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Delež okuženih  
ostaja visok
Okužbo z novim koronavirusom 
pri dveh stanovalcih in enem za-
poslenem so potrdili v Domu sta-
rejših Preddvor. V državi so novi 
ukrepi glede nošenja mask v vrtcih 
in šolah, razkužila so obvezna v 
večstanovanjskih stavbah.

2

GORENJSKA

Mark Toplak prevzel 
vodenje bolnišnice
Novi direktor Splošne bolnišnice 
Jesenice bo, kot je poudaril ob na-
stopu funkcije, posebno pozor-
nost posvečal kadrom, nadaljeva-
nju sanacije bolnišnice in obvlado-
vanju razmer, povezanih z epide-
mijo covida-19.

4

ŠPORT

Mladi šahist  
za velemojstra
Šestnajstletni Jan Šubelj s Križa 
pri Komendi je poleti postal med-
narodni šahovski mojster. Njegov 
naslednji cilj pa je pridobiti naziv 
šahovskega velemojstra, na kate-
rega v Sloveniji čakamo že skoraj 
deset let.

13

ZADNJA

Raziskali so  
Besniške toplice
Strokovnjaki so raziskali sestavo 
vode termalnega izvira v Zgornji 
Besnici, ki naj bi ga uporabili za 
oživitev Besniških toplic. Toplice 
bodo še privabljale obiskovalce, o 
množičnem turizmu pa na podla-
gi spoznanj ne gre razmišljati.

24

VREME

Danes bo delno jasno.  
Jutri bo sprva deževno, 
popoldne bodo padavine 
postopoma ponehale. V  
četrtek bo precej sončno.

10/13 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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www.alpinashop.si

Cveto Zaplotnik

Kranj – Člani Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slove
nije (KGZS) so prejšnji te
den šestič v zgodovini ob
stoja zbornice volili zbornič
ne organe – svet zbornice, ki 
je najvišji organ odločanja, 
in svete trinajstih območ
nih enot. Medtem ko so že v 
sredo prek elektorjev izvoli
le svoje predstavnike kmetij
ske zadruge, kmetijska pod
jetja in druge pravne osebe, 
so v nedeljo volili še lastniki 
kmetijskih in gozdnih zem
ljišč, tisti, ki so pokojnin
sko in invalidsko zavarovani 
kot kmetje, ter druge fizične 
osebe. 

Zmaga liste Društva slovenski kmet
Na Gorenjskem je na nedeljskih volitvah v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije največ 
mandatov dobila lista Društva slovenski kmet. 

Kmetje so v nedeljo volili organe zbornice. Eno od volišč je bilo v Cerkljah, od koder je tudi 
naš posnetek. / Foto: Gorazd Kavčič 49. stran

Simon Šubic

Jesenice – Kljub precej nepri
jaznemu vremenu so v sobo
to popoldne na Spodnjem 
Plavžu na Jesenicah uradno 
odprli regijski poligon za 
usposabljanje gasilcev go
renjske regije. Gre za prvi 
tovrstni poligon na Gorenj
skem in tretji od načrtovanih 
sedemnajstih vadbenih poli
gonov po vsej v državi. Celo
tna vrednost projekta je oce
njena na osemsto tisoč evrov, 
od tega sta Občina Jesenice 
in Gasilska zveza (GZ) Jese
nice prispevali tri tisoč kva
dratnih metrov asfaltiranega 

zemljišča, gradbena dela v 
vrednosti 423 tisoč evrov pa 
sta financirali Uprava RS za 
zaščito in reševanje ter Gasil
ska zveza Slovenije (GZS) iz 
sredstev požarnega sklada in 
doplačilne znamke. 

»Jesenice z današnjim 
dnem postajajo gasilski cen
ter Gorenjske. Poligon bo 
omogočil nadgradnjo znanj 
in veščin vseh gasilk in gasil
cev, ki bodo s tem še bolje pri
pravljeni. Vsi skupaj se za
vedamo, da le dobro pripra
vljene in izurjene enote lah
ko uspešno varujejo življe
nja ljudi in živali ter premo
ženje,« je poudaril jeseniški 

župan Blaž Račič, ki je pro
jekt 'podedoval' od svojega 
predhodnika Tomaža Toma 
Mencingerja, saj so se prve 
aktivnosti za izgradnjo poli
gona začele že leta 2016, gra
dnja pa je stekla lani. 

Poveljnik Gasilskega po
veljstva občine Jesenice Ro
bert Kejžar je razložil, da 
bo poligon, katerega skrb
nik je GZ Jesenice, name
njen usposabljanju z višin, 
iz vode in globin ter ob pro
metnih nesrečah okoli šti
ri tisoč operativnih gasilcev 
na Gorenjskem, tako prosto
voljnih kot poklicnih. 

Gorenjski gasilci dobili vadbeni poligon
Na Jesenicah so odprli prvi regijski gasilski poligon na Gorenjskem, tretjega 
v državi. Namenjen bo usposabljanju okoli štiri tisoč operativnih gorenjskih 
gasilcev, prostovoljnih in poklicnih. 

Državni sekretar Damijan Jaklin, predsednica Gasilske zveze Jesenice Saša Kejžar in 
poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek so prvi gasilski poligon na Gorenjskem 
predali v uporabo s simboličnim rezanjem traku. / Foto: Gorazd Kavčič416. stran
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Knjigo prejme ANGELCA KRŽIŠNIK iz Domžal.

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 22. septembra, prejme 
zgoščenko 27. Managerskega koncerta Janez Kuralt iz Škofje 
Loke. Nagrajencu čestitamo!

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Suzana P. Kovačič

Drugi val je prišel prej, kot 
ste pričakovali. Kaj vas v tem 
trenutku najbolj skrbi? 

Predvsem je skrb vzbuja-
joče hitro polnjenje bolniš-
kih postelj, če bomo morali 
za bolnike s covidom-19 re-
zervirati dodatne postelje, 
bo težje zdraviti druge, manj 
akutne bolnike.

Kje zdaj zaznavate največje 
nespoštovanje ukrepov, kot 
sta nošenje mask in medo-
sebna varnostna razdalja? 

Predvsem na zasebnih 
druženjih, tudi v gostinskih 
lokalih. Na takih druženjih, 
različnih praznovanjih je 
zelo težko vzdrževati razda-
ljo, zaradi hrane in pijače je 
tudi težje nositi maske.

Koliko postelj je še v pripra-
vi za bolnike s covidom-19? 

Postelj bo treba pripraviti, 
kolikor bo pač bolnikov, ki 
bodo nujno potrebovali bol-
nišnično zdravljenje, seveda 
na račun manj nujnih bolni-
kov. Omejitveni faktor seve-
da niso postelje kot take, am-
pak osebje.

Kakšna je povprečna starost 
hospitaliziranih bolnikov s 
covidom-19? 

Hospitalizirani so pred-
vsem starejši od 65 let, a po-
samezniki so tudi precej 
mlajši. 

Kako bo zdravstveni sis-
tem še lahko zagotovil do-
stopnost za bolnike z drugi-
mi bolezenskimi stanji, če 
se bo število bolnikov s covi-
dom-19 še povečevalo? 

Ne bo prostora za vse, 
prednost bodo imeli, tako 

kot vedno, bolniki, ki bolj 
nujno potrebujejo takojšnje 
zdravljenje. Covid-19 je v svo-
ji hudi obliki, ki zahteva bol-
nišnično zdravljenje, podo-
ben na primer hudi pljučni-
ci ali sepsi, stanjem, pri kate-
rih je življenjsko pomembno 
hitro ukrepanje. Tako bodo 
morali nekoliko počakati 
bolniki z drugimi stanji, ki 
niso življenjsko ogrožajoča. 
Če se stanje še poslabša, so 
odločitve o tem, kdo nujneje 
potrebuje bolnišnično nego, 
lahko zelo težke.

V hladnejših mesecih se 
bodo pridružile še druge re-
spiratorne virusne bolezni, 
kot je gripa. Kako razmiš-
ljate glede testiranj na co-
vid-19, ko so si začetni simp-
tomi precej podobni? 

Nujno potrebno bo zelo 
veliko testiranja!

Katere ukrepe bo vaša skupi-
na še predlagala vladi, če se 
bo stanje še slabšalo? 

Predvsem je treba pre-
prečiti situacije, v katerih 
se virus dobro prenaša, kot 
so gneča, druženje brez 
zaščitnih ukrepov, slabo or-
ganizirana delovna mesta.

Kako pa vi krepite svoje 
zdravje?

Na kolesu, s kakšnim izle-
tom v hribe, telovadbo, smu-
čanjem. Bralcem pa bi rada 
sporočila, da bo epidemi-
ja covida-19 trajala še nekaj 
časa, v najslabšem primeru 
še kakšni dve leti s preho-
dnimi izboljšanji, če dobi-
mo dobro cepivo, lahko pre-
cej manj. Do takrat si nare-
dimo življenje prijetno, ne 
da bi ob tem ogrožali zdrav-
je sebe in drugih. 

Odločitve so lahko zelo težke
Covid-19 je v svoji hudi obliki podoben hudi pljučnici ali sepsi, stanjem, pri katerih je življenjsko 
pomembno hitro ukrepanje, opozarja prof. dr. Bojana Beović, dr. med, vodja strokovne svetovalne 
skupine v okviru ministrstva za zdravje. Zato, kot poudarja, je spoštovanje preventivnih ukrepov nujno. 

Prof. dr. Bojana Beović / Foto: Gorazd Kavčič

Brdo pri Kranju – Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 
ter ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike 
Slovenije Simona Kustec sta v soboto na Brdu pri Kranju pri-
redila sprejem za diamantne maturante, to je dijake, ki so na 
letošnji splošni ali poklicni maturi dosegli vse možne točke. 
Kot je dejal predsednik Pahor, so s svojim dosežkom dokazali, 
da so lahko najboljši ne glede na velikanske spremembe v 
našem življenjskem slogu, ki sta ga zaznamovala covid-19 in 
učenje na daljavo. Verjame, da bodo s svojim talentom, zna-
njem, vrednostno usmeritvijo ter z močnimi in značajskimi 
osebnostmi oblikovali našo prihodnost. Ministrica Simona 
Kustec pa je poudarila, da je znanje neodtujljivo, je moč in 
bogastvo. V imenu letošnjih maturantov se je predsedniku 
republike in ministrici zahvalila maturantka Gimnazije Škofja 
Loka Anja Kustec. Po njenih besedah jim je priprava na zrelo-
stni izpit doma dala možnost za spoznavanje svojih sposob-
nosti prilagajanja, organizacije časa in samodiscipline. »Naši 
dosežki so povsem primerljivi z dosežki maturantov preteklih 
let. Matura namreč zahteva delo in prizadevnost vseh štirih let, 
in ne zgolj zadnjih nekaj mesecev,« je poudarila ter se ob tem 
zahvalila tudi profesorjem in strokovnim sodelavcem. Upa, 
da je bila diamantna matura šele prvi večji uspeh na njihovi 
izobraževalni poti ter da bodo še naprej dokazovali, da so 
razmišljujoči, zagreti in vedno pripravljeni širiti svoja obzorja.

Izjemna generacija diamantnih maturantov

Suzana P. Kovačič

Preddvor, Ljubljana – Na 
spletni strani Doma starej-
ših Preddvor je obvestilo, da 
imajo na koronavirus pozi-
tivna dva stanovalca in ene-
ga zaposlenega. Potem ko 
so okužbo potrdili pri prvem 
stanovalcu, ki so ga prepelja-
li na Kliniko Golnik, so testi-
rali 21 zaposlenih in še devet 
stanovalcev, ki so bili v stiku 
z okuženim. Okužbo so ugo-
tovili še pri enem stanovalcu 
in enem zaposlenem. Dom 
je za obiskovalce zaprt od 1. 
oktobra. 

Hospitaliziranih več kot 
sto bolnikov

V četrtek so v Sloveniji po-
trdili rekordnih 238 okužb, 
od tega na širšem Gorenj-
skem sedem na Jesenicah, 
šest v Domžalah, po štiri v 
Kranju in Škofji Loki, tri v 
Kamniku, dve v Žirovnici 
in Vodicah, po eno pa v ob-
činah Kranjska Gora, Tržič, 

Železniki, Gorenja vas - Po-
ljane, Medvode, Cerklje in 
Komenda.

V petek so potrdili 227 
okužb, od tega devet v 

Kranju, pet v Škofji Loki, štiri 
na Jesenicah, po tri v Tržiču, 
Radovljici in Domžalah, po 
dve v Bohinju in Železnikih, 
po eno pa v občinah Gorje, 

Naklo, Preddvor, Šenčur, 
Komenda, Kamnik, Medvo-
de in Gorenja vas - Poljane. 

V soboto so potrdili 168 
okužb, od tega šest na 

Jesenicah, pet v Škofji Loki, 
štiri v Kranju, dve v Naklem, 
po eno pa v občinah Bohinj, 
Tržič, Šenčur, Medvode, Go-
renja vas - Poljane, Komen-
da, Domžale in Bled.

V nedeljo so ob manj tes-
tih potrdili 75 okužb, od tega 
devet pri zdravstvenih delav-
cih. Po tri okužbe so potrdi-
li v Kranju in Domžalah, dve 
v Škofji Loki, po eno pa na 
Jesenicah, v Kamniku, Med-
vodah, Tržiču, Cerkljah, Ko-
mendi, Šenčurju, Gorenji 
vasi - Poljanah in Naklem. 
Ne glede na manjše število 
potrjenih okužb v soboto in 
nedeljo delež okuženih oseb 
ostaja visok, je opozoril vlad-
ni govorec Jelko Kacin. Vče-
raj je bilo hospitaliziranih že 
107 bolnikov, od tega jih je 
bilo 21 v intenzivni negi. Ko-
nec tedna so umrli štirje bol-
niki, skupaj do zdaj 156.

 

Zaščitne maske v šolah

Vlada je sklenila, da upo-
raba zaščitnih mask ni pot-
rebna za otroke v vrtcih, 
učence in dijake, ko so v ma-
tičnem oddelku. Prav tako 
maska ni obvezna za vzgo-
jitelje in pomočnike vzgoji-
teljev predšolskih otrok in 
učitelje do vključno tretje-
ga razreda pri opravljanju 
neposrednega dela z otro-
ki oziroma učenci. Učitelji 
od četrtega razreda dalje in 

učitelji v srednjih šolah ma-
sko uporabijo v primerih, 
ko pri izobraževalni dejav-
nosti ni možno zagotoviti 
vsaj dveh metrov medoseb-
ne razdalje. Višji in viso-
košolski učitelji maske ne 
uporabljajo, če predavajo za 
zaščitno pregrado iz stekla. 
Maske tudi niso obvezne za 
učitelje športne vadbe. 

Odgovorno obnašanje 
lahko prepreči najhujše

Predsednik vlade Janez 
Janša je na nedavni okrog-
li mizi poudaril, da je od od-
govornega obnašanja nas 
vseh odvisno, kako normal-
no bomo živeli v prihod-
njih mesecih, morda tudi 
dlje, odvisno od tega, kdaj 
bo na voljo cepivo. Izrazil 
je prepričanje, da bo evrop-
ska znanost zmogla razviti 
in izdelati učinkovito cepi-
vo proti virusu. »Ker sicer 
ne vem, kakšne so alternati-
ve. To se bo zgodilo, a ne čez 
noč,« je poudaril in dodal, 
da v zvezi z virusom celot-
no Evropo skrbi hladen čas, 
ki je pred nami. »Če pa se 
zdaj ne bomo držali osnov-
nih ukrepov, bomo ponov-
no v situaciji, v kateri smo 
bili spomladi, z ustavlja-
njem javnega življenja, kar 
privede tudi do delnega zau-
stavljanja gospodarstva,« je 
opozoril premier.

Delež okuženih ostaja visok
Okužbo z novim koronavirusom pri dveh stanovalcih in enem zaposlenem so potrdili v Domu starejših 
Preddvor. Število okužb v enem dnevu se je v Sloveniji že večkrat povzpelo čez dvesto na dan. Novi so 
ukrepi glede nošenja zaščitnih mask v vrtcih in šolah, razkužila so obvezna v večstanovanjskih stavbah.

Vlada je določila obvezno namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih 
stavbah, odlok začne veljati v sredo zjutraj. Upravniki stavb morajo razpršila namestiti ob 
vhodu in ob dvigalu. V večstanovanjskih stavbah, ki nimajo upravnika, morajo namestitev 
razpršilnikov zagotoviti lastniki. / Foto: Gorazd Kavčič
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Ljubitelji gora smo letos 
opazili znaten porast šte-
vila planincev. Številni 

moji znanci, ki nikdar doslej 
niso hodili, kaj šele v gore, so 
mi pošiljali posnetke z najviš-
jih domačih pa tudi tujih vr-
hov. Tudi Slovensko planinsko 
pot jih je prehodilo nekaj, tudi 
takih, ki še pred kakšnim letom 
niso vedeli, da obstaja.

Vse se je začelo spomladi 
z epidemijo koronavirusa, ki 
je mnogim spremenila način 
mišljenja in življenja, jih prib-
ližala naravi in namesto dru-
ženja, ki je bilo takrat prepove-
dano, so si izbrali gibanje. 

Občutek s terena dopolnju-
jejo tudi podatki in ugotovitve 
Planinske zveze Slovenije. 
Naše gore je letos obiskalo več 
Slovencev kot leta poprej. Se-
veda je to pohvalno. Več ljudi 
bo za svoj prosti čas izbralo gi-
banje in obisk gora, bolj zdravi 
bomo kot narod in povečana 
priljubljenost planinstva bo 
verjetno pripomogla tudi h 
kakšni obnovljeni koči in pla-
ninski poti več.

A vsaka stvar ima dve plati. 
Na Planinski zvezi Slovenije 
opažajo, da je bilo v planin-
skih kočah več enodnevnih 
gostov, v kočah in na splošno 
v gorah in hribih je bilo veliko 
število oseb, ki sicer ne zahaja-
jo v planinski svet, in opazno 
je bilo nekoliko večje trošenje 
za pijačo in hrano v planin-
skih kočah. S finančnega vidi-
ka so planinska društva s tem 
zagotovo razveselili, a gostje 
v planinskih kočah postajajo 

vedno bolj zahtevni in kažejo 
nerazumevanje za posebnosti 
gorskega sveta in imajo posle-
dično drugačna pričakovanja 
glede ponudbe v kočah – niso 
dovolj več le jota, ričet in vroč 
čaj, ampak se planinski domo-
vi zaradi pričakovanj obisko-
valcev spreminjajo v navadne 
gostilne, na kakršne so planin-
ci te nove generacije, kot kaže, 
navajeni v dolini.

Da gre res za novo generaci-
jo planincev, dokazuje še ena 
ugotovitev krovne planinske 
organizacije. Planinci, ki so 
letos začeli zahajati v gore, so 
bili vidno slabše opremljeni ali 
pa niso znali opreme pravilno 
uporabljati, kar se je odražalo 
tudi v večjem številu nesreč, 
katerih vzrok je nepoznava-
nja terena, pomanjkanje iz-
kušenj in preseganje lastnih 
zmožnosti.

In še ena letošnja posebnost. 
Zaradi »novih gostov« – kot 
so številne letošnje planince 
poimenovali v planinskih ko-
čah –, ki povečini ne poznajo 
etike obnašanja v gorah, je bilo 
bistveno več odpadkov v kočah 
in v določenih predelih tudi ob 
poteh. To pa je skrb vzbujajo-
če, in kot kaže, bo potrebnega 
še veliko dela, da se planinci 
nove generacije ozavestijo glede 
odnosa do narave, opreme za 
varno hojo in pričakovanj po-
nudbe v kočah.

Nič ni narobe, če kdo na 
novo najde ljubezen do gora, še 
celo pohvalno je; narobe je le to, 
če se ne zaveda, da gre za svet, 
kjer dolinska pravila ne veljajo.

Planinci nove generacije

KOMENTAR
Jasna Paladin

Mateja Rant

Kako kot učiteljica z dolgo-
letno prakso gledate na svoj 
poklic – oziroma bi raje rek-
li poslanstvo?

Biti učiteljica je zame po 
38 letih dela na razredni sto-
pnji, večji del pri najmlaj-
ših učencih, še vedno zelo 
lep, a zahteven poklic. Naše 
poslanstvo je v tem, da otro-
kom v najboljši možni meri 
nudimo podporo v razvo-
ju na spoznavnem, psiho-
motoričnem, socialnem in 
čustvenem področju. Vsa-
ko leto znova me navdušu-
jejo učenci, ki si vidno gra-
dijo pozitivno samopodobo, 
samostojnost, vedoželjnost, 
odgovornost, komunikativ-
nost in delovne navade v šoli 
in doma, ki od sebe tudi kaj 
zahtevajo, in ne čakajo samo 
na učiteljevo »postrežbo«. 
Naučiti jih učiti se je zahte-
ven proces, ki od obeh delež-
nikov terja vztrajnost in do-
slednost. Vzgojno-izobra-
ževalno delo na kateri koli 
stopnji poučevanja zahteva 
stalno motiviranega učitelja 
za delo v razredu in za samo-
izobraževanje. S svojim de-
lovanjem in ravnanjem po-
membno vpliva na učence, 
ki med tednom dobršen del 
dneva preživijo v šoli.

Se tudi vam zdi, da so poklici 
s področja izobraževanja da-
nes premalo cenjeni, kot tr-
dijo nekateri?

Moje mnenje je, da večina 
staršev in učencev še vedno 
primerno ceni nas kot učite-
lje in naš trud na vzgojno-iz-
obraževalnem področju. Za-
upanje in spoštovanje si mo-
ramo pridobiti sami, ju ne-
prestano negovati in vrača-
ti. Učitelj je, v primerjavi s 
številnimi drugimi delovni-
mi področji, v svojem pokli-
cu precej bolj izpostavljen, 
viden s strani številnih opa-
zovalcev, v prvi vrsti učen-
cev, staršev, okolice in dru-
gih. Vsi našteti od njega pri-
čakujejo vedno več razdaja-
nja, pomoči, odgovornosti, 
še večjo vlogo v vzgajanju, 
ne samo v izobraževanju … 
A tudi učiteljeva zmoglji-
vost ima svojo zgornjo mejo 
prevzemanja in izpolnjeva-
nja dodatnih zahtev. Po mo-
jem mnenju se je prav zaradi 
nadpovprečnih pričakovanj 
okolja do učiteljev v nekate-
re pedagoške sredine naselil 
občutek premajhne cenje-
nosti. Dejstvo je tudi, da oko-
lje vse prevečkrat vidi samo, 
koliko počitnic imamo med 
letom, koliko neposrednih 
ur je učitelj z učenci, ne pa 
tudi, da se mora na vsako 

uro pouka pripraviti, pregle-
dovati in popravljati prever-
janja in ocenjevanja, vodi-
ti raznovrstno dokumenta-
cijo, se izobraževati. Res je 
tudi, da smo učitelji različni, 
prav tako tudi razredi učen-
cev, v katere vsak dan vsto-
pamo. V teh sredinah se do-
gaja tudi zares mnogo dob-
rega, lepega, navdihujoče-
ga, ustvarjalnega, pomemb-
nega za nadaljnje življenje 
učencev, a tega mediji in so-
cialna omrežja ne povzema-
jo in opisujejo tako odmev-
no kot posamezna redka ne-
gativna dogajanja. 

Kaj po vašem odlikuje dob-
rega učitelja?

V prvi vrsti je to želja in 
ljubezen do opravljanja tega 
poklica. Na delovnem mes-
tu se izraža v strokovnih pri-
stopih, razumevanju stalno 
spreminjajočih okoliščin v 
razredu, empatiji do učen-
cev, pravičnosti, doslednos-
ti, ustvarjalnosti na različ-
nih področjih, načinu vode-
nja oddelka.

 
Katere so dobre in katere sla-
be plati tega poklica v dana-
šnjem času?

Vodstva šol se trudijo za-
gotoviti razredom in učite-
ljem čim boljšo didaktično 
in tehnično opremljenost, 
s čimer lahko popestrimo 
metode dela tako na matič-
nih kot na podružničnih šo-
lah. Učitelji in učenci vpli-
vamo drug na drugega in s 
tem ustvarjamo pogoje za 
učni proces ter dobro po-
čutje v sobivanju. Študij in 
izobrazba ponudita mlade-
mu učitelju teorijo in zna-
nje. Šele neposredno delo 

v razredu pa prinese dra-
gocene izkušnje delovanja 
v odnosih in obvladovanje 
vsakršnih situacij. Te so iz-
ziv za vsakega učitelja, celo 
izkušenega. Dobri odnosi 
v razredu temeljijo tudi na 
upoštevanju pravic, pravil 
in dolžnosti vseh vpletenih. 
Opažam, da se tako v druž-
bi kot pri učencih krepi za-
vedanje do pravic, na dolž-
nosti – smem, ne smem, 
moram – pa se prepogosto 
pozablja. V šoli poskušamo 
ta privzeti vzorec popraviti 
in uravnotežiti, kar pogosto 
pobere dragoceni čas dru-
gim vsebinam, učiteljem 
pa energijo.

 
V času spomladanske karan-
tene se je izkazalo, kako je 
tudi v šoli pomemben pris-
ten medoseben stik med 
ljudmi. Kako ste vi doživljali 
pouk na daljavo?

Kar na enkrat smo se znaš-
li v popolnoma novi situaci-
ji, ki se ji je bilo treba posve-
titi in prilagoditi. 

Toliko, kot smo prej spod-
bujali učence na kratkotraj-
no rabo elektronskih me-
dijev zaradi skrbi z zasvo-
jenostjo, smo bili v dani si-
tuaciji hvaležni, da jih ima-
mo in da delujejo. Pred-
vsem pri najmlajših oziro-
ma v prvi triadi so zelo po-
membno vlogo in povezo-
valni člen odigrali starši, ker 
učenci še niso vešči samo-
stojnega dela po navodilih, 
branja, rokovanja z računal-
nikom. Za to smo jim učite-
ljice zelo hvaležne. Pokaza-
lo se je, da so učenci usvojili 
najosnovnejše znanje in so 
maja in junija ob ponovnem 
prihodu v šolo, pa tudi zdaj 

jeseni v novem razredu, lah-
ko začeli nadgrajevati na pri-
mernih temeljih. 

V sili razmer smo spreje-
li tak način dela. Sama sem 
pogrešala šolo v pravem 
pomenu, vrvež v razredu, 
učence okrog sebe, nepos-
redno komunikacijo, spon-
tane odzive, tiste drobne na-
smeške in številna srečanja 
z očmi in obrazno mimiko, 
ki včasih povedo veliko tudi 
brez besed.

 
Pred katere ovire in izzive 
učitelje postavlja epidemija 
covida-19? Verjetno si nihče 
ne želi, da bi se pouk ponov-
no preselil na splet?

Učitelji smo oziroma mo-
ramo biti odprti za spre-
membe in neprestano izo-
braževanje. Že v času epi-
demije in potem v poletnih 
mesecih smo se srečali z 
novimi možnostmi in pro-
grami ter njihovo upora-
bo pri delu z učenci na da-
ljavo. Zdaj je učiteljem da-
nih veliko poti podajanja 
učne snovi in komunikaci-
je z učenci preko računalni-
ka. Kljub temu si nihče od 
nas, pedagoških delavcev, 
ne želi ponovne selitve pou-
ka na splet, prav tako verje-
tno ne starši. 

Moja želja je, da ostajamo 
še naprej v šoli tisti, ki vanjo 
sodimo, da se vedemo od-
govorno do sebe in drugih 
ter upoštevamo priporočila 
NIJZ. Higiena rok in kašlja, 
razkuževanje rok, nošenje 
zaščitnih mask in omejeva-
nje zasebnih druženj vse-
povprek je še najmanjša te-
žava, ki smo ji zlahka kos v 
trajanju intenzivnega širje-
nja virusa prav vsi občani.

Lep, a zahteven poklic
V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ter številnih drugih učiteljskih sindikatih 
z vsega sveta so včeraj že 27. leto zapored zaznamovali svetovni dan učiteljev. Ob tej priložnosti je o 
svojih dolgoletnih izkušnjah v tem poklicu spregovorila vodja Podružnične šole Sovodenj Milka Burnik. 

Milka Burnik
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Zavod CUDV Radovljica,  
Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica 

objavlja 

INFORMATIVNI POIZVEDOVALNI RAZPIS 
ZA NAJEM PROSTOROV V STANOVANJSKIH 

STAVBAH 

Poizvedovalni razpis je neobvezujoč. Poizvedba je za objekt 
bivalne enote centra za usposabljanje, delo in varstvo. Raz
pis se izvaja z namenom iskanja primernih prostorov z zem
ljiščem za izvajanje storitev celodnevnega institucionalne
ga varstva.

Razpis se nanaša na območje Radovljice, bližina zavoda CUDV 
Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, je prednost. 
Rok oddaje je 5. 11. 2020 do 12. ure.

Celotna razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: 
http://www.cudv-ml.si/aktualno 

Dodatne informacije lahko pridobite tudi na sedežu zavoda 
CUDV Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, vsak 
delavnik med 7. in 15. uro, po tel. 04 537 02 00.

Marjana Ahačič

Jesenice – Vodenje Splošne 
bolnišnice Jesenice je prej-
šnji četrtek, potem ko jo je 
po odhodu Janeza Poklukar-
ja dobro leto dni kot vršilec 
dolžnosti vodil primarij Mi-
ran Rems, konec prejšnjega 
tedna prevzel novi direktor 
Mark Toplak. Pravi, da se je 
v zadnjem obdobju intenziv-
no seznanjal s stanjem v bol-
nišnici. »Ni enostavno, sre-
čevali se bomo s težavami; 
poleg latentnih, ki so pove-
zane s pomanjkanjem kadra 
predvsem na področju me-
dicinske nege, se izvaja sa-
nacija bolnišnične stave, ob 
tem pa se je pojavil tudi co-
vid-19, ki je vse skupaj še do-
datno zapletel. A z vsemi te-
žavami se bomo, tako kot so 
se doslej, soočali in jih sproti 
tudi reševali. Tudi v prihod-
nje računam na ekipo, ki je 
do sedaj vodila bolnišnico in 
se je pri tem izkazala.«

Kot je na novinarski kon-
ferenci dan po nastopu 
funkcije poudaril Toplak, 
se bo v svojem štiriletnem 
mandatu posebej posvečal 
področju zagotavljanja kad-
rov in nadaljevanju sanaci-
je bolnišnice pa tudi priza-
devanjem, da bo, kot pravi, 
jeseniška bolnišnica ohrani-
la sloves najboljše gorenjske 
bolnišnice.

Kot ugotavlja Toplak, je 
epidemija covida-19 zareza-
la tako v sicer uspešno poslo-
vanje bolnišnice kot v pro-
jekt energetske in požarne 
sanacije bolnišnice, ki se je 
začel spomladi. »Zadeve so 
se spomladi ustavile, zdaj 
pa pospešeno delamo nap-
rej: prihodnji teden gres-
ta v uporabo tretje in četrto 
nadstropje, kjer sta pediatri-
ja in porodnišnica, nadaljuje 

se sanacija drugega nad-
stropja; računamo, da bodo 
dela do prihodnjega poletja 
zaključena,« je optimističen 
Toplak, a pri tem poudarja, 
da tudi obsežna sanacija ne 
rešuje problematike gorenj-
ske regijske bolnišnice.

»Gorenjska jo nujno pot-
rebuje, zadnja bolnišnica, ki 
bila tu zgrajena, je prav ta, ki 
je stara že sedemdeset let. S 
sanacijo se kaže, da se iz stav-
be, kot je, ne da narediti mo-
dernega objekta, kakršnega 
regija potrebuje. Zato ape-
liram na vse, ki sprejemajo 
odločitve, da se zavedajo, da 
Gorenjska nujno potrebuje 
sodobno regijsko bolnišnico 
s kapaciteto šeststo postelj.«

Bolnišnica je bila sicer v 
preteklem obdobju finanč-
no sanirana in je poslovala 
pozitivno, z epidemijo in za-
ustavitvijo precejšnjega dela 
storitev se je to spremenilo, 
zaostanek jim je poleti uspe-
lo nadoknaditi; kako bo v pri-

hodnje, pa je, tako Toplak, v 
trenutnih razmerah težko 
napovedovati. 

»V času epidemije se izka-
žejo naše slabosti, to je pred-
vsem slaba kadrovska situa-
cija, še posebej na področju 
nege. Potrdilo se je tudi, da 
bolnišnici manjkajo ustre-
zne izolativne enote,« ugo-
tavlja Anja Jovanovič Kun-
stelj, strokovna direktori-
ca bolnišnice, ki pojasnjuje, 

da delo otežuje tudi dodatno 
pomanjkanje kadra, poveza-
no z okužbami zaposlenih.

Na kronično pomanjka-
nje zaposlenih v zdravstve-
ni negi je sicer ponovno 
opozorila tudi Mojca Strgar 
Ravnik, pomočnica direk-
torja za področje zdravstve-
ne nege in oskrbe. Poudari-
la je tudi preobremenjenost 
tistih, ki ostajajo, in njiho-
vo slabo plačilo. »O tem go-
vorimo že nekaj časa, večjih 
sprememb na tem področju 
v zadnjem obdobju ni bilo,« 
je še poudarila. Trenutno je 
tako objavljenih kar 42 raz-
pisov, s katerimi bolnišnica 
išče tako tehnike zdravstve-
ne nege kot diplomirane 
medicinske sestre. Z misli-
jo na bolj dolgoročno reševa-
nje tega problema pa je bol-
nišnica razpisala tudi dvaj-
set štipendij: deset za sre-
dnješolski in deset za viso-
košolski študij zdravstvene 
nege.

Mark Toplak že vodi bolnišnico
Novi direktor Splošne bolnišnice Jesenice bo, kot je poudaril ob nastopu funkcije, posebno pozornost 
posvečal kadrom, nadaljevanju sanacije bolnišnice in obvladovanju razmer, povezanih z epidemijo 
covida-19.

Mark Toplak, ob njem sta strokovna direktorica Anja Jovanovič Kunstelj in dosedanji vršilec 
dolžnosti direktorja prim. Miran Rems, je prejšnji teden prevzel vodenje Splošne bolnišnice 
Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič

»Iz stavbe, kot je, se ne da narediti modernega objekta, 
kakršnega regija potrebuje. Zato apeliram na vse, ki 
sprejemajo odločitve, da se zavedajo, da Gorenjska 
nujno potrebuje sodobno regijsko bolnišnico s 
kapaciteto šeststo postelj.«

Urša Peternel

Jesenice – Letošnji letni kon-
cert Simfoničnega orkestra 
Glasbene šole Jesenice je bil 
nekaj čisto posebnega. Po-
tekal je v muzeju na pros-
tem na Stari Savi, seveda ob 
upoštevanju vseh ukrepov 

za zaščito pred širjenjem 
koronavirusa. Simfoniki v 
okrepljeni revijski zased-
bi so tokrat v goste povabili 
ženski vokalni tercet Katri-
nas, ki ga sestavljajo Katari-
na Habe, Sanja Mlinar in Pe-
tra Grkman. Dekleta so sino-
nim za kakovostno večglas-
no petje in prenašanje po-
zitivne sporočilnosti skozi 
glasbo. 

Kot je povedala dirigentka 
orkestra Natalija Šimuno-
vić, je Simfonični orkester 
Jesenice že lani na letnem 
koncertu napovedal, da bo 
svoje ustvarjanje v novi se-
zoni zapeljal na tire zabavne 
glasbe. Zaradi koronavirusa 
so vaje namesto v živo pote-
kale pretežno v spletnih učil-
nicah, kljub temu pa jim je 

uspelo naštudirati program 
slovenskih popevk Roka Go-
loba, Mojmirja Sepeta, Bo-
ruta Lesjaka, Toneta Roša, 
Bojana Adamiča, Tomaža 
Habeta ... Z odra jeseniške 
Stare Save, ki je bila progla-
šena za kulturni spomenik 
državnega pomena, so se 

tako v torek pozno popoldne 
razlegali ubrani akordi in 
odlični vokali, ki so navduši-
li številne obiskovalce, med 
katerimi sta bila tudi dva av-
torja skladb, Tomaž Habe in 
Rok Golob. Dirigentsko pali-
co pa je v roke vzel tudi mla-
di maestro, sicer član orke-
stra Matej Zupančič.

Simfonični orkester zdru-
žuje učence Glasbene šole 
Jesenice, nekdanje učen-
ce in že uveljavljene glasbe-
nike, ki vsako leto pripravi-
jo letni koncert in nastopijo 
na nekaterih prireditvah. Di-
rigentka je posebej ponosna 
na najmlajše člane, ki se vsa-
ko leto spopadejo z zahtev-
nim programom, doslej kla-
sičnim, letos pa so se prvič 
lotili zabavne glasbe.

Simfonični orkester 
in Katrinas
Simfonični orkester Glasbene šole Jesenice 
je tokrat v goste povabil zasedbo Katrinas, 
predstavili pa so se s programom slovenskih 
popevk.

Zasedba Katrinas je ob spremljavi Simfoničnega orkestra 
Glasbene šole Jesenice navdušila s slovenskimi popevkami.

Marjana Ahačič

Radovljica – Udeleženci sre-
čanja so izmenjali informa-
cije o trenutnih razmerah, 
izkušnjah in potrebah sta-
rejših občanov, pridobljenih 
neposredno pri delu s starej-
šimi, beseda pa je tekla tudi 
o izzivih, ki jih čakajo v pri-
hodnjih letih, predvsem v 
luči pričakovanja novega za-
kona o dolgotrajni oskrbi, ki 

bo v socialnovarstveni sis-
tem skrbi za starejše vnesel 
številne novosti.

Udeleženci so se strinja-
li, da je za prihodnost tre-
ba iskati nove oblike sto-
ritev, ki bodo zagotavlja-
le aktivno in zdravo stara-
nje ter kakovostno življenje 
v tretjem življenjskem ob-
dobju. Poudarjena je bila 
nujnost krepitve medge-
neracijskega povezovanja 

in solidarnosti med obča-
ni. Poleg tega so poudari-
li potrebo po zagotavljanju 
konkretnih informacij sta-
rejšim o tem, na koga se 
lahko obrnejo v posame-
znih življenjskih situaci-
jah. Udeleženci so se tudi 
strinjali, da je treba vzpo-
staviti koordinacijsko de-
lovno skupino za starejše.

Delovnega srečanja so 
se udeležili predstavniki 

Centra za socialno delo Go-
renjska, enota Radovljica, 
Doma dr. Janka Benedika 
Radovljica, Zdravstvenega 
doma Radovljica, Rdečega 
križa, Društva upokojencev 
Radovljica, Medgeneracij-
skega društva Čebelica Ra-
dovljica, Zveze društev upo-
kojencev Radovljica, Me-
dobčinskega društva delov-
nih invalidov občine Radov-
ljica ter društva Palias.

Novi pristopi pri skrbi za starejše
Ob mednarodnem dnevu starejših so se na Občini Radovljica srečali predstavniki institucij, organizacij 
in društev, ki v lokalnem okolju izvajajo socialnovarstvene in zdravstvene storitve ter programe, 
namenjene starejšim.
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Vabilo k oddaji zavezujočih 
ponudb za nakup nepremičnin

Vabilo v celotnem obsegu je objavljeno na spletni strani.
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Zemljišče v Kranju in poslovni prostori  
v Velenju in Pivki
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Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Taborski dne-
vi v organizaciji Kultur-
nega društva (KD) Tabor 
Podbrezje so minuli konec 
tedna potekali pod okriljem 
Dnevov evropske kultur-
ne dediščine (DEKD) z le-
tošnjo temo Spoznaj? Va-
ruj! Ohrani. Monografija 
Podbreška znamenja vere 
in kulture, ki so jo v soboto 
v Kulturnem domu predsta-
vili javnosti, ustreza vsem 
trem zapovedim. Avtori-
ca monografije je Dragica 
(Daca) Perne, oblikovala jo 
je Eva Remškar.

Monografija ima 152 stra-
ni, bogati jo petsto fotogra-
fij različnih formatov Mir-
ka Kunšiča, Jožefa Perneta, 
dronski posnetki Luke Per-
neta. Veliko gradiva je Dragi-
ca Perne črpala iz diplomske 
naloge hčerke Lucije, največ-
je veselje in pogum za delo 
pa ji je vlila publicistka, zbi-
rateljica ljudskega izročila in 
etnološkega gradiva Dušica 
Kunaver, ki se je v podbreško 
dvorano javila prek spletne 
povezave. »Nekdo je zapi-
sal, da je tale knjiga kot enci-
klopedija Podbrezij. Vesela 

sem, če je res tako,« je dejala 
Pernetova, ki je v monografi-
jo zajela bogato sakralno kul-
turno dediščino, ki jo predsta-
vljajo župnijska cerkev sv. Ja-
koba, taborski grič s cerkvijo 
Marije Sedem žalosti ter ka-
pelo in križevim potom, šte-
vilna znamenja in kapelice 
v Podbrezjah ter Pot kultur-
ne dediščine z znamenitimi 

Podbrežani. Omenja zna-
menito Podbreško potico, v 
zaključnem delu pa je pov-
zeto delo KD Tabor, ki letos 
obeležuje dvajsetletnico.

Koordinatorica DEKD Na-
taša Gorenc je dejala, da je 
knjiga poklon dediščini, kul-
turi in umetnosti z veliko 
ljubeznijo do spoštovanja 
domačega kraja, njegovih 

zgodovinskih in današnjih 
prebivalcev. 

Taborske dneve so odpr-
li v petek v Pirčevem domu 
s fotografsko razstavo nate-
čaja za izbor biste kiparja in 
rezbarja Petra Žiwobskega. 
KD Tabor je dalo priložnost 
študentom Akademije za li-
kovno umetnost in obliko-
vanje Univerze v Ljubljani, 

ki so ustvarjali pod mentor-
stvom profesorja Matjaža Po-
čivavška. 

V nedeljo so kip, delo štu-
denta Denisa Vučka, odkri-
li v Spominskem parku zna-
menitih Podbrežanov ob žu-
pnijski cerkvi sv. Jakoba. Kot 
je povedal Jožef Perne, so za 
poljskega kiparja Žiwobske-
ga izvedeli iz monografije o 
slovenskih cerkvah. O njem 
je mnogo zapisanega v knji-
gi raziskovalca umetnostne 
zgodovine in avtorja knji-
ge Kiparstvo poznega baro-
ka na Gorenjskem dr. Blaža 
Resmana. Žiwobski se je iz 
politično razdeljene Poljske 
na tedanjo Kranjsko preselil 
leta 1772. Novih priložnosti, 
kot je povzel Perne, je najprej 
iskal v Ljubljani, ker pa se je 
kiparski ceh zbal konkuren-
ce, so ga iz Ljubljane izgna-
li. Poljak je iskal novo prilož-
nost na Gorenjskem. Nekaj 
časa je bil pomočnik v zna-
ni Vrbnikovi delavnici v Kra-
nju, nato je dobil samostoj-
no naročilo v podbreški far-
ni cerkvi, kjer je izdelal tri 
nove baročne oltarje. Pre-
selil se je v Srednjo vas pri 
Podbrezjah. Kiparsko delav-
nico je širil in dal odločilen 

pečat gorenjskemu poznoba-
ročnemu cerkvenemu kipar-
stvu, kot je še poudaril Perne. 

Zasluge za prepoznavnost 
Žiwobskega ima tudi nek-
danji podbreški župnik Ja-
nez Rihar. Predsednica KD 
Tabor Dragica Perne verja-
me, da so bili Žiwobskemu 
dolžni posvetiti vse, kar se 
dogaja zanj in zaradi njega 
v dneh, ki sovpadajo s temo 
DEKD Spoznaj? Varuj! Oh-
rani. Slavnostni govornik na 
odkritju kipa je bil predse-
dnik državnega sveta Alojz 
Kovšca. Kot je dejal, so zgo-
dovinske okoliščine v pre-
teklosti povzročile številne 
migracije kulturnih in ume-
tniških velikanov različnega 
stanu in rodu po vsem sve-
tu, tudi mladega Žiwobske-
ga. Podbrezje so ga spreje-
le. Kovšca je pohvalil stka-
ne poljsko-slovenske vezi na 
različnih področjih; gre za 
jasno izrekanje spoštovanja, 
priznavanje talentov. 

Nagovore sta imela tudi do-
mači župan Ivan Meglič in 
poljski veleposlanik v Slove-
niji Krzysztof Olendzki. Kip 
sta blagoslovila podbreški 
župnik Miha Lavrinec in 
škof dr. Anton Jamnik.

Odkrili dediščino, ki je dota prihodnosti
Z odkritjem obeležja kiparja Petra Žiwobskega so v Spominskem parku znamenitih Podbrežanov v nedeljo sklenili 15. Taborske dneve. Dan prej so predstavili 
monografijo Podbreška znamenja vere in kulture avtorice Dragice Perne in se spomnili tudi letošnje dvajsetletnice Kulturnega društva Tabor Podbrezje.

Kip rezbarja in kiparja Petra Žiwobskega sta odkrila predsednica KD Tabor Podbrezje 
Dragica (Daca) Perne in poljski veleposlanik v Sloveniji Krzysztof Olendzki, ki je dejal, da je 
Žiwobski kazalnik tega, kako blizu smo si v svetu in v resnici. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Na Turiz-
mu Kranjska Gora so skupaj 
s podjetjem Escapebox raz-
vili AR-aplikacijo o Ruski ka-
pelici, ki obiskovalcu omo-
goča, da se spozna s tragič-
nimi zgodbami vojakov prve 
svetovne vojne. Ruska kape-
lica je eden izmed pomemb-
nejših pričevalcev o zgodbi 
gradnje ceste na Vršič. Ko 
mineva čas, se z vsakim le-
tom bolj oddaljujemo od po-
znavanja te zgodbe in zgod-
be ruskih vojnih ujetnikov, 
ki so v zaledju soške fronte, 
ki je besnela na drugi stra-
ni vršiškega prelaza, gradili 
cesto čez najvišje ležeči gor-
ski prelaz v Sloveniji z na-
menom oskrbovanja fronte 

s strelivom, živežem in sa-
nitetnim materialom. »Tudi 
to je eden izmed razlogov, da 
smo začeli projekt razvijanja 
novega turističnega produk-
ta. Povezali smo se s podje-
tjem Escapebox in skupaj 
razvili aplikacijo, ki po be-
sedah Marka Maučeca, vod-
je podjetja, te zgodbe kako-
vostno in barvito preslika v 
obogateno resničnost,« spo-
ročajo iz Turizma Kranjska 
Gora. Obiskovalci na svojem 
pametnem telefonu aplika-
cijo najdejo v spletni trgovi-
ni Google Play in Apple. Do 
šestih zgodb, ki orisujejo do-
gajanje, povezano z nastan-
kom Ruske kapelice, dosto-
pajo s skeniranjem QR-kod, 
ki so umeščene na širšem 
območju okoli kapelice.

Aplikacija o Ruski kapelici

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – V četr-
tek, 1. oktobra, so tudi v Bo-
hinju počastili mednaro-
dni dan starejših. Priložno-
stno slovesnost v Kulturnem 
domu Joža Ažmana so izko-
ristili za podelitev priznanj 
prostovoljcem in dolgolet-
nim bohinjskim krvodajal-
cem, zahvalili pa so se tudi 
vsem prostovoljcem, ki sode-
lujejo v projektu brezplačnih 
prevozov Prostofer.

Na predlog Društva upo-
kojencev Bohinj sta tako pri-
znanji dobili Matilda Arh 
in Francka Žitnik. Arhova 
je bila predsednica društva 
med letoma 2009 in 2014 
in je v tem času v organizaci-
jo vpeljala veliko novih aktiv-
nosti, svoje delo pa opravlja-
la z velikim žarom in zago-
nom, je med drugim zapisa-
no v obrazložitvi. Žitnikova 
pa je dolgoletna poverjenica 
društva in članica upravnega 

odbora. Zadolžena je bila za 
socialo, aktivna je tudi v pro-
gramu Starejši za starejše, ki 
vključuje obiske na domu in 
organizacijo pomoči.

V Bohinju je kar osem 
krvodajalcev, ki so kri 

darovali več kot petdeset-
krat. Rekorder med njimi 
je Franc Dolinar, ki je kri 
daroval kar 96-krat, sledita 
mu Branko Medja in Mar-
ko Mikelj s 84 oziroma 62 
zabeleženimi odvzemi. Vsi 

trije so priznanja dobili že 
lani, letos pa so jih dobili 
Darko Rozman, Janko Mu-
lič, Dušan Kejžar, Branko 
Arh in Samo Cesar, vsi so 
vsaj petdesetkrat darova-
li kri.

Zahvalili so se prostovoljcem in 
predanim krvodajalcem
V Bohinju so se s priložnostno slovesnostjo zahvalili prostovoljcem iz vrst upokojencev in dolgoletnim 
krvodajalcem.

Nagrajenki Matilda Arh in Francka Žitnik ter župan Bohinja Jože Sodja in predsednik 
Društva upokojencev Bohinjska Bistrica Stane Gorenc
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Bohinjska Bistrica – V za-
četku jeseni so v Kamnjah 
pri Bohinjski Bistrici zače-
li graditi kolesarski most na 
Rju in kolesarsko povezavo 
Kamnje–Bohinjska Bistrica. 
Obsega izgradnjo brvi za ko-
lesarje, mostovža, dostopne 
kolesarske poti na obstoje-
čo Kolesarsko pot Bohinj, iz-
gradnjo počivališča in ozna-
čitev kolesarske povezave 
Kamnje–Bohinjska Bistrica.

Kot so pojasnili na bohinj-
ski občinski upravi, je projekt 
sestavljen iz štirih odsekov: 
na prvem odseku bodo med 
vasjo Kamnje in mostom 
uredili skupno površino za 
motorni promet in kolesarje, 
drugi del predstavlja izgra-
dnjo brvi za kolesarje in mo-
stovža za spust na nižji nivo 
terena na levem bregu reke 
Save, tretji del prestavlja ko-
lesarsko povezavo med mo-
stovžem in navezavo na ob-
stoječo bohinjsko kolesarsko 
pot, četrti pa označitev kole-
sarske povezave od Danice 
do središča Bohinjske Bistri-
ce in železniške postaje.

Glavni del projekta je grad-
nja brvi in mostovža za kole-
sarje. Arhitekturni biro Ate-
lje Ostan Pavlin, d. o. o., si 
je koncept mostu zastavil v 
smislu »hiše na vodi« in po-
nazarja tipično arhitektur-
no dediščino naših krajev 
ter simbolizira kozolec iz na-
ših krajev. Sestavljen je iz be-
tonskih temeljev in stebrov, 
jeklene konstrukcije, ki je 
nato prekrita z lesom. Most 

bo dolg štirideset metrov in v 
celoti pokrit s streho. »Most 
ima specifičnosti izvedbe, saj 

je nivo terena na levem bre-
gu Save kar 2,7 metra višji 
kot na desnem bregu, zara-
di razlike v višinski razliki pa 
je treba na levem bregu zgra-
diti tudi mostovž za spust z 
mostu na raščen teren v dol-
žini 35 metrov. Skupna dol-
žina torej znaša kar slabih 75 

metrov,« še pojasnjujejo na 
občinski upravi. Na desnem 
bregu bo ob mostu urejeno 

tudi počivališče za obiskoval-
ce, pešce in kolesarje.

Celotna vrednost investi-
cije znaša slabih petsto tisoč 
evrov. Občina Bohinj je s pro-
jektom uspešno kandidirala 
na Javnem pozivu Eko skla-
da za naložbe v izgradnjo ko-
lesarske infrastrukture, kjer 

jim je za projekt uspelo prido-
biti več kot tristo tisoč evrov. 

V Bohinju sicer namerava-
jo v prihodnjih letih skleni-
ti krožno kolesarsko poveza-
vo, ki je za zdaj kot Kolesar-
ska pot Bohinj urejena od Bo-
hinjske Bistrice prek Ribče-
vega Laza in Srednje vasi do 
vrha Senožet. »Trenutno iš-
čemo ustrezne projektne re-
šitve za povezavo iz Senožet 
do obstoječe povezave med 
Brodom in Bohinjsko Bistri-
co,« so pojasnili na občini, 
kjer ob tem seveda intenziv-
no sodelujejo pri načrtovanju 
in izgradnji kolesarske pove-
zave med Bledom in Bohi-
njem, hkrati pa ima skupaj 
z Direkcijo RS za investicije 
pripravljene tudi dokumen-
te za izvedbo kolesarske po-
vezave od obstoječega Levo-
vega mostu v Stari Fužini do 
Ribčevega Laza.

Še en kolesarski most
Do konca leta naj bi bila zgrajena nov kolesarski most in povezava med vasjo Kamnje in Bohinjsko 
Bistrico. Novi most na Rju bo skupaj z mostovžem, s katerim premagujejo višinsko razliko med obema 
bregovoma Save Bohinjke, dolg slabih 75 metrov.

Po načrtih arhitektov naj bi novi kolesarski most odslikaval tipično arhitekturno dediščino 
naših krajev.

Arhitekti so si koncept mostu zamislili kot »hišo 
na vodi«, ki so jo povezali s kozolcem kot tipično 
arhitekturo Bohinja. Jeklena konstrukcija bo prekrita 
z lesom, štirideset metrov dolg most bo v celoti pokrit 
s streho. Ker je nivo terena na levem bregu Save 
skoraj tri metre višji kot na desnem bregu, bodo za 
premagovanje višinske razlike na levem bregu zgradili 
tudi mostovž za spust z mostu; skupna dolžina 
povezave bo tako 75 metrov.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Uspešna izvedba lan-
skoletnega dogodka Digital-
no = realno = normalno, za 
katerega je Knjižnica dr. To-
neta Pretnarja Tržič preje-
la nagrado Združenja splo-
šnih knjižnic za najboljši 
projekt splošnih knjižnic v 
letu 2019, jih navdihuje, da 
tudi letos pripravijo ta do-
godek. Knjižnica s podporo 
Občine Tržič in sodelujoči-
mi vodilnimi podjetji na po-
dročju tehnologij prihodno-
sti pripravlja celodnevni do-
godek Digitalno = realno = 
normalno v torek, 13. okto-
bra, od 9.30 do 18. ure na 
Balosu 4 v veliki dvorani. So-
delovali bodo strokovnjaki s 
področij robotike, kolabora-
tivne robotike, robotskega 
dotika, strojnega vida, lego 
robotike, virtualnega simu-
latorja varne vožnje ter obo-
gatene in razširjene resnič-
nosti v Sloveniji, kot so Uni-
versal Robots, Inštitut 4.0 / 
HandsOnBox, Triglav Lab, 
CtrlArt in Marko Cafnik. 

Letos bodo dogodek razši-
rili na tehniški dan Osnov-
ne šole Bistrica pri Tržiču. 
Tam bodo sodelovala pod-
jetja 505 VR, Pro Virtuala, 
Notr.si, Simathlon, CtrlArt, 

Meet&Code, Kobi, Biblos in 
AR knjige. 

Obiskovalci se boste lahko 
prelevili v arhitekte in iz lego 
kock zgradili in programira-
li robota. Natančno si boste 
ogledali delovanje industrij-
skega robota – kobota in mu 
na intuitiven, interaktivni na-

čin določili gibanje. Preizku-
sili se boste v vlogi voznika 
in na virtualnem simulator-
ju varne vožnje testirali svo-
je vozniško znanje in spret-
nosti. Potopili se boste lah-
ko tudi v virtualni, obogate-
ni svet preteklosti pri ogledu 
mesta ... 

Dogodek je namenjen 
učencem, učiteljem, dija-
kom, študentom, podjetjem, 
obrtnikom in drugim zainte-
resiranim ustanovam in širši 
javnosti, seveda ob upošteva-
nju preventivnih priporočil 
NIJZ v razmerah covida-19. 

Digitalno je realno 
in normalno
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič s podporo 
Občine Tržič in sodelujočimi vodilnimi podjetji na 
področju tehnologij prihodnosti pripravlja izvirni 
celodnevni dogodek Digitalno = realno = normalno.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Zveze in društva pri-
jateljev mladine ta teden or-
ganizirajo različne prostoča-
sne in razvedrilne aktivnosti 
za otroke v vseh večjih kra-
jih po Sloveniji, zaznamuje-
jo ga tudi vrtci in šole. Poteka 
pod geslom Odgovor je po-
govor, kar je v času, ko se za-
radi covida-19 omejujejo so-
cialni stiki, izrednega pome-
na zlasti za mladostnike. 

Letos 30 let praznuje tudi 
Tom telefon za otroke in 
mladostnike. Tam so v času 
korona krize opazili, da je 
vse več kontaktov, poveza-
nih z duševnim zdravjem – 
osamljenost, strah, depre-
sija, razmišljanje o samo-
poškodovanju in samomo-
ru. Tom telefon je v tem času 
odigral pomembno vlogo pri 
svetovanju in pomoči v sti-
ski. Med najpogostejšimi 
vsebinami, ki jih beležijo na 
Tom telefonu, so še vedno 
vrstniki, družina, ljubezen. 

Tudi zato letos poudarjajo 
pomena pogovora.  

Tom telefon je za otroke in 
mladostnike na voljo na liniji 
116 111 ali preko elektronske 
pošte tom@zpms.si in e-kle-
petalnice. V okviru prazno-
vanja 30-letnice delovanja 
so skupaj z Muzejem pošte 
in telekomunikacij pripravi-
li razstavo z naslovom Odgo-
vor je pogovor. »Ideja o tele-
fonu za otroke se je porodi-
la leta 1990 na pobudo Ko-
misije za otrokove pravice 
pri ZPMS. Telefon je pred-
stavljal eno izmed novih ob-
lik stika z otroki in mlado-
stniki. Pet let kasneje je zaži-
vela Nacionalna mreža Tom, 
ki je pod enotno brezplačno 
številko omogočila telefon-
sko pomoč otrokom in mla-
dostnikom po vsej Sloveniji. 
Telefon je namenjen različ-
nim problemom, ki jih otro-
ci in mladostniki imajo s se-
boj, v družini, šoli ali z vrstni-
ki,« navajajo v Zvezi prijate-
ljev mladine Slovenije.

Praznujemo teden otroka
Od 5. do 11. oktobra traja letošnji Teden otroka. 

Bohinjska Bistrica – Sredi septembra so v Bohinjski Bistrici 
začeli urejati javno površino na Vodnikovi cesti ob potoku 
Bistrica. Na nekaj več kot sedemsto kvadratnih metrih bodo 
zamenjali tlake, uredili parkirišča, postavili novo urbano opre-
mo (klopi, ekološki otok, ograjo) in območje krajinsko uredili. 
Sočasno s tem bo občina izvedla tudi rekonstrukcijo ceste, 
obnovo fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovoda in javne 
razsvetljave. Investicija, ki jo delno financira Evropska unija, je 
vredna okoli sto tisoč evrov. Uporaba javne površine je v času 
gradnje, predvidoma do konca tega meseca, onemogočena, 
na odseku Vodnikove ceste, kjer je vzpostavljena popolna za-
pora, je urejen obvoz.

Na novo urejajo javno površino ob Bistrici

Obiskovalci se boste 
lahko prelevili v arhitekte 
in iz lego kock zgradili 
in programirali robota, 
natančno si boste lahko 
ogledali tudi delovanje 
industrijskega robota.

Kranjska Gora – Začel se je rožnati oktober, mednarodni me-
sec ozaveščanja o raku dojk. V ta namen je tudi letos Občina 
Kranjska Gora v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom 
Gorenjska, ki deluje znotraj Ljudske univerze Jesenice, in 
Združenjem Europa Donna Slovenija začetek rožnatega me-
seca obeležila s simboličnim dejanjem, sajenjem rožnatih 
kovinskih rožic in zavezovanjem rožnatih šalov na Trgu pred 
cerkvijo v Kranjski Gori. Letos rožnati mesec zaznamujemo 
s sloganom Dotik pove največ, ki opozarja na pomen redne-
ga mesečnega samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja 
raka dojk.

Rožnati oktober v občini Kranjska Gora

Bohinjska Bistrica – V Bohinju se pripravljajo na oblikovanje 
občinske stanovanjske strategije, stiska s stanovanji je namreč, 
kot poudarjajo na občinski upravi, čedalje večja. K oblikovanju 
dokumenta, ki bo podlaga za reševanje stanovanjske proble-
matike v občini, želijo vključiti tudi čim več občanov, zato bodo 
v tem in prihodnjem tednu organizirali javni razpravi, v katerih 
si bodo prizadevali pridobiti mnenja in stališča prebivalcev Bo-
hinja. Prva javna razprava bo že jutri, 7. oktobra, ob 17. uri v 
Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici, naslednja 
pa teden dni za tem, v sredo, 14. oktobra, prav tako v kulturnem 
domu v Bohinjski Bistrici. Na javni razpravi bo beseda tekla o 
tem, kaj narediti, da bo v Bohinju v prihodnje vendarle lažje priti 
do stanovanj.

Z občani o tem, kako lažje do stanovanj
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BREZPLAČNA dostava po
GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI

 pri plačilu z gotovino!

Možnost plačila tudi na obroke.

080 22 36
KURILNO OLJE

www.hubat .s i

Maša Likosar

Kranj – Z uveljavitvijo nove-
le zakona, ki bo začela velja-
ti 15 dni po objavi v uradnem 
listu, trgovci ob nedeljah in 
praznikih ne bodo več smeli 
določiti obratovalnega časa 
prodajaln. Izjeme so proda-
jalne s prodajno površino do 
dvesto kvadratnih metrov na 
bencinskih servisih, mejnih 
prehodih, pristaniščih, leta-
liščih, železniških in avtobu-
snih postajah, v bolnišnicah 
ter preostale manjše proda-
jalne s površino do dvesto 
kvadratnih metrov, če bodo 
delo v njih opravljali nosilci 
trgovinske dejavnosti, njiho-
vi zastopniki, dijaki, študen-
ti ali upokojenci.

Mnenja med kupci so de-
ljena. Samo Cof z Brega ob 
Savi sprejeto novelo zako-
na o trgovini podpira. »Tr-
govine morajo biti ob nede-
ljah zaprte in skrajni čas je 
bil, da so novelo sprejeli, saj 
se je o tem razpravljajo že 

zelo dolgo časa. Sam nikoli 
nisem kupoval v nedeljo, ta 
dan sem raje namenil druži-
ni, šel na izlet in podobno. 
Običajno sem enkrat na te-
den opravil večji nakup, ki je 

zadostoval za več dni,« je de-
jal Cof in nadaljeval: »Pravi-
ca počitka pritiče tudi trgov-
kam, in če bi obveljalo moje 
mnenje, bi se trgovine za-
prle že v soboto opoldan.« 

Kranjčanka Dragica Ždralo-
vič se strinja s Cofom. »Tudi 
trgovke potrebujejo prost 
dan in čas za družino, kup-
ci pa vsaj malo premora od 
trgovskih centrov. Tisto naj-
nujnejše lahko kupiš v sobo-
to ali pa med tednom. Mis-
lim, da zaradi zaprtja trgovci 
ne bodo imeli izgub, saj smo 
ljudje veliki potrošniki in ni 
bojazni, da bomo na ta račun 
kaj prihranili ali kaj manj za-
pravili,« je povedala Ždralo-
vičeva. 

Po mnenju Romane Vi-
dic z Brega ob Savi bi mora-
li trgovcem prepustiti odlo-
čitev, ali bodo imeli proda-
jalne odprte ali zaprte. »Ne 
zdi se mi prav, da z novelo 
posegamo v voljo trgovcev. 
Nič nimam proti, da so ob 
nedeljah in praznikih trgo-
vine zaprte, a na drugi stra-
ni se pojavi vprašanje, kaj 
bo s prodajalkami in proda-
jalci. Ni nujno, da je vsem 
prav, saj se bo verjetno ne-
katerim poznalo na plačah, 

te bodo nedvomno manj-
še. Lahko se zgodi tudi, da 
jih bodo odpuščali, kar po-
meni, da nismo naredili nič 
dobrega,« je pojasnila Vidi-
čeva. Kranjčan Brane Obad 
pa noveli nasprotuje. »Če 
bodo zaprte trgovine, bi 
morali ob nedeljah zapreti 
vse. Nemalo je namreč pok-
licev, ki morajo ne glede na 
vse delati tudi na ta dan v 
tednu – policisti, zdravstve-
no osebje, gasilci, gostinci, 
vozniki in še mnogi drugi. 
Obenem imamo velik pro-
blem brezposelnosti in za-
radi nedeljskega zaprtja tr-
govin bi bilo lahko ta pro-
blem še večji, saj se govo-
ri, da bodo trgovci odpuš-
čali. Vsi bodo na izgubi, za-
posleni, trgovci in tudi dr-
žava,« je dejal Obad in še 
dodal: »Na delovne dni ni-
mam časa, da obiščem tr-
govino, ker je preveč drugih 
obveznosti. Nakupe sem 
opravljal ob koncu tedna, 
velikokrat tudi v nedeljo.«

Kupci o nedeljskem zaprtju trgovin
Državni zbor je nedavno sprejel novelo zakona o trgovini, s katero je določil, da bodo – z določenimi izjemami – ob nedeljah in 
praznikih trgovine zaprte. Kaj o tem menijo potrošniki?

Trgovine bodo, z določenimi izjemami, ob nedeljah in 
praznikih zaprte. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Občinski svet v 
Preddvoru tokrat ni obrav-
naval besedila odloka o orga-
nizaciji občinske uprave, ki 
je bilo prvotno na dnevnem 
redu zadnje seje. Uskladili 
ga bodo in ponudili v obrav-
navo na novembrski seji, je 
povedal župan Rok Roblek. 
Pač pa so odločali o ukinit-
vi odloka, ki je urejal ustano-
vitev organa skupne občin-
ske uprave občin Jezersko in 
Preddvor. Skupni občinski 
upravi, ki naj bi delovala na 
področju javnih financ, so se 
odpovedali, ker država več 
ne sofinancira tovrstnega 
sodelovanja zgolj dveh ob-
čin, temveč morajo biti naj-
manj tri, povezane pa mora-
jo biti z najmanj tremi skup-
nimi nalogami. Tako lahko 

občine pridobijo do 55 od-
stotkov državnega subven-
cioniranja. Na septembrski 
seji je sklep o ukinitvi sku-
pne občinske uprave spreje-
la tudi Občina Jezersko.

S povezanostjo več občin 
bi lahko zaživela medobčin-
ski inšpektorat in skupna 
revizijska služba, je ocenil 
župan Roblek. Ob tem tudi 
pove, da je bil minuli teden 
gostitelj srečanja županov, 
ki se izmenično srečujejo v 
občinah in se dogovarjajo o 
morebitnih skupnih projek-
tih. V Preddvoru so se sre-
čali župani Mestne občine 
Kranj, Preddvora, Jezerske-
ga, Naklega, Šenčurja, Trži-
ča in Medvod. Tokrat so bile 
tema srečanja tudi skupne 
občinske uprave. Konkre-
ten predlog z oceno, kakšno 
korist in prihranek lahko 

pomenijo za občine, bodo 
pripravili do sredine mese-
ca. 

Občinski svet pa je tok-
rat odločal tudi o uvrstitvi 
novega projekta v načrt ra-
zvojnih programov. Obči-
na Preddvor namreč name-
rava kupiti avtomobil, ki bo 
na voljo tako občinski upravi 
kot projektu Prostofer, ki ga 
nameravajo zagnati januar-
ja prihodnje leto. Novembra 
letos pa bodo začeli izobra-
ževanje prostovoljnih šofer-
jev, ki bodo po različnih 
opravkih vozili zlasti starej-
še ljudi, ki nimajo možnos-
ti drugega prevoza. Kot pravi 
župan Roblek, bodo z občin-
skim vozilom dosegli dvoj-
ni učinek, tako za občinsko 
upravo kot za dobro obča-
nov, ki potrebujejo tovrstno 
solidarno pomoč. 

Delajo v smeri skupnih uprav
V občinah Preddvor in Jezersko so se odpovedali skupni občinski upravi, 
vendar se zdaj več občin dogovarja o možnosti tovrstnega povezovanja. V 
Preddvoru nakup vozila za projekt Prostofer.

Suzana P. Kovačič

Tržič – V notranjih prostorih 
ob vhodu v Dvorano tržiških 
olimpijcev je zamakalo, v 
zadnji zimi in spomladi je za-
makanje že doseglo kletne 

prostore. Na tržiški občinski 
upravi so pojasnili, da so pri 
pregledu ugotovili, da zama-
kanje najverjetneje povzro-
čajo slabo izvedeni žlebovi in 
odtoki meteorne vode s stre-
he dvorane in nestrokovno 

izvedena izolacija strehe vho-
da v dvorano. Zamakanje je 
deloma poškodovalo tudi izo-
lacijo in fasado. Občina je le-
tos iz proračuna namenila 
nekaj več kot 27 tisoč evrov za 
sanacijo, ki je že zaključena. 

Sanirali streho nad avlo dvorane  

Kranj – Po podatkih stati-
stičnega urada so bile cene 
življenjskih potrebščin sep-
tembra za 0,4 odstotka nižje 
kot avgusta in za 0,3 odstot-
ka nižje kot septembra lani. 
Na mesečno gibanje cen so 
najbolj vplivale pocenitve po-
čitniških paketov za 14,9 od-
stotka, nastanitvenih storitev 
za 4,9 odstotka in avtomobi-
lov za 1,1 odstotka ter podra-
žitve oblačil in obutve za 7,1 
odstotka, na letno deflacijo 
pa najbolj cenejši naftni de-
rivati – cene goriv in maziv za 
osebna vozila so se v enem 
letu znižale za 19,7 odstotka, 
cene tekočih goriv pa za 16,3 
odstotka. Hrana je bila sep-
tembra letos za 4,4 odstotka 
dražja kot septembra lani.

Nižje cene življenjskih 
potrebščin

Tržič – Z Občine Tržič so spo-
ročili, da se bodo v naslednjih 
mesecih ukvarjali s parkira-
njem v Tržiču. Pripravili bodo 
predlog novih parkirnih reži-
mov. Da bi bili ti čim bolj po 
meri občanov, so pripravili 
kratko anketo o parkiranju v 
Tržiču. Anketa je na voljo na 
spletni strani https://new.
maptionnaire.com/q/42rsi-
3he8b3h. 

Parkiranje v Tržiču
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Od včeraj 
na brniškem letališču velja 
spremenjen prometni re-
žim. Promet je namreč od 
glavnega dostopa do osre-
dnje parkirne hiše preu-
smerjen po notranjih cestah 
čez krožišča ob parkirni hiši 
in stavbi Kontrole zračne-
ga prometa. Dostop bo tako 
mogoč vzdolž vzhodne stra-
ni parkirne hiše. Kot so spo-
ročili iz družbe Fraport Slo-
venija, sprememba velja za 
osebne avtomobile, med-
tem ko je tovorni promet že 
na državni cesti mimo leta-
lišča s prvega krožišča preu-
smerjen na drugo. Nova ure-
ditev, ki je urejena tudi s pro-
metno signalizacijo, bo osta-
la v veljavi do odprtja novega 
potniškega terminala.

Kot pravijo v Fraportu, je 
gradnja terminala v polnem 
teku, zunanjost objekta pa 
že dobiva končno podobo. 
Trenutno namreč zaključu-
jejo nameščanje steklenih in 
panelnih fasad, v zaključni 
fazi so tudi elektro in stroj-
ne inštalacije ter odvodnja-
vanje objekta.

V notranjosti terminala že 
poteka izdelava betonskih 
zaključnih tlakov, namešča-
jo tudi opremo sortirnice pr-
tljage vključno s sistemi za 
prevzem prtljage. Preostalo 
notranjo in tehnološko opre-
mo pa bodo namestili v prvi 
polovici prihodnjega leta. V 
Fraportu računajo, da bo ter-
minal spomladi že nared za 

testiranje opreme, procesov 
in potniških tokov.

Investicija v nov potniški 
terminal znaša dobrih dvaj-
set milijonov evrov, z grad-
njo, ki je ključna za dolgo-
ročni razvoj brniškega letali-
šča, pa bodo pridobili deset ti-
soč kvadratnih metrov povr-
šin – vključno z novo odhod-
no halo, 14 prijavnimi okenci, 

petimi linijami za varnostne 
preglede, v prvi fazi dvema 
trakovoma za prevzem prtlja-
ge ter novo sortirnico prtlja-
ge. V terminalu bo tudi velika 
brezcarinska trgovina in nov 
poslovni salon, prenovljena 
bo tudi gostinska ponudba. 
Zmogljivost brniškega letali-
šča se bo tako s petsto pove-
čala na 1250 potnikov na uro.

Nov prometni režim
Gradnja letališkega terminala na Brniku je v polnem teku. Od včeraj pa za dostop na letališče velja tudi 
nov prometni režim.

Zunanjost terminala že dobiva končno podobo. / Foto: Fraport Slovenija

Aleš Senožetnik

Cerklje – Prav v tem času bi 
morali cerkljanski čebelar-
ji počastiti stoletnico obsto-
ja društva, a so praznovanje 
zaradi epidemije covida-19 
odpovedali. Sto let od prve-
ga občnega zbora je sicer mi-
nilo že v začetku leta – 25. ja-
nuarja 1920 so se namreč 
ustanovni člani zbrali v ta-
kratnem Ljudskem domu 
v Cerkljah in ustanovili po-
družnico kranjskega čebe-
larskega društva. Prvi člani 
so bili načelnik Janez Eržen, 
načelnikov namestnik Miha 
Zevnik, tajnik in blagajnik 
Janez Burnik ter odborniki 
Luka Pavlič, Jernej Vomber-
gar in Jakob Koprivnik. 

Med pomembnejšimi 
mejniki zdajšnji predse-
dnik Miha Štular našteva 
razvitje društvenega pra-
pora leta 1976 ter ustanovi-
tev čebelarskega krožka na 
Osnovni šoli Davorina Jen-
ka v Cerkljah 11 let kasneje. 
Istega leta je čebelarsko dru-
štvo dobilo tudi svoj prvi če-
belnjak, namenjen usposa-
bljanju mladih krožkarjev. 

Pred tremi leti so začeli gra-
diti nov čebelnjak in ureja-
ti medoviti vrt za osnovno 
šolo, delo pa jim je pred krat-
kim uspelo dokončati. Štu-
lar, ki je nedavno nastopil 
svoj drugi mandat na mes-
tu predsednika društva, si 
želi, da bi se v njem čebelarji 
čim večkrat srečali in hkrati 

vzgojili mladi rod, ki bo na-
daljeval stoletno tradicijo če-
belarstva v občini.

»Število članov se vsako 
leto povečuje in to nas nav-
daja z optimizmom, da bo 
čebelarstvo v Cerkljah in 
okolici še naprej živelo kot 
doslej ali celo bolje. Še niko-
li v zgodovini namreč čebela 

in čebelarstvo v družbi nis-
ta uživala večjega ugleda kot 
danes. K temu je največ pri-
pomogla razglasitev svetov-
nega dneva čebel; in ne samo 
čebelarji, pač pa vsi državlja-
ni Republike Slovenije mo-
ramo biti ponosni na to, da 
je pobuda prišla prav iz vrst 
slovenskih čebelarjev,« pra-
vi Štular, ki dodaja, da se po-
mena lokalnega čebelarstva 
zavedajo tudi tamkajšnji 
prebivalci. Cerkljanski če-
belarji namreč glavnino me-
denih presežkov prodajo so-
sedom, prijateljem in znan-
cem iz lokalnega okolja. 

Za prihodnost čebelar-
stva v vaseh pod Krvavcem 
ne gre skrbeti, saj je zani-
manja med mladimi veli-
ko, je prepričan Štular: »Ot-
roci so že po naravi razisko-
valci in pri čebelah, ki velja-
jo za skrivnostni superorga-
nizem, je tega raziskovanja 
neskončno veliko. Seveda 
vsak ne bo niti ne more biti 
čebelar; pravijo, da za čebe-
le potrebuješ posebno žilico, 
kogar pa enkrat osvojijo, jim 
bo ostal zvest do konca živ-
ljenja.«

Stoletnica cerkljanskih čebelarjev
Letos mineva sto let od ustanovitve Čebelarskega društva Cerklje. Kot pravi predsednik društva Miha 
Štular, se za podmladek ni treba bati.

Miha Štular 

Aleš Senožetnik

Cerklje – V Cerkljah so v zad-
njih letih precej sredstev na-
menili za celovito obnovo in 
gradnjo komunalne infra-
strukture v nižinskem delu, 
že dlje časa pa v občini pre-
učujejo tudi možnost grad-
nje kanalizacije v hribovi-
tem delu pod Krvavcem. Kot 
je v preteklosti večkrat pou-
daril župan Franc Čebulj, 
je glavno prepreko predsta-
vljala ureditev aglomeracij, 
ki kandidiranje za evropska 
sredstva omogoča zgolj za 

projekte na območjih pose-
litve, kjer je več kot dva tisoč 
prebivalcev, pod Krvavcem 
pa je prijavljenih stanovalcev 
manj. A kot je na zadnji seji 
občinskega sveta povedal 
Čebulj, jim optimizem vli-
va predvsem nedavna spre-
memba zakonodaje, ki je 
mejo znižala na petsto popu-
lacijskih enot oziroma pre-
bivalcev. Tako je precejšnja 
možnost, da bi za projekt 
vendarle lahko pridobili tudi 
evropska sredstva, zaradi če-
sar zelo hitro pristopajo k do-
končni idejni rešitvi za izgra-
dnjo kanalizacije na tem ob-
močju.

»Investicija v kanalizaci-
jo na Krvavcu je ocenjena na 

okoli deset milijonov evrov, 
za Štefanjo Goro pa doda-
ten milijon, skupaj torej 
enajst milijonov. Pričaku-
jem, da bomo v dobrem letu 
dni lahko pridobili gradbe-
no dovoljenje,« je o prvih 
ocenah svetnikom sprego-
voril Čebulj, ki sicer meni, 
da bo zaradi zahtevnosti ob-
močja Krvavca in dejstva, da 
bi gradnja potekala tudi sko-
zi tri vodovarstvena obmo-
čja, treba izvesti tudi celovi-
to presojo vplivov na okolje. 

V tem času sicer v občini 
poteka še en zahteven pro-
jekt – gradnja krvavškega vo-
dovoda v dolžini 25 kilome-
trov, ki bo Cerklje, ki nosijo 
največji delež investicije, ter 
Kranj, Šenčur, Vodice in Ko-
mendo stala dobrih 12 mili-
jonov evrov. Čebulj je kriti-
čen do preostalih občin, ki še 
niso poravnale doslej nasta-
lih stroškov, zato se v prihod-
njih dneh namerava sestati 
z župani občin, ki sodelujejo 
v projektu, za katerega, sicer 
pričakujejo okoli 5,5 milijo-
na evrov nepovratnih evrop-
skih sredstev.

Rok za dokončanje 
krvavškega vodovoda, ki bo 
s pitno vodo oskrboval prebi-
valce v petih občinah, je spo-
mladi leta 2022. Takrat mo-
rajo biti plačane vse situaci-
je in projekt dokončan, zato 
Čebulj ocenjuje, da bi mora-
la biti sama gradnja zaklju-
čena že do konca prihod-
njega leta. »A s to naglico 
se to ne bo zgodilo,« je de-
jal cerkljanski župan, ki je 
meni, da bi moral izvajalec 
podvojiti število ekip na tere-
nu, da bo gradnja pravočas-
no dokončana.

Obetajo si denar  
za kanalizacijo
V Cerkljah si še vedno prizadevajo za izgradnjo 
kanalizacije v hribovitem delu občine, s 
spremembo zakonodaje pa je po besedah župana 
Franca Čebulja veliko možnosti tudi, da občina za 
projekt dobi nepovratna sredstva.

Kanalizacija s Krvavca in 
Štefanje Gore bi po prvih 
ocenah stala 11 milijonov 
evrov, pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja 
pa bi moral projekt 
najverjetneje prestati še 
presojo vplivov na okolje.

Alenka Brun

Ljubljana – Po pridobitvi 
vseh potrebnih soglasij in 
izpolnitvi pogojev, določe-
nih v pogodbi o nakupu de-
leža, je bila opravljena tran-
sakcija, s čimer je vodilna 
madžarska televizijska hiša 
TV2 prek hčerinske družbe 
TV2 Adria, d. o. o., ki je v ce-
loti v njihovi lasti, od Teleko-
ma Slovenije prejšnji teden 
prevzela stoodstotni delež 
podjetja Planet TV, televizij-
ska dejavnost, d. o. o. Tako je 
od 1. oktobra 2020 dalje tretja 

največja slovenska televizij-
ska hiša uradno del skupine 
TV2. Novi izvršni direktor 
Planet TV Pavel Stantchev 
ima 28 let izkušenj v medna-
rodnih medijskih in televizij-
skih vodah in je bil že prvi iz-
vršni direktor Planet TV med 
letoma 2013 in 2014. Z aktu-
alnim nakupom tako televi-
zijska hiša TV2 svojemu por-
tfelju 14 kanalov dodaja še 
tri, ki pokrivajo celotno drža-
vo, in postaja mednarodna, 
saj bodo kanali Planet TV 
še naprej oddajali na sloven-
skem trgu in v slovenščini.

Od prvega oktobra Planet 
TV del skupine TV2
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Člani zbornice s širšega 
gorenjskega območja so v 
nedeljo volili na petindvaj-
setih voliščih, v vseh obči-
nah je bilo po eno volišče, le 
v kamniški sta bila dve. 

V volilni enoti Kranj je 
od 133 pravnih oseb, članic 
zbornice, v sredo oddalo svoj 
glas 59 njihovih predstavni-
kov, ki so po še neuradnih 
rezultatih tako v svet KGZS 
kot v svet Območne enote 
Kranj izvolili Janeza Šimen-
ca iz Župnije Kranjska Gora. 
Udeležba na nedeljskih vo-
litvah je bila nekaj manj kot 
13-odstotna (od 6912 lastni-
kov kmetijskih in gozdnih 
zemljišč in drugih fizičnih 
oseb je volilo blizu 900 čla-
nov zbornice), a je bila boljša 
kot na državni ravni, kjer je 
bila manj kot 9-odstotna. Za 
svet KGZS se je potegovalo 
sedem list, od 849 veljavnih 
glasov (še 41 je bilo neveljav-
nih) je lista Društva sloven-
ski kmet dobila 220 glasov, 
lista Društva SKZ – Sloven-
ska kmečka zveza 204 gla-
sove, vse ostale liste pa manj 
kot sto. V Svet KGZ so bili iz-
voljeni Rok Roblek iz Bašlja, 
Robert Golc s Spodnjega Br-
nika (oba lista Društva slo-
venski kmet) in Janko Jeg-
lič iz Podbrezij (lista Društva 
SKZ). Tudi za svet Območ-
ne enote Kranj se je potego-
valo sedem list. Prepričlji-
vo je zmagala lista Društva 
slovenski kmet z 241 glaso-
vi podpore, druga je bila li-
sta Društva SKZ s 174 gla-
sovi in tretja Kmečka lista – 
društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja s 133 glasovi, vse 
ostale liste so dobile manj 
kot devetdeset glasov. V svet 
Območne enote Kranj so bili 
izvoljeni Jože Mulej s Sela 
pri Bledu, Barbara Lombar 
iz Babnega Vrta in Janez Jen-
ko iz Gorenje vasi - Reteč (vsi 
Društvo slovenski kmet), 
Viktor Markelj iz Potoka 
in Marko Kern iz Velesove-
ga (oba Društvo SKZ), Igor 
Kuralt iz Žabnice (Kmečka 
lista), Stanislav Bergant iz 
Kokre (Društvo članov sin-
dikata kmetov), Martin Križ-
nar iz Kranja (Kmečko dru-
štvo Nova Slovenija), Anže 
Perčič iz Seničnega (Dru-
štvo Forum za kmetijstvo in 
podeželje SDS) in Janez Še-
bat iz Smokuča (Lista zadru-
žnikov – društvo za razvoj za-
družništva in kmetijstva).

Svet KGZS šteje 54 čla-
nov, od tega so jih kmetje in 
druge fizične osebe izvolile 
41, kmetijske zadruge, pod-
jetja in druge pravne osebe 
pa 13. Po neuradnih rezulta-
tih je na državni ravni zma-
govalka volitev v svet KGZS 
lista Društva SKZ, ki ima v 
svetu 15 članov, po šest čla-
nov imata Društvo Forum 
za kmetijstvo in podeželje 
SDS in Društvo Slovenski 
kmet, pet članov ima Kmeč-
ka lista ... Zmagovalka voli-
tev bo imela glavno besedo 
pri tem, kdo bo vodil zborni-
co naslednja štiri leta. 

Uradni rezultati bodo zna-
ni konec tega tedna, novoiz-
voljeni svet pa se bo predvi-
doma ob koncu oktobra ses-
tal na ustanovni seji, na ka-
teri bo tudi izvolil predsedni-
ka in druge organe zbornice.

Zmaga liste Društva 
slovenski kmet
31. stran

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Že prihodnji teden 
naj bi v središču Šenčurja za-
čeli urejati krožno križišče. 
Hkrati želijo odstraniti ru-
ševine Blagneče hiše, ki sto-
ji tik ob cesti, vendar še ča-
kajo na soglasje Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine. 
Od slednjega je tudi odvisna 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja. Blagnečo hišo namreč 
želijo zgraditi takšno, kot je 
bila izvrirna, z zavodom pa 
se dogovarjajo, kako v novo-
gradnjo umestiti nekatere de-
tajle, da bo hiša verodostojna 
kopija prvotne. Gradili pa le-
tos še ne bodo, je dejal župan 
Ciril Kozjek na seji občinske-
ga sveta, ko so govorili o tre-
nutnih gradnjah v občini. 

H koncu gre komunalno 
opremljanje zemljišča ob 
Delavski cesti (nasproti go-
stilne Ančka), kjer je načrto-
vana gradnja stanovanjskih 

hiš. Pričakujejo, da bodo 
dela končana sredi oktobra. 
V Prebačevem gradijo kana-
lizacijo, začeli so jo tudi v Vo-
klem.    

Na koncu Pipanove pro-
ti Velesovski cesti je občina 
z lastnikom dosegla dogovor 
o odstranitvi stare hiše, zdaj 
gradijo ograjo in pločnik, da 
bo mogoče varno prečkanje 
ceste v nadaljevanju te ceste 
do šole. Občinski svetniki pa 
so v sredo na seji dobili tudi 
informacijo o več desetletij 
načrtovani cesti Britof–Ho-
temaže. Postopek za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja se 
vrača na UE Kranj. Kot je zna-
no, je bilo gradbeno dovolje-
nje lani zavrnjeno, ker je bila 
težava pri enem od zemljišč, 
vendar je to občina uredila 
in pridobila privoljenje še od 
zadnjega lastnika. Od febru-
arja lani se stvar ni nikamor 
premaknila, zdaj upajo, da se 
končno bo.

Več gradenj v občini Šenčur

Jasna Paladin

Kranj – Poletna planinska se-
zona se je konec septembra 
zaključila in v planinskih 
društvih so – še posebej gle-
de na vse črne spomladan-
ske napovedi – z obiskom 
zadovoljni.

Slovenski planinci so 
dobri potrošniki

»Nočitev je bilo za četrtino 
manj kot pretekla leta, ven-
dar je bila zaradi več eno-
dnevnih gostov in razmero-
ma dobre njihove potrošnje 
sezona v finančnem smislu 
dobra; ne najboljša, a boljša 
od pričakovanj,« pravi stro-
kovni sodelavec na PZS Du-
šan Prašnikar. 

Po podatkih Sursa je do 
vključno avgusta v planin-
skih kočah prespalo približ-
no 52 tisoč Slovencev, kar 
predstavlja 75 odstotkov no-
čitev v planinskih kočah, in 
približno 18 tisoč tujcev. Na 
zmanjšanje nočitev je vpliva-
lo predvsem manjše število 
tujih gostov, kot tudi ukrepi 
NIJZ, zaradi katerih so koče 
sprejele manjše število go-

stov glede na siceršnje spal-
ne kapacitete. So pa k odlo-
čitvi mnogih, da v planin-
skih kočah prespijo, botro-
vali tudi turistični boni. Do 
25. septembra letos je bilo v 
planinskih domovih unov-
čenih 14.241 bonov v skupni 
vrednosti nekaj več kot 761 
tisoč evrov.

Posebnosti gorskega 
sveta je treba razumeti

Je pa bila letošnja sezona 
posebna še v nečem. »Po-
hvalno je, da so se letos za 
obisk gora in hribov odloči-
li ljudje, ki sicer ne zahaja-
jo v gorski svet. Vendar pa 
del 'novincev'  meče slabo 

luč na vse obiskovalce gora. 
Pri obisku koč in še posebno 
nočitvah se je pokazalo ne-
razumevanje za posebnosti 
gorskega sveta, prav tako so 
bila nerazumna pričakova-
nja ponudbe v kočah. Hkrati 
pa so bili ti novi gostje v go-
rah vidno slabše opremljeni 

ali pa niso znali opreme pra-
vilno uporabljati. Po infor-
macijah Gorske reševalne 
službe Slovenije je bilo le-
tos več reševanj zaradi nepo-
znavanja terena, neizkuše-
nosti in preseganja lastnih 
zmožnosti. Posebno pa je 
treba opozoriti na problem 
odpadkov in smetenja. Za-
radi novih gostov, ki pove-
čini ne poznajo etike obna-
šanja v gorah, je bilo bistve-
no več odpadkov v kočah in 
v določenih predelih tudi ob 
poteh. Obiskovalce gora, ki 
redno ali vsaj občasno obi-
skujejo gore, smo že nava-
dili, da svoje smeti vzame-
jo s seboj v dolino. Nove obi-
skovalce bomo morali v pri-
hodnjih letih ozavestiti tudi 
glede odnosa do narave, gle-
de lastne opreme za var-
no hojo, predvsem uporabe 
planinske opreme, ter tudi 

glede pričakovanj okoli po-
nudbe v kočah,« je še dodal 
Prašnikar.

S koncem poletne sezone 
je veliko planinskih koč že 
zaprlo svoja vrata, tudi zato, 
ker je visokogorje že pobelil 
sneg. Na obisk gora se mo-
ramo zato še posebej dobro 
pripraviti – nizke tempera-
ture, megla, ki nam otežuje 
orientacijo, krajši dnevi, za-
prte planinske koče, mokre 
poti, polne spolzkega listja, 
poledenele zaplate snega in 
drugo so pasti, ki se jih mo-
ramo lotiti le dobro opre-
mljeni. »Poleg kvalitetnih 
planinskih čevljev in druge 
opreme ne bo odveč, če bo 
na glavi čelada, pod njo pa 
– pamet. Gore namreč bodo 
počakale,« k preudarnosti 
planince poziva strokovni 
sodelavec PZS Matjaž Šer-
kezi.

Več planincev, več smeti 
Naše gore je poleti pričakovano obiskalo največ slovenskih planincev, med njimi pa je bilo veliko 
takih, ki v gore doslej niso zahajali, ugotavljajo na Planinski zvezi Slovenije; pa tudi to, da bo treba te 
»novince« še ozavestiti, saj je v gorah letos ostalo več smeti kot leta poprej.

V gore počasi že prihaja zima – sneg je pobelil tudi Kamniško sedlo. / Foto: Matjaž Šerkezi

Zaradi novih gostov, ki povečini ne poznajo etike 
obnašanja v gorah, je bilo bistveno več odpadkov v 
kočah in v določenih predelih tudi ob poteh.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Nadzorni odbor 
pri nobenem od projektov 
ni ugotovil nezakonitosti, le 
nekatera neskladja, ki naj jih 
občinska uprava po priporo-
čilih v prihodnje odpravi. Ob 
tem je predsednik nadzor-
nega odbora Jože Gašperlin 
opozoril na neaktivnost ne-
katerih članov in svetniškim 
skupinam, ki jih predlaga-
jo, svetoval, naj v prihodnje 
predlagajo take kandidate, ki 
bodo imeli voljo in interes za 

delo, zdaj pa naj jih pozovejo 
k večji aktivnosti. V Šenčurju 
sicer priznavajo, da imajo pri 
kandidatih za člane nazorne-
ga odbora precej smole, saj je 
v kratkem času prišlo do več 
zamenjav. Z liste, kjer imajo 
neaktivnega člana, pa so opo-
zorilo vzeli na znanje, čeprav 
bi pričakovali, da bo naslov-
ljeno neposredno nanje in 
ne izpostavljeno na seji ob-
činskega sveta.

Če prvo poročilo o gradnji 
krožišča ni bilo deležno ve-
liko razprave, pa to ne velja 

za urejanje kolesarske poti 
z nadvozom nad avtocesto. 
O njem je poročal član nad-
zornega odbora Igor Kajzer. 
Tudi tu je šlo vse po zako-
nih, več pripomb pa je nad-
zorni odbor dal na ekono-
mičnost gradnje. Na osnu-
tek poročila nadzora je ob-
činska uprava dala odziv-
no poročilo, česar pa po nji-
hovih besedah nadzorni od-
bor ni upošteval. Na občini 
so prepričani, da so pri tem 
projektu delali vse prav, po-
grešajo pa neposreden stik s 

člani nadzornega odbora, da 
bi pred končnim poročilom 
lažje uskladili morebitna 
razhajanja. Tudi občinski 
svetniki so v razpravi menili, 
da več sodelovanja ne bi bilo 
odveč, zdi pa se jim prav, da 
nadzorniki poleg spoštova-
nja paragrafov ocenijo tudi 
učinkovitost in gospodar-
nost projektov. Obe poroči-
li občinski upravi tudi pripo-
ročata izbiro med več izvajal-
ci, z uprave pa odgovarjajo, 
da je to težko ob dejstvu, ko 
se na razpis odzove en sam.  

Nadzora dveh gradenj
Občinski svet v Šenčurju se je na zadnji seji seznanil z dvema končnima poročiloma nadzornega 
odbora, in sicer za gradnjo krožišča pri Hoferju in za ureditev odseka kolesarske poti Šenčur–Voklo  
z nadvozoma nad avtocesto.
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Neža Markelj

Od Zelencev do lepot Gozda - Martuljka
Skozi priprto okno se je ši-

ril svež jutranji zrak, kuhi-
njo je zajel vonj po ocvrtih 
jajčkih, jaz pa sem potrpež-
ljivo čakala, da nama Nejc 
pripravi zajtrk in po spletu 
iskala zanimivosti, ki bi si jih 
lahko ogledala na drugi dan 
potepanja po Kranjski Gori. 
Prvo mesto na seznamu so 
zasedli Zelenci, takoj za nji-
mi pa sem dopisala še Mar-
tuljške slapove, katerih lepo-
te kar ni in ni mogla prehva-
liti energična Mariborčan-
ka, ki sva jo dan prej srečala 
na Prisojniku.

Takoj po zajtrku sva se za-
peljala do okrepčevalnice Ze-
lenci, ki leži le korak stran od 
prelepega jezera, okoli kate-
rega so zgradili lesen pomol 
in razgledno ploščad, s ka-
tere se odpre super razgled 
na celoten naravni rezervat 
ter okoliške hribe. Zelenci 

so torej jezero oziroma izvir 
Save Dolinke, ki leži le nekaj 
kilometrov od vasi Podkoren 
in je dobil ime po svoji sma-
ragdno zeleni barvi, za kate-
ro je zaslužna plast krede, 
ki pokriva jezersko dno. Do 
njih se lahko odpravite tudi 
peš iz Kranjske Gore (1 ura) 
ali Rateč (20 minut) ali pa pri 
izviru naredite kratek posta-
nek na kolesarskem izletu 
od Jesenic do Belopeških je-
zer. Z ogledom Zelencev sva 
zaključila kar hitro in se od-
peljala nazaj proti Kranjski 
Gori do Gozda - Martuljka, 
parkirala avto na majhnem 
parkirišču tik ob cesti in se 
peš odpravila do fantastič-
nih Martuljških slapov. Tok-
rat sva si ogledala le spodnji 
slap, zgornjega, po številnih 
besedah še lepšega in mo-
gočnejšega, pa prihranila za 
drugič, ko bodo najine noge 

spočite, varovalni kompleti, 
ki so nujno potrebni za pre-
magovanje plezalnega dela 
tik pod slapom, pa ne bodo 
ostali na zadnjih sedežih av-
tomobila. 

Pot najprej vodi skozi gozd 
in mimo oglarske kope, kjer 
si lahko ogledate, kako so ne-
koč kuhali oglje, nato pa se 
razcepi na spodnjo, ki se sko-
zi ozko sotesko vije do prve-
ga slapa, in zgornjo, ki pri-
pelje do planine Jesenje in 
planšarije Pri Ingotu. Mid-
va sva ubrala spodnjo in kaj 
kmalu naju je položna stezi-
ca pripeljala pod visoke skal-
nate stene, ki so obkrožale 
slikovito sotesko, skozi kate-
ro je v mirnem toku šume-
la kristalno čista voda poto-
ka Martuljka. Razgled na 
prvi slap je najlepši z zadnje-
ga lesenega mostu, od koder 
lahko v fotografski objektiv 

v celoti zajamete mogočen 
petdesetmetrski slap, ki 
glasno buči čez bele previsne 
stene in pošilja vodni prš da-
leč naokoli. 

Izlet sva zaključila čis-
to v najinem slogu – na 
eni izmed lesenih klopi pri 

Ingotu, kjer so iz pečice rav-
no jemali sveže pečene ja-
bolčne zavitke – Nejc si je 
privoščil kislo mleko, jaz pa 
sem uživala na toplem son-
cu ob skodelici turške kave 
in pogledu na Špik in druge 
martuljške velikane.

Na enem izmed lesenih pomolov pri jezeru Zelenci

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Letošnje Dneve 
kulturne dediščine so v Ško-
fji Loki v veliki meri posveti-
li tudi svoji največji dragoce-
nosti, Škofjeloškemu pasijo-
nu, ki je uvrščen na Unescov 
seznam nesnovne dediščine 
človeštva. Prihodnje leto bo 
minilo tristo let, odkar je be-
sedilo Škofjeloškega pasijo-
na v kapucinskem samosta-
nu zapisal pater Romuald 
Marušič. Prihodnje leto bo 
pasijon po šestih letih zno-
va uprizorjen, letos pa po-
tekajo priprave na ta dogo-
dek. Tudi Dneve evropske 
kulturne dediščine so pasi-
jonsko obarvali: pripravili 
so Pasijonski koncert, v So-
kolskem domu so predsta-
vili film o tem, kako je letos 
potekalo restavriranje tris-
to let starega rokopisa Ško-
fjeloškega pasijona, obisko-
valce so vodili po Kapucin-
ski knjižnici, na Mestnem 
trgu so pri kužnem zname-
nju postavili razstavne pa-
noje na temo pasijona, raz-
stavili so tudi likovna dela ot-
rok iz osnovnih šol in vrtcev, 

ki so upodabljali dediščino 
Škofje Loke in tudi prizore 
iz srednjeveške pasijonske 
igre. 

Za minulo soboto pa je 
bil predviden tradicionalni 
semenj na Fari, ko naj bi v 
Stari Loki med drugim pri-
kazali tudi bogato zbirko 
knjig s pasijonsko temati-
ko, ki jo hrani starološka žu-
pnijska knjižnica dr. Janeza 

Veiderja. Zaradi slabega 
vremena je sejemsko doga-
janje na starološkem trgu 
odpadlo, razstavo pa pri-
kazujejo v preddverju So-
kolskega doma in tako tudi 
tamkajšnjim obiskovalcem 
omogočajo, da se poučijo 
o kulturni dediščini, pove-
zani s Škofjeloškim pasijo-
nom. »Na njej je prikazan 
izbor publikacij iz različnih 

obdobij, ki so povezane s 
pasijonom. Pripravili so pet 
panojev, na treh so knjige, 
na dveh pa so predstavljene 
prireditve s pasijonsko te-
matiko v Stari Loki in Sta-
roločani, ki sodelujejo v pa-
sijonu. Pripravilo jo je Kul-
turno zgodovinsko društvo 
Lonka Stara Loka,« je pove-
dala Agata Pavlovec iz So-
kolskega doma. 

Pasijon v filmu in na razstavah
Ob Tednu evropske kulturne dediščine so v Škofji Loki veliko pozornosti namenili Škofjeloškemu 
pasijonu.

Razstava o Škofjeloškem pasijonu na prostem / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Stari vrh – Za loške ljubite-
lje smučanja je bil 17. sep-
tember 1950 pomemben 
dan, saj so tega dne na Sta-
rem vrhu odprli smučarsko 
kočo, ki so jo poimenova-
li Loška koča. Koča po bese-
dah Marjana Luževiča iz Od-
bora za muzej športa v Ško-
fji Loki predstavlja lep pri-
mer prostovoljstva, priza-
devnosti in tovarištva špor-
tnih zanesenjakov v Škofji 
Loki, ki so bili nato tvorci ve-
likih uspehov škofjeloškega 
smučanja.

Loško kočo so začeli gradi-
ti marca 1950 pod vodstvom 
Urha Kalana in Lojzeta Vo-
dopivca, pri gradnji pa je so-
delovalo kar 82 članov smu-
čarskega kluba Ločan, je 
spomnil Marjan Luževič. 
Opravili so več kot sedem ti-
soč ur prostovoljnega dela 
in gradnjo končali v manj 

kot pol leta. »Loška koča je 
postala stalno oskrbovana, 
središčna točka za turistič-
no in tekmovalno smučanje 
na Starem vrhu,« je pojasnil 
Luževič in dodal, da je tudi 
kot planinska postojanka 
postala pomemben vzgib za 
razvoj kmečkega turizma na 
Starem vrhu. »Enega prvih 
v tedanji državi,« je pouda-
ril. Danes je v rokah zaseb-
nega upravljavca, njen oskr-
bnik je Gregor Štefe. 

Tako kot v minulih letih so 
tudi letos ob okrogli obletni-
ci načrtovali, da se bodo nje-
ni graditelji zbrali pri koči 
in ob pogostitvi obujali spo-
min na čase nekdanjega to-
varištva v športu in pri grad-
nji koče, a jim je načrte prek-
rižala epidemija covida-19, 
je še pojasnil Luževič. Pra-
znovanje obletnice bo tako 
po njegovih besedah mora-
lo počakati na varnejše zdra-
vstvene razmere.

Jubilej koče  
na Starem vrhu
Letos je minilo sedemdeset let od postavitve 
Loške koče na Starem vrhu, ki je postala ena od 
središčnih lokacij za druženje v športu, danes pa 
ima pomembno vlogo tudi v turistični ponudbi.

Najbolj zaslužni graditelji koče (od leve proti desni): Adi 
Pretnar, Janez Rupar, Stane Stanonik, Urh Kalan, Gašper 
Zakotnik in Lojze Vodopivec / Foto: arhiv Odbora za muzej športa v Škofji Loki

Vilma Stanovnik

Kranj – Na Komenskega in 
Partizanski ulici v Kranju 
od začetka tega meseca velja 
režim kratkotrajnega parki-
ranja. To pomeni, da bo ob 

delavnikih možno parkira-
nje največ do ene ure, ven-
dar pa je čas prihoda na par-
kirišče treba ustrezno ozna-
čiti. Le pri pravilni označitvi 
bodo medobčinski redarji 
lahko ugotovili, ali je vozilo 

parkirano v skladu s pravili. 
V nasprotnem primeru lah-
ko skladno z določili Zako-
na o pravilih cestnega pro-
meta vozniku izrečejo glo-
bo v višini štirideset evrov. 
Območje kratkotrajnega 

parkiranja (tako imenovana 
modra cona) je določeno ob 
delavnikih med 7. in 16. uro, 
medtem ko je ob koncih te-
dna in praznikih čas parki-
ranja še naprej neomejen. 
Nov režim parkiranja ne ve-
lja za imetnike parkirnih 
abonmajev, ki so upravičeni 
do neomejenega parkiranja 
na tem območju.

Spremembe pri parkiranju
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Jasna Paladin

Golice – Člani Območne-
ga združenja veteranov voj-
ne za Slovenijo Kamnik - 
Komenda so prvo obeležje 
v spomin na osamosvojitev 
postavili v Golicah in tam se 
vsako leto spomnijo dogod-
kov iz let 1990 in 1991, v ka-
terih so pomembno vlogo 
odigrali tudi domačini iz Tu-
hinjske doline.

Ko se je Slovenija pripra-
vljala na pot k osamosvoji-
tvi, se je med ljudmi izka-
zala velika enotnost in po-
sledično uspeh slovenskih 
oboroženih sil. Ena najpo-
membnejših nalog je bila 
takrat ohranitev orožja, ki 
je bilo zato iz Kamnika od-
peljano na skrivne lokacije. 
Tudi v Tuhinjski dolini so 
bila od 1. oktobra 1990 dalje 
tajna skladišča orožja. Prev-
zele in hranile so ga: v Zgor-
njem Tuhinju družina Po-
ljanšek, na Vasenem druži-
na Žavbi, na Pšajnovici dru-
žina Pestotnik, v Rakitovcu 
družina Žibert, v Stebljevku 
družina Šimenc in v Snovi-
ku družina Urankar. Nave-
dene družine so maja leta 
2000 dobile tudi republi-
ško priznanje naziv sloven-
ska družina. Naloge obram-
be je prevzelo vodstvo kra-
jevne skupnosti. Takratni 
Izvršni svet Občine Kamnik 
je določil pomembne objek-
te, ki jih je bilo treba fizično 
zavarovati. Na področju Tu-
hinjske doline so bili to vod-
ni viri, bencinska črpalka in 
prelaz Kozjak.

Pomen ohranjanja spo-
mina na omenjene dogod-
ke je poudaril predsednik 

Območnega združenja ve-
teranov vojne za Slovenijo 
Kamnik - Komenda mag. 
Zvonko Cvek, dogodke pa je 
iz prve roke opisal tudi or-
ganizator Manevrske struk-
ture narodne zaščite v ob-
čini Boris Zakrajšek. Le-
tošnji slavnostni govornik 
je bil poslanec in nekdanji 
kamniški župan Marjan Ša-
rec, ki je med drugim pou-
daril, da je Tuhinjska doli-
na tako kot med drugo sve-
tovno vojno pomembno vlo-
go odigrala tudi med osa-
mosvojitvijo. »Imeli ste ve-
liko odgovornost, imeli ste 
verjetno tudi strah, kako se 
bo vse skupaj odvilo, am-
pak hkrati veliko čast in ve-
liko nalogo – nalogo ustano-
vitve samostojne države Re-
publike Slovenije. Vse dru-
žine, ki so skrivale orožje, 
ki so zatrle svoj strah, zatrle 

preračunljivost in se neo-
majno podale na pot borbe 
in sodelovanja pri nastan-
ku nove države, vse te dru-
žine danes ponosno nosijo 
svoje ime. Čeprav se zdi, da 
zgodovino danes pozablja-
mo mnogo hitreje, kot smo 
jo kadarkoli, bo vendarle to 
za vedno ostalo zapisano, ne 
samo na tablah, ampak tudi 
v srcih.« 

Nadaljeval je, da po tride-
setih letih samostojne drža-
ve z njo ne moremo biti pov-
sem zadovoljni. »Nastale so 
nove delitve, poleg tistih, ki 
smo jih imeli že v preteklo-
sti. Očitno nam je Sloven-
cem dano v zibelko, da se 
delimo pri vseh vprašanjih, 
celo pri kolesarstvu smo se. 
Tako seveda ni nič čudnega, 
da se skuša delitve prenes-
ti tudi na obdobje slovenske 
osamosvojitve. To pa je naša 

velika naloga, da se borimo 
s tem.« Poudaril je, da glav-
na skrb danes nista le koro-
navirus in slaba gospodar-
ska situacija, ampak se bo-
rimo tudi s poskusi predru-
gačenja družbe.  »Sovražni 
govor, zaničevanje, poniže-
vanje v javnosti, večni spo-
ri, netenja delitev so danes 
še kako prisotni. Verjamem, 
da nas danes to ne bo uniči-
lo. Naj se politiki še tako pre-
piramo, slovenski narod in 
Republika Slovenija bosta 
preživela tudi v bodoče,« je 
še poudaril Šarec in zaklju-
čil, da »biti osamosvojitelj 
ne da nikomur alibija, da bi v 
dobi samostojne države po-
čel kakšne čudne rabote. To 
ni opravičilo. Tudi če si sou-
stvarjal državo, se moraš za-
vedati, da je treba spoštova-
ti pravni red Republike Slo-
venije.«

Stare in nove delitve
V Golicah v Tuhinjski dolini so v soboto pripravili slovesnost ob tridesetletnici Manevrske strukture 
narodne zaščite v občini Kamnik.

Slavnostni govornik ob obeležju v Golicah je bil poslanec državnega zbora Marjan Šarec.

Jasna Paladin

Kamnik – Že četrti rebalans 
proračuna je bil potreben 
predvsem zaradi zagotovitve 
sredstev za nakup strateško 
pomembnih zemljišč in za-
radi uskladitev vrednosti 
projektov, s katerimi je Ob-
čina Kamnik kandidirala 
za nepovratna in povratna 
sredstva po 23. členu Zako-
na o financiranju občin. Za 
zemljišča bo občina nameni-
la dodatni milijon evrov (za 
kar se bodo zadolžili), odku-
piti pa nameravajo zemljiš-
ča na južnem delu nekdanje 
smodnišnice. Za Zbirni cen-
ter Suhadole je namenjenih 

260 tisočakov manj, saj gre 
po novem za dvoletni pro-
jekt. Dodatnih dvesto tiso-
čakov bo šlo za vzdrževa-
nje cest. Kot je povedala po-
močnica vodje oddelka za 
področje finančnega poslo-
vanja  Marija Kos, so skup-
ni izdatki po novem ocenje-
ni na   29,3 milijona evrov, 
kar je za 1,2 milijona oz. 4,3 
odstotka več kot v sprejetem 
proračunu, predvsem na ra-
čun višje povprečnine.

Rebalans so svetniki po-
trdili, a ni šlo brez precej 
razgrete razprave in tudi 
amandmaja. Svetniki opo-
zicije so občinski upravi oči-
tali preslabo načrtovanje in 

vrsto nepremišljenih pro-
jektov, saj so štirje rebalan-
si v devetih mesecih pre-
več, a župan Matej Slapar 
jim je odgovoril, da je le-
tošnje leto zaradi epidemi-
je nepredvidljivo kot še no-
beno do sedaj. Še najbolj 
pa so se obregnili ob 25 ti-
soč evrov vredno postavko, 
ki so jo v proračun umestili 
na novo, namenjeno za na-
kup električnega avtomobi-
la in vzpostavitev projekta 
Prostofer za prevoze starej-
ših občanov. »Projekt je vse-
binsko dober, a v naši občini 
povsem nepremišljen, brez 
kakršne koli javne razpra-
ve. Sploh vemo, kakšen avto 

bomo kupili, koliko obča-
nov bi to uporabljalo, kdo bi 
bil upravičen do teh voženj, 
samo po občini ali kjerkoli, 
kolikšni so dejansko stroški 
…? Ostaja vrsta neodgovor-
jenih vprašanj, poleg tega se 
takšni projekti ne umešča-
jo v rebalans, ampak kveč-
jemu v proračun za prihod-
nje leto,« je bil kritičen Igor 
Žavbi, ki je v imenu LMŠ 
tudi vložil amandma, s kate-
rim bi denar namesto za na-
kup električnega avtomobi-
la namenili za športno igri-
šče na Gozdu. Amandma 
je bil sprejet in tako projek-
ta Prostofer v Kamniku letos 
še ne bo.

Prostoferja v Kamniku (še) ne bo
Kamniški svetniki so na septembrski seji potrdili že četrti rebalans letošnjega proračuna.

Maja Bertoncelj

Medvode – V nedeljo, 4. ok-
tobra, je bil svetovni dan ži-
vali. Na poseben način so ga 
zaznamovali v občini Med-
vode. Odprli so prvi pasji 
park in tako sledili zgledu 
nekaterih večjih slovenskih 
občin, ki so podobne parke 
že zgradile.

Nova pridobitev je plod 
sodelovanja Občine Med-
vode in Krajevne skupnos-
ti Medvode – center, razve-
selili pa so se jo tudi v Dru-
štvu Reks in Mila. »Pasji 
park je za skrbnike in njiho-
ve kosmatince krasna pri-
dobitev. Z upoštevanjem 
priporočil ob vstopu v park 
se bodo skrbniki brez skrbi 
ukvarjali s svojimi psi, ne da 
bi bili ti na povodcu. To je 
lepa priložnost za druženje, 
igro in vzgojo psa. Zelo nas 
skrbi za tiste kužke, ki svo-
je življenje preživljajo brez 
rednih vsakodnevnih spre-
hodov, torej brez naravnega 
gibanja, ki ga nujno potre-
bujejo. Nekateri psi še ved-
no celo življenje živijo na ve-
rigi, nekateri so nameščeni 

v bokse, kjer so osamlje-
ni, pes pa je družabno bitje. 
Opozarjamo na neprimer-
ne »hiške«, ki sploh niso 
zaščita pred vremenom, 
soncem, dežjem, mrazom. 
Nekateri ljudje ne razume-
jo naravnih potreb živali ali 
pa nimajo znanja, zato se 
bomo še naprej trudili z iz-
obraževanjem,« je poveda-
la Mojca Furlan, predsedni-
ca Društva Reks in Mila, ki 
svoje poslanstvo izvaja na 
področju varovanja okolja 
in pomoči živalim v stiski. V 
društvu so ob odprtju pasje-
ga parka pripravili druženje 
lastnikov in njihovih pasjih 
spremljevalcev, pridružil pa 
se jim je tudi župan Medvod 
Nejc Smole.

Pasji park je ob Medvoški 
cesti v neposredni bližini no-
gometnega igrišča, in sicer 
na velikosti dobrih šeststo 
kvadratnih metrov. Krajev-
na skupnost Medvode – cen-
ter je poskrbela za njegovo 
ograditev, Občina Medvode 
pa je vanj namestila klopi, 
pitnik, koš za odpadke in koš 
za pasje iztrebke ter prevzela 
skrb za vzdrževanje.

V Medvodah imajo 
pasji park
Ob Medvoški cesti v bližini nogometnega igrišča 
so ga odprli na svetovni dan živali.

Pasji park v Medvodah se razprostira na površini dobrih 
šeststo kvadratnih metrov in nudi možnost izpusta psov 
tudi lastnikom, ki živijo v bloku ali pa nimajo ograjenega 
vrta, kjer bi psa lahko izpustili in se z njim brezskrbno 
ukvarjali. / Foto: Peter Košenina

Trzin – V ponedeljek, 5. oktobra, se je začela obnova državne 
ceste Domžale–Trzin–Ljubljana oziroma t. i. trzinske obvo-
znice, ki jo za dostop do prestolnice vsakodnevno uporablja 
tudi veliko Gorenjcev. Dela se bodo začela iz smeri Črnuč 
proti Trzinu in bodo trajala do 31. oktobra, v tem času pa bo 
za vozila odprt le en vozni pas.

Zaradi obnove trzinske obvoznice možni zastoji

Stražišče – Ta petek, 9. oktobra, bo med 17. in 19. uro na Ba-
ragovem trgu znova potekala eko in konvencionalna Stražiška 
tržnica. Ob drugi ponudbi bo tokrat moč kupiti tudi pravkar 
obrane agrume z Visa. Predstavil se bo tudi bralni krožek KUD 
Bitnje z Vandotovimi povesti o Kekcu, izdelovanjem knjižnih 
kazal, pripravili pa bodo tudi kviz in podarili nekaj knjig. Za 
dobro voljo bodo kuhali Pehtin čaj.

Stražiška tržnica s predstavitvijo kulture
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Alenka Brun

Tržič – Peter Guček se je ro-
dil leta 1946. Je Tržičan, ki z 
družino živi v Križah. Po izo-
brazbi je strojni tehnik. Sre-
dnjo tehnično šolo je dokon-
čal ob delu.

»V osnovni šoli sem zelo 
lepo risal,« pripoveduje Pe-
ter, ki je v sedmem in osmem 
razredu sodeloval na več tek-
movanjih in prejel tudi nekaj 
nagrad. Nadaljuje, da so mu 
likovna nadarjenost in kas-
neje pridobljene ročne spret-
nosti pri rezbarjenju prišle 
še kako prav. Mimogrede iz-
vemo, da je pridobil tudi rez-
barski certifikat, tako da bi bil 
lahko poklicni rezbar. 

Z rezbarjenjem se je Peter 
začel ukvarjati leta 2006, po 
upokojitvi. Takrat je izvedel 
za rezbarski krožek v Trzi-
nu. Najprej ga je gnala rado-
vednost, potem pa je kaj hit-
ro ugotovil, da je našel ne-
kaj, kar mu je izjemno všeč 
in v čemer uživa. Je član rez-
barske družine iz Trzina, ki 
se imenuje Kanja. 

Peter nam razloži, da je v 
14 letih, kar rezbari, tokrat-
na razstava v Tržiču že nje-
gova 25. samostojna. Precej 
pa je razstavljal z društvom 
– in ne samo pri nas, temveč 
tudi čez mejo. 

V Galeriji Atrij je razsta-
vljenih veliko reliefov in ki-
pov, posebno pozornost pa 
pritegnejo jaslice, ki so sicer 
del večje celote in nastajajo 
že več let. Sestavlja jih kar 45 
figur, razloži Guček. Doma 
je ostala tudi »štalca«, ki je iz 
velike korenine, zadnji kralj 
je še v nastajanju, izvemo. 
Zadnje rezbarsko delo, ki ga 
je izdelal (in je tudi razsta-
vljeno), je tun iz divje češnje.

Že hiter pogled po stenah 
galerije obiskovalcu da ve-
deti, da je avtorju blizu goz-
dna motivika, da je velik 

ljubitelj narave. Peter priki-
ma in doda, da predvsem lo-
vska tematika, čeprav, se na-
smehne, ga med lovce niko-
li ni vleklo.

Pri svojem ustvarja-
nju največ uporablja les 
lipe, hruške in oreha, ob-
časno poseže tudi po dru-
gih vrstah lesa. Izbere če-
šnjo, jelšo, celo vrbo najde-
mo na razstavi. Pravzaprav 
bi lahko rekli, da z nekate-
rimi vrstami lesa nekoliko 
eksperimentira. Razmišlja-
nje dopolni z obrazložitvijo, 
da se najlažje obdeluje lipa, 

najtežje češnja; pa tudi oreh 
je trd, a pri orehu in češnji 
te na koncu nagradijo lepe 
barve in kontrasti. Zadnja 
leta pa mu predstavljajo iz-
ziv stari štori in gozdne ko-
renine, ki jim s svojim ume-
tniškim ustvarjanjem daje 
popolnoma novo podobo, 
jim vdahne novo življenje 
in opazovalca s končnim iz-
delkom prepriča, da si zasta-
vi vprašanje, kakšna je zgod-
ba lesa, samega umetniške-
ga izdelka – na primer Moža 
s pipo iz borovega štora z le-
tnico 2008 ...

Fantazija v lesu
V tržiški Galeriji Atrij si do 23. oktobra 2020 lahko ogledate razstavo Fantazija v lesu Petra Gučka, ki 
se je v rezbarski umetnosti začel udejstvovati po upokojitvi. Ljubezen do iskanja oblik v lesu ga je tako 
prevzela, da svojo zbirko reliefov in prostostoječih figur vsakodnevno dopolnjuje. Najbliže so mu motivi 
iz živalskega in rastlinskega sveta.

Peter Guček

Alenka Brun

Kranj – Organizacijo kon-
certa so zaupali Mojci Za-
plotnik, učiteljici kljunaste 
flavte na Glasbeni šoli Kranj, 
mentorstvo mladih glasbe-
nikov pa je prevzela profeso-
rica Mateja Bajt s KGBL. 

Erazem Žgajnar, Agata 
Pflaum, Lucija Bačič in Eva 
Majcen so nastopili kot kvar-
tet, Erazem in Eva pa sta se 
publiki predstavila tudi v du-
etu, ki je pravzaprav nastal 
pred kratkim in na njuno že-
ljo. Ko sta se prvič srečala in 
igrala skupaj, nam pojasni 
Eva, sta ugotovila, da se glas-
beno zelo ujemata, kar je vo-
dilo do razmišljanja o tem, 
da bi začela nastopati skupaj. 
»Ujemava se v igranju in se-
daj to vzdržujeva,« pove.

Sicer gre za večinoma go-
renjsko navezo, saj le Agata 
Pflaum, ki je tudi najmlajša 

med nastopajočimi, prihaja 
iz Ljubljane, Erazem in Luci-
ja sta Kranjčana, Eva pa je Tr-
žičanka in letos nadaljuje štu-
dij kljunaste flavte na Akade-
miji za glasbo v Ljubljani. 

Večina nastopajočih deli 
podobno zgodbo: na začet-
ku so razmišljali o igranju 
prečne flavte, a so vzljubi-
li kljunasto in nadaljevali z 
igranjem tega instrumenta. 
Eva Majcen pa se je odločila 
še za študij kljunaste flavte. 

Glasbeni program v Škrlov-
cu je bil žanrsko raznolik – vse 
od Johanna Sebastiana Bacha 
do Paula Leenhoutsa, od fran-
coskega baroka do džeza. 

Koncert je potekal v skladu 
s priporočili in pravili NIJZ, 
glede na videno pa bi bilo v 
drugačnih razmerah zani-
manje za nastop še večje, saj 
je prisotnost novega korona-
virusa močno oklestila števi-
lo dovoljenih obiskovalcev.

Zven kljunastih flavt v Škrlovcu
Stolp Škrlovec je pred kratkim gostil koncert dijakov kljunaste flavte Konservatorija za glasbo in balet 
Ljubljana (KGBL). Nastopili so Erazem Žgajnar, Agata Pflaum, Lucija Bačič in Eva Majcen.

Erazem Žganjar, Lucija Bačič, Agata Pflaum in Eva Majcen

Bohinjska Bistrica – V soboto, 3. oktobra 2020, je v Bohinjski 
Bistrici potekalo šesto državno prvenstvo v igranju na diato-
nično harmoniko, ki poteka pod okriljem Zveze diatonične 
harmonike Slovenije ter Javnega sklada za kulturne dejav-
nosti Republike Slovenije. Novost letošnjega tekmovanja 
je bila možnost nastopa v dveh ločenih disciplinah, in sicer 
tradicionalna glasba ter vsa glasba. Vse tekmovalce, ki so bili 
razdeljeni po starostnih skupinah, je ocenjevala petčlanska 
strokovna žirija. V disciplini tradicionalna glasba je nastopilo 
27 tekmovalcev, v disciplini vsa glasba pa 14, med njimi tudi 
en harmonikarski duo, in sicer v konkurenci komornih zasedb. 
Tekmovalci so blesteli, o čemer pričajo visoki rezultati. Dosegli 
so kar 23 zlatih, 17 srebrnih ter dve bronasti priznanji. Abso-
lutna državna prvakinja v disciplini tradicionalna glasba je 
postala Danaja Grebenc, absolutni državni prvak v disciplini 
vsa glasba pa je postal Primož Gnidovec. Čeprav se je glasbeni 
dogodek zgodil v prilagojeni obliki, ob upoštevanju vseh pravil 
in priporočil NIJZ ter brez slavnostne podelitve nagrad, so 
organizatorji veseli, da ni odpadel in da so ga izpeljali.

Dobili smo državna prvaka

Šenčur – V Muzeju Občine Šenčur je do 8. novembra na ogled 
razstava umetniških del, nastalih na 15. Mednarodnem simpo-
ziju umetniške keramike V-oglje 2020. Razstavljajo udeleženci 
simpozija Ana Hanzel, Ivan Skubin, Tomaž Šebrek, Ifigenija 
Simonović, Niko Zupan in Barba Štembergar Zupan ter gostje 
Jasmina Verbič, Nikolaj Mašukov, Ivana Petan, Maruša Mazej, 
Veronika Lah, Barbara Jemec, Nataša Druškovič, Petra Kostevc 
in fotograf Anže Grabeljšek. Umetniško kritiko del je zapisala 
umetniška kritičarka Polona Škodič, o fotografijah pa doc. 
Arne Hodalič. Uradnega odprtja razstave sicer ne bo, razstavo 
si lahko ogledate: v torek, 6. oktobra, od 17. do 20. ure, ob 
torkih in petkih od 17. do 19. ure ter ob nedeljah od 10. do 12. 
ure. Izven teh terminov je ogled možen po predhodnem do-
govoru na telefonsko številko 040 295 371. Pri ogledu razstave 
je potrebno dosledno upoštevanje ukrepov in priporočil NIJZ.

Razstava umetniške keramike

Jasna Paladin

Kamnik – Nina Osredkar se 
s poezijo izraža že vse svoje 
življenje, saj pravi, da so pe-
smi njena nuja in način izra-
žanja, a vseeno – skromna, 
kot je – dodaja, da se je veči-
na njenih pesmi iz mladosti 
porazgubila.

Njena prva pesniška zbir-
ka Ostane le ruša je izšla že 
leta 1978. Drugo zbirko z 
naslovom Odmevi je izdala 
leta 1989. Letos pa je uresni-
čila svojo dolgoletno željo in 
izdala še tretjo zbirko. V njej 
je zbranih 49 pesmi, večino-
ma še neobjavljenih. »Go-
spa Nina Osredkar sodi med 
posebne ljudi – med tiste, ki 

danes v tem težkem in gro-
bem svetu ustvarjajo nežne, 
ženske pesmi. Marsikdaj je 
kritična, a v svoji poeziji ni-
koli ne 'vpije', ne povzdiguje 
glasu in ne uporablja velikih 
besed, ki bi kaj terjale. V nje-
ni poeziji se zrcali občutlji-
va duša zrele ženske. Glav-
ne teme so narava, ljubezen, 
osamljenost, njeni najbližji, 
odnosi med ljudmi in do lju-
di,« je pesnico predstavila dr. 
Marjeta Humar, ki je napi-
sala tudi predgovor v knjigi. 
Njena dela so na predstavitvi 
interpretirali Irena Osredkar 
Ačkovič, Marta Grkman Re-
polusk in avtorici najljubši 
posredovalec njenih pesmi 
javnosti Tone Ftičar.

Utrinki nežne 
ženske poezije
Kamničanka Nina Osredkar je izdala svojo tretjo 
pesniško zbirko, ki nosi naslov Utrinki.

Nina Osredkar s svojo tretjo pesniško zbirko, ki nosi naslov 
Utrinki
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Aleš Senožetnik

Julija ste izpolnili še zadnjo 
normo in postal mednaro-
dni šahovski mojster. Je bilo 
doseči to stopnjo težje ali 
lažje, kot ste pričakovali? 

Rating in prvi dve nor-
mi sem hitro osvojil, eno za 
drugo. Mislil sem, da bom v 
kratkem času osvojil še tre-
tjo. Pa ni šlo vse po načrtih, 
saj mi je na vsakem turnir-
ju manjkala kakšna malen-
kost. Po več kot enem letu od 
osvojene druge norme sem 
letos poleti v avstrijskem 
St. Veitu (Šentvidu ob Gli-
ni, op. a.) osvojil še tretjo in 
s tem zadnjo potrebno nor-
mo za mednarodnega moj-
stra. Mesec kasneje sem os-
vojil še četrto, vendar so za 
naziv dovolj le tri. 
Naziv velemojstra je verje-
tno naslednji večji izziv, ki 
ste si ga zadali. Čez koliko 
časa, menite, bi bilo realno 
pričakovati, da bi ga dosegli?

Res je, moj naslednji cilj 
je naziv velemojstra. Mis-
lim, da bi realno ta naziv lah-
ko dosegel nekje proti koncu 

srednje šole, če mi korona-
virus ne bo preveč prekrižal 
načrtov. V letošnjem letu so 
veliko mednarodnih turnir-
jev odpovedali. 

Ko sva se pred leti prvič po-
govarjala, ste dejali, da je vaš 
šahovski vzornik Bobby Fi-
scher. To še drži? Kako po-
membno je sicer za uče-
nje šaha preučevanje zna-
nih partij velikih šahovskih 
mojstrov? 

Moj vzornik je še vedno 
Bobby Fisher. Mislim, da je 
preučevanje partij velemoj-
strov ena najpomembnejših 
stvari, saj se iz teh partij lah-
ko veliko naučiš. 

Šahu vsak dan namenite več 
ur. Kako pravzaprav poteka-
jo vaši treningi?

S trenerjem Martinom 
Kodričem trenirava  dvakrat 
tedensko po tri ure. Trenin-
gi trenutno potekajo samo 

po spletu. S trenerjem preg-
ledujeva šahovske partije ve-
lemojstrov, analizirava par-
tije, obdelujeva šahovske 
strategije, taktike, končnice 
... Samostojno treniram pov-
prečno od dve do štiri ure na 
dan.  

Kakšne načrte imate v pri-
hodnje? 

V oktobru ali novembru 
planiram nastop na vele-
mojstrskem turnirju v Bu-
dimpešti, kjer bom poskusil 
osvojiti prvo velemojstrsko 
normo in izboljšati rating. 
Veselil sem se udeležbe na 
evropskem članskem prven-
stvu v šahu, ki bi moralo de-
cembra potekati v Sloveni-
ji, a je zaradi koronaviru-
sa prestavljen na leto 2022.  
Turnirjev, kjer se osvajajo 
velemojstrske norme, v Slo-
veniji praktično ni, zato mo-
ram hoditi na tuje mednaro-
dne turnirje. Upam, da zim-
ski čas ne prinese dodatnih 
omejitev pri prehodu meja 
in izvedbi turnirjev. Moj cilj 
je postati velemojster in do-
seči čim višji rating. 

Mladi šahist za velemojstra
Šestnajstletni Jan Šubelj s Križa pri Komendi je poleti postal mednarodni šahovski mojster. Njegov 
naslednji cilj pa je naziv šahovskega velemojstra, na katerega v Sloveniji čakamo že skoraj deset let.

Jan Šubelj / Foto: Kerim Vodnik

Kranj – Slovenski kolesarji nadaljujejo izjemne nastope. V ne-
deljo so bili na prestižni klasiki Liege–Bastogne–Liege po 256 
kilometrih kar trije na prvih štirih mestih. Zmagal je Primož 
Roglič (Jumbo-Visma), tretji je bil Tadej Pogačar (UAE Team 
Emirates), četrti pa Matej Mohorič (Bahrain McLaren). Zmaga 
je prestižna, saj gre za najstarejšo kolesarsko klasiko, ki je bila 
prvič izvedena leta 1892. 

Slovenci izjemni na najstarejši kolesarski klasiki 

Puštal – Najlepši in najtežji mali maraton ali Puštalski pol-
maraton je bil letos v jesenskem terminu. Organizatorji iz ŠD 
Vaitapu so ga izvedli v nedeljo, prilagojen je bil razmeram v 
zvezi z novim koronavirusom. Med drugim je start potekal v 
treh skupinah. Progo v dolžini dobrih 21 kilometrov sta letos 
najhitreje pretekla Miran Cvet (KGT Papež On Runing, 1;43:17) 
in Hana Mazi Jamnik (2;06:39). V absolutni moški konkurenci 
je bil drugi Gašper Bregar (Gledring), tretji pa Gašper Rak. Pri 
ženskah je bila druga v cilju Tina Klinar (KGT Papež), tretja 
pa Tanja Kompan (Društvo krajanov Javoršic). NajNaj 21 je 
uspešno premagalo 60 žensk in 129 moških.

Najlepši in najtežji Cvetu in Mazi Jamnikovi

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Domača kole-
sarska sezona se bliža kon-
cu. Zaključila se bo v nede-
ljo, 11. oktobra, z VN Avto-
mojster v Podsmreki. Minu-
lo nedeljo pa so se mladinke 
in mladinci v Škofji Loki po-
merili za državne naslove v 
cestni vožnji.

Državno prvenstvo je pote-
kalo na krožni progi s startom 
in ciljem na Mestnem trgu. 
Krog je bil dolg šest kilome-
trov, mlajši mladinci so jih 
vozili enajst (66 km), mlaj-
še in starejše mladinke de-
vet (54 km), starejši mladin-
ci pa 17 (102 km). Prvenstvo 
je največ zadovoljstva prines-
lo Dolenjcem, kolesarjem KK 
Adria Mobil. V kategoriji sta-
rejših mladincev so osvoji-
li kar trojno zmago, državni 
prvak pa je postal Adam Jor-
dan. Njegova prednost pred 
najbližjimi zasledovalci, ki so 
se v sprintu pomerili za mes-
ta od drugega naprej, je bila 
minuta in 38 sekund. Dru-
gi je bil Žiga Piskule, tretji 
Jaka Špoljar. Na četrto mes-
to se je uvrstil domačin Ma-
tic Maček (Ljubljana Migimi-
gi), ki je imel ob progi največ 

navijačev. Luka Ziherl (KK 
Kranj) je bil na koncu dese-
ti, potem ko je bil v begu sko-
raj celo dirko. Državno prva-
kinjo med mlajšimi in sta-
rejšimi mladinkami je dal 
ciljni sprint. Med starejšimi 
mladinkami je bila najmoč-
nejša Gorenjka Ana Ahačič 
pred Emo Žibert in Klaro Če-
mažar (vse BTC City Ljublja-
na Scott), med mlajšimi mla-
dinkami pa Nuša Moroz (KD 
Sloga 1902 Idrija), ki je bila v 

cilju pred Medvoščanko Pijo 
Galof (BTC City Ljubljana 
Scott), tretja je bila Hana Kra-
njec Žagar iz Calcit Bike Tea-
ma. Prav tako je ciljni sprint 
dal zmagovalca med mlajši-
mi mladinci, ki jih je na pro-
gi spremljal dež. Žak Eržen 
(Adria Mobil) je oblekel ma-
jico državnega prvaka, drugo 
mesto je osvojil Žiga Kalan, 
ki je edine stopničke privozil 
ekipi KK Kranj, tretji pa Aljaž 
Turk (Adria Mobil).

Po dolgih letih je Škofja 
Loka znova gostila doma-
čo kolesarsko dirko, ki je ob 
progo privabila lepo števi-
lo gledalcev, med katerimi 
so bili tudi nekdanji odlični 
škofjeloški kolesarji, kot so 
Drago Frelih, Janez Lampič 
in Aleš Galof. Slednji je bil 
tudi v vlogi organizatorjev 
(dirka je potekala pod okri-
ljem Kolesarske zveze Slove-
nije ob pomoči Občine Ško-
fja Loka) in traser kroga.

V Škofji Loki za državne naslove
Škofja Loka je gostila državno kolesarsko prvenstvo za mladinke in mladince. Na Gorenjsko je šel en 
naslov: med starejšimi mladinkami ga je osvojila Ana Ahačič.

Državno prvenstvo so zaključili starejši mladinci, ki so se z Mestnega trga podali na 102 
kilometra dolgo krožno dirko. Na sliki je drugi z leve domačin Matic Maček, ki je bil na 
koncu četrti. 

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi so 
odigrali tekme šestega kro-
ga. Domžalčani so igrali 
doma proti Gorici. Tekma 
se je končala z neodločenim 
rezultatom 1 : 1. Edini zade-
tek za Domžale je v 55. mi-
nuti za vodstvo z 1 : 0 z bele 
točke dosegel kapetan Seni-
jad Ibričić. Domžalčani so 
na lestvici na šestem mestu, 
v vodstvu je Mura.

Tekme desetega kroga pa 
so bile v drugi slovenski no-
gometni ligi. Vsi trije pred-
stavniki Gorenjske so go-
stovali in dosegli naslednje 
rezultate: Primorje eMu-
ndia – Roltek Dob 0 : 1, Kr-
ško – Triglav 0 : 2 in Drava 
Ptuj – Kalcer Radomlje 1 : 4. 
Na lestvici še naprej vodi Kal-
cer Radomlje, Roltek Dob je 
tretji, Triglav pa deseti. Za 

nogometaši v tretji slovenski 
nogometni ligi – zahod so 
tekme osmega kroga. Rezul-
tati gorenjskih ekip: Tinex 
Šenčur – Arol Škofja Loka 1 : 
2, Zagorje – Sava Kranj 1 : 9 in 
Žiri – Šobec Lesce 1 : 0. Na le-
stvici vodi Ilirija, Tinex Šen-
čur je četrti, Sava Kranj deve-
ta, Arol Škofja Loka enajsti, 
na 12. mestu je Šobec Lesce, 
na 13. pa Žiri.

V gorenjski nogometni ligi 
so bile odigrane le štiri tek-
me šestega kroga, saj je slabo 
vreme preprečilo dve tekmi. 
Tekma na Jesenicah se sploh 
ni začela, tekma v Kranjski 
Gori pa je bila prekinjena 
sredi prvega polčasa. Rezul-
tati: Naklo – Bitnje dobroza-
senci.si 0 : 6, Preddvor – Za-
rica Kranj 5 : 4, Visoko – Ve-
lesovo Cerklje 2 : 0 in Niko 
Železniki – Polet 1 : 1. Prosti 
so bili nogometaši Bohinja. 
V vodstvu je Britof.

Domžale doma do točke

Kranj – Pretekli konec tedna so hokejisti začeli tekmovanje v 
Alpski hokejski ligi. Uvod je prinesel nov večni derbi med HK 
SŽ Olimpija in HDD SIJ Acroni Jesenice. S kar 6 : 1 (3 : 0, 1 : 
1, 2 : 0) so ga dobili Ljubljančani. Nova tekma proti istemu 
nasprotniku Jeseničane čaka že v četrtek. V Dvorani Podme-
žakla se bo začela ob 19. uri. Aktivni so bili tudi hokejisti v 
Mednarodni hokejski ligi. HK Triglav je gostoval v Celju in 
zmagal s kar 3 : 14. Na Bledu so se pomerili hokejisti HK MK 
Bled in HK Slavija Junior. Po kazenskih strelih so bili boljši 
Blejci (4 : 3). V državnem prvenstvu pa sta se pomerila HD 
Hidria Jesenice in HDK Maribor. Štajerci so zmagali z 2 : 4.

Jeseničani Alpsko hokejsko ligo začeli s porazom

Domžale – Gorenjska predstavnika sta bila uspešna v dru-
gem krogu prve SKL za moške. Košarkarji Gorenjske grad-
bene družbe Šenčur so že v sredo z 89 : 80 premagali Koper 
Primorsko, Helios Suns pa v soboto s 84 : 58 Hopse s Polzele. 

Košarkarji Šenčurja in Domžal do zmage

Kranj – Pester balinarski konec tedna, ki je prinesel odmevno 
akcijo Balinarji kolesarimo ter priprave moške članske repre-
zentance v Novi Gorici, so popestrili še državni ligaši v ženski 
in moški konkurenci. Pri ženskah so naslovu jesenskih prva-
kinj najbližje Krimovke, ki so s pričakovano domačo zmago 
proti zadnjeuvrščenim Miljam zadržale dve točki naskoka pred 
Pivko Oro Met. V moški prvi ligi je Mengeš Rakoll vpisal še 
sedmo prvenstveno zmago, tako da ima pred najbližjimi zasle-
dovalci iz Kranja že zelo zajetno prednost. Na drugoligaškem 
vzhodu je Budničar ob odigrani tekmi več preskočil Tržič AC 
Žepič, medtem ko ima na zahodu vodilni Kozlek kljub tekmi 
manj dve točki naskoka pred Nanosom.

Balinarji iz Mengša imajo lepo prednost
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Grega Flajnik

Makadamkanje
Makadamkanje (angle-

ško gravel cycling) v kole-
sarskem žargonu pomeni 
vožnjo po makadamu. To 
je nov trend v kolesarstvu, 
ki omogoča, da se cestni ko-
lesarji vozijo tudi po maka-
damskih poteh. Cestno kolo 
ima tako širše in vzdržlji-
vejše pnevmatike, zato se 
po asfaltirani cesti z njim 
peljemo nekoliko počasne-
je, a lahko brez skrbi zavi-
jemo na makadam in na-
daljujemo vožnjo brez stra-
hu, da nam poči zračnica. 
Makadamkarji, torej cestni 
kolesarji, ki se vozijo pre-
težno po makadamu, velja-
jo za bolj umirjene kolesar-
je. Na mudi se jim pritiska-
ti pedalov v klanec in ne me-
rijo prevožene razdalje ali 
zanjo porabljenega časa. So 
uživaški kolesarji, ki jih za-
nima tudi narava, po kate-
ri se vozijo, radi kolesarijo s 
prijatelji, se pogosto ustavi-
jo na poti in malce počijejo. 

Sam takim kolesarjem re-
čem tudi panoramski kole-
sarji, a makadamkarji se sli-
ši malo bolj »fensi«. Žal pa v 
času, ko je trend in želja lo-
kalnih oblasti, da se vsaka 
vaška pot tudi asfaltira, po-
staja kolesarjenje po maka-
damu prava redkost. Danes 
namreč vse težje najdeš sre-
dnje dolgo traso, kjer bi lah-
ko več kot tretjino poti vozil 
po makadamu. Sploh če bi 
želel kolesariti po ravnini. 

Na Gorenjskem petdesetki-
lometrsko makadamsko tra-
so najlažje sestaviš na Jelo-
vici ali Pokljuki. A možno je 
tudi v okolici Kranja. 

Ravno tak izziv smo si za-
dali Glasovi kolesarji in lepo 
septembrsko soboto iska-
li makadamske poti. Traso 
je pripravil Stane Papler, ki 
nas je tudi vodil. Stane je si-
cer ustanovni član naše ko-
lesarske sekcije in ima dol-
goletne izkušnje z organi-
zacijo in vodenjem kolesar-
skih izletov. Še v letih, ko nas 
je večina razmišljala, da se 
kolo uporablja za v trgovino 
in »jaganje« po vasi, je on že 
organizirali večdnevne ko-
lesarske avanture po Slove-
niji. Pozna veliko priljublje-
nih pa tudi skritih poti v oko-
lici Kranja. Torej je bil pra-
vi za našo makadamsko so-
botno akcijo. Iz Kranja smo 
se odpeljali na Kokrico in 
potem na »brdsko cesto«, 
ki vodi okoli posestva Brado 

in je sicer priljubljena te-
kaška pot. Brdo smo skoraj 
obkrožili in po osmih kilo-
metrih zavili proti Suhi pri 
Predosljah. Vas smo prečka-
li, se odpeljali na Visoko ter 
ob reki Kokri navzgor proti 
Bregu, kjer smo zavili desno 
v Tupaliče in naprej na Olše-
vek. Sredi Olševka smo nato 
zavili levo in se po gozdni 
poti spustili v Velesovo, nato 
pa mimo Praprotne Police 
in Šenčurja na pot, ki vodi 

okrog letališča. Kar nekaj ki-
lometrov smo krožili po goz-
dovih med letališčem in av-
tocesto ter tako prišli do Vo-
dic. Kmalu smo prečkali av-
tocesto in se pripeljali v Vog-
lje. Od tam naprej pa po ko-
lesarski stezi proti Čirčam 
in Kranju. Na koncu smo 
bili navdušeni in hvaležno 
smo priznali Stanetu, da 
smo se mnogi od nas prvič 
vozili po teh makadamskih 
poteh. 

Glasovi kolesarji na makadamski trasi v Velesovem

Stane Papler, ki nas je vodil 
po makadamskih poteh

Jelena Justin

Danes bomo obiskali div-
ji in strm svet, ki leži zahod-
no od Strme peči. To je svet, 
kamor vodi le ena markira-
na pot. Vrh Cuel de la Ba-
retta je sicer nemarkiran, s 
svojimi 1522 m nizek, a iz-
jemno razgleden. Z njego-
vega temena se nam odpre 
pogled v krušljive in težko 
dostopne strmali t. i. Jove-
tov. Možnosti za vzpon na 
Cuel de la Baretto sta dve: 
ena iz vasice Patoc v Reklan-
ski dolini, druga iz zasel-
ka Cadramazzo v t. i. Žele-
zni dolini (Canal del Farro). 
Mi se bomo na vrh povzpe-
li iz Cadramazza. Mimo Ta-
blje (Pontebba) se peljemo 
proti Klužam (Chiusaforte). 

Približno dva kilometra 
pred Klužami zagledamo 
na levi strani brv, ki vodi 
čez reko Belo, ob cesti pa 
manjše parkirišče, kjer par-
kiramo. Previdno prečka-
mo cesto, prečimo reko in 
se usmerimo na pot št. 619. 
Gre za nekdanjo mulatjero, 
ki se pretkano vije po pobo-
čjih soteske reke Cadrama-
zzo. Steza je ponekod izje-
mno ozka, sicer pa nadvse 
udobna. Drzni in globoki 
pogledi v dno soteske terja-
jo trden in zanesljiv korak. 
Izjemno lepa pot se nek-
je na višini 1200 m priklju-
či poti št. 620, ki pripelje iz 
vasi Patoc. Drznost poti tu-
kaj spremeni svoj značaj, 
saj postane široka in s son-
cem obsijana. Široka pot 

nas vodi skozi bukov gozd 
in z vsakim višinskim me-
trom so vidnejši in vse bolj 
ohranjeni ostanki vojaških 
objektov iz prve svetovne 
vojne. 

Cuel de la Baretta je izje-
men razglednik, kar nudi 
tudi odgovor na vprašanje, 
ki se mi vedno znova zastav-
lja, ko v gorah naletim na os-
taline vojaške preteklosti: 
Pa kaj za vraga ste počeli tu-
kaj gor? Z ene strani »Baret-
ko« gleda Kugyjev orjaški 
zmaj, Montaž, z druge stra-
ni brega Železne doline pa 
težje dostopni karnijski mo-
gočnež Zuc dal Bor. Sever-
no leži zahodni del Nabor-
jetskih gora, na jugovzhodu 
so divji in nedostopni Joveti, 
na jugu pa razgled zaključu-
jejo Julijske Predalpe, pred-
vsem Javor in Lopič. Ne to-
liko razgled z vrha, kot stra-
teška točka gore je bil raz-
log, da so si na vrhu Italija-
ni med prvo svetovno voj-
no uredili topniško trdnja-
vo in z nje obstreljevali av-
strijske položaje v Kanalski 
dolini. Razsežnost ohranje-
ne utrdbe je izjemna, saj je 
bila zvrtana pod celo dolži-
no vršnega dela gora, s sa-
mostojnimi kavernami za 
topniške položaje. Predla-
gam, da si na vrhu ogleda-
mo ostaline stavb in sistem 

rovov. Mrkobni in temni so 
podzemni prostori, ki so 
bili namenjeni tako topni-
štvu kot tudi vojaški posad-
ki. Nedoumljivo in težko 
predstavljivo!

Najbolj udobno je, če z 
vrha sestopimo do doline po 
poti vzpona. Varianta je tudi, 
da sestopimo po poti 620 v 

vasico Patoc, kjer s sestopom 
nadaljujemo po soteski poto-
ka Patoc vse do vasi Raccola-
na, kjer se po urejeni kole-
sarski stezi vrnemo do izho-
dišča. A ta pot nam bo vze-
la precej več časa in tudi se-
stop ob potoku Patoc je po-
gosto otežen in občasno tudi 
neprehoden zaradi izjemno 

krušljivega terena. Preden se 
lotimo omenjene poti, preve-
rimo stanje poti na spletnih 
straneh planinske zveze Fur-
lanije - Julijske krajine. 

Nadmorska višina: 1522 m
Višinska razlika: 1100 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Cuel de la Baretta (1522 m n. m.)

Votla gora
Skrajni zahod Zahodnih Julijskih Alp, ki teče od Montaža čez Zabuš do 
Strme peči in se zaključi v divjini prepadnih strmali, kjer se k nebu pnejo 
vrhovi, ki v imenu nosijo besedo Jovet 

Prijetna, ponekod ozka in izpostavljena mulatjera poteka nad reko Cadramazzo. 

Ostaline preteklosti. V spomin in opomin. / Foto: Jelena Justin

Pogled z vrha proti vzhodu: na levi Naborjetske gore, nasproti pa mogočni Montaž 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Kranjski mestni svet 
je na seji prejšnji teden po 
skrajšanem postopku na 
predlog župana Matjaža Ra-
kovca sprejel odlok o podla-
gah za odmero komunalne-
ga prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo na obmo-
čju mestne občine, s katerim 
je veljavno ureditev na tem 
področju uskladil z novimi 
državnimi predpisi, hkrati 
pa je znižal komunalni pri-
spevek za gradnjo nestano-
vanjskih kmetijskih stavb 
ter industrijskih in skladišč-
nih stavb. Občina je namreč 
zaradi spodbujanja razvoja 
kmetijstva in krepitve lokal-
ne samooskrbe s hrano ter 
spodbujanja gospodarstva z 
odlokom določila za gradnjo 
nestanovanjskih kmetijskih 
stavb 50-odstotno oprostitev 
plačila komunalnega pri-
spevka ter za gradnjo indu-
strijskih in skladiščnih stavb 
10-odstotno oprostitev, na 

novo pa je oprostila plačilo 
komunalnega prispevka pri 
gradnji gasilskih domov. 

Kako pomembno je spre-
jetje odloka za gradnje na 
kmetijah, nas je opozoril 
eden od kmetov, občinska 
uprava pa je za odločanje na 
seji mestnega sveta pripravi-
la tudi primerjavo glede viši-
ne komunalnega prispevka 

po starem in po novem od-
loku. Po starem odloku bi 
kmet za gradnjo 1383 kva-
dratnih metrov velikega 
objekta neto tlorisne povr-
šine na 6080 kvadratnih 
metrov veliki parceli pla-
čal 74.152 evrov komunal-
nega prispevka, po novem 
odloku pa bo za objekt, ve-
lik 1432 kvadratnih metrov 

bruto tlorisne površine, na 
enako veliki parceli plačal, 
ob upoštevanju 50-odstotne 
oprostitve, 37.045 evrov.

Mestna svetnica in pred-
sednica komisije za gospo-
darstvo, turizem in kmetij-
stvo pri mestnem svetu Na-
taša Majcen je povedala, da 
se je kmalu po izvolitvi v me-
stni svet seznanila s proble-
matiko visokega komunal-
nega prispevka, s katero se 
srečujejo kmetje pri grad-
nji nestanovanjskih kmetij-
skih stavb, zato je v iskanju 
rešitve preučila odloke in od-
ločbe sosednjih občin, ki so 
kmetom priznale visoke op-
rostitve pri plačilu prispev-
ka. »Čeprav analizirane ob-
čine po svoji strukturi niso 
primerljive z Mestno obči-
no Kranj, pa se je velika ve-
čina – tako v mestnem svetu 
kot tudi župan in občinska 
uprava – strinjala, da mo-
ramo tudi v kranjski občini 
poskrbeti za kmete,« je deja-
la Majcnova.

Nižji komunalni prispevek 
tudi za kmetijske stavbe
Kranjski mestni svet je s sprejetjem novega odloka uveljavil za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih 
stavb 50-odstotno oprostitev plačila komunalnega prispevka. V občini tudi na tak način spodbujajo 
ohranitev in razvoj kmetijstva ter povečanje lokalne samooskrbe s hrano.

V kranjski občini so za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih 
stavb znižali komunalni prispevek. Slika je simbolična.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kot je ob tem dejal 
predsednik Zadruge Janez 
Porenta, imata obe organi-
zaciji, tako Zadruga kot Bio-
tehniški center, široko pale-
to znanj, ki jih bosta z vese-
ljem delili z mladimi, ki ima-
jo ideje in so željni znanja in 
izzivov. Zadruga bo na pod-
lagi sodelovanja z Bioteh-
niškim centrom začela izo-
braževanje svojih sodelav-
cev, lahko pa sodelovala tudi 
na različnih projektih s pod-
ročja samooskrbe prebival-
stva. Za začetek bodo zdru-
žili strokovna in praktična 
znanja pri pilotskem projek-
tu Kmetija.net, v okviru ka-
terega naj bi zgradili en hek-
tar velik rastlinjak, ki bi bil 
energetsko samooskrben. 
Marijan Pogačnik, direktor 
Biotehniškega centra Nak-
lo, je izrazil zadovoljstvo, da 
bodo njihovi dijaki in štu-
dentje v okviru sodelova-
nja z Zadrugo lahko dobili 
več kakovostnega praktične-
ga znanja na področju stroj-
ništva (servisa kmetijske 

mehanizacije), poljedelstva, 
vrtnarstva, cvetličarstva, fi-
tofarmacije pa tudi iz eko-
nomike poslovanja in nasto-
panja na trgu.

Predstavniki Zadru-
ge in Biotehniškega cen-
tra so ob podpisu pogodbe 

razpravljali tudi o samo-
oskrbi z lokalno pridelano 
hrano. Pri tem so ugotavlja-
li, da jih pri ozaveščanju po-
trošnikov o tem, da sloven-
ski kmetje zagotavljajo ka-
kovostno, zdravo in svežo 
hrano, čaka še veliko dela. V 

Zadrugi pravijo, da bi lahko 
zagotovili trgu še več lokalno 
pridelane hrane, če bi le ve-
deli, da bi jo lahko tudi pro-
dali. Številni potrošniki na-
mreč raje kot po lokalno pri-
delani hrani posegajo po ce-
neni iz uvoza.  

Sodelovanje zadruge in šole
Biotehniški center Naklo in Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj sta pred nedavnim sklenila 
pogodbo o poslovnem sodelovanju. 

Ob podpisu pogodbe o poslovnem sodelovanju med Kmetijsko gozdarsko zadrugo Sloga 
Kranj in Biotehniškim centrom Naklo 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agenci-
je RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja so mlekarne 
avgusta za mleko, dostavlje-
no v mlekarno ter s 3,7 od-
stotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin, plačale v 
povprečju 30,05 evra za sto 
kilogramov, kar je bilo za 43 
centov ali 1,45 odstotka več 
kot mesec prej. Ker je mleko 
v povprečju vsebovalo 3,96 

odstotka maščobe in 3,3 od-
stotka beljakovin, je bila pov-
prečna dejanska odkupna 
cena 32,39 evra in je bila za 
26 centov ali za 0,81 odstot-
ka višja kot julija. Odkupo-
valci so za mleko s 3,7 odstot-
ka maščobe in 3,15 odstotka 
beljakovin plačali povpreč-
no 26,83 evra za sto kilogra-
mov, cena, izračunana gle-
de na dejansko vsebnost ma-
ščob in beljakovin v mleku, 
pa je znašala 30,26 evra.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka ma-
ščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na 
dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev

 *standardna *dejanska  *standardna *dejanska

December 2012  31,00  32,56 26,56 30,71

December 2013  36,23  38,36 31,06  36,12

December 2014  32,64  34,09 27,77 31,72

December 2015  28,88  30,70 24,86 28,33

December 2016  26,84  30,01 24,15 28,18

December 2017  32,87  35,25 28,63 32,97

December 2018  31,43  34,40 28,37 31,95

December 2019  32,26  36,62 29,55 34,16

Maj 2020 29,35 32,15 25,97 30,00

Junij 2020 29,37 32,20 26,14 30,10

Julij 2020 29,62 32,13 27,40 30,16

Avgust 2020 30,05 32,39 26,83 30,26

Kranj – V nedeljo, 4. oktobra, je bil evropski dan opazovanja 
ptic, ta vedno poteka v času, ko milijoni ptic v severnih krajih 
zapuščajo svoja gnezdišča in se pomikajo v toplejše, s hra-
no bogate kraje. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije je ob tej priložnosti pripravilo opazovanje ptic na 
petih lokacijah v Sloveniji, med drugim tudi v parku Tivoli v 
Ljubljani. Podatke, ki so jih zbrali med opazovanjem, bodo 
posredovali v Evropski center, kjer jih bodo analizirali. Glavni 
namen opazovanja je krepitev zavedanja o potrebah ptic selivk 
na gnezdiščih, na postajališčih vzdolž selitvenih poti in na 
prezimovališčih v Mediteranu in Afriki.

V nedeljo so opazovali ptice selivke

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
ob koncu julija objavilo javni razpis za sofinanciranje naložb 
v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, po 
katerem bi rok za oddajo vlog potekel 26. oktobra. Ministrstvo 
je v petek z objavo v uradnem listu rok podaljšalo do vključno 
15. decembra. Za podaljšanje roka se je odločilo, ker so se v 
času epidemije novega koronavirusa postopki za pridobivanje 
soglasij zavlekli v poletje, s tem pa tudi postopki za pridobi-
vanje gradbenih in drugih dovoljenj.

Rok za vloge podaljšali do sredine decembra

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
pripravilo predlog strategije za manj izgub in odpadne hra-
ne v verigi preskrbe s hrano, ki bo v javni razpravi do 29. 
oktobra. Strategija bo osnova za pripravo akcijskega načrta 
in je namenjena vsem členom v verigi preskrbe s hrano, tudi 
potrošnikom. Vsebuje pregled stanja v Sloveniji in v Evropski 
uniji, določa definicijo odpadne in donirane hrane, opredeljuje 
vzroke za nastajanje odpadne hrane ter določa glavne točke, 
kjer nastaja odpadna hrana, in cilje, ki naj bi jih dosegli. Slove-
nija se je namreč v okviru Agende za trajnostni razvoj zavezala, 
da bo do leta 2030 prepolovila količino odpadne hrane na 
prebivalca in zmanjšala izgube hrane vzdolž proizvodne in 
dobavne verige. 

Strategija za manj odpadne hrane v javni razpravi

Kranj – Društvo Sorško polje bo v sodelovanju z Mestno ob-
čino Kranj pripravilo v soboto, 10. oktobra, strokovno ekskur-
zijo na Notranjsko. Udeleženci si bodo na Vrzdencu ogledali 
biodinamično kmetijo Mete Vrhunc, na Dražici pri Borovnici 
permakulturno in biodinamično kmetijo Turšič, v Prestranku 
pa ekološko seneno kmetijo Miklič in grad.

Na ogled notranjskih kmetij
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Voklo – Med vožnjo po go-
renjski avtocesti v smeri 
proti Karavankam je v petek 
okoli 14.30 voznik kombija 
pri priključku Kranj vzhod z 
voznega pasu zapeljal z avto-
ceste in se prevrnil na lokal-
no cesto Senčur–Voklo. Po 
ugotovitvah policije je voz-
nik zaspal za volanom. 

V nesreči se je poškodo-
val potnik v kombiju, ki 
je ostal ukleščen v vozilu. 
Iz kombija so ga rešili ga-
silci, nato so ga odpeljali v 

bolnišnico. Udeleženca sta 
bila pripeta z varnostnim 
pasom, voznik pa je bil tre-
zen, so sporočili s policije, 
ki svetuje, da v primeru ut-
rujenosti med vožnjo nare-
dite postanek. 

Gorenjski policisti so mi-
nuli konec tedna obravna-
vali še tri nesreče (v Prap-
rotnem, Škofji Loki in Ži-
reh), katerih so se povzroči-
telji prevrnili z vozilom. Pri 
Brniku je voznica zapeljala s 
ceste, na Jesenicah pa je vi-
njenega voznika z vozišča 
zaneslo na parkirišče. 

Zaspal za volanom

Voznik kombija se je z avtoceste prevrnil na lokalno cesto 
Šenčur–Voklo. / Foto: PU Kranj

Kranj – V sobotnem neurju je po Gorenjskem največ težav 
povzročalo podrto drevje, predvsem na Korenskem sedlu, 
Pokljuki, Javorniku in Vršiču, kjer so podrta drevesa padla na 
ceste. V Tržiču je drevo padlo na vozilo, v Kranjski Gori se je 
voda razlivala na vozišče, pod Krvavcem pa je deževje na cesto 
prineslo skalo. Na delu je bilo več gasilskih enot. 

V soboto spet podiralo drevje

Kranj, Grenc – Gorenjski policisti so v petek prejeli dve prijavi 
vsiljivega beračenja, in sicer iz Kranja in Grenca. V drugem 
primeru so kršitelje izsledili. Šlo je za romunske državljane; 
dva sta beračila, tretji ju je prevažal naokoli. Policisti, ki so 
kršitelje kaznovali, pozivajo, da tovrstna dejanja prijavite na 
interventno številko 113 takoj, ko do njih pride.

Romuni vsiljivo beračili

»Tu so možne izvedbe 
vseh vaj in izobraževanj 
do nivoja GZ Gorenjske, le 
najvišja izobraževanja, ki 
so pod okriljem GZS, bodo 
še naprej potekala v izobra-
ževalnem centru na Igu,« 
je povedal Kejžar. Poligon 
je opremljen s štirietaž-
nim vadbenim stolpom, ki 
je namenjen izvajanju vseh 
vaj reševanja z višine, baze-
nom z vodo in delom za teh-
nično reševanje, je dodal.  

Predsednik Gasilske zve-
ze Slovenije Janko Cerkve-
nik se je ob tej priložnos-
ti zahvalil pobudnikom iz 
Gasilske zveze Gorenjske 
za izgradnjo prvega regij-
skega poligona. »Predvsem 
je pomembno, da so tu za-
gotovljeni in bodo zago-
tovljeni vsi potrebni pogoji 
za usposabljanje gasilcev in 
tudi še kakšne druge reše-
valne enote,« je dejal in iz-
razil upanje, da bodo letos 
in v prihodnjem letu uspeli 
zgraditi podobne poligone 
še v Grosuplju, Žužember-
ku in Zagorju. Prva regij-
ska poligona so sicer uredi-
li v Ormožu in Radljah.

Državni sekretar na mi-
nistrstvu za obrambo Da-
mijan Jaklin je dejal, da na 
ministrstvu ocenjujejo, da 
so bila državna sredstva po-
rabljena za dober namen in 
racionalno, pri gradnji pa 
so se upoštevala tudi izho-
dišča in ugotovitve pri že 
obstoječih dveh poligonih. 
»Štiri tisoč operativnim ga-
silcem v gorenjski regiji 
bo novi poligon nudil dob-
re pogoje in tudi motiva-
cijo za pridobivanje novih 
znanj, za boljšo usposoblje-
nost in pripravljenost na 

intervencije v vseh vrstah 
nesreč,« je dejal. »Na mini-
strstvu za obrambo se zave-
damo pomena slovenskega 
gasilstva, zato je njegov na-
daljnji razvoj prioriteta pri 
našem delu. V zelo kratkem 

času smo naredili velik pre-
mik na področju urejanja 
gasilskih zavarovanj, za-
gotavljanja sredstev za ga-
silsko delovanje ter prido-
bivanja evropskih sredstev 
za nadaljnje opremljanje 

gasilskih enot. Upamo, da 
bodo naša prizadevanja 
pri pridobivanju evropskih 
sredstev obrodila sadove, 
da takrat, ko moramo, nudi-
mo pomoč z ustrezno opre-
mo,« je še dejal. 

Gorenjski gasilci dobili 
vadbeni poligon
31. stran

Sestavni del gasilskega poligona je tudi približno štirinajst metrov visok vadbeni stolp. 

Na slovesnosti ob odprtju so se z izvedbo devetih različnih vaj predstavile tudi številne 
gasilske enote iz Gasilske zveze Jesenice – od pionirjev do veteranov. / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Kranj – »Bodi viden – bodi 
previden,« v okviru nacio-
nalne preventivne akcije za 
večjo varnost pešcev, ki bo 
potekala do 18. novembra, 
sporoča Agencija za varnost 
prometa (AVP). Kot običaj-
no bo v tem času policija ok-
repila nadzor nad pravilnim 
ravnanjem pešcev in vozni-
kov, napovedujejo. 

Največ prometnih nesreč 
z udeležbo pešcev se zgodi v 

jesenskih in zimskih mese-
cih, ko so dnevi krajši, vidlji-
vost slabša, ceste pa zaradi 
vremenskih razmer spolz-
ke. Čeprav aktivna raba od-
sevnih teles pešcu v temi 
in mraku lahko reši življe-
nje, pa podatki opazova-
nja pešcev iz leta 2017 ka-
žejo, da kar 93 odstotkov 
pešcev ni uporabljalo nobe-
nega odsevnika. V AVP ob 
tem še opozarjajo na odvra-
čanje peščeve pozornosti od 
dogajanja v prometu zaradi 

uporabe mobilnih telefonov 
in pregledovanja družbenih 
omrežij med hojo.

Letos (do 15. septembra) se 
je sicer zgodilo najmanj pro-
metnih nesreč z udeležbo 
pešcev v zadnjih šestih letih, 
kar v AVP pripisujejo pred-
vsem bistveno zmanjšane-
mu obsegu prometa v času 
ukrepov za zajezitev epide-
mije novega koronavirusa. 
V 299 nesrečah, kar je sko-
raj za četrtino manj kot lani, 
je umrlo šest pešcev (lani 

enajst). Delež umrlih pešcev 
med vsemi umrlimi v pro-
metnih nesrečah znaša letos 
8,6 odstotka, v enakem ob-
dobju lani pa je znašal 14,7 
odstotka. Letos se je zgodilo 
tudi za skoraj četrtino manj 
nesreč s telesno poškod-
bo pešcev. V 282 tovrstnih 
nesrečah (lani 366) se je 
hudo poškodovalo 53 pešcev 
(lani 63), lažje pa 225 (lani 
300). Najpogostejši vzrok 
smrtnih prometnih nesreč 
ostaja nepravilno ravnanje 

pešca (trije od šestih premi-
nulih so bili sami povzro-
čitelji). Vseh šest umrlih 
pešcev je življenje izgubi-
lo v trčenju z osebnim avto-
mobilom. Štirje so umrli v 

naselju, dva pa izven. Tri so 
vozniki osebnih vozil povo-
zili pri pravilnem prečkanju 
prehoda za pešce. Trije pešci 
so umrli v temnem delu, tri-
je pa v svetlem delu dneva. 

Le peščica uporablja odsevnik
Poteka preventivna akcija za večjo varnost pešcev, ki so v prometne nesreče najpogosteje udeleženi 
ravno v jesenskih in zimskih mesecih, ko je vidljivost slabša, ceste pa so pogosto spolzke. 

Letos je v prometnih nesrečah umrlo šest pešcev, od njih 
polovica pri pravilnem prečkanju prehoda za pešce. 

Lom pod Storžičem – V soboto so tržiški gorski reševalci po-
magali mlajši planinki, ki je pri vračanju s koče pod Storžičem 
zdrsnila in si poškodovala nogo. Gorski reševalci so jo imobi-
lizirali in predali reševalcem Nujne medicinske pomoči Tržič, 
ki so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico. 

Zdrsnila pri vračanju s Storžiča
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Alenka Brun

B
arbara Toman pri-
haja iz Žirovnice, 
s Kmetije Beravs. 
Njeni mlečni izdel-
ki imajo na Pod-

vinski tržnici že od vsega 
začetka redne odjemalce, pa 
tudi nove z njimi vedno zno-
va navduši. Najprej je dobi-
vala nagrade in priznanja za 
jogurte in maslo, potem si je 
na ocenjevanju dobrot slo-
venskih kmetij na Ptuju pri-
služila znak kakovosti, sedaj 
je na vrsti njena skuta. 

Mojca Podobnik Rozman 
s svojimi dobrotami skrbi 
za ljubitelje sladkega, nje-
na mama Andreja, ki smo jo 
ponovno srečali na stojnici, 
pravi, da še dobro, da sama 
nima nekega posebnega 
veselja do piškotov, ker teh v 
ponudbi ne manjka. Bi se jih 
pa verjetno tudi že preobjed-
la, se zasmeji. Na njeni stojni-
ci je na voljo tudi kruh, čeprav 
tega in »tadomače« žemlje in 
»piškote na metre«, kot gos-
podinje imenujejo posebno 
vrsto piškotov, odlično prip-
ravi tudi Barbara. 

Darja Kürner prihaja iz 
Mošenj in spada med tiste 
ljudi, ki gredo v pokoj, potem 
pa podedujejo na primer 
zemljo ali kmetijo. Pripove-
duje, da so doma imeli dru-
žinski posvet in so se odlo-
čili, da ne bodo prodajali. 
Izhaja iz stare samooskrbne 
kmetije Pri Rešu, ponosno 
pove. Jabolka v njenih veli-
kih peharjih kar vabijo, čep-
rav je ponudbe na stojnici 
več – od moke, kaše, semen 
eko konoplje, pire, lanenega 
olja in proteinov do posebne 
čajne mešanice. Pa še kaj bi 
se našlo.

Med ponudniki Podvinske 
tržnice srečamo še dva stara 
znanca. Kranjčanka Andre-
ja Škulj smeje pove, da je že 
»inventar« na tržnici, saj je 
v vseh teh letih manjkala le 
dvakrat. Meni, da je Podvin-
ska tržnica odlična tudi zara-
di druženja, klepeta, spoz-
navanja novih ljudi. Tudi 
prodajalci oziroma okoliš-
ki proizvajalci, ki na stojni-
cah ponujajo svoje izdelke, 
so postali že kar prijatelji. 
Njena ponudba je sicer bolj 
umetniška, a zato nič manj 
zanimiva za obiskovalce. 

Pri njej lahko izbirate med 
raznovrstno in simpatično 
ponudbo unikatnih izdelkov 
iz žgane gline.

Ne predstavljamo pa si, 
da bi na tržnici, ki jo na vrtu 
Vile Podvin pripravljajo vsa-
ko prvo soboto v mesecu že 
od leta 2013, manjkal Franc 
Gogala iz Dvorske vasi. 
Koronasituacija je sicer trž-
nico za nekaj časa »ugasni-
la«, a ne ukinila, zmanjša-
la število ponudnikov (mor-
da tudi obiskovalcev), ker je 
treba pač upoštevati novo-
nastalo situacijo in priporo-
čila ter ukrepe NIJZ. Franc 
hiti s pripovedovanjem, da je 
manjkal enkrat samkrat, in 
če smo ga pravilno razume-
li, je bila posredi višja sila, ko 
avto ni bil vozen.

Zadnje čase na tržnici lah-
ko kupite tudi okusen bohinj-
ski sir in še kakšne druge 
izdelke. Včasih si moral biti 
točen, raje še kakšno minuto 
prej, da ti zagnani kupci niso 
pred nosom pokupili vseh 
zlatovčic ribogojnice Zupan 
ali pa okusnih kranjskih 
klobas domačega mesarja 

Mlinariča. In če nista priso-
tna, ju pogrešimo, a če dob-
ro pomislimo, je že kar nekaj 
časa, kar smo ju nazadnje 
srečali tu. S svojo ponudbo 
vztrajajo tudi s kmetije in vrt-
narije Šlibar. 

Kadar je sezona, se stojni-
ce šibijo pod težo domačih 
jagod ... 

Na Podvinski tržnici smo 
se prvič pobliže spoznali 
tudi z idrijskim žlikrofom in 
nekaterimi vini morda manj 
znanih slovenskih vinarjev. 
V prejšnjih časih so včasih 
poskrbeli celo za animacijo, 
degustacijo kakšnega pose-
bnega izdelka, po katerem 
sta bila prepoznavna tako 
Vila Podvin kot njena prva 
kuhalnica Uroš Štefelin, na 
primer čokoladne tepke ali 
kranjske klobase s tepko. To 
še ostaja, kdor želi, pa lahko 
nakupovanje – sicer sedaj v 
prilagojeni obliki – še vedno 
združi tudi s kosilom. Le da 
je, odkar je Vila Podvin pre-
jemnica Michelinove zvezdi-
ce, verjetno pametno, da prej 
pokliče in povpraša, ali pot-
rebuje rezervacijo.

KORONAVIRUS JIH NI USTAVIL
Ko smo zadnjič obiskali Podvinsko tržnico, je bila prva sobota v letošnjem januarju. Takrat je večina tako obiskovalcev kot stojničarjev klepetala o tem, kje so 
preživeli vstop v novo leto. Nihče niti pomislil ni, da svet za vogalom čaka posebno presenečenje: pandemija covida-19.

Barbara Toman Andreja Rozman

Darja Kürner

Franc Gogala

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

Da, 
v mojih očeh
se še pozna sled 
ljubezni.

Čeprav solz
ni več,
je rana še boleča.

Da,
še sem ujetnik
ljubezni,
a začela sem verjeti,
da nekje
je žarek sonca
samo zame.

Prišel bo dan,
ko mi bo 
ljubezen dana.

In
ko pride ta dan,
se bom 
z veseljem podala
in roko podala
življenju. 
 Monika

Ujetnik ljubezni

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Nikoli ne smemo izgubiti upanja, še najmanj pa v lju-
bezen, ki jo potrebujemo vsa živa bitja. Vsaka bolečina 
enkrat mine, živeti moramo za lepe stvari. Meta

PESMI MLADIH

Alenka Brun

S
e spomnite rekla-
me, v kateri je nas-
topal znani sloven-
ski kuharski moj-
ster Tomaž Kavčič 

iz Gostilne pri Lojzetu? Ali pa 
Marka Pavčnika, ki smo ga 
sicer spoznali tudi s pomočjo 

domačih televizijskih kuhar-
skih šovov, njegovo kuhin-
jo pa lahko okušate v Pavu-
su Gradu Tabor Laško? Pav-
čnik nam je s pomočjo tele-
vizijskega medija nedavno v 
kombinaciji z enim od trgov-
skih velikanov predstavljal 
nože. Bine Volčič je bil obraz 
izbranih gospodinjskih apa-
ratov, razvil in predstavil je 

javnosti svojo posebno oma-
ko – seveda v sodelovanju spet 
z določenim velikim podje-
tjem. Podobno se nam je s 
plakatov s sendviči na črpal-
kah enega bencinskih servi-
sov smehljal še en kuharski 
mojster gorenjskih korenin 
– Uroš Štefelin. Njegovo ime 
se pojavlja še pri kakšnem 
tovrstnem sodelovanju. 

Volčič se je povezal tudi z eno 
večjih slovenskih turističnih 
agencij in ste v njegovi druž-
bi lahko raziskovali in okuša-
li. Medtem ko nas je, na pri-
mer, Janez Bratovž iz zna-
menite restavracije JB iz Lju-
bljane opazoval s posebnega 
prodajnega panoja za pašte-
to pri Slovencih priljubljene 
blagovne znamke. Oglaševal 
je sicer gurmanski okus paš-
tete, ki mu je sam dal pečat. 
Pa še kakšen takšen »slad-
korček« tovrstnih sodelo-
vanj bi zagotovo našli, če bi 
se poglobili.

Zadnji pa je še čisto svež. 
Ana Roš iz Hiše Franko je 
pred kratkim predstavila 
domači javnosti slovensko 
različico svoje monografi-
je, pred nekaj dnevi pa smo 
izvedeli, da se je povezala s 
Tušem. Sedaj Ana Roš in 
omenjeni trgovec na prodaj-
ne police prinašata vrhunske 
kulinarične izdelke sloven-
skih pridelovalcev in prede-
lovalcev hrane. V Tušu pra-
vijo, da bodo tako povezali 
vrhunsko kulinariko, lokal-
ne sestavine in izkušene slo-
venske proizvajalce, ki bodo 

za njihove kupce pripravljali 
inovativne kulinarične moj-
strovine, namenjene vsako-
dnevnim nakupom. Projekt 
kot primer dobre prakse pod-
pira tudi Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Republike Slovenije.

»Kupcem bomo predsta-
vili izdelke, ki bodo nastaja-
li z navdihom in izkušnjami 
ene najboljših svetovnih che-
finj Ane Roš iz Hiše Franko. 
Njeni dve Michelinovi zve-
zdici bosta povezali sestavi-
ne slovenskih pridelovalcev 
hrane in dolgoletne izkušnje 
izbranih slovenskih proizva-
jalcev, ki so pripravljeni sledi-
ti naši viziji ponudbe,« pravi 

generalni direktor Skupi-
ne Tuš Andraž Tuš, Roševa, 
ki bo kreirala nove izdelke, 
pa dodaja: »Kriza za slabiča 
pomeni konec, pogumnemu 
pa odpre nova vrata in skozi 
ta vrata stopamo danes. Vese-
li me, da začenjamo ustvarja-
ti nekaj novega, drugačnega. 
Nekaj, kar bo vsak dan blizu 
vsakomur; nekaj, kar bo pri-
našalo znane vsebine, a na 
povsem drugačen in prepoz-
naven način.« Tako na police 
najprej prihajajo skutni njoki 
iz albuminske skute kobari-
ške Mlekarne Planika. Sledi-
le bodo polnjene testenine in 
kruh, v nadaljevanju pa tudi 
drugi okusi.

NOVO POGLAVJE ANE ROŠ

Ana Roš / Foto: Žiga Intihar (arhiv Tuša)

Prvi izdelek, ki ga bodo kupci lahko kupili, bodo skutni njoki 
iz albuminske skute. Sledile bodo polnjene testenine in 
kruh, potem pa še novi okusi. /Foto: Žiga Intihar (arhiv Tuša)

Mateja Rant

O
troški glas-
beni abonma 
Umetnost 
otrokom bo 
mladim lju-

biteljem glasbe in gledališča 
v novi sezoni znova ponudil 
sedem predstav, vsak mesec 
od oktobra do aprila eno. 
Minulo soboto si je bilo tako 
že mogoče ogledati prvo 
predstavo, in sicer lutkovni 
muzikal Peter Klepec v izve-
dbi Gledališča MalihVeli-
kih. Otroci so lahko sprem-
ljali zgodbo o drobnem in 
šibkem fantu, ki zaradi svo-
je dobrote postane močan. 

Za vse predstave pa so 
morali letos precej omejiti 
število sedežev, saj dvorana 
Sokolskega doma po novem 
zaradi ukrepov za prepreče-
vanje okužb z novim koro-
navirusom namesto dve-
sto lahko sprejme zgolj šti-
rideset obiskovalcev, je poja-
snila strokovna sodelav-
ka Javnega zavoda 973 Jana 

Fojkar. Štiri od sedmih pred-
stav bodo pripravila lokal-
na društva in oba škofjeloš-
ka vrtca. V novembru si bo 
tako mogoče ogledati glas-
beno pravljico Rdeča kapi-
ca v izvedbi Društva Oddih 
Gorajte, decembra pa bodo 
otroke razveselili z lutkov-
no-glasbeno pravljico Gozd 

raja, pri kateri so strnili moči 
Dječje kazalište (otroško gle-
dališče) Dubrava, Gledališ-
če Glej, Federacija in zavod 
Kuskus. Januarja se obeta 
operna izvedba Sneguljčice, 
ki jo izvaja Klemen Torkar, 
februarja pa glasbena prav-
ljica Do tiste stezice Društva 
Glasba – Drama. V marcu bo 

vrtec Sončni žarek pripravil 
glasbeno-plesno pravljico 
Želva Vaska, kam pa kam?, 
v aprilu pa sledi še glasbena 
pravljica Čebelica Meli Vrtca 
Škofja Loka in Glasbene šole 
Škofja Loka.

Pred sobotno predstavo je 
župan Tine Radinja pode-
lil nagrade avtorjem najlep-
ših škofjeloških pravljic, ki 
so prispele na javni natečaj 
za najlepšo pravljico Škofje 
Loke, ki ga je prvič razpisa-
la občina. Prvouvrščena je 
pravljica Miška Rubi in zlati 
list Darje Čadež, drugo mes-
to je pripadlo Damirju Grba-
noviću za pravljico Štorklja 
Loka in tretje mesto Heleni 
Janežič za pravljico V naroč-
ju dobrega velikana. Na raz-
pis je sicer po besedah višje 
svetovalke na Občini Škofja 
Loka Petre Mohorič Peter-
nelj prispelo 49 del. Novope-
čeni straši v občini bodo tako 
v prihodnje poleg enkratne-
ga denarnega prispevka ob 
rojstvu otroka prejeli še nad-
vse izvirno darilo: zmagoval-
no pravljico lokalne avtorice.

PETER KLEPEC ZA UVOD
V Sokolskem domu v Škofji Loki si je bilo minulo soboto mogoče ogledati prvo predstavo v sklopu 
otroškega glasbenega abonmaja Umetnost otrokom, podelili pa so tudi nagrade avtorjem najlepših 
škofjeloških pravljic.

Minulo soboto si je bilo mogoče ogledati prvo predstavo 
v okviru otroškega glasbenega abonmaja, in sicer lutkovni 
muzikal Peter Klepec. / Foto: Gorazd Kavčič

Prvo nagrado na natečaju za najlepšo škofjeloško pravljico 
so podelili Darji Čadež. / Foto: Gorazd Kavčič
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

Rešitev:
»Hiša v Kranju«

Pozdravljena, draga Tanja, 
že na veliko vprašanj ste mi 
odgovorili, vsi vaši odgovori 
so bili pravilni in meni v zelo 
veliko pomoč. Sedaj imam 
vprašanje z materialnega 
področja. Že dolgo čakava 
odgovor nasprotne strani. Če 
ne bodo poklicali, jih ne bova 
več klicala, ker si razlagam, 
da se na silo ne pride do uspe-
ha. Če nama ta hiša ni name-
njena, ali lahko pogledate, 
kdaj in kje naju čaka nakup 
nepremičnine. Najlepša hva-
la vam za vse. Želim vam 
dobro na vseh področjih in da 
bi nas še dolgo razveseljevali s 
svojo pozitivno energijo.

Hvala vam za prijazne bese-
de, ki so potrditev mojega 
dela. Pogled v karte mi pravi, 
da ta hiša, za katero čakata 
odgovor, ni prava za vas. 

Zato tudi ni odgovora, ker 
vesolje pač ve, kaj je dobro 
za vas. Čeprav bi se cena 
približala vaši ponudbi, na 
koncu, ko bi živeli v njej, ne 
bi bili zadovoljni. Enostavno 
ni tiste prave energije, s kate-
ro bi se skladali. Nekdo drug 
bi lahko bil srečen, a ne vi. Se 
pravi, da vam ni namenjena. 
Tudi jaz vam odsvetujem, ne 
smem pa se odločati name-
sto vas. Na koncu bo rezultat 
enak in boste prisiljeni iskati 
novo hišo. Kmalu v začetku 
novega leta, na primer konec 
meseca januarja, boste dobi-
li novice o novi hiši. Lokaci-
ja je podobna kot ta, Kranj 
z okolico. Hitro za tem se 
začne urejati dokumentaci-
ja in samo od vas bo potem 
odvisno, kdaj se preselite. Ali 
takoj ali pa na pomlad. Ker 
bo vse potekalo brez težav, 
se boste takoj zavedali, da 

je to tisto pravo. Da vas čaka 
življenje v domu, ki ga vzlju-
bite in sprejmete za svojega. 
Želim vse dobro.

»Prihodnost 2020«

Najprej vas lepo pozdravljam. 
Redno berem vaše odgovore. 
Želela bi, da mi odgovorite na 
vprašanje. Zanima me za sta-
rejšo gospo. Zdravnik ji svetu-
je dom za starejše, ona pa se 
za to ne more odločiti, čeprav 
ji je težko. Ali bo odšla kmalu 
ali kasneje? Kdo bo podedo-
val njeno stanovanje, ker ne 
želi imenovati dediča?

Moram povedati, da vede-
ževalska etika je taka, da se 
načeloma ne sme gledati v 
prihodnost za tretjo osebo, 
razen če nas sama prosi 
za to. Vem, da želite samo 
pomagati in se vam gospa 

smili. Vsekakor mora iti v 
dom, saj sama ne zmore več 
skrbeti zase. Odhod vidim v 
roku treh mesecev, saj ne bo 
več zdržala in bo primora-
na. Ima še veliko življenjske 
energije, zato je pred njo še 
kar nekaj časa. Za odhod se 
ne more odločiti, ker ji lastni 
dom veliko pomeni in se vsak 
dan prepričuje, da zmore, 
čeprav seveda ne. Je oseba, 
ki nikomur noče biti v breme, 
in noče, da nekdo tretji skrbi 
zanjo. Zagotovo to niso lah-
ke odločitve, saj ne gre le za 
nekaj časa, ampak za vedno. 
Do konca. Dediča ne imenu-
je zato, ker se je velikokrat 
premislila in še bi odločena. 
Na koncu deduje nekdo, ki ni 
sorodnik in ji je stal ob stra-
ni. Takih ljudi pa ni veliko, saj 
je sedaj bolj ali manj ostala 
sama. Lepo vas pozdravljam 
in srečno.

Alenka Brun

A
nsambel Lun'ca 
je namreč za 
valček prejel 
nagrado stro-
kovne žirije za 

najboljši ansambel med 
ostalimi zasedbami. Čla-
ni ansambla o dosežku: 
»Kljub temu da festivale v 
prvi vrsti obiskujemo zato, 
da se predstavimo, spozna-
mo in družimo z glasbeni-
mi kolegi, moramo prizna-
ti, da je kar sladko v rokah 
držati orfeja. Ta septembr-
ski dan se nam bo za vedno 
zapisal v spomin kot eden 
lepših trenutkov v času 
našega delovanja.«

Besedilo za valček je spi-
sal Matej Trstenjak, melo-
dija in aranžma pa sta delo 
Janeza Trilerja, člana Slo-
venskega okteta. »Čudežni 
deček pa ni le še ena pesem. 
To je pesem o dečku, ki zelo 
dobro ve, kako bele so bol-
nišnične stene, kako dolge 
so lahko noči, ko nisi zdrav. 
A hkrati je to tudi pesem o 
dečku, ki ve, da se je treba 
boriti. To je pesem o fantu, 
ki za svojim prijaznim nas-
mehom nosi težko zgodbo 
– to je pesem o našem Gaš-
perju,« izvemo. 

Valček torej pripovedu-
je zgodbo o članu Lun'ce, 

pevcu Gašperju Seljaku, 
talentiranem harmonikar-
ju, ki je vsemu navkljub 
ostal pozitiven in poln 
energije ter volje do življe-
nja. »Vesel sem, da sem se 
ansamblu pridružil pred 

dobrimi tremi leti,« pra-
vi Gašper, ki je sicer edi-
ni Gorenjec v ansamblu, 
saj vsi drugi prihajajo s šta-
jerskega konca. »Tovrst-
na nagrada nam pomeni 
potrditev, da delamo prav. 

Zagotovo je to velika spod-
buda za naprej,« še doda.

Ansambel poleg Gašper-
ja, ki v ansamblu tudi poje, 
sestavljajo Ana Šket (pevka), 
Alen Tilinger (harmonikar), 
Miha Selič (kitarist) in Luka 
Pintarič (basist). Gre za pet-
člansko zasedbo, ki deluje 
tudi kot trio s pevko in pev-
cem, poleg narodno-zaba-
vne pa igrajo tudi zabavno 
glasbo, posežejo po melo-
dijah slovenske popevke, 
ni jim tuja ljudska pesem. 
Kljub temu da je koronasi-
tuacija terjala (in ga še ved-
no) svoj davek na narod-
no-zabavnih odrih, so čla-
ni Lun'ce optimistični. »V 
koronaobdobju, ko smo 
bili doma, nismo vrgli puš-
ke v koruzo in smo se odlo-
čili, da bomo snemali od 
doma. Kar nekaj skladb iz 
svoje zakladnice smo tako 
posneli in objavili na druž-
benih omrežjih. Tako smo 
bili ves čas v stiku s pub-
liko, pa čeprav na virtu-
alen način. Nekaj nasto-
pov nam je odpadlo, nekaj 
smo jih prestavili na priho-
dnje leto, nekaj pa smo jih 
tudi odigrali.« V prihodno-
sti bo zmagovalni valček 
dobil tudi video podobo, 
prav tako pa v glasbeni skri-
nji ansambla Lun'ca čakajo 
na svoj trenutek še nekatere 
skladbe, še povedo.

ČUDEŽNI DEČEK
Ansambel Lun'ca predstavlja valček Čudežni deček, s katerim je pred kratkim navdušil na že 
51. Festivalu slovenske narodno-zabavne glasbe FNZG Ptuj 2020.

Gašper Seljak / Foto: arhiv ansambla

V soboto, 10. oktobra, bo ob 17. uri na parkirišču pred 
Osnovno šolo Davorina Jenka koncert ob jubileju cerkljan-
skih godbenikov, ki letos praznujejo deset let delovanja. 
Koncert bo posvečen pregledu najboljših skladb od usta-
novitve godbe. Koncert bo na prostem, oder in sedišča 
bodo postavljeni v skladu s priporočili NIJZ.

Koncert cerkljanskih godbenikov

Dne 26. septembra 2020 sta se v Škofji Loki poročila Maid 
Abdić in Berina Šahinović, 3. oktobra 2020pa  na Viso-
kem pri Poljanah Aleš Vehar in Katja Gaberšek, na Šobcu 
Timotej Papler in Vanja Jazbec, v Ukancu pa Matej Firm 
in Kaja Košmrlj.

Mladoporočenci

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 34 
novorojenčkov, od tega 15 deklic in 19 dečkov. Najtežji 
in najlažji sta bila dečka – najtežji je tehtal 4550, najlažji 
pa 2650 gramov. V jeseniški porodnišnici se je rodilo 21 
novorojenčkov, od tega 12 deklic in 9 dečkov. Najtežja je 
bila deklica, ki je tehtala 4500 gramov, najlažji pa deček, ki 
mu je tehtnica ob rojstvu pokazala 2850 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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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila T-CROSS  

3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, se  stavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano 
v kupon iz križanke) pošljite do srede, 21. oktobra 2020, na Gorenjski 
glas, Nazorje va ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik 

Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

  Novi paketi opreme  
(Golf / Life / Style / R-Line), 

  že v osnovi zelo veliko serijske opreme,

  izjemno bogata ponudba pogonskih 
sklopov (8 novih motorjev z do 17% nižjo 
porabo)

  na voljo tudi hibridni pogonski sklopi  
(kot prvi VW s petimi hibridnimi sklopi)

  popolna digitaliziranost – serijsko

  Golf je vedno povezan v splet – We 
Connect ali We Connect Plus.  NOVI GOLF VIII  

ŽE V NAŠEM SALONU.

Novi Golf VIII – 
 najpomembnejše novosti

Sem več, kot pričakuješ!
Novi Volkswagen T-Cross že za 16.206 EUR. 
Obiščite naš salon z vozili Volkswagen in ga 
zapeljite na testno vožnjo.

Emisije CO2: 118−107 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,1−4,1 
l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0355−0,0253 
g/km. Število delcev: 0,00042−0 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera prikazana 
oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Novi T-Cross

VW_Dilerski_TCross_2017_98x204.indd   1 07/02/2020   11:38

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I  T: 04 2700 270 I  www.avtohisavrtac.si
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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

Grozdje je odlična jesenska dieta, saj z njim lahko izgubimo 
kakšen odvečni kilogram, obenem pa razstrupimo, izprazni-
mo in razkislimo črevesje, kjer je »doma« imunski sistem. Pol 
kilograma grozdja na dan v ta namen bo dovolj. Na tak način 
lahko okrepljeni zakorakamo v zimske mesece. V prehrani je 
grozdje, sveže ali kot rozine, zelo vsestransko: obogati sirove 
plošče, nekaterim solatam in sadnim solatam doda piko na i, 
zelo primerno je za sadne in sirove kolače.

Grozdni žele

Potrebujemo 1 kg grozdja, 10 jedilnih žlic limoninega soka in 1 
kg želirnega sladkorja.
Jagode temeljito operemo in jih stisnemo v stiskalnici za sadje. 
Sok dobro zmešamo z želirnim sladkorjem in kuhamo 5 minut. 
Vmešamo še limonin sok, nalijemo v skodelice in ohladimo. 
Lahko postrežemo s sladko smetano.

Grozdni zavitek

Potrebujemo vlečeno testo, 600 g grozdja, 100 g mletih man-
deljnov, od 100 do 150 g trsnega sladkorja, 100 g masla, 6 žlic 
drobtin, cimet, naribano lupino polovice limone, 1 dl sladke 
smetane in rumenjak.
Grozdne jagode preberemo, dobro operemo, osušimo, pre-
režemo in po potrebi odstranimo pečke. Pečico segrejemo 
na 180 °C, pekač pa namastimo. Maslo raztopimo na segreti 
ponvi in popražimo drobtine. Vlečeno testo do polovice potre-
semo najprej z grozdjem, nato z drobtinami, mandlji, sladkor-
jem, cimetom in limonino lupinico. Na zgornji del testa, kjer 
nadeva ni, namestimo po robu manjše koščke masla. Testo 
nato zavijemo, začnemo tam, kjer je nadev. Položimo ga v 
pekač in pečemo v segreti pečici od 25 do 30 minut, 5 minut 
pred koncem ga namažemo z mešanico sladke smetane in 
rumenjaka. Pečenega posujemo z mletim sladkorjem.

Radičeva solata z grozdjem

Za vsako osebo potrebujemo skodelico natrganih radičevih lis-
tov, pol skodelice grozdnih jagod, sok polovice limone, oljčno 
olje ter 2 žlici zmletih ali narezanih lešnikov.
Radič očistimo, narežemo in dobro operemo. Grozdne jagode 
preberemo, operemo, prerežemo in po potrebi odstranimo 
pečke. V skupni skledi ali za vsakega posebej pripravimo radič 
in grozdne jagode, jih premešamo, prelijemo z limoninim 
sokom in oljčnim oljem in potresemo z lešniki. Solimo po 
okusu, vendar pravzaprav to ni potrebno. Solato postrežemo 
okrašeno z olupljenimi rezinami grenivke ali pomela. Podobno 
lahko napravimo tudi zeleno solato.

Grozdje na vašem vrtu

Trta je za rast zelo skromna in se prilagodi tudi na bolj pusta 
tla, najbolje pa uspeva v globokih, za vodo prepustnih tleh. 
Vsekakor mora imeti zavetno in sončno lego ter primerno 
podporo, zato jo lahko sadimo ob stene, zidove, žičnate opore, 
ograde ali na pergolo, ki nam poleti nudi tudi prijetno senco.

Porove jedi
Por je v kuhinji široko 

uporaben. Jedi popestri tako 
z okusom kot tudi s hranilno 
vrednostjo, zelo dobro pa se 
izkaže v kombinaciji s slani-
no in jajci.

Za pripravo porovega na-
rastka z ajdovo kašo potre-
bujemo: 300 g ajdove kaše, 
2 večja pora, 150 g slanine, 
2 stroka česna, 4 jajca, 1 lon-
ček kisle smetane, 2 dl mle-
ka, sol in poper.

Ajdovo kašo solimo, zali-
jemo s 5 dl vode in jo kuha-
mo toliko časa, da posrka vso 
tekočino – približno 15 mi-
nut. Slanino narežemo na 
majhne kocke, por na kolesa, 
česen nasekljamo. Ponev se-
grejemo in na njej popečemo 

slanino. Dodamo česen in 
por ter vse skupaj pražimo 10 
minut. Po okusu popramo, 
soliti ni treba, saj je slanina 
že dovolj slana. Nazadnje pri-
mešamo še ajdovo kašo. Vse 
skupaj prestavimo v namaš-
čen pekač in prelijemo s pre-
livom. Preliv pripravo tako, 
da skupaj stepemo jajca, ki-
slo smetano in mleko. Z vi-
licami malo premešamo, da 
se preliv enakomerno razpo-
redi med ajdovo kašo. Pekač 
postavimo v pečico, ogreto na 
180 °C, in pečemo 30 minut.

Nasvet: Celoten narastek 
lahko popestrimo še z nari-
banim sirom, ki ga vmeša-
mo v preliv. Včasih je treba 
obroke skuhati vnaprej ali 

za več oseb, ki jedo ob raz-
ličnem času. V tem prime-
ru se porov narastek z ajdo-
vo kašo odlično izkaže. Oku-
sen je tako topel kot tudi hla-
den, brez problema pa ga 
lahko tudi pogrejemo.

Za pripravo pora z jajci 
potrebujemo: 1 večji por, 1 
debelejšo rezino slanine, 4 
jajca, poper.

Por narežemo na kole-
sa, slanino na tanjše trako-
ve ali manjše kocke. Ponev 

segrejemo in na njej peče-
mo slanino. Dodamo por 
in pražimo 10 minut, da se 
ta zmehča. Nazadnje v po-
nev ubijemo še jajca in me-
šamo toliko časa, da jajca 
zakr knejo.

Mojca Logar

Naša psica Lina je stara 
dvanajst let. Dvanajst pasjih 
let pomeni 84 človeških, torej 
Lina je sedaj starostnica. 

Letos pozimi je zbolela za 
epilepsijo. Peljali smo jo k ve-
terinarju, misleč, da je to njen 
konec. Veterinarka pravi: Kje 
pa, to sploh še ni visoka sta-
rost, bomo dali zdravila pa 
injekcijo. In res, pes še vedno 
živi. Zdravila ji dajemo zjut-
raj in zvečer, let pa se vseeno 
ne da skriti. Kdaj je še čisto ži-
vahna, drugič imam občutek, 
da bo kar obstala. Z avtom je 
ne vozimo več, le še do veteri-
narja. Na sprehod hodimo po 
ustaljenih poteh, pa še te so 
vedno krajše. Še vedno takoj 
odreagira na odprta vrata in 
priložnosti za svoboden spre-
hod po vasi nikakor ne zamu-
di. Tedaj pogumno galopira 
tja, kjer ve, da kaj dobi oziro-
ma še raje ukrade. 

Naš pes in mi z njo smo obi-
skovali le malo pasjo šolo. Ko 
smo Lino dobili, smo izdelali 
kočo, čeprav je več izkušenih 
pasjih strokovnjakov reklo, da 
če mislimo s psom živeti, ne 
potrebuje koče. Tedaj smo bili 
mnenja, da pes potrebuje kočo, 
tako smo jo uredili v spodnjem 
delu tobogana. Fantje so se iz-
kazali – izolacija, gumijasti 
trakovi namesto vrat, da je 
lahko prosto prehaja noter in 
ven, po tleh pena. Kljub velike-
mu ugodju je pes kaj hitro pri-
stal med nami. V knjigi Psi za 
telebane je pisalo, da če želita 
gospodar in pes vzpostaviti 
tesno vez, bi vsem priporočali, 
da pes spi v skupnem prostoru 
z gospodarjem. Tedaj se mi je 
zdelo to skrajno neumno. V 
resnici so se otroci dobesedno 
prerivali za pasjo pozornost. 

Pes je lahko izbiral, v kateri 
sobi bo spal, vsi so ji pripravili 
odejo pri postelji, in tako je res 
pes spal ves čas z nami. 

Sedaj je stara in težko hodi. 
Epileptični napad se je zgodil 
tudi med hojo po stopnicah. 
Da se to ne bi več zgodilo, 
smo na stopnice nastavili ška-
tle, da ne more več gor. Pes je 
vedno med ljudmi. Kjer je naj-
večja gneča, tam je tudi pes. 
Tako se znajde pri štedilniku, 
pod mizo, na hodniku, pri 
kavču. Pes večino časa prespi, 
vendar je njen položaj spanja 
drugačen čez dan in ponoči. 
Čez dan leži kot klada, vsa-
ka noga leži na svojo stran. 
Ponoči se zvije v klobčič. Pes 
ponoči smrči. Eva pravi, da 
je pozorno opazovala diha-
nje psa in človeka – z Rokom 
sta skupaj v sobi. Smrčanje in 
vdihi psa so mnogo bolj redki 
kot recimo Rokovi. Ker sedaj 
ne sme hoditi po stopnicah, si 
je našla ležišče za čez noč pri 
moji postelji v najini spalnici. 
V trenutku, ko se midva zač-
neva pripravljati za spanje, se 
ona že namesti pri moji poste-
lji, češ ne bom sama. 

In tako ponoči sedaj pos-
lušam smrčanje psa, spušča 
neke čudne zvoke, kot da 
sanja. Vstaja, laja, hoče ven. 
In tako z njo vstajam tudi 
jaz oziroma midva. Včasih 
sva vstajala zaradi otrok, 
sedaj se potuhnem in spim 
ali se žrtvujem in vstanem 
zaradi kosmatinca. Pes je ta 
hip kot star človek. Torej naj 
sprejmem staranje psa in vse, 
kar s tem sodi zraven. 

Včasih ne vem, kam je šla 
zdrava pamet …

Naš pes
Janez Logar

Kdo je na prvem mestu v na-
jinem zakonu? Jaz, ti, zakon, 
vrednote, ki naj bi jima sledila, 
otroci, premoženje … Ali naj 
poslušam sebe in svoje želje, ali 
tebe in tvoje zahteve, ali sve-
tovalce vseh vrst? Na začetku 
zveze o tem seveda ne razmi-
šljamo. V času zaljubljenosti 
to ni pomembno. Takrat se čas 
ustavi in vse, kar potrebujemo, 
je ljubljena oseba. Nato pride 
izgon iz raja in trdo delo, da 
pridemo nazaj v raj.

Zakonski oz. partnerski 
odnos je predvsem in najprej 
odnos, v katerem se srečujeta 
dve osebi. Vsak s svojo zgodovi-
no, s svojimi talenti, s svojimi 
prednostmi in slabostmi. In 
vsak od naju ima tudi svobod-
no voljo, da se odloča, kaj bo 
s seboj naredil v tem najinem 
odnosu. Res je, da v najin od-
nos prinašam sebe, še bolj je pa 
res, da nisem sam. Kdo je torej 
na prvem mestu? Odgovor je 
dvoplasten. Najprej sem jaz na 
prvem mestu, nato si na prvem 
mestu ti – draga moja žena, 
dragi moj mož. Ali obratno, če 
želite! Torej v ljubezni do mene 
in do tebe ni razlik. Oba mo-
ram imeti rad. 

Vendar pa moram jaz 
najprej pri sebi ugotoviti, kdo 
sem jaz, ki vsak dan vstopa v 
odnos s teboj. Zelo pogosto se 
na začetku naših zakonskih 
oz. partnerskih odnosov leta 
in leta osredotočamo na drugo 
osebo. Kako naj spoznam sebe, 
če stalno opazujem in komen-
tiram, kaj si ti storila narobe, 
kaj si ti bleknil, kako si ti odre-
agiral v najinem prepiru, kako 
si ti grdo govoril o moji mami, 
kako si ti smešna in neumna 
… Tako izgubljamo priložnost 
spoznavati sebe. Zato moramo 

najprej spoznati sebe. Kateri 
del sebe prinašam v najin od-
nos. To je najprej moja nalo-
ga. Kdo sem jaz, kakšen sem 
jaz ob svojem možu, ob svoji 
ženi. Zakaj tako reagiram? 
Zakaj se umikam? Zakaj jaz 
napadam? Zakaj sem žaljiv? 
... Drugo, težje poglavje pa je, 
kaj ob svojem partnerju doživ-
ljam? Kaj storim s svojimi stra-
hovi? Kam in zakaj odganjam 
svojo tesnobo, ki mi jo on pre-
buja? Zakaj nočem govoriti o 
svojih težkih trenutkih s teboj? 
Kako je to nelogično – vodim 
podjetje, o posteljni telovadbi se 
domeniva, dobivam mednaro-
dna priznanja, sposoben sem 
organizirati velike prireditve 
…, na vse »mile viže« pa se tru-
dim, da ti ne bi odkril svojega 
notranjega doživljanja. Resni-
ca je še ta, da jaz sam nočem 
od blizu pogledati, kaj nosim 
v sebi in kaj se nato odigrava 
med nama. Del sebe skrivam 
in odrivam od sebe stran.

Obstaja naravna zakoni-
tost. Pozor! Preberite počasi! 
Večkrat! Moja distanca, moja 
oddaljenost, moja ne-bližina 
do sebe, moja zavestna raz-
dalja, moj odnos do mojega 
notranjega sveta se avtomat-
sko, mimo moje volje (podza-
vestno), preseli v distanco, od-
daljenost, ne-bližino, razdaljo 
med nama. In ker je pri tebi 
enako, postane najin odnos, 
oddaljenost, ne-bližina, hlad. 
Beda medsebojnega bivanja 
izhaja iz mojega in tvojega 
odnosa do sebe. Zato je nujno 
najprej spoznati sebe. Imeti se 
rad v nepopolnosti.

Jaz in najin zakon

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Torek
6. 10.

9/18 °C

Nedelja 
11. 10.

7/16 °C

Sreda 
7. 10.

Četrtek
8. 10.

Petek
9. 10.

Sobota
10. 10.

11/15 °C 5/17 °C 8/17 °C 8/18 °C

Ponedeljek 
12. 10.

Torek
13. 10.

Sreda
14. 10.

Četrtek
15. 10.

7/16 °C 6/15 °C 6/16 °C 7/16 °C

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

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

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

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

                        + poštnina

14136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura         
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pravljična urica
PRAVLJIČNA SREDICA
Bojan Pretnar 
vsako sredo, ob 17.00, 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 •

delavnice
MODRA POPOTNICA - DELAVNICE ZA 
DRUŽINE
četrtka, 8. 10. in 22. 10. 2020, 
ob 17.30, Knjižnica Globus
Prijave zbiramo osebno na območju Otroci, 
po tel. 04 20 13 577 ali na e-naslov modripes@mkk.si.

VSTOPNICA 5+

predstavitev
SOLO V DVOJE 
Izidor Gašperlin, Desa Muck, 
Barbara Kreš, Petra Puhar Kejžar
četrtek, 8. 10., ob 18.00, dvorana
Brezplačne vstopnice dobite pri pultu za informacije 
v pritličju knjižnice Globus, rezervacije sprejemamo 
na tel. št. 04 201 35 55/66.

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 18. 9. 2020 v 
Gorenjskem glasu, je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, d. o. o., 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW GOLF  – Alojz Vehar, Škofja Loka; 2. nagra-
da: enodnevna uporaba avtomobila VW T-CROSS – Stane Ber-
guš, Jesenice; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Marjeta 
Klanjšek, Preddvor.  Nagrajencem čestitamo!

6. 10.  tor. Vera  7.07 18.32

7. 10. sre. Marko 7.09 18.30

8. 10. čet. Brigita 7.10 18.28

9. 10. pet. Abraham 7.11 18.26

10. 10. sob. Danijel 7.12 18.24

11. 10. ned. Milan 7.14 18.23

12. 10. pon.  Maks 7.15 18.21

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 6. oktobra
19.30 Henrik Ibsen: STRAHOVI (v dvorani PGK)

Sreda, 7. oktobra, in četrtek, 8. oktobra
19.30 Tjaša Mislej: NAŠE SKLADIŠČE (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 6. 10.
17.30, 18.30 TROLI NA SVETOVNI  
TURNEJI, sinhro.
17.00, 18.00 TROLI NA SVETOVNI  
TURNEJI, 3D, sinhro.

20.30 NOVI MUTANTI
19.00, 20.00, 21.10  
PRVIČ NARAZEN
19.30 TENET
18.15, 20.15 VOJNA Z DEDKOM

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

KINO SPORED

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 6. okto-
bra, ustvarjalne delavnice ob 17. uri – prijave še zbirajo. Jutri, 
v sredo, 7. oktobra, bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, 
tudi nanje se lahko še prijavite. V četrtek, 8. oktobra, bo ura 
pravljic ob 17. uri, v petek, 9. oktobra, bo Brihtina pravljična 
dežela ob 10. uri.

Hrušica – V knjižnici na Hrušici se bo v četrtek, 8. oktobra, 
ustvarjalna delavnica začela ob 16. uri.

IZLETI

S kolesom v neznano
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 8. okto-
bra, na kolesarjenje v neznano in zaključek kolesarske sezo-
ne. Zbor bo ob 9. uri pred Domom upokojencev Naklo. V 
primeru slabega vremena pa se kolesarji dobite ob isti uri v 
PUMP-Baru v Naklem.

Oktobrski pohodni izlet
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje obvešča vse člane, da 
bo pohod v mesecu oktobru organiziran v četrtek, 8. okto-
bra. Zbirno mesto je pred AMD ob 8. uri. Smer pohoda bo 
Brnik–Praprotna Polica–Aerodrom–Brnik. 

Spominski pohod na Zelenico
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 31. oktobra, 
vabi na tradicionalni spominski izlet na Zelenico. S poho-
dom se udeleženci spominjajo ponesrečenih dijakov in uči-
teljev takratne IKŠ Iskra, ki jih je januarja 1977 zasul plaz. 
Do spomenika je za dobro uro hoje. Tudi v primeru slabega 
vremena bodo pohodniki hojo nadaljevali vsaj do Doma na 
Zelenici (1536 m n. m.) in se nato v primeru ugodnih razmer 
dogovorili o nadaljevanju skupne hoje. Hoje bo vsaj za dve 
uri in pol. Pot do Zelenice ni zahtevna. Prijave in informacije: 
v pisarni društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro 
ali pri organizatorjih oziroma vodnikih: Matija Grandovec, 
tel. 041 246 599, matija.grandovec@siol.net, in po potre-
bi, za uskladitev prevozov udeležencev nevoznikov, vodnik 
Luka Švegelj, tel. 068 168 257, lukasvegelj@gmail.com. Ob 
prijavi navedite, ali ste pripravljeni udeležence pohoda, ob 
nadomestilu, peljati s svojim avtom. V primeru, da boste 
prišli na Ljubelj direktno, počakajte na skupni začetek po-
hoda ob cca 8.15.

OBVESTILA

Z igro do dediščine
Škofja Loka – Loški muzej Škofja Loka sodeluje v skupni 
akciji slovenskih muzejev in galerij Z igro do dediščine, ki 
poteka v Tednu otroka. Med 6. in 11. oktobrom je tako vstop 
v muzej za otroke in družine brezplačen, pripravljajo pa tudi 
nekaj drugih ugodnosti. Vsem družinam, ki bodo v času ak-
cije obiskale muzej in se po njem podale s Kokijevim nahrb-
tnikom ali igro Vidim, vidim ..., bodo podarili družabno igro, 
s katero bodo lahko tudi doma spoznavali loško kulturno 
dediščino.

Telovadba odpade
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje obvešča svoje člane, 
da telovadba (z merjenjem krvnega tlaka) v mesecu oktobru 
(v prostorih »Pod Jenkovo lipo«) odpade zaradi trenutnih 
razmer. O spremembah vas bodo pravočasno obvestili.

PREDAVANJA

Literarna Radovljica
Radovljica – V Galeriji Šivčeva hiša se bo v četrtek, 8. okto-
bra, ob 18. uri začel drugi del predavanja dr. Mirana Hladni-
ka Literarna Radovljica. Zaradi trenutnih razmer so obvezne 
prijave na mro@mro.si.

RAZSTAVE

Javno vodstvo po razstavi Aleša Gregoriča Vonj 
kože
Škofja Loka – V Galeriji Ivana Groharja bo v soboto, 10. ok-
tobra, ob 10. uri javno vodstvo po razstavi Aleša Gregoriča 
Vonj kože. Po razstavi vas bosta popeljala avtor Aleš Grego-
rič in kustos razstave Boštjan Soklič.

www.gorenjskiglas.si

Šmartno – Leta 2012 je Mednarodna organizacija za Alzhei-
merjevo bolezen (ADI) razglasila mesec september kot mesec 
intenzivnega ozaveščanja javnosti o Alzheimerjevi bolezni. 
Društvo Spominčica spodbuja domove za starejše po Slove-
niji, da se ob 21. septembru, svetovnem dnevu Alzheimerjeve 
bolezni, pridružijo akciji Sprehod za spomin. V Domu Taber 
v Šmartnem pri Cerkljah so takšen sprehod organizirali že 
drugič. Udeleženci so bili glede na sposobnosti razdeljeni 
v dve težavnostni skupini. Pohoda so se poleg stanovalcev 
doma udeležili tudi zaposleni, ki so pomagali stanovalcem. 
Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok demence.

Starejši na Sprehodu za spomin

Starejši na pohodu za spomin ob svetovnem dnevu 
Alzheimerjeve bolezni
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Vodja nabave, m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: VII. stopnjo izobrazbe ekonomske ali tehnične smeri, 5 let de-
lovnih izkušenj z nabavo blaga v tujini, aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno 
ruskega, turškega, srbskega, vozniško dovoljenje B-kategorije ... Comita razvoj, pro-
jektiranje, proizvodnja in inženiring, d. d., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 14. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pek, m/ž (Bled)
 Pekarna Planika, d. o. o., Bled zaposli peka za določen čas z možnostjo podaljšanja 
za nedoločen čas. Pekarna Planika, d. o. o., Bled , Triglavska 43, 4260 Bled. Prijave zbi-
ramo do 4. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (Škofja Loka)
 Od novih sodelavcev pričakujemo: izobrazbo s področja elektrotehnike, mehatro-
nike ali podobne smeri (VI. oz. najmanj V. stopnja), dobro poznavanje orodij MS Of-
fice, znanje angleškega ali nemškega jezika, veselje do vzdrževalnih del na razno-
vrstnih strojih, željo po pridobivanju novih praktičnih znanj, iznajdljivost, priprav-
ljenost na izvajanje dežurstev. EGP Embalažno grafično podjetje, d. o. o., Kidriče-
va cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 1. 11. 2020. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Računovodja, m/ž (Kranj)
 Zaradi povečanega obsega dela medse sprejmemo novega sodelavca za delovno 
mesto računovodja. Vabimo vas k sodelovanju in nudimo zaposlitev za nedoločen 
čas v stabilnem, pozitivnem in spodbudnem delovnem okolju s poskusno dobo 3 
mesecev. Redno plačilo z vsemi pripadajočimi dodatki. Lokacija: Kranj. Digital lo-
gic, d. o. o., Delavska cesta 26, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 25. 10. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Natakar-vodja izmene, m/ž (Kranj) 
Medse vabimo novega sodelavca za vodenje sodelavcev v izmeni in hkrati delo v 
strežbi v mladem, dinamičnem kolektivu v lokalu Panorama Stara pošta nad stre-
hami Kranja (dobri delovni pogoji v prenovljenem lokalu). Timsko delo, korektni in 
dobri odnosi, odgovorno in profesionalno delo. Stara pošta, d. o. o., Koroška cesta 
2, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 24. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Senior PLC-programer, m/ž (Celovec, Avstrija)
Z lastnim razvojem tehnologij gradimo za naše stranke visoko avtomatizirane mon-
tažne sisteme, kot so elektro optične rešitve za bodoče aplikacije v avtomobilski, 
optoelektronski industriji in industriji materialov. Za nadaljnji razvoj našega pod-
jetja v Celovcu iščemo novo sodelavko ali sodelavca na delovnem mestu: senior 
PLC-programer. Možnost dolgoročne kariere. Robooptic Systems GmbH, 83 Waid-
mannsdorfer Straße, 9020 Klagenfurt am Wörthersee/Celovec. Prijave zbiramo do 
1. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik dietnega kuharja III, m/ž (Radovljica)
 Pripravljanje in čiščenje živil, čiščenje posode, pripomočkov in prostorov za pripra-
vo hrane, sodelovanje pri izvajanju standarda HACCP ter kontrola kakovosti in var-
nosti živil in jedi, samostojna priprava enostavnejših jedi, pravilno ravnanje in shra-
njevanje kuhinjskih odpadkov, pravilna uporaba predpisanih zaščitnih sredstev, 
pomoč pri delitvi obrokov in serviranju. Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercer-
jeva ulica 35, 4240 Radovljica Radovljica. Prijave zbiramo do 10. 10. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Receptor, m/ž (Kranjska Gora) 
Je tvoja želja delo na področju turizma in hotelirstva? So komunikativnost, prijaznost, 
urejenost in pozitivna naravnanost lastnosti, s katerimi se lahko zlahka poistovetiš? 
Te veseli delo z različnimi ljudmi? Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska 
Gora. Prijave zbiramo do 31. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Podatkovni inženir, m/ž (Trata, Škofja Loka) 
Opis del in nalog: vzdrževanje obstoječih aplikativnih rešitev za spremljanje proizvo-
dnih podatkov, načrtovanje, koordinacija in uvajanje aplikativnih rešitev za nove pro-
izvodne linije ... Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o. , Otoki 21, 4228 
Železniki. Prijave zbiramo do 16. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Procesni kontrolor, m/ž (Komenda, poslovna cona) 
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe – zaželeno tehnične smeri, 3 leta delovnih iz-
kušenj na podobnem področju, poznavanje procesa brizganja plastike, poznava-
nje orodij MS Office (Word, Excel, Outlook). Plamtex INT., d. o. o., Pod bukvami 8, 
1218 PC Žeje pri Komendi. Prijave zbiramo do 29. 10. 2020. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

SAP Hybris – Java razvijalec, m/ž (Kranj) 
Delali boste za švicarsko podjetje. Ponujamo možnost službenih potovanj v okviru 
projektov v Švico in/ali Nemčijo ter možnost dela od doma. Pričakujemo izkušnje z 
Java in JavaScript/HTML/CSS, izkušnje z metodologijo Scrum ali Agile ter pripravlje-
nost 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.

Medicinska sestra – vodja tima, m/ž (Medvode) 
Diplomirana medicinska sestra – vodja tima. DEOS, celostna oskrba starostnikov, 
d. o. o., Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 10. 10. 2020. Podrob-
nosti 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

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

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

                        + poštnina

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

EUR

Bi poskusili  
rižoto s  temnim 
pivom in kranjsko 
klobaso,   
riževe polpete, 
se posladkali z 
riževim creme 
brulee? Da ne 
pozabimo na 
sočne riževe 
solate, dolmo, 
paello, omorice ... 
kar 65 receptov  
za riževe jedi  
je v knjigi.  
Riž različnih oblik 
in sort bomo še 
bolj vzljubili.
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Rezultati 80. kroga – 4. oktobra 2020
1, 4, 19, 26, 30, 37, 38 in 18

Loto PLUS: 11, 19, 25, 26, 27, 28, 33 in 34
Lotko: 6 7 8 9 5 8

Sklad 81. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 81. kroga za PLUS: 1.100.000 EUR
Sklad 81. kroga za Lotka: 290.000 EUR

LOTO

V 93. letu se je za vedno poslovil 

Vinko Marijan Kranjc - Cene 

Telo ni več zmoglo slediti njegovemu še vedno aktivnemu  
in vedoželjnemu duhu. 

Pokopali smo ga v ožjem družinskem krogu v sredo, 30. septembra 2020,  
na kranjskem pokopališču. 

Žalujoči njegovi najbližji

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

Francke Štefe
se iskreno zahvaljujemo vsem dragim sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, tolažilne besede,  
podarjene sveče in svete maše. Posebna zahvala vsem, ki ste nam 
v teh težkih trenutkih žalosti stali ob strani in nam kakorkoli  
pomagali.

 
Žalujoči vsi njeni
Šenčur, 28. septembra 2020

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 20002165

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.

Roman je literarni 
spomenik 
aleksandrinkam, 
Slovenkam, ki so 
v obdobju med 
obema vojnama 
odhajale po 
zaslužek v Egipt – v 
Kairo in predvsem 
v Aleksandrijo.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

TEHNIKA
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam stolp 
Samsung z gramofonom in LP vinilke, 
tel.: 031/441-543 20002220

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

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

KURIVO
PRODAM

TRSKE za podkurit, ki so pakirane v 
žakljih po cca 6 kg, možna dostava, 
cena 2 EUR/žakelj, tel.: 030/747-
132 20002223

HOBI
KUPIM

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
070/558-214 
 20002183

PREŠO za sadje, 20-litrsko, in mlin, 
ročni, tel.: 051/243-601 
 20002222

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA jabolka za ozimnico ali pre-
delavo, tel.: 041/659-975 
 
 20002216

KRMNI in jedilni krompir, tel.: 
041/416-241 
 20002215

ODDAM

V okolici Kranja prodam neškropljena 
jabolka za sok ali žganjekuho, tel.: 
041/604-521 
 20002217

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB telička, Voklo 44, tel.: 041/589-
884 
 20002219

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, gra-
haste, črne in bele pred nesnostjo in 
kg piščance za dopitanje. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 20002162

OSTALO
PRODAM

PLASTIČNE sodove za žganjekuho, 
Naklo, tel.: 040/581-950 
 20002221

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
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

www.gorenjskiglas.si
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TOREK SREDA ČETRTEK
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Danes bo delno jasno, popoldne bodo ponekod možne manj-
še plohe. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutri bo sprva 
deževno, popoldne bodo padavine postopoma ponehale. Pi-
hal bo severnik, hladneje bo. V četrtek bo precej sončno, zjutraj 
bo po dolinah in kotlinah megleno.

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

Vilma Stanovnik

Besnica – Sredi poletja je 
skupina strokovnjakov iz 
Geološkega zavoda Slove-
nije in domačinov obiskala 
največji znamenitosti besni-
ške doline, slap Šum in tako 
imenovane Besniške topli-
ce z izvirom tople vode. Iz-
obraževalni obisk je v okviru 
operacije Spoznajmo biodi-
verziteto v naseljih pripravil 
Center za trajnostni razvoj 
podeželja, glavni namen 
obiska pa je bil terenski pri-
kaz izvedbe hidrogeološke 
analize vode iz geotermal-
nega izvira. Dejstvo je na-
mreč, da so v Alpskem svetu 
Slovenije takšni izviri redki 
in zato spadajo med narav-
ne posebnosti.

Že ob poleti so strokovnja-
ki iz Geološkega zavoda Slo-
venije obljubili, da bodo po 

končanih analizah z ugoto-
vitvami seznanili tudi doma-
čine. 

Kljub deževnemu vre-
menu se jih je nekaj minu-
li petek ponovno odpravi-
lo k bazenu v Zgornji Bes-
nici, nato pa je v dvorani 
krajevne skupnosti v Gasil-
nem domu sledilo predava-
nje s predstavitvijo rezulta-
tov meritev in analizo vode. 
Zbrani na njem so najprej 
prisluhnili Matevžu Novaku 

iz Geološkega zavoda Slove-
nije, ki se ukvarja z razvojem 
ozemlja in strukturo njego-
vega nastanka. Kot je pove-
dal že ob julijskem obisku in 
znova poudaril tudi tokrat, 
je območje Besnice geolo-
ško zelo zanimivo. Predsta-
vil je geološko karto Slove-
nije in raznolikost tako ka-
mnin kot tudi geomorfolo-
ških pojavov. 

Kot je nato pojasnil Luka 
Serianz z oddelka hidroge-
ologije Geološkega zavo-
da Slovenije, je v Sloveni-
ji termalna voda tista pod-
zemna voda, ki ima na izto-
ku vsaj dvajset stopinj Celzi-
ja. V Besnici so trije naravni 
izviri, ki imajo temperaturo 
vode med 15 in 18 stopinj, pri 
najtoplejšem izviru pa so na-
redili bazen. Tam je tempe-
ratura med 18,2 in 21 stopinj 
Celzija. Skupna količina iz-
toka termalne vode je oce-
njena na dva litra na sekun-
do. Letos poleti so odvzeli še 
dodatne vzorce za določitev 

kemijske in izotopske se-
stave termalne vode, anali-
ze pa so naredili tako pri nas 
kot na Madžarskem. Neka-
tere ugotovitve je Serianz 
predstavil že v petek, še več 
jih bodo izdali v pisni obli-
ki in bodo na voljo tako stro-
kovnjakom kot domačinom. 

Direktor Centra za trajno-
stni razvoj podeželja Kranj 
Uroš Brankovič je poudaril, 
da je območje Besnice boga-
to z različnimi naravnimi po-
javi, kot so kraške jame, slap 
Šum in termalni ter subter-
malni izviri. »Vse druge za-
nimivosti so bile doslej kar 
dobro poznane, toplice pa 
so bile kar nekako mistične, 
čeprav različni viri pričajo o 
tem, da so bile tu nekoč že 
rimske terme, o Besniških 
toplicah pa priča tudi Val-
vasorjeva Slava vojvodine 
Kranjske. Leta 1954 so nato 
ob potoku Nemiljščica pos-
tavili betonski bazen, mi pa 
smo želeli dobiti znanstveno 
podkrepljene podatke o tem, 

kakšna uporaba bi bila smi-
selna. Dejstvo je, da je pre-
tok vode tukaj majhen, tudi 
po sestavi mineralov voda ni 
zelo bogata, je pa predvsem 
zaradi svoje temperature po-
sebna in zato bi jo radi upo-
rabili tudi v turistične name-
ne. Želimo si, da bi se obi-
skovalci lahko v vodi tako po-
zimi kot poleti malce namo-
čili in da bi toplice združi-
li z drugimi zanimivostmi. 
Tako bi lahko pripravili izo-
braževalno in turistično po-
nudbo, dejstvo pa je, da to-
plice, kot so na primer Ter-
me Snovik, tukaj ne bi mog-
le nastati,« je pojasnil Uroš 
Brankovič in povedal, da se 
o načrtih pogovarjajo tudi 
z odgovornimi na kranjski 
občini, kjer si želijo imeti v 
ponudbi čim več zanimivo-
sti. Tudi lokalna skupnost 
je takšnemu razvoju naklo-
njena, kot je povedal pred-
sednik KS Besnica Primož 
Bavdek, bo pa treba urediti 
tudi lastniška vprašanja.

Raziskali so Besniške toplice
Termalni izvir v Zgornji Besnici spada med naravne posebnosti tega konca Slovenije, strokovnjaki pa 
so letos poleti raziskovali sestavo vode pa tudi njen izvir, kar naj bi uporabili kot priložnost za oživitev 
Besniških toplic. Toplice bodo ostale posebnost kraja in bodo še privabljale obiskovalce, o množičnem 
turizmu pa na podlagi spoznanj očitno ne gre razmišljati.

Ob potoku Nemiljščica je več naravnih izvirov tople vode, ob najtoplejšem pa so sredi 
prejšnjega stoletja postavili betonski bazen. Letos poleti so strokovnjaki vzeli vzorce vode 
in jih raziskali.

Luka Serianz je pojasnil 
lastnosti termalne vode.

Urša Peternel

Jesenice – Voda iz vodovo-
dnega sistema Peričnik, s ka-
tero se oskrbuje dobršen del 
jeseniške občine, je po no-
vem klorirana. Prejšnji teden 
so jo namreč začeli dezinfi-
cirati z natrijevim hipoklo-
ritom. Kot so pojasnili v jav-
nem komunalnem podje-
tju Jeko, so v zadnjih letih na 
vodovodnem sistemu Perič-
nik povečali notranji nadzor, 
pri čemer je bilo ugotovlje-
no, da na enem izviru priha-
ja do onesnaženosti s kolifor-
mnimi bakterijami. Te so na-
ravno prisotne v okolju in so 

kazalnik direktnega površin-
skega vpliva. »Ker je upravlja-
vec dolžan zagotavljati skla-
dnost in zdravstveno ustre-
zno pitno vodo, je potrebna 
stalna dezinfekcija,« so po-
jasnili v Jeko in dodali, da si 

prizadevajo, da bodo koncen-
tracije prostega preostalega 
klora čim nižje.

Še pred časom so se v je-
seniški občini lahko pohva-
lili, da pijejo eno boljših vod 
v državi, saj je iz pip tekla na-
ravna, torej ni bila klorirana 
ali kako drugače kemično 
obdelana. To je bila redkost 
v državi. 

V zadnjem obdobju pa po-
gosto prihaja tudi do kalje-
nja na zajetju Peričnik, zlasti 
ob deževju. Tako se je že ne-
kajkrat zgodilo, da so po več-
jem delu Jesenic od Hruši-
ce do mostu čez Savo na Slo-
venskem Javorniku, vključ-

no s Podmežaklo, vodo mo-
rali prekuhavati, in to več dni 
zapored. Ukrep velja tudi v 
teh dneh, saj je zaradi obilnih 
padavin voda motna. Zato so 
ukrep dezinfekcije tudi zača-
sno ustavili.

Vodo iz Peričnika 
začeli klorirati
Potem ko so v jeseniški občini vrsto let pili 
eno bolj kakovostnih vod v državi, saj je bila ta 
kemično neobdelana, zdaj ni več tako. Vodo iz 
vira Peričnik stalno dezinficirajo z natrijevim 
hipokloritom.

S pitno vodo iz vodovodnega sistema Peričnik po 
podatkih Jeko oskrbujejo nekaj manj kot 14 tisoč 
uporabnikov v občini Jesenice ter nekaj uporabnikov v 
Mojstrani v občini Kranjska Gora.

Vilma Stanovnik

Kranj – Republika Sloveni-
ja je pred kratkim dokonča-
la brezplačen prenos lastni-
štva nekdanje trgovske šole 
na Mestno občino Kranj. V 
objekt, ki je tudi na seznamu 
za energetsko sanacijo, bodo 
po obnovi na voljo dodatni 
prostori za Osnovno šolo Ja-
koba Aljaža, ki jim prostora 
močno primanjkuje. 

Zadnja leta sicer na Žu-
pančičevi ulici domuje Ko-
vačnica, ki pa se bo preselila 

v podjetniški inkubator v 
prostore nekdanjega sede-
ža pošte na Poštni ulici v sta-
rem mestnem jedru. Pod-
jetniški inkubator bo glav-
ni podporni organ podje-
tništvu na Gorenjskem.

Kot so tudi sporočili s 
kranjske občine, so pred 
kratkim pridobili gradbeno 
dovoljenje za preureditev 
prostorov. Tako bodo lahko 
postavili tudi dvigalo, ki bo 
hkrati služilo tudi gibalno 
oviranim za vstop v Mestno 
hišo. 

Dodatni prostori za šolarje
Osnovna šola Jakoba Aljaža bo dodatne prostore 
dobila v nekdanji trgovski šoli.

Kamnik – Javni zavod Mekinjski samostan je v svojih pro-
storih uredil stalno pregledno razstavo z naslovom »Jože 
Plečnik 1872–1957. Arhitekt v Ljubljani, Pragi in na Dunaju«, 
ki jo bodo odprli v četrtek, 8. oktobra, ob 18. uri. Avtor raz-
stave je dr. Damjan Prelovšek, ki je svoje življenje posvetil 
raziskovanju Plečnika in njegovih del. Slovesnost bo obogatil 
Godalni kvartet Orfej. Obvezna rezervacija vstopnic na info@
samostanmekinje.si.

Odprli bodo stalno razstavo o Plečniku


