tako, da 
se na njem ljudje lahko tudi 
družijo.

»En del trte raste s terase, 
dve trti se navijata po jekle-
nicah od dna stavbe, na zu-
nanji strani,« pokaže Špela 
Kragelj Bračko na trto, ki se 
vzpenja ob zidu. Izvemo, da 
so s svojimi vrtovi na strehi 
pravzaprav želeli dokazati, 
da ima človek na ravnih stre-
hah lahko praktično vse, kar 
želi – in še streho obenem.

Očem najbolj skrit je nji-
hov atrijski vrt v japonskem 
stilu, ki ga z vseh strani obda-
jajo pisarne, obiskovalcem 

najbolj znana pa je sejna 
soba na prostem – lesena te-
rasa, obdana z zelenjem, lis-
topadnimi vzpenjavkami, ki 
so poleti izjemno učinkovita 
senca za stekleno površino 
in ločijo notranji del moder-
ne sejne sobe od zunanjega. 
»Ta vrt ne potrebuje poseb-
nega vzdrževanja, mu mo-
raš pa vseeno posvečati to-
liko pozornosti, da je urejen 
in ohranjaš bonsajski pridih 
vrta,« razloži.

Japonski vrt pa zaposle-
nim v pisarnah ponuja 

pomirjujoč pogled, ima veli-
ko dobrih plati in deluje pro-
tistresno. V njem takoj pre-
poznamo japonski javor. 
»Javor je listopadna rastlina, 
ki vrtu daje neko dinamiko, 
da je v vsakem letnem času 
drugačen,« pojasni njego-
vo prisotnost Kragelj Bračk-
ova. Velikokrat je del japon-
skih vrtov. »Tovrstni vrto-
vi so čudovita alternativa za 
območja, kjer ni oziroma ne 
moreš imeti trate in lahko 
ustvariš površino s peskom. 
Vzdrževanje je potrebno, 

vendar res minimalno.« Po-
udari, da za ta vrt njihovi obi-
skovalci in stranke dejansko 
pokažejo največ zanimanja.

Kragelj Bračkova zaklju-
či, da so vsi trije vrtovi da-
nes »odrasli«. »Kakšnih tri 
do pet let je bilo treba, da je 
zamišljena ideja začela do-
bivati podobo,« pove. Vse 
vrtove so namreč načrtova-
li sami, izvedli pa s pomočjo 
nadzornikov. Omeni zalival-
ni sistem strešnih vrtov in se 
nasmehne, da se včasih zgo-
di, da ptice ali veter prine-
sejo kakšno seme in se jim 
sem in tja zaseje smrečica. 
»Gozd imamo tu blizu,« po-
kaže z roko v smeri bližnjih 
dreves. 

Spomni se še na Žirovni-
co oziroma streho novega 
poslovno-trgovskega centra, 
kjer je stranka izrazila željo, 
da na strešnem vrtu upora-
bijo le medovite rastline – 
in teh ni tako malo. Pogo-
varjajo se tudi o čebelnjaku. 
O panju na strešnih vrtovih 
domače poslovne stavbe pa 
tudi sami razmišljajo, nam 
še zaupa Špela Kragelj Brač-
ko. Idej imajo še kar nekaj.

Črno grozdje z zelene strehe
»Na našem strešnem vrtu tudi letošnjo jesen zori grozdje,« je zapisala Špela Kragelj Bračko, vodja 
projektov pri Protim Ržišnik Perc: arhitekti in inženirji, iz podjetja skupine Ržišnik Perc.

Na obdelovalnem vrtu raste tudi trta. / Foto: osebni arhiv

Vilma Stanovnik

Kranj – Te dni je Komunala 
Kranj po vseh krajevnih sku-
pnostih (KS) v mestni občini 
Kranj začela zbiranje nevar-
nih odpadkov. Včeraj so jih 
zbirali v KS Primskovo in 
Vodovodni stolp, danes jih 
zbirajo v KS Planina, Zla-
to polje in Kokrica, do nas-
lednjega ponedeljka pa bo 

potekala še v drugih KS. Kot 
so sporočili s kranjske obči-
ne, jeseni načrtovane velike 
čistilne akcije zaradi neobe-
tavnih epidemioloških raz-
mer ne bo, bodo pa kranjski 
taborniki s pomočniki znova 
preverili stanje na lokacijah, 
ki so na digitalnem zemljevi-
du MOK označene kot črne 
točke zaradi nepravilno odlo-
ženih odpadkov.

Zbirajo nevarne odpadke
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Aleš Senožetnik

Cerklje – V petek so v 
Cerkljah v uporabo preda-
li električno vozilo Renault 
Zoe Life in tako vzpostavili 
mrežo Prostofer. Kot je dejal 
cerkljanski župan Franc Če-
bulj, so se za sodelovanje v 
projektu odločili na pobudo 
Društva upokojencev Cerklje 
pa tudi zaradi primerov dob-
rih praks v drugih občinah. 
»Vozilo prihaja ob pravem 
času tako za starejše v občini 
kot tudi za dom starostnikov 
v Šmartnem, saj imajo tudi 
tam kdaj težave s prevozi sta-
novalcev in ga bodo po potre-
bi uporabili,« je dejal župan 
in dodal, da imajo že vse na-
red, da se projekt tudi začne 
izvajati, vključno z električno 
polnilnico pred stavbo občin-
ske uprave.

Kot je povedala predse-
dnica Društva upokojencev 
Cerklje, med občani vlada 
precejšen interes za upora-
bo tovrstnih prevozov, težav 
pa niso imeli niti z iskanjem 
prostovoljcev, ki bodo prevo-
ze izvajali. Javilo se jih je na-
mreč 14.

Kot je povedal Miha Bo-
gataj, direktor Zlate mre-
že, ki bdi nad projektom 

Prostofer, so klicni center, 
kjer lahko zainteresirani na 
številki 080 10 10 naročijo 
prevoz, za občino Cerklje 
vzpostavili včeraj, s prevo-
zi pa bodo začeli v ponede-
ljek, 19. oktobra. »Žal zara-
di epidemije covida-19 tre-
nutno ne moremo združe-
vati prevozov, šoferji lahko 
namreč hkrati vozijo le ose-
be iz istega gospodinjstva,« 
je povedal Bogataj in dodal, 

da zaradi trenutnih razmer 
v mreži sicer beležijo 15-od-
sotni upad prevozov, saj je 
manj zdravniških pregle-
dov, za katere starejši v naj-
večji meri uporabljajo sis-
tem Prostofer.

Po izkušnjah iz preosta-
lih občin v okviru projek-
ta Prostofer na dan prevo-
zijo okoli sto kilometrov, je 
še povedal Bogataj, ki pri-
čakuje, da bodo v Cerkljah, 

opravili med dvajset in tri-
deset brezplačnih prevozov 
na mesec. 

Gorenjska je tudi sicer 
najbolje pokrita regija s pro-
jektom Prostofer. Kot je po-
vedal Bogataj, številne obči-
ne prevoze za starejše že iz-
vajajo oziroma jih začenjajo 
opravljati, nekatere pa bodo 
vključili še do konca letoš-
njega ali v začetku prihod-
njega leta.

Brezplačni prevozi v Cerkljah
Mreži brezplačnih prevozov za starejše Prostofer so se kot petinštirideseta občina pridružile še Cerklje.

Trak novega električnega vozila sta prerezala predsednica DU Cerklje Marta Hočevar in 
župan Franc Čebulj.

Vilma Stanovnik

Kranj – O pereči problema-
tiki čezmernega priseljeva-
nja tujcev iz tako imenova-
nih tretjih držav so kranj-
ski svetniki govorili na sep-
tembrski seji mestnega sve-
ta in podprli namero za 
spremembo zakonodaje, 
ki ureja področje tujcev. Na 
kranjski občini so ustanovi-
li tudi posvetovalno komisi-
jo, ki se ukvarja s problema-
tiko čezmernega priseljeva-
nja tujcev, k sodelovanju pa 
so povabili območno služ-
bo Zavoda RS za zaposlova-
nje, Upravno enoto Kranj, 
Center za socialno delo Go-
renjska, kranjski finančni 
urad Finančne uprave RS, 
sektor uniformirane polici-
je in sektor kriminalistične 
policije pri Policijski upra-
vi Kranj. Kot pravijo, je nji-
hova skupna ugotovitev, da 
izredno dobro organizirana 
mreža agentov izkorišča oh-
lapno in pomanjkljivo zako-
nodajo na področju priselje-
vanja tujcev iz držav zunaj 
območja Evropske unije in 

omogoča zlorabo socialnih 
transferjev in pravic različ-
nim skupinam ljudi, ki veli-
kokrat sploh ne živijo v Slo-
veniji, ampak so pri nas pri-
javljeni le fiktivno.

»Na lokalnih nivojih ima-
mo zaradi številnosti prise-
ljencev, ki v veliki meri sploh 
ne poznajo slovenskega jezi-
ka, vse več težav na področju 

vrtcev, šol, zdravstva in po-
sledično tudi pri zagotavlja-
nju kakovosti bivanja vseh 
občanov in občank,« v pobu-
di za spremembo zakono-
daje Državnemu zboru Re-
publike Slovenije oziroma 
njenemu predsedniku Igor-
ju Zorčiču pravijo pri posve-
tovalni komisiji za reševanje 
problematike priseljencev v 
mestni občini Kranj.

Pobudo za spremembo 
zakonodaje, ki bi omejila 

priseljevanje oseb iz tako 
imenovanih tretjih držav in 
s tem povezane zlorabe pri 
prijavah bivališč in prido-
bivanju socialnih transfer-
jev, je podpisal kranjski žu-
pan Matjaž Rakovec, poslali 
pa so jo minulo sredo. V njej 
je zapisanih kar 24 konkret-
nih predlogov – od tega, da 
je treba natančneje preverja-

ti tujce že pri prehodu meje, 
do natančnega preverjanja 
dokumentacije o izobrazbi 
ter seveda odločanje o stal-
nem oziroma začasnem bi-
vališču, ki bi ga lahko uprav-
ne enote tudi preverjale, saj 
je to sedaj v domeni cen-
trov za socialno delo. V po-
budi med drugim navajajo, 
da je treba določiti minimal-
ne bivalne standarde, vsi tuj-
ci pa naj bi ob prvem podalj-
šanju dovoljenja za začasno 

bivanje oziroma najkasne-
je po enem letu opravili iz-
pit iz osnovnega znanja slo-
venskega jezika, ob pridobi-
tvi dovoljenja za stalno bi-
vanje pa izpit iz napredne-
ga znanja slovenskega jezi-
ka. V pobudi za spremem-
bo zakonodaje predlagajo 
še druge novosti glede prija-
ve prebivališča pa tudi spre-
membe pri nadzoru nad tuj-
ci in sistemski nadzor nad 
delodajalci, ki zaposlujejo 
tujo delovno silo. Kot nujno 
predlagajo tudi vzpostavitev 
sistema obveščanja glede 
(ne)šolanja šoloobveznih ot-
rok in fiktivnih vpisov v sre-
dnje šole. 

Kot pojasnjujejo na kranj-
ski občini, od koder so do-
pis poslali tudi predsedniku 
vlade Janezu Janši, je urad 
predsednika vlade zadevo že 
takoj naslednji dan predal 
ministrstvu za notranje za-
deve ter ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti in jih prosil, 
da posredovano pobudo pro-
učijo ter v okviru svojih pri-
stojnosti pripravijo odgovor.

Želijo spremembo zakonodaje 
Posvetovalna komisija za reševanje problematike priseljevanja v mestno občino Kranj na čelu z 
županom Matjažem Rakovcem je državnemu zboru poslala pobudo za spremembo zakonodaje.

Eden od predlogov komisije je tudi, da je potrebna 
uskladitev zakonodaje za tujce, pri čemer je koriščenje 
socialnih pravic in transferjev možno po petih letih 
stalnega bivališča in dejanskega prebivanja.

Aleš Senožetnik

Grad – Kot pravijo v druž-
bi RTC Krvavec, so glede na 
razmere, z letošnjo poletno 
sezono kar zadovoljni, do-
dajajo pa, da sezone zara-
di specifične situacije, ki jo 
je povzročila epidemija co-
vida-19, ne morejo ocenje-
vati objektivno. »Predvsem 
se pozna to, da ni bilo tujih 
gostov oziroma jih je bilo 
zelo malo v primerjavi s 
prejšnjimi poletnimi sezo-
nami, ko so tuji gostje pre-
vladovali. Razloge za to se-
veda vsi dobro poznamo. 
Dobra stran pa so bili tu-
ristični boni, ki so letos na 
Krvavec pripeljali dosti več 
Slovencev, ki tako vidijo, da 
je Krvavec res lepa desti-
nacija vse leto,« pravijo pri 
krvavškem žičničarju. 

V Hotelu Krvavec in apart-
majski hiši Muštrinka je 
bone unovčilo okoli petsto 
gostov, kot pravijo, pa se obi-
skovalcev nadejajo tudi še v 
prihodnjih mesecih in že za 
jesenske počitnice priprav-
ljajo pester program. 

V poletnih mesecih so si-
cer s kabinsko žičnico prepe-
ljali skoraj štirideset odstot-
kov manj potnikov kot lani 
v enakem obdobju, kot oce-
njujejo, pa je s poslovnega 
vidika razlika še precej več-
ja, saj so imeli precej manj 
enkratnih obiskovalcev, tuj-
cev in skupin. Kljub temu so 
optimistični in energijo že 
usmerjajo tudi v zimsko se-
zono in pripravljajo vse pot-
rebne ukrepe za varno smu-
ko. S predprodajo smučar-
skih vozovnic so začeli v za-
četku tega meseca.

Slabo poletje v gorskih 
središčih
Epidemija covida-19 je zarezala tudi v poletno 
sezono gorskih središč, ki so naštela manj gostov 
kot v preteklih poletjih. Kako sezono ocenjujejo na 
Krvavcu?

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V občini Šenčur 
gradijo še eno krožišče. 
Doslej so jih gradili na re-
gionalni cesti Kranj–Brnik, 
zdaj pa nastaja novo v središ-
ču Šenčurja. Zaradi gradnje 
je do konca tega meseca ob-
javljena zapora dela Kranj-
ske ceste. 

Krožišče je eden od ko-
rakov k urejanju občin-
skega središča, kjer se na-
dejajo, da bodo v kratkem 

lahko porušili ruševine stare 
Blagneče hiše in na njenem 
mestu zgradili novo, ven-
dar v izvorni obliki. Blagne-
ča hiša bo namenjena kultur-
ni dejavnosti, ob njej pa je že 
zgrajen medgeneracijski 
center. Uradno ga še niso od-
prli, saj mora biti najprej ure-
jena okolica, v že dokončani 
notranjosti pa za zdaj pote-
kajo zasedanja občinskega 
sveta. V prihodnje pa bo na-
menjen različnim medgene-
racijskim dejavnostim. 

Zdaj gradijo še krožišče  
v središču Šenčurja

Gradnja krožnega križišča v središču Šenčurja 
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Medvode – V času posebnih razmer zaradi novega koronaviru-
sa so v Knjižnici Medvode pripravili posnetke pravljic v izvedbi 
knjižničarke Mirjam Slanovec, namenjene vsem generacijam. 
Vsak četrtek ob 17. uri si boste tako lahko na njihovem profilu 
na Facebooku ogledali eno virtualno pravljico. Ta četrtek bo 
na vrsti ruska ljudska pravljica Lonček kuhaj.

Virtualne pravljice Knjižnice Medvode
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tudi v občini 
Škofja Loka so zagnali pro-
jekt Prostofer. Pridobili so 
šest prostovoljcev, tri moš-
ke in tri ženske, zanje so 
prejšnji teden v okviru Zla-
te mreže izvedli izobraževa-
nje. Prostofer je trajnostni 
vseslovenski prostovoljski 
projekt za mobilnost starej-
ših, ki povezuje starejše ose-
be, ki potrebujejo prevoz in 
ne zmorejo uporabljati jav-
nih in plačljivih prevozov, s 
starejšimi aktivnimi vozni-
ki, ki pa po drugi strani radi 
priskočijo na pomoč. 

Prostofer je namenjen 
vsem tistim starejšim, ki ne 
vozijo sami, nimajo sorod-
nikov in imajo nizke me-
sečne dohodke, pa tudi slab-
še povezave z javnimi pre-
voznimi sredstvi. Na ta na-
čin jim omogočijo lažjo do-
stopnost do zdravniške oskr-
be, brezplačne prevoze do 
javnih ustanov, trgovinskih 
centrov in podobno. V Ško-
fji Loki, kjer so za te namene 
pridobili nov električni avto-
mobil, so se odločili, da bodo 
najprej poskrbeli za vožnje 
v okviru domače občine, če 
bodo starejši potrebovali pre-
voz do zdravstvenega doma, 
centra za socialno delo, na 
občino, upravno enoto in v 
druge javne zavode, pa tudi 
v banko, na pokopališče in 

podobno. Možnost prevozov 
pa so razširili tudi na bolni-
šnice v Ljubljani, na Jeseni-
cah in na Golniku, kjer ljud-
je potrebujejo različne speci-
alistične preglede, je poveda-
la Sabina Gabrijel z Občine 
Škofja Loka. 

»Začeli smo usposablja-
nje voznikov prostovoljcev, 
in sicer so se v teoretičnem 
delu seznanili s projektom 
in načinom dela, v praktič-
nem pa se preizkusili v vo-
žnji z električnim avtomo-
bilom,« je povedala Gab-
rijelova in napovedala, da 

od 15. oktobra naprej pri-
hodnji uporabniki že lah-
ko kličejo na brezplačno te-
lefonsko številko 080 10 10 
in rezervirajo prevoz. Klic-
ni center je na voljo za re-
zervacije prevozov vsak de-
lovnik med 8. in 18. uro, re-
zervacijo prevoza pa je tre-
ba najaviti vsaj tri dni pred 
izvedbo storitve. Vozniki 
prostovoljci bodo prevoze 
opravljali od ponedeljka do 
petka med 8. in 16. uro, iz-
jemoma pa se lahko dnevi 
in ure tudi prilagodijo po-
trebam.

Pa bo šest prostovoljcev z 
enim avtomobilom kos po-
trebam po prevozih starej-
ših v občini Škofja Loka? Sa-
bina Gabrijel pravi, da bodo 
to lahko videli že kmalu, zdaj 
pa na osnovi izkušenj iz ene 
od primerljivih občin oce-
njujejo, da bodo to zmogli. 
Kljub temu pa še naprej va-
bijo prostovoljne voznike, da 
svojo pripravljenost sodelo-
vati v tem projektu sporoči-
jo na občino. Kontaktna ose-
ba je Sabina Gabrijel, telefon: 
04/5112-330 ali e-pošta: sabi-
na.gabrijel@skofjaloka.si.

»Prostoferji« že pripravljeni
Župan Tine Radinja je prostovoljnim voznikom, ki bodo vozili v okviru projekta Prostofer, prejšnji teden 
izročil ključe avtomobila, ta teden pa bodo usposobljeni prostovoljci že začeli voziti. 

Prva trojica »prostoferjev« iz Škofje Loke (Zuhdija Mušedinovič, Jože Krek in Franc Hafner) 
je že usposobljena za vožnjo. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Suhi Dol – V 53. knjigi iz zbir-
ke Glasovi so zbrali 434 pri-
povedi iz župnij Lučine in 
Šentjošt nad Horjulom, pri 
čemer jih je največ, več kot 
tristo, iz zaselka Suhi Dol, ki 
leži na stičišču obeh župnij. 
Večina pripovedi je zapisana 

v rovtarskem narečju, ki je 
značilno za to območje, opi-
sujejo pa trdo življenje ljudi 
v teh krajih. Zato že naslov 
Pošten bodi in delaj priča o 
lastnostih in vrednotah tega 
okolja, je poudarila mentori-
ca in urednica zbirke Glaso-
vi Marija Stanonik.

Prvi zapisi, ki so zbrani 
v knjigi, so nastali pred le-
tom 1955. Že takrat je na-
mreč Tone Košir začel zapi-
sovati pripovedi starih ljudi, 
večinoma iz Suhega Dola. 
»Ogromno pripovedi pa iz-
vira kar z naše domačije, 
kjer smo snemali pripovedi 
mojega očeta Matevža Ko-
širja in njegove žene Slav-
ke,« je pojasnila Milena Ig-
ličar, ki je pripovedi zbirala 
skupaj s Tonetom Koširjem, 
drugimi domačimi in sose-
do prevajalko Ireno Modri-
jan. Največ je zgodovinskih 
in socialnih povedk ter anek-
dot, pa tudi bajčne, strašlji-
ve in legendne povedke so 
našli, med njimi pa ni niti 
ene pravljice, s katerimi se 
sicer običajno začnejo knji-
ge iz zbirke Glasovi. »Ljud-
je na tem območju so ime-
li trdo življenje, veliko so 
delali, se tudi šalili, ampak 

pravljic pa niso pripovedo-
vali. Vse je bilo res,« je pou-
daril Tone Košir in dodal, da 
so bile zato toliko pogostej-
še anekdote. »Humor jim 
je pogosto pomagal prežive-
ti v okolju, v katerem ni bilo 
prostora za pravljice.« Bo-
gat je tudi etnološki razde-
lek, v katerem so zbrali opi-

se kmečkih opravil ter šeg in 
navad iz tega okolja, tako kot 
druge knjige iz te zbirke pa 
se zaključuje vedro s šaljivi-
mi povedkami. Za jezikov-
no podobo zbranih besedil 
je poskrbela dialektologinja 
Vera Smole. Vse skupaj so 
dopolnili s seznamom manj 
znanih narečnih besed, ki 
obsega kar 18 strani; skupaj 
je po oceni Toneta Koširja in 
Milene Igličar pojasnjenih 
okoli devetsto narečnih be-
sed. Knjigo, ki je izšla pod 
okriljem Založbe ZRC pri 
Znanstveno raziskovalnem 
centru Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti v Lju-
bljani, bogatijo še slike ilu-
stratork, ki prihajajo iz kra-
jev, v katerih so zbirali pri-
povedi v knjigi. 

Na zemljevidu sloven-
skih folklornih pripovedi se 
je tako znašel tudi Suhi Dol, 
ki ga na današnjih zemljevi-
dih sicer ni več najti, so po-
jasnili ob knjigi. »Zato je še 
toliko bolj pomembno, da 
ga je Tone Košir ovekovečil 
v številnih domoznanskih 
knjigah.« Njegova dolgole-
tna prizadevanja pa so zdaj 
kronana še s knjigo iz zbir-
ke Glasovi.

O trdem življenju 
brez pravljic
V Suhem Dolu so prvo nedeljo v oktobru 
predstavili novo knjigo iz zbirke Glasovi avtorjev 
Toneta Koširja in Milene Igličar z naslovom 
Pošten bodi in delaj: folklorne in spominske 
pripovedi iz župnij Šentjošt in Lučine.

Tone Košir in Milena Igličar na predstavitvi knjige v Suhem 
Dolu / Foto: France Stele

Ana Šubic

Železniki – V občini Železni-
ki te čas zaključujejo zadnje 
letošnje investicije v ceste. 
V okviru programa asfalti-
ranja občinskih cest so tako 
te dni asfaltirali še najdalj-
ši predvideni odsek, in si-
cer manjkajoči, več kot kilo-
meter dolg odsek do doma-
čij Krivca in Sorčana v Dav-
či. Prav te dni v Zgornji Dav-
či zaključujejo tudi največjo 
letošnjo občinsko investici-
jo v ceste – 221 tisoč evrov 
vredno rekonstrukcijo od-
seka Štulc–Jurež. Na skoraj 

900 metrih ceste so utrdili 
in razširili vozišče, zgradi-
li podporne zidove in poskr-
beli za odvodnjavanje, v krat-
kem bo sledilo še asfaltira-
nje. Med večjimi investicija-
mi je bila tudi ureditev ceste 
Rotek–Zgornje Danje–Tok-
ra–Ravne–Šurk, za katero 
so namenili več kot 190 ti-
soč evrov. Rekonstrukcijo so 
končali v septembru.

Občina Železniki je sicer 
letos za investicijsko vzdrže-
vanje in gradnjo občinskih 
cest v občinskem proračunu 
zagotovila skoraj 900 tisoč 
evrov.

Urejajo še zadnje odseke občinskih cest

Te dni so asfaltirali dober kilometer ceste do Sorčana in 
Krivca v Davči. / Foto: Rok Pintar

Maja Bertoncelj

Medvode – Šolsko špor-
tno igrišče pri Osnovni šoli 
Medvode je zelo dobro obi-
skano in izkoriščeno tako 
v dopoldanskih kot tudi 

popoldanskih urah, zato so 
se na Občini Medvode od-
ločili, da bodo celotno ob-
močje osvetlili. »S tem bo 
omogočena uporaba igrišč 
za mali nogomet in košar-
ko, tekaške proge ali ostalih 

športnih dejavnosti tudi v 
jesenskem ali spomladan-
skem času, ko so dnevi kraj-
ši. Postavljeni bodo štirje 
drogovi, na vsakem pa bodo 
nameščeni trije reflektorji. 
Želje po osvetlitvi igrišča so 

izrazili športniki in rekrea-
tivci že takoj po odprtju igri-
šča, zato smo projekt že lani 
uspešno prijavili na razpis 
Fundacije za šport, kjer smo 
prejeli nepovratna sredstva v 
višini 11.752 evrov. Vrednost 
celotne investicije je 40.246 
evrov,« pojasnjujejo na Ob-
čini Medvode.

Športno igrišče bo dobilo razsvetljavo
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Neža Markelj

S kolesom na prekmurske dödole
Poletje je minilo hitro, pre-

hitro, mimo mene je švigni-
lo s svetlobno hitrostjo in mi 
pustilo lepe spomine ter og-
romno neuresničenih načr-
tov, ki jih zdaj želim stisni-
ti v redke sončne dni, raz-
pete med predavanji in tu-
robnim oktobrskim vreme-
nom. In tako sva z Nejcem 
pretekli konec tedna »po-
begnila« v Prekmurje – v po-
polnoma drug svet, v deže-
lo neizmerno prijaznih lju-
di, odlične kulinarike, v svet 
belih štorkelj in zelenih vi-
nogradov. Pobegnila sva od 
hitrega vsakdana in po dol-
gem in počez prekolesarila 
Goričko – gričevnato pokra-
jino med Muro in Rabo, ki 
ponuja celo paleto kolesar-
skih izkušenj, od pravih ce-
lodnevnih etap do uživaških 
turističnih izletov in krajših 
družinskih poti. 

Štiridesetkilometerski 
krog sva začela pri posestvu 
Passero v Tešanovcih, kjer 
sva parkirala avto, si nab-
rala energijo z njihovimi 
slastnimi čokoladnimi pra-
lini in počasi odkolesari-
la do Bogojine. Prvi posta-
nek sva naredila na majh-
nem griču nad vasjo, kjer 
stoji zelo lepa in arhitek-
turno zanimiva Plečniko-
va cerkev. Vožnjo sva na-
daljevala v smeri Strehov-
cev in Filovcev, do Dobrov-
nika in tropskega vrta Oce-
an Orchids, se sprehodila 
med nenavadnimi tropski-
mi rastlinami, kupila pre-
lepo belo orhidejo in odko-
lesarila proti Bukovniške-
mu jezeru. Ta je poleg ribo-
lova odličen tudi za kampi-
ranje, piknike v naravi, pus-
tolovske aktivnosti in nabi-
ranje energije na eni izmed 

26 energetskih točk, ki sto-
jijo ob majhni kapelici sv. 
Vide tik ob jezeru. 

Motvarjevci, Pordašin-
ci in Prosenjakovci, mimo 
katerih sva nato nadaljeva-
la kolesarsko potepanje, so 
značilne dolge obcestne va-
sice, umeščene med števil-
ne vinograde in griče, ki sva 
jih z veliko sopihanja in tru-
da le premagala in se ustavi-
la v vasi Selo. Tu sredi trav-
nikov stoji cerkev sv. Niko-
laja – opečnata romanska 
rotunda iz 13. stoletja, ki te 
s pravljično belo podobo z 
majhnimi okni in skodlasto 
streho prav gotovo prestavi v 
povsem drug svet. 

Izlet se je počasi bližal 
koncu in tako sva sopiha-
je premagala še zadnjo str-
mino ter se v vasi Fokov-
ci ustavila v Gostilni K Ro-
tundi. Domače, pristno 

prekmursko vzdušje in 
odlična hrana, ki jo iz srca 
priporočam, so verjetno tudi 
razlogi, da jim je tisti dan žal 
zmanjkalo prekmurskih gi-
banic, a so me vseeno moč-
no razveselili z odlično buč-
no juho, cigansko pečenko z 
obilico česna, račjimi prsmi 

v slivovi omaki, ajdovim 
štrukljem in slavnimi dödo-
li. Iz Fokovcev sva se spusti-
la še do Moravskih Toplic in 
se vrnila v Tešanovce, med 
vožnjo pa sva si še stokrat 
in stokrat prisegla, da se v 
»glavo naše kokoške« kma-
lu spet vrneva. 

V tropskem vrtu Ocean Orchids

Maja Bertoncelj

Medvode – Viseči most med 
Vikrčami in Mednom čez 
reko Savo, ki je namenjen 
pešcem in kolesarjem in je 
vpisan v register kulturne 
dediščine, je potreben obno-
ve. Zgrajen je bil leta 1934, 
temeljito obnovljen pa pred 
štiridesetimi leti.

Več kot devetdeset metrov 
dolgo leseno mostišče nosi-
ta nosilca iz armiranega be-
tona s kabli, ob straneh je za-
varovano z ograjo, zanimivo 
pa je tudi, ker je pokrito z 
dvokapno streho. Zgrajeno 
je bilo po načrtih inženirja 
Stanka Dimnika. Pred nje-
govim odprtjem so domači-
ni in drugi Savo na tem delu 
prečili z brodom. Solastni-
ci mostu sta Mestna občina 
Ljubljana in Občina Medvo-
de. Meja med občinama na-
mreč poteka po sredini reke 
Save. Zaradi slabega stanja 
nekaterih delov mostu ob-

čini načrtujeta njegovo ob-
novo. »V prvi fazi je bila iz-
delana statična presoja in 
pripravljen predlog ukre-
pov za sanacijo. Iz izdelane 
dokumentacije izhaja, da je 
bila konstrukcija izdelana 
skladno z veljavnimi pred-
pisi, da so leseni elementi 

konstrukcije ustrezni, da 
vse dimenzije lesenih ele-
mentov ustrezajo. Na armi-
ranobetonskih elementih 
ni zaznati poškodb, ki bi po-
menile prekoračitev njiho-

ve nosilnosti,« pojasnjuje 
Katja Gomboši Telban, sve-
tovalka župana Medvod za 
investicije in evropske pro-
jekte, in nadaljuje: »Pred-
laga se, da se najprej zame-
njajo poškodovana kritina 
strehe, nekaj špirovcev in le-
tev, prav tako poškodovane 

in deloma deformirane po-
dnice. Predlaga se tudi, da 
se izvede podrobni pregled 
brvi s poudarkom na prei-
skavah in pregledu armira-
nobetonskih pilonov, jekle-
ne nosilne vrvi, lesenih spo-
dnjih delov mostu in detajli 
obešanja lesene konstrukci-
je na vešalke.« 

Kot še odgovarja Gombo-
ši Telbanova, je za nadalj-
nji pregled brvi Mestna ob-
čina Ljubljana že pridobila 
ponudbo, katere vrednost, 
ki odpade na Občino Med-
vode in MOL, presega dvaj-
set tisoč evrov. »Iz tega raz-
loga smo Mestni občini Lju-
bljana sporočili, da sem nam 
po našem mnenju zdi preje-
ta ponudba visoka in da jo 
bomo poskušali dobiti še od 
kakšnega drugega izvajalca, 

sicer bomo glede na vred-
nost naročila morali izves-
ti postopek javnega naroča-
nja. S tem se je Mesta obči-
na Ljubljana strinjala. Tre-
nutno smo tako v postopku 
zbiranja ponudb.«

Na Občini Medvode še pra-
vijo, da bo obnova visečega 
mostu realizirana najkasne-
je ob izgradnji kolesarske po-
vezave med Medvodami in 
Ljubljano. Občina Medvo-
de namreč v sklopu projek-
tov iz naslova Dogovora za 
razvoj regij prijavlja prav ko-
lesarsko povezavo, ki bo po-
vezala obe občini s kolesar-
sko stezo ob reki Savi. Vstop 
v občino Medvode iz Ljublja-
ne pa je prav po visečem mo-
stu v Mednu. Začetek del na 
tem projektu je načrtovan v 
prihodnjem letu.

Obnova visečega mostu
Viseči pokriti most, ki od leta 1934 povezuje naselji Vikrče in Medno, naj bi bil obnovljen najkasneje  
ob izgradnji kolesarske povezave med Medvodami in Ljubljano.

Viseči most, ki povezuje naselji Vikrče in Medno, torej dve občini, je bil zgrajen pred 86 leti. 
Vpisan je v register kulturne dediščine. / Foto: Peter Košenina

Maja Bertoncelj

Medvode – Pisali smo že, da 
bo Občina Medvode letos fi-
nancirala cepljenje proti se-
zonski gripi za vse občanke 
in občane, kar je potrdil tudi 
občinski svet s tem, ko je na 
septembrski seji sprejel re-
balans proračuna za leto 
2020. V njem je petdeset ti-
soč evrov prav za ta namen. 
To bo v prvi fazi zadoščalo za 
3.500 odmerkov cepiva.

Zavod za zdravstveno za-
varovanje krije stroške cep-
ljenja proti sezonski gripi 
za nekatere ranljive skupi-
ne, ki se lahko brezplačno 
cepijo pri izbranem zdrav-
niku, preostali občani Med-
vod pa se lahko na brezplač-
no cepljenje naročijo od po-
nedeljka do petka med 8. in 
14. uro na telefonski števil-
ki 01 361 95 15 ali po e-pošti 
gripa@medvode.si. Cep-
ljenje bo potekalo v Zdra-
vstvenem domu Medvode 
takoj po dobavi cepiva, ki bo 

predvidoma v drugi polovi-
ci oktobra. Do brezplačne-
ga cepljenja proti gripi v ZD 
Medvode bodo iz sredstev ob-
činskega proračuna upraviče-
ni občani občine Medvode, ne 
glede na to, kje imajo izbrane-
ga osebnega zdravnika, obči-
na pa bo krila tudi strošek cep-
ljenja za vse zaposlene v jav-
nih zavodih, katerih ustano-
viteljica je. To velja tudi za tis-
te zaposlene, ki niso občani 
medvoške občine, na ceplje-
nje pa se bodo lahko naročili 
pri svojem delodajalcu. 

Ob najavi projekta sta ob-
čane k cepljenju pozvala žu-
pan Medvod Nejc Smole in 
direktorica Zdravstvenega 
doma Medvode mag. Mar-
jeta Tomšič Matić, dr. med., 
spec. »Občina Medvode bo 
ena prvih slovenskih ob-
čin, ki brezplačno cepljenje 
omogoča vsem občanom. 
Pozivam jih, naj izkoristijo 
to možnost in s tem zaščiti-
jo sebe in svoje bližnje,« je 
poudaril Smole.

Brezplačno 
cepljenje proti gripi
Medvoški občinski svetniki so s sprejemom 
rebalansa letošnjega proračuna petdeset tisoč 
evrov namenili za cepljenje proti sezonski gripi  
za vse občanke in občane.

Več kot devetdeset metrov dolgo leseno mostišče 
nosita nosilca iz armiranega betona s kabli, ob straneh 
je zavarovano z ograjo, zanimivo pa je tudi, ker je 
pokrito z dvokapno streho. Zgrajeno je bilo leta 1934 
po načrtih inženirja Stanka Dimnika.

Tržič – Tudi v začetku novega šolskega leta so vse tri tržiške 
osnovne šole pristopile k izvedbi projekta Pešbus – organizira-
nega, aktivnega prihoda učencev v šolo po začrtanih pešpoteh 
in po stalnem urniku. Aktivna pot v šolo je pomembna za 
zdravje, samostojnost in socialni razvoj, poudarjajo na Občini 
Tržič. Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga 
poznajo, postopoma spoznavajo prometne predpise in pravila 
vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Pešbus 
razbremeni starše, ki tako otroke v šolo pospremijo samo ob 
določenih dnevih, ne pa vsak dan ...

Spodbujajo projekt Pešbus za aktivno pot v šolo
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Jasna Paladin

Snovik – Kamniški podje-
tniki so željo po združeva-
nju in sodelovanju z usta-
novitvijo Podjetniškega klu-
ba Kamnik uresničili pred 
petimi leti in od takrat nap-
rej so njihove vrste še ved-
no trdne, še več, število čla-
nov raste, med njimi pa sta 
tudi že dve zagonski podje-
tji, ki so jima s svojim delo-
vanjem v sklopu kluba po-
magali prav prekaljeni pod-
jetniki. Njihovo glavno pos-
lanstvo je namreč pomagati 
mladim podjetnikom na za-
četku poslovne poti.

Začelo se je s KIKštarter 
Pospeševalnikom in nada-
ljevalo s KIKštarter Zadru-
go, ki je zaslužna za to, da 
imajo mladi podjetniki da-
nes tudi svoje 'coworking' 
prostore. »Iz KIKštarterja 
je izšlo že več kot sto novih 
delovnih mest in vrsta uspe-
šnih podjetij, ki jih brez vaše 
podpore ne bi bilo. Želim si, 
da bi tako delali tudi v pri-
hodnje,« je zbrane nagovo-
ril župan Matej Slapar, ki pa 
ima še eno funkcijo. Opra-
vlja namreč tudi delo gene-
ralnega sekretarja Podjetni-
škega kluba Kamnik.

Podjetniki so sprva skup-
ščino kluba nameravali or-
ganizirati vsake pol leta in 
tako pogosto naj bi se zame-
njal tudi predsednik, a so 
kasneje mandat podaljšali 

na eno leto, aktualni predse-
dnik Stojan Hergouth pa je 
to funkcijo zaradi epidemije 
opravljal skoraj dve leti. Kot 
je povedal v poročilu, je glav-
no pozornost namenil dru-
ženju podjetnikov, saj »če se 
poznamo, lahko tudi poslov-
no sodelujemo«, in pa mla-
dim, ki jim v okviru KIK-
štarter Zadruge zagotavlja-
jo materialne pogoje za za-
četek poslovne poti. Pouda-
ril je, da so v času epidemije 
vladi in Gospodarski zborni-
ci Slovenije podali vrsto pre-
dlogov za krizne ukrepe, 
zaključil pa z mislijo, da ga 
veseli, ker kamniška podje-
tja v številnih kazalcih pre-
segajo slovensko povprečje.

V torek, 6. oktobra, je 
Hergouth svoje mesto pre-
pustil novemu predsedniku 
(sam je postal podpredse-
dnik) – soglasno so za to mes-
to izbrali prokurista Term 
Snovik Ivana Hribarja, zato 
so skupščino tudi pripravi-
li v novi večnamenski dvo-
rani term. »Verjamem, da 
bomo s to energijo izbrano 
vizijo peljali še naprej. Pod-
jetnik sem že praktično vse 
življenje in zdi se mi nujno 
potrebno, da se podjetniki 
takole družimo in sodeluje-
mo, ne le za nas, ampak za 
širšo skupnost. Če bo uspeš-
no gospodarstvo, se bo lah-
ko razvijalo tudi vse ostalo,« 
je v svojem prvem nagovoru 

v novi vlogi poudaril Hribar 
in zbranim predstavil pot 
Term Snovik od ideje do da-
nes. V apartmajskem nase-
lju imajo 360 ležišč, še oko-
li 120 pa jih je pri različnih 
zasebnikih v bližnji okolici, 
a potrebe njihovih gostov so 
vse večje. »Ne želimo posta-
ti velik termalni kompleks, 
a potreba po gradnji hotela 
je postala nujna, tudi po še 
enem bazenu ter dodatnih 
prostorih za terapije. V pro-
storske akte bomo umestili 
tudi pokrit olimpijski bazen 
in še en hotel z bazenom,« je 
predstavil Hribar. Že kmalu 
pa bodo nared nove površi-
ne za avtodome, ki jih že ure-
jajo.

Iz leta v leto močnejši
Kamniški podjetniki, združeni v Podjetniškem klubu Kamnik, so na svoji sedmi skupščini za 
predsednika imenovali Ivana Hribarja, prokurista Term Snovik. V klubu je že enainšestdeset uspešnih in 
zdravih podjetij, ki dokazujejo, da je Kamnik občina, ugodna za razvoj podjetništva.

Župan Matej Slapar, novi podpredsednik Podjetniškega kluba Kamnik Stojan Hergouth, 
novi predsednik Ivan Hribar in trije nekdanji predsedniki Urban Bergant, Tomaž Lah in  
Aleš Juhant

Aleš Senožetnik

Jablje – Na gradu Jablje je ne-
davno potekala projekcija in 
predstavitev dokumentarne-
ga filma Ukročena trmoglav-
ka, življenje ob Pšati: od izvi-
ra do izliva, ki so ga posne-
li člani študijskega krožka 
Etno – fletno iz Trzina. 

V dokumentarcu so av-
torji predstavili številne po-
drobnosti iz življenja reke in 
tudi prebivalcev petih občin, 
ki so se naselili ob njej. Reka 
je v preteklosti poganjala šte-
vilne mline in žage, kasneje 
pa tudi industrijske obrate. 
Tako je na območju današ-
njega Ince v Mengšu poga-
njala prvo tovarno kartona 
v Sloveniji, njeno moč pa so 
izkoriščali za pridelavo lede-
nih plošč za hlajenje mesa. 
Reka je bila pomembna tudi 

za gospodinjstva, saj so se 
prebivalci v njej kopali in 
tudi prali perilo. 

Pšata pa ni bila le pomem-
ben vir energije za prebival-
ce, obrt in industrijo, tem-
več predstavlja tudi naravno 

okolje številnim živalskim in 
rastlinskim vrstam. Ustvar-
jalci filma so opozorili na šte-
vilna mokrišča ob reki, ki so 
bila v preteklosti izsušena, s či-
mer smo izgubili del pestrosti 
njenega ekosistema. Številne 

živali in rastline so danes pre-
cej redke. Med njimi so poseb-
no pozornost namenili žerjav-
čku – močvirskemu tulipanu, 
mesojedi rastlini rosiki in dru-
gim. Ob bregu reke pa še da-
nes stoji topol z enim največjih 
obsegov pri nas, ki je predla-
gan za naravno znamenitost.

Film je režirala mentori-
ca študijskega krožka Bran-
ka Urbanija, pri ustvarjanju 
pa so sodelovali člani Rok 
Vojska, Urška Tavčar, Jožica 
Rihter, Simon Prosen, Ksenja 
Prosen, Joži Valenčak, Špela 
Mljač, Dragica Kosterov, Lju-
bo Majcen, Miha Velepec, De-
bora von Kastelmur in Daria 
Borovski. Z nasveti pri prip-
ravi scenarija je ustvarjalcem 
pomagal izkušeni novinar 
RTV Slovenija Miro Štebe, za 
snemanje in montažo pa je 
poskrbel Vid Merčun.

Pšata – ukročena trmoglavka
Člani študijskega krožka Etno – fletno so posneli dokumentarni film o Pašti, reki, ki teče skozi občine 
Cerklje, Komenda, Mengeš, Trzin in Domžale.

Tako kot Pšata povezuje ljudi petih občin, so se na  
simbolni ravni, s prepletom traku, povezali tudi župani. 
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Jasna Paladin

Kamnik – Razstava z naslo-
vom »Jože Plečnik 1872–
1957.  Arhitekt v Ljubljani, 
Pragi in na Dunaju« je v pro-
storih Mekinjskega samo-
stana na ogled od četrtka, 8. 
oktobra, dalje, gre pa za delo 
dr. Damjana Prelovška, ki 
je našemu največjemu ar-
hitektu, ki ga je kot desetle-
tni deček spoznal tudi sam, 
posvetil svoje življenje.

Razstava, ki prikazuje 
Plečnikov življenjski opus 
od začetkov pa vse do nje-
gove smrti, je bila leta 2007 
na ogled v Narodni galeriji 

Ljubljana, potem je potova-
la po Sloveniji, gostovala pa 
je celo v Tokiu. A prostora za 
vse panoje je začelo zmanj-
kovati, zato je leta 2019 na 
pobudo Prelovška Narodna 
galerija Ljubljana  brezplač-
no odstopila vse panoje s fo-
tografijami in besedili Jav-
nemu zavodu Mekinjski sa-
mostan. Tam so bili pobude 
za postavitev stalne razstave 
zelo veseli, saj si zadnja leta 
z različnimi vsebinami želi-
jo napolniti in oživiti to ve-
liko stavbo s pomembnim 
zgodovinskim pečatom.

»Vesel sem, da je razsta-
va svojo trajno postavitev 
našla v kraju, kjer je Plečnik 
tudi aktivno deloval, še po-
sebej po drugi svetovni voj-
ni; najbolj znana je cerkev 

v Zgornjih Stranjah, preno-
vljena po njegovih načrtih, 
pa kapela božjega groba v 
frančiškanskem samostanu, 
lovski dvorec v Kamniški Bi-
strici, ornamentika na proče-
lju stavbe na Glavnem trgu 
… Na razstavi, kjer gre za iz-
bor del, je resda od njegovih 
kamniških projektov pred-
stavljena le stranjska cer-
kev, saj sem z razstavo sku-
šal uravnoteženo predstavi-
ti celotno Plečnikovo življe-
nje, tudi denimo njegovo du-
najsko obdobje, ki je poveči-
ni bolj spregledano, pa seve-
da njegovo delovanje v Pra-
gi, ki je pomembno vplivalo 

tudi na Plečnikova ljubljan-
ska dela,« nam je povedal 
dr. Damjan Prelovšek, ki je 
na odprtju povedal tudi mar-
sikatero anekdoto o Jožetu 
Plečniku. Kot je še dodal, si 
želi, da bi razstavo obogatili 
tudi s kakšnimi predmeti. Za 
to pa ne bi bilo treba iti daleč, 
saj je Jože Plečnik prijatelje-
val tudi z nekaterimi Kamni-
čani. Družina Stele tako še 
danes hrani vrsto pohištva in 
tudi sveč, ki jih je zanje obli-
koval Plečnik. Razstavo bo 
dopolnila tudi video predsta-
vitev še nezgrajenih Plečni-
kovih projektov.

Razstava je v Mekinjskem 
samostanu na ogled vsak de-
lovnik od 8. do 15. ure, za na-
javljene pa bodo organizirali 
tudi vodene oglede.

Za Plečnika prostor 
v samostanu
V Mekinjskem samostanu so odprli stalno 
razstavo o arhitektu Jožetu Plečniku, ki jo je 
avtor dr. Damjan Prelovšek že razstavil v Narodni 
galeriji, a v njihovih depojih za panoje ni bilo več 
prostora. 

Avtor razstave dr. Damjan Prelovšek in kamniški župan 
Matej Slapar / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – Stavba Policijske postaje Kamnik je že močno dotra-
jana, a bo kmalu obiskovalcem vsaj malce bolj prijazna. Med-
tem ko občina načrtuje tudi energetsko sanacijo fasade, je 
izbrani izvajalec, podjetje VG Vrankar, konec septembra začel 
urejati nov vhod v stavbo. Ta bo namenjen strankam, uredili 
pa ga bodo s strani parkirišča, za kar so morali najprej poru-
šiti obstoječe stopnice. Uredili bodo tudi klančino za invalide 
ter namestili nadstrešek. Dela bodo predvidoma končana do 
konca oktobra.

Policijska postaja dobiva nov vhod



12 Gorenjski glas
torek, 13. oktobra 2020KULTURA igor.kavcic@g-glas.si

Igor Kavčič

Šenčur – Zaradi razmer, ki 
so ob pandemiji covida-19 
zajele domala ves svet, so 
morali prilagoditi tudi doga-
janje na letošnjem, sicer ju-
bilejnem 15. Mednarodnem 
simpoziju umetniške kera-
mike V-oglje. Ta je v juliju 
potekal na običajnem mes-
tu v umetniškem ateljeju 
Barbe Štembergar Zupan in 
Nika Zupana v Vogljah, a so 
bili vsi tokratni udeleženci 
in gostje iz Slovenije.

Organizatorji v Zavodu 
V-oglje so bili tako spomla-
di postavljeni pred vpraša-
nje, kako letošnji simpozij 
brez tujih umetnikov ven-
darle narediti mednaroden. 

»To je bil velik izziv, ki nam 
ga je uspelo realizirati v do-
govoru z Gorenjskim muze-
jem in Galerijo Mestne obči-
ne Kranj. Pripravili smo dve 
razstavi v Kranju, na katerih 
smo predstavili predvsem 
dela nekaterih eminentnih 
tujih umetnikov, ki so v teh 
letih ustvarjali na simpozi-
ju. Tako smo se letos lahko 
posvetili zgolj slovenskim 
avtorjem,« odgovarja Barba 
Štembergar Zupan. »Ob ne-
kaj prekaljenih mojstrih ke-
ramike smo se tako odločili 
ponuditi priložnost mladim. 
Povabili smo dve študentki 
keramike in dve mladi obli-
kovalki, za piko na i pa se je 
simpozija udeležil tudi kipar 
Tomaž Šebrek.«

Na simpoziju ustvar-
jena dela že tradicional-
no predstavijo v prvem je-
senskem razstavnem ter-
minu v domačem Muzeju 
občine Šenčur. Zaradi pre-
ventivnih ukrepov letos si-
cer ni bilo uradnega odpr-
tja razstave, vrata galerije 
pa so se za posamezne obi-
skovalce prvič odprla pre-
tekli torek. Kljub okrnjeni 
zasedbi na simpoziju lahko 
brez zadržkov potrdimo, da 
je razstava ne le zelo slikovi-
ta, kar je ob raznolikih ume-
tniških praksah, ki jih goji-
jo udeleženci, na teh razsta-
vah že običaj, ampak gre tudi 
za zelo kakovostna umetni-
ška dela. Raznolike tehnike 
in avtorske poetike nas ved-
no znova osupnejo – kaj vse 
nam vendarle ponuja glina, 
če gre ta skozi prste pravih 
mojstrov. »Lahko rečem, da 
so bili letošnji udeleženci 
pri svojem delu zelo zavze-
ti, kar se vidi tako v kvaliteti 
kot količini del, ki so jih na-
redili v našem ateljeju,« po-
udari Štembergar Zupano-
va in doda, da je bil letošnji 
simpozij čudovita izkušnja 
skupnega dela. »Posvečali 
smo se različnim tehnikam, 
drug drugemu prenašali 
znanje in izkušnje, pripravi-
li smo okroglo mizo, govorili 

o povezavi med besedo in ke-
ramiko in podobno. Mogoče 
so manjkali le večerni pogo-
vori in druženje, saj so Slo-
venci po celodnevnem delu 
običajno odhajali domov.« 

Že deveto leto je na sim-
poziju sodeloval tudi foto-
graf mlajše generacije, ki ga 
vsako leto priporoči mojster 
Arne Hodalič. Tokrat je bil to 
Anže Grabeljšek, ki je udele-
žence simpozija fotografiral 
na prav poseben način, saj 

je njihove portrete predsta-
vil na fotografijah na steklu. 
Na razstavi so na ogled po-
večave na papirju originalov 
na steklu. Poleg obeh gosti-
teljev Nika Zupana in Barbe 
Štembergar Zupan se s sov-
jimi deli tako predstavlja-
jo še Ana Hanzel, Ivan Sku-
bin, Ifigenija Simonović, 
Tomaž Šebrek, ob njih pa še 
gostje Jasmina Verbič, Ni-
kolaj Mašukov, Ivana Petan, 
Maruša Mazej, Veronika 

Lah, Barbara Jemec, Nataša 
Druškovič in Petra Kostevc. 
Udeleženci in njihova dela 
so predstavljeni tudi v lič-
nem katalogu, ki je tokrat 
združen s šesto številko re-
vije za umetnost Art magazi-
ne, ki je posvečena 15-letnici 
simpozija. 

Razstavo si je mogoče ogle-
dati do 8. novembra dalje ob 
torkih in petkih od 17. do 19. 
ure ter ob nedeljah od 10. do 
12. ure.

Letos dela slovenskih mojstrov keramike
V Muzeju občine Šenčur je na ogled razstava umetniških del, ki so jih udeleženci ustvarili na letošnjem petnajstem Mednarodnem simpoziju umetniške 
keramike V-oglje.

Barba Štembergar Zupan je prve obiskovalce z veseljem popeljala po razstavi. / Foto: Igor Kavčič

Ivan Skubin se predstavlja z zanimivimi keramičnimi 
figurami. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – Člani Slovenske-
ga društva likovnih kritikov 
že nekaj let vsaka dva meseca 
izbirajo umetnika, predvido-
ma iz regije, v kateri delujejo, 
ki ga predstavijo v Galeriji Eu-
roplakat v prvem preddver-
ju Cankarjevega doma. Za 
prvo razstavo po pojavu co-
vida-19 je poskrbela umetno-
stna zgodovinarka in likovna 
kritičarka Petra Vencelj, ki je 
k sodelovanju povabila aka-
demskega slikarja Jurija Ka-
lana, po rodu Škofjeločana, 
ki živi in dela v Ljubljani.

Gre za samosvojega 
ustvarjalca resničnih po-
dob in enega tistih sodob-
nih umetnikov, ki ohranjajo 
zaupanje v klasično pojmo-
vani medij slike. »Na njem 
preigrava vprašanja in pro-
bleme sodobnega sveta in 
medsebojnih odnosov z ve-
liko mero zdravega humor-
ja. Je pa značilno, da slike 
izdeluje dolgo, do tehnič-
ne in izrazne popolnosti – 
in jih včasih tudi dodeluje, 

kot v primeru dela z naslo-
vom Fikus, ki ga predstavlja 
tokrat,« o delu, ki ga je slikar 
aktualiziral v času karantene 
in pandemske tesnobe, pove 
Petra Vencelj. 

Kalan je namreč inter-
veniral v enega svojih sta-
rejših del. Sliko je prekril s 

prozorno folijo ali neproduš-
no »masko«, kot doda Ven-
cljeva, in skozi njo izpraznil 
motiv veselega omizja s 
preprostimi, a zelo poved-
nimi temnimi linijami. V 
temnih konturah so na sliki 
opazni le še najožja družina 
in skrita navzočnost avtorja 

v podobi na pol izpraznjene 
skodelice kave. »Vzemite si 
čas za natančen ogled, kajti 
delo nagovarja večplastno, 
zahteva različne poglede in 
odpira številne interpretaci-
je,« poudarja Petra Vencelj. 
Delo bo na ogled do konca 
meseca.

Fikus Jurija Kalana
V prvem preddverju Cankarjevega doma je na ogled delo Jurija Kalana z naslovom Fikus.

Jurij Kalan in Petra Vencelj ob razstavljeni sliki velikega formata / Foto: Katarina Bogataj

Kranj – Danes, v torek, 13. oktobra, ob 18. uri bo v Območnem 
stičišču kulturnih društev ZKD Kranj na Glavnem trgu ob vodnja-
ku odprtje razstave iz cikla Akademski slikarji. Domačinka iz 
Mavčič slikarka Lara Ješe bo na samostojni razstavi premierno 
predstavila slikarsko, kiparsko in instalacijsko produkcijo novih 
del, ki so nastala v Zürichu, Ljubljani in Kranju. Umetnica bo v 
razstavišču prisotna vsak delavnik med 16. in 19. uro do torka, 
20. oktobra, oziroma še nadaljnji teden dni po predhodni najavi.

Razstavlja Lara Ješe

Mavčiče – V soboto so v Dvorani Simona Jenka v Mavčičah 
odprli razstavo del likovnikov, ki so konec septembra ustvar-
jali na ekstemporu Simon Jenko 2020. Slikarsko druženje, 
pripravili so ga v Kulturnem društvu Simona Jenka – Šmonca, 
je potekalo v znamenju pesmi iz Jenkovega cikla Obrazi, ki 
so ustvarjalce navdihovale pri delu. Likovniki Franc Branko 
Škofic, Slavka in Lojze Štirn, Dore Vrhovnik, Petrina Gruden, 
Danica Štajer, Manca in Jakob Jurak, Zdravko Purgar, Vinko 
Bogataj, Marjan Burja in akademska slikarka Lara Ješe, ki je 
udeležencem pomagala tudi z nasveti, so ustvarili dvajset del, 
ki bodo tudi v prihodnje razstavljena v Mavčičah. 

Ekstempore Simona Jenka

Likovnike so pri delu navdihovale Jenkove pesmi. Foto: Igor Kavčič
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Tacen – Za gorskimi teka-
či je tekmovalno bogat ko-
nec tedna, ki je bil v zname-
nju Šmarne gore. V petek 
so se pomerili na 25. Rekor-
du Šmarne gore, v soboto pa 
še na 41. Teku na Šmarno 
goro. Najboljša Slovenca sta 
bila Gorenjca Timotej Bečan 
in Mojca Koligar. Slednja je 
bila obakrat tudi absolutna 
zmagovalka.

Petkov lov na rekord od 
vznožja v Tacnu po poti »čez 
korenine« do cilja na vrhu 
Šmarne gore v dolžini 1,8 ki-
lometra je bil uspešen. Novo 
najhitrejšo znamko je s ča-
som 10 minut in 59 sekund 
postavil Filimon Abraham, 
ki nastopa za Nemčijo. Dru-
gi je bil Francoz Sylvain Ca-
chard, tretji pa kot prvi Slo-
venec Timotej Bečan. Peti je 
bil Luka Kovačič. »To je bila 
najtežja tekma v mojem živ-
ljenju. Deset minut je že, od-
kar sem v cilju, pa še nisem 
prišel povsem k sebi. Vzpon 
na Šmarno goro mi zelo ve-
liko pomeni, tako da je tre-
ma praktično večja kot na 
svetovnem prvenstvu. Glav-
nino gorskih treningov na-
redim tukaj. Poznam vsak 
kamenček, kar je zagotovo 
prednost. Letos je bila res 
močna tudi mednarodna 
konkurenca, bilo je precej 
prerivanja po progi. Izbolj-
šal sem lanski čas, kar je bil 
cilj. Zelo sem zadovoljen. 

Tretje mesto je danes kot 
zmaga,« je v petek na vrhu 
te priljubljene izletniške toč-
ke povedal Timotej Bečan. 
Medvoščan je s časom 11 mi-
nut in 12 sekund postavil 
slovenski rekord in šel spro-
ščeno na sobotno tekmo, ki 
je štela tudi za državno pr-
venstvo. Po gozdnih poteh 
Šmarne gore in Grmade v 
dolžini deset kilometrov sta 
bila na prvih dveh mestih 
ista tekača kot dan prej, le da 
je zmagal Cachard (41:47) 
pred Abrahamom. Bečan je 
bil peti (43:56), najvišje uvr-
ščeni Slovenec. Po dvojnem 
sporedu na Šmarni gori je 
bil zelo zadovoljen. 

V ženski konkurenci je bila 
tako v petek kot v soboto zma-
govalka Mojca Koligar. »Re-
kord Šmarne gore je zelo pre-
stižna tekma. Zmaga bi mi 
pomenila še več, če bi bil še 
čas nekoliko boljši. To je bilo 
danes to, kar sem iztisnila iz 
sebe. Nisem hranila moči za 
jutri, ker sploh še nisem odlo-
čena, ali bom na startu. Zad-
nji mesec imam težave z zad-
njo stegensko mišico, tako 
da sem tudi manj trenirala. 
Pozna se pri moči. Konku-
renca me je gnala naprej, šla 
pa sem svoj tempo, še v coni 
udobja,« je gorska tekačica 
iz Kranja pojasnila po petko-
vi zmagi s časom 14 minut in 

35 sekund. Druga je bila Va-
rineja Drašler, tretja pa Po-
ljakinja Dominika Stelmach. 
Kljub težavam s poškodbo je 
bila Koligarjeva na startu tudi 
v soboto in s časom 52:22 pos-
tala državna prvakinja. Dru-
ga je bila Nuša Mali, tretja pa 
Katja Podobnik. »Zjutraj ni-
sem čutila bolečine, tako da 
sem se odločila priti. Bilo mi 
je težje kot včeraj, a sem za-
dovoljna,« je Koligarjeva po-
vedala po sobotni zmagi in 
naslovu državne prvakinje.

Tek na Šmarno goro je 
znova potrdil sloves dobre 
organizacije. Letos je bil iz-
bran za naj gorski tek vseh 
časov.

Nov rekord na Šmarno goro
Dvojni tekmovalni program Šmarne gore se je začel z izboljšanjem rekordne znamke, ki jo je postavil 
Nemec Filimon Abraham. Oba dneva sta bila najboljša Slovenca Timotej Bečan in Mojca Koligar.

Timotej Bečan je bil tako v petek kot v soboto najhitrejši Slovenec na Šmarni gori. V petek 
je izboljšal tudi svoj in slovenski rekord proge. / Foto: Maja Bertoncelj

Jože Marinček

Kranj – Zaradi tekem sloven-
ske članske nogometne re-
prezentance se pretekli ko-
nec tedna ni nadaljevalo pr-
venstvo v prvi ligi. Je pa po-
tekalo tekmovanje v preosta-
lih ligah.

V drugi nogometni ligi so 
bile odigrane tekme 11. kro-
ga. Kalcer Radomlje, Roltek 
Dob in Triglav so zmagali 
in obdržali mesta na lestvi-
ci ali napredovali. Vodilni 
Kalcer Radomlje je doma s 3 
: 1 premagal lendavsko Naf-
to 1903. Zmage se je veselil 
tudi Roltek Dob, ki je na do-
mačem igrišču s 3 : 2 prema-
gal koroško ekipo Fužinar 
Vzajemci. Doma so igrali 
tudi nogometaši kranjske-
ga Triglava. Gostili so Brda 
in bili boljši s 4 : 2. Kalcer 
Radomlje se je še utrdil na 
prvem mestu (30 točk), Rol-
tek Dob je tretji (25 točk), Tri-
glav pa se je povzpel na sed-
mo mesto (16 točk). V tretji 

slovenski nogometni ligi – 
zahod so odigrali tekme de-
vetega kroga. Rezultati go-
renjskih ekip: Sava Kranj – 
Žiri 3 : 0, Arol Škofja Loka – 
Elta Izola 0 : 5, Šobec Lesce 
– Ilirija 1911 1 : 2 in Brinje 
Grosuplje – Tinex Šenčur 1 : 
1. V vodstvu je Ilirija 1911, Ti-
nex Šenčur je četrti.

Nogometaši v gorenjski 
nogometni ligi so odigra-
li tekme sedmega kroga. 
Strelci so bili zelo razpolo-
ženi in na petih tekmah do-
segli kar 28 zadetkov. Dose-
ženi so bili naslednji rezul-
tati: Polet – SIJ Acroni Jese-
nice 2 : 2, Britof – Visoko 3 
: 3, Zarica Kranj – Kranjska 
Gora 8 : 0, Bitnje dobroza-
senci.si – Preddvor 2 : 0 in 
Bohinj – Naklo 6 : 2. V tem 
krogu so bili prosti nogome-
taši Bleda Hirterja, tekma 
Velesovo Cerklje – Niko Že-
lezniki je bila preložena. Na 
lestvici vodi Britof pred Za-
rico Kranj in ekipo SIJ Acro-
ni Jesenice.

Popoln izkupiček 
gorenjskih drugoligašev
V drugi slovenski nogometni ligi so bili uspešni 
vsi trije predstavniki z Gorenjskega: Kalcer 
Radomlje, Roltek Dob in kranjski Triglav.

Aleš Senožetnik

Komenda – Peti Pokal Ko-
mende, ki so ga minulo so-
boto organizirali člani tam-
kajšnjega judo kluba, je 
tokrat potekal v znamenju 
omejitev, ki so potrebne za 
preprečevanje širjenja koro-
navirusa, ki v tem času kro-
ji tudi potek športnih dogod-
kov. Kljub temu je organiza-
torjem v komendsko špor-
tno dvorano uspelo pripelja-
ti 351 tekmovalcev iz 29 klu-
bov in zagotoviti ukrepe, ki 
so omogočali varen potek 
tekmovanja.

»Mladi potrebujejo tek-
me, vidi se, da jih pogreša-
jo. Mi smo klubom zagoto-
vili, da bomo poskrbeli za 
varnost tekmovalcev. Tako 
jih je na današnji tekmi pre-
cej manj od sicer najvišje 

dovoljene številke petsto. V 
dvorani ni gledalcev, vsaka 
starostna skupina pa tekmu-
je posebej, da je čim manj 
stika med udeleženci. Ima-
mo tudi najsodobnejši apa-
rat za merjenje telesne tem-
perature, vseskozi opozar-
jamo na spoštovanje med-
sebojne razdalje in nošenje 
mask,« je o zaščitnih ukre-
pih povedal predsednik klu-
ba Boštjan Veinhandl, ki si 
je obetal tudi dobre rezultate 
tekmovalcev svojega kluba.

Niso ga razočarali, saj so 
na koncu s skupnim dru-
gim mestom dosegli odli-
čen ekipni uspeh in zaosta-
li le za premočnim Judo klu-
bom Bežigrad, ki je tudi si-
cer prvi na lestvici. Komen-
dski judoisti so v posamič-
nih kategorijah osvojili se-
dem prvih, osem drugih in 

11 tretjih mest. Tako sta de-
nimo Brina Frece in Maj Lo-
kar Gros osvojila prvi mes-
ti v kategoriji U16, Haya Ve-
inhandl Obaid je zmagala v 
starostni skupini do 14 let, 
Gašper Romšak in Timeja 
Starovasnik med tekmovalci 
do 12 let, Vid Romšak in Zak-
har Kholodov pa sta osvojila 
prvo mesto v kategoriji U10.

Na skupno tretje mesto 
so se uvrstili judoisti Judo 

kluba Gib Šiška, četrti pa 
so bili tekmovalci iz Slovenj 
Gradca. 

Tekmovanje v Komendi 
je v minulih letih pridobilo 
sloves zaradi dobre organi-
zacije in močne konkuren-
ce in je eno redkih pri nas, ki 
velja za uradno tekmo v kar 
treh starostnih kategorijah – 
U12, U14 in U16, kar pome-
ni, da rezultati štejejo za slo-
venski pokal.

Judoisti v Komendi
Peto tekmovanje v judu Pokal Komende je 
potekalo ob ostrih omejitvenih ukrepih.

Minuli konec tedna se je v Komendi zbralo 351 judoistov.

Jesenice, Kranj – Hokejisti v Alpski hokejski ligi so v soboto 
odigrali nove tekme v spremenjenem sistemu tekmovanj. Eki-
pa HDD SIJ Acroni Jesenice je v Dvorani Podmežakla gostila 
hokejiste Steel Wings Linz in jih premagala s 5 : 0 (0 : 0, 2 
: 0, 3 : 0). Dvakrat je bil natančen Jaka Šturm, po enkrat pa 
Erik Svetina, Gašper Seršen in Žan Jezovšek. Povratna tekma 
bo v četrtek. Prav tako v soboto so na tekmi rednega dela v 
Mednarodni hokejski ligi hokejisti HK Triglav gostili HD Hi-
dria Jesenice in jih premagal s 4 : 1 (1 : 0, 2 : 0, 1 : 1). Tekme 
naslednjega kroga bodo v četrtek. Ob 18. uri se bo v Kranju 
začela tekma med HK Triglav in HK Slavija Junior, ob 17.45 pa 
na Bledu med HK MK Bled in HK Hidria Jesenice. Blejci so v 
soboto v gosteh proti HDK Maribor odigrali tekmo državnega 
članskega prvenstva. Končala se je z zmago Blejcev z 1 : 2 (0 
: 1, 1 : 0, 0 : 1). Prvenstvo se bo nadaljevalo že danes. Na ledu 
so bile tudi hokejistke. V nedeljo so v Mednarodni hokejski ligi 
članice HK Triglav gostile HK SŽ Olimpija in morale priznati 
njihovo premoč, saj so bile Ljubljančanke boljše z 0 : 9 (0 : 
2, 0 : 6, 0 : 1).

Hokejisti Jesenic z zmago v Linz

Kranj – Matej Mohorič, kolesar ekipe Bahrain McLaren, bo 
tekmoval na Dirki po Španiji. Kot so sporočili, bo eden izmed 
adutov ekipe. Gorenjec se je na Vuelti že izkazal. Leta 2017 je 
dobil sedmo etapo. Dirka po Španiji v 75. izvedbi se bo zače-
la v torek, 20. oktobra, in zaključila v nedeljo, 8. novembra. 
Na njej bo nastopil tudi Primož Roglič (Jumbo - Visma). Za 
slovenske ljubitelje kolesarstva bo tako znova zelo zanimiva, 
upamo le, da bo zaradi situacije v zvezi z novim koronaviru-
som tudi izpeljana. 

Matej Mohorič na Dirko po Španiji

Kranj – Slovenska reprezentanca v teku na smučeh je po 
dvotedenskih pripravah na začetku septembra v Planici, kjer 
se ji je prvič v poletnem obdobju pridružila tudi Anamarija 
Lampič, tokrat skupaj trenirala v italijanskem Dobbiacu. Na 
pripravah so bili poleg Lampičeve še Eva Urevc, Janez Lampič 
in Luka Markun, zaradi rojstva prvorojenca pa jih je izpustil 
Miha Šimenc. Nejc Brodar, glavni trener reprezentance, je po 
zaključku treningov v Italiji povedal: »Kljub nekoliko slabšemu 
vremenu so tekmovalci in tekmovalke opravili dober trening. 
Vzdušje v ekipi je odlično in z dobro popotnico treninga v 
Italiji vsi nestrpno pričakujemo naslednje priprave, ki bodo 
na avstrijskem ledeniku Dachstein. Držimo pesti za dobre 
pogoje in prvi stik s snegom v novi sezoni.«

Smučarski tekači trenirali v Dobbiacu
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Jelena Justin

Nad Mokrinami so običaj-
no obiskani vrhovi, kot so 
Konjski špik, Krniške ska-
le, Veliki Koritnik … Danes 
bomo obiskali mejni greben 
med Italijo in Avstrijo, gre-
ben od Monte Auernig (Ja-
vornik) do Monte Corone 
(Koren). 

Zapeljemo se skozi Trbiž 
do Tablje, kjer zavijemo des-
no in se začnemo vzpenjati 
proti Mokrinam. Takoj, ko 
pripeljemo na prelaz, parki-
ramo na desni strani, kjer je 
urejeno parkirišče in kopica 

smernih tablic. Vzpon zač-
nemo po tlakovani cesti, ki 
nas strmo pelje proti plani-
ni Auernig. Planina ponu-
di lep razgled proti zaho-
dnim Julijcem. Če bomo 
tiho, bomo na planini lahko 
videli številne svizce. Zavije-
mo levo in pot do vrha Mon-
te Auerniga ni markirana, 
a steza z lahkoto sledljiva. 
Najprej se vzpnemo skozi 
gozd, sledi pas, kjer je lah-
ko v mokrem malce zamo-
čvirjeno. Vrh vidimo pred 
seboj, zato stezi sledimo do 
grebena, kjer se obrnemo 
desno in dosežemo Monte 

Auernig. Z vrha se po gre-
benu spustimo navzdol, 
kjer dosežemo markirano 
pot št. 501, pot, imenovano 
Sentiero Bepi Della Schia-
va. Na drugi strani sedla se 
začne vzpon na Monte Car-
nizzo (Krniška gora), najviš-
jo točno našega današnje-
ga izleta. Na vrhu je le mej-
ni kamen. Razgled z vrha je 
pravzaprav identičen kot s 
celotnega grebena: pogled 
na Julijske Alpe, vzhodne 
in zahodne, tik pred nami 
je Alto Mulverich, Pricot, 
Konjski špik, Monte Chi-
avals, Zuc dal Bor, Creta 

Grauzaria, Monte Sernio, 
Veliki Koritnik, Torre Win-
kel, Kammleiten, Krniške 
skale, Monte Bruzza, Mon-
te Brizzia itd. 

Nadaljujemo po razgiba-
nem grebenu, ki se pone-
kod precej strmo spusti in je 
potrebne nekaj previdnos-
ti. Strmo skozi ruševje se 
povzpnemo na koto 1885, ki 
niti na zemljevidu ni ozna-
čena z imenom. S kote ses-
topamo po planoti do sed-
la Carnizza, 1675 m n. m. 
Gre za del, kjer je levo tudi 
ena od žičnic smučišča nad 
Mokrinami. S sedla začne-
mo vzpon na Monte Coro-
no. Pot gre najprej precej v 
levo, nato pa zavijuga des-
no navzgor. Monte Corona 
je del karnijskega Geoparka, 
ki se lahko ponaša z izjem-
nimi točkami fosilnih ostan-
kov. Z opazovanjem zanimi-
vih kamnov okoli nas lahko 
odkrijemo skrivnostne osta-
line pradavnih dni. Prevla-
dujejo fosilni ostanki dav-
no izginulih živali. Na vrhu 
Monte Corone je ogromen 
možic, na vrhu katerega sto-
ji tudi križ. Vrh se lahko po-
hvali tudi z nemškim žigom, 
Kronalpe. 

Z vrha Monte Corone lah-
ko sestopimo nazaj na se-
dlo Carnizza in po maka-
damskem kolovozu sestopi-
mo proti planini For. No, na 
vrhu Monte Corone s kanč-
kom sreče lahko najdemo 
pot 501, ki sestopi direktno 
na planino For, 1614 m n. m. 

Na planini For nadaljuje-
mo krajši sestop po maka-
damski cesti, ki je del ureje-
ne gorskokolesarske poti. No, 
ker se moramo vrniti precej 
daleč na zahod, bo sestop 
imel tudi kar nekaj vzpona, 
ki nas bo najprej pripeljal na 
planino Auernig/Javornik. 
Naj vam zaupam, da so na 

planini svizci. Če se bomo po-
tuhnili in obsedeli na kakšni 
skali, se morda kakšen 'fan-
tek' ojunači in pokaže. S pla-
nine se po cesti vrnemo na-
zaj na Mokrine, do jeklenega 
konjička, ki je parkiran na za-
četku akumulacijskega jeze-
ra. Za nami je lepa, razgledna 
tura, ki napolni dušo, a glede 
na trenutne razmere je opi-
sana pot že pod snegom. Naj 
počaka na kopni čas!

Nadmorska višina:  
maks. 1950 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Monte Auernig (81863 m n. m.), Monte Carnizza (1950 m n. m.) in Monte Corona (1815 m n. m.)

Na meji med sosednjima 
državama
Mokrine nudijo obilo možnosti za različne vrste aktivnosti: pozimi smučanje, poleti pa planinarjenje, 
alpinizem, gorsko kolesarstvo itd. Zanimiv mejni greben med Italijo in Avstrijo. 

Pogled z vrha Monte Carnizze na Monte Auernig, spodaj. V ozadju je Veliki Koritnik. 

Greben proti Monte Coroni, spokojna gora v ozadju 

Razgled z vrha Corone na osrčje Karnijskih Alp: Zuc dal Bor, 
Monte Chiavals, Grauzaria, Sernio itd. / Foto: Jelena Justin

Grega Flajnik

Posebna kolesarska sezona
Kolesarji si bomo letošnjo 

sezono še posebno dobro za-
pomnili. Zaradi razmeroma 
visokih temperatur in sonč-
nih dni smo lahko začeli ko-
lesariti že marca, prav takrat, 
ko se je ritem življenja zaradi 
epidemioloških razmer upo-
časnil. Marsikdo je lahko tak-
rat delo od doma prilagodil 
tako, da je uro ali dve kolesa-
ril v najbolj toplem delu dne-
va in potem delo opravil zve-
čer. Lahko smo več kolesari-
li sami ali skupaj z družinski-
mi člani, kar nam je prines-
lo novo spoznanje, da je kole-
sarjenje tudi družinski šport. 
Z omejitvijo gibanja znotraj 
lastne občine smo iskali meje 
svojih občin. Če smo prejšnja 
leta kolesarke počitnice pre-
življali v tujini, smo letos ve-
čino poletja kolesarili po Slo-
veniji in tako odkrivali nove 
kraje in kolesarske poti. V 
to so nas spodbudili tudi tu-
ristični boni. Pred televizij-
skimi zasloni so nas navdu-
ševali naši poklicni kolesarji 

s Primožem in Tadejem na 
čelu. Si predstavljate, kakšna 
evforija, bi bila, če bi na Dir-
ki po Franciji tako borbo fan-
ta uprizorila v lanskem letu? 
Koliko navdušencev bi se 
odpravilo v Francijo?

Tudi za Glasove kolesarje 
se končuje že 14. sezona, od-
kar se družimo in ob torkih 
pritiskamo na pedale. Tudi 
naša druženja je zaznamo-
val covid-19, ko smo se vo-
zili posamično in se največ-
krat srečali na poti iz Kranja 

na Jamnik. Skupinska sreča-
nja smo začeli v juniju. Na 
njih smo se letos še bolj drža-
li pravila, da v skupini lah-
ko kolesari največ šest ko-
lesarjev, tako je varnost lah-
ko večja. Poleti smo srečanja 
nadaljevali in dodali še sobot-
ne daljše ture. Žal smo ime-
li letos nekaj več smole s pad-
ci in trki, a na srečo so jo naši 
kolesarji odnesli brez večjih 
poškodb. Sicer so bili pogos-
to za naše nesreče krivi dru-
gi udeleženci v prometu, a to 

nam nič ne pomaga, saj smo 
kolesarji med bolj ranljivi-
mi udeleženci v prometu. 
Za varnost pa lahko največ 
storimo prav sami, in sicer 
tako, da dosledno upošteva-
mo cestnoprometne predpi-
se, kolesarimo po manj pro-
metnih cestah, so naša kole-
sarska oblačila živih barv, do-
datno opozorimo nase z luč-
ko, budno spremljamo doga-
janje na cesti ...

Čeprav sezona še ni pov-
sem končana, bi se rad že 

sedaj zahvalil vsem najbolj 
dejavnim članom Glasove 
kolesarske sekcije: Miru Mi-
kiču za vodenje in organiza-
cijo skupin na torkovih sre-
čanjih, Tini Ahačič za vode-
nje skupine deklet, Marjanu 
Grosu za organizacijo naku-
pa opreme, Bojanu Čaretu 
za vodenje financ in Slavku 
Zupancu za urejanje foru-
ma. Hvala tudi Milošu, Mar-
janu, Siniši, Stanetu, Vinku 
in Janezu, ki so vodili posa-
mezne skupine. 

Glasovi kolesarji na enem izmed junijskih srečanj
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih državne-
ga statističnega urada je lani 
povprečna cena prodanih 
njiv znašala 18.752 evrov za 
hektar, pri tem pa je bila gle-
de cene velika razlika med 
vzhodno in zahodno kohe-
zijsko regijo. V vzhodni je 
bila povprečna cena 16.253 
evrov, v zahodni pa 32.333 

evrov. Podobno je bilo pri 
trajnih travnikih in pašni-
kih. Povprečna cena v državi 
je bila 18.015 evrov – v vzhod-
ni regiji 14.475 evrov in v za-
hodni 24.317 evrov. Povpreč-
na letna zakupnina za hek-
tar njiv ter trajnih travnikov 
in pašnikov je lani znašala 
141 evrov, pri tem pa je bila 
v vzhodni regiji 133 evrov, v 
zahodni pa 162 evrov.  

Velika razlika v ceni med 
vzhodom in zahodom

Cveto Zaplotnik

Globoko – Združenje rejcev 
lipicanca Slovenije, ki pove-
zuje več kot osemdeset za-
sebnih rejcev s skupno ok-
rog sedemsto lipicanci, je 
prejšnjo nedeljo v Kobilarni 
Lipica pripravilo vzrejni pre-
gled, na katerem je potekala 
registracija letos rojenih žre-
bet ter ocenjevanje žrebcev 
in kobil za sprejem v rodov-
nik. Iz vzrejne hiše lipican-
cev Barbana, ki jo na Domači-
ji v Globokem vodita Nina in 
Janez Peternel, so na vzrejni 
pregled peljali devet žrebet in 
eno kobilo. Na ocenjevanju 

moških žrebet so njihova 
žrebeta zasedla prvo, drugo 
in četrto mesto, na ocenje-
vanju ženskih žrebet pa dru-
go in tretje mesto, na ocenje-
vanju kobil za sprejem v ro-
dovnik pa je bila njihova ko-
bila peta, tako da jo bodo pri-
hodnje leto že lahko pripus-
tili. »Že na dosedanjih oce-
njevanjih žrebet smo dose-
gali lepe uspehe, a takšnega 
kot letos še nikoli doslej. To 
kaže, da imamo dober pod-
mladek in da se splača pot-
ruditi,« je bil po ocenjevanju 
zadovoljen Janez, ki z vese-
ljem pokaže žrebičke pa tudi 
ostale konje vsem, ki jih pot 

zanese mimo njihove kmeti-
je. V Barbani redijo okoli šti-
rideset lipicancev, v čredi pri-
čakujejo prihodnje leto dva-
najst žrebet.

Na vzrejnem pregledu so 
s svojimi lipicanskimi konji 
sodelovali tudi nekateri dru-
gi gorenjski rejci. Na ocenje-
vanju kobil za sprejem v ro-
dovnik je bila najboljša kobi-
la, last Bogdana Ambrožiča 
iz Ljubnega, v isti kategori-
ji se je na drugo mesto uvr-
stila kobila iz reje Aleša Štu-
larja iz Tržiča. Ambrožičeva 
kobila je bila tudi druga na 
preizkusu delovne sposob-
nosti kobil. 

Peternelov šampion med žrebički
Žrebiček iz Vzrejne hiše lipicancev Barbana je na vzrejnem pregledu letos rojenih žrebet postal šampion med žrebički.

Nina in Janez Peternel ob zmagovalnem žrebičku, v ozadju njegova mama / Foto: Sibil Slejko

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Kmetijsko gozdar-
ski zbornici Slovenije so iz-
vedli šeste volitve v zbornič-
ne organe. V petek uradnih 
rezultatov še ni bilo, znani 
pa so začasni neuradni. Vo-
litve je tudi tokrat zaznamo-
vala nizka udeležba, ki pa 
je bila vendarle precej bolj-
ša kot pred štirimi leti. V 
skupini kmetijskih zadrug, 
kmetijskih podjetij in dru-
gih pravnih oseb, ki so gla-
sovale po elektorskem sis-
temu, je bila tokrat udelež-
ba nekaj manj kot 42-odsto-
tna, pred štirimi leti le nekaj 
več kot 17-odstotna. V sku-
pini lastnikov kmetijskih 
in gozdnih zemljišč in dru-
gih fizičnih oseb, ki so gla-
sovale na voliščih v nedeljo, 
4. oktobra, je bila udeležba 
8,64-odstotna, v letu 2016 
pa 6,75-odstotna. V volilni 
enoti Kranj, ki pokriva ob-
močje petih upravnih enot 
oziroma osemnajstih občin, 
je bila pri fizičnih osebah 
udeležba boljša od državne-
ga povprečja, bila je skoraj 
13-odstotna, pri pravnih ose-
bah pa slabša, nekaj več kot 
35-odstotna.   

Gorenjska se je od držav-
nega povprečja razlikova-
la tudi glede volitev v svet 
KGZS, ki je najvišji organ 
odločanja v zbornici. Med-
tem ko je na državni ravni 
prepričljivo zmagala lista 
SKZ – Slovenske kmečke 

zveze, ki bo v svetu imela 
kar petnajst članov, je bilo v 
Območni enoti Kranj druga-
če: lista novoustanovljene-
ga Društva slovenski kmet 
je dobila več glasov kot li-
sta SKZ in bo v svetu imela 
dva predstavnika: Roka Ro-
bleka iz Bašlja, sicer župa-
na preddvorske občine, in 
Roberta Golca, ki je v kme-
tijskih krogih poznan kot 

lokalni kmetijski svetova-
lec v Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Kranj. Poleg njiju 
je v svet KGZS »prišel« še 
Janko Jeglič z liste SKZ, si-
cer gospodar na Matijov-
čevi kmetiji v Podbrezjah, 
ki pa ima za sabo že nekaj 
zbornične »kilometrine«, 
med drugim je bil član sve-
ta in član upravnega odbora 
zbornice že tudi v minulem 

mandatu. Lista Društva slo-
venski kmet je prepričlji-
vo zmagala tudi v Območni 
enoti Kranj, od desetih čla-
nov, ki so jih v svet območne 
enote izvolili kmetje, so tri-
je z njene liste, sicer pa bodo 
v svetu imele vsaj enega čla-
na prav vse liste, ki so kan-
didirale na volitvah. V no-
vem svetu območne enote 
sta dva, ki sta bila člana sveta 
že tudi v prejšnjem manda-
tu – Janez Šebat iz Smoku-
ča in Viktor Markelj iz Poto-
ka –, devet je novih. Kdo bo 
vodil svet, še ni znano, a ver-
jetno bo glavno besedo pri 
tem imela zmagovalna lista, 
to je lista Društva slovenski 
kmet. Na njeni listi so kan-
didirali predvsem mlajši 
kmečki gospodarji oziroma 
lastniki kmetijskih zemljišč 
in gozdov. Od desetih kandi-
datov v volilni enoti Kranj jih 
je bilo kar osem mlajših od 
štirideset let.

Gorenjska odstopala od 
državnega povprečja
Na Gorenjskem je bila na volitvah v zbornične organe volilna udeležba boljša kot na državni ravni, lista 
Društva slovenski kmet pa je dobila večjo podporo kot sicer absolutna zmagovalka volitev lista SKZ – 
Slovenske kmečke zveze.

Gorenjski člani sveta KGZS: Rok Roblek, Robert Golc in Janko Jeglič 

Fo
to

: C
ve

to
 Z

ap
lo

tn
ik

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

Kandidat Društva SKZ – Slovenske kmečke zveze 
za predsednika zbornice je Marjan Podobnik, ki ima 
skupaj z izvoljenimi člani društva in koalicijskimi 
partnerji zagotovljeno v svetu KGZS absolutno večino. 
Podobnik med prednostne naloge zbornice postavlja 
prizadevanja za pravične odkupne cene kmetijskih 
pridelkov in poštene odnose v prehranski verigi, 
ukinitev davčnih blagajn za manjše pridelovalce in 
oddajo državnih kmetijskih zemljišč in gozdov v 
najem kmetom, nasprotuje pa tudi kakršnimkoli 
dodatnim obdavčitvam kmetijskih in gozdnih 
zemljišč ter kmetijskih objektov.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
želi spodbuditi tesnejše sode-
lovanje proizvajalcev v kme-
tijskem in gozdarskem sek-
torju, s tem namenom je tudi 
v petek objavilo javni razpis, 
s katerim zagotavlja 545.411 
evrov finančnih podpor za 
ustanavljanje skupin in or-
ganizacij proizvajalcev. De-
nar za to namenjata Evropski 
kmetijski sklad za razvoj po-
deželja in državni proračun. 
Agencija za kmetijske trge 
in razvoj podeželja bo spreje-
mala vloge le v elektronski ob-
liki od 2. novembra do vključ-
no 22. decembra. 

Javni razpis je razde-
ljen na dva dela, ločeno za 

skupine in za organizaci-
je proizvajalcev. Za orga-
nizacije znaša letna pod-
pora največ 50 tisoč evrov 
in za skupine največ 25 ti-
soč evrov, dejanski znesek 
pa bo odvisen od vrednosti 
tržne proizvodnje, ki jo bo 
dosegla skupina oziroma 
organizacija. 

Na ministrstvu opozar-
jajo, da morajo proizvajalci 
status organizacije oziroma 
skupine pridobiti v uprav-
nem postopku še pred vlo-
žitvijo vloge. Tak status lah-
ko pridobijo proizvajalci, ki 
so povezani v pravno osebo 
ali so del te pravne osebe, 
organiziranost in delovanje 
opredelijo s statutom in trži-
jo proizvode le preko skupi-
ne oziroma organizacije.

Spodbujajo tesnejše 
sodelovanje proizvajalcev

Spodnje Jezersko – Na testni postaji Jezersko, ki deluje v okvi-
ru Društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme na Kovkovi 
kmetiji na Spodnjem Jezerskem, bi morala biti v nedeljo tradi-
cionalna, že devetnajsta licitacija plemenskih ovnov jezersko-
solčavske pasme. Licitacijo so zaradi napovedanega slabega 
vremena in novih ukrepov glede omejitve širjenja okužbe z 
novim koronavirusom prestavili na kasnejši datum. Kdaj bo 
licitacija, bodo objavili na spletni strani www.ovce.si. 

Licitacijo plemenskih ovnov so prestavili
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Simon Šubic

Kranj – Na parkiriščih pod 
Sv. Joštom, priljubljeno 
kranjsko izletniško točko, 
pogosto vlamljajo v avtomo-
bile, na kar redno opozarja-
jo policisti, ki so tudi minu-
li teden obravnavali dva vlo-
ma. To seveda na lastni koži 
spoznava tudi vse več poho-
dnikov. Eden od zadnjih os-
moljencev nam je na primer 
pred dnevi sporočil: »Včeraj 
zvečer smo štirje kolegi sede-
li za mizo na Sv. Joštu pri Kra-
nju in se pogovarjali, komu 
so že vse vlomili v avtomo-
bil spodaj na parkirišču. Pr-
vemu so enkrat pred dvema 
letoma, avtomobila jim ni us-
pelo odpreti, samo skrivili so 
mu vrata, drugemu so celo 
že dvakrat vlomili. Avtomo-
bila sta bila prazna, odnesli 
niso ničesar. Meni in kolegu 
pa (še) niso. Ko smo se spus-
tili z Jošta do parkirišča, sva 
s kolegom ugotovila, da sva 
tudi midva del te množice. 
Oba avtomobila sta bila poš-
kodovana, poskus vloma, so-
voznikova vrata ...« Bralec, ki 
mu je policist razložil, da se 
vlomi pod Joštom pojavlja-
jo že vrsto let, se zato sprašu-
je, ali ni morda že čas, da pro-
blematiko začne reševati Me-
stna občina Kranj (MOK) in 
namesti nadzorne kamere.

Na MOK pravijo, da so s 
problematiko kraj na parki-
riščih pod Sv. Joštom sezna-
njeni, a dodajajo, da nimajo 
nikjer na svojem območju 

varovanih javnih parkirišč. 
»Parkiranje vozil je, tako 
kot povsod, na lastno odgo-
vornost. Poškodbe in vlomi 
v vozila so tako del zasebne-
ga zavarovanja vozil, vlome 
pa raziskuje policija,« poja-
snjujejo. Policija sicer izva-
ja redne kontrole na tem ob-
močju, prav tako medobčin-
ski redarji, so sporočili.

Policija sicer ne vodi sta-
tističnih podatkov po mi-
krolokaciji, so pa na Policij-
ski upravi (PU) Kranj pove-
dali, da iz do sedaj pregleda-
nih podatkov izhaja, da so na 
območju Jošta lani obravna-
vali 22 vlomov v vozila, letos 
pa sedem. »Lani so krimina-
listi pri preiskavi vlomov na 
tem območju obravnavali pet 
ljudi. Kriminalisti so takrat 

zasegli tudi vlomilsko orodje 
in iste osumljence povezali z 
osmimi vlomi pod Joštom ter 
še dodatno v Povljah in Nak-
lem,« je razložil Bojan Kos, 
predstavnik za stike z jav-
nostmi PU Kranj.  

Policisti tudi ugotavljajo, 
da so vlomi v vozila na iz-
hodiščnih mestih izletni-
ških točk, kot so Potoče, Po-
ženik, Lovrenc, Bašelj, Ol-
ševek, Bistrica pri Naklem 
(gramozna jama), Vopo-
vlje, Naklo, dolina Radov-
ne, Krma, Brod, Ribno, po-
gosti. Ob tem poudarjajo, da 
v avtomobile pogosto vlam-
ljajo tudi na dvoriščih stano-
vanjskih hiš in parkiriščih v 
industrijskih conah. Policija 
zato vsa našteta območja po-
gosteje kontrolira.

Tatove boste od vloma v 
svoje vozilo najlažje odvrni-
li, če v njem ne puščate vred-
nih stvari, saj stekla in zakle-
njena vrata za zmikavte niso 
ovira. »Ko storilec odpre vo-
zilo, vsakič pregleda notra-
njost in odtuji, kar je vred-
no. Storilci za seboj pušča-
jo razmeroma malo sledi. 
Iz delovnih vozil je običaj-
no odtujeno orodje, iz oseb-
nih pa največkrat denarnice, 
torbice in nahrbtniki. Zato 
teh stvari ne puščajte v vo-
zilih, tudi na skritih mes-
tih ne, in zanje ustrezno po-
skrbite. Vozila parkirajte na 
urejenih parkiriščih,« svetu-
je Kos. Če opazite sumljivo 
osebo, pa to takoj prijavite na 
interventno številko policije 
113, še dodaja. 

Tudi tatovi imajo radi Jošta
Ves čas polna parkirišča pod Sv. Joštom so vse bolj magnet tudi za vlomilce v avtomobile. Pred njimi ni 
varno nobeno izhodiščno mesto priljubljenih izletniških točk, opozarja policija. 

Kranjska občina na parkirišču pod Sv. Joštom, kjer so policisti lani obravnavali dvaindvajset 
vlomov v vozila, ne namerava postaviti kamere. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Kot napovedujejo v 
Agenciji za varnost prome-
ta (AVP), bodo policisti ta te-
den ob rednem delu izvaja-
li tudi nadzor nad tovorni-
mi vozili in avtobusi. Izved-
li bodo vsaj en poostren nad-
zor, ki bo usklajen s polici-
jami drugih evropskih držav 
in jo koordinira Evropsko 
združenje prometnih poli-
cij ROADPOL. Usmerjen 
bo predvsem v preprečeva-
nje in opozarjanje na najpo-
gostejše kršitve, med kate-
re sodijo tudi tehnična brez-
hibnost vozil, pravilnost pri-
petosti tovora, prekoračitve 
hitrosti ter neupoštevanje 
obveznih počitkov in odmo-
rov, sporočajo iz AVP. Utru-
jenost voznika je namreč po 

podatkih Evropske komisije 
iz leta 2018 dejavnik tvega-
nja v približno petini nesreč 
z udeležbo tovornih vozil. 
Na AVP poudarjajo, da je pri 
tovornih vozilih in avtobu-
sih še posebej pomembna 

ustrezna varnostna razdalja, 
saj je zavorna pot pri njih 
daljša. 

Do konca septembra so 
policisti pri voznikih tovor-
nih vozil ugotovili 29.912 kr-
šitev prometnih predpisov, 

pri voznikih avtobusov pa 
449 kršitev. Najpogostej-
še kršitve so bile poveza-
ne s prekoračitvijo hitrosti, 
uporabo mobilnega telefo-
na, neuporabo varnostnega 
pasu, z nepravilnostmi na 
tovoru ter nepravilnim pre-
hitevanjem. 

V prvih devetih mesecih 
se je na slovenskih cestah 
pripetilo 1592 nesreč z ude-
ležbo tovornih vozil. Njiho-
vi vozniki so povzročili 1015 
nesreč, v njih pa je umrlo pet 
oseb (lani šest), hudo poško-
dovanih jih je bilo devetnajst 
(lani 37). Med vozniki tovor-
nih vozil sta bili dve smr-
tni žrtvi (lani tri), šest je bilo 
hudo poškodovanih (lani tri-
najst). Pod vplivom alkoho-
la so povzročili 39 nesreč, en 
voznik je pri tem umrl. 

Nov nadzor nad tovornjakarji
Ta teden pod okriljem Agencije za varnost prometa in policije znova poteka nacionalna preventivna 
akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov.

Pri voznikih tovornih vozil je velik dejavnik tveganja 
utrujenost za volanom. / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica – Radovljiški policisti so v petek pridržali moškega, 
ki je osumljen neupravičene proizvodnje in prometa s pre-
povedanimi drogami. V postopku so pri njem našli več vrst 
drog v manjših količinah in pripomočke za preprodajo droge. 
Predmete so mu zasegli, zoper osumljenca pa zdaj poteka 
predkazenski postopek. 

Osumljen preprodaje droge

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
minuli konec tedna za vola-
nom zasačili več voznikov, 
ki so bili pod vplivom alko-
hola ali drog. Prometni po-
licisti so jih iz prometa izlo-
čili deset; sedem zaradi vi-
njenosti, trije pa so bili pozi-
tivni na hitrem testu za pre-
povedane droge. Med nji-
mi je najbolj izstopal vinjeni 

voznik (0,64 mg/l), ki je v 
Kranju, kjer je omejitev 50 
km/h, vozil s povprečno hit-
rostjo več kot 125 km/h in 
vmes tudi nevarno prehite-
val. Kranjskogorski policisti 
so obravnavali enega vozni-
ka pod vplivom alkohola in 
voznico pod vplivom drog. 
Dva voznika sta bila zara-
di alkohola iz prometa izlo-
čena še v Škofji Loki ter po 
eden v Kranju in Tržiču.

Pijan divjal po Kranju

Simon Šubic

Kranj, Šenčur - Na Mlaški 
cesti v Kranju se je v nedeljo 
dopoldan v stanovanju začel 
širiti dim. Prihiteli so gasil-
ci iz Kranja, Kokrice in Bri-
tofa ter ugotovili, da se je na 
štedilniku žgala pozabljena 
hrana. Do požara ni prišlo, 
gasilci so izmerili prisotnost 
plinov ter prezračili prosto-
re. Stanovalca, ki sta se na-
dihala dima, so odpeljali v 
zdravstveni dom.

Zdravniško pomoč sta 
v petek zaradi vdihavanja 
dima potrebovala tudi Šen-
čurjana, pri katerima je 

zagorelo v kurilnici stano-
vanjske hiše. Najverjetnej-
ši vzrok za požar je bila na-
paka na kurilniškem siste-
mu. Nastalo je za nekaj tisoč 
evrov gmotne škode.

V nedeljo zgodaj zjut-
raj je zagorelo v stanovanj-
ski hiši na območju Škofje 
Loke. Po njej se je iz kuril-
ne naprave valil dim, vnel 
pa se je tudi opaž. Stanoval-
ci so nevarnost pravočasno 
zaznali, saj jih je prebudil 
javljalnik ogljikovega mo-
noksida. Poškodovan ni bil 
nihče, nastalo pa je za dva 
tisoč evrov škode. Tuja kriv-
da je izključena. 

Nadihali so se dima

Podbrezje – V okolici Podbrezij so policisti v soboto dopol-
dne obravnavali tatvino denarnice iz osebnega avtomobila. 
Njegova lastnica je medtem nabirala kostanj. Vredna stvar 
naj bi bila v vozilu »pospravljena« na skritem mestu, ki ga je 
storilec očitno z lahkoto našel. Lastnica je bila oškodovana 
za nekaj sto evrov.

Med nabiranjem kostanja ostala brez denarnice

Bled – Blejski policisti so v soboto zvečer obravnavali prijavo 
nedovoljenega zbiranja z druženjem tridesetih oseb, ki s tem 
niso upoštevali vladne omejitve javnega zbiranja na največ 
deset ljudi. O kršitvah bodo policisti seznanili pristojni zdra-
vstveni inšpektorat. 

Preveč jih je bilo na kupu

Kranj – Kranjski policisti so v soboto ponoči v Kranju obravna-
vali rop nad dvema občanoma. Obema je bil odtujen manjši 
znesek denarja, enega od njiju je ropar, ki je uporabil silo, tudi 
lažje poškodoval. Za dejanje so policisti že osumili dve osebi 
in zoper njiju vodijo postopke.

Nočni rop v Kranju

Šenčur – Na Gasilski cesti v Šenčurju se je v četrtek ob 13.10 
zgodila nesreča z udeležbo otroka kolesarja in neznanega vo-
znika manjšega tovornega vozila. Voznik je po nesreči otroku 
pomagal, ni pa pustil svojih podatkov. Ker se je kasneje po-
kazalo, da je otrok poškodovan, mora nesrečo obravnavati 
policija, ki zato zdaj išče voznika in morebitne priče. Policisti 
še pozivajo udeležence, da si ob vsaki nesreči, četudi ni vidnih 
posledic, izmenjajo podatke, ker je kasnejše ugotavljanje oko-
liščin in podatkov udeležencev zelo težavno. Predvsem je to 
pomembno, ko so v nesrečah udeleženi otroci.

Po nesreči pomagal otroku, a ni pustil podatkov

KRATKE NOVICE



Alenka Brun

V 
nakupovalni ga
leriji Kristalne 
palače ljublja n
s k ega BTC smo 
pred trgovino Es

pr esso spoznali zmagovalko 
natečaja, srečali pa smo tudi 
druge mlade ustvarjalce, ki 
so se ga udeležili – študen
te in študentke oblikovanja 
in arhitekture z Akademije 
za likovno umetnost in obli
kovanje (ALUO), Fakultete 
za arhitekturo (FA) in Nara
voslovnotehniške fakultete 
(NTF, smer Grafika in Mod
no in tekstilno oblikovanje) 
Univerze v Ljubljani. 

Natečaj je trajal od 10. mar
ca do 19. aprila letos, na njem 
je v težkih razmerah karan
tene sodelovalo 153 mladih 
ustvarjalcev, med 344 prija
vljenimi rešitvami pa je stro
kovna žirija 18. maja izbrala 
deset finalistov in zmagoval
ko. Na drugo mesto, takoj za 
Majo Flis, se je uvrstila Sara 
Prinčič (NTF), tretja pa je bila 
Katjuša Rupnik (FA). Od četr
tega do desetega mesta pa so 
si sledili še: Matic Brinc, Lea 
Lakić, Ana Vičič, Erika Siro
tić, Klavdija Frelih, Črt Mate 
in Valentina Fojkar.

Zmagovalka Maja Flis pri
haja iz Gradišča pri Lukovici 
in ima 22 let. Obiskuje NTF, 
smer Grafika. Razloži nam, 
da je vpisala srednjo naravo
varstveno šolo, ko je že zelo 
kmalu ugotovila, da jo grafi
ka vedno bolj nagovarja, nav
dušuje. 

Za natečaj je slišala od pro
fesorice, potem pa jo je rado
vednost gnala, da se je o njem 
pozanimala, si rekla, da nima 
kaj izgubiti, in se prijavila. Ni 
pa pričakovala, da bo zmaga
la, saj je začetnica. Zato je bila 
zmage vesela še toliko bolj in 
meni, da je to izjemna popo
tnica za naprej. 

Navdih za svojo zmagoval
no ustvarjalnost je ustvarjal
ka dobila ob kuhanju jutran
je kave, ko je opazila penice 
na njej: opazovala jih je – bli
žje kot so, svetlejši je njihov 

odtenek. Štiričlanska med
narodna strokovna komi
sija s področja grafičnega 
in industrijskega oblikova
nja, ki je ocenjevala izvir
nost rešitev, njihovo aplika
tivnost in skladnost z vred
notami blagovne znamke 
Illy, pa je njen navdih vide
la tudi v siru; celo v uri ozi
roma njenem mehanizmu. 
Maja skromno pove, da so 
bili njen navdih mehurčki. 

Rezultat ustvarjalne
ga projekta je bila poseb
na izdaja 32 tisoč pločevink 

omenjene mlete kave, pos
likanih z unikatno grafiko 
Flisove. Njeno ime bo uvr
ščeno na seznam umetni
kov, s katerimi je Illycaffè 
že sodeloval pri ustvarjan
ju posebne zbirke avtorskih 
pločevink Illy Art Collecti
on. Poleg prestižne uvrstit
ve je Flisova prejela še denar
no nagrado, preostali finalis
ti pa so bili nagrajeni z blago
vnimi nagradami.

Na zaključni prireditvi 
natečaja je bil direktor pod
jetja Espresso Božan Jejčič 
prvi, ki je dobil tudi Majin 
podpis na avtorsko pločevin
ko, za njim pa tudi drugi pri
sotni, ki so to želeli.

Dogodek je povezova
la Lorella Flego, potekal pa 
je prilagojeno epidemiološ
kim razmeram in v skladu 
s priporočili in pravili NIJZ. 

Kljub oteženim razme
ram je butično družen
je minilo v zelo prijetnem 
vzdušju.

Izvedeli smo še, da je 
Illycaffè italijansko družin
sko podjetje, ustanovlje
no leta 1933 v Trstu, in da 
je v sodelovanju z izbrani
mi svetovnimi umetniki leta 
1992 nastala posebna zbir
ka, ki združuje serijo skode
lic in pločevink, poslikanih 
z umetniškimi deli, ter da je 
namen projekta združiti čut
ni užitek popolnega espres
sa z estetiko in kulturo pit
ja kave. V zadnjih letih pa 
Illycaffè skozi natečaj aktiv
no vlogo namenja tudi mla
dim talentom oblikovanja in 
umetnosti.

NAVDIH JE VIDELA V KAVNIH 
PENICAH
Družbi Espresso in Illycaffè sta povabili na predstavitev nove slovenske pločevinke za kavo znamke 
Illy, zmagovalke natečaja Oblikuj pločevinko illy 2020, in njene avtorice – študentke prvega letnika 
Naravoslovnotehniške fakultete (NTF) v Ljubljani Maje Flis. Njeno umetniško delo je natisnjeno na 
posebni izdaji 32 tisoč pločevink omenjene kave.

Maja Flis

Alenka Brun

Z
avod za turi
zem in kultu
ro Kranj je orga
niziral jesensko 
modno revijo, 

ki se je tokrat prvič zgodila 
na dvorišču gradu Khislste
in. V več izhodih smo spo
znali modne izdelke, ki jih 
najdete v trgovinah v sredi
šču Kranja. Predstavile so se 
tudi domače modne obliko
valke, ki so si v slovenskem 
merilu ustvarile že kar pre
poznavna imena; kot gos
tujoča oblikovalka pa se je 
z jesenskimi kosi oglasila 
Julija Kaja Hrovat z znam
ko JKH. Gre za mlado obli
kovalko, ki pod svojim ime
nom ustvarja sveže kolek
cije ženskih oblačil s pri
dihom slovenske kulturne 
dediščine. Dogodek je pove
zoval Aydin Huzejrović, ki 
je bil tudi v vlogi modne
ga oblikovalca, in sicer kot 
polovica znamke DNA, in 
je poleg običajne kolekcije 
predstavil še nekaj modnih 
kosov za močnejše postave. 
Na modni brvi smo videli še 
jesenske kolekcije trgovin 

Army Shop Brigada, Skrin
jica, Venus. Dover, E Stilo, 
Kalma's Fashion, Cottone in 
Promenada. Tanja Drinovec 
je pokazala svojo novo kole
kcijo nakita Badhabit, sode
lujoče modne oblikovalke pa 

so bile poleg Julije Kaje Hro
vat še Alja Starc, Tina Pav
lin in Simona Kogovšek. Na 
zanimiv način pa so mane
keni in manekenke približa
li občinstvu tudi simpatične 
predpasnike Fundacije Vin
cenca Drakslerja, ki jih naj
dete v KrŠtacunci. 

Za frizure je tokrat poskr
bel Tomaž Dokl, za ličenje 
pa Tania Mendillo, ki je tudi 
koordinirala modno revi
jo. Bila je prisotna še v vlo
gi scenografke in producen
tke modne revije. Glasbo so 
zaupali didžeju Recyclema
nu, med premori hodov pa 
so za plesno razpoložen
je poskrbeli plesalci plesne 
skupine šole Studio Dansa.

Dogodek je potekal v skla
du s priporočili in uredbami 
NIJZ.

Tania Menidillo nam 
osvetli še preteklost oziro
ma začetke jesenske modne 
revije v Kranju. Ideja je bila 
njena, začela pa je pred dob
rimi dvajsetimi leti z željo po 
oživljanju starega mestnega 
jedra. Po približno osmih 
letih se je dogodek izpel. 
Potem pa so se pred petimi 
leti nanjo obrnili z Zavoda za 
kulturo in turizem Kranj, in 

jo povprašali, ali bi bila prip
ravljena spet obuditi modno 
revijo kot dogodek v mestu, 
da se lahko pokaže pestrost 
modne ponudbe v njem. 
Sprejela je izziv in tako je 
revija postala tradicionalna.

JESENSKA 
MODNA REVIJA
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

M
ed 16. in 
22. sep-
tembrom, 
ko je pote-
kal Evropski 

teden mobilnosti, so učen-
ci slovenskih osnovnih šol 
preizkusili svoje kolesar-
ske spretnosti in pridobivali 
nova znanja v sklopu progra-
ma Varno na kolesu. Amba-
sadorka varnega kolesarje-
nja je letos OŠ Jurija Vege 
Moravče. 

Program Varno na kole-
su, v okviru katerega učen-
ce spodbujajo k varnemu in 
trajnostnemu kolesarjenju v 
šoli in prostem času, je letos 
že devetič zapored združil 
šolarje po vsej Sloveniji. »Do 
danes je pri projektu sodelo-
valo že 26 tisoč mladih kole-
sarskih navdušencev iz več 
kot 250 slovenskih osnovnih 
šol,« so pojasnili organizator-
ji. Omenjeni program poteka 
na pobudo družbe Butan plin 
ob podpori Javne agencije RS 
za varnost prometa, Zavoda 
RS za šolstvo, Policije, Kole-
sarske zveze Slovenije in šte-
vilnih podjetij. Tudi v času 

Evropskega tedna mobilnos-
ti so šole, ki sodelujejo v pro-
gramu, aktivno širile sporoči-
lo o varnosti v prometu v svo-
jih krajih in ozaveščale o rabi 
kolesa kot alternativi drugim 
oblikam prevoza na krajših 
razdaljah. 

Posebno pestro je bilo v OŠ 
Jurija Vege Moravče, kjer so 
za učence in učitelje pripra-
vili bogat nabor aktivnosti 
ter jesenske dni popestrili s 
kolesarsko obarvanimi vse-
binami, so pojasnili snoval-
ci programa Varno na kole-
su. »Najprej so bili pred izziv 

postavljeni učitelji, saj so se 
za pot v šolo morali zavihte-
ti na kolo, nalogo pa so seve-
da uspešno opravili in s svojo 
misijo postavili zgled tudi za 
najmlajše.« Učenci pa so se 
morali soočiti s kolesarskim 
poligonom. »Ta je zahteval 
kar precej spretnosti, a so 
kljub temu ovire premago-
vali kot za šalo.« Vsi skupaj 
so se odpravili na kolesarski 
izlet, skupina učencev pa se 
je v družbi učiteljev udeležila 
tudi maratona Franja, kjer so 
se preizkusili na 85-kilome-
trski trasi Barjanka. Vodjo 

programa Varno na kolesu 
Tanjo Medved veseli, da pri-
ljubljenost kolesarjenja med 
najmlajšimi narašča, zlasti 
po neverjetnem uspehu slo-
venskih kolesarjev v Franci-
ji. Aktivnosti, ki so jih prip-
ravili v sklopu Evropskega 
tedna mobilnosti, pa po nje-
nih besedah še dodatno potr-
jujejo, da se mladi zavedajo 
pomena varnosti v prometu 
in trajnostne mobilnosti, pa 
tudi svoje vloge v lokalni sku-
pnosti, saj so k sodelovanju 
pritegnili tudi lokalne prebi-
valce.

KOLESARIJO VARNO
Osnovna šola (OŠ) Jurija Vege Moravče je v letošnjem šolskem letu postala ambasadorka varnega 
kolesarjenja, zato so v jesenskih dneh pripravili bogat nabor kolesarsko obarvanih aktivnosti.

Mladi ambasadorji varnega kolesarjenja z OŠ Jurija Vege Moravče / Foto: arhiv organizatorja

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

PESMI MLADIH

Ujeti smo v maskah,
ampak
te maske
niso pustne maske.

In ni krofov
in ni veselja.

Ni rajanja
niti ne norenja.

Ne sedimo
v šolskih klopeh.
Imamo šolanje
od doma.

Kdaj minil
bo ta čuden čas ...

Da lahko objamem
vsakega izmed vas.

Čuden čas

Manca

Lepa, iskrena pesem, primerna za ta »čuden« čas. Upaj-
mo, da čim prej mine, do takrat pa moramo biti pogumni, 
strpni in previdni. Meta

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

OTROŠKA PERESA

Ime mi je Lana. Pišem se Lušina. Stara sem osem let. Hodim 
v šolo v Dražgošah. V družini smo ati, mami, dva brata in 
jaz. Rada se rolam. Hodim na ritmično gimnastiko in verouk. 
Rada hodim v hribe. Sem članica Gasilskega društva Draž-
goše. Rada tečem in igram nogomet. Všeč mi je igra Jakec, 
reši me. Z družino kolesarimo in včasih plavamo. Pozimi se 
kepam in sankam. Takrat tudi delam zid iz snega. Doma se z 
drugimi družinskimi člani grem igro Kiki riki. Moja najljubša 
hrana so palačinke. Rada imam tudi musako. Včasih imamo 
tudi ražnjiče, ki so mi prav tako všeč.

Lana Lušina, 4. razred, PŠ Dražgoše

Predstavim se

Alenka Brun

V
ratarnica je pra-
vzaprav na kon-
cu mesta Kam-
nik. Namesto da 
v krožišču izbe-

rete izvoz za Veliko planino, 
se odpeljite v smeri Doma 
kulture Kamnik. V Vratar-
nici s svojimi okusi goste 
navdušuje domačinka Darja 
Pirš. Sedeminštiridesetlet-
nica je sicer računovodkinja, 

ki pa je imela že od nekdaj 
željo po svojem kmečkem 
turizmu. »O tem sem sanja-
la že kot otrok,« pravi Darja 
in smeje poudari, da do tega 
pač ni prišlo, a jo humorno 
dopolnimo: »Ne še ...« Se je 
pa v njenem življenju vseeno 
pojavila priložnost, da vesel-
je do kuhanja in ustvarjan-
ja iz domače kuhinje dejan-
sko predstavi publiki. Tako 
smo jo srečevali na tržnicah 
Okusov Kamnika, na kam-
niških Kul petkih, danes pa 

je tako rekoč doma v Vratar-
nici. Ni ji žal, da se je odločila 
tako, kot se je. Sicer ji je novi 
koronavirus malce prekrižal 
načrte, vendar je v času, ko 
smo se večinoma zadrževali 
doma, Darja s svojima hčer-
kama v domači kuhinji razi-
skovala in ustvarjala, kombi-
nirala okuse.

Njena gostinska prikolica 
se počasi uveljavlja. Ima tudi 
simpatično teraso, h kateri 
spada bližnji manjši park, 
ki ga je Darja v poletnem 

času spremenila v umetni-
ško prizorišče, mu vdihnila 
poseben čar, da s klopmi in 
mizami deluje romantično, 
sproščeno in retro obenem – 
kot kavarna na prostem, kjer 
lahko tudi kaj pojeste. V Vra-
tarnici se lahko posladkate s 
simpatičnimi mini palačin-
kami, ki jim je Darja nade-
la ime miničinke; ali majce-
nimi krofi, s katerimi lahko 
zadovolji tudi goste, ki spra-
šujejo po brezglutenskih 
sladicah, in vegane. Drugače pa si lačni v Vratarnici privo-

ščijo kakšen poseben ham-
burger, jufko, tortilje z raz-
ličnimi nadevi, kar še pose-
bej radi izberejo tisti, ki jim 
ni toliko do kruha. Darja pra-
vi, da skuša uporabljati čim 
več lokalnih sestavin, jedil-
nik pa sproti dopolnjuje. Od 
lokalnih pijač so na meniju v 
Vratarnici izdelki treh kam-
niških pivovarjev in doma-
ča kombuča. Ob našem obi-
sku so tisto popoldne stregli 
t. i. piknik meni, tako da smo 
lahko zobali tudi pokovko ali 
pečeno koruzo. Darji idej ne 

zmanjka; vidi se, da v svojem 
delu resnično uživa. 

Izvemo še, da so v par-
ku začeli z dvema miza-
ma, potem jih je bilo kmalu 
pet, je pa ravno dovolj velik, 
da v njem ob lepem vreme-
nu izpeljejo kakšen butični 
dogodek, saj lahko zagota-
vljajo varnostno razdaljo in 
upoštevajo priporočila ter 
ukrepe NIJZ.

In od kod ime Vratarni-
ca, nas je še zanimalo. Darja 
razloži: »Ker je na tem mes-
tu včasih dejansko stala vra-
tarnica za KIK Kamnik.«

DARJA IN NJENA VRATARNICA

Darja Pirš

V Vratarnici si lahko privoščite različne hamburgerje. Zelo priljubljeni krofki
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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»Življenje«
Pozdravljeni. Rada prebiram 
vaše vedno zanimive odgovo-
re. Nimam odgovora na vpra-
šanje o sebi. Ne razumem se 
z ljudmi, imam le nekaj tistih, 
ki jim pokažem, kakšna sem v 
resnici. Ali vi vidite, kaj delam 
narobe? Enkrat sem že pisala 
in nekaj se je že zgodilo. Zdaj 
vas samo sprašujem, kaj misli-
te o meni. Hvala za odgovor.
Draga moja bralka, z vami 
ni čisto nič narobe. Drugi so 
vas o tem prepričali. Dolgo 
so vas prepričevali, toliko 
časa, da ste še sami začeli 
verjeti tem neumnostim. 
Zavedajte se, da ste vedno 
v vsaki še tako nerešljivi in 
nemogoči situaciji dajali vse 
od sebe, čeprav ste s tem 
pohodili sebe in svoje vred-
note. Žal ste padli v tak krog 
ljudi, ki so v osnovi negativ-

ni in okoli sebe vedno vidi-
jo vse slabo, čeprav je nad 
njimi samo sonce. Med te 
ljudi poleg vseh drugih sodi 
tudi vaš mož. Tega nikoli ne 
boste spremenili, zato je ško-
da vsake vaše energije, ki jo 
v to še vedno vlagate. Ener-
gijo začnite izkoriščati samo 
sebi v prid, vse drugo naj od 
trenutka, ko to berete, odpa-
de. Ste resnicoljubni, polni 
čustev, pozitivni, delovni in 
še in še bi lahko naštevala. 
Poglejte vase in vse to boste 
tudi sami videli. Seveda si 
zaslužite in ste vredni veliko 
več. Ko boste to sami spoz-
nali, bo obstajala samo pot 
naprej. In te nove poti ste 
vsekakor sposobni. Res še 
ne danes, a prišel bo dan, ko 
se ne boste več ozirali nazaj. 
Glede hčerke bo še vse v 
redu tudi v prihodnje. Začni-

te živeti življenje, ki čaka na 
vas. In ne pozabite: kaj si dru-
gi mislijo o vas, je povsem 
brez pomena. Pomembno je 
samo, kaj si mislite vi! Imejte 
se radi. Srečno.

»Zdravje – Primorka«
Najbrž se na vas vedno obra-
čamo ljudje s takimi ali dru-
gačnimi skrbmi, včasih celo 
prijetnimi, spet drugič pa rav-
no obratno. Tako je tudi, ko gre 
za zdravje. Zanima me, kako 
kaže z njim v moji družini, saj 
me to trenutno zelo obremen-
juje. Oba z možem sva presta-
la določene preglede. Kakšni so 
obeti? Hvala in vse dobro.
Šele ko zdravja ni, se resnič-
no zavedamo, koliko dejan-
sko pomeni. Z možem ima-
ta skoraj enake težave in pri 
obeh vidim, da se bo vse sku-
paj uredilo. Težave so vama 

nastale največ zaradi tega, 
ker oba živita precej stresno. 
Zaradi določenih obveznosti 
in odgovornosti. Ker vedno 
skrbita za zdravje in temu pri-
merno tudi živita, tukaj ni raz-
log. Stres je tisti, ki slej ko prej 
pusti posledice. Čakajo vaju 
še dodatni pregledi. K sreči 
bo vse dobro. Starejša oseba 
v vaši družini, lahko gre za 
koga od staršev, ima trenutno 
zdravstvene težave, možna 
je tudi hospitalizacija, poseg, 
ampak se sčasoma uredi. 
Zaupajte vase. Morate se 
naučiti, da se stresu čim bolj 
izognete in se ne vključujte v 
situacije, za katere že vnaprej 
veste, kakšni so obeti. Da se 
obremenjujete »na zalogo«, 
nikoli ne prinese nič dobrega. 
Poleg tega pa tako in tako ne 
morete ničesar spremeniti. 
Še vse bo dobro. Srečno.

Dne 9. oktobra 2020 sta se na Bledu poročila Anej Korsika 
in Ema Knific, 10. oktobra 2020 pa Matjaž Gerbec in Jasna 
Ružicki. Na Šobcu sta se 10. oktobra 2020 poročila Blaž 
Vodnik in Katja Štular, v Škofji Loki pa Jan Golob in Katja 
Kozin ter Aleš Šavrič in Eva Trdin.

Mladoporočenci

Alenka Brun

S
imono veliko lju-
di pozna iz Kra-
nja, natančne-
je Primskovega, 
kjer jo redno lah-

ko srečujejo v vlogi gostite-
ljice in natakarice v Gostilni 
Pr' Matičku. Sicer, pravi, je 
z Drulovke – in tam je pre-
živela tudi velik del otroštva. 
»Do devetega leta sem žive-
la na Drulovki, potem sva se 
z mami preselili na Planino. 
Vendar mene je vedno vle-
klo nazaj, tako da sem bila 
potem do približno 15. leta 
več na Drulovki kot doma,« 
razloži.

Po končani osnovi šoli se 
je Simona vpisala na sred-
njo gostinsko šolo na Bledu, 
čeprav je najprej razmišljala 
o vpisu na srednjo vzgojitelj-
sko šolo v Ljubljani, kamor 
se je prvotno tudi vpisala. 
Spomni se, kako je že odda-
la vpisnico, ko je začutila, da 
se ni odločila pravilno. »Pro-
sila sem, naj mi vpisnico 
vrnejo, da jo popravim, ker 
bi se rada vpisala drugam,« 
pripoveduje. »Potem sem 
morala celo do socialne dela-
vke, ker jo je zanimalo, kaj se 
je zgodilo, zakaj tako nena-
dna sprememba ... Takrat 
sem pač začutila, da moram 
to storiti.« In tudi že prvi 
dan, ko je prestopila prag 
Srednje šole za gostinstvo in 

turizem, kot se je takrat ime-
novala, je takoj vedela, da se 
je odločila pravilno.

»V šoli nisem bila ravno 
najbolj pridna dijakinja,« se 
nasmehne Simona in doda, 
da pa nikoli ni imela kakšnih 
večjih težav. Proti koncu dru-
gega letnika srednje šole ji je 
umrl stari oče, na katerega je 

bila zelo navezana, in se je 
edinkrat zgodilo, da je v šoli 
resnično popustila. Na kon-
cu je imela dva popravna izpi-
ta, enega ni opravila in se je 
odločila za enoletno »pavzi-
ranje«. Sicer takrat niso mis-
lili, da se bo vrnila v šolo, a 
se je. Opravila je manjkajo-
či izpit in se vpisala v tretji 

letnik. Najbolj zanimivo pa je 
to, da je jeseni ob vpisu v tretji 
letnik Simona imela že deset 
mesecev delovne dobe. Nam-
reč, ko se je odločila za enolet-
ni premor, je zasledila oglas, 
da na Trebiji iščejo nekoga za 
pomoč v strežbi. Prijavila se 
je in dobila službo. 

Najprej je po končani sre-
dnji šoli želela nadaljeva-
ti v turizmu. Razmišljala je 
tudi o tem, da bi bila morda 
zemeljska stevardesa. Zas-
meji se, da ker se je bala lete-
nja. Potem pa se je zgodi-
la ljubezen, rojstvo otroka. 
Šolo je dokončala, a ostala 
v gostinstvu. »Do danes. To 
me res veseli, to rada poč-
nem.«

Letos bo Simona prazno-
vala še poklicni jubilej: 8. 
decembra bo namreč minilo 
dvajset let, kar dela Pr' Mati-
čku. V svoji karieri je že mar-
sikaj videla, doživela, a niko-
li ni mislila, da se bo neke-
ga dne pojavil koronavirus, 
ki bo ustavil svet. 

»Ko sem se odločila za 
gostinski poklic, mi je stara 
mama rekla, da sem se odlo-
čila pravilno – ljudje bodo 
vedno jedli in pili in bom 
vedno imela delo. Da pa bo 
kdaj takole in da bom stre-
gla z masko, si pa res nisem 
mislila. Za zdaj se trudimo; 
kako bo naprej, bo pokazal 
čas,« pove zamišljeno.

Zanimalo nas je, kako 
je praznovala srečanje z 

VOŠČIL JI JE SLAVKO IVANČIĆ
Enajstega septembra letos je Simona Virant dopolnila petdeset let. Abrahama je tokrat dočakala 
drugače, kot bi ga, če ne bi bilo novega koronavirusa. Pravi pa, da je bilo vseeno bolje, kot si je zamislila 
ali pričakovala.

Simona Virant je v začetku septembra srečala abrahama.

abrahamom – glede na raz-
mere, v katerih smo se zna-
šli. Simona odgovarja, da v 
bistvu bolje, kot si je zami-
slila. »Pa glede na situaci-
jo v ožjem krogu, z doma-
čimi, res bližnjimi prijatel-
ji, s katerimi smo zelo pove-
zani. Lepo je bilo.« Kot pre-
senečenje zanjo so načrto-
vali obisk znanega Slavka 
Ivančića, a se to zaradi epi-
demioloških razmer ni zgo-
dilo. Zato ji je pevec voščil v 
kratkem filmčku, česar se je 

Simona ravno tako izjemno 
razveselila. 

Je pa Simona že tri leta 
tudi babica in v družbi svo-
jega vnuka izjemno uživa. 
Rada ima tudi naravo in hri-
be, precej prostega časa pa 
preživi na domačem vrtu, 
saj veliko zelenjave in sadja, 
začimbnic in zelišč, plodov z 
grmovnic, ki jih uporabljajo v 
gostilni, pridelata kar doma z 
Matičkom, kakor kličejo gla-
vno kuhalnico Gostilne Pr' 
Matičku Matjaža Erzarja.

V Kranju se je minuli teden rodilo 18 deklic in 11 dečkov. 
Najtežji je bil deček s 4190 grami, najlažja pa deklica z 
2190 grami. Na Jesenicah je na svet prijokalo 12 dečkov 
(med njimi bratca) in 11 deklic. Najlažji je bil deček, ki je 
tehtal 2690 gramov. Tudi najtežji je bil deček, tehtnica mu 
je ob rojstvu pokazala 3770 gramov.

Novorojenčki

Delite osebno srečo ali obisk abrahama, občutja ob praz-
novanju srebrne ali zlate, morda celo železne poroke z 
bralci našega časopisa in tako presenetite, razveselite. Z 
objavo v Gorenjskem glasu lahko na unikaten način obda-
rujete slavljenca ali slavljenko, ustvarite zanimiv spomin. 
Svoje predloge in vprašanja lahko sporočite na elektron-
ska naslova alenka.brun@g-glas.si in info@g-glas.si ali 
pokličete na telefonsko številko 041 699 005.

Poroke, rojstva, obletnice ...
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Matthias F. Mangold, svobodni no-

vinar, ki piše o prehrani, in član Food 

Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 

knjigi je odprl svojo bogato zakladnico 

nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –  

za začetnike in naprednejše kuharje.  

Prevedla Petra Piber

Trda vezava
Format 212 x 267 mm 
226 strani
ISBN 978-961-6893-96-1

Cena: 24,99  EUR

Matthias F. Mangold 

PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga lahko  

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!

 

 

MATTHIAS F. 
MANGOLD

PRINCIPI
KUHANJA

/// NI VESELJA DO KUHANJA? Morda ta hip res še ne – 

vendar ti ta knjiga lahko spremeni življenje!
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skuhati zelenjavni kari … prebereš in začneš – in končno  
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in spreminjati. Kajti iz gratiniranega krompirja, cesarskega 
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www.narava.si

ISBN 978-961-6893-96-1

 
 24,99 € 

KAKO SE NAUČIŠ KUHATI?
V PRINCIPU – KOT ZA ŠALO!

9 789616 893961

NOVO iz založbe Narava

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

V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

za štedilnik. Torej tudi ti – sploh če je to prvič in se  

ti zdi, da ti ne bo uspela niti najpreprostejša jed.  

Dobra novica zate: Ja, zmoreš! Pokazali ti bomo, kako. 

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

9                               90
EUR

Ni veselja do kuhanja? Morda ta hip res še ne – vendar vam ta knjiga 
lahko spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski 
praženec, skuhati zelenjavni kari... preberete in začnete – in končno  
kuhate samostojno!

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

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 28. 
oktobra 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Jabolčna pita z makom
Da so jabolka in mak dobi-

tna kombinacija, vemo iz pre-
kmurske gibanice, kjer sku-
paj z orehi in skuto tvorijo ce-
loto. A nič slabše se sestavini 
ne obneseta v obliki pite. 

Za pripravo jabolčne pite z 
makom potrebujemo: za te-
sto: 300 g moke, 150 g mas-
la, 1 jajce, 100 g mletega 
sladkorja, pol pecilnega pra-
ška, ščepec soli; za makov 
nadev: 250 g mletega maka, 
2 dl mleka, 1 jajce, 50 g slad-
korja, lupinico ene limone; 
za jabolčni nadev: 5 srednje 
velikih jabolk, 2 žlici slad-
korja, pol žličke cimeta, pest 
rozin, sok 1 limone.

Priprava testa: Moko pre-
sejemo in ji primešamo pe-
cilni prašek, sladkor in sol. 
Dodamo na kocke narezano 
maslo in jajce. Vse skupaj 
zgnetemo v testo, ki ga raz-
delimo na dva dela, tako da 
je en del malenkost večji od 
drugega. Vsak del testa zavi-
jemo v folijo. Večji del testa 
postavimo v hladilnik, manj-
ši pa v zamrzovalnik.

Priprava makovega nade-
va: Mak zmešamo skupaj s 
sladkorjem in limonino lu-
pinico. Poparimo z vročim 
mlekom. Ko se malce ohla-
di, primešamo rumenjak in 
nato še sneg enega beljaka. 

Priprava jabolčnega nade-
va: Jabolka olupimo, odstra-
nimo semena ter naribamo. 
Posladkamo, potresemo s 
cimetom in pokapljamo z li-
moninim sokom. Dodamo 
rozine in vse skupaj dobro 
premešamo.

Sestavljanje pite: Testo 
iz hladilnika razvaljamo na 
pomokani površini ter ga 
položimo v namaščen okro-
gel pekač. S testom obloži-
mo tudi robove pekača. Te-
sto večkrat prebodemo z vi-
licami. Po površini enako-
merno razporedimo makov 
nadev ter nato še nadev iz 
jabolk. Po vrhu naribamo 

testo, ki smo ga prej pos-
tavili v zamrzovalnik. Pito 
pečemo v pečici, segre-
ti na 180 °C, 45 minut. Da 

se nam po vrhu ne bi pre-
več zapekla, jo med peko po 
potrebi pokrijemo z alumi-
nijasto folijo. 

Jabolko je eden od plodov, ki so najbogatejši z balastnimi 
snovmi. Pomaga krepiti imunski sistem, srce in ožilje, čistiti 
prebavila, zniževati krvni tlak ter ohranjati mladost. Jabolka 
lahko uporabimo za pripravo številnih jedi in napitkov ali jih 
pojemo surove kot vmesni obrok. Če je le mogoče, si priskr-
bimo neškropljena ali vsaj čim manj škropljena – lupina je 
najbolj bogata s hranili.

Jabolčni jogurt (tudi z ovsenimi kosmiči)

Potrebujemo 4 domača jabolka, 2 lončka jogurta, 2 jedilni žlici 
rozin in 2 jedilni žlici pomarančnega soka.

Neolupljenim jabolkom odstranimo pečke in jih zrežemo 
na zelo majhne koščke. Damo jih v večjo posodo in zme-
šamo z dobro opranimi rozinami, pomarančnim sokom in 
jogurtom. Pustimo stati 15 minut, da se rozine malo napne-
jo, in postrežemo v skodelicah. Jabolčnemu jogurtu lahko 
dodamo tudi 6 žlic namočenih ovsenih kosmičev in dobimo 
okusne mislije.

Dušena jabolka kot omaka ali krepčilo

Potrebujemo 6 srednje velikih jabolk, žlico masla, žlico rjavega 
sladkorja, 2 žlici drobtin, 2 žlici vina, 4 žlice vode, cimetovo skorjo 
in žličko limonine lupine.

V kozico damo maslo, ga razpustimo, in ko je vroče, mu 
dodamo sladkor in drobtine. Ko nekoliko porumenijo, jim 
dodamo olupljena in na koščke zrezana jabolka, vino, vodo, 
cimet in limonino lupino. Pokrijemo in počasi dušimo od 
20 do 25 minut na nizki temperaturi. Nato omako dobro 
premešamo in lahko postrežemo k pečenki, močnati jedi 
ali kot samostojno jed, kadar imamo doma bolnika, ki malo 
ali težko je.

Pečena jabolčna kaša

Potrebujemo 0,25 l prosene kaše, 0,75 l mleka, 4 jabolka, žlico 
masla, sol, rjavi sladkor in cimet.

Kašo nekajkrat operemo z vrelo vodo, nazadnje jo oplaknemo 
z mrzlo. Mleko damo v lonec in ga zavremo. Medtem olupi-
mo jabolka in jih narežemo na krhlje. Odcejeno kašo damo v 
stekleno ognjevarno posodo in jo polijemo z vrelim mlekom. 
Pomešamo, dodamo maslo, malo soli in žlico sladkorja, da 
se vse stopi, ter za 15 minut postavimo v pečico, segreto na 
180 °C. Nato kašo vzamemo iz pečice in nanjo enega zraven 
drugega položimo jabolčne krhlje ter za pol ure postavimo 
nazaj v pečico. Ko kašo vzamemo iz pečice, jo premešamo, 
naložimo na krožnik, potresemo s sladkorjem in cimetom 
ter postrežemo.

Jablana na vašem vrtu

Jablana je v svetovnem merilu najbolj razširjeno sadno drevo. 
Prenese tudi zelo nizke temperature, razen v času cvetenja. 
Če je dalj časa suho, jo je treba zaliti. Sadimo jo na sončne 
lege, najbolje pa uspeva v globoki peščeno-ilovnati zemlji, ki 
vsebuje dovolj kalija in fosforja.

Mojca Logar

Pretekli teden sem imela 
priložnost govoriti z ribiči. 
Eden med njimi se je celo pre-
življal z ribiškim turizmom. 

Ujemi in spusti je prevla-
dujoč način ribiškega tu-
rizma, kar pomeni, da ribe 
ujamejo, se z njimi fotogra-
firajo in jih spustijo. Gosti 
so pretežno tujci, ki so nav-
dušeni nad Slovenijo, in še 
posebej nad rekami. Reke, 
primerne za muharjenje, so 
od Soče do Savinje, najbolj 
severna je Meža in na jugu 
Kolpa. Ljudje, ki hodijo po 
svetu zato, da se fotografirajo 
s svojimi trofejami, naj bodo 
to ribe ali druge živali, so obi-
čajno zelo bogati. Kot povedo 
tovrstni vodniki, jim v Slo-
veniji znajo ustreči. Vendar 
ribiči kaj kmalu potožijo nad 
dejstvom, da je rib v naših 
rekah vedno manj. Poleti je 
ribič na Cerkniškem jezeru v 
trenutku začel pripovedovati 
o istem problemu. 

Trenutno je v Sloveniji zelo 
močno Društvo za opazova-
nje in proučevanje ptic Slove-
nije (DOPPS). Društvu je s 
svojo dejavnostjo uspelo zelo 
povečati številčnost in razno-
likost ptic na našem območju. 
Slovenija je vroča točka biodi-
verzitete, saj se tukaj stikajo 
Alpe in Jadran, Panonska 
nižina in Dinarski svet. Ptice 
na svojih selitvenih poteh pot-
rebujejo hrano, najpogosteje 
so to ribe in dvoživke. Pa je 
problematika zaokrožena. 
Ena od pomembnih nalog 
DOPPS-a je monitoring, 
opazovanje in popisovanje 
ptic. Z dijaki smo jih lahko 
opazovali pri njihovem delu 
v Škocjanskem zatoku. Ptice 
ujamejo v nekakšno zaveso. 
Potem jih prepoznajo, katera 

vrsta je, jih premerijo čez kri-
la, ugotovijo, ali je ptica odra-
sla ali mladica, jo stehtajo in 
zapišejo, od kod je prišla (ve-
liko ptic ima že obroček, kjer 
piše, od kod je prišla). Lahko 
si predstavljate, da mora biti 
ornitolog zelo izkušen, da 
vse to lahko naredi v nekaj 
minutah. Ne more brskati po 
knjigah in računalniku, da bi 
ptico prepoznal in jo uvrstil 
v rod in vrsto. To je njegovo 
znanje, ki ga mora uporabiti 
tisti hip, ko drži ujeto ptico 
v rokah. Potem jo spusti. V 
naših krajih je zelo razširjen 
kormoran. Prišel je z baltskih 
držav, je tujerodna invazivna 
vrsta. Poje do tri kilograme 
rib na dan. V naših rekah 
zopet domuje vidra, ki je 
znanilka čistih rek. Dobro za 
reke in slabo za ribe. 

Katera žival ima sedaj večjo 
in daljšo domovinsko pravi-
co, kdo jo bo varoval in kdo 
preganjal, komu je koristna 
in komu škodljiva? To so vse 
vprašanja, pri katerih se kre-
šejo mnenja ljudi, ki živijo 
z naravo, ji želijo pomagati. 
Pogosto pa se ne ve, kdo ima 
v katerem trenutku bolj prav. 
Če tej problematiki dodamo 
še lovce, čebelarje, gozdarje, 
kmetovalce pa športnike – ple-
zalce in druge, vam je jasno, 
da so si pogosto v laseh kot psi 
in mački. Vsi lahko svojo de-
javnost opravljajo le v naravi, 
jo izkoriščajo in spreminjajo, 
jo zagovarjajo, negujejo, varu-
jejo, oskrbujejo in ji pomagajo. 
Kadar so njihove strasti in 
interesi najbolj navzkrižni, bi 
morda pomagalo, če bi zapeli 
tisto znano Lovska, lovska je 
ta, lovska, lovska je ta ...

Različni interesi

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

To je odnos, ko dva živi-
ta eno življenje. V njunih 
besedah se pogosto pojavlja 
»midva«. Bolj kot jaz in ti 
je pomemben midva. Povsod 
sta skupaj, isti hobiji, pogos-
to imata en telefon in en ele-
ktronski naslov. V takšnem 
odnosu oba umreta kot posa-
meznika. Nasprotje simbioze 
je vzajemnost, kjer sta mož 
in žena, partner in partnerka 
dve samostojni osebi. Drug 
drugega podpirata v osebnosti 
rasti, v uresničevanju talentov 
in darov, ki sta jih prinesla na 
svet oziroma kar jima je bilo 
podarjeno. Nemogoče je, da bi 
bila dva človeka popolnoma 
enaka od rojstva. Simbioti-
čen odnos je nezdrav za oba. 
Kot bi z eno skupno nogo že-
lela preplezati severno steno 
Triglava. Nemogoče. Kot dva 
samostojna plezalca pa lahko 
osvojita vrh, kjer se skupaj ve-
selita uspeha. Ko smo v stiku 
s takšnim parom, če smo po-
zorni, dobimo občutek, kot da 
se pogovarjamo samo z enim, 
ki ima dve telesi. 

Dve telesi in ena oseba je 
značilno za naravno pogojen 
simbiotičen odnos mama – 
dojenček do približno enega 
leta. V tem obdobju je otrok 
spojen z mamo. Tako smo 
ustvarjeni. Nato se začne na-
ravno ločevanje od matere. 
Zato je eden od vzrokov za 
simbiozo nasilno prekinjeno 
naravno sožitje, zlitje mame 
in dojenčka. 

Poglejmo konkretno. V 
partnerskih odnosih simbi-
oza vedno pokaže zobe in 
škodljivost takšnega načina 
življenja. Prej ko to zazna-
mo, boljše za oba. Najbolj 
koristno je, če prepoznamo te 
znake. Npr. vsak poizkus osa-

mosvajanja enega partnerja 
povzroči vsaj nejevoljo druge-
ga – žena želi enkrat na teden 
za dve uri klepet s kolegicami, 
on protestira, kaj boš hodila, 
saj veš, kakšne so, bova sku-
paj kam šla … Nato se začne 
boleči ples čustvenih vsebin. 
Oba sta precej na istem, le da 
se noro in neopisljivo bojita 
čustvenega sveta. Strah, da 
me ne boš zapustila, obup ob 
misli, da bom ostal sam, strah 
pred zavrženostjo, strah, da 
boš videl, kaj jaz resnično v 
sebi doživljam ... Najbolj pa 
ju je strah praznine, ki bi se 
pojavila ob odhodu drugega. 
Ta čustva potiskata z vso silo 
stran od sebe, o tem se nočeta 
pogovarjati. Nikoli se nista. 
Naj se še tako trudita, njuno 
telo ne laže. Telo jima vedno 
govori resnico in od lastnega 
telesa ne moreta pobegniti. V 
našem primeru ženo začne 
dušiti, težko diha in se želi 
vsaj malo odstraniti iz odno-
sa, on pa začne čutiti tesnobo 
v pljučih. Stiska in peče ga, 
ko ona odhaja. Celo ob misli 
na njen odhod lahko pade v 
panični napad. Nato ga ona 
sočutno odpelje na urgenco in 
kasneje še na slikanje pljuč, 
kjer ni posebnosti. Ti notranji 
pritiski ne morejo ostati brez 
posledic za fizično zdravje. 

Ironija je, da bi rada svo-
bodno zaživela, hkrati pa 
se tega najbolj bojita. S tem, 
ko ne spregovorita o težkih 
čustvenih vsebinah, ki jih 
nosita, škodujeta sebi, svoje-
mu telesu. Njuna ljubezen ni 
svobodna, je čudna prisila v 
boleči kletki. 

Simbiotični odnos

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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predavanje
NA ZDRAVJE: 
NE PRESPIMO SPANCA!
Žiga Lipar
torek, 13. 10., ob 18.00, dvorana

Mestna knjižnica Kranj si pridržuje pravico do popravkov in sprememb v 
mesečnem napovedniku. Napovedi vseh dogodkov in morebitne spremembe v 
programu so objavljene na spletni strani www.mkk.si. Dogodki, prireditve in 

izobraževanja so brezplačni. 
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • 

• portal za otroke: www.modripes.si • 
• spletni leksikon: www.obrazislovenskihpokrajin.si •

V Mestni knjižnici Kranj bomo v največji možni meri 
poskušali izpeljati že načrtovane prireditve v mesecu oktobru 

2020, seveda z omejitvami in z upoštevanjem trenutno 
veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb.  Prosimo vas, 

da morebitne spremembe v izvedbi ali v programu prireditev 
spremljate na naši spletni strani www.mkk.si.

kviz
KVIZ ZNANJA - 
DOGODEK BO POTEKAL NA SPLETU
Anže in Aljaž Božič, KŠK
četrtek, 15. 10., ob 19.00,
navodila za sodelovanje na www.mkk.si 

Svetovalec na oddelku vrta, m/ž (Kranj) 
Za naš trgovski center Obi Kranj iščemo sodelavca za delovno mesto svetovalec 
na oddelku vrta, in sicer za polni delovni čas, določen čas 12 mesecev in s 3-me-
sečnim poskusnim delom. Obi, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prija-
ve zbiramo do 20. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvijalec C, C++/Developer C, C++ (Šenčur) 
Pričakujemo: znanje programskih jezikov C ali C++, samostojno in odgovorno 
delo. Zuum, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 11. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Mesar, m/ž (Škofja Loka) 
Zaželeno je, da: ste spretni pri pripravi mesa, vas veseli delo z ljudmi, ste pozi-
tivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi ... Mercator, d. d., Du-
najska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 10. 2020. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Vodja nabavne operative, m/ž (Železniki) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: organizacija dela, optimizacija proce-
sov in izdelava planov v nabavi, sodelovanje pri razvoju novih in razširjanju ob-
stoječih dobaviteljev, ažurno spremljanje zalog materialov ... Pričakujemo višjo 
ali visoko izobrazbo tehnične ali ekonomske smeri in 5 let delovnih izkušenj na 
področju nabave. Niko, d. o. o., Železniki, Otoki 16, 4228 Železniki. Prijave zbira-
mo do 22. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

SAP Hybris – Java razvijalec, m/ž (Kranj) 
Delali boste za Švicarsko podjetje. Ponujamo možnost službenih potovanj v okvi-
ru projektov v Švico in/ali Nemčijo ter možnost dela od doma. Pričakujemo izku-
šnje z Java in JavaScript/HTML/CSS, izkušnje z metodologijo Scrum ali Agile ter 
pripravljenost na učenje dela v okolju SAP Hybris. Bilateral Consulting, d. o. o., 
Ljubljanska cesta 24, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 10. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Avtoklepar/klepar, m/ž (Šenčur) 
Od novega sodelavca pričakujemo: II.–V. stopnjo izobrazbe, 1 leto delovnih 
izkušenj, delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna  
cona A 45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 21. 10. 2020. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Komercialist v prodaji, m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: iskanje novih kupcev, obdelava pov-
praševanj, priprava in spremljanje ponudb. SIJ SUZ, d. o. o., Cesta Borisa Kidri-
ča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 31. 10. 2020. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Elektronik serviser, m/ž (Kranj) 
Opis del: vzdrževanje in servisiranje elektronskih vezij in krmilj na strojih in na-
pravah, servisiranje in programiranje CNC-strojev, pomoč pri izdelavi načrtov in 
konstruiranju strojev, testiranja in aplikacije izdelanih programov, izdelovanje in 
predelovanje krmilj na strojih. Iskra AMS, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 31. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Naklo) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: prevzem, komisioniranje, od-
dajo blaga in materiala, skrb za urejenost skladišča, manipulacijo z viličarjem. 
Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 20. 
10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pek, m/ž (Bled) 
Pekarna Planika, d. o. o., Bled zaposli peka za določen čas z možnostjo podaljša-
nja za nedoločen čas. Pekarna Planika, d. o. o., Bled , Triglavska 43, 4260 Bled. Pri-
jave zbiramo do 4. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na CNC-stroju za razrez žice, m/ž (Tržič) 
Kot operater na CNC-stroju za razrez žice boste zadolženi za: posluževanje stro-
jev, izvajanje delovnih operacij na strojih za kovanje, menjavanje delovnih pripo-
močkov, nastavljanje delovnih parametrov, pripravljanje in oskrbovanje s pred-
pisanimi materiali. Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prija-
ve zbiramo do 7. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče, m/ž (Bovec) 
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogo-
jev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjuje še naslednje: 
najmanj univerzitetna izobrazba oziroma visoka strokovna izobrazba z magi-
sterijem stroke. Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na navedeni naslov  
do vključno 30. 10. 2020 do 12. ure. Javni zavod za turizem Dolina Soče, Rupa  
17, Bovec, 5230 Bovec. Prijave zbiramo do 30. 10. 2020. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Vljudno vabljeni na ogled razstave

MALAR NAM  
POLEPŠA ŽIVLJENJE 

od četrtka, 15. oktobra 2020, dalje  
v podstrešno galerijo gradu Khislstein  

v Kranju, Tomšičeva 44. 

Odprtja zaradi trenutnih razmer za zdaj ne bo. 

Za prijetnejše bivanje je torej zaslužen malar, ki prinaša  
barve in urejenost v naš dom!

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

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
13. 10.

2/13 °C

Nedelja 
18. 10.

3/10 °C

Sreda 
14. 10.

Četrtek
15. 10.

Petek
16. 10.

Sobota
17. 10.

2/15 °C 4/10 °C 4/11 °C 4/10 °C

Ponedeljek 
19. 10.

Torek
20. 10.

Sreda
21. 10.

Četrtek
22. 10.

4/11 °C 5/13 °C 6/14 °C 7/14 °C

13. 10. tor. Edvard    7.17 18.19

14. 10. sre. Veselko   7.18 18.17 

15. 10. čet. Terezija   7.19 18.15      

16. 10. pet. Jadviga    7.21 18.13

17. 10. sob. Marjeta   7.22 18.12

18. 10. ned. Luka   7.23 18.10

19. 10. pon. Etbin   7.25 18.08

Jasna Paladin

Ljubljana – Primož Hieng je 
te dni izdal že drugi del tu-
rističnega vodnika, s kate-
rim turistične zanimivosti 
pri nas želi približati invali-
dom, delno pa tudi gluhim 
in naglušnim ter slepim in 
slabovidnim. Prvi del, v ka-
terem je zbral 52 točk, je iz-
dal pred letom dni, prav to-
liko zanimivosti je opisanih 

tudi v drugem delu. »Z obe-
ma knjigama s skupnim 
naslovom Z vami bom na 
rajžo šel sem želel dokaza-
ti, da je v Sloveniji ogrom-
no zanimivih točk, kjer bos-
te prišli do novih spoznanj 
in doživeli enkratne trenut-
ke, ki vam bodo za vedno os-
tali v lepem spominu. Tre-
ba si je vzeti čas, nekaj dob-
re volje, poklicati prijatelje 
in oditi na pot. Vsekakor se 

mi zdi pomembno, da o po-
dročju t. i. dostopnega turiz-
ma ne bomo samo govorili 
ter razpravljali na dolgo in 
široko, ampak so zdaj ran-
ljive skupine dobile najprej 
prvi, s to knjigo pa še dru-
gi del oprijemljivega turi-
stičnega vodnika, ki vas bo 
spremljal na vsakem kora-
ku,« pravi avtor, ki pa pri 
pripravi vsebin za ranlji-
ve skupine ni bil deležen 

pomoči odgovornih insti-
tucij. Vodnik z opisi, upo-
rabnimi informacijami in 
fotografijami uporabnike 
popelje po vsej Sloveniji, 
kar nekaj izletov je tudi po 
Gorenjski: Bled, park Mar-
tina Krpana v Domžalah, 
Gradiško jezero pri Luko-
vici, lipov drevored ter cer-
kev sv. Mohorja in Fortuna-
ta v Grobljah pri Domžalah, 
Kamnik, cerkev sv. Valenti-
na na Limbarski gori, jeze-
ro Črnava v Preddvoru, Po-
letno gledališče Studenec, 
sv. Tomaž nad Škofjo Loko, 
Vaseno in Snovik v Tuhinj-
ski dolini, Arboretum Volčji 
Potok, Zbiljsko jezero in ka-
pelica Marije Brezmadežne 
v Županjih Njivah.

Izleti za invalide 
Izšel je drugi del turističnega vodnika za invalide z naslovom Z vami bom na 
rajžo šel.

Bled – Bled se je že tretje leto zapored uvrstil med sto najbolj 
trajnostnih destinacij na svetu, so po zaključenem spletnem 
srečanju zelenih destinacij sveta, ki je minuli teden potekalo 
pod okriljem fundacije Green Destinations, sporočili iz Turiz-
ma Bled. Rdeča nit letošnjega srečanja je bil sicer po besedah 
Romane Purkart iz Turizma Bled odziv turizma na svetovno 
zdravstveno krizo. »Prav vsa turistična središča tega sveta so se 
letos srečala z enako situacijo in prav vsa so na novo odkrivali 
domačini in gostje iz okoliških držav.« Kot so še ugotavljali, ljud-
je zdaj potujejo individualno, za cilj pa izbirajo destinacije, ki so 
varne, trajnostne in zelene. »Slovenija ima vse te tri atribute.«

Znova med najbolj trajnostnimi destinacijami

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Letos mine-
va petdeset let od takrat, ko 
je Osnovna šola (OŠ) Josipa 
Vandota Kranjska Gora od-
prla vrata prvim učencem. 
Na šoli bi radi dobili čim 

več zgodb na teme: najljub-
ši učitelj, smešne zgodbe o 
učiteljih, moji sošolci, zani-
mivosti pri pouku, izleti ozi-
roma ekskurzije, prireditve 
(npr. Titova štafeta, Kurirčk-
ova pošta), znane osebnosti, 
ki so bili učenci šole, zgodbe 

o stiski, sreči, strahu, veselju 
in hrani, ki ste si jo zapomni-
li. Kolektiv šole prosi, da na-
pišete zgodbo, ki je vam os-
tala v spominu, če ste hodi-
li v to šolo, obenem pa po-
vabite prijatelje, znance, so-
rodnike, za katere veste, da 

so bili učenci. Radi bi zbrali 
čim več zgodb, ki bi jih v zbir-
ki pripovedovala šola. Napi-
šete jih lahko v pisni obliki 
in jo po svojih otrocih pošlje-
te razrednikom, ali v e-obli-
ki, ki jo prek e-asistenta rav-
no tako pošljete razredni-
kom. Veseli bodo fotografij 
in tudi spominov pred izgra-
dnjo nove šole. Zgodbe zbi-
rajo do začetka novembra.

Zbirajo spomine na šolske dni 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

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

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

10    
EUR

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

V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

14,99246 strani, trda vezava

EUR

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

ZAHVALA

V 95. letu se je poslovil naš ljubljeni mož, ata, dedek, pradedek, 
brat, tast, svak in stric 

Alojzij Božič
po domače Ocvirkov ata, iz Potoka v Selški dolini

K večnemu počitku smo ga pospremili v sredo, 23. septembra 
2020, na Zalem Logu. Iskrena hvala vsem sorodnikom, pri-
jateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, darove 
za sv. maše in dobrodelne namene. Še posebej se zahvaljujemo 
g. župniku Tinetu Skoku za darovano sveto mašo in lep pogrebni 
obred, g. kaplanu Mateju Rusu za molitve, vsem sosedom za pomoč 
ob slovesu od našega ata, pogrebni službi Hipnos in pevski zasedbi 
pod vodstvom Janeza Trilerja za ganljivo petje.
Hvala vsem, ki se ga spominjate in zanj molite.

Vsi njegovi

Ni besed več tvojih,
ni več stiska tvojih rok.
Ostal le nate nam spomin je,
ki kaže nam življenja pot.

Rezultati 82. kroga – 11. 
oktobra 2020

3, 4, 5, 11, 17, 19, 31  
in 23

Loto PLUS:
4, 17, 18, 23, 27, 31, 37 

in 28
Lotko: 5 5 1 1 8 3

Sklad 83. kroga za 
Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 83. kroga za PLUS: 

1.130.000 EUR
Sklad 83. kroga za Lotka: 

320.000 EUR 

LOTO

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

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

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

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. 

NEPREMIČNINE
POSESTI
ODDAM

3 HA kmetijskega zemljišča blizu Kra-
nja. Zemljišče je ograjeno, ima svoj 
namakalni sistem, 1 ha je pokrit s pre-
nosnimi rastlinjaki, ki so primerni za go-
jenje sadja in zelenjave, tel.: 041/799-
683 20002225

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

BMW 116 D 2.0, letnik 2009, servisi-
ran, prevoženih 125.000 km, 4 zimske 
gume, tel.: 040/347-931  
 20002319

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SMREKOVE suhe plohe, cena 140 
EUR/m3, večja količina, 130 EUR/m3, 
tel.: 041/756-007  
 20002218

KURIVO
PRODAM

15 M3 bukovih drv, tel.: 041/544-164  
 20002325

SUHA bukova drva, cena 65 EUR/m3, 
možna dostava, tel.: 040/201-295  
 20002322

SUHA bukova drva, cena 60 EUR/m3, 
tel.: 040/289-212  
 20002330

SUHE trske za podkurit za centralno, 
krušno peč ali kamin, tel.: 041/986-
986 
 20002323

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430  
 20002189

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PODARIM

ZELO lepa ženska oblačila, za močnej-
še postave, tel.: 051/427-576 20002329

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 20002327

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA, neškropljena, starih doma-
čih sort, tel.: 041/286-701  
 20002326

KROMPIR za krmo, tel.: 041/369-
086 20002318

KROMPIR rdeči desire in beli savinja, 
pakirano 15 kg/5 EUR, Hotemaže 66, 
tel.: 041/397-063  
 20002324

NEŠKROPLJENA jabolka (voščenka, 
ontario, kosmač) ter mešana in bukova 
drva, tel.: 040/266-311  
 20002316

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 20002317

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

JARKICE, rjave in bele, v začetku ne-
snosti, dostava. Cepljene proti 8 bolez-
nim, iz lastne vzreje. Kmetija Šraj, Ro-
bert Šraj, Čadramska vas 19, Poljčane, 
tel.: 031/751-675 20002331

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 20002162

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobi mesar za delo v mesnici 
Lesce, zaposlitev je za nedoločen čas. 
Pogoj: iz okolice Lesc. Prijave na: joze.
mlinaric@mlinaric.si. Mesarija Mlinarič, 
d.o.o., Železniška ulica 1, Lesce  
 20002303

IŠČEMO delavca v lesni proizvodnji. 
Simon Rakovec, s.p., Javornik 3, 
Kranj, tel.: 040/716-322 20002328

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 20002166

ADAPTACIJE  hiš in stanovanj, ure-
janje dvorišč, fasade, ometi, izkopi, 
dimniki, ... LEARD, d.o.o., Pivka 11, 
Naklo, tel.: 041/583-163 20002167

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20002163

RAZNO
PRODAM

DOPOLNILNO dejavnost ob delu –
lesne stroke, tel.: 041/850-406 
 20002321

MIZARSKI ponk s kovinskimi vijaki, 
tel.: 041/850-406 20002320

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

PRIREDITVE
Predstavitev knjige Razlito črnilo
Bled – Pod vodstvom mentorice Nine Kosmač je izšla knji-
ga Razlito črnilo, ki jo je ustvarilo deset ljubiteljev pisane 
besede – udeležencev tečaja Kreativno pisanje v Medgene-
racijskem centru na Bledu. Avtorji v obliki zgodb, pesmi in 
ilustracij pripovedujejo o razočaranju, upanju, brezupu, mi-
stiki, slepem občudovanju, norosti in predvsem o ljubezni. 
Predstavitev knjige bo v četrtek, 15. oktobra, ob 18. uri v knji-
žnici Blaža Kumerdeja na Bledu, potekala bo pod ustreznimi 
ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 13. okto-
bra, ustvarjalne delavnice ob 17. uri, jutri, v sredo, 14. oktobra, 
bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 15. oktobra, 
bo prav tako ob 17. uri na sporedu ura pravljic, v petek, 16. 
oktobra, pa se bo Brihtina pravljična dežela začela ob 10. uri.

Pravljica z ustvarjalnico
Mojstrana – V petek, 16. oktobra, bodo ob 17. uri otroci v sta-
rosti od štiri do osem let v dvorani Snežnik Slovenskega pla-
ninskega muzeja lahko ustvarjali in prisluhnili pravljici Gorski 
mož pri Peričniku. Zaželene so prijave na info@planinskimu-
zej.si. Več informacij lahko dobite po telefonu 08 380 67 32.

OBVESTILA

Digitalno = realno = normalno
Tržič – Knjižnica dr. Toneta Pretnarja danes, v torek, 13. ok-
tobra, vabi na celodnevno konferenco in predstavitev virtual-
ne in razširjene resničnosti z naslovom Digitalno = realno = 
normalno. Konferenca bo trajala od 9.30 do 18. ure. Celoten 
program najdete na povezavi: https://www.knjiznica-trzic.si/.

Delavnice in seminarji
Tržič – Ljudska univerza Tržič v tem tednu pripravlja razne 
delavnice in seminarje, zato vabijo na svojo spletno stran 
https://www.trzic.si/koledar-dogodkov/#2020-10-09.

RAZSTAVE

Razstava fotografij na prostem
Kamnik – Razstava f/192 nadaljuje cikel razstav na prostem, 
ki jih pripravljajo člani Foto kluba Kamnik. Na ogled bo od 
jutri, srede, 14. oktobra, dalje na zidu Kreativne četrti Ba-
rutana, Fužine 10. Razstavljajo: Ana Stanovnik Perčič, Mitja 
Hofer, Bojan Mijatovič, Pina Lenart, Jana Bratuž, Primož 
Poljanšek, Dušan Letnar, Janez Glavač, Duša Colnar, Liza 
Praznik in Ilona Mrgole.

Razvoj kolesa kot prevoznega sredstva
Škofja Loka – V Sokolskem domu bodo v petek, 16. oktobra, 
odprli potujočo razstavo z naslovom Razvoj kolesa kot pre-
voznega sredstva na Slovenskem.

Torek, 13. 10.
20.50 PADATI
17.00, 18.15 TROLI NA SVETOVNI 
TURNEJI, sinhro.

17.40 TROLI NA SVETOVNI TURNEJI, 3D, 
sinhro.
19.45 NOVI MUTANTI
18.30, 20.20 PRVIČ NARAZEN
19.00 TENET
18.00, 20.00 VOJNA Z DEDKOM

KINO SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 13. oktobra, sreda, 14. oktobra, in četrtek, 15. oktobra
19.30 Oče Romuald/Lovrenc Marušič: ŠKOFJELOŠKI PASIJON (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.
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Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zju
traj bo ponekod po nižinah megla. Jutri bo sprva pretežno 
jasno z meglo po nižinah, čez dan se bo oblačnost povečala, 
zapihal bo jugozahodnik. V četrtek bo deževalo, meja sneženja 
bo na približno 1000 metrih nad morjem.

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

Marjana Ahačič

Radovljica – Upravna enota 
Radovljica je izdala odločbo, 
s katero je zavrnila denaci-
onalizacijski zahtevek Nad-
škofije Ljubljana po vrnit-
vi nepremičnin na obmo-
čju Doline Triglavskih je-
zer, slapa Savice in priobal-
nega pasu Bohinjskega jeze-
ra. Ugotovila je namreč, da 
Cerkev v času nacionalizaci-
je ni bila njihov lastnik. 

»Odločili smo o vseh ne-
premičninah, o katerih še 
ni bilo pravnomočno odlo-
čeno. V postopku smo skla-
dno z napotili upravnega so-
dišča upravičenko pozvali, 
da z ustreznimi dokazili iz-
kaže njeno aktivno vlogo, 
kot to določa zakon,« so po-
jasnili Na Upravni enoti Ra-
dovljica.

»Upravna enota je zavrni-
la zahtevek Nadškofije Lju-
bljana za denacionalizacijo 
podržavljenih nepremičnin; 
ker ni izkazala, da je upravi-
čenka v postopku, smo odlo-
čili, kot izhaja iz odločbe,« 
pa so odgovorili na vpraša-
nje o tem, ali odločba pome-
ni, da nadškofija ni upravi-
čena do vrnitve omenjenih 
nepremičnin ne v naravi in 
ne v obliki odškodnine.

Tri desetletja postopkov

Upravna enota Radovlji-
ca se je z zadevo ponovno 
začela ukvarjati lansko je-
sen, ko je v skoraj tri dese-
tletja trajajočem denaciona-
lizacijskem postopku uprav-
no sodišče odpravilo odloč-
bo ministrstva za okolje in 
prostor, ki je leta 2018 za-
vrnilo zahtevo Nadškofi-
je Ljubljana po vračilu dela 

nepremičnin v Dolini Tri-
glavskih jezer v naravi, in 
odločanje vrnilo na Uprav-
no enoto Radovljica. 

Obenem je takrat uprav-
no sodišče zavzelo stališče, 
da javno dobro, kamor ned-
vomno sodijo tudi Triglavska 
jezera, ne more biti predmet 
vračila v naravi. Enako je bilo 
tudi stališče ministrstva za 
okolje in prostor: »Nepre-
mičnine, ki so v naravi jeze-
ra in slapovi in ki torej kot 
vodna zemljišča predstavlja-
jo naravno javno dobro, tudi 
po navedeni sodbi ne more-
jo biti predmet vračila v nara-
vi, ker so izvzeta iz pravnega 
prometa. Ne velja pa to za os-
tale nepremičnine, ki nimajo 
statusa vodnih zemljišč ozi-
roma ne predstavljajo narav-
nega javnega dobrega in tudi 
niso s konkretnim aktom po-
sebej zavarovane kot narav-
ne znamenitosti, ampak se 
zgolj nahajajo na območju 

TNP. V izpodbijani odloč-
bi navedene nepremičnine 
niso bile ustrezno razmeje-
ne, kar je tudi eden od razlo-
gov za odpravo navedene od-
ločbe,« so sodbo še komenti-
rali na ministrstvu.

Nepremičnine je odvzel 
že nemški rajh

Upravna enota Radovljica 
zdaj ugotavlja, da nepremič-
nine, ki jih nadškofija zah-

teva nazaj, niso bile podrža-
vljene, saj naj bi bile v času 
nacionalizacije že v lasti in 
posesti države. Tedanji Lju-
bljanski škofiji jih je namreč 

že leta 1941 odvzel nemški 
rajh. To pomeni, da bi mo-
rala Cerkev zahtevek za vrni-
tev oddati na podlagi zakona 
o ravnanju s premoženjem 
iz leta 1946, ki je bil name-
njen lastnikom, ki so jim 
premoženje odvzeli med 
okupacijo.

Upravna enota Radovlji-
ca je sicer veliko večino de-
nacionalizacijskih postop-
kov v zadnjih letih zaključi-
la. V postopku je tako, kot 

je pojasnila načelnica mag. 
Maja Antonič, zgolj še ena 
zadeva, ta pa se nanaša na 
priobalni pas Blejskega je-
zera.

Zemljišč v Dolini Triglavskih 
jezer ne bodo vračali
Upravna enota Radovljica je zavrnila denacionalizacijski zahtevek Nadškofije Ljubljana po vrnitvi 
nepremičnine na območju Doline Triglavskih jezer, slapa Savice in priobalnega pasu Bohinjskega jezera. 
Kot je namreč ugotovila, Cerkev v času nacionalizacije ni bila njihova lastnica.

Že lani je upravno sodišče zavzelo stališče, da javno dobro, kamor nedvomno sodijo tudi 
Triglavska jezera, ne more biti predmet vračila v naravi. / Foto: Andraž Sodja

Upravna enota Radovljica zdaj ugotavlja, da 
nepremičnine, ki jih Nadškofija Ljubljana zahteva 
nazaj, niso bile podržavljene, saj naj bi bile v času 
nacionalizacije po drugi svetovni vojni že v lasti 
države.

Ana Šubic

Kranj – Minuli konec tedna 
smo bili priča nenadnemu 
vremenskemu preobratu. 
Čeprav smo šele v prvi polo-
vici oktobra in je bilo še v so-
boto prijetno jesensko vre-
me, nam je nedelja prinesla 
mraz ter obilo dežja in pone-
kod tudi snega – ne le v višjih 
legah. »Dejansko je na ob-
močju Gorenjske ponekod 
snežilo do dolin, na primer v 
Bohinjski Češnjici smo v ne-
deljo zvečer izmerili osem 
centimetrov snega,« je ugo-
tavljal meteorolog Branko 
Gregorčič. Po podatkih dr-
žavne meteorološke služ-
be je bilo včeraj zjutraj deni-
mo na Kredarici 75 centime-
trov več snega, na Voglu pol 
metra in na Zelenici še malo 

več, na Krvavcu in Vršiču so 
imeli skoraj 30 centimetrov 
debelo snežno odejo, na Ble-
gošu 18 centimetrov, v Bo-
hinjski Češnjici in v Rate-
čah pa se je obdržalo šest oz. 
tri centimetre snega. V viso-
kogorju bo sneg po napove-
dih Gregorčiča obležal vse 
do konca tedna ali še dlje, v 
krajih pod tisoč metrov nad 
morjem pa je že oz. bo prav 
hitro skopnel. Zadnje obil-
nejše sneženje v prvi polovi-
ci oktobra je bilo sicer 7. ok-
tobra leta 2011. Naslednje 
jutro so na primer na Vog-
lu namerili 27 centimetrov 
snega, snežilo je tudi po ne-
katerih nižinah. Takrat se je 
tudi močno ohladilo, saj se je 
temperatura v enem dnevu 
ponekod spustila kar za 20 
stopinj Celzija.

Ponekod snežilo do dolin

Ana Šubic

Železniki – Leopold Nastran 
iz Železnikov nam je poslal 
zanimivo fotografijo gorenj-
ske voščenke, ki mu je sep-
tembra zacvetela. Posadil jo 
je spomladi. »Cvetela je mo-
goče zato, ker se je menjava-
lo toplo in hladno vreme, pa 
jo je to zmedlo,« je razmi-
šljal Nastran, ki je jablano te 
sorte zasadil prvič. Čeprav 
ima že približno deset let 
dve hruški, jablani in če-
šnjo, se mu kaj takega še ni 
zgodilo. »Že štiri leta imam 
tudi jablano topaz, pa je le-
tos prvič obdržala en sadež, 
drugi so odpadli. Ker sem 
bolj začetnik v sadjarstvu, 
se največ posvetujem z bra-
tom, ki je že izkušen sadjar,« 
je povedal Nastran. Ima si-
cer še nektarino, prav tako 
pa tudi nekaj češpelj in bre-
skev ter od lani marabelo, ki 
pa so še premlade, da bi ob-
rodile.

Jablana zacvetela jeseni

Cvetoča gorenjska voščenka 
Leopolda Nastrana iz 
Železnikov

Železniki – Z Gorenjske gradbene družbe so sporočili, da bo 
zaradi vzdrževalnih del (preplastitve vozišča) danes, 13. ok
tobra, predvidoma od 8. ure do 13.30 popolna zapora držav
ne ceste med Zalim Logom in Podroštom. Cesta bo zaprta 
v neposredni bližini pred kratkim sanirane brežine, torej na 
odseku pred Šurkom.

Zapora ceste med Zalim Logom in Podroštom 

Železniki – V občinski upravi v Železnikih so zaradi okužbe s 
koronavirusom včeraj spremenili način poslovanja. S strankami 
bo uprava začasno poslovala le po telefonu in pošti. Občanom 
svetujejo, naj se poslužujejo telefonske številke 04 500 00 00 
ter komunikacije preko enaslova uprava@obcina.zelezniki.si 
oz. navadne pošte na naslov občine (Češnjica 48). Vloge je 
možno oddati elektronsko preko spletne strani www.zelezni
ki.si in v nabiralnik na objektu, kjer je sedež občine. V občini 
Železniki sicer vse do nedavnega niso imeli veliko primerov 
okužb. Po podatkih NIJZ so jih tam do 10. oktobra potrdili 20, 
a od tega 15 v minulih dveh tednih, pretekli petek pa kar šest.

Zaradi okužbe zaprli vrata občinske uprave


