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AKTUALNO

Razglasili štiri  
zlate inovacije
Od trinajstih inovacij, ki so se le
tos potegovale za priznanja naj
boljšim inovacijam v regiji, je go
spodarska zbornica štiri nagradila 
z zlatim priznanjem, pet s srebr
nim, tri z bronastim ter eno s po
sebnim priznanjem.

3

GORENJSKA

Obnovljena  
vodovod in cesta
Skoraj leto dni je trajala obnova 
vodovoda v naseljih Ovsiše, Do
bravica in Poljšica. V okviru polmi
lijonske investicije so tudi na novo 
preplastili cesto ter uredili odvod
njavanje in javno razsvetljavo.

4

KRONIKA

V nesreči niso  
ostali sami
Družina Bodlaj iz Cegelnice, ki ji je 
pred dnevi požar uničil dom, je 
hvaležna za vso prejeto pomoč. 
Med drugim so denarno pomoč 
za obnovo hiše hitro prispevali 
tudi njihovi sovaščani.

16

ZADNJA

Za stoti rojstni  
dan so ji zapeli
V Zavodu sv. Martina v Srednji 
vasi v Bohinju so prejšnji teden 
pripravili praznovanje ob častitlji
vem jubileju ene od svojih stano
valk: Justina Ceklin, sicer doma
činka iz Studora, je praznovala 
stoti rojstni dan.

24

VREME

Danes in jutri bo sončno 
z občasno povečano oblač-
nostjo. V četrtek bo zmer-
no do pretežno oblačno. 
Pihal bo jugozahodnik.

6/18 °C
jutri: delno oblačno

Priloga: 

loški glas

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški župan 
Matej Slapar, komendski 
župan Stanislav Poglajen in 
direktor podjetja SGP Gra-
ditelj Janez Zorman so v če-
trtek, 24. septembra, pod-
pisali gradbeno pogodbo za 
izgrad njo Zbirnega centra 
Suhadole.

Zbirni center bo zgra-
jen v neposredni bližini ob-
stoječega centra za zbira-
nje odpadkov v t. i. Suhadol-
ski jami, k projektu pa sta se 
občini zavezali po prejemu 
sklepa inšpektorata za oko-
lje in prostor, ki je občinama 
ureditev novega centra nalo-
žil do konca letošnjega leta. 

Gradbena pogodba 
je podpisana
Te dni se bo začela gradnja Zbirnega centra 
Suhadole, skupnega projekta občin Kamnik in 
Komenda. Za dobrih 1,1 milijona evrov ga bo 
zgradilo kamniško podjetje SGP Graditelj.

411. stran

Urša Peternel,  
Suzana P. Kovačič

Jesenice, Ljubljana – V Splo-
šni bolnišnici Jesenice so 
prejšnji teden na dveh bol-
nišničnih oddelkih s testom 
na covid-19 potrdili okuž-
bo pri petih pacientih. Ni-
hče od njih ob sprejemu ni 
imel znakov, ki bi kazali na 
možnost okužbe, je poveda-
la Maja Valjavec iz bolnišni-
ce. Štirje okuženi bolniki so 
bili premeščen v bolnišni-
ce za paciente s covidom-19, 
ena pacientka pa je bila od-
puščena v domačo oskrbo, 

tako da včeraj v bolnišnici ni 
bilo več nobenega bolnika s 
potrjeno okužbo.

Po odvzetih brisih pri ti-
stih, s katerimi so bili obo-
leli v stiku, pa je bila okužba 
potrjena tudi pri šestih za-
poslenih, ki so jih poslali v 
karanteno. Izvidi drugih za-
poslenih so negativni, delo 
opravljajo v zaščitni varoval-
ni opremi. Za nove spreje-
me so zaprli gastroenterolo-
ški in abdominalni oddelek 
ter odpovedali vse nenujne 
posege v bolnišnici.

»Čez nekaj dni bomo pri 
zaposlenih teste ponovili in 

v primeru negativnih izvi-
dov odprli oddelke tudi za 
sprejem novih pacientov,« 
je dodala Valjavčeva in opo-
zorila, da imajo v bolnišnici 
veliko stisko s prostorom. 

Pričakujejo, da se bodo s 
podobnimi vnosi virusa v 
bolnišnico v jesensko-zim-
skem času še srečali. »Tru-
dimo se, da zagotovimo čim 
boljše pogoje za zdravje za-
poslenih in oskrbo pacien-
tov in da bi delo v bolnišni-
ci potekalo kar se da nemo-
teno,« je še poudarila pred-
stavnica bolnišnice.

Virus v jeseniški bolnišnici
V Splošni bolnišnici Jesenice so potrdili okužbo pri petih pacientih in šestih 
zaposlenih. Dva oddelka so zaprli za nove sprejeme ter odpovedali vse 
nenujne posege. Po novem je za vstop v Slovenijo dovolj negativen izvid 
testa, testiranje je možno tudi med karanteno.

Koronavirus je »vdrl« v jeseniško bolnišnico, okužbo so potrdili pri petih pacientih in šestih 
zaposlenih, ki so bili v stiku z obolelimi. 42. stran

Simon Šubic

Kranj – V Iskraemecu so ob 
75-letnici podjetja končali 
obsežno investicijo v ener-
getsko obnovo upravne stav-
be in prenovo proizvodnih 
prostorov. »Veliko smo vlo-
žili v prostore in opremo. 
Naš proizvodni obrat je da-
nes najmočnejši in najver-
jetneje najboljši v Evropi,« 
je pred dnevi na slovesnem 
odprtju prenovljenih objek-
tov poudaril Luis Goncalves, 
glavni izvršni direktor Iskra-
emeca. »Pred nami so velike 
stvari, od avtomatizacije do 
širitve poslovanja,« pa je na-
povedal izvršni direktor za 
finance Bahaa Abdullah. 

V Iskraemecu združili proizvodnjo
»Tudi v naslednjih letih bomo vlagali v razvoj Iskraemeca,« je ob 75letnici kranjske družbe obljubil 
egiptovski lastnik Ahmed Elesewedy. 

Praznovanje 75-letnice podjetja so v Iskraemecu zaznamovali tudi s prenovo upravne 
stavbe in proizvodnih prostorov. 49. stran
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Knjigo prejme MARJAN PLATOVNJAK z Brezij.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Popolnoma ekološko šipkovo olje Yanumi – 
za zdravo in sijočo polt 

S svojo enkratno sposobnostjo regeneracije, 
vlaženja in zaščite kože je certificirano naravno 
šipkovo olje Yanumi kot nalašč za preprečeva-
nje staranja kože, saj na naraven način ohranja 
zdravo in sijočo polt. Zaradi kombinacije moč-
nih aktivnih sestavin je šipkovo olje edinstveno 
sredstvo za preprečevanje staranja kože, njene 
dehidracije in neenakomernega tena kože, s svojo 
visoko vsebnostjo vitaminov C in A pa je odlično 
za nego občutljive in mastne kože, aken in kože 
z velikimi porami. 
Nagradno vprašanje: Katera dva vitamina v visoki 
koncentraciji vsebuje šipkovo olje? Odgovore s 
svojimi podatki pošljite do srede, 7. oktobra 2020, 
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Cikel sodobnega slovenskega filma na TV SLO

Na Televiziji Slovenija bodo od 30. septembra 2020 pa vse do 
4. novembra 2020 v okviru stalnih filmskih terminov Sedmi 
pečat, Film tedna in Petkov film predvajali šest novih sloven-
skih filmov. Cikel sodobnega slovenskega filma se bo začel v 
sredo, 30. septembra 2020, s filmom režiserja Andreja Košaka 
Vsi proti vsem. Sledijo Zgodovina ljubezni, Oroslan, Zgodbe 
iz kostanjevih gozdov, Jaz sem Frenk in Izbrisana. Vsi filmi 
bodo po prvem predvajanju na voljo na ogled tudi na portalu 
www.rtvslo.si/tv/filmi-in-serije. 

Vsi proti vsem
Film Vsi proti vsem režiserja Andreja Košaka (TV SLO 1, sreda, 
30. septembra, ob 20.05) je politična drama, ki v marsičem 
spominja na dogajanje v današnji slovenski družbi in bogat 
nabor nepravilnosti, o katerih vsakodnevno poročajo mediji. 
RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
set za izdelavo vremenske postaje. V žrebu boste sodelovali, 
če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kdo je režiser filma 
Vsi prosti vsem? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 
7. oktobra 2020, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g- glas.si.

Bohinjska Bistrica – Iz Zdravstvenega doma Bohinjska Bistri-
ca so sporočili, da je umrl njihov sodelavec in prijatelj Boris 
Blašković, dr. med., specialist splošne medicine, ki je po upo-
kojitvi v Zagrebu svoje znanje in pomoč nesebično delil med 
Bohinjce. Za članek v Gorenjskem glasu je konec lanskega leta 
o svojem zdravniškem delu povedal: »Pomemben je pogovor. 
Pacient mora imeti občutek, da si ga kot zdravnik zares slišal. 
Računalnik je vse večji problem, ker več časa porabiš zanj 
kot za pacienta. A dobra anamneza, ki vključuje pogovor, je 
polovica diagnoze. Poleg tega so me profesorji naučili, da se 
pregled začne že pri vratih, skozi katera stopi bolnik.« Bohi-
njcem bo ostal v spominu tudi kot glasbenik. Večkrat so ga 
povabili, da zaigra na violino. Ker se od njega zaradi trenutnih 
ukrepov ne bo možno osebno posloviti, bo v njegov spomin 
danes ob 17. uri sveta maša v cerkvi sv. Miklavža v Bohinjski 
Bistrici. V preddverju Zdravstvenega doma Bohinj je žalna 
knjiga, v katero se lahko občani vpišejo. 

Maša v spomin na zdravnika Borisa Blaškovića

Okužbi tudi v Domu 
počitka Mengeš

V četrtek so v Sloveniji po
trdili kar 192 okužb z novim 
koronavirusom, od tega na 
širšem Gorenjskem sedem 
v Domžalah, štiri v Kranju in 
Medvodah, po dve v Radov
ljici, Škofji Loki in Kamniku, 
po eno pa na Bledu, v Žirov
nici, Tržiču, Železnikih, Vo
dicah in Mengšu.

V petek so potrdili 184 
okužb, od tega šest v Kra
nju, po štiri v Vodicah in 
Radovljici, tri v Domžalah, 
po dve na Jesenicah, v Škofji 
Loki, Cerkljah in Preddvo
ru, po eno pa v Kranjski 
Gori, Bohinju, Železnikih, 
Naklem, Šenčurju, Medvo
dah in Kamniku. 

V soboto so potrdili 159 
okužb, od tega štiri v Kra
nju, tri v Škofji Loki, po dve v 
občinah Bled, Gorje, Radov
ljica, Tržič, Vodice, Medvo
de, Kamnik in Domžale, po 
eno pa v občinah Jesenice in 
Komenda. 

V nedeljo so opravili 909 
testov, kar je precej manj 
kot v preteklih dneh. Potrdi
li so 39 okužb, od tega dve v 

Kranju. Koronavirus je razpr
šen po vsej državi, najbolj se 
širi v domovih za starejše, šo
lah, delovnih organizacijah, 
je na včerajšnji vladni novi
narski konferenci dejal vlad
ni govorec Jelko Kacin. Oku
žena sta tudi dva zaposlena v 
Domu počitka Mengeš. 

Hospitaliziranih je se
demdeset bolnikov, od tega 
jih je 16 v intenzivni negi. 
Od četrtka do vključno nede
lje so zaradi covida19 umr
le štiri osebe, skupaj do zdaj 

149. Na širšem Gorenjskem 
sta od marčevskega izbruha 
epidemije do nedelje zaradi 
te bolezni umrli dve osebi v 
občini Domžale, dve na Jese
nicah, po ena v Kranju, Na
klem, Šenčurju in Žirovnici.

O karanteni na meji

Z novim vladnim odlokom 
so se na podlagi priporočila 
Evropske komisije spreme
nila pravila odrejanja karan
tene. Po novem oranžni se
znam držav (države s pos
labšanimi epidemiološkimi 
razmerami) nadomešča do
sedanji rumeni seznam. Dr
žave, uvrščene na zeleni se
znam, so varne države, na 
rdečem seznamu pa so drža
ve s slabimi epidemiološkimi 

razmerami. Za vstop v Slove
nijo iz države na zelenem se
znamu ni karantene. Šteje se 
tudi, da oseba prihaja iz drža
ve na zelenem seznamu, če je 
v tej državi prebivala nepre
kinjeno najmanj 14 dni pred 
vstopom v Slovenijo, kar lah
ko izkaže z dokazilom.

Osebi, ki vstopa v Slovenijo 
in ima prebivališče v državah, 
ki so na rdečem seznamu, ali 
prihaja iz teh držav, se zaradi 
morebitne okužbe z virusom 
SARSCoV2 odredi karante

na za deset dni. Karantena pa 
ne bo odrejena, če oseba ob 
prehodu meje predloži nega
tiven izvid testa na prisotnost 
SARSCoV2, ki ni starejši od 
48 ur in je bil opravljen v drža
vi članici EU, državi članici 
schengenskega območja ali v 
Sloveniji (dodanih je še 12 iz
jem brez karantene). Oseba, 
ki ji je bila odrejena karante
na, lahko v času njenega tra
janja opravi testiranje na pri
sotnost SARSCoV2. Če je 
izvid testa negativen, pristoj
ni organ odločbo odpravi.

Na zelenem seznamu je  
samo šest držav EU in pet iz 
drugih držav, med njimi Sr
bija. Na rdečem seznamu je 
16 držav članic EU in schen
genskega območja, pri čemer 

so za države, ki imajo neena
komerne porazdelitve okužb, 
na seznamu samo admini
strativne enote s slabo epide
miološko sliko, in 114 tretjih 
držav. Med našimi soseda
mi so na rdečem seznamu v 
Avstriji administrativne eno
te Dunaj, Predarlska in Ti
rolska, na Hrvaškem admi
nistrativne enote Brodsko
posav ska, Dubrovniškone
retvanska, Liškosenjska, Po
žeškoslavonska, Šibensko
kninska, Splitskodalmatin
ska, Virovitiškopodravska in 
Zadarska, na Madžarskem pa 
Budimpešta in GyőrMoson
Sopron. Držav na oranžnem 
seznamu posebej ne izpisuje
jo. Oseba, ki v Slovenijo priha
ja iz države članice EU oziro
ma države članice schengen
skega območja, ki je uvrščena 
na oranžni seznam (kot je Ita
lija), lahko vstopi brez omeji
tev in brez karantene.

Blizu devetsto učencev 
v karanteni

Po prvem mesecu novega 
šolskega leta podatki kažejo, 
da se bo pouk še naprej od
vijal po zelenem modelu B, 
kar pomeni, da učenci in di
jaki obiskujejo pouk v šoli, 
so sporočili v petek s šolske
ga ministrstva. Med zaposle
nimi v slovenskih vrtcih je 
bilo na ta dan potrjenih de
set okužb, med zaposleni
mi v osnovnih šolah 47 in de
vet v srednjih šolah. V karan
teni je bilo 22 zaposlenih v 
vrtcih zaradi suma na okuž
bo, v osnovnih šolah je bilo v 
karanteni sto zaposlenih in še 
devet v srednjih šolah.

Na ta dan je bilo med 
vrtčevskimi otroki v karan
teni dvajset otrok, v osnovni 
šoli 166 učencev in 68 dija
kov srednjih šol. Okuženi z 
novim koronavirusom pa so 
bili na ta dan trije vrtčevski ot
roci, 41 osnovnošolcev in 25 
srednješolcev.

Poleg tega je v karanteni še 
šest oddelkov vrtčevskih ot
rok (104 otroci), štirideset od
delkov osnovnošolcev (859 
učencev) in dvajset oddelkov 
srednješolcev (469 dijakov). 

Virus v jeseniški bolnišnici
31. stran

Okuženi s koronavirusom pri nas so po zadnjih podatkih iz petka, 25. septembra, trije 
vrtčevski otroci, 41 osnovnošolcev in 25 srednješolcev. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – V organizaciji Fakultete za pravo in poslovne vede 
Katoliškega inštituta v Ljubljani je potekala mednarodna znan-
stvena konferenca z naslovom Trideset let tranzicije. S kon-
ferenco so se oddolžili spominu na 100. obletnico rojstva 
slovensko-britanskega političnega disidenta in liberalnega 
ekonomista Ljuba Sirca (1920–2016), čigar osebno knjižnico 
in arhiv je po njegovi smrti v dar prejel Katoliški inštitut. Ljubo 
Sirc eden je prvih (zahodnih) znanstvenikov, ki se je posvetil 
dosledni kritiki pomanjkljivosti državnega socializma, zlasti 
na področju investicijske neučinkovitosti, pomanjkanja pod-
jetniškega duha in slabih institucij. Konferenca je potekala 
pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta 
Pahorja. Potekala je kot hibridni dogodek v živo in po spletu, 
razpravljalo je več kot trideset govorcev iz desetih držav, skle-
nili pa so jo z okroglo mizo o vplivu Evropske unije in o (ne)
uresničevanju vladavine prava v (post)tranzicijski Sloveniji. 
Organizacijski odbor konference je podelil nagrado za najbolje 
napisani raziskovalni prispevek.

Mednarodna konferenca v spomin na Ljuba Sirca

Kranj – Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Ma-
riboru so minuli teden izpeljali 39. mednarodno znanstveno 
konferenco z naslovom Organizacije na krožišču inovativnosti 
in digitalne transformacije. Ob tej priložnosti so v sodelova-
nju z MojeDelo.com podelili tudi prve priznanji in nagradi za 
najboljše kadrovske prakse 2020. S tem so želeli v ospred-
je postaviti organizacije, ki so pri svojem delu še posebno 
predane odličnosti in učinkovitosti na kadrovskem podro-
čju. Minuli četrtek se je v prostorih Mestne knjižnice Kranj 
predstavilo vseh šest organizacij, ki so prišle v ožji izbor, to 
so: Cosylab Control System Laboratory, Kostak komunalno in 
gradbeno podjetje, Lek, Plastika Skaza, Vzajemna zdravstvena 
zavarovalnica in Zavarovalnica Triglav. Strokovna komisija je 
po zaključenih predstavitvah podelila priznanja vsem finalis-
tom, nagrado za najboljšo kadrovsko prakso 2020 je prejelo 
podjetje Plastika Skaza, podjetje Lek pa si je za projekt Bio 
camp prislužilo častno omembo, so sporočili s Fakultete za 
organizacijske vede.

Nagrade za najboljše kadrovske prakse



3Gorenjski glas
torek, 29. septembra 2020

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 
9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, 
d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 
04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. 
ure, petek od 8. do 15. ure sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, 
izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, 
Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / 
Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo  
10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od  
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

AKTUALNO info@g-glas.si

Kmetijski strokovnjaki in 
tudi kmetje dobro vedo, 
da je v kmetijstvu, v »to-

varni na prostem«, v desetih 
letih običajno pet povprečnih 
letin, dve ali tri so slabe, ena ali 
dve pa dobre. Letos je bilo eno 
od teh let, ko je bilo za kme-
tijstvo, vsaj kar zadeva letino, 
dobro leto. Na Gorenjskem so 
bili skozi vse pridelovalno leto 
dokaj dobri naravni pogoji za 
rast in razvoj rastlin. Padavin 
je bilo dovolj, temperature so 
bile ugodne. Gorenjska jo je za 
razliko od nekaterih drugih po-
krajin odnesla brez večjih ujm. 
Edino, kar je zmotilo pridela-
vo, sta bili spomladanska poze-
ba, ki je nekoliko prizadela pri-
delavo sadja in žit, ter toča, ki 
je k sreči ne preveč usodno kles-
tila na žabniškem območju ter 
na območju Lahovč, Zaloga, 
Komende, Mengša, Domžal 
... Bolezni in škodljivci so bili v 
normalnih mejah, tudi pri ko-
ruzi, ki zaseda več kot polovico 
gorenjskih njiv, koruzni hrošč 
(še) ni povzročal škode.  

V takšnih naravnih razme-
rah so bili, ob dobri skrbi za 
polja in travnike, dobri tudi 
pridelki. Odkos trave je bil vsaj 
za petino večji kot v običajnih 
letih in verjetno še enkrat višji 
kot v najslabših (sušnih) letih, 
dovolj je bilo tudi planinske 
paše. Pri žitih so bili pridelki 
sicer precej odvisni od tehno-
loških ukrepov, a v povprečju 
so bili vsaj za desetino višji 
od običajnih. Pri krompirju je 

bil letos občutno višji pridelek 
kot lani, ko je bila sicer slaba 
letina. Silažne koruze je letos 
približno za petino več kot v 
normalnih letih. Dokaj dobra 
letina je tudi v sadjarstvu.

V količinsko dobri kmetijski 
letini bodo kmetje vsaj pri krmi 
lahko naredili nekaj zaloge 
za čase »sedmih suhih krav«. 
Čeprav na splošno velja, da 
od presežka ne boli glava, pa 
dobra letina lahko povzroči 
tudi težave. Skladiščne zmo-
gljivosti, narejene za normal-
ne kmetijske letine, postanejo 
pretesne, zato je treba poiskati 
rezervne in improvizirane re-
šitve, v takšnih razmerah pa 
je tudi več možnosti za razvoj 
skladiščnih bolezni. 

Če je v slabem vedno tudi kaj 
dobrega, velja tudi obratno: v 
dobrem je tudi kaj slabega. In 
kaj je to slabo?! Velik pridelek 
in velika ponudba na trgu obi-
čajno pomeni tudi znižanje 
odkupnih cen. Letos to najbolj 
občutijo pridelovalci krom-
pirja, še zlasti tisti, ki nimajo 
dovolj skladišč in morajo krom-
pir ponuditi kupcem ravno 
v (jesenskem) času, ko je po-
nudba na trgu največja. Sicer 
pa statistika pravi, da so bile 
julija cene kmetijskih pridelkov 
pri pridelovalcih v povprečju 
za 4,1 odstotka nižje kot julija 
lani, pri čemer so bile cene ra-
stlinskih pridelkov v povprečju 
za 0,4 odstotka višje, cene ži-
vali in živalskih izdelkov pa za 
7,3 odstotka nižje. 

Takih let, kot je letošnje,  
je v kmetijstvu bolj malo

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Simon Šubic

Kranj – Od trinajstih inova-
cij, ki so se letos po zaslugi 
141 inovatork in inovatorjev 
potegovale za priznanja naj-
boljšim inovacijam v regi-
ji, je Regionalna gospodar-
ska zbornica Gorenjske šti-
ri nagradila z zlatim prizna-
njem, pet s srebrnim, tri z 
bronastim ter eno s poseb-
nim priznanjem za prispe-
vek na področju inovativno-
sti. Za najboljše so minu-
li četrtek v prostorih Zava-
rovalnice Triglav v Kranju 
razglasili inovacije SIJ Acro-
nija skupaj z Razvojnim cen-
trom Jesenice, Alpine iz Ži-
rov, Iskratela iz Kranja in Do-
mela iz Železnikov skupaj s 
podjetjem Podkrižnik iz Na-
zarij. Vse štiri zlate inovaci-
je se bodo potegovale tudi za 
priznanja na nacionalni rav-
ni, ki jih podeljuje Gospo-
darska zbornica Slovenije.  

SIJ Acroni in Razvojni 
center Jesenice sta zlato pri-
znanje prejela za inovacij-
ski preboj na lastni blagov-
ni znamki Sinoxx. Inovaci-
ja temelji na tehnološkem 
razvoju toplotne obdelave 
dupleksnih in super duple-
ksnih nerjavnih jekel lastne 
blagovne znamke Sinoxx 
4462 in Sinoxx 4410. Ra-
zvoj so izvedli na novi lini-
ji za toplotno in površinsko 
obdelavo – HTL. »Razvojni 

preboj jim je uspel na dvigu 
kakovosti in produktivnosti 
ter obenem znižanju proi-
zvodnih stroškov in zmanj-
šanju obremenitve na oko-
lje,« je razložila ocenjevalna 
komisija. 

Žirovska Alpina je nav-
dušila s čevljem za tek na 
smučeh Elite 3.0, najlažjim 
in najbolj odzivnim nordij-
skim smučarskim čevljem 
za tekmovalce na najviš-
ji ravni. Gre za prvi teka-
ški čevelj, ki omogoča kro-
ženje zraka, zato stopalo 
ostaja suho in ohranja mo-
čan odriv na maksimumu. 
So tudi prvi čevlji, izdelani 
brez uporabe PVC-materia-
lov, odlikuje pa jih izjemno 
prileganje stopalu, stabil-
nost in lahkotnost. 

Iskratelova zlata inova-
cija se imenuje Innbox 
Mesh operaterska rešitev 
razprostrtega omrežja, ki 
deluje na način 'priključi in 
uporabljaj', z njo pa je mogo-
če preprosto in hitro name-
stiti nove dostopovne toč-
ke in zagotoviti enako po-
kritost z manjšim številom 
dostopovnih točk. Poleg sa-
modejne namestitve omo-
goča upravljanje, omogoča-
nje storitev in diagnostiko, 
vse to pa je mogoče integri-
rati v domače prehode in sis-
tem TR-069 za avtomatsko 
konfiguriranje, so razložili. 

Podjetji Domel in Pod-
križnik pa sta bili z zlatim 
priznanjem nagrajeni za ra-
zvoj centralnega pogona za 
e-kolo. Skupaj s podjetjem 

EMSISO in v sodelovanju 
s fakulteto za strojništvo so 
razvili enega najmočnejših 
hibridnih pogonov za cen-
tralni pogon e-kolesa. Prvi 
odzivi testov na nemškem 
tržišču so obetavni, s tem na 
področju e-mobilnosti dobi-
vajo tudi mednarodne kom-
petence razvojnih dobavite-
ljev, piše v obrazložitvi. 

Srebrno priznanje so na 
osemnajsti podelitvi regij-
skih priznanj prejela podje-
tja Alpineon, SIJ Acroni in 
Razvojni center Jesenice, 
SRC Infonet, Coaching4me 
in ResEvo, bronasto prizna-
nje pa Iskratel (za dve ino-
vaciji) in SIJ Acroni. Poseb-
no priznanje za prispevek 
na področju inovativnosti so 
podelili podjetju Igmar.  

Razglasili štiri zlate inovacije
Regionalna gospodarska zbornica Gorenjske je pred dnevi osemnajstič razglasila najboljše inovacije 
v regiji: za nacionalna priznanja se bodo potegovale štiri zlate gorenjske inovacije.

Letošnji prejemniki regijskih priznanj za najboljše inovacije / Foto: GZS – Regionalna zbornica Gorenjska

Ana Šubic

Železniki – Pri postopkih 
v zvezi z načrtovanim do-
mom starejših v Železnikih 
je prišlo do novega zapleta. 
Kot je na seji občinskega sve-
ta minuli četrtek poročal žu-
pan Anton Luznar, je občin-
ski svetnik Miran Šturm ob 
poizvedovanju na ministr-
stvu za delo, družino in so-
cialne zadeve dobil informa-
cijo, da investitor SeneCura 
Central SI ni oddal vloge za 
zamenjavo lokacije doma, 
pa čeprav so se o tem dogo-
vorili že pred tremi meseci. 
V občinski upravi sedaj ča-
kajo na pojasnila investitor-
ja, ki mu je ministrstvo ko-
nec predlanskega avgusta 
podelilo koncesijo za pro-
jekt grozda petih manjših 
domov, med katerimi je tudi 
železnikarski.

Kot smo že poročali, pa 
je škofjeloška upravna eno-
ta v predodločbi ugotovila, 
da dobrih dva tisoč kvadra-
tnih metrov veliko zemlji-
šče Na Kresu, kjer bi gradili 
dom, nima ustrezno predvi-
denih površin za parkiranje. 
Večino so jih namreč predvi-
deli na treh nekoliko oddalje-
nih lokacijah, a bi morale biti 
na funkcionalnem zemljišču 
objekta. Župan in predstav-
niki SeneCure so se tako ko-
nec junija na sestanku na mi-
nistrstvu dogovorili, da bo in-
vestitor podal predlog za pre-
stavitev načrtovanega doma 
s predvidene lokacije, ki jo je 
zagotovila občina, na sosed-
nje, še enkrat večje zemljišče 
v zasebni lasti na drugi strani 
vodotoka Dašnica.

Župan domneva, da so in-
vestitorja od oddaje vloge ver-
jetno odvrnili večji stroški, 

povezani z drugim zemljiš-
čem: poleg kupnine so tu še 
dodatni stroški za zagotovi-
tev poplavne varnosti, zgra-
diti bi bilo treba dostopno 
pot in most preko vodotoka 
ter verjetno ponovno izdelati 
projekt. Kot je pojasnil, so na 
direktorja SeneCure v Avstri-
ji Antona Kellnerja ter Mar-
kusa Zollerja, ki je pri njih 
zadolžen za gradnjo domov, 
vključno z grozdom manjših 
domov v Sloveniji, in se je 
tudi udeležil sestanka na mi-
nistrstvu, naslovili elektron-
sko pošto s povzetkom do-
govorov ter vprašanjem, za-
kaj niso podali vloge za spre-
membo lokacije in kakšne 
načrte imajo glede gradnje 
doma v Železnikih. Prav tako 
so ju prosili, da bi se sredi ok-
tobra sestali, saj naj bi bila po-
vabljena na slovesnost ob po-
laganju temeljnega kamna 

za dom starejših v Žireh, ki 
ga bodo prav tako zgradili v 
okviru omenjenega grozda. 

Še pred tem se bodo v 
tem tednu po besedah žu-
pana srečali tudi z direk-
torjem Domela Matjažem 
Čemažarjem in njegovim 
sodelavcem Janezom Rih-
taršičem. »Pogovarjali se 
bomo, ali so pripravljeni 
kriti del stroškov v prime-
ru gradnje doma na novi lo-
kaciji. Sledil bo še sestanek 
s predstavniki stolpnic in 
mestnega odbora Na Kre-
su, da vidimo, ali so tudi 
kakšne možnosti za parki-
rišča v samem naselju,« je 
še povedal Luznar.

Svetniku Šturmu se zdi 
škoda, da so od dogovora na 
ministrstvu pretekli že tri-
je meseci, saj bi lahko v tem 
času že začeli pogovore z in-
vestitorjem in iskati rešitve.

Investitor ni oddal vloge
Investitor v načrtovani dom starejših v Železnikih kljub dogovoru na ministrstvo ni oddal vloge za 
zamenjavo lokacije. V občinski upravi sedaj čakajo na njegova pojasnila, za pomoč pri iskanju rešitev 
pa se bodo srečali tudi z vodstvom Domela.
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Podnart – Krajevna skupnost 
Podnart je v četrtek pripra-
vila slovesnost ob zaključ-
ku obnove odsekov vodovo-
da v naseljih Ovsiše, Dobra-
vica in Poljšica pri Podnar-
tu v skupni dolžini 1800 me-
trov. Gradnja, ki se je zače-
la že konec lanskega leta, je 
bila končana v tem mese-
cu, skupna vrednost del pa 
je bila približno pol milijo-
na evrov.

Po obnovi vodovoda je 
bila obnovljena tudi cesta, 
ki je na novo preplaščena, 
na kritičnih mestih je bilo 
urejeno odvodnjavanje. 
Novozgrajena je tudi javna 
razsvetljava. Kot so pojas-
nili na radovljiški občinski 
upravi, je sočasno z obnovo 
vodovoda Elektro Gorenj-
ska obnovil svoje omrežje 
na tem območju; ker je del 
električnih vodov vgrajen 
v ceste, so njihovo obnovo 
sofinancirali v višini prib-
ližno 64 tisoč evrov.

Župan Ciril Globočnik 
je izrazil zadovoljstvo nad 
dejstvom, da je ta zahtev-
ni infrastrukturni projekt 

uspešno zaključen. »Če bi 
šlo zgolj za asfaltiranje ceste 
na novo, bi bilo delo zaklju-
čeno zelo hitro. A v cestišče 
je vgrajena tudi vodovodna 
infrastruktura, kar investi-
cijo podaljša in podraži. Do-
mačinom se zahvaljujem 
za potrpežljivost; zavedam 
se, da je bil promet oviran 
kar nekaj časa, pa vendarle, 
verjamem, da so obnovljeni 

odseki vredni vloženega tru-
da,« je na priložnostni slo-
vesnosti, ki so jo pripravi-
li učenci Podružnične šole 
Ovsiše, povedal župan. 

»Krajevna skupnost je ve-
lika, tako da se bodo različ-
na dela nadaljevala. S 1. ok-
tobrom pa projekt obnove 
proge prav od Podnarta do 
Lesc začenjajo tudi Sloven-
ske železnice; kar nekaj z 

obnovo povezanih projek-
tov je načrtovanih tudi na 
območju krajevne skupnos-
ti Podnart,« je še napovedal 
župan.

Tako predsednik krajevne 
skupnosti Nejc Šter kot žu-
pan Globočnik sta sicer po-
sebej poudarila pomen za-
ključka obnovitvenih del na 
odseku mino Podružnične 
šole Ovsiše.

Obnovljena vodovod in cesta
Skoraj leto dni je trajala obnova odsekov vodovoda v naseljih Ovsiše, Dobravica in Poljšica pri 
Podnartu. V okviru polmilijonske investicije so tudi na novo preplastili cesto, uredili odvodnjavanje in 
postavili javno razsvetljavo.

Eden od obnovljenih delov vodovoda in posledično ceste je tudi odsek mimo Podružnične 
šole Ovsiše, kjer so v četrtek pripravili priložnostno slovesnost ob zaključku projekta. Trak 
sta prerezala radovljiški župan Ciril Globočnik in predsednik sveta KS Podnart Nejc Šter.

Urša Peternel

Jesenice – Stanovanjski 
sklad Republike Slovenije 
bo sredi Jesenic lahko gradil 
dva večstanovanjska objek-
ta, v katerih bo 43 nepro-
fitnih stanovanj za mlade 
družine. Jeseniški občinski 
svetniki so namreč na seji 
prejšnji teden soglasno po-
trdili Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem 
načrtu (OPPN) Partizan, ki 
je osnova za začetek gradnje. 

Stanovanjski sklad je pred 
časom napovedal, da bo pro-
jekt uresničil do leta 2023. 
Župan Blaž Račič je ob tem 
izrazil zadovoljstvo, da bodo 
Jesenice dobile nova stano-
vanja za mlade družine. 

»Mladi uhajajo, zato je 
prav, da imamo mehanizme, 

da vsaj nekatere zadržimo, 
nas pa čaka še delo tudi na 
drugih področjih,« je ob 
tem dejal župan. V pritlič-
ju objektov pa ne bo nove 
knjižnice, kot so predlagali 
nekateri, saj bi zanjo potre-
bovali 2500 kvadratnih me-
trov površin, pritličje objek-
tov pa obsega zgolj 535 kva-
dratnih metrov. OPPN Par-
tizan sicer ureja 2,4 hektarja 

veliko območje med TVD 
Partizan in nekdanjo Ke-
mično čistilno in pralnico, 
ki je razdeljeno na več funk-
cionalnih enot. Med dru-
gim omogoča tudi obnovo 
stavbe TVD Partizan in bi-
vše čistilnice (kjer investi-
tor namerava urediti hos-
tel v pritličju, v nadstropjih 
pa stanovanja) in ureditev 
mestnega parka.

Zelena luč za neprofitna stanovanja
Jeseniški občinski svetniki so potrdili OPPN Partizan, ki je osnova, da bo Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije sredi Jesenic lahko zgradil dva večstanovanjska objekta s 43 neprofitnimi stanovanji.

Urša Peternel

Jesenice – Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo 
(MIR) občin Jesenice, Gor-
je, Kranjska Gora in Žirov-
nica bo dobil nove naloge. 
Gre za skupno občinsko 
upravo štirih občin, ki je 
doslej delovala na področju 

občinskega redarstva in in-
špektorata, po novem pa do-
bila še skupno pravno služ-
bo in nalogo koordinacije 
Civilne zaščite. Tako naj bi 
v prvi polovici prihodnjega 
leta na novo zaposlili prav-
nika in svetovalca za nalo-
ge Civilne zaščite, v dru-
gi polovici leta pa naj bi se 

okrepili še z dvema novi-
ma občinskima redarjema. 
Tako naj bi bilo skupaj tri-
najst zaposlenih.

Kot je dejal vodja MIR 
Gregor Jarkovič, bodo spre-
menili tudi deleže financira-
nja s strani občin, s čimer se 
prilagajajo trenutnim potre-
bam občin. 

Obenem pa se bo zvišal 
delež sofinanciranja delova-
nja MIR iz državnega prora-
čuna iz 35 na 45 odstotkov. 
Spremembe odloka o usta-
novitvi so na seji prejšnji te-
den potrdili jeseniški občin-
ski svetniki, enako morajo 
storiti še v Gorjah, Kranjski 
Gori in Žirovnici.

Nove naloge inšpektorata in redarstva
Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) Jesenice bo dobil še pravno službo in nalogo koordinacije 
Civilne zaščite.

Urša Peternel

Koroška Bela – V Kulturnem 
hramu na Koroški Beli je do 
1. oktobra na ogled fotograf-
ska razstava Sandija Novaka 
z naslovom Bvažunova hiša 
– bilo je nekoč. 

»Idejo za razstavo sem 
dobil pred tremi leti, ko 
smo s fotografskim krož-
kom v sodelovanju s Petro 

Alič fotografirali kamnito 
dediščino Koroške Bele. Ko 
sem vstopil v hišo, me je po-
polnoma prevzela. Zelo rad 
fotografiram stvari, ki bodo 
šle kmalu v pozabo. Bvažu-
nova hiša me je očarala, ker 
se je v njej ustavil čas ...« 
je ob rob razstavi povedal 

avtor in dodal, da v hiši ni 
umetne svetlobe, zato je 
bilo ustvarjanje poseben iz-
ziv. Na razstavi je na ogled 
samo del fotografij, sicer pa 
je za celotno kolekcijo foto-
grafij na državni fotograf-
ski razstavi Človek in kovi-
na prejel diplomo. 

Organizator razstave je 
Farno kulturno društvo Ko-
roška Bela, tako društvo kot 

avtor Sandi Novak pa sta 
tudi prejemnika letošnjega 
občinskega priznanja. Raz-
stava je postavljena v okviru 
Dnevov evropske kulturne 
dediščine in Tedna kultur-
ne dediščine, ki v letošnjem 
letu potekajo pod sloganom: 
Spoznaj? Varuj! Ohrani. 

Bvažunova hiša – 
bilo je nekoč
Sandi Novak na Koroški Beli razstavlja fotografije 
iz kolekcije Bvažunova hiša – bilo je nekoč. 
»Bvažunova hiša me je očarala, ker se je v njej 
ustavil čas ...« pravi avtor.

Ena od fotografij Bvažunove hiše avtorja Sandija Novaka

Jesenice – Stanovalci Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja 
so se razveselili nastopa folklornega para v narodnih nošah, za 
živo glasbo na harmoniki pa je poskrbel dolgoletni prostovo-
ljec Tone Dremelj. Stanovalci so bili še posebej presenečeni in 
veseli, ko so ugotovili, da je plesalka v domu zaposlena Marija 
Trček, sicer magistrica zdravstvene nege. Njen soplesalec je 
bil Mirko Potočnik, oba pa sta člana Folklornega društva Bled.

Nastop folklornega para v domu starejših

Plesalca Marija Trček in Mirko Potočnik ter harmonikar 
Tone Dremelj



5Gorenjski glas
torek, 29. septembra 2020 info@g-glas.si

Mateja Rant

Bled – Na Bledu v okviru šte-
vilnih projektov tako domači-
ne kot tudi obiskovalce spod-
bujajo, da vozilo pustijo doma 
ali na parkirišču ter se po Ble-
du in okolici odpravijo peš ali 
s kolesom. Za Bled bi bilo zato 
po besedah direktorja Turiz-
ma Bled Tomaža Roglja do-
brodošlo tudi tovrstno elek-
trično vozilo, s katerim se je 
bilo možno brezplačno pope-
ljati po Bledu minuli konec 
tedna in so ga v Sloveniji pre-
skušali prvič. A zaradi posle-
dic pandemije na Bledu ta 
čas nimajo sredstev za nakup 
takšnega vozila, zato se bodo 
letos posvetili predvsem ure-
janju kolesarskih poti.

Testne vožnje z električ-
nim mini busom se je minu-
li četrtek udeležil tudi minis-
ter Aleš Hojs, ki je poudaril, 
da je trajnostna mobilnost po-
membna z več vidikov, tudi z 
vidika prometne varnosti. »V 
mestnih središčih in v oko-
ljih, kot je Bled, s trajnostno 
mobilnostjo lahko celotna 
področja zapiramo za motor-
ni promet,« je poudaril mini-
ster, na občini pa dodajajo, da 
takšno izkušnjo na Bledu že 

imajo, ko so lani od junija do 
septembra po Bledu in okoliš-
kih vaseh vozili posebni turi-
stični avtobusi, s cest pa so na 
ta račun umaknili okoli 15 ti-
soč vozil. Minister Hojs si je 
z zanimanjem ogledal tudi, 
kakšne rešitve ponuja vozi-
lo, s katerim se je bilo možno 
brezplačno popeljati po Ble-
du. Na ministrstvu namreč 
želijo v prihodnjih letih z ze-
lenimi javnimi naročili uves-
ti del flote policijskih vozil na 

električni pogon, je pojasnil. 
Župan Janez Fajfar in Tomaž 
Rogelj pa sta ob tem predsta-
vila večletna prizadevanja lo-
kalne skupnosti za celovit 
trajnostni razvoj destinaci-
je. Trajnostno mobilnost po-
skušajo spodbujati tudi s po-
sebno spletno stranjo map.e-
-bled.si, na kateri tako obisko-
valci kot domačini lahko naj-
dejo vse informacije, poveza-
ne z mobilnostjo, interaktivni 
zemljevid pa je integriran tudi 
v spletno stran Turizma Bled 
www.bled.si. Obenem so par-
kirišča opremili s posebnim 
sistemom, ki uporabnikom 
že ob glavni cesti sporoča, ko-
liko parkirnih mest je na voljo, 
s temi informacijami pa pro-
met usmerjajo na parkirišča 
zunaj središča Bleda. K upo-
rabi trajnostne mobilnosti 

spodbujajo tudi svoje občane 
z urejanjem kolesarskih stez 
in pešpoti po občini. »Največji 
projekt, ki je še pred nami, pa 
je prav gotovo izgradnja kole-
sarske povezave med Bledom 
in Bohinjem, kar pa je pro-
jekt, ki ni pomemben samo 
za občini Bled in Bohinj, pač 
pa brez nepotrebnega preti-
ravanja lahko rečemo, da bo s 
tem projektom pridobila tudi 
celotna Gorenjska, s čimer se 
strinjajo tudi ostali gorenjski 
župani.« 

Izjemnega pomena je po 
županovih besedah še južna 
razbremenilna cesta, ki naj 
bi jo začeli graditi prihodnje 
leto. »Ko bo cesta zgrajena, bo 
Občina Bled jezersko skledo 
dejansko lahko zaprla za pro-
met, s tem pa se bodo uresni-
čile dolgoletne sanje Blejcev.«

Po Bledu z mini busom
V okviru Evropskega tedna mobilnosti je minuli konec tedna po blejskih cestah poskusno vozil 
električni mini bus francoske družbe Lohr Industrie. Z mini busom se je v četrtek popeljal tudi minister 
za notranje zadeve Aleš Hojs.

Z mini busom se je po Bledu zapeljal tudi minister Aleš Hojs. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Bled – Po drugem rebalan-
su občinskega proračuna 
občina načrtuje 13,5 milijo-
na evrov prihodkov, kar je 
pol milijona evrov več, kot 
so predvideli s prvim reba-
lansom v maju, tudi na ra-
čun višjih prihodkov iz tu-
ristične takse. Investicijski 
potencial občine se je sicer 
zaradi posledic epidemi-
je skoraj prepolovil, je po-
jasnil župan Janez Fajfar. 
»Kljub temu imamo za na-
ložbe še vedno na voljo 4,5 
milijona evrov, zato se za 
zdaj še nobeni nismo od-
povedali, kakšno smo le za-
maknili malo bolj v priho-
dnost.« 

V proračunu tako ostaja-
jo sredstva za nadaljevanje 
izgradnje Medgeneracijske-
ga centra Vezenine Bled in 
nove tržnice, ki naj bi jo od-
prli sredi oktobra, pa tudi ne-
katere nujne investicije na 
lokalnih cestah in ostali jav-
ni infrastrukturi, je poudaril 
župan. Velike in finančno 
zahtevnejše projekte, kot sta 
obnova jezerske promena-
de in sanacija osnovne šole, 
pa občina prelaga v prihod-
nja leta. Drugi rebalans je 
po županovih besedah ven-
darle nekoliko bolj pozitiven 
kot prvi, ko so načrtovali iz-
pad prihodkov v višini štiri 
milijone evrov. »Kaže, da si-
tuacija v gospodarstvu vsee-
no ni tako slaba, kot smo se 

bali. Vendar pa sedaj priha-
jajo za turizem 'suhi' mese-
ci,« je dejal župan in dodal, 
da tudi v jesenskih mesecih 
lahko računajo predvsem 
na domače goste, saj mno-
gi še niso izkoristili turistič-
nih bonov. »Večina gostov 
odhaja z Bleda z zelo lepimi 
vtisi in mnogi se tudi vrača-
jo,« je dejal župan, ki meni, 
da je čas, da se Slovenci zno-
va zavedo, kakšen biser je 
Bled. »Se je pa ob tem po-
kazalo, kako odvisni smo na 
Bledu od turizma – eno de-
lovno mesto v turizmu po-
meni še dve delovni mesti 
zunaj turizma.«

Ne glede na sedanje raz-
mere tudi pri načrtovanju 
proračuna za prihodnje leto, 

katerega osnutek so v prvem 
branju občinski svetniki 
prav tako že potrdili na zad-
nji seji, ostajajo optimistič-
ni. V prihodnjem letu na-
črtujejo 14,5 milijona evrov 
prihodkov, od tega bo za in-
vesticije na voljo šest milijo-
nov evrov. Še slabih 2,5 mili-
jona evrov bodo namenili za 
nadaljevanje gradnje med-
generacijskega centra, 290 
tisoč evrov bodo namenili za 
sanacijo mostu v Piškovci, 
pol milijona evrov za grad-
njo in vzdrževanje lokalnih 
cest, 700 tisoč evrov za ko-
munalno ureditev zazidal-
nega načrta Koritno in 650 
tisoč evrov za odkup ze-
mljišč za novo glavno avto-
busno postajo na Selišah. 

Sredstva za naložbe prepolovili
Blejski občinski svetniki so potrdili že drugi rebalans letošnjega proračuna. Prihodki bodo vendarle 
nekoliko višji, kot je kazalo ob prvem rebalansu. Za naložbe bodo namenili 4,5 milijona evrov.

Testne vožnje z električnim mini busom se je minuli 
četrtek udeležil tudi minister Aleš Hojs, ki je poudaril, 
da je trajnostna mobilnost pomembna z več vidikov, 
tudi z vidika prometne varnosti. »V mestnih središčih 
in v okoljih, kot je Bled, s trajnostno mobilnostjo lahko 
celotna območja zapiramo za motorni promet,« je 
poudaril minister.

Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Taborski dnevi 
se bodo začeli v petek, 2. ok-
tobra, ob 18. uri v Pirčevem 
domu na Taboru z odprtjem 
fotografske razstave nateča-
ja za izbor biste kiparja in 
rezbarja Petra Žiwobskega. 
Kulturno društvo (KD) Ta-
bor je pri postavitvi obelež-
ja Žiwobskemu dalo prilož-
nost študentom Akademije 
za likovno umetnost in obli-
kovanje Univerze v Ljublja-
ni. Pod mentorstvom pro-
fesorja Matjaža Počivavška 
so v natečaju sodelovali štir-
je študenti (Denis Vučko, 
Nina Tovornik, Denis Dra-
žetić in Matej Strojan). Obli-
kovali so več predlogov kipa, 
vsi pa si zaslužijo pozornost 
na razstavi. 

V soboto, 3. oktobra, ob 18. 
uri bo v Kulturnem domu v 
Podbrezjah literarni večer s 
predstavitvijo monografije 
Podbreška znamenja vere 
in kulture avtorice Dragi-
ce Perne in oblikovalke Eve 
Remškar. Knjigi na pot je dr. 
Ferdinand Šerbelj, umetno-
stni zgodovinar, zapisal, da 
je Dragica Perne opravila po-
membno nalogo: »Za izved-
bo takšnega načrta je pot-
rebno obilo natančne potr-
pežljivosti in njen uspeh se 
lepo zrcali v tem delu. Vsa 
pohvala velja tudi KD Ta-
bor, ki je v dvajsetih letih 
delovanja veliko prispeval 
k ozaveščanju in s tem tudi 
ohranjanju materialne in 

nematerialne oz. duhovne 
dediščine.« Predstavili bodo 
bogato sakralno kulturno 
dediščino, ki jo predstavlja-
jo župnijska cerkev sv. Jako-
ba, 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. 

V nedeljo, 4. oktobra, ob 
15. uri pa bodo odkrili obe-
ležje Petra Žiwobskega v 
Spominskem parku zna-
menitih Podbrežanov. Polj-
ski kipar Žiwobski je proti 
koncu 18. stoletja v Podbrez-
jah ustanovil kiparsko de-
lavnico. Prvo naročilo je do-
bil v domači cerkvi sv. Jako-
ba. Njegova dela strokovnja-
ki uvrščajo v vrh gorenjske-
ga baročnega kiparstva. Na 
odkritju njegove biste, ki je 
delo Denisa Vučka, bo slav-
nostni govornik predsednik 
državnega sveta Alojz Kovš-
ca, kip bo odkril poljski vele-
poslanik v Sloveniji Krzysz-
tof Olendzki skupaj s pred-
sednico KD Tabor Dragico 
Perne, blagoslovila ga bos-
ta podbreški župnik Miha 
Lavrinec in škof dr. An-
ton Jamnik. Kiparja Žiwob-
skega bo predstavil dr. Blaž 
Resman. 

Vsi dogodki bodo prip-
ravljeni skladno z ukrepi 
vlade in priporočili NIJZ za 
preprečevanje širjenja ko-
ronavirusa, zagotavlja orga-
nizator.

Taborski dnevi  
v Podbrezjah
Na petnajstih Taborskih dnevih bodo predstavili 
novo knjigo Podbreška znamenja vere in kulture 
ter odkrili spominsko obeležje kiparja in rezbarja 
Petra Žiwobskega.

Zgornje Jarše – Občina Domžale obnavlja pločnik na Kamniški 
cesti v Zgornjih Jaršah ob regionalni cesti Domžale–Duplica. 
Zamenjali bodo poškodovane robnike in zgradili novo me-
teorno kanalizacijo. Po končanju prenove pločnika se bo del 
lotila še Direkcija RS za infrastrukturo, ki bo prenovila dele 
cestišča na odseku od semaforiziranega križišča do železni-
škega prehoda.

Po obnovi pločnika še obnova ceste

Prenova pločnika v Zgornjih Jaršah
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Vilma Stanovnik

Kranj – ProstoRož je lani 
septembra iskal občino, v 
kateri bi ozelenili streho jav-
nega objekta. Na poziv se je 
odzvalo 15 občin, med njimi 
pa je imela kranjska najbolj 
prepričljivo prijavo.

Projekt zelene strehe so-
financirata Eko sklad in mi-
nistrstvo za okolje in pros-
tor s sredstvi sklada za pod-
nebne spremembe, Prosto-
Rož in Mestna občina Kranj 
pa sta se odločila, da preno-
vita 360 kvadratnih metrov 
strehe Osnovne šole Staneta 
Žagarja. Od tega je 250 kva-
dratnih metrov strehe na-
menjenih zasaditvam z raz-
ličnimi vrstami zelenja, pre-
ostali prostor pa učilnicama 
na prostem. Kot je pojasni-
la Alenka Korenjak iz ekipe 
ProstoRoža, je namreč stre-
ha dovolj trdna, da sta lah-
ko na njej hkrati dva razre-
da učencev. V okviru pro-
jekta se bo merilo in eno 
leto spremljalo pregrevanje, 
v studiu ProstoRož pa so 
ob včerajšnji predaji streh 
v uporabo poudarili pred-
vsem okoljske in psihološke 
prednosti zelenih streh.

»Veseli smo, da je kranj-
ska občina pristopila k temu 

projektu, še posebno pa smo 
veseli, ker je bila izbrana 
naša šola. Že vrsto let se sre-
čujemo z veliko prostorsko 
stisko in dve novi učilnici 
nam veliko pomenita. Uče-
nje v naravi in skrb za oko-
lje sta za nas res pomemb-
na in današnji dan je bil za 
nas in naše učence težko pri-
čakovan,« je povedala ravna-
teljica Osnovne šole Staneta 
Žagarja Fani Bevk in dodala, 

da so skrb za zeleno streho 
prevzeli sedmošolci, ki bodo 
za rastline skrbeli do odhoda 
iz osnovne šole. Takrat bodo 
skrbništvo predali novi ge-
neraciji.

Sicer pa je v kranjski ob-
čini kar 1280 ravnih streh, 
za morebitno ozelenitev pa 
jih je trenutno primernih 
dvanajst. »Veliko nam po-
meni, da imamo v Kranju 
zeleno streho. Projekt je 

pomemben tudi za naprej, 
saj je nova zelena streha tudi 
na Centru trajnostne mobil-
nosti na Planini, imamo pa 
še kar nekaj načrtov, tudi na 
nekaterih drugih šolah. Izzi-
vov nam torej ne manjka,« je 
ob včerajšnjem odprtju po-
vedal župan Mestne občine 
Kranj Matjaž Rakovec, učen-
ci pa bodo že današnje lepše 
vreme izkoristili za dodatno 
zasaditev strehe.

Na šoli je zelena streha
Na Osnovni šoli Staneta Žagarja v Kranju so včeraj skrb za novo zeleno streho, ki je projekt studia 
ProstoRož, prevzeli sedmošolci. Vrednost investicije je sedemdeset tisoč evrov.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je sedmošolcem ob odprtju zelene strehe izročil koledar 
cvetenja, ki ga bodo lahko pri skrbi za rastline s pridom uporabljali. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški občinski sve-
tniki so imeli septembr-
sko sejo v prenovljeni veli-
ki sejni sobi Občine Tržič, 
kjer ima vsak element svo-
jo zgodbo in simbolen po-
men. Ob vstopu v sejno sobo 
se na levi steni odpre pogled 
na silhueto grebena Košute, 
ki predstavlja najmogočnej-
ši masiv v osrednjem delu 
Karavank in najdaljši gorski 
greben v Sloveniji. Zaradi le-
senih letvic se pogled na gre-
ben ves čas spreminja in od-
pira med hojo po sobi. Vklju-
čena je tudi naravna tržiška 
znamenitost Dovžanova so-
teska, ki je bila leta 1988 za-
varovana kot naravni spo-
menik zaradi edinstvenega 
nahajališča ostankov okam-
nelih rastlin in živali iz pale-
ozoika, med katerimi je naj-
bolj znan fosil velike luknji-
čarke (Schwagerina carnio-
lica). Tapeta stilizirane gra-
fike velike luknjičarke je na 
nasprotni steni sobe, grafi-
ka pa je narejena po fotogra-
fiji Dušana Podrekarja. Po-
leg tapete je zanimiva tudi 
izbira tal, ki predstavljajo 

rečni prod Tržiške Bistrice. 
Osrednji del sejne sobe je 
mogočna lesena miza, na ka-
teri lesene poti predstavljajo 
grafično podobo Občine Tr-
žič, številne gorske poti, ki se 
odpirajo po celotnem delu 

tržiške občine. Zeleni mah 
predstavlja številne hribe in 
gozdove, saj kar sedemde-
set odstotkov občine prek-
riva gozd. Mah prostor po-
živi in učinkuje pozitivno. 
Vsi elementi in uporabljeni 

materiali povežejo sejno 
sobo z alpskim okoljem, v 
katero je umeščena. Upo-
rabljeni so bili materiali, ki 
so ekološko neoporečni, so 
v opisu še zapisali na tržiški 
občinski upravi.

Nova podoba sejne sobe

Tržiški občinski svetniki so imeli zadnjo sejo v prenovljeni veliki sejni sobi občine. 

Aleš Senožetnik

Cerklje – S tretjim rebalan-
som so v Cerkljah zagotovi-
li zadostna sredstva za rea-
lizacijo projektov, katerih 
vrednosti so odstopale od 
sprejetega proračuna. Pred-
videni prihodki po rebalan-
su znašajo slabih 13,6 mili-
jona evrov in so višji za dob-
rih šestdeset tisoč evrov. 
Odhodki pa so ocenjeni na 
19,4 milijona evrov in so 
prav tako višji za šestdeset 
tisočakov. 

Z rebalansom so doda-
tnih 31 tisoč evrov zagotovi-
li za namestitve varnostne 
ograje in parapetnih zidov v 
Zalogu, za 25 tisoč evrov pa 
so povečali tudi sredstva za 
urejanje struge Ušice v Če-
šnjevku (skupaj s pohodno 

mrežo in varovalno ograjo) 
ter dodatna dela pri ureja-
nju struge Ragušnice v Ve-
lesovem. Na drugi strani so 
za 73 tisoč oz. 85 tisoč evrov 
zmanjšali sredstva za kana-
lizacijo v Pšenični Polici in 
Zalogu. Med drugim bo ob-
čina zaradi povečanega ob-
sega dela 15 tisoč evrov več 
namenila tudi za regresira-
nje prevozov učencev na ob-
močju vasi Ambrož.

Realizacija prihodkov do 
konca junija je sicer znaša-
la dobre štiri milijone evrov, 
kar predstavlja slabih tride-
set odstotkov veljavnega pla-
na, medtem ko odhodki za 
prvo polletje znašajo 4,2 mi-
lijona evrov, kar je slabih 22 
odstotkov sprejetega pro-
računa oziroma veljavnega 
plana.

Sprejeli še tretji rebalans
Cerkljanski svetniki so sprejeli še tretji rebalans 
veljavnega proračuna.

Zgornji Brnik – Leto dni po odprtju logističnega centra Cargo-
partnerja v poslovni coni ob brniškem letališču so v družbi 
že dosegli zmogljivosti, ki jih ponuja 25 tisoč kvadratnih me-
trov skladiščnih površin. Kot pravijo v podjetju, že pripravlja-
jo načrte za t. i. drugo gradbeno fazo, s katero bi obstoječe 
skladišče povečali. Podjetje je namreč letos doseglo skoraj 
osemdesetodstotno rast prometa ter več kot tristoodstotno 
rast v skladiščnih in logističnih storitvah. V aprilu, maju in 
juliju so izkazali rekordne poslovne rezultate.

Leto od selitve Cargo-partnerja

Cerklje – Cerkljanski svetniki so prejšnji teden v prvem branju 
sprejeli odlok o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja za 
kulturni spomenik lokalnega pomena. Med razlogi, ki uteme-
ljujejo odločitev, je dejstvo, da cerkev velja za enega najkvali-
tetnejših baročnih spomenikov na Gorenjskem, na tem mestu 
pa je že pred sedanjo stala njena srednjeveška predhodnica s 
taborskim obzidjem. Odlikuje jo tudi bogata notranja oprema, 
tudi z deli Leopolda Layerja in Matija Koželja.

Cerkev v Cerkljah spomenik lokalnega pomena

Medvode – Občina Medvode je z zagotovitvijo finančnih 
sredstev v rebalansu proračuna v letu 2020 vsem svojim ob-
čanom in zaposlenim v javnih zavodih zagotovila brezplačno 
cepljenje proti gripi. Cepljenje se bo izvajalo v Zdravstvenem 
domu Medvode. Občane bodo obvestili, ko bo prišlo cepivo 
in se bodo lahko začeli naročati na cepljenje.

Občina bo občanom plačala cepljenje proti gripi

Tržič – V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču bo danes ob 
19. uri potekal domoznanski večer z naslovom Iz Tržiča še 
veter ni dober. O vetru, humorju in še čem v Tržiču se bosta 
z gosti Fino Ležaja, Nušo Hafner, Rezko Košnjek ter dr. Boja-
nom Knificem pogovarjala Nejc Perko in Boris Kuburič. Skupaj 
bodo pobrskali po zaprašenih albumih, se morda nasmejali 
pozabljenemu skeču in poslušali kakšen star tonski zapis tr-
žiških Veselih večerov. Prireditev bo potekala v sodelovanju z 
Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti – OI Tržič, Zvezo 
kulturnih organizacij Tržič in Tržiškim muzejem.

Iz Tržiča še veter ni dober

Tržič – Občina Tržič je kupila večnamenski zabojnik za potrebe 
štaba Civilne zaščite in drugih služb zaščite in reševanja, ki 
delujejo na območju občine in stoji pred Ambulatorijem pri 
Zdravstvenem domu Tržič. Zabojnik pa so začasno odsto-
pili Zasebni otroški šolski ordinaciji Tržič in služi kot točka 
za obravnavo otrok z respiratornimi obolenji. V njem bodo 
opravljeni pregledi otrok in tudi odraslih s povišano tempera-
turo, glavobolom, oteženim dihanjem, kašljem in prebavnimi 
težavami. Odvzamejo tudi bris za covid-19. 

Bris za covid-19 odvzamejo tudi v Tržiču
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Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Letos mineva tudi 
120 let od slovesnega odpr-
tja Češke koče, ki je simbol je-
zerskega hribovskega življe-
nja, ikona jezerske turistične 
ponudbe in živa priča češko-
-slovenske povezanosti in so-
delovanja. Zaradi omejitev ob 
epidemiji so odpovedali osre-
dnjo slovesnost, ki bi morala 
biti minuli konec tedna in na 
kateri bi si ogledali premiero 
dokumentarno-igranega fil-
ma o Češki koči. Avtor filma 
je Čeh Ladislav Jirasko, ki je v 
film zajel zgodbo o začetkih 
češko-slovenskega hribovske-
ga prijateljstva. 

»Montaža filma nemote-
no poteka, tako da lahko pri-
čakujete vabilo na filmsko 
predstavo o naši lepotici ta-
koj, ko bomo dvorano Koro-
tan lahko napolnili do zad-
njega kotička. Planinsko dru-
štvo Jezersko pa je že sedaj iz-
koristilo razstavne kapacitete 
novega Medgeneracijskega 
centra in skupaj z mnogimi, 
ki nas je zaznamovalo življe-
nje s Češko kočo, pripravilo 
fotografsko razstavo o življe-
nju z jubilantko,« je povedal 
župan Andrej Karničar. 

Najstarejšo slovensko pla-
ninsko postojanko, ki je ohra-
nila svojo prvotno podobo in 

edino ohranjeno kočo, ki so jo 
zgradili Čehi v slovenskih go-
rah, želijo ohraniti tudi za pri-
hodnje rodove. Poročali smo 
že, da je jezerski občinski svet 
v prvi obravnavi potrdil bese-
dilo odloka o razglasitvi Če-
ške koče za kulturni spome-
nik lokalnega pomena, stro-
kovne podlage zanj pa je prip-
ravil Zavod za varstvo kultur-
ne dediščine ob sodelovanju 
Gorenjskega muzeja. Raz-
stava o Češki koči pa prinaša 
predvsem fotografije s te pla-
ninske postojanke. Veliko jih 

je prispevala družina Karni-
čar, ki je kočo oskrbovala dol-
ga desetletja, najdlje legen-
darni oskrbnik Andrej Kar-
ničar, ki je bil duša te planin-
ske postojanke skoraj štiride-
set let. Prvi oskrbnik Češke 
koče pa je bil Jernej Krč. Tudi 
o njih govorijo besedila in sli-
ke, ki jih ob jubileju razstav-
ljajo v novem medgeneracij-
skem centru, saj je »oskrbni-
ška ekipa srčika življenja pla-
ninske koče in z njo diha sle-
herno minuto dneva«, je za-
pisala avtorica besedila Anja 

Karničar, še ena iz znameni-
te družine, vnukinja oskrbni-
ka Andreja in hči znamenite-
ga Dava Karničarja. Razstava 
zaznamuje ključne trenutke 
iz 'življenja' Češke koče, kako 
so jo obnavljali, kako so gra-
dili tovorno žičnico za njeno 
oskrbo, kako so prirejali smu-
čarske tečaje in tekmovanja, 
kako so jo obiskovali doma-
čini in planinci od drugod ... 
Fotografije jo dokumentira-
jo, prinašajo pa tudi osebne 
zgodbe ljudi, ki so z njo žive-
li in dihali.

O življenju z jubilantko
Zaradi omejitev ob epidemiji so morali na Jezerskem odpovedati osrednjo slovesnost ob 120-letnici 
Češke koče, ki so jo načrtovali konec septembra in na kateri bi si premierno ogledali film o Češki koči. 
Namesto tega razstava.

Na Jezerskem ni bilo slovesnosti ob jubileju Češke koče, pač pa so proslavili z razstavo  
o njej. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Brun

Kranj – »Dvodnevni družin-
ski vzpon na Triglav smo le-
tos končno izpeljali, saj je 
bila to naša želja že tri leta. 
Na turo sva z možem prvič 
odpeljala svoje otroke. Z Ru-
dnega polja smo se povzpe-
li prek Vodnikove koče na 
Kredarico, kjer smo prespa-
li, izkoristili turistični bon, 
naslednji dan pa s sončnim 
vzhodom osvojili naš najviš-
ji vrh. Otroci so doživeli krst 
pri Aljaževem stolpu, nato 
smo se čez Dolič in Sedme-
ra jezera po celodnevni hoji 
spustili na planino Blato v 
Bohinju. Bili smo utrujeni, 
vendar izredno zadovoljni, 
saj sta vzpon na najvišji vrh 
in seveda razgled na okoliš-
ko pokrajino res nekaj po-
sebnega,« je komentirala 
svoj vzpon Barbara Eržen 
(Interna prodaja), ki je s sabo 
na Triglav nesla še Iskrae-
mecov števec MT691, sicer 
namenjen grajenju infra-
strukture pametnih omrežij 

v prihodnosti v Nemčiji. Ide-
jo za to dejanje, pravi Barba-
ra, je dobila med pogovorom 
s sodelavci v oddelku. »Kot 
je rekel vodja oddelka Matija 
Korošec, je vse enkrat prvič 
– tudi za naš števec na nad-
morski višini 2864 metrov,« 
doda in humorno zaključi: 

»Lahko pridemo povsod in 
izmerimo vse.«

Samo dan za Barbaro in 
njeno družino pa je svoj pod-
vig pri Aljaževem stolpu s fo-
tografijo in Iskraemecovo 
zastavico v roki ovekovečil še 
Jani Glad (Kontroling). On 
pa pravi: »Tokrat je bil edini 
razlog, da grem na Triglav, 
da izpolnim obljubo in svoje-
ga kolega po treh, štirih letih 
pogovorov prvič odpeljem na 
Triglav. Lepa vremenska na-
poved, hiter dogovor in dan 
dopusta so bili potrebni za iz-
peljavo podviga. To je bil že 
moj sedmi vzpon na Triglav 
iz različnih smeri. V devetih 
letih sem bil na osemsto tu-
rah, od tega na 16 tritisoča-
kih. V zadnjih letih hodim 
bolj v Karnijske Alpe, Avstri-
jo, Dolomite, Zahodne Ju-
lijce in pa na vedno nove in 
nove vrhove po Sloveniji, ne-
označene poti, brezpotja ... 
Brez fotoaparata pa v gorah 
in hribih seveda ne gre.« Ko 
je slišal, da je sodelavka dan 
pred njim na vrh ponesla šte-

vec, je v njegovem nahrbtni-
ku našla prostor še Iskrae-
mecova zastavica. Zase Jani 
pravi, da je zelo spontan, zato 
nas ne čudi, ko pove, da je bil 
v preteklosti na Triglavu tudi 
že v kravati in da se je nekoč 
na vrh v Zahodnih Julijcih 
povzpel z ležalnim stolom.

Števec na Triglavu
Nedavno je v osrčju Julijskih Alp, na Triglavu, 
odmeval tudi glas Iskraemeca. Barbari Eržen 
je na poti do vrha delal družbo Iskraemecov 
števec MT691, Jani Glad pa je na vrh ponesel 
Iskraemecovo zastavo.

Barbara Eržen / Foto: osebni arhiv

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Ob gradu Dvor v 
središču Preddvora se razte-
za lep grajski park, ki bi mu 
radi dali vsebino. Urejanje 
parka, ki je v lasti občine sku-
paj z gradom od leta 2014, 
je vključen v projekt Zele-
na naselja, ki v sodelovanju 
s partnerji – BSC Kranj, ob-
činami Bled, Preddvor in 

Tržič ter društvom arhitek-
tov KRARH – poteka med 
leti 2019 in 2021 in je sofi-
nanciran iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj. Nje-
gov namen je zagotoviti ino-
vativni pristop za ozelenitve 
degradiranih območij v cen-
tru urbanih naselij preko iz-
vedenih pilotnih ozeleni-
tev degradiranih območij v 
omenjenih treh občinah.  

Med najpomembnejše 
ukrepe za ureditev grajske-
ga parka v Preddvoru sodi 
ureditev in zaščita območja 
grajskega parka in sanaci-
ja brežin potoka Suha z na-
menom zaščite pred erozijo 
in potencialnim poplavlja-
njem. Občina Preddvor je 
pred kratkim skupaj s prebi-
valci in drugimi izvedla an-
keto in delavnico na temo 
revitalizacije grajskega vrta, 
poudarek je bil na vključeva-
nju lokalnih prebivalcev in 
skupnosti, saj to zagotavlja 
večjo verjetnost, da bo nova 
ureditev parka ustrezala nji-
hovim potrebam in da se bo 
prostor tudi dejansko upora-
bljal.

Razdelili so ankete in jih k 
reševanju spodbudili s prak-
tičnimi nagradami. Med 
prejetimi odgovori so dobi-
li naslednje predloge: po-
stavitev klopic za posedanje, 
nova drevesa, manjši pri-
reditveni prostor, vodnjak, 
ribnik ali pitnik, zeliščni vrt, 

knjižnica na prostem, manj-
ši lokal s teraso, otroška igra-
la, tablice z imeni dreves ... 
Med ostalimi predlogi pre-
bivalcem zasledimo tudi: ko-
lesarski poligon, pokrit več-
namenski prostor (pozimi 
umetno drsališče, poleti za 
kotalkanje, rolanje), zraven 
balinišče za vse starostne 
skupine, fitnes na prostem, 
slaščičarna, park z otroški-
mi igrali. Nekateri predlaga-
telji se tudi zavzemajo, da bi 
v parku po zgledu blejskega 
zdraviliškega parka ohranili 
vsako drevo, drevesa ustre-
zno negovali, če bi jih pa že 
posekali, bi jih nadomestili 
z novimi. 

Pri vhodu v grajski park 
so postavili table z rezultati 
delavnice in anket s skicami 
predlagane ureditve. Kot je 
povedal župan Rok Roblek, 
se bodo o nadaljnji ureditvi 
še dogovorili z institucija-
mi, ki dajejo soglasja, deni-
mo zavodoma za varstvo na-
rave in kulturne dediščine.

Predlogi za ureditev parka
Kako urediti grajski park v Preddvoru, je bila vsebina nedavnih delavnic v okviru projekta Zelena naselja.

Tabla s predlagano ureditvijo grajskega parka

Mengeš – Vrednost notranje opreme športne dvorane v Men-
gšu znaša 660 tisoč evrov in ne 66 tisoč evrov, kot smo napač-
no zapisali v članku Dočakali športno dvorano, objavljenem 
v 76. številki Gorenjskega glasa. Za napako se opravičujemo.

Popravek
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Vilma Stanovnik

Kranj – Na Mestni občini 
Kranj že nekaj časa sledijo 
usmeritvam pri vzpostav-
ljanju Kranja kot pametne-
ga mesta. Tako je nastal tudi 
konzorcijski projekt, nje-
govo vodenje pa je prevze-
lo podjetje Riko. Pri tem so 
uspešno sodelovala lokalna 
podjetja, in sicer 3fs, Iskra-
emeco, Komunala Kranj, 
Domplan, Elektro Gorenj-
ska in Vigred, elektroinštala-
cije. K sodelovanju so pristo-
pila prostovoljno in tako vsa 
potrebna sredstva za pilotni 
projekt zagotovila kot del 
svojega razvojnega vložka.

Za pilotno območje di-
gitalizacije mesta so izbra-
li naselje Mlaka pri Kra-
nju, saj se na tem območju v 
okviru projekta Gorki 2 ure-
ja komunalna infrastruktu-
ra in so lahko ob tem names-
tili še okoljske senzorje, pa-
metne števce za vodo in plin, 
elektriko in promet ter vse 
potrebno za pametno uredi-
tev telekomunikacijske in-
frastrukture. 

Vsa ta podjetja so prejšnji 
teden vodstvu Mestne ob-
čine Kranj ter članom Stra-
teškega sveta za pametno 
mesto in pametno skup-
nost uradno predstavila 

uporabniške aplikacije. Te 
se bodo po dokončni vzpo-
stavitvi projekta prikazova-
le ne le na zaslonih mobilni-
kov in tablic občanov (če si 
bodo aplikacijo naložili na-
nje), pač pa tudi na nadzorni 
plošči Mestne občine Kranj. 

Celotna rešitev digitaliza-
cije pametne soseske Mlaka 
je prikazana tudi s pomoč-
jo virtualnega modela, tako 
imenovanega digitalnega 
dvojčka, ki simulira sisteme 
delovanja soseske s pomočjo 
pametnih rešitev.

Kot so povedali na predsta-
vitvi, bo na primer moč v 

vsakem trenutku izvedeti 
vse o domači porabi električ-
ne energije in vode pa tudi o 
kakovosti zraka. Razsvetlja-
va se bo prižigala in prilaga-
jala moč osvetlitve glede na 
zunanje pogoje in dejanske 
potrebe, zato bo manj mote-
ča za prebivalce. V primeru 
občutne spremembe trenda 
se bo lahko takoj preverilo, 
zakaj taka sprememba. Med 
drugim bo moč zaznati gi-
banje v jaških, ki bo posledi-
ca gibanja glodavcev, mogoče 
bo štetje glodavcev, napove-
dovanje trendov v prihodno-
sti, primerjava med podatki 

za izbrana časovna obdobja 
in podobno.

»Vsem se iskreno zahva-
ljujem za tvorno sodelovanje 
in željo, da sodelujejo z lokal-
nimi skupnostmi v mestni ob-
čini Kranj. Pokazali ste, kako 
lahko s sodobnimi informa-
cijskimi rešitvami in vzposta-
vitvijo informacijske platfor-
me izboljšamo kakovost živ-
ljenja za občane, in sicer z bolj-
šim informiranjem, sprot-
nim spremljanjem podatkov 
iz okolja, porabe energentov, 
prometa in še marsikaj dru-
gega. In Mlaka je šele zače-
tek. Pred nami je namreč tudi 
nova finančna perspektiva, ki 
bo po napovedih v veliki meri 
sofinancirala tovrstne projek-
te,« je povedal župan Mestne 
občine Kranj Matjaž Rakovec, 
ki je bil tako kot vsi drugi, ki 
so predstavljali pridobitve no-
vega projekta, zelo zadovo-
ljen zaradi odličnega sodelo-
vanja lokalnega gospodarstva 
in javne uprave. »Takšni pro-
jekti in sodelovanja so priho-
dnost in temelj nadaljnjega ra-
zvoja mest, česar se v Kranju 
dobro zavedamo,« je pouda-
ril župan in dodal, da je to prvi 
tovrstni primer v Sloveniji. In 
nekatere občine so že izrazile 
interes, da bi projekt in njego-
ve prednosti kranjska občina 
predstavila tudi njim.

Pametna soseska Mlaka
Podjetja, ki so združila moči v pilotnem projektu Pametna Mlaka, so v prostorih Mestne občine Kranj 
prestavila zanimive digitalne rešitve, katerih namen je dvigniti kakovost bivanja.

Udeleženci predstavitve so lahko slišali in si tudi ogledali, 
kako bo delovala pametna soseska. Marsikaj zanimivega o 
tem je predstavil tudi direktor podjetja 3fs Andraž Logar.

Vilma Stanovnik

Kranj – Prav na dan sloven-
skega športa, minulo sre-
do, so v Britofu pri Kranju 
predstavili nov športnople-
zalni center. Anže in Tine 
Marenče ter Janez Ziherl so 
namreč kot plezalci ugotav-
ljali, da na območju Kranja 
in tudi Gorenjske primanj-
kuje plezalne infrastruktu-
re, zlasti takšne, ki bi bila 
primerna za družine in re-
kreativce. 

Ker so se vsi trije res-
no ukvarjali z različnimi 
zvrstmi plezanja in so tudi 
člani Planinskega društva 
Kranj in njegovega alpini-
stičnega odseka, so sklenili, 
da to spremenijo. Kot mla-
di starši so si želeli ponudi-
ti možnost vse bolj popular-
nega športa tudi za najmlaj-
še, zato so začeli iskati pri-
meren prostor. Našli so ga 
v nekdanji industrijski coni 
Oljarica, ki se je po združitvi 

s tovarno olja GEA preseli-
la v Slovensko Bistrico. Ku-
pili so propadajoči objekt in 
ga s pomočjo sorodnikov in 
prijateljev temeljito prenovi-
li. Prenova je trajala tri leta, 
veliko pa so delali tudi sami. 
Vse skupaj so financirali z 
lastnimi sredstvi, delno tudi 
s posojili.

Plezarna je sicer vrata od-
prla februarja, vendar je že 
po mesecu obratovanja sle-
dila epidemija. Poleti ni ve-
liko zanimanja za dvoran-
ske športe, sedaj pa že ponu-
jajo različne programe tako 
za otroke kot odrasle, s svo-
jo ponudbo pa so zlasti zani-
mivi za družine, saj imajo za 
najmlajše prilagojeno bol-
derco, otroški kotiček v loka-
lu, poskrbljeno pa je tudi za 
varstvo. Sprejemajo tudi iz-
kušene plezalce. Imajo pet 
različnih prostorov s petimi 
različnimi stenami, tako da 
so po raznolikosti ponudbe 
edinstveni v Sloveniji.

V Britofu je zrasla Plezarna
V nekdanjem industrijskem objektu Oljarice v Britofu pri Kranju je nastal nov športnoplezalni center,  
ki so ga poimenovali Plezarna.

V Plezarni je veliko priložnosti za vse ljubitelje športnega 
plezanja. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Kranj – V Tednu vseživljenj-
skega učenja (TVU) so se 
esperantisti z veseljem ude-
ležili najprej Parade učenja, 
osrednjega dogodka v TVU, 
naslednji dan pa pripravili 
tudi dogodek v Mestni knji-
žnici Kranj in privabili kar 
nekaj obiskovalcev. »Mag. 
Ostoj Kristan nam je pre-
daval o nastanku esperan-
ta in o njegovi uporabnosti, 
poseben poudarek pa je na-
menil predstavitvi slovni-

ce, ki je precej enostavnejša 
kot pri drugih svetovnih jezi-
kih. Obiskovalce je tudi po-
vabil k učenju esperanta in 
jim predstavil spletne pove-
zave, preko katerih se jezi-
ka lahko učijo sami, lahko 
pa se nam pridružijo v Espe-
rantskem društvu Ljubljana 
ali v Medgeneracijskem cen-
tru (MKC) Kranj,« je poveda-
la Nika Rožej, predsednica 
Esperantskega društva Lju-
bljana. 

Skupina, ki se vsak drugi 
in četrti torek v mesecu do-
biva v MCK Kranj, je prip-
ravila venček pesmi. Gre-
gor Markič je ob spremljavi 

kitare zapel pesmi Espero 
(Upanje) in Ho, mia kor' (O, 
moje srce), za kateri je bese-
dili napisal Dr. Zamenhof 
– oče esperanta. Obiskoval-
ce so povabili k sodelovanju 
ob pesmi Ĉu vi volas danci? 
(Greš plesat?), saj gre refren 
kar sam v ušesa. Ĝis revido 
(Nasvidenje) pa so zapeli za 
konec in vse lepo povabili v 
MKC Kranj.

Dragica Ropret Žumer 
jim je z gledališčem kami-
šibaj predstavila Prešerno-
vo pesem Nezakonska mati 

v slovenščini in esperan-
tu. Nastop pa je zaključila 
z zabavno predstavo Muŝo 
(Muha), ki jo uporablja kot 
uvod v esperantske delavni-
ce v vrtcu.  

»Esperanto-societo Lju-
bljana oziroma Esperantsko 
društvo Ljubljana bo prihod-
nje leto praznovalo stoletni-
co. Če se esperanta začnete 
učiti po spletu, po programu 
na https://lernu.net/sl, se 
boste drugo leto že lahko po-
govarjali, bodisi po spletu ali 
na srečanjih, z govorci espe-
ranta z različnih koncev sve-
ta,« je še povabila Nika Ro-
žej.

Povabili so k 
učenju esperanta
Esperantisti so se pridružili Paradi učenja, 
pripravili so tudi dogodek v Mestni knjižnici Kranj.

Nastop esperantistov v Mestni knjižnici Kranj

Predoslje – Članice Prostovoljnega gasilskega društva Pre-
doslje bodo v soboto, 3. oktobra, ob 9. uri na Glavnem trgu 
v Kranju imele prikaz svojega dela, ki ga opravljajo v primeru 
(tudi težjih) gasilskih intervencij. Dogodek sovpada z mese-
cem požarne varnosti, ki letos poteka pod sloganom: Kdor za 
požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi.

Predstavile se bodo članice PGD Predoslje

Kranj – V četrtek vstopamo v mesec požarne varnosti, v okviru 
katerega bo od 5. do 10. oktobra potekal tudi teden požarne 
varnosti, ko so posamezniki in ustanove pri oddaji pošiljk 
v notranjem in mednarodnem prometu dolžni poravnati 
prispevek v višini 0,15 evra za doplačilno znamko. Pošiljke s 
knjigami, časopisi in revijami so oproščene plačila prispevka. 
Na pošiljke se sicer ne lepijo več doplačilne znamke v fizični 
obliki, saj jih je leta 2018 zamenjala nova oblika prispevka – 
e-doplačilna znamka.

V tednu požarne varnosti doplačilna e-znamka
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Aleš Senožetnik

Cerklje – Slavnostna pode-
litev priznanj občinskim 
nagrajencem je v petek zve-
čer, podobno kot tudi v dru-
gih občinah v tem obdob-
ju, minila ob upoštevanju 
varnostnih ukrepov Naci-
onalnega inštituta za jav-
no zdravje, zaradi česar je v 
Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika sedelo precej manj 
obiskovalcev kot sicer. Kljub 
temu slovesnost, ki jo je vo-
dila Ana Jagodic, z glasbo in 
recitalom pa so jo zaokrožili 
Godba Cerklje in Anže Sirc 
ter Angelca Maček iz Kul-
turno-umetniškega društva 
Pod Lipo Adergas, ni bila nič 
manj svečana. 

Osrednje mesto na prire-
ditvi ob občinskem prazni-
ku, ki ga sicer v Cerkljah 
praznujejo 23. septembra, 
je pripadlo letošnjim ob-
činskim nagrajencem. Veli-
ko plaketo občine je prejela 
Veronika Sirc, blagajničar-
ka KUD Pod Lipo Adergas, 
ki svoje delo opravlja že 54 
let in predstavlja nepogreš-
ljiv člen adergaškega kultur-
nega društva. 

Mala plaketa je šla v roke 
Marjanu Luskovcu, dolgo-
letnemu gasilcu in povelj-
niku Civilne zaščite Obči-
ne Cerklje, ki je plaketo pre-
jel zaradi »odgovornega rav-
nanja, solidarnosti, huma-
nosti, in sočutnosti v času 

razglašene epidemije s covi-
da-19«.

Nagrado občine sta v ime-
nu Družinskega in mladin-
skega centra Cerklje – Ora-
torij Cerklje prevzela Maru-
ša Žlebir in David Košnik. 
Mladi prostovoljci že dvajset 
let pripravljajo enega naj-
večjih oratorijev pri nas, pri-
lagodili pa so se tudi letoš-
njim razmeram in številne 
dogodke pripravili na spletu.

Priznanje občine pa so si 
z uspehi v Atletskem klu-
bu Cerklje prislužile mla-
de atletinje Lucija Kropar, 
Eva Rosulnik, Eva Boltežar, 
Maja Boltežar, Paula Glo-
bočnik in Živa Jerič.  Zbra-
ne je nagovoril tudi župan 

Franc Čebulj, ki je med po-
membnejšimi pridobitvami 
v občini posebej omenil ce-
lovito ureditev središča Cer-
kelj in izgradnjo zdravstve-
nega doma ter poudaril us-
peh Cerkelj, ki je v projektu 
Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna, ki ga vsako leto prip-
ravlja Turistična zveza Slo-
venije, zasedlo prvo mes-
to, Adergas pa je bil tret-
ji. Pri tem gre zasluga tudi 
občanom, ki s svojo marlji-
vostjo skrbijo za zunanjo 
podobo vseh krajev v obči-
ni, je še dodal Čebulj, ki se 
ni mogel izogniti niti epide-
miji covida-19, ki ga za zdaj 
v Cerkljah dobro obvladu-
jejo, a je pred vrati že drugi 

val. »Epidemija bo še nekaj 
časa z nami. Vprašanje je, 
kako jo bomo kot ljudje in 
posamezniki, občine in dr-
žava ter svet prebrodili,« se 
je spraševal Čebulj, ki meni, 
da je kljub določenim nega-
tivnim objavam v javnosti in 
nekaterih medijih treba pos-
lušati nasvete stroke. Ali kot 
je dejala Maruša Žlebir, ki 
je v imenu občinskih nagra-
jencev spregovorila nekaj 
besed zahvale: »V skupnos-
ti je moč!« Da so v Cerkljah 
povezani in znajo sodelovati 
in si pomagati, pa se je naj-
bolj pokazalo prav med epi-
demijo, je dejala mlada pro-
stovoljka cerkljanskega ora-
torija.

V skupnosti je moč
V petek so v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika podelili priznanja letošnjim nagrajencem  
Občine Cerklje.

Letošnji občinski nagrajenci v Cerkljah 

Ana Šubic

Kranj – V letošnjem letu so 
pod okriljem Ljudske univer-
ze Kranj ob sofinanciranju 
ministrstva za izobraževanje 
delovali trije študijski krožki, 
ki se jih je bilo možno udele-
žiti brezplačno. Čemu so se 
posvečali, so predstavili na 

nedavnem zaključnem sre-
čanju v kranjskem medge-
neracijskem centru.

Študijske krožke, ki jih je 
vodila mentorica Mirjana De-
belak, je obiskovalo 32 ude-
ležencev, mnogi iz ranljivih 
skupin. Dva krožka sta delo-
vala v škofjeloški občini, kjer 
se udeleženci srečujejo že več 

kot deset let, med njimi pa so 
pretežno člani Medobčinske-
ga društva invalidov Škofja 
Loka. Tretji krožek so zasno-
vali na novo v Predosljah, kjer 
so se ga udeleževali upokojen-
ci po jutranji telovadbi v okvi-
ru Šole zdravje.

Krožka v Škofji Loki sta de-
lovala pod naslovom Moja 
skrinja potencialov in Naše 
zmage. »Delali smo pred-
vsem na medsebojnih odno-
sih in prepoznavanju poten-
cialov, saj želim, da udele-
ženci spoznajo, česa vsega so 
sposobni,« je pojasnila Debe-
lakova. Teme so bile reševa-
nje konfliktov, argumentira-
no izražanje mnenj, aktivno 
preživljanje starosti, večja sa-
mozavest, preseganje stereo-
tipov, dotaknili pa so se tudi 
ljudskih običajev … Skupina 
iz Predoselj, ki si je nadela 
ime Vas z razgledom, pa se 

je posvetila predvsem komu-
nikacijskim veščinam in re-
ševanju konfliktov.

Teme in pogostost srečanj 
si v študijskih krožkih določi-
jo sami. Spomladi v času epi-
demije niso bili aktivni, so se 
pa udeleženci ponovno začeli 
srečevati v drugi polovici maja. 
Ministrstvo sicer za vsako sku-
pino sofinancira trideset ur, a 
so jih opravili precej več.

Mentorica je poudarila, da 
pri študijskem krožku ne gre 
za klasična predavanja, pač pa 
je velik poudarek tudi na dru-
ženju in izmenjavi mnenj. 
Udeleženci so povedali, da 
jim srečanja veliko pomenijo, 
da pridobivajo nova znanja in 
veščine, da so se na krožkih 
počutili sprejeto in sproščeno 
... Dodali so, da že komaj čaka-
jo srečanja v naslednji izobra-
ževalni sezoni in da bi bila lah-
ko še bolj pogosta.

Študijski krožki jim veliko pomenijo
Udeleženci študijskih krožkov pri Ljudski univerzi Kranj so se posvečali predvsem komunikacijskim 
veščinam, medsebojnim odnosom in prepoznavanju lastnih potencialov.

Z zaključnega srečanja študijskih krožkov, ki delujejo pod 
okriljem Ljudske univerze Kranj / Foto: Gorazd Kavčič

Slovesnosti se je ob kranj-
skem županu Matjažu Ra-
kovcu udeležil tudi lastnik 
Iskraemeca Ahmed El-
sewedy. »Verjamem v po-
men vlaganj in prepričan 
sem, da so naložbe v lju-
di pomembnejše od na-
ložb v stroje in opremo. Za-
posleni so najpomembnej-
ša vrednota našega podjetja 
in Skupine in Iskraemeco 
je glavna gonilna sila druž-
be Elsewedy Electric. Tudi 
v naslednjih letih bomo vla-
gali v razvoj Iskraemeca kot 
tudi drugih podjetij v skupi-
ni Elsewedy,« je poudaril. 

Upravno stavbo so celovi-
to energetsko obnovili, ob 
tem so pridobili tudi certi-
fikat za sistem upravljanja 
z energijo po standardu ISO 
50001, investicija v prenovo 
in modernizacijo proizvo-
dnje pa pomeni zagotovilo 
konkurenčnosti in obstan-
ka v srcu Evrope, so sporoči-
li iz Iskraemeca, enega red-
kih proizvodnih podjetij v 
Evropi, ki celoten izdelek 

proizvede na enem mestu. 
»Bližina med proizvajalcem 
in kupcem se je prav v letoš-
njem letu izkazala kot velika 
prednost. Vse bolj poudarja 
pomen porekla in samoza-
dostnosti tudi Evropska uni-
ja, kar je dodaten argument 
za dolgoročno investicijo v 
krepitev proizvodnje v Kra-
nju,« so poudarili. 

Gradbena prenova in in-
frastrukturna predelava pro-
izvodnih prostorov je omo-
gočila združitev vseh proi-
zvodnih kapacitet, ki so bile 
prej na štirih lokacijah, na 
enem mestu, s čimer so bi-
stveno zmanjšali interni 
transport. »To je pomem-
ben prispevek tudi k okoljski 
vzdržnosti in trajnostnemu 
razvoju. S prehodom iz šar-
žnega 'batch' tipa proizvo-
dnje v tip zveznega pretoka 
skozi proizvodnjo 'one piece 
flow' smo bistveno zmanjša-
li zaloge in zmanjšali stro-
ške proizvodnih procesov,« 
so razložili in napovedali, da 
se bodo v prihodnosti posve-
tili predvsem digitalizaciji 
proizvodnje. 

V Iskraemecu 
združili proizvodnjo
31. stran

Maša Likosar

Visoko – Pri spominskem 
obeležju ob nekdanjem Zor-
manovem mlinu na Viso-
kem je 16. septembra po-
tekala slovesnost s polaga-
njem venca, s katero so po-
častili spomin na dogodke 
in ljudi, ki so zaradi svoje 
narodne zavesti in ljubezni 
do domovine prav na ta dan 
pred 79 leti ustanovili Odbor 
OF za Visoko in Luže. »Na 
Visokem smo vedno zna-
li ceniti zgodovinsko vlogo 
preprostih in svobodoljub-
nih ljudi, ki so se v najbolj 
usodnem času našega na-
roda odločili za upor in se 
žrtvovali za svobodo vseh 

nas,« je dejal predsednik 
Krajevne organizacije zveze 
borcev za vrednote NOB Vi-
soko Rajko Bakovnik in do-
dal, da je spominjanje do-
godkov in ljudi, ki so s svo-
jim pogumom in uporom 
tlakovali pot slovenski drža-
vi, naš skupni moralni dolg 
in naša skupna odgovornost 
do zgodovinske dediščine. 
Na prireditvi, ki sta jo ZB za 
vrednote NOB Kranj in KO 
ZB za vrednote NOB Visoko 
pripravila skupaj s krajev-
no skupnostjo in Kulturno-
-umetniškim društvom Va-
lentin Kokalj Visoko, so na-
stopili tudi recitatorji in me-
šani pevski zbor Ljudski pev-
ci Hiše čez cesto Milje.

Odgovornost do dediščine

Predsednik KO ZB za vrednote NOB Visoko Rajko Bakovnik 
je poudaril, da se je 16. septembra 1941 v nekdanjem 
Zormanovem mlinu začela pisati nova zgodovina Visokega 
in sosednjih vasi. / Foto: Maša Likosar
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Neža Markelj

V varnem zavetju Ajdovske deklice
Prisojnik (tudi Prisank) je 

2547 metrov visoka gora, ki 
me je s svojo mogočno se-
verno steno prvič pritegnila 
pred približno tremi leti, ko 
sem na terasi Gostišča Mil-
ka srebala hladno limonado 
in opazovala vrhove v dalja-
vi. Spomnim se, kako je Nejc 
kot iz rokava stresal njihova 
imena, opisoval poti, ki jih je 
že prehodil, in mi na koncu 
obljubil, da me nekega dne 
pelje na Prisojnik. »Skozi 
Okno,« sem k obljubi doda-
la še svojo zahtevo in tako 
sva se prejšnji petek – z na-
menom, da porabiva še pre-
ostanek bonov in končno iz-
polniva obljubo – odpravila 
na dvodnevni izlet v Kranj-
sko Goro. 

Turobna jutranja megla je 
zakrivala vrhove, ko sva se 
peljala mimo jezera Jasna 
in se naju ni usmilila niti na 
vrhu Vršiča, ko sva premra-
žena stopala mimo Poštar-
skega doma pod vznožje 

Prisojnika. Čez steno lahko 
uberemo dve poti, obe zelo 
zahtevni, precej adrenalin-
ski in primerni le za izku-
šene gornike. Midva sva se 
povzpela po Kopiščarjevi, ki 
vodi po zahodnem delu ste-
ne, skozi Prednje okno ter 
naprej po grebenu, ki mu 
sledimo vse do vrha. Vzpo-
ni čez steno, ki sva jo pre-
magovala ob pomoči števil-
nih skob in jeklenic, so se 
menjavali s sprehodi med 
ruševjem in skalovjem, vi-
sokimi kamini in celo pla-
zenjem skozi ozek skalnat 
prehod, kjer sva morala sne-
ti nahrbtnika in ju potiskati 
pred sabo. Po dveh urah sva 
le prebila megleni pokrov in 
pred nama se je prikazalo ve-
liko Prednje okno, skozi ka-
tero so posijali topli sonč-
ni žarki. Do vrha je sledil še 
kratek vzpon čez izpostav-
ljen skalnat greben, kjer sem 
skoraj vriskala od veselja in 
se smejala ob fantastičnih 

razgledih na mogočne vrho-
ve Julijcev, ki so prebadali 
belino pod mano. 

Za sestop sva izbrala Slo-
vensko pot in se sprehodila 
po sončnih južnih pobočjih, 
med ruševjem in macesni, 
prečila melišče in v pičlih 
dveh urah sva že stala na 
zadnjem ovinku ter končno 
uzrla tudi žalostni obraz Aj-
dovske deklice, ki je po pri-
čevanjih številnih legend za-
radi prekletstva okamnela in 
zdaj varuje pohodnike med 
vzponom čez previsne stene 
Prisojnika. 

Pa brez skrbi, na Vršič se 
je vredno zapeljati tudi, če 
niste navdušeni nad poho-
dništvom. Na poti si lahko 
ogledate Rusko kapelico, ki 
je zgrajena v spomin voja-
kom, ki jih je med gradnjo 
vršiške ceste zasul snežni 
plaz, ali pa se ustavite pri 17. 
ovinku, kjer k množici ve-
likih in majhnih kamnitih 
možicev dodate še svojega. 

Obvezno pa morate naredi-
ti daljši postanek med 16. in 
17. serpentino – pri Tonki, 
kjer stoji bela koča z rdečimi 
polkni, ki poleg čudovitih 

razgledov ponuja tudi slav-
ni Tonkin »štrudelj«, doma-
če enolončnice in najboljše 
orehove štruklje daleč nao-
koli.

Premagovanje severne stene

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Upokojenec (ime in 
naslov hranimo v uredni-
štvu) je bil član društva upo-
kojencev od leta 2001 in je od 
takrat pa do izstopa leta 2018 
tudi plačeval v sklad vzaje-
mne samopomoči. Prepri-
čan je, da je bil pri včlanitvi 
zaveden, kaj mu nudi ome-
njena samopomoč, pravilni-
ka o tem da nikoli ni videl. 
Kot je zapisal v svoji zahte-
vi, so mu ob včlanitvi navaja-
li, da lahko dobi izplačano so-
lidarno samopomoč (dejal je, 
da je ne potrebuje), po smrti 
izplačano posmrtnino (dejal 
je, da lahko denar zanjo sam 
nalaga na bančno knjižico), 
pritegnila pa ga je možnost, 
da so s članarino plačani pev-
ci na pogrebu. Toda to zad-
nje je društvo pozneje brez 
soglasja članstva ukinilo.   

Društvo upokojencev (DU) 
Kranj je njegovo zahtevo 
odstopilo v obravnavo uprav-
nemu odboru Vzajemne-
ga posmrtninskega sklada 
pri Zvezi društev upokojen-
cev Slovenije (ZDUS), kjer 
so mu odgovorili, da upoko-
jenec z odpovedjo članstva v 
DU nima pravice do vračila 
vplačane članarine, in priloži-
li tudi pravilnik, ki ureja ta raz-
merja. Ob tem so poudarili 
tudi namen sklada, ki »ne de-
luje po načelu osebnega zava-
rovanja in vlaganja sredstev, 

temveč je vzajemni pokoj-
ninski sklad prostovoljna so-
lidarnostna skupnost njenih 
članov, ustanovljena z na-
menom, da na podlagi nače-
la solidarnosti ob smrti člana 
zagotovi upravičencu delno 
kritje pogrebnih stroškov«. 

Pritožba prav do 
predsednika države

Upokojenec meni, da gre 
za zaseg vplačanih sredstev, 
in to ocenjuje kot legalno kra-
jo, kriminal nad najbolj ran-
ljivo skupino upokojencev (fi-
zično in psihično onemoglih, 
težko pokretnih, dementnih), 
to pa primerja s piramidni-
mi igrami, ki so bile označe-
ne za kazniva dejanja, njihov 
namen pa je ljudi zavesti in 
izkoristiti njihovo nevednost 
in naivnost. Dopise o tem je 
naslovil na številne instituci-
je, od nacionalnega preisko-
valnega urada, varuha člove-
kovih pravic do predsednika 
države, v njih pa navaja, da bi 
morala država pomagati 200 
tisoč upokojencem, ki so včla-
njeni v vzajemni posmrtnin-
ski sklad, v katerem se po nje-
govem navedku zbere več de-
set milijonov evrov. V zvezi s 
tem tudi meni, da je skrajno 
nehumano in ponižujoče, da 
predstavniki društev upoko-
jencev hodijo v domove sta-
rejših in od upokojencev, ki so 
slabotni, ne vedo zase in ima-
jo hude zdravstvene težave, 

poberejo članarino za vzajem-
ni sklad in jih tako izkorišča-
jo, namesto da bi jim pomaga-
li. Predlaga, naj se prepove de-
lovanje posmrtninskega skla-
da in se vplačnikom sredstva 
vrnejo, uvede pa naj se tudi 
zunanji nadzor nad delom 
ZDUS. V dopisu navaja, da 
vsi državni organi dvigujejo 
roke od kaznivih dejanj v dru-
štvih, pri čemer se sklicujejo 
na interne pravilnike društev. 

Nacionalni preiskovalni 
urad je njegovo zadevo odsto-
pil kriminalistični policiji na 
Policijski upravi Kranj, ob 
obisku policista pa je izvedel, 
da policija nima pravne pod-
lage za ukrepanje. Z ministr-
stva za notranje zadeve (nje-
govega direktorata za uprav-
ne notranje zadeve) so mu 
odgovorili, da nadzor nad de-
lovanjem društev določa za-
kon o društvih, sicer pa mu 
pojasnjujejo postopek pri-
tožbe na organe zveze dru-
štev upokojencev in na mož-
nost tožbe pred sodiščem. 
Tudi iz urada varuha člove-
kovih pravic so mu sporoči-
li le, kako lahko uveljavi pra-
vico do pritožbe pri Vzaje-
mnem posmrtninskem skla-
du. Iz urada predsednika re-
publike opisano situacijo ob-
žalujejo in sporočajo, da ni-
majo pristojnosti in podlag za 
obravnavo njegove zahteve. Iz 
kabineta (prejšnjega) predse-
dnika vlade so njegov dopis o 

domnevno spornih praksah 
pobiranja članarin za posmr-
tninski sklad poslali ministr-
stvu za notranje zadeve in mi-
nistrstvu za delo. Upokojenec 
jim je namreč tudi predlagal 
sprejem interventnega zako-
na za zunanji nadzor in sank-
cioniranje kaznivih dejanj v 
društvih. Tudi z računskega 
sodišča, na katero je naslo-
vil predlog za uvedbo revizije 
ZDUS, ni dobil spodbudnega 
odgovora. Dve leti njegovega 
dopisovanja z raznimi organi 
je zbrano v mapi, ki jo je pred-
ložil našemu uredništvu. Nje-
gova zadnja (letošnja) pobuda 
je bila naslovljena na predse-
dnico DeSUS Aleksandro Pi-
vec, nato pa je razočarano od-
nehal.

Na nekatere politike se je 
obrnil tudi osebno, tudi na 
predsednika ZDUS Janeza 
Sušnika. Sušnik nam je po-
vedal, da so jih po upokojen-
čevi pritožbi glede posmr-
tninskega sklada obiskali 
kriminalisti, deležni so bili 
inšpekcijskega nadzora, po-
znejši zapisniki pa dokazu-
jejo, da v delovanju sklada 
ni bilo nič spornega. Sklad je 
tudi sicer pod rednim nadzo-
rom, navaja Sušnik in doda-
ja, da kdor vanj redno vplaču-
je, mu je izplačana tudi renta. 
Pravzaprav je po smrti izpla-
čana njegovim naslednikom, 
to pa je tudi edini namen po-
smrtninskega sklada. 

Upokojenec se čuti okradenega
Upokojenec iz Kranja, ki je pred dvema letoma izstopil iz tamkajšnjega društva upokojencev, je takrat 
zahteval tudi, da se mu vrne vplačana vzajemna samopomoč, česar pa ni dosegel. Zato se je obrnil na 
številne ustanove, od nacionalnega preiskovalnega urada, varuha človekovih pravic, računskega sodišča 
do predsednika vlade in države. 

Zali Log – Na Zalem Logu so minulo nedeljo že šesto leto za-
pored pripravili Praznik zelja. »Čeprav nam razmere niso bile 
naklonjene in nam je ponagajalo tudi vreme, se organizatorji 
nismo dali in smo prireditev izpeljali, čeprav ne tako, kot smo 
jo načrtovali,« je povedala predsednica Kulturnega in turistič-
nega društva Zali Log Klavdija Škulj. Načrtovali so namreč, da 
bo Praznik zelja potekal ves konec tedna, a so zaradi slabega 
vremena tudi petkovo in sobotno dogajanje izpeljali v nede-
ljo. Praznik zelja se je začel v dopoldanskem času z vodenim 
etnografsko-kulinaričnim pohodom v Sušo. Udeležence je po 
vrnitvi čakalo zeljno kosilo v gostilni Pri Slavcu. Potekala je 
tudi tržnica domačih pridelkov in izdelkov, na kateri je bilo se-
veda možno dobiti tudi zaloško zelje. Popoldne so pripravili 
še stare vaške zeljne igre in delavnico za otroke. Organizator-
ji so bili zadovoljni, da jim je prireditev, posvečeno zaloškemu 
zelju, kljub neugodnim razmeram uspelo spraviti pod streho.

Šesti Praznik zelja v okrnjeni obliki

Zmagovalna ekipa starih vaških zeljnih iger

Ljubljana – Na dan slovenskega športa, 23. septembra, se je 
začela akcija Kolesarimo. Skupaj. Poteka do nedelje, 4. okto-
bra, in sicer jo lahko izvedete kjerkoli. Splošna dolžina je 23,9 
kilometra, vzpodbudna 239 metrov, drzna pa 239 kilometrov. 
Razdaljo lahko prekolesarite v družbi, v enem dnevu ali več 
dneh. Prijavnina za posameznika je simbolični en evro, ki gre 
v dobrodelni namen. Registrirate se lahko na spletni strani 
dogodka. Z zbranim denarjem (prijavnina, SMS-donacija, 
večje donacije) bodo kupili školjčne stole za mobilnost težje 
pokretnih oseb.

Kolesarimo skupaj še do nedelje
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Danes 74-letno 
Marinko Podjed so za jutra-
njo vadbo v Šoli zdravja že 
pred desetimi leti navduši-
li sošolci iz domžalske sku-
pine, s katerimi so se pogos-
to srečevali na Sv. Primožu 
nad Kamnikom. Tako je s 
hčerjo Veroniko najprej za-
čela v Domžalah, nato pa 
sta za vadbo izbrali kam-
niški Keršmančev park. Vse 
odtlej je jutranja telovadba 
njena stalnica: »Prvo leto 
je le dvakrat tako deževalo, 
da nismo mogli telovaditi, 
marveč smo se le sprehajali 
po parku. Res so bile mrzle 
zime, bilo je tudi do minus 
14 stopinj Celzija, sneg nam 
je segal do kolen, vendar 
smo radi prihajali, telovadili 
in smo zato tudi ostali zdra-
vi in odporni,« pravi Marin-
ka Podjed, ki je prepričana, 
da tovrstno druženje tudi 
vse druge udeležence napol-
ni z energijo in dobro voljo 
za ves dan. 

Marinka je leta 2012 poma-
gala pri nastajanju skupine v 
Podgorju, ki prav tako še ved-
no deluje, pred tremi leti pa 
je ustanovila še skupino, ki se 
na jutranji telovadbi sestaja 

pri Eko Resortu v Godiču. 
Čeprav zaradi zdravstvenih 
težav ne more več redno telo-
vaditi, pa vseeno ostaja v sti-
ku s skupinami, ki jih je po-
magala ustanoviti. »Kljub 

precej hudim bolečinam v 
križu, ki so me ovirale že tak-
rat, sem se z veseljem odzva-
la povabilu članov iz Pod-
gorja. Zdaj pa ima ta prek-
rasna druščina zares čudovi-
to vodjo Ivico, s katero nada-
ljujejo redno jutranjo vadbo 
že osmo leto, kar me izred-
no veseli. Tudi moja skupi-
na je prijetna in pridno dela. 
Imamo odlično vodjo Vido, 
ki skrbi za pravilno izvedbo 
vaj, članice pa redno prihaja-
jo in vztrajno vadijo že tretje 
leto. Seveda sem ponosna na-
nje!« pravi Marinka Podjed, 
ki se je razveselila tudi pri-
znanja Šole zdravja, saj po-
trjuje njeno pravo usmeritev 
in prizadevanje za nekaj dob-
rega. »Največje priznanje pa 
je, ko se zjutraj peljem mimo 
skupin Šole zdravja in vidim, 
da naši člani še vedno pridno 
telovadijo,« še pravi Marin-
ka in vsem, ki vadijo v Šoli 
zdravja, polaga na srce: »De-
lajte, delajte, ker vse lepo pre-
hitro poide! Ostanejo le ne-
pozabni spomini …«

Vse lepo prehitro poide
Med nagrajenimi prostovoljci Društva Šola zdravja, ki so prispevali k širjenju programa, je tudi Marija 
Podjed iz skupine Kamnik – Eko Godič.

Marinka Podjed / Foto: Društvo Šola zdravja

Občini sta si zemljišče in 
posledično stroške gradnje 
razdelili v sorazmernem de-
ležu – 79 odstotkov Obči-
na Kamnik, 21 odstotkov pa 
Komenda. Po zaključku iz-
vedenih dveh krogov poga-
janj v okviru javnega naroči-
la je bila končna ponudbena 
cena najugodnejšega ponu-
dnika SGP Graditelj, in si-
cer v vrednosti 1.147,619,49 
evra, gradnja pa se bo zače-
la konec septembra, a zara-
di zahtevnosti projekta ne 
bo zaključena v letu 2020, 
ampak v začetku leta 2021; 
temu je bilo treba prilago-
diti finančno konstrukcijo 
in uskladiti proračune obeh 
občin za leta 2020 in 2021. 

»Izgradnja skupnega cen-
tra za ravnanje z odpadki  je 
rezultat sodelovanja Občine 
Kamnik in Občine Komen-
da in obeh občinskih uprav, 
na kar smo lahko ponosni. 
Do izgradnje je prišlo tudi na 
pobudo takratnega poslanca 

mag. Mateja Tonina v prete-
klih letih, torej da je namesto 
prej obvezne izgradnje zbir-
nega centra v vsaki občini na 
podlagi spremembe zakono-
daje sedaj možno na podro-
čju dveh občin z istim kon-
cesionarjem zgraditi en zbir-
ni center. In modern zbirni 
center bo na področju obeh 
občin izboljšal kvaliteto biva-
nja in odlaganja ter zbiranja 

odpadkov,« je ob podpisu 
pogodbe povedal župan Ma-
tej Slapar. Da gre za veliko 
investicijo tudi za občino Ko-
menda, pa je dodal Stanislav 
Poglajen. 

»Ponosen sem na to, da 
nam je s pomočjo naših po-
slancev v preteklosti uspelo 
pristojno ministrstvo prep-
ričati v to, da lahko dve so-
sednji občini zgradita en 

zbirni center na območju, 
ki je že leta prostor, na kate-
rem se obe občini srečujeta 
pri ravnanju z odpadki. Na 
ta način sta obe občini del 
sredstev prihranili. To nam 
je uspelo in na to smo lahko 
ponosni. Izbranemu izvajal-
cu, ki je znan po svoji kvalite-
ti, želim milo zimo,« je med 
drugim povedal komendski 
župan.

Gradbena pogodba je podpisana
31. stran

Gradbeno pogodbo so podpisali komendski župan Stanislav Poglajen, direktor podjetja 
SGP Graditelj Janez Zorman in kamniški župan Matej Slapar. / Foto: Občina Kamnik

Aleš Senožetnik

Komenda – Komendski ob-
činski svetniki so na seji mi-
nuli teden še v drugem bra-
nju potrdili predlog proraču-
na za prihodnje leto. Načrtu-
jejo nekaj manj kot 7,7 milijo-
na evrov prihodkov in skoraj 
7,6 milijona evrov odhodkov, 
od tega bodo dobrih 2,6 mi-
lijona namenili za investici-
je. V načrtu razvojnih progra-
mov so med drugim nameni-
li dobrega pol milijona za ce-
stno infrastrukturo, od tega 
največ za izgradnjo hodni-
ka za pešce med Klancem in 
Komendo. Podoben znesek 

bodo v prihodnjih letih name-
nili tudi za gradnjo krvavške-
ga vodovoda, ki se je loteva-
jo skupaj z občinami Cerklje, 
Vodice, Šenčur in Kranj. Za 
medobčinski projekt se si-
cer nadejajo tudi nepovratnih 
evropskih sredstev. 

Med večjimi projekti, ki jih 
v Komendi želijo čim prej re-
alizirati, je tudi gradnja nove 
telovadnice pri osnovni šoli v 
Mostah, za kar bodo v prihod-
njem letu namenili 680 tisoč 
evrov, leto kasneje pa dob-
ra dva milijona. Sredstva so 
med drugim predvideli tudi 
za vzdrževalna dela v športni 
dvorani v Komendi. 

V Komendi sprejeli 
proračun

Kranj – V četrtek se je s podelitvijo nagrad končal projekt WEBSI 
spletni prvaki. Med prejemniki nagrad je v kategoriji javnih in 
nevladnih organizacij zmagala spletna stran Mestne občine 
Kranj (www.kranj.si), ki jo je zasnovalo kranjsko podjetje Dspot. 
Kot je zapisano v obrazložitvi, je prepričala s svojo novo ar-
hitekturo in dizajnom, kar pomeni, da je sveža, pregledna in 
predvsem za uporabnika preprosta spletna stran.

Priznanje za občinsko spletno stran

Maja Bertoncelj

Medvode – Medvoški ob-
činski svetniki so na sep-
tembrski seji sprejeli reba-
lans proračuna za leto 2020. 
Znižujejo se tako prihodki 
kot tudi odhodki.

Kot je pojasnila Sanja Ma-
lej, vodja oddelka za prora-
čun, finance in gospodar-
stvo, je imela na izvrševa-
nje letošnjega proračuna po-
memben vpliv epidemija co-
vida-19. »Večina letošnjih 
projektov je zastala, saj se je 
ustavilo izdajanje gradbenih 
dovoljenj, ustavljeni pa so 
bili tudi mnogi drugi uprav-
ni postopki. Tako je bila v 
prvem polletju zaključena 
investicija v obnovo vodovo-
da, izgradnjo fekalne in me-
teorne kanalizacije ter cesto 
in pločnik krožišče Zbilje–
Žeje–poslovna cona ter od-
sek ceste v Žlebeh. Izredno 
veliko napora je celotna upra-
va vlagala v prizadevanja za 
nadaljevanje projekta Čisto 
zate, katerega gradbena dela 
bodo predvidoma zaključe-
na ob koncu letošnjega leta. 
Zaradi spremenjene gospo-
darske klime doslej ni uspe-
la prodaja nepremičnine na 

območju obrtne cone v Pre-
ski, kar je pomembno vpli-
valo na prihodke občine.« Z 
rebalansom se prihodki zni-
žujejo za dobrih 3.205.000 
evrov, odhodki pa za dobrih 
3.050.000. Načrtovani so v 
višini 19.154.957 evrov. Naj-
večji delež predstavljajo inve-
sticijski odhodki, ki pa so pre-
cej nižji od sprejetega prora-
čuna. Določene investicije se 
letos še ne bodo začele, del 
projekta Čisto zate se prena-
ša še v leto 2021, določene in-
vesticije pa bodo z zagotovi-
tvijo dodatnih sredstev na-
mesto v daljšem časovnem 
obdobju zaključene že letos. 
Ti projekti so: cesta Sora–
Ločnica–Topol, sanacija LC 
Medvode–Goričane–Rakov-
nik–Sora, rekonstrukcija 
ceste Spodnje Pirniče–Kobi-
var ter sanacija plazu Topol 5. 

Svetniki so sprejeli tudi 
amandma župana, ki ga je po-
dal na predlog Odbora za ko-
munalne dejavnosti. Sredstva 
na postavki občinske lokalne 
ceste in javne poti – nujne in-
vesticije se povišajo za 45 ti-
soč evrov na dobrih 349 tisoč 
evrov, posledično pa se za isti 
znesek zmanjša postavka re-
gijski center RCERO.

V Medvodah  
rebalans proračuna
Prihodki in odhodki se znižujejo za več kot tri 
milijone evrov.

Kamnik – Medobčinski muzej Kamnik vabi na spominsko slo-
vesnost ob stoletnici rojstva staroste slovenske arheološke in 
muzejske stroke, tudi kamniškega častnega občana dr. Sta-
neta Gabrovca, ki bo 1. oktobra ob 18. uri na gradu Zaprice. 
V spomin na akademika bodo spregovorili njegovi učenci, 
nasledniki in sorodniki. Premierno bo predvajan tudi kratki 
film, ki je nastal v sodelovanju z Gabrovčevo družino.

Slovesno ob stoti obletnici rojstva Staneta Gabrovca

Cerklje – V Cerkljah vabijo k udeležbi na drugi javni razpravi 
ob pripravi celostne prometne strategije. Razprava bo po-
tekala v četrtek, 1. oktobra, ob 18. uri v sejni dvorani Občine 
Cerklje. Na junijski razpravi so udeleženci določali glavne 
izzive, probleme in potrebe na področju prometa in mobil-
nosti. Organizatorji so predstavili analizo stanja in analizo 
ankete, možne scenarije razvoja prometa v občini ter zbrali 
predstave vizije mobilnosti v prihodnosti. Od junija do sep-
tembra je potekala priprava strateških in operativnih ciljev, 
ki so ji uskladili s ključnimi deležniki, na drugi javni razpravi 
pa bodo predstavili nabor ukrepov, ki so jih pripravili. Za 
lažjo organizacijo dogodka organizatorji prosijo za potrditev 
udeležbe na telefonsko številko 04 281 58 00 ali elektronski 
naslov obcinacerklje@siol.net.

Vabijo na drugo razpravo
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Igor Kavčič

Kranj – Glasbena šola Kranj 
je v zadnjem desetletju s 
številnimi koncerti, nasto-
pi učencev in učiteljev ter 
drugimi glasbenimi dogod-
ki tako v mestnem jedru kot 
v dvoranah na širšem ob-
močju občine – mesto na-
mreč še vedno nima koncer-
tne dvorane – pridobila velik 
ugled in prepoznavnost ter 
se kot taka uspešno umestila 
v kulturno življenje mesta.

Uspehi, ki jih šola dose-
ga z učenci, in številni izve-
deni projekti, ki več kot pre-
segajo meje šolske ravni, jo 
uvrščajo tudi med najuspe-
šnejše v državi. Glasbena 
šola Kranj je tudi ena najsta-
rejših in največjih glasbenih 
šol v Sloveniji. Letos mineva 

111 let od njene ustanovitve. 
Že prvo leto se je k pouku 
vpisalo več kot sto učencev, 
čeprav se je bilo takrat mo-
goče učiti le petja, klavirja in 
violine, pouk pa so izvajali še 

iz zborovskega petja ter glas-
bene teorije.

Danes je situacija popol-
noma drugačna. V aktual-
nem šolskem letu šolo obi-
skuje 724 učencev, ki se 

lahko učijo 22 različnih in-
štrumentov, petja in bale-
ta, mlajši otroci pa obisku-
jejo predšolsko glasbeno 
vzgojo ter glasbeno in ple-
sno pripravnico. Šola delu-
je na petih lokacijah v mes-
tu, v okviru šole redno delu-
je kar šest orkestrov in pev-
ski zbor. Za učence skupno 
skrbi 52 profesorjev glasbe 
(instrumentalistov), petja, 
baleta ter glasbene pedago-
gike. Ne ravno okroglo, šte-
vilčno pa zagotovo zanimivo 
obletnico v šoli nameravajo 
zaznamovati z več dogodki, 
eden izmed njih pa je razsta-
va v Galeriji na mestu pred 
Mestno knjižnico Kranj. Na 
razstavnih panojih so na 
ogled fotografije in zapisi o 
delovanju šole od njene sto-
letnice naprej.

Prvih sto in enajst let
V septembru mineva sto enajst let od ustanovitve Glasbene šole Kranj. Na ulični razstavi spomini na 
delovanje šole v zadnjih enajstih letih. 

Glasbena šola Kranj skozi utrinke zadnjega desetletja

Igor Kavčič

Kranj – Premierno v četr-
tek, predpremierno pa dan 
prej bodo v Prešernovem 
gledališču uprizorili že dru-
go predstavo v novi sezoni. 
Tokrat gre za krstno izved-
bo besedila Naše skladišče, 
za katero je mlada dramati-
čarka Tjaša Mislej prejela le-
tošnjo nagrado Slavka Gru-
ma. Režiserka mlajše gene-
racije Mateja Kokol v drami 
prepoznava vodilno misel – 
čas je za človeka, ne za ka-
pital. Gre za intimno zgod-
bo štirih žensk različnih ge-
neracij, ki delajo v skladišču 
velikega trgovskega centra 
in na komunikativen, hu-
moren, a tudi tragičen način 
pripovedujejo o svojih hote-
njih, sanjah, prepričanjih.

Posledice ustroja kapitali-
stičnega sistema, ki uniču-
je kakršnokoli perspektivo 
po boljšem, se tako odraža-
jo na razvoju življenja posa-
meznih dramskih junakinj 
in junakov, ki kljub uporne-
mu značaju težko ubežijo 
manipulaciji sistema. Kot je 

zapisala režiserka, je v tako v 
ospredju mali človek. »Mo-
goče je premajhen za veli-
ko zgodbo o uspehu, za ve-
liko zgodbo na gledališkem 
odru. A ta mali človek vztraj-
no in iskreno vztraja in de-
luje, da bodo nekoč in nek-
je prihodnje generacije žive-
le bolje in drugače.« 

V predstavi bomo vide-
li celoten ansambel Prešer-
novega gledališča, v osre-
dnjih vlogah delavk se bodo 
predstavile Vesna Pernarčič, 
Vesna Slapar in Vesna Jev-
nikar ter kot gostja Miranda 
Trnjanin, poslovodkinja pa 
bo Darja Reichman. Ob žen-
skah je tu še celoten moški 
del ansambla: Borut Vesel-
ko, Aljoša Ternovšek, Blaž 
Setnikar in Miha Rodman. 
Ob dramaturginji Marin-
ki Poštrak ekipo sestavljajo 
še scenografka in oblikoval-
ka luči Petra Veber, kostu-
mografka Iris Kovačič, avtor 
glasbe Aleš Zorec, za odrski 
gib je zadolžen Ivan Mijače-
vić, lektorica je Maja Cerar 
in oblikovalec maske Matej 
Pajntar.

Prihaja Naše skladišče
Nova premiera Prešernovega gledališča je 
socialna drama Naše skladišče v režiji mlade 
režiserke Mateje Kokol.

Skladiščnice: Miranda Trnjanin, Vesna Jevnikar, Vesna 
Pernarčič in Vesna Slapar /Foto: Tania Mendillo

Igor Kavčič

Kranj – Kljub znanim raz-
meram, ki poleg siceršnje-
ga življenja krojijo tudi vse 
letošnje dogodke na podro-
čju kulture in umetnosti, se 
snovalci ene osrednjih in 
tudi največjih likovnih prire-
ditev v državi tudi letos niso 
predali. Pod umetniškim 
vodstvom Klavdija Tutte, sli-
karja in neutrudnega borca 
za širjenje likovne umetno-
sti v širši javnosti, so v Li-
kovnem društvu Kranj v so-
delovanju z Zavodom za tu-
rizem in kulturo Kranj, Go-
renjskim muzejem in Zvezo 
društev slovenskih likovnih 
umetnikov pripravili deve-
ti Mednarodni festival likov-
nih umetnosti Kranj.

Vodilna tema letošnjega 
festivala je lepljenka – kolaž 
in asemblaž, ki mu njegovi 
snovalci dodajajo naslov Re-
ciklirane zgodbe. Tema ko-
laž – asemblaž je bila obrav-
navana že na petem festiva-
lu, izredna inovativnost av-
torjev v dani tehniki in hkrat-
na zanimivost za gledalca pa 
sta pokazali potrebo po reci-
kliranju zgodb. Festival bo 
potekal ves oktober, več kot 
tristo del 94 avtorjev iz 25 
držav Evrope, Azije in Juž-
ne Amerike pa bo na ogled 
na 18 lokacijah. Kot je na 
novinarski konferenci dejal 
kranjski župan Matjaž Ra-
kovec, festival daje mestu 
barvitost in posebej staremu 
mestnemu jedru še dodatno 

vrednost. »Za dober mesec 
bomo Kranj 'oblekli' z res 
dobro umetnostjo.« Njego-
vo mnenje deli tudi novi di-
rektor Zavoda za turizem in 
kulturo Klemen Malovrh, ki 
dodaja, da mesto s tem priv-
lači tudi kakovostne obi-
skovalce, ki cenijo likovno 
umetnost, nanje pa bo za-
gotovo dober vtis naredilo 
tudi siceršnje kranjsko sta-
ro mestno jedro. »S festiva-
lom sodelujemo že od sa-
mega začetka, poleg odkup-
ne nagrade pa bomo izbrani 
gorenjski umetnici oziroma 
umetniku v prihodnjem letu 
pripravili tudi večjo razsta-
vo,« je povedala direktorica 
Gorenjskega muzeja Marja-
na Žibert. 

Predstavnica ZDSLU 
Olga Butinar Čeh je predsta-
vila letošnjega nagrajenca 

za življenjsko delo slikar-
ja Jožeta Šubica, ki se že ce-
lotno umetniško obdobje 
ukvarja s kolažem in asem-
blažem. Razstava njegovih 
del je na ogled v Galeriji dr. 
Ceneta Avguština na kranj-
ski območni enoti Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine. 

»Na razstavi je manjši pre-
gled mojega ustvarjanja v 
skoraj štiridesetih letih. Naj-
starejše delo s konca osem-
desetih let ima naslov Naj-
lepša gozdarjeva pripoved-
ka in v njej že uporabljam 
druge materiale, kot na pri-
mer žago, v dela pa sem vse 
bolj dodajal tudi pločevino, 
še posebej baker, ki je bil v 
središču moje pozornos-
ti nadaljnjih 15 let. Največ-
ji predstavljeni objekt je iz 
leta 2003 z moje takratne 
razstave v mariborski Kibli, 

kasneje sem začel uporab-
ljati glino in druge kiparske 
materiale, pojavljati so se 
začele majhne figurice, gla-
ve ...« nas po razstavi popelje 
Jože Šubic in nam predstavi 
najnovejši deli iz serije žen-
skih glav, ki jih je ustvaril v 
letu 2018 in so pravzaprav 
že v maniri čistih kiparskih 
form. 

Posebno pozornost festi-
val posveča ustvarjalcem na-
ših sosednjih držav in pros-
tora Alpe-Jadran. Ena osre-
dnjih razstav pa je name-
njena Avgustu Černigoju, 
enemu prvih slovenskih ko-
lažistov, ki je s svojim de-
lom prispeval pomemben 
in neprecenljiv delež k zgo-
dovini slovenske likovne 
umetnosti in je ena izmed 
ključnih in nosilnih osebno-
sti slovenske zgodovinske 
avantgarde. 

Ob predstavitvi festivala 
smo si ogledali tudi razsta-
vi vrhunskih oblikovalk Tine 
Pavlin in Nataše Druškovič. 
Prva predstavlja obleke in iz-
delke iz tekstila z grafičnimi 
našitki in aplikacijami, dru-
ga pa prstane in ogrlice iz 
serije Viseči vrtovi. Letošnje 
glavno odprtje festivala zara-
di aktualnih razmer žal od-
pade, bodo pa ves mesec po 
razstaviščih potekala stro-
kovna vodenja. Od 6. do 29. 
oktobra je predvidenih dva-
najst vodenj, za večje sku-
pine pa bodo po dogovoru 
pripravili še dodatne termi-
ne.

Festival Recikliranih zgodb
Včeraj so odprli deveti Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj, na katerem se ves oktober z več 
kot tristo deli na osemnajstih lokacijah predstavlja štiriindevetdeset avtorjev iz petindvajsetih držav.

Prejemnik nagrade za življenjsko delo slikar Jože Šubic ob 
delu Chica ciclista (2018) / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – V stolpu Škrlovec 
bo danes, v torek, 29. sep-
tembra, ob 18. uri koncert 
dijakov kljunaste flavte Kon-
servatorija za glasbo in ba-
let Ljubljana. Nastopil bo 
kvartet flavtistov v sesta-
vi Erazem Žgajnar, Agata 
Pflaum, Lucija Bačič in Eva 
Majcen, poleg tega pa bos-
ta Žgajnar in Majcnova zai-
grala tudi v duetu. Skupaj z 
mentorico prof. Matejo Bajt 

so pripravili skladbe iz raz-
ličnih glasbenih obdobij. Na 
sporedu bodo tako sklad-
be skladateljev, kot so Ge-
org Philipp Telemann, Phi-
libert Delavigne, Jacques-
-Martin Hotteterre, Johann 
Sebastian Bach, Louis Cla-
ude Daquin, François Dan-
drieu, Jean-Philippe Rame-
au, pa tudi sodobnejših av-
torjev, kot sta Henry Manci-
ni in Paul Leenhouts. Kon-
cert organizira Glasbena 
šola Kranj.

Koncert dijakov kljunaste 
flavte
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Kranj – Pretekli konec tedna se je začela jubilejna, trideseta 
sezona v prvi slovenski košarkarski ligi. Novopečeni prvoli-
gaš ECE Triglav je gostil Terme Olimia Podčetrtek in izgubil 
s 73 : 91. Poraz je zabeležila tudi Gorenjska gradbena družba 
Šenčur. Krka jih je doma premagala z 88 : 75 (25 : 21, 23 : 15, 
23 : 20, 17 : 19). V gosteh pa so bili uspešni košarkarji Helios 
Suns. Domžalčani so s 60 : 77 premagali Koper Primorsko. 
Tekme drugega kola se bodo začele že jutri. Šenčurjani bodo 
gostili Koper Primorsko (ob 20. uri), ECE Triglav pa Krko (ob 
20.30). Helios Suns bodo v soboto igrali doma proti Hopsom 
s Polzele (ob 19. uri). V prvi SKL za ženske so bile triglavanke 
doma s 53 : 37 boljše od Grosupeljčank, Jasmin Sport Ledita 
pa je v gosteh s 77 : 60 izgubila z Ježico. Triglavanke v petek 
čaka gostovanje pri Ježici, Domžalčanke pa bodo v SŠ Dom-
žale igrale z Aksonom Ilirijo (ob 20.15).

Košarkarji in košarkarice začeli novo sezono

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi so 
konec tedna odigrali tekme 
petega kroga. Domžalčani so 
gostovali pri Olimpiji in izgu-
bili s 3 : 2. Na lestvici so na če-
trtem mestu, vodi Mura. 

Za drugoligaši so tekme 
devetega kroga. Vodilni no-
gometaši Kalcerja Radomlje 
so doma z 2 : 1 premaga-
li Brda. Roltek Dob je gostil 
lendavsko Nafto 1903. Sre-
čanje se je končalo neodloče-
no s 4 : 4. Kranjski Triglav je 
v gosteh z Rudarjem remizi-
ral z 1 : 1. Na lestvici ostajajo 
v vodstvu Radomlje, Roltek 
Dob je tretji, Triglav Kranj 
pa med 16 ekipami deseti. V 
tretji slovenski nogometni 

ligi – zahod so odigrali tek-
me sedmega kroga. Rezulta-
ti gorenjskih predstavnikov: 
TKK Tolmin – Tinex Šenčur 
0 : 1, Šobec Lesce – Zagorje 
5 : 0, Sava Kranj – Elta Izo-
la 1 : 2, Svoboda Ljubljana – 
Arol Škofja Loka 4 : 2 in Po-
stojna – Žiri 1 : 0. Na lestvi-
ci so najvišje Šenčurjani na 
tretjem mestu. 

V gorenjski nogometni ligi 
so bili v petem krogu doseže-
ni naslednji rezultati: Bled 
Hirter – Niko Železniki 4 : 1, 
Polet – Visoko 4 : 3, Velesovo 
Cerklje – Kranjska Gora 3 : 0, 
Britof – Preddvor 7 : 0, Zari-
ca Kranj – Naklo 7 : 1 in Bitnje 
dobrozasenci.si – Bohinj 1 : 1. 
Prosti so tokrat bili nogome-
taši kluba SIJ Acroni Jeseni-
ce. Na lestvici vodi Britof.

Radomlje ostale na vrhu

Jesenice, Kranj – Konec tedna se bo začela nova sezona Alpske 
hokejske lige. HDD SIJ Acroni Jesenice bo v soboto, 3. oktobra, 
gostoval v Ljubljani pri Olimpiji. V soboto so odigrali še eno 
pripravljalno tekmo. S 5 : 2 (3 : 0, 0 : 2, 2 : 0) so bili doma boljši 
od Pustertala. V soboto sta bili odigrani tudi tekmi v Medna-
rodni hokejski ligi. V Celju je gostoval HK MK Bled in domači 
HK True Celje jih je premagal s 5 : 9 (3 : 7, 0 : 1, 2 : 1). Tekma 
HK Slavija Junior – HD Hidria Jesenice se je končala z zmago 
domačinov s 6 : 0 (3 : 0, 3 : 0, 0 : 0). Triglavani so v soboto 
v tretjem krogu državnega prvenstva gostovali v Mariboru 
in izgubili s 4 : 2 (0 : 0, 2 : 2, 2 : 0). Nove tekme državnega 
prvenstva, in sicer drugega kroga, bodo že danes. Ob 19. uri 
se bo začela med HD Hidria Jesenice in HK Triglav, HK MK 
Bled in HDD SIJ Acroni Jesenice pa se bosta pomerila ob 19.15. 

Konec tedna se začne Alpska hokejska liga

Maja Bertoncelj

Kamnik – Grintovci extrem 
je poseben izziv, ki se ga v 
prvi vrsti lotevajo gorski te-
kači. Idejni oče trase je Jure 
Grmšek - Cveto, ki ji je dal 
tudi ime. Na to lepo, a hkra-
ti tudi zahtevno vzdržljivo-
stno preizkušnjo se je podal 
leta 2008. Pisalo se je leto 
2014, ko je Klemen Triler za-
njo potreboval 13 ur in 45 mi-
nut. Rekord je veljal vse do 
12. septembra letos. Izbolj-
šal ga je domačin Kamničan 
Sebastjan Zarnik.

V 13 urah in dveh minutah 
je pretekel vse vrhove Grin-
tovcev, 14 dvatisočakov, kar 
pomeni 6296 metrov vzpo-
na na 57,5-kilometrski razda-
lji. »Da se enkrat spopadem z 
Grintovci, sem se odločil lan-
sko leto. Zakaj? Zaradi izziva, 
da vidim, koliko časa bi potre-
boval za ta krog, in zato, ker 
so to 'moje', domače gore,« 
je pojasnil Sebastjan Zarnik. 

Start in cilj te krožne trase 
je na parkirišču pri Calcitu 
v Stahovici, vmes pa poteka 
takole: Sveti Primož, Velika 
planina, Planina Dol, Konj, 
Korošica, Ojstrica (2350 m n. 

m.), Planjava (2392 m), Kam-
niško sedlo, Brana (2253 m), 
Turska gora (2251 m), Koro-
ška Rinka (2433 m), Kranj-
ska Rinka (2453 m), Skuta 
(2532 m), Štruca (2457 m), 

Dolgi hrbet (2473 m), Grin-
tovec (2558 m), Jezerska Koč-
na (2540 m), Kokrška Koč-
na (2520 m), Kokrško sedlo, 
Kalška gora (2047 m), Kalški 
greben (2224 m), Vrh Kore-
na, Kriška planina in Kam-
niški vrh. »Že od samega za-
četka je vse potekalo tako, kot 
mora. Spremljevalci, ki sem 
jih razdelil na določene od-
seke, so odlično opravili svoj 
del naloge, tako da glede lo-
gistike ni bilo težav. Manjšo 
krizo sem imel le pri vzpo-
nu na Skuto, vendar sem se 
na vrhu dobro hidriral. Zad-
nji del s Kalškega grebena je 
'letelo', kot da za seboj ne bi 
imel že skoraj pol dneva teka 
in hoje. S časom sem zelo za-
dovoljen, čeprav sem potiho-
ma upal, da bo šlo pod 13 ura-
mi,« je še povedal gorski te-
kač, ki zadnja leta tekmuje 
predvsem na daljših tekmah. 

Kot je poudaril, mu brez 
prijateljev in družine izziv 
Grintovec extrem ne bi uspel. 

Zarnik rekordno čez Grintovce
Traso Grintovci extrem je Kamničan Sebastjan Zarnik premagal v trinajstih urah in dveh minutah.

Sebastjan Zarnik je v rekordnem času opravil s štirinajstimi 
dvatisočaki. / Foto: Matej Mato Hribar Kranj – V nedeljo se je v Imoli v Italiji končalo svetovno člansko 

kolesarsko prvenstvo. Na cestni dirki je zmago slavil Francoz 
Julien Alaphilippe, slovenska reprezentanca pa je po zaslugi 
Primoža Rogliča prišla do šestega mesta, kar je četrta najboljša 
uvrstitev v zgodovini tega tekmovanja. Dirko je zaznamoval 
tudi Tadej Pogačar, ki je napadel kot prvi, a so ga nato ujeli. 
Na ženski cestni dirki sta bili kar dve v dvajseterici. Najboljši 
dosežek v zgodovini je uspel Eugeniji Bujak, ki je bila 14., 
Kranjčanka Urša Pintar je osvojila 17. mesto.

Slovenski kolesarji z Rogličem do šestega mesta

Trzin – V soboto se je v Trzinu s tretjim tekom letos nadaljeval 
tekaški pokal Gorenjska, moj planet. Tek Petra Levca Skirca je 
bil drugačen kot običajno, saj je potekal kot kronometer. Tekači 
so se na progo podajali z desetsekundnim presledkom. Najprej 
so se na pet kilometrov dolgi progi pomerili tekači s kužki. Pri 
moških je bil najhitrejši Tilen Strmšek (Fitmin/Canifit team), pri 
ženskah pa Slovakinja Veronika Topolska (Speed4dogs Slova-
kia). Sledil je družinski kilometer in dva starta za osnovnošol-
ske otroke iz prve indruge triade. Na glavni progi, dolgi deset 
kilometrov, je slavil Gašper Bregar (KGT Papež, Gledring), pred 
Juretom Trčkom (Woodano – masivno pohištvo) in Tadejem 
Osvaldom (ŠTD Lončar). Pri ženskah je bila najboljša vodilna 
v seriji Ema Kolenc (ŠD Gorje) pred Kristino Souidi in Katarino 
Souidi (obe AAD Slovan). 

V Trzinu najhitrejša Bregar in Kolenčeva

Maja Bertoncelj

Kamnik – Odbojkarji so v 
prvi ligi nove sezone odigrali 
dva kroga. V drugem je bilo 
najbolj napeto na derbiju. 
V Mariboru sta se pomerila 
tamkajšnji Merkur Maribor 
in kamniški Calcit Volley. 

Zmagovalec je bil znan po 
napetem boju in petih nizih. 
Z 2 : 3 (-18, -18, 28, 23, -11) 
so bili na koncu uspešnejši 
Kamničani, ki so v nizih vo-
dili že z 0 : 2. S tem so prišli 
še do druge zaporedne zma-
ge v prvenstvu. V prvem kro-
gu so premagali ekipo Hiša 
na kolesih Triglav, a tež-
je, kot so pričakovali, saj so 
jim Kranjčani odvzeli toč-
ko. Dvoboj v Mariboru je 
štel tudi za srednjeevropsko 

ligo. Drugi gorenjski prvo-
ligaš, ekipa Hiša na kole-
sih Triglav iz Kranja, je go-
stoval pri Krki in prišel do 

zanesljive zmage. Rezultat 
je bil 0 : 3 (-18, -18, -21). Novo 
priložnost za dokazovanje 
bodo odbojkarji imeli že 

jutri in v četrtek, ko jih čaka-
jo tekme novega kroga. Cal-
cit Volley bo jutri gostil Salo-
nit Anhovo. Tekma se bo za-
čela ob 18. uri. Doma bodo 
igrali tudi Kranjčani. V gos-
te prihajajo odbojkarji Mer-
kurja Maribor. Tekma se bo 
v četrtek v ŠD Planina začela 
ob 20. uri.

Odbojkarice so ta konec 
tedna igrale tekme tretje-
ga kroga. Kamničanke, eki-
pa Calcit Volley, so v prven-
stvu gostovale še drugič in 
prišle do druge zmage. Luki 
Koper so prizadejale prvi po-
raz. Boljše so bile z 0 : 3 (-18, 
-17, -21). V soboto bodo prvič 
v novi sezoni državnega pr-
venstva igrale doma, in sicer 
proti ATK Grosuplje. Zače-
tek tekme bo ob 20. uri.

Napet derbi Kamničanom
Derbi drugega kroga Sportkluba prve odbojkarske lige je bil med Calcitom Volleyjem in Merkurjem 
Maribor. Po petih nizih so ga dobili Kamničani. Zmage so se veselili tudi Kranjčani.

Odbojkarji Calcita Volleyja so proti Mariborčanom vodili že z 
0 : 2 v nizih, na koncu pa so jih za zmago morali odigrati pet. 

Maja Bertoncelj

Rudno polje – Izvršni odbor 
Mednarodne biatlonske zve-
ze je v soboto sporočil, da je 
svetovno prvenstvo v biatlo-
nu IBU, ki ga bo od 9. do 21. 
februarja 2021 gostila Pok-
ljuka, potrjeno.

»Organizacijski odbor 
Pokljuka se je ves čas aktivno 

pripravljal na izvedbo sve-
tovnega prvenstva. Pred 
kratkim smo od Mednaro-
dne biatlonske zveze preje-
li tudi smernice in protokole 
v zvezi s covidom-19. Te se-
daj implementiramo pri or-
ganizaciji, ki jo bomo temu 
primerno prilagodili. Pozi-
tivno odločitev oz. potrdi-
tev smo pričakovali, saj smo 

bili z njimi ves čas v stiku in 
smo kot organizator zagoto-
vili, da smo sposobni izpe-
ljati prvenstvo tudi v teh ne-
predvidljivih časih,« je po-
vedal Tim Farčnik, general-
ni sekretar Organizacijske-
ga odbora Pokljuka.

Mednarodna biatlonska 
zveza je objavila tudi načr-
te za prvo trimesečje sezone 

svetovnega pokala v biatlo-
nu. Potekala bodo štiri tek-
movanja, tako kot je bilo na-
črtovano, a na samo dveh 
prizoriščih (Kontiolahti na 
Finskem in Hochfilzen v 
Avstriji). Prvotno sta bila kot 
gostitelja dveh od teh tek-
movanj predvidena švedski 
Östersund in francoski An-
necy-Le Grand Bornard.

Potrdili svetovno prvenstvo na Pokljuki
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Jelena Justin

Odkrivanje in raziskova-
nje neznanih poti, neozna-
čenih poti, lovskih stezic itd. 
je eno samo veselje. Potreb-
nega je nekaj čuta za orien-
tacijo in seveda je turo tre-
ba naštudirati. Ena od takih 
je tudi naš današnji obisk 
Kamnitnika v Karavankah, 
do katerega se bomo povzpe-
li čez greben Alničja. 

Gorenjsko avtocesto za-
pustimo na izvozu Lipce, 
kjer zavijemo desno proti 
Jesenicam. V semaforizira-
nem križišču zavijemo des-
no, nazaj proti Kranju, in v 
naslednjem semaforizira-
nem križišču levo. Peljemo 
pod železniškim nadvozom, 

kjer se v križišču usmeri-
mo desno proti Koroški Beli. 
Pri cerkvenem obeležju sre-
di vasi nadaljujemo po glav-
ni cesti skozi vas, mimo mo-
stička, ki je na desni strani, 
in po približno 100 metrih 
zavijemo levo v klanec skozi 
vas. Ceste so ozke. Cerkev je 
na levi strani pod nami, na-
daljujemo do konca asfalti-
rane ceste, nad vasjo, kjer 
so opuščena teniška igrišča 
(RC Kres), in tam parkiramo. 

Markiranemu kolovozu 
sledimo do izrazitega S-o-
vinka, kjer na desni stra-
ni opazimo stezico v gozd. 
Zavijemo na to stezico in se 
začnemo vzpenjati. Pot mal-
ce zavijuga in nas pripelje na 
zahodno pobočje Alničja, 

ter se začne vzpenjati pro-
ti severu. Strmina je pre-
cejšnja. Kmalu zagledamo 
desni odcep, ki ga spregle-
damo in nadaljujemo nap-
rej. Pot se skorajda položi in 
nas pripelje še na eno razpo-
tje. Tukaj izberemo stezico, 
ki vodi strmo v klanec. Ste-
za se izrazito strmo povzpne 
in nas v nekaj okljukih pri-
pelje na rob grebena. Vztraj-
no grebenu sledimo proti se-
veru, steza je vidna. Ko vidi-
mo skale, precej hiro dose-
žemo ozek rob grebena, kjer 
je najvišja točka Alničja, od-
pre se nam pa pogled na Po-
toški Stol in Stol. Z vrha gre-
bena strmo sestopimo in 
dosežemo travnato sedlo 
pod Debelin Brdom. Pod 

smreko se nahaja skrinjica 
z vpisno knjigo. Desno od 
smreke opazimo markacije, 
ki do sem pripeljejo iz doli-
ne. Sledimo markacijam, ki 
nas pripeljejo do makadam-
ske ceste. Zavijemo levo. Pot 
ni več označena. Na ovin-
ku, kjer je ogromno peska, 
se ob robu kamnitega pla-
zu s Kamnitnika povzpne-
mo do višje ležeče ceste, 

kjer zavijemo levo in doseže-
mo planino Stamare. S pla-
nine Stamare nadaljujemo 
v smeri Vajneža. Čaka nas 
strm vzpon v okljukih sko-
zi gozd. Ko dosežemo širšo 
stezo, se nam odpre pogled 
proti Struški. Na naši levi je 
Hrašenska planina. Sledi-
mo stezi proti Vajnežu. Ho-
dimo pod Kamnitnikom, ki 
je na naši levi strani. Po slab-
še vidni stezici se povzpne-
mo na njegov vrh. Z vrha 
Kamnitnika sestopimo pro-
ti bivaku na Belščici, ki ga vi-
dimo pod seboj. Ko smo pri 
bivaku, se začnemo spušča-
ti v dolino vse do Urbasa, 
kjer dosežemo makadam-
sko cesto. Zavijemo desno in 
cesti sledimo približno 1500 
metrov, ko dosežemo razpo-
tje, kjer smo prej zavili levo 
proti planini Stamare, zdaj 
pa zavijemo levo navzdol 
do Debelega brda. Ena špi-
la je zašpiljena. Prečimo 

mostiček in že smo na De-
belem brdu. V dolino do RC 
Kres bomo sestopili po levi, 
spodnji lovski poti. Vmes 
nas preseneti »lovska mar-
kacija«, okostje glave neke 
živali. Na pravi poti smo! 
Pot se precej strmo spušča 
proti Koroški Beli. Ponekod 
je malce zaraščena z visoko 
travo, sicer pa lahko sledlji-
va. Naj na tem mestu opo-
zorim, da je celotna opisa-
na pot bogata s klopi, zato se 
temu primerno zaščitimo. 
Na cesto stopimo tik pred 
jeklenim konjičkom, ki nas 
je zvesto čakal na parkirišču 
nekdanjega RC Kres. 

Prepričana sem, da je tole 
ena lepših, predvsem pa sa-
motnejših karavanških poti. 
Le pot pod noge.

Nadmorska višina: 1858 m
Višinska razlika: 1400 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Greben Alničja (1145 m n. m.) in Kamnitnik (1858 m n. m.)

Lepa, samotna pot
Manj znana pot v Karavankah. Potrebno je nekaj nosu za iskanje stezic, sicer 
pa pot, kjer verjetno ne bomo srečali nikogar. Opozorim pa naj na klope. 
Proti njim se pa le zaščitimo!

Pogled na poraščen in strm greben Alničja / Foto: Mateja Gerečnik

Planina Stamare, kjer se vsako leto pasejo konji / Foto: Jelena JustinVrh Kamnitnika, v ozadju Srednica, še bolj zadaj Struška  

Grega Flajnik

Osvetlitev kolesarja
Ste že kdaj opazili kolesar-

ja, ki ima tudi podnevi priž-
gano luč in mu ta celo utri-
pa? In ob tem ste se mor-
da spraševali, ali jo je poza-
bil ugasniti, se mu je mogo-
če celo ne ljubi ugasniti ... 
Pa saj je vendar dan ... Zakaj 
torej uporablja luč? Točno 
zato, da ste ga opazili. 

Tudi na naših cestah opa-
žam vse več kolesarjev, ki 
jim tudi podnevi zadaj utripa 
rdeča luč in s tem še dodat-
no opozorijo nase. In zakaj 
bi veljal zakon, ki določa priž-
gane luči, samo za avtomobi-
le, za kolesarje, ki so na ces-
ti veliko ranljivejša skupina, 
pa ne? Luči postajajo bolj ak-
tualne, ko se dnevi krajšajo in 
nas lahko že sredi popoldne-
va ujame tema. Takrat smo 
brez luči še bolj izpostavlje-
ni in nevarni sebi in drugim. 

Na trgu obstaja cela vrsta 
luči in od vaše denarnice je 
odvisno, kakšno boste izbra-
li. Pri izbiri luči so navadno 
pomembni trije parametri:

•   razdalja oziroma domet vi-
dljivosti, izražen v metrih, 
ki je subjektiven kriterij, 
saj je odvisen od precej zu-
nanjih dejavnikov;

•   trajanje delovanja baterije, 
ki je odvisno od nastavitve 
jakosti svetlobe in moči ba-
terije;

•   svetlobni tok, ki ga oddaja 
posamezna svetilka; meri-
mo ga v lumnih in je edi-
ni res merljiv parameter, 
ki nam pove, koliko vidne 
svetlobe izseva luč. 
Sprednje kolesarske luči 

imajo svetlobni tok od dvaj-
set pa tudi do tri tisoč lum-
nov. Za varnostno lučko za 
vožnjo po osvetljenih ce-
stah v mestu zadostuje sve-
tlobni tok sto lumnov, za 
dobro osvetljenost neosvet-
ljene ceste, ki nam omo-
goča brezskrbno vožnjo z 
zmerno hitrostjo, pa pripo-
ročam luč s svetlobnim to-
kom dvesto lumnov ali več. 
Luč s svetlobnim tokom tri 
tisoč lumnov je primerljiva s 

ksenonskim avtomobilskim 
žarometom in je potrebna 
samo za ekstremne razme-
re, kot je nočni spust z gor-
skim kolesom po neureje-
nih gozdnih poteh.

Zadnje luči imajo lahko 
svetlobni tok od nekaj lum-
nov pa do največ sto lum-
nov. Da bi bili med vožnjo 
po osvetljenih ulicah v mes-
tu opazni, je primeren že 

svetlobni tok okoli 15 lum-
nov, za vožnjo po neosvet-
ljenih cestah, kjer so tudi hi-
trosti avtomobilov večje, pa 
se priporoča nekoliko večji 
svetlobni tok. Z lučjo s sve-
tlobnim tokom med štiri-
deset in petdeset lumnov 
bomo tudi na takšnih cestah 
zelo opazni. Luči s svetlob-
nim tokom sto lumnov in 
več so sicer lahko uporabne 

pri kolesarjenju v megli ali 
za dodatno razsvetljenost ob 
belem dnevu, vendar je tre-
ba upoštevati, da so takšne 
luči lahko zaslepljujoče za 
kolesarja, ki morebiti vozi 
za vami. Dobro je tudi, da 
luč omogoča različne načine 
delovanja, tako način s kon-
stantnim svetenjem kot na-
čin z utripanjem. Pri upora-
bi načina z utripanjem bos-
te v določenih razmerah lah-
ko bolj opazni, poleg tega pa 
je poraba energije pri utripa-
nju manjša.

Med pametnejšimi luč-
kami je radar Varia podje-
tja Garmin, ki je povezan z 
napravo (merilnikom), in jo 
ima kolesar pritrjeno na kr-
milu. Ko se kolesarju od za-
daj približuje avto, ga števec 
na krmilu opozori, zadnja 
rdeča lučka pa začne močne-
je utripati. 

Za svojo varnost lahko naj-
več naredite sami. Zakaj se 
ne bi v jesenskih dneh opre-
mili še z lučko?

Z rdečo lučko boste predvsem v senci bolje vidni.
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Cveto Zaplotnik

Kranj – »Letos imamo na Go-
renjskem dobro sadno leti-
no, tako po količini kot kako-
vosti sadja. Nekaj poškodb je 
zaradi pozebe le na občutlji-
vih sortah, ampak to je gle-
de na pretekla leta zanemar-
ljivo,« ugotavlja Tatjana Zu-
pan, predsednica Sadjarske-
ga društva Gorenjske, in do-
daja, da je v ljubiteljskih sa-
dovnjakih pridelek zelo raz-
ličen, odvisno od lokacije in 
od tega, v kateri fazi razvo-
ja so bili brsti v času poze-
be oziroma nizkih tempe-
ratur. Ponekod je drevje za-
radi pozebe prazno, dru-
god pa so drevesa lepo pol-
na. »Toči smo se gorenjski 
sadjarji izognili, seveda pa 
bomo mirno spali šele pot-
lej, ko bo ves pridelek pod 
streho,« pravi Zupanova in 
dodaja: »Letos je bilo vreme 
predvsem ugodno za razvoj 
in čezmerno namnožitev 
raznih uši, rdeče sadne pr-
šice in jabolčnega zavijača. 
Kdor je spregledal začetek 
pojava škodljivcev, je potlej 
imel težave, da jih je obvla-
dal. V domačih sadovnjakih 
je precej črvivih plodov, kar 
neugodno vpliva na skladi-
ščenje jabolk.«

V sadovnjaku Kmetijsko 
gozdarske zadruge Sava 
Lesce na Resju so zadovolj-
ni s količino in kakovostjo ja-
bolk. Kot pravi vodja sadov-
njaka Tatjana Zupan, je bilo 
letošnje leto vremensko ves 
čas nekoliko posebno, am-
pak za sadje kljub temu do-
kaj ugodno. Sadje so začeli 
obirati že avgusta, pri tem 
pa zadružnim delavcem po-
magajo tudi drugi obiral-
ci, skupno jih imajo okrog 

trideset. V razmerah nove-
ga koronavirusa so delo v sa-
dovnjaku organizirali tako, 
da zagotavljajo spoštova-
nje strokovnih priporočil za 
preprečevanje širjenja okuž-
be covida-19. Čim več pridel-
ka bodo skušali prodati ne-
posredno v sadovnjaku. 

Na Matijovčevi kmetiji v 
Podbrezjah imajo dva hek-
tarja intenzivnega sadovnja-
ka. Kot pravi gospodar Jan-
ko Jeglič, je bila letina le-
tos povprečna. Ko se je spo-
mladi v času cvetenja sadja 
zelo ohladilo, so pričakova-
li, da bodo posledice še huj-
še, kot so sicer bile. Pozeba 
je vplivala na pridelek, spo-
dnje veje dreves so bolj praz-
ne kot zgornje. Toča jim je 
prizanesla, sicer pa imajo 
skoraj ves nasad zaščiten z 
mrežami proti toči. Od ško-
dljivcev so imeli še največ te-
žav s škrlupom. Sadje pro-
dajajo neposredno doma na 
kmetiji, del ga prodajo tudi 
javnim zavodom, nekaj pa 

ga predelajo v izdelke. Cene 
sadja bodo letos podobne 
lanskim.

Na Jeralovi kmetiji v 
Podbrezjah pridelujejo sad-
je na dveh hektarjih površi-
ne. »Letina jabolk in hrušk 
je letos nadpovprečna, a za-
radi spomladanske pozebe 
je nekaj več sadja slabše kva-
litete. Pri orehih pa bo letina 
slabša,« pravi Aleš Jerala in 
dodaja, da letos z boleznimi 
in škodljivci ni bilo večjih te-
žav. Ker je obilna letina tudi 
v ljubiteljskih sadovnjakih, 
se sadje slabše prodaja, sicer 
pa običajno približno tretji-
no sadja predelajo v izdel-
ke. Letos so na kmetiji pri-
dobili nov prostor za prede-
lavo sadja, del sadovnjaka pa 
bodo nasadili z jablanami.

Na domačiji Pr' Blaževc v 
Izgorjah pri Žireh prideluje-
jo v dva hektarja velikem na-
sadu jabolka sort merkur, 
luna, opal in topaz, poleg 
tega pa imajo še dva hektar-
ja travniškega sadovnjaka, 

v katerem je bil letos obilen 
pridelek hrušk tepk in mo-
štaric, medtem ko je bilo 
jabolk manj. Prvič so letos 
pridelali tudi češnje. »Leti-
na je letos povprečna. Obil-
ni cvetni nastavek je večino-
ma vzela pozeba, obrodilo je 
le sadje, ki je cvetelo bolj po-
zno,« pravi Germana Pivk in 
dodaja, da so letos vremen-
sko dogajanje zaznamovale 
pozna pozeba, veliko pada-
vin skoraj na vsake štiri, pet 
dni in dokaj sušno pozno po-
letje s previsokimi nočnimi 
temperaturami. To je tudi 
negativno vplivalo na bar-
vo jabolk. Znano je namreč, 
da sadje dobiva lepo barvo in 
aromo, ko je nočna tempera-
tura od pet do sedem stopinj 
in dnevna nekaj več kot dvaj-
set stopinj. »Kot kaže sedaj, 
bomo pridelek z lahkoto pro-
dali. Imamo stranke, ki ceni-
jo naša jabolka in se redno 
vračajo,« pravi Pivkova in 
dodaja, da so cene sadja na 
ravni preteklih let.

Dokaj dobra sadna letina
Gorenjski sadjarji so večinoma zadovoljni s količino in kakovostjo letošnjega pridelka sadja.

Letos je letina sadja na Gorenjskem dokaj dobra, a bila bi še boljša, če ponekod sadja med 
cvetenjem ne bi prizadela pozeba.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Odbor za spremlja-
nje programa razvoja pode-
želja za obdobje 2014–2020 
je potrdil spremembe pro-
grama, ki jih bo ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano poslalo v potrdi-
tev Evropski komisiji. Glav-
na novost je uvedba novega 

ukrepa, s katerim bodo fi-
nančno pomagali kmetijam 
ter malim in srednje velikim 
podjetjem, ki se ukvarjajo s 
predelavo in trženjem kme-
tijskih izdelkov, a so v koro-
nakrizi zaradi zaprtja šol, 
vrtcev in drugih javnih zavo-
dov s področja vzgoje in izo-
braževanja utrpela upad pri-
hodkov. Do podpore bodo 

opravičena kmetijska go-
spodarstva, ki so lani v ob-
dobju od 13. marca do 12. ju-
nija s prodajo kmetijskih in 
živilskih izdelkov šolam in 
vrtcem ustvarila več kot se-
dem tisoč evrov prihodkov, 
ter mala in srednja podjetja, 
ki so lani v tem času ustva-
rila več kot 50 tisoč prihod-
kov, letos pa so v enakem 

obdobju v primerjavi z lan-
skim utrpela več kot 30-od-
stotni upad prihodkov. Za 
kmetijska gospodarstva bo 
podpora, odvisno od upa-
da prihodkov, znašala 3500, 
5000 ali 7000 evrov, za mala 
in srednja podjetja pa 25, 35 
ali 50 tisoč evrov. Skupno 
bodo za ukrep namenili 3,5 
milijona evrov.   

V koronakrizi podpora kmetom in podjetjem

Cveto Zaplotnik

Kranj – Generalna skupšči-
na Združenih narodov je na 
predlog Argentine in s pod-
poro Organizacije Združe-
nih narodov za prehrano in 
kmetijstvo (FAO) razglasila 
29. september za mednaro-
dni dan ozaveščenosti o iz-
gubah hrane in odpadni hra-
ni. V svetu bodo ta dan letos 
obeležili prvič.

Združeni narodi so v okvi-
ru agende za trajnostni ra-
zvoj določili cilj do leta 2030 
prepoloviti količino odpa-
dne hrane na prebivalca ter 
zmanjšati izgube hrane v ce-
lotni dobavni verigi. K izpol-
nitvi tega cilja se je zaveza-
la tudi Evropska unija, ki je 
sprejela priporočila za ukre-
panje na področju odpadne 
hrane in pozvala potrošnike 
k spremembi slabih navad. 
V Sloveniji je bilo po podat-
kih državnega statističnega 
urada predlani 140 tisoč ton 
odpadne hrane, od tega so jo 
52 odstotkov »proizvedla« 

gospodinjstva, trideset od-
stotkov je je nastalo v gostin-
stvu in strežbi, deset odstot-
kov pri distribuciji in v trgo-
vini z živili, osem odstotkov 
pa pri pridelavi in predelavi 
hrane. 

Na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no so pred mednarodnim 
dnevom v skladu z zaveza-
mi Evropske unije pripravi-
li predlog strategije za manj 
izgub in odpadne hrane v 
verigi preskrbe s hrano, ki 
jo bodo danes tudi dali v jav-
no razpravo. Kmetijsko-goz-
darska zbornica, zadružna 
zveza, zbornica kmetijskih 
in živilskih podjetij, obrtna, 
trgovinska in turistično-go-
stinska zbornica, zveza po-
trošnikov in ministrstvo 
bodo s podpisom skupne iz-
jave podprli prizadevanja za 
doseganje ciljev strategije. 
Ministrica Aleksandra Pivec 
je ob mednarodnem dnevu 
obiskala več ustanov v Slove-
niji, med njimi tudi Osnov-
no šolo Gorje.

Odpadne hrane 
je preveč
Danes, v torek, je mednarodni dan ozaveščenosti 
o izgubah hrane in odpadni hrani.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Filip Tarfila iz Žele-
znikov, iz Ovčje vasi v sta-
rem delu kraja, je upokojen 
že več kot deset let. Pozimi 
se veliko ukvarja z ustvarja-
njem izdelkov iz lesa, v pre-
ostalih letnih časih pa z vr-
tnarjenjem. Večino sadik 

vzgoji iz lastnih semen v ra-
stlinjaku, ki ga je sam zgra-
dil. Med domačini je znan 
po tem, da ima dobre, naj-
boljše »flance«. Letos mu 
je zelo dobro obrodil para-
dižnik, najtežji med njimi je 
tehtal več kot en kilogram. Iz 
paradižnika izdeluje odlično 
omako, ki se ji reče šalša.

Pridelal več kot en 
kilogram težek paradižnik

Filipovi vnuki z več kot en kilogram težkim paradižnikom

Kranj – Začenjajo se volitve organe Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije (KGZS) – v svet zbornice in v svete trinajstih 
območnih enot, med katerimi je tudi Območna enota Kranj. 
Jutri, v sredo, bodo po elektorskem sistemu volili predstav-
nike kmetijskih podjetij, zadrug in drugih pravnih oseb, ki so 
članice zbornice. Glasovanje bo potekalo od 9. do 17. ure na 
trinajstih voliščih v Sloveniji, za Območno enoto Kranj bo vo-
lišče na sedežu Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. Pravne 
osebe na Gorenjskem bodo v svet KGZS in v svet Območne 
enote Kranj izvolile po enega člana. V nedeljo, 4. oktobra, 
bodo svoje predstavnike v zbornične organe izvolili še kmetje 
in druge fizične osebe. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure.

Začenjajo se volitve v organe zbornice

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Pomurskem sej-
mu v Gornji Radgoni so v 
petek podelili priznanja za 
izdelke, ki so jih ocenjeva-
li v pripravah na kasneje 

odpovedani kmetijsko-živil-
ski sejem Agra. Priznanja so 
prejeli tudi gorenjski ponu-
dniki. Na ocenjevanju mesa 
in mesnih izdelkov so dobi-
li priznanje Meso Kamnik, 
Mesarstvo Oblak iz Žirov, 

Mesarija Hribar - Marko Do-
lenc iz Predoselj in Piščančje-
reja Galjot iz Lahovč, na oce-
njevanju mleka in mlečnih 
izdelkov Moji štruklji Slove-
nije (Peter Vogelnik) iz Tr-
žiča, na ocenjevanju sokov, 

brezalkoholnih pijač in em-
baliranih vod Dragica Štirn 
s Suhe pri Predosljah, Vipi z 
Brezij in Voda 902 iz Podlo-
ma pri Stahovici, na ocenje-
vanju medu pa Mitja Smr-
del iz Kranja, Jure Andrejka 
iz Domžal, Konrad Ozebek z 
Brega pri Žirovnici in Viljem 
Rozman iz Radovljice.

Sejemska priznanja za izdelke
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Simon Šubic

Brezje – Radovljiški policisti 
so pred dnevi obravnavali 
prijavo o sumljivih tujcih, ki 
so na Brezjah hodili od vrat 
do vrat. Policisti so jih izsle-
dili in ugotovili, da gre za dr-
žavljane Madžarske. V vo-
zilu so imeli posode, suma 

prekrška ali kaznivega deja-
nja pa niso potrdili. Policisti 
vseeno svetujejo, da bodite 
pazljivi pri stikih s prodajal-
ci, predvsem tujci, ki proda-
jajo od vrat do vrat. Blago je 
namreč lahko sumljive kva-
litete ali izvora. Preventivno 
tudi zaklepajte vrata stano-
vanj in hiš, čeprav ste doma.

Sumljivi prodajalci

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
pred dnevi obravnavali osu-
mljenca tatvin v večji pro-
dajalni v Kranju. Moške-
ga, ki je mimo blagajne od-
nesel stvari, je opazila poli-
cistka, ki sicer tedaj ni bila v 
službi. Ker trgovci tatu niso 

mogli zadržati, je moškemu 
sledila omenjena policistka 
in vmes o njegovem gibanju 
obveščala kranjske policiste, 
ki so ga izsledili in tudi prije-
li. Moškemu, ki ga obravna-
vajo tudi zaradi suma tatvine 
orodja že dan pred tem, so v 
postopku zaradi suma tatvi-
ne zasegli orodje. 

Orodja ni plačal

Simon Šubic

Kranj – V soboto pozno zve-
čer so kranjski policisti na 
podlagi prijave izsledili vo-
znika osebnega avtomobi-
la, ki je nezanesljivo vozil po 
avtocesti. Prijavitelj je sporo-
čil, da voznik vijuga po cesti 
in se na trenutke ustavlja ter 
pospešuje. Policisti so kma-
lu ugotovili, kaj je bil raz-
log za takšno vožnjo: pre-
izkus alkoholiziranosti je 
pri vozniku pokazal rezul-
tat 0,80 mg/l alkohola v iz-
dihanem zraku. Vozniku so 
zasegli osebni avtomobil, ki 
ni bil registriran in ga je vo-
zil v času veljavnega ukrepa 

prepovedi vožnje, ki mu je 
bila izrečena pred kratkim, 
so pojasnili na Policijski 
upravi Kranj. 

V nedeljo popoldan so 
kranjski policisti prav tako 
prejeli prijavo o pijanem 
moškem, ki je dvakrat pa-
del po tleh, preden se mu je 
uspelo usesti v osebni avto-
mobil. V takem stanju se je 
tudi odpeljal. Voznika so iz-
sledili, preizkus alkoholizi-
ranosti pa je pokazal rezul-
tat 0,77 mg/l alkohola v iz-
dihanem zraku. Izločili so 
ga iz prometa, zaradi hujše-
ga prekrška pa so zoper nje-
ga uvedli prekrškovni posto-
pek. 

Pijana za volanom
Kranjski policisti so imeli konec tedna opravka s 
pijanima voznikoma. Umaknili so ju iz prometa.

Škofja Loka – Pri voznikih je avtomatizem velikokrat nevaren, 
opozarjajo policisti. To je pred dnevi ugotovil tudi voznik, ki je 
v Škofji Loki pripeljal do potopnega stebrička za lokalno par-
kirišče in pri tem med vstopom spremljal samo prižig zelene 
luči, ne pa tudi potopnega stebrička. Ta se še ni spustil, ko je 
voznik vseeno zapeljal naprej in poškodoval vozilo. 

Prehitro zapeljal na parkirišče

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so prejšnji teden poostre-
no nadzirali tovorna vozila. 
Kontrolirali so 52 tovornih 
vozil in opravili petnajst teh-
tanj. Polovica tehtanih vo-
zil je bila pretežkih; v enem 

primeru je bila prekoračena 
osna obremenitev, v šestih 
primerih pa največja dovo-
ljena skupna masa. Tri voz-
nike so kaznovali zaradi pre-
hitre vožnje, štiri zaradi ne-
pravilno naloženega tovora, 
dva pa zaradi neoznačitve iz-
rednega prevoza.

Ugotovili več kršitev

Simon Šubic

Kamnik – Na podlagi odred-
be kamniškega sodišča so 
policisti pred dnevi opravi-
li hišno preiskavo pri 35-le-
tnem osumljencu. Pri prei-
skavi so zasegli osem alumi-
nijastih zavojčkov z belim 
prahom, trinajst aluminija-
stih zavojčkov z rjavim pra-
hom in vrečko z belim pra-
hom. Domnevajo, da gre za 
prepovedani drogi kokain in 
heroin, sume pa bo potrdila 
ali ovrgla analiza zaseženih 
stvari. Policisti so v preiskavi 

našli tudi sredstva in opre-
mo za preprodajo droge ter 
več tisoč evrov gotovine.

Policisti so 35-letnika ka-
zensko ovadili zaradi sto-
ritve kaznivega dejanja ne-
upravičene proizvodnje in 
prometa s prepovedanimi 
drogami, nedovoljenimi 
snovmi v športu in predho-
dnimi sestavinami za izde-
lavo prepovedanih drog. Pri-
vedli so ga tudi pred pristoj-
nega preiskovalnega sodni-
ka, ki je po opravljenem za-
slišanju zanj odredil enome-
sečni pripor.

V hišni preiskavi zasegli drogo in denar

V hišni preiskavi pri 35-letnem osumljencu so našli tudi 
zavojčke z drogo in mini tehtnici. / Foto: Policijska uprava Ljubljana

Kamnik – Pri kamniških policistih se je oglasil občan, ki je 
minuli četrtek na bankomatu SKB banke v središču Kamnika 
dvignil denar in ga nato pozabil v reži bankomata. Najditelja 
prosijo, da ga sam prinese na Policijsko postajo Kamnik. 

V bankomatu pozabil denar

Simon Šubic

Cegelnica – Družina Bodlaj iz 
Cegelnice, ki jim je pred dnevi 
požar uničil dom, je že zaviha-
la rokave in pristopila k njego-
vi obnovi. V akcijo pa so takoj 
stopili tudi njihovi sovaščani, 
Občina Naklo, krajevna orga-
nizacija Rdečega križa Naklo 
in Duplje ter drugi dobrotni-
ki, ki so priskočili na pomoč 
prizadeti družini, bodisi z de-
narno bodisi z materialno po-
močjo. »Neizmerno smo hva-
ležni za vso pomoč, ki smo jo 
že prejeli, in za tisto, kot smo 
slišali, ki bo še prišla. Ne mo-
rem drugega reči, kot da živi-
mo v zares čudovitem okolju, 
med čudovitimi ljudmi,« je v 
soboto ob prisotnosti žene Ja-
nje in sina Tima dejal oče Mir-
jan Bodlaj. 

Kot smo na kratko že poro-
čali, je v sredo zgorelo ostreš-
je stanovanjske hiše družine 
Bodlaj, zaradi vode od gaše-
nja in podrtja lesenega stropa 
pa je bila zelo poškodovana 
tudi mansarda, tako da nji-
hov dom ni več primeren za 
bivanje. Požar, ki je izbruhnil 
okoli 4.20, je pogasilo okoli 
štirideset gasilcev iz Kranja, 
Naklega, Dupelj in Podbre-
zij. Poveljnik Prostovoljne-
ga gasilskega društva Naklo 
Zdravko Cankar je pojasnil, 
da so se kljub zgodnji uri hit-
ro odzvali na poziv in na kraj 
požara prispeli celo pred po-
klicno gasilsko enoto iz Kra-
nja. »Ob našem prihodu je 
bila streha že povsem v pla-
menih. Da močno gori, smo 
vedeli že med vožnjo pro-
ti Cegelnici, saj je bilo nebo 
obarvano v rdeče, ko smo se 
pripeljali čez avtocestni pod-
voz pred vasjo. »Požar smo 
sicer kar hitro pogasili, dlje 
časa je trajalo razkopavanje 
pogorišča in gašenje lokal-
nih žarišč. To smo končali 
okoli 7. ure, nato smo držali 

še požarno stražo in poma-
gali pri čiščenju, tako da smo 
intervencijo končali okoli 
9.30,« je razložil Cankar.

»Ko je zagorelo, me ni bilo 
več doma, saj sem že odšel 
v službo. Okoli 5. ure sem 
pogledal na telefon in opa-
zil, da imam sedem neodgo-
vorjenih klicev. Ko sem pok-
lical nazaj, mi je sin povedal, 
da nam gori hiša,« je pove-
dal Mirjan Bodlaj. »S sinom 
Timom sva spala. Prebu-
dil me je ropot, kot bi pada-
la toča, kar me je malo začu-
dilo. Potem sva spoznala, da 
gori hiša. Tedaj je na vratih 
pozvonil tudi neki gospod, 

ki je šel mimo hiše in opa-
zil ogenj. S sinom sva hitro 
pograbila osebne dokumen-
te, nato pa sva se umaknila iz 
hiše. Drugega nama ni uspe-
lo rešiti,« je moževo pripo-
ved nadaljevala Janja Bodlaj. 

Zakonca Bodlaj sta zelo hva-
ležna in hkrati presenečena 

nad obsegom pomoči, ki jo je 
bila družina deležna po poža-
ru. »Gasilci, ki so bili res hit-
ri in samo kapo dol pred nji-
mi, se še niso dobro poslovili, 
že so bili na požarišču števil-
ni sosedje, prijatelji, tudi so-
delavci in začeli odvažati po-
goreli material,« se spomi-
nja Mirjan. Hitro so jim pris-
krbeli potrebna oblačila, zača-
sno bivališče pa jim je ponudil 
sosed Albin Rumež.

V zbiranje pomoči Bodlaje-
vim je v sodelovanju z obmo-
čno organizacijo Rdečega kri-
ža Kranj takoj pristopila tudi 
krajevna organizacija Rdeče-
ga križa Naklo - Duplje, vašča-

ni Cegelnice pa so tudi sami 
zbrali kar nekaj denarja in 
materialne pomoči za obno-
vo hiše. »Vzporedno je stekla 
tudi akcija po drugih vaseh v 
občini, predvsem v Naklem, 
kjer so imeli pred leti tudi ve-
lik požar in so vaščani Cegel-
nice tedaj veliko pomagali. K 

zbiranju pomoči so pristopile 
tudi druge krajevne organiza-
cije znotraj območnega zdru-
ženja Rdečega križa Kranj,« 
je povedal Jože Mohorič iz na-
kelskega Rdečega križa. Rde-
či križ je sicer za zbiranje po-
moči odprl transakcijski ra-
čun št. 07000-0000100776 
s sklicem 9-2020 in pripi-
som HA POŽAR CEGELNI-
CA. »Vse do zadnjega centa 
bo šlo za obnovo hiše Bodla-
jevih,« zagotavlja Mohorič, ki 
je zelo zadovoljen s prvim od-
zivom na dobrodelno akcijo.

Bodlajevim je na pomoč 
priskočila tudi Občina Naklo. 
Najprej z odvozom pogorele-
ga materiala na deponijo, na 
poziv župana Ivana Megliča 
se je v reševanje stiske Bod-
lajevih vključilo tudi že nekaj 
podjetij. Gorenjska gradbe-
na družba je na primer že po-
nudila beton za eno ploščo. 
»V sredo (jutri, op. p.) imamo 
tudi izredno sejo občinskega 
sveta, na kateri bomo potrdi-
li večji znesek za pomoč dru-
žini Bodlaj, računam pa, da 
se bodo tudi svetniki odpove-
dali svoji sejnini,« je povedal 
župan. 

V nesreči niso ostali sami
Družina Bodlaj iz Cegelnice, ki jim je pred dnevi požar uničil dom, je hvaležna za vso prejeto pomoč. 
Med drugim so denarno pomoč za obnovo hiše hitro prispevali tudi njihovi sovaščani. 

Kljub hitremu posredovanju gasilcev je ostrešje pogorelo v celoti. / Foto: PGD Naklo

Rdeči križ je za zbiranje pomoči družini Bodlaj odprl 
transakcijski račun št. 07000-0000100776 s sklicem 
9-2020 in pripisom HA POŽAR CEGELNICA.



Alenka Brun

V 
Termah Snovik 
so pripravili zani-
mivo kulinarično 
doživetje, ki so ga 
doslej organizi-

rali enkrat tedensko in ga poi-
menovali Slovenski kulinari-
čni večer z izbranimi okusi 
Tuhinjske doline ob zvokih 
slovenske glasbe. Gostila ga 
je (in ga bo še naprej, dokler 
bo ostal v programu) njihova 
večnamenska dvorana, ki so 
jo za to priložnost spremeni-
li v jedilnico, saj lahko tako 
zagotavljajo upoštevanje pri-
poročil in pravil NIJZ; v res-
tavraciji Potočka pa si lahko 
nekatere jedi s slovenskega 
menija privoščite tudi v času 
kosila ali po naročilu. Predv-
sem je tu v ospredju tuhinj-
ska postrv, ki vam jo pripravi-
jo na žaru ali pečeno v koru-
zni moki, izbirate pa lahko 
med različnimi prilogami. 

Pester izbor jedi

Slovenska večerja poleg 
postrvi postreže še z 

ne katerimi slovenskimi jed-
mi, s poudarkom na tistih, 
ki jih v teh krajih bolj poz-
najo. Gostje lahko izbirajo 
med govejo in gobovo juho, 
si privoščijo kremno polen-
to z domačo skuto, firštov 
golaž s tuhinjsko filo, pose-
žejo po pečenki in praženem 
krompirju, skutnih štruk-
ljih, nekaj je tudi piščanca, 
pri sladicah pa izbirajo med 
jabolčno čežano, jabolčnim 
zavitkom in narastkom, raz-
loži vodja gostinstva v Ter-
mah Sašo Zager. Prisotni 
na večerji lahko degustirajo 
tudi pivo iz Domače pivovar-
ne pod Menino Menin'c.

Izvedeli smo še, da dajejo 
v Snoviku velik pomen Kne-
ippovi filozofiji, ki so jo vpel-
jali tudi v kulinariko, in na ta 
način poskušajo gostom pri-
bližati zdravje na krožniku. 
Imajo tudi svoj zeliščni in 
začimbni ter zelenjavni vrt. 

Okusi Kamnika

Med v meniju naštetimi 
slovenskimi jedmi nekatere 
podrobneje opišejo oziroma 
razložijo Okusi Kamnika. 

Poleg že omenjene  tuhinj-
ske postrvi, ki jo gojijo 
v  reki  Nevljici  in jo gostje 
lahko uživajo pripravljeno 
na različne načine, ponuja-
jo tudi tuhinjsko filo. Jed, ki 
so jo nekoč pripravljali samo 
ob največjih praznikih, zato 
je marsikje še danes na mizi 
samo ob veliki noči. Osno-
vne sestavine so šunka ozi-
roma prekajeno meso, bel 
kruh, jajca, čebula, smetana 
in začimbe. Od kod ime za 
golaž, smo ravno tako našli 
razlago na straneh Okusov 
Kamnika: firštov divjačinski 
golaž predstavlja spomin na 
izročilo lova v Kamniški Bis-
trici, obenem pa na pomen 
divjačine kot kulinarične 
specialitete. Lov je namreč 
pripadal vladajočim. Golaž 
je povezan z lovskim poho-
dom članov vladarske rodbi-
ne nadvojvode Karla II., ki 
je leta 1564 v bližini Preda-
slja na enem izmed lovskih 
pohodov s celotnim cesar-
skim spremstvom obedoval 
ob kamniti mizi, na kateri se 
je ohranil tudi zapis o ome-
njenem dogodku. Ta je bila 

kasneje imenovana za firš-
tovo (izraz Fürst v nemšči-
ni pomeni knez, vladar) in 
je privabljala številne visoke 
obiskovalce. Tako pa je ime 
dobila tudi jed, ki ima pridih 
gosposkega.

Čežana »za pet prstov 
obliznit«

Slovenski kulinarični 
večer v Termah Snovik je 
sicer samopostrežen, s stro-
gim upoštevanjem vseh pra-
vil, priporočil, varnostnih in 
higienskih ukrepov NIJZ. A 
kljub epidemiološki situaci-
ji je vzdušje prijetno in stre-
žno osebje vam odgovori na 
sleherno vprašanje, ki se 
vam porodi v zvezi s hrano. 

Tako Advija Halilović, 
vodja kuhinje, kot Sašo 
Zager, vodja gostinstva, 
sta v Termah Snovik že kar 
nekaj časa, oba pa sta Vele-
njčana. Advija je tu že osem 
let, medtem ko je vodja 
kuhinje postala nedavno, 
Sašo pa dobri dve leti in pol. 
Razložita nam, da je poseb-
nost firštovega golaža tudi 
v tem, da mu dodajo gobe, 

in da gre pri tokratni čeža-
ni za kombinacijo jabolk in 
hrušk. Morda se sliši enos-
tavno: malce sadje pokuhaš, 
ga zmečkaš, ravno prav slad-
kaš in že je nared. Glede na 
nežen in prijeten okus čeža-
ne se mogoče za vsem skri-
va še kaj več, kakšna kuhar-
ska skrivnost, ki jo je tokrat 

odražal Advijin nasmešek. 
Na trditev, da je golaž nas-
lednji dan menda še bolj-
ši, nam Advija odgovori, da 
bo držalo, vendar mora biti 
tudi pravilno ohlajen. Koli-
ko ur pa porabi za njegovo 
pripravo, nas je še zanima-
lo. Kake tri ure ga je kuha-
la, še pove.

SLOVENSKA VEČERJA
Letošnje poletje je bilo posebno tudi za Terme Snovik. Dogajanje so pač prilagodili razmeram zaradi 
prisotnosti covida-19. Zagotovo je zanimiv večer slovenske kulinarike s poudarkom na jedeh iz 
njihovega konca, ki ga pospremijo tudi zvoki harmonike in okus piva domačega malega pivovarja.

Sašo Zager in Advija Halilović Firštov divjačinski golaž s tuhinjsko filo

Jabolčna čežana in jabolčni zavitek

Simona Koncilia iz Domače pivovarne pod Menino

Tuhinjska postrv in pirina rižota z zelenjavo

Solatni in sladki kotiček samopostrežnega slovenskega 
kulinaričnega večera
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

PESMI MLADIH

Pravijo

Pravijo,
da se dajo spomini
zapreti v kovček.
Jih vreči 
na dno morja,
da bodo 
za večno pozabljeni.

A spomine
se izbrisati ne da.

Pravijo,
da je srce
lahko zaprto,
da nihče
ne najde 
pravega ključa.

A pravi ključ
zna odpreti vsako srce.

  Sara

» A pravi ključ zna odpreti vsako srce. « Strinjam se s Saro. 
Spomini ostanejo za vedno in pravi ključ odpre vsa vrata, 
oziroma vsako srce. Kljub deževnemu vremenu vam želim 
veliko sonca. Meta

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

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

D
an odprtih vrat 
so v Kricah kra-
cah tudi letos 
pripravili kot 
uvod v novo 

sezono dogodkov, tako da so 
med drugim obiskovalcem 
predstavili program, s kate-
rim jih bodo razveseljevali v 
prihodnjih mesecih. To so 
lahko zaslutili že z nastopom 
navihane Pike Nogavičke, ki 
otroke vsako soboto pozdra-
vi tudi na sobotnih matine-
jah v Prešernovem gledališ-
ču. Tako so poskrbeli za pes-
ter in razgiban uvod v novo 
sezono, ki se začne z oktob-
rom in v kateri bo tudi tokrat 
skupina umetnikov, ki delu-
je v okviru Kric krac, s svo-
jim delovanjem širila različ-
na znanja in dobro voljo med 
ljudi vseh starosti.

Tudi v novi sezoni bodo 
petkovi popoldnevi rezervi-
rani za lutkovne predstave, ki 
so namenjene predvsem naj-
mlajšim, ob sobotah pa bo čas 
za sobotne matineje v Prešer-
novem gledališču in ustvar-
jalne delavnice Eko pod zele-
no smreko z Natalijo Herlec. 
»V primeru, da bo lepo vre-
me, bodo ustvarjali zunaj na 

vrtu, sicer pa v naši delavni-
ci,« je pojasnil Bojan Pret-
nar iz Kric krac. V sodelovan-
ju s Prešernovim gledališčem 
oblikujejo tudi program sobo-
tnih matinej, v sklopu katerih 
vse do konca marca načrtuje-
jo 23 predstav. »Bo pa v skla-
du s priporočili Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje 
število obiskovalcev na posa-
mezno predstavo omejeno 

na 55,« je razložil Pretnar in 
dodal, da so v oktobru predvi-
deli program, ki so ga zaradi 
karantene morali odpovedati 
v marcu. 

Ob dnevu odprtih vrat so 
odprli tudi razstavo stripov, 
ki so nastali v okviru stripar-
ske akademije Andreja Štu-
larja. »Letošnja udeležba je 
bila nad pričakovanji, saj je 
bilo v dveh skupinah kar 17 

udeležencev.« Razstavo si 
bo po Pretnarjevih besedah 
mogoče ogledati vsaj do kon-
ca novembra. Vsi, ki ima-
jo željo po ustvarjanju, pa 
se lahko pridružijo tudi dve-
ma lutkovnima skupinama, 
ki delujeta v Kricah kracah. 
Mladi lutkarji tako lahko spo-
znajo ves proces od izdelave 
lutk do ustvarjanja predstav 
in igranja.

ČAS JE ZA GLEDALIŠČE
V okviru dneva odprtih vrat v Kricah kracah v Kranju se je bilo mogoče družiti s Piko Nogavičko, ki je 
otroke navdušila s čarovnijami v Krice krace Čira čara vili. Odprli so tudi razstavo stripov, ki so nastali v 
sklopu striparske akademije Andreja Štularja.

Na dnevu odprtih vrat je s svojimi čarovnijami navdušila Pika Nogavička. / Foto: Gorazd Kavčič

Odprli so tudi razstavo stripov. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Brun

P
ri avstrijskih sose-
dih so ravno zak-
ljučili tretje Dneve 
alpsko-jadranske 
kuhinje v Celovcu. 

Vrhunski kuharji, izbrane 
jedi in izdelki iz alpsko-jad-
ranskega prostora so pono-
vno navduševali, pa čeprav 
je vse prilagojeno razme-
ram, ki jih povzroča priso-
tnost novega koronaviru-
sa. Predstavilo se je več kot 
45 proizvajalcev, 15 gostu-
jočih kuharjev, 25 restav-
racij, dogodek je gostil več 
kot trideset manjših izbra-
nih kulinaričnih priredi-
tev. Dnevi alpsko-jadranske 
kuhinje so potekali med 17. 
in 27. septembrom 2020. 
Med kuharskimi mojs-
tri, ki so zastopali sloven-
ske barve, so bili tokrat: 

Tomaž Kavčič iz Vipave iz 
Dvorca Zemono – Gostilne 
pri Lojzetu; Mariborčana 
Gregor in David Vračko iz 
Hiše Denk in Maka ter Jure 
Tomič iz brežiške Oštarije 
Debeluh.

Celovec je pravzaprav sti-
čišče alpsko-jadranske regi-
je, zato si v bližnji prihod-
nosti želi postati nič manj 
kot alpsko-jadransko mesto 
užitkov. Za to so potrebni 
srečevanje, čezmejna izme-
njava in medsebojni navdih 
kuhinj in kuharjev iz Koro-
ške, Slovenije, Furlanije in 
Benečije pa tudi njihovih 
dobaviteljev in proizvajal-
cev visokokakovostnih živil, 
ki so osnova za odlične jedi.

Teden restavracij

Slovenski kuharji ponov-
no vabijo na jesenski Teden 
restavracij, ki bo potekal 

med 9. in 18. oktobrom 
letos. Cena menijev bo osta-
la 19 evrov. Izjema so naj-
boljše ocenjene restavraci-
je (po izboru organizatorjev 
in kriteriju srčkov ocenjene 
s tremi in štirimi srčki), kjer 
bo tako kot spomladi cena 
(lahko) 25 evrov. 

Skupno število sodelu-
jočih restavracij in gos-
tiln je tokrat 106, od tega 
je sedem novih, med njimi 
tri iz Gorenjske: Restavraci-
ja Putr (Trzin), Restavracija 
Lipa (Kranjska Gora) in Vila 
Bled (Bled). Med sodelujoči-
mi restavracijami jih je kar 
lepo število iz Michelinove 
izdaje slovenskega vodnika. 

Letošnji načrtovani pom-
ladni Teden restavracij je 
karantena prestavila na 
konec pomladi, vendar to ni 
ustavilo zanimanja gostov. 
Čeprav so omejitveni ukre-
pi zmanjšali število miz in 

stolov v gostinskih lokalih, 
to ni oklestilo skupnega šte-
vila obiskovalcev.

Slovenski kuharski moj-
stri jeseni svojim gostom 
v desetih najbolj okusnih 
dneh leta ponujajo v okuša-
nje kulinarično prihodnost, 
a tako, da bodo povezali tra-
dicijo in sodobnost. Rezer-
vacije začenjajo sprejemati 
s ponedeljkom, 28. septem-
brom 2020. Takrat bodo 
tudi informacije o načinu 
rezervacije, sodelujočih res-
tavracijah, razpoložljivih 
mestih in izboru menijev 
dostopne na spletni strani 
Tedna restavracij.

Vse, vključno z večjo raz-
daljo med mizami in mas-
ko v vsaki torbici, je pripra-
vljeno na: Izberi. Rezerviraj. 
Uživaj!, pravijo pobudni-
ki Tedna restavracij, ki ga je 
slovenska publika lepo spre-
jela.

JESENSKA OKUSNA DOŽIVETJA

Slovenski kuharski mojstri vabijo na drugi najokusnejši 
teden letošnjega leta: Teden restavracij bo potekal med 9. 
in 18. oktobrom.
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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

w
w

.g
or

en
js

ki
gl

as
.s

i

»Sončnica«
Vse napovedano se je uresniči-
lo. Zdaj bi vas prosila, da spet 
pogledate v karte za hčer. 
Njen partnerje je precej neod-
govoren in ob vsakem prepi-
ru bi kar hotel konec zveze. 
Ali imata prihodnost? Res bi 
želela za hčer in vnučka srečno 
družino. Kaj menite, bi jaz lah-
ko pomagala, tako da grem 
na terapijo oziroma delavnico 
Postavitev družine? Je pa tudi 
v moji družini dosti proble-
mov. Moževa molčečnost, to, 
da se nikdar ne postavi za svo-
je bližnje. Iskreno vam želim 
vse dobro in hvala za odgovor.
Terapijo, po kateri me spra-
šujete, poznam in je resnič-
no dobra. Svetujem vam, 
da se naučite čim več s tega 
področja. Na ta način boste 
od sebe lahko dali še več kot 
sicer. Obogateni z novim 

znanjem ne boste samo 
pomagali hčerki, ampak 
se bo tudi vajin odnos z 
možem zelo izboljšal. Sicer 
je značajsko popolnoma 
drugačen kot vi, ampak bo 
pripravljen na spremembe. 
Počasi, a zanesljivo. Stri-
njam se z vami, smrt bliž-
njega pusti posledice, take 
in drugačne. Tega se ne da 
spremeniti, kot se tudi časa 
ne da zavrteti nazaj. Hči bo 
obdržala družino, odločila se 
bosta še za enega otroka. Ne 
takoj, čez leto ali dve. Partner 
ni slab, je dober človek, mora 
pa se še marsikaj naučiti, saj 
veliko stvari sprejema za 
samoumevne, zato je tudi 
njegovo obnašanje takšno, 
kakršno je. Hči je včasih pre-
več potrpežljiva, namesto da 
bi se mu postavila po robu. 
Bistveno pa je, da se imata še 

vedno rada – in zato je mogo-
če vse. Želim vam vse lepo.

»Ne gre več«
Že večkrat sem se obrnila na 
vas po nasvet ali vsaj tolažbo. 
Tudi tokrat je tako. Prosim, 
če mi lahko zame poveste, 
kako bo z zdravjem in ali bom 
sploh kdaj lažje zadihala zara-
di financ. Zanima me tudi 
moževo zdravje in kaj sploh še 
razmišlja v življenju. Zdi se mi, 
da se umika v neki svoj svet, 
tudi stran od mene. Nazadnje 
pa bi vprašala še za sina. Ali bo 
večno ena »zguba«? Natresla 
sem kar nekaj vprašanj. Želim 
vam mnogo zdravja in dobre 
volje, ki jo delite tudi med nas. 
Pridejo trenutki v življenju, 
ko res preprosto ne gre več. 
Ko se trudimo in damo čisto 
vse od sebe, ampak stvari ne 
gredo nič na bolje ali pa se 

le še poslabšajo. In seveda 
potem človek izgubi voljo in 
vsako upanje na bolje čase. 
Ampak za vsakim dežjem 
posije sonce, včasih je tudi 
mavrica. Življenje je pisa-
no doživetje, vsakega po 
malem. Draga moja, vse se 
bo postavilo na svoje mesto. 
Pri zdravju vam vidim izbolj-
šanje, kar pa se tiče financ, 
se vam bliža zelena veja in 
lažje boste zadihali. Obeta 
se vam nepričakovani finan-
čni priliv. Mož se res umika v 
svoj svet, saj je nezadovoljen 
tudi glede sina. Skušajte se 
mu prijazno približati, sicer 
se bo le še bolj umaknil. Sin 
si želi zase najboljše in v tem 
iskanju do sedaj še ni imel 
sreče. Prihodnje leto ga čaka 
prava ljubezen in ustvaril si 
bo družino. Vse bo še tako, 
da bo prav. Srečno.

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.                        

sudoku_LAZJI_20_78
NALOGA

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

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

4 8 9 5 7
5 9 2 4

2 8 9

sudoku_LAZJI_20_78

REŠITEV

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

5
7 3 9 2 5

6 9 2 1
8 4

2 1 4

sudoku_TEZJI_20_78

REŠITEV

2 3 4 5 1 7 6 8 9
6 1 7 4 9 8 5 3 2
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3 8 1 6 2 5 9 4 7
5 9 2 1 7 4 8 6 3
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715983624
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Rešitev:

Rešitev:

Na Bledu so se poročili: 12. septembra 2020 Christoph 
Daniel Baum in Maja Bitenc ter Rok Jeseničnik in Sanja 
Milašinović, 16. septembra 2020 Miran Kališnik in Saša 
Praprotnik, 19. septembra 2020 pa Peter Marolt in Nata-
ša Trontelj. Dne 12. septembra 2020 sta se v Radovljici 
poročila Klemen Kuralt in Pia Polovšek, na Jesenicah pa 
23. septembra 2020 Ervin Adrović in Marija Bubanja.

Mladoporočenci

V zadnjem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 19 
deklic in 15 dečkov, od tega je bil en par dvojčkov (deklica 
in deček). Najtežji in najlažji sta bila dečka, ki sta tehtala 
4485 in 2525 gramov. V jeseniški porodnišnici se je rodilo 
11 deklic in 8 dečkov. Najlažja je bila ena od deklic, ki je 
tehtala 2790 gramov, najtežji pa deček, ki mu je tehtnica 
ob rojstvu pokazala 4210 gramov.

Novorojenčki

Alenka Brun

S
tanko pripovedu-
je, da se je kar poz-
no poročil. Pove, 
da je bil star že 28 
let. »Najprej sem 

diplomiral in odslužil voj-
sko,« pravi. Soproga Štefi 
je od njega mlajša pet let. Je 
Kranjčan, čeprav odkar sta si 
zakonca Košnik zgradila vrs-
tno hišo v Naklem, živita tu. 
Tudi njuna otroka sta večino 
časa odraščala v Naklem. Ima 
štiri odrasle vnuke, najmlajši 
šteje že 27 let. Soproga pa je 
sicer doma iz Podnarta.

Stanko je Štefi spoznal na 
vlaku. Spominja se, kako se 
je kot študent s prijatelji pel-
jal z vlakom na novoletno 
praznovanje v Ljubljano in jo 
je srečal že na poti tja; ko so 
se v zgodnjih jutranjih urah 
vračali domov, pa je ponov-
no naletel nanjo. Če se to ne 
bi zgodilo, bi verjetno poza-
bil nanjo, se nasmehne, ker 
sta šla vsak na svojo novolet-
no zabavo.

Upokojeni profesor geo-
grafije, ki – kamorkoli gre – 
vedno sreča kakšnega svojega 
dijaka ali učenca, ima danes 
na poti na Sv. Jošt tudi svojo 
klopco. »Po 'ta strmi', če se 
odpravite s Pševa gor,« razlo-
ži Stanko, kje je klopca.

Najprej je štiri leta poučeval 
na osnovni šoli v Predosljah, 
potem na Jenkovi v Kranju, 
potem pa je šel leta 1968 »po 
domače povedano na iskrš-
ko«, pripoveduje. Takrat je bil 
to še Šolski center združene-
ga podjetja Iskra Kranj. 

Rad se spominja tistih 
časov. V njegovi družini naj-
demo tako po očetovi kot 
mamini liniji precej »pro-
svetarjev«. »Očetov stari oče 
je bil recimo profesor fizi-
ke in matematike. Med leto-
ma 1924 in 1932 je bil direk-
tor takratne kranjske gimna-
zije. Oče moje stare mame je 
bil znani Andrej Vavken, ki 
so mu v Cerkljah pred osnov-
no šolo postavili tudi doprsni 
kip. Bil je učitelj, zanimala ga 
je tudi glasba. Mamina sestra 

in oče sta bila oba učitelja ...« 
našteva.

Geografija ga je vedno 
zanimala. Pri srcu je bila že 
njegovemu očetu, ki je veliko 
vedel in skozi pogovore nav-
dušil zanjo tudi sina. 

Omenili smo Sv. Jošt. 
Stanko je ljubezen do hribov 
pravzaprav vedno gojil, ven-
dar je kot otrok treniral pla-
vanje pa tudi igral vaterpo-
lo. »Takrat je bilo drugače. 
Danes se vaterpolo trenira 
ločeno od plavanja. V tistih 
časih je bilo to vse ena pano-
ga, pa še skoki v vodo so bili 
zraven. V mojih časih prav-
zaprav drugega športa v Kra-
nju ni bilo: nogomet ali pla-
vanje. Tudi zimskega bazena 
še ni bilo, zato je bila sezona 
za plavalce kratka – tri, štiri 

mesece.« Zadnjo tekmo je 
odigral leta 1955. 

Ko sta s soprogo zgradila 
hišo in so bili otroci že malce 
večji, so hribe začeli obisko-
vati družinsko. Pobudnica je 
bila Štefi, prizna Stanko. Naj-
večkrat so šli na Kriško goro 
in Veliko poljano, tudi sam 
je potem veliko hodil na Kri-
ško goro, sedaj pa na Sv. Jošt. 
»Enkrat, dvakrat na teden,« 
doda. Pošali se, da včasih že 
pol Sv. Jošta »naredi« doma 
– po stopnicah gor in dol. A 
ga to ne moti, kvečjemu obra-
tno. Soproga je namreč pred 
kratkim zbolela in Stanko 
lepo skrbi zanjo. 

Nadaljuje v veselem duhu. 
Mimogrede izvemo tudi, 
da televizije ne gleda veliko, 
in ugotovimo, da ga je ved-
no navduševal latinski jezik. 
Sicer se je latinščine učil le 
dve leti v gimnaziji, a imel je 
dva sošolca, ki sta bila bolj-
ša »latinca« kot on, in so vča-
sih kakšno rekli. Pa tudi nje-
gov oče je imel ta jezik rad in 
sta tudi z njim veliko govori-
la v latinščini. Danes pa ugo-
tavlja, da mlajše generacije 
ne znajo latinsko. Sem ter tja 
kakšen stavek še razumejo, a 
nič zato: Stanko z veseljem 
prevede. In ker mu spomin 
dobro služi, pogovor pospre-
mi tudi z zgodbami iz prete-
klosti.

PROFESOR S SVOJO KLOPCO
Stanko Košnik iz Naklega šteje oseminosemdeset let. S soprogo Štefanijo oziroma Štefi, kot jo 
večinoma kličejo, sta poleti praznovala že šestdeseto obletnico poroke. Upokojenega profesorja 
geografije se učenci še danes spomnijo, večinoma poimensko tudi on njih. Na poti na Sv. Jošt ima 
Stanko tudi svojo klopco.

Profesorjeva klopca / Foto: osebni arhiv

Stanko Košnik
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

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

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 14. 
10. 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Jabolčne dobrote
Pretekli teden smo se slad-

kali s hruškami, sedaj so na 
vrsti še jabolka. Pred tedni 
smo sicer že pripravljali ja-
bolčni kolač s kokosom, a 
ker je jabolk letos dovolj, jih 
izkoristimo še za pripravo 
jabolčnih piškotov in skuti-
nega narastka z jabolki.

Za pripravo jabolčnih 
piškotov potrebujemo: pol 
kilograma olupljenih in očiš-
čenih jabolk, pol kilograma 
pšenične moke, 1 pest rozin, 
1 pecilni prašek, 1 jajce, 1 žlico 
masla, 1 vanilin sladkor, pol 
žličke cimeta, 80 g sladkorja, 
2 žlici sladkorja v prahu.

Skupaj zmešamo moko in 
pecilni prašek.  Jabolka na-
režemo na manjše kocke. V 
ponvi stopimo maslo ter na 

njem popečemo jabolčne 
kocke. Primešamo rozine, 
začinimo s cimetom ter pot-
resemo s sladkorjem in va-
niljevim sladkorjem. Prili-
jemo tri žlice vode, pokrije-
mo posodo ter dušimo toli-
ko časa, da se jabolka zmeh-
čajo. Kuhana jabolka pretla-
čimo s pomočjo tlačilke za 
pire krompir. Jabolčno če-
žano nekoliko ohladimo ter 
jo prestavimo v večjo skledo 
za mešanje. Dodamo jajce 
in nato še mešanico moke. 
Vse skupaj vgnetemo v te-
sto. Testo postavimo za pol 
ure v hladilnik. Iz ohlajene-
ga testa oblikujemo za oreh 
velike kroglice, ki jih pova-
ljamo v mletem sladkorju. 
Piškote polagamo na pekač, 

prekrit s peki papirjem. Pe-
čemo v pečici, segreti na 180 
°C, 20 minut. Pečene piško-
te vzamemo iz pečice ter jih 
pustimo stati na pekaču, da 
se ohladijo.

Za pripravo skutinega na-
rastka z jabolki potrebuje-
mo: 250 g nepasirane sku-
te, 250 g pasirane skute, 4 
jajca, pol kilograma jabolk, 
150 g pšenične moke, 100 g 

masla, 1 pecilni prašek, 80 g 
sladkorja, 1 pest rozin, 1 li-
mono.

Jabolka olupimo, jih nari-
bamo ter pokapljamo z limo-
ninim sokom. Skupaj zme-
šamo moko, pecilni pra-
šek in limonino lupinico. 
Beljake in rumenjake loči-
mo. Iz beljakov napravimo 
čvrst sneg. Rumenjake in 
sladkor penasto umešamo. 

Primešamo stopljeno mas-
lo in nato še obe skuti. Pos-
topoma vmešamo še meša-
nico moke. Dodamo stepen 
sneg in nato še naribana ja-
bolka ter rozine. Maso nade-
vamo v namaščen pekač. Pe-
čemo v pečici, segreti na 180 
°C, 45 minut. Da se nam na-
rastek po vrhu ne bi preveč 
zapekel, ga po potrebi pokri-
jemo z alu folijo.

Šampinjoni so bogati z beljakovinami, zato jim pravijo tudi 
gozdno meso. Vsebujejo četrtino beljakovin, ki so na primer 
v govedini, teletini in svinjini, imajo jih celo več kot skuta in 
polnomastni siri. So dragocen vir vitaminov in provitaminov.

Smetanova juha s šampinjoni
Potrebujmo žlico masla, 30 dag šampinjonov, moko, pol lončka 
kisle smetane, 1 čebulo, 3 stroke česna, sol, poper, suhe začimbe 
in sveža zelišča (timijan, majaron, žajbelj, peteršilj). 
Šampinjone očistimo in narežemo na tanke rezine. Popražimo jih 
na žlici masla. Po petih minutah dodamo strt česen in žlico moke. 
Malo popražimo, prilijemo 7 dl vode in dodamo celo olupljeno 
čebulo. Solimo, popramo in dodamo pol žličke začimbnega po-
sipa. Kuhamo deset minut, nato dodamo žlico svežih sesekljanih 
zelišč in kislo smetano. Dobro premešamo, segrejmo do vrenja, 
pokrijemo in odstavimo. Po desetih minutah juho ponudimo, 
prej pa odstranimo čebulo.

Polnjeni šampinjoni
Potrebujemo 12 velikih šampinjonov in nekaj manjših, žlico 
drobtin, malo masla, malo naribanega sira (gouda), čebulo, 2 
stroka česna, peteršilj, sol, poper in muškatni orešček.
Iz velikih gobjih klobukov odstranimo bete, klobuke opere-
mo in pustimo na cedilu tako dolgo, da se posušijo. Nato 
jih obrnemo in v vsakega damo malo naribanega sira. Bete, 
nekaj manjših gob in čebulo sesekljamo. Na maslu najprej 
prepražimo čebulo, nato dodamo gobe, strt česen, malo sese-
kljanega peteršilja, sol, poper in za noževo konico muškatnega 
oreščka. Mešamo, dokler se sok popolnoma ne posuši, nato 
potresemo z žlico drobtin, premešamo in napolnimo gobje 
klobuke. Namastimo pekač in vanj razporedimo gobe. V pečici 
jih pečemo dobrih 20 minut. Ponudimo s krompirjevo solato.

Šampinjoni s piščančjim filejem
Potrebujemo večji file piščančjih prsi, čebulo, 50 dag šampinjo-
nov, pol lončka kisle smetane, 4 žlice oljčnega olja, majaron, ro-
žmarin, nastrgano limonino lupino, pol žlice moke, sol in poper.
Meso narežemo na tanke trakove, čebulo sesekljamo. Najprej 
na olju popečemo meso, nato dodamo čebulo in pražimo 
nekaj minut oboje. Dodamo oprane in na rezine narezane 
šampinjone, malo majarona, sol, poper, ščep rožmarina in 
malo nastrgane limonine lupine. Prilijemo pol kozarca vode 
in dušimo deset minut. Nato oprašimo z moko, dodamo kislo 
smetano in še malo vode, če se je jed preveč izsušila. Nekaj 
omake, ki je zelo okusna, mora biti. Še malo pokuhamo in 
ponudimo, na primer s širokimi rezanci.

Šampinjoni pri vas doma
Za gojenje šampinjonov potrebujemo temen in vlažen pros-
tor, v katerem je stalna temperatura. Če te možnosti nimamo, 
si lahko kupimo komplet za gojenje šampinjonov, v katerem 
je že vse pripravljeno, le občasno jih popršimo z vodo.

Mojca Logar

Sadno drevje je letos obilno 
obrodilo, jabolk je polno in go-
tovo jih boste mnogi stiskali za 
jabolčni sok. 

Precej manj je letos grozdja. 
Tako vsaj pripovedujejo ljudje v 
naši bližnji okolici. Pa vendar 
je grozdja še vedno toliko, da ga 
je potrebno nekam pospraviti. 
Ose in ptice poberejo svoj delež, 
ostalo skuhamo v sok. Da je sok 
smiselno kuhati, preostanek 
grozdja kupimo. Starejši gos-
pod v bližini našega kraja pos-
tavi v svoj vrt ob cesti tablo, da 
prodaja grozdje. Tako se vsako 
leto domenimo za kupčijo. 
Potem namenimo dan ali dva 
kuhanju grozdnega soka na so-
kovnik. Tedaj oživijo naši 'mu-
zejski eksponati'. En sokovnik 
je star več kot petdeset let, drugi 
je mlajši, vendar popolnoma 
enak. Tak sokovnik je razsta-
vljen v enem od ljubljanskih 
muzejev in nam pripoveduje 
zgodbo o času, ki je že zabele-
žen v muzeju. Način kuhanja 
soka na sokovnik je do danes 
ostal popolnoma enak. Dolgo-
živost tema dvema napravama 
omogoča dejstvo, da ju uporab-
ljamo redko. Morda le enkrat 
na leto, letos smo ga uporabili 
celo dvakrat. Poleti smo ugo-
dili prošnji starejšega gospoda 
in skuhali njegov domači ri-
bez v sok na sokovnik. Gospod 
ima več kot devetdeset let in je 
prepričan, da mu zdravje tako 
dobro in dolgo služi tudi zaradi 
domačega ribezovega soka, ki 
ga uživa celo leto. Če v nekaj 
verjamemo, to zagotovo poma-
ga. Če je to zdrava in domača 
hrana, ne moremo zgrešiti. 
Torej naj tudi mi verjamemo v 
moč domače hrane in grozdne-
ga soka, ki ga kuhamo doma. 

Letošnja bera je bila nekoliko 
manjša, skuhali smo le štiri-
deset litrov soka. Zeliščne na-
pitke pripravljamo sproti, ko bo 
svežih zelišč zmanjkalo, bomo 
pripravek naredili iz čajne 
mešanice posušenih zelišč. Ja-
bolčnega soka bomo stisnili več 
kot 150 litrov. Naj pripravimo 
še več zaloge za zimo, marca ni 
ničesar več. Porabnikov v hiši je 
veliko in ni nam uspelo nava-
diti otrok in sebe, da bi uživali 
le vodo. Ko se kje pogovarjamo, 
kaj kuhamo in pripravljamo, 
kdo ponosno odgovori, pri nas 
pijemo le vodo. Pri nas pa žal 
ali na srečo ne. Kuhamo tudi 
domače sadne sokove. 'Muzej-
ske naprave' še delujejo in volja 
ne pojenja, torej namenimo 
dan ali dva kuhanju grozdne-
ga soka. Je to naša posebnost? 
Morda. Je navada železna 
srajca? Gotovo. To smo dela-
li v otroštvu in jaz to delam 
naprej. Je to moj prispevek k 
domači, lokalni in zdravi hra-
ni? Nekaj že. Prispeva takšno 
kuhanje soka vsaj malo k ideji 
doma brez odpadkov? Seveda, 
steklenice peremo in jih upora-
bimo večkrat. Nobene odpadne 
embalaže ne proizvedemo. Vse 
to so same lepe ideje in misli, le 
naš čas, trud in energijo terjajo. 

Danes je modno več, hitre-
je, nimam časa, saj lahko vse 
kupim. Pravzaprav je zelo lep 
občutek, da počnem nekaj že 
od otroštva. Kuham sok na 
sokovnik. Sok nam je všeč, je 
domač, okusen, popili bi ga 
več, kot nam ga uspe pripra-
viti. Kadar je kje semanji dan, 
rada pristopim k stojnicam in 
kupim kaj domačega. Torej naj 
to počnem tudi sama.

Kuhanje soka

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Prevzeti to novo življenjsko 
funkcijo je za večino zelo pri-
jetno. Čeprav jo pričakujemo, 
je prihod vnukov drugačen, 
kot smo si pričakovali. Nekoč 
je neki filozof zapisal: »Ne 
imejte svojih otrok, privoščite 
si le vnuke.« Kako smešno in 
vsi vemo, da je to nemogoče. 
Ljudem veliko pomeni, da gre 
njihov rod naprej. Pravijo: tako 
pač ne bom pozabljen, moj rod 
se nadaljuje, nekaj sem ustva-
ril, in tudi ko me ne bo, bo 
nekaj, kar ni povezano z ma-
terialnimi dobrinami, ostalo 
za menoj. Nekateri doživijo 
'vau moment' – tudi meni pri-
pada ta funkcija, postal bom 
ata, mama, dedi, babica. Svo-
jo taščo sem vprašal, kako naj 
jo vnuki kličejo. Pravi, da ji je 
vseeno. No, prav, sem rekel, po-
tem boste pa nona. Pa ni hotela 
biti. Tako je kar mama.

Že samo najava prihoda 
vnukov je veličasten dogodek 
(no, težje je pri nepričakovani 
nosečnosti, kadar je mamica 
zelo mlada). Ko pa pride novo 
bitje na svet, se običajno stari 
starši zelo raznežijo: »Ejga, 
to pa je bil preobrat, nikoli 
ne jokam, takrat se pa nisem 
mogel ustaviti; čutil sem tako 
veliko hvaležnost, da se moj 
rod nadaljuje in da sem postal 
ata, hvaležnost, da imajo moji 
otroci lahko otroke in da sem 
lahko zraven; ena najlepših 
stvari v življenju je bila, ko sem 
postala babi.« Pravijo, da je to 
čisto nekaj drugega kot imeti 
svojega otroka: sedaj imaš, kar 
si ustvaril, svoje življenje imaš 
urejeno, v glavi imaš pospravlje-
no – svoja stališča in vrednote, 
po katerih živiš, so dovršene. 
Dedki in babice si radi vzamejo 

čas za svoje potomce, še posebej 
kadar jih ne pazijo cele dneve. 
Povedo, da kar pustijo vse delo 
in se posvetijo vnuku, vnukinji. 
Prej so planirali, kaj bodo brali, 
kam šli, razmišljali o popravi-
lih (večkrat še ne nujnih) pri 
hiši, nato pa kar opazujejo če-
bljanje mladinca, ga poslušajo, 
so vsi veseli, ko jih triletnik spra-
šuje, oni pa lahko odgovarjajo. 
Ljubeč sprejem vnukov lahko 
zelo spremeni ritem življenja, 
predvsem pa tudi dojemanje 
sebe. Mladi dedek mi je pove-
dal: »Prej sem mislil, da sem 
že star, za staro šaro, sedaj pa 
je ta skrb kar izginila. Ni je več. 
Nova funkcija (čeprav nimam 
nič zraven) me je pomladila, 
dala novega elana, zelo sem ve-
sel, da sem dedek. Pravzaprav 
sem presenečen, saj o tem prej 
sploh nisem razmišljal. Malo 
sem se že jezil na mlad par, ker 
sta kupovala le ptiče, mačke in 
pse. No, sedaj je končno tu tudi 
moj prestolonaslednik, vnuk.«

Da pa lahko doživljamo to-
liko veselja in radosti, moramo 
biti najprej v sebi pripravlje-
ni sprejeti novo veselje v hiši. 
Resda vnuki prinesejo tudi 
varstvo, skrbi, dodatno utruje-
nost. Običajno pa je le več vese-
lja kot pritoževanja. Preklop iz 
resnega, odraslega sveta v otro-
ški svet nas spravi v otroškost in 
igrivost, kjer je manj skrbi, ni 
prepirov. Z malimi otroškimi 
iskricami se res ni moč prepi-
rati. Novo življenje poživi staro 
življenje. Še smo živi – ne glede 
na vse okoli nas. Hvala našim 
otrokom, da smo lahko postali 
stari starši.

Dedki in babice

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Rezultati 78. kroga – 27. septembra 2020
13, 17, 25, 28, 29, 32, 37 in 39

Loto PLUS: 11, 15, 17, 18, 20, 30, 35 in 16
Lotko: 7 4 0 1 5 8

Sklad 79. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 79. kroga za PLUS: 1.060.000 EUR
Sklad 79. kroga za Lotka: 260.000 EUR

LOTO

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
29. 9.

5/16 °C

Nedelja 
4. 10.

9/18 °C

Sreda 
30. 9.

Četrtek
1. 10.

Petek
2. 10.

Sobota
3. 10.

7/18 °C 8/18 °C 9/17 °C 10/18 °C

Ponedeljek 
5. 10.

Torek
6. 10.

Sreda
7. 10.

Četrtek
8. 10.

8/18 °C 7/18 °C 7/17 °C 6/16 °C

29. 9.  tor.  Mihael  6.58 18.45

30. 9.  sre.  Sonja 6.59 18.43 

1. 10.  čet.  Julija 7.01 18.41 

2. 10.  pet.  Bogumil 7.02 18.39

3. 10.  sob.  Terezija 7.03 18.38

4. 10.  ned.  Franc 7.05 18.36

5. 10.  pon.  Marcel 7.06 18.34

Nagrajenci križanke OMV – STIMACOMP iz Škofje Loke, ki je 
bila objavljena v Ločanki 8. 9. 2020, so: Majda JELENC iz Ži-
rov, Marina HARTMAN iz Medvod in Andrej JAMNIK iz Škofje 
Loke. Nagrajenci prejmejo bon za pet pranj avtomobila. Nagra-
jenci nagrade prevzamejo na bencinskem servisu OMV, Kidri-
čeva cesta 23a, 4220 Škofja Loka. Čestitamo !

Odziv na odgovor Staneta Boš
tjančiča z naslovom Politzgo
dovina
Dne 22. septembra se je v Go-
renjskem Glasu neki Stane Bo-
štjančič pridušal čezme. Rekel 
bi, da je vrli možak zaplaval 
v sanjske višave in opojen z 
zanosom skušal izraziti svoje 
hude bolečine nad razstavo 
Šenčurski dogodki. Morda le 
redko stopi v resničnost, saj 
je razstava dostopna javnosti 
na spletni strani Gorenjskega 
muzeja od konca aprila letos, 
avgusta je bila na ogled v Šen-
čurju, o njej sem pisal prav v 
Gorenjskem glasu. Kje se je 
dopisnik Boštjančič izgubil ves 
ta čas?
Dopisniku Boštjančiču se za-
piše tudi: »Če letnica 1975 
pomeni pretepaški izpad ta-
kratnih šenčurskih mladcev, 
potem naj polemizira s pravo-
sodjem, saj so bili vsi pravno-
močno obsojeni.« 
Ta izjava je zanimiva, saj 
je obsodbo Šenčurjanov leta 
1975 zahteval tudi Boštjančič, 
namreč tožilec Stane Boštjan-
čič. Pretep v Šenčurju je kot 

Šenčurski 
dogodki 1975

slovenski šovinizem označil 
prav ta tožilec Boštjančič. 
Sprva je pristal na to, da naj 
gre šenčurski pretep k sodni-
ku za prekrške. Potem pa je 
tožilec Boštjančič zahteval 
prenos zadeve na sodišče. Po 
prvi obsodbi Šenčurjanov se 
je taisti tožilec Boštjančič 23. 
novembra 1976 pritožil, da so 
kazni prenizke, saj da gre »za 
dejanje iz poglavja 'kazniva 
dejanja zoper ljudstvo in dr-
žavo' in so torej obdolženci 
napadli eno izmed temeljnih 
pridobitev naše narodnoosvo-
bodilne vojne in naše revolu-
cije«. Na ponovnem sojenju 
so Šenčurjanom kazni bistve-
no povišali. Torej ni šlo le za 
»pretepaški izpad« kot meni 
dopisnik Boštjančič.
Tožilec Boštjančič je tako neu-
smiljeno preganjal domnevne 
slovenske šoviniste. Zanimivo 
bi bilo izvedeti od tožilca Bo-
štjančiča, ali se morda spomi-
nja, da so Dalmatinci aktivno 
sodelovali v pretepu (napadli 
Šenčurjane s kamenjem), da 
odvetniki obtožencev skozi celo 
razpravo niso odprli ust (ob-
tožencem so dejali, da gre za 
politično zadevo), da nobena 
pritožba obsojenih ni bila upo-
števana ipd. 

Odziv na odgovor Staneta Boš
tjančiča z naslovom Politzgo
dovina
Gospod Boštjančič, zamislite 
si naslednji dogodek v neki 
bančni poslovalnici: Lepega 
dne stopi v poslovalnico za-
maskiran obiskovalec, naperi 
pištolo v blagajnika in zahte-

Šenčurski 
dogodki

va izročitev denarja. O tem, 
čigav je denar v blagajni, ima-
ta blagajnik in obiskovalec za-
gotovo različno mnenje. 
Naslednji dan je v lokalnem 
časopisu intervju z blagaj-
nikom, v katerem neljubega 
obiskovalca imenuje bančni 
ropar. Zvečer ga nekdo pok-
liče po telefonu in se predsta-
vi kot odvetnik včerajšnjega 
obiskovalca. Zažuga mu, naj 
njegovega klienta nikoli več ne 
imenuje za roparja, ker nje-
gov varovanec je samo izvedel 
nepričakovani odvzem denar-
ja, ki ga on trenutno nujno 
potrebuje. Zato ne bo toleriral 
nobenih drugih obtoževanj in 
klevet okoli tega. Če bi še nap-
rej kaj negativnega o tem izus-
tili, bo smatral to kot sovražni 
govor in je treba računati s 
kakšnimi nevšečnostmi, saj ni 
na mestu, da se kar tako nekaj 
govori, samo da se dela škoda 
njegovemu dobremu imenu.
Če prenesemo to na Šenčur-
ske dogodke, bi si upal trditi, 
da je dr. Jože Dežman v vlogi 
blagajnika, Vi pa v vlogi odve-
tnika, ki brani interese roparja, 
pardon, nepričakovanega obi-
skovalca banke. 

Franci Kindlhofer

Skratka, sojenje Šenčurjanom 
vsekakor ni bilo brez ideološke 
zagrizenosti, ki krasi tudi do-
pisnika Boštjančiča. Zanimivo 
pa bi bilo, če bi se v to polemiko 
vključil tudi tožilec Boštjančič 
in nam razložil, ali se je za 
napad na šenčurske »slovenske 
šoviniste« odločil sam ali pa 
so mu tako odločitev svetovali 
nadrejeni komunistični foru-
mi. Ali je bila ostrina tožilske-
ga pritiska na dokazovanju 
konkretne krivde ali je bila bolj 
v igri kolektivna krivda Šen-
čurjanov in problematičnost 
Šenčurja kot domobranske 
vasi? 
V pričakovanju tožilčevega po-
jasnila vas lepo pozdravljam.

Dr. Jože Dežman

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

IZLETI

S kolesom do Trstenika
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 1. ok-
tobra, na kolesarjenje na relaciji Naklo–Križe–Golnik–Tr-
stenik–Naklo. Zbor bo ob 9. uri pred Domom upokojencev 
Naklo.

Pohod do koče ob Savi
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica obvešča svoje čla-
ne, da bodo pohod do koče ob Savi namesto v soboto, 10. 
oktobra, izvedli v soboto, 3. oktobra. Pohod bo ob vsakem 
vremenu, razen v primeru obilnih padavin. Zbor bo ob 8. uri 
na običajnem mestu.

Na Veliko planino namesto na Notranjsko
Kranj – Planinsko društvo Kranj obvešča, da 4. Pohod po 
medvedovih stopinjah (Notranjska, sobota, 3. oktobra) ne 
bo izveden, in sicer v skladu s priporočili o neizvajanju pla-
ninskih izletov z avtobusi, dokler se situacija s covidom-19 ne 
uredi. Izlet bo predvidoma izveden v letu 2021. Na predlog 
vodstva društva in udeležencev tur sta vodnika za soboto, 

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. 

3. oktobra, pripravila nadomestno turo z lastnim prevozom. 
To bo tura na Veliko planino iz Stahovice čez Sv. Primož, z 
možnostjo prečenja/sestopa na Krivčevo.

OBVESTILA

Bralni krožek na Bledu
Bled – Bralni krožek s pisateljico Nino Kosmač se bo začel v 
soboto, 3. oktobra, ob 19. uri v Ledeni dvorani Bled. Potekal 
bo v sklopu Medgeneracijskega centra in pod okriljem Ljud-
ske univerze v Radovljici.

Začetek dejavnosti za otroke
Jesenice – V četrtek, 1. oktobra, se bodo v Občinski knjižnici 
Jesenice začele redne dejavnosti za mladino. Vabijo k vpisu na 
ure pravljic, Brihtino pravljično deželo, ustvarjalne delavnice, 
angleške igralne urice in branje s kužkom. Več informacij do-
bite v knjižnici, kamor lahko pokličete na številko 04 5834 201.

RAZSTAVE

Fantazija v lesu
Tržič – V četrtek, 1. oktobra, bo ob 18. uri v Galeriji Atrij od-
prtje rezbarske razstave Petra Gučka Fantazija v lesu. Raz-
stava, ki jo bo odprl župan Občine Tržič Borut Sajovic, bo na 
ogled do 23. oktobra.

Vodenje po čebelarski razstavi
Brode – V Domu čebelarjev Brode, Brode 37, bo jutri, v sre-
do, 30. septembra, ob Dnevih evropske kulturne dediščine 
potekalo vodenje po zbirki Tle se špeglajte, lenuhi, po tej 
mali, marni muhi!

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 29. 9.
17.00 TROLI NA SVETOVNI TURNEJI, sinhro.
18.00, 20.00 NOVI MUTANTI
17.40, 19.50, 20.50 PRVIČ NARAZEN

17.20, 20.20 TENET
19.00 VOJNA Z DEDKOM
18.30 MULAN
21.00 10 DNI BREZ MAME

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

KINO SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 30. septembra, in četrtek, 1. oktobra
19.30 Tjaša Mislej: NAŠE SKLADIŠČE (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

Ljubljana – Ob 25-letnici Slovenske turistične organizacije so 
predstavili tudi rezultate kampanje Zdaj je čas. Moja Slovenija. 
Posebna komisija je izbirala med več kot dvesto kreativnimi 
rešitvami in 160 video vabili v slovenske turistične kraje. Na-
grajeni sta tudi dve kreativni rešitvi, kjer se predstavlja Gorenj-
ska. Zmagovalna rešitev za uporabo na družbenih omrežjih 
je bila kreativa Postojnske jame za njihovo Vilo Planinko na 
Jezerskem. Najboljše video povabilo med obrazi slovenskega 
turizma pa je pripravila Razvojna agencija Sora (PE Turizem) 
Škofja Loka, ki v srednjeveško Škofjo Loko vabi z bratom Jož-
kom Smukavcem iz škofjeloškega kapucinskega samostana.

Nagrajene najboljše kreativne rešitve



Čisto nova otroška slikanica o bratcu in sestrici, ki izvesta, kako 
nastanejo oblaki in zakaj dežuje. Knjiga otroke spodbuja k 
opazovanju pestrega dogajanja na nebu. Napisana je z velikimi 
tiskanimi črkami. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina
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Vodja del na gradbišču, m/ž (Idrija) 
Pričakujemo: VI/ 1 ali VII/1 stopnja strokovne izobrazbe gradbene smeri (inženir 
gradbeništva, diplomiran inženir gradbeništva, univerzitetni diplomiran inženir 
gradbeništva), najmanj 3 leta delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih, od-
lično poznavanje orodij MS office ter uporaba AutoCada (branje), opravljen stro-
kovni izpit po GZ ... SGP Zidgrad Idrija, d. d., Vojkova ulica 8, 5280 Idrija. Prijave zbi-
ramo do 22. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: vsaj IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro, strojne ali druge teh-
nične smeri, osnovno računalniško znanje, vozniško dovoljenje B-kategorije, dob-
re psihomotorične sposobnosti (sposobnost globinskega vida, dela na višini), na-
tančnost in zanesljivost pri delu ter timska naravnanost, odgovoren odnos do dela 
in usmerjenost h kakovosti. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo 
do 4. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovnjak s področja IP-omrežij, m/ž (Kranj) 
Iščemo sodelavca, ki obvlada načrtovanje rešitev v kontekstu IP-omreženih teh-
nologij (izbor partnerske opreme, integracija v rešitve, arhitektni izbor …), poz-
na osnove virtualizacijskih tehnik in prometnega usmerjanja v virtualnih rešitvah, 
zna konfigurirati omrežne elemente ter komunicira v angleškem jeziku. Iskratel, d. 
o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 9. 10. 2020. Podrobno-
sti 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.

Vodja tehničnega sektorja, m/ž (Idrija) 
Opis: vodenje, organiziranje in nadziranje dela v proizvodno-tehničnem sektorju, 
zagotavljanje racionalnega poslovanja v sektorju, vodenje in nadzor del nad grad-
njo objektov kot vodja del oziroma pooblaščeni inženir, vodenje obračuna del za 
zahtevnejše objekte ... SGP Zidgrad Idrija, d. d., Vojkova ulica 8, 5280 Idrija. Prijave 
zbiramo do 23. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik kuharja, m/ž (Reteče – Škofja Loka) 
Večkrat nagrajena in svetovno priznana gostilna in vinoteka Danilo, ki se lahko po-
hvali z nagrado Michelinov krožnik, v svoje vrste vabi pomočnika kuharja oz. sous-
-chefa, ki bo dopolnil mlad kolektiv in pomagal pri kreiranju vrhunskih krožnikov. 
Evino, d. o. o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 10. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Gradbeni delovodja/tehnik na gradbišču, m/ž (Idrija) 
V letu 2020 izvajamo nekaj večjih projektov, prav tako pridobivamo tudi že projek-
te v izvedbo za leto 2021, zato vabimo v svoj kolektiv nove sodelavce. SGP Zidgrad 
Idrija, d. d., Vojkova ulica 8, 5280 Idrija. Prijave zbiramo do 22. 10. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Pomočnik natakarja, m/ž (Reteče – Škofja Loka) 
Večkrat nagrajena in svetovno priznana gostilna in vinoteka Danilo, ki se lahko po-
hvali z eno najboljših vinskih kart v Sloveniji in nagrado Michelinov krožnik, v svoje 
vrste vabi natakarja, ki bo dopolnil mlad kolektiv. Evino, d. o. o., Šmartinska 53, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja kuhinje, m/ž (Kranjska Gora) 
Od vas pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe gostinske smeri, vsaj 3 leta de-
lovnih izkušenj z delom kuhinji oz. na področju kulinarike. Hit Alpinea, d. d., Borov-
ška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 15. 10. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Varnostni tehnik, m/ž (Kamnik) 
Pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe iz elektrotehnike ali mehatronike, natančnost, 
samoiniciativnost, samostojnost pri delu, komunikativnost, sposobnost za delo na 
višini, znanje angleškega jezika, nekaznovanost, NPK varnostni tehnik. Zarja elek-
tronika, d. o. o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 26. 10. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Tržič) 
Vaše naloge bodo obsegale: izdelavo kvalitetnih proizvodov po delovnem nalogu, 
izvajanje operacij po tehnološkem postopku in izvajanje avtokontrole ... Cablex-T, 
d. o. o. , Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 25. 10. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Izdelovalec tesnilnih plošč, m/ž (Medvode) 
Pričakujemo: najmanj osnovnošolsko ali poklicno oziroma srednješolsko izobraz-
bo, odgovornost za kakovostno opravljanje dela ter skrbno ravnanje z materialom 
in delovnimi sredstvi, pripravljenost za delo v timu (3-izmensko delo), natančnost 
in zanesljivost. Donit Tesnit, d. o. o., Cesta komandanta Staneta 38, 1215 Medvode. 
Prijave zbiramo do 9. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik vodje proizvodnje, m/ž (Radovljica) 
Medse sprejmemo novega sodelavca za delovno mesto pomočnik vodje proizvo-
dnje. Opis delovnih nalog: sajenje, pikiranje, potikanje, čiščenje, zalivanje, samos-
tojno opravljanje dela v proizvodnji in terenu, samostojna skrbi za prodajo, admi-
nistracijo ... Vrtnarstvo Antolin, d. o. o. , Dorfarje 20, 4209 Žabnica. Prijave zbiramo 
do 16. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com
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Knjiga O Bitnjah, 
vaseh na 
zahodnem robu 
Sorškega polja, 
je napisana 
poljudno in 
vsebuje številne 
podatke, zgodbe 
ter značilnosti 
Bitenj. Je  poklon 
domačemu kraju 
z željo, da bi 
obvarovali vsaj 
del tistega, kar  
nočemo, da bi 
šlo v pozabo.
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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

20214 strani, mehka vezava

EUR

NOVO

                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

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.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

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

ZAHVALA

V 79. letu nas je zapustil dragi mož, oče, brat, dedek, stric, tast in svak

Gabrijel Thaler
iz Železnikov

Iskreno se zahvaljujemo za podarjeno cvetje, sveče in darove. Hvala 
za izrečeno sožalje in tople besede sorodnikov, sosedov, sodelavcev in 
znancev. Hvala za vso pomoč zdravstvenemu osebju ZD Železniki, 
posebno dr. Branku Koširju in patronažnima sestrama ge. Aniti in 
ge. Katji. Hvala gospodu župniku Tinetu Skoku za duhovno oskrbo in 
gospodu kaplanu Mateju Rusu za pogrebno sveto mašo.

Žalujoči vsi njegovi

V naša srca si se vpisal,
čas ne bo te več izbrisal.
In čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.
(Bojan T. Arhar)

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.

NEPREMIČNINE
POSESTI
NAJAMEM ali kupim kmetijsko zemlji-
šče in gozd, tel.: 041/840-115 
 20002152

STROJI IN ORODJA
PRODAM

TROFAZNI elektro motor z ojnico 
in jermen za cirkular ali mlin, tel.: 
040/389-518 20002139

KUPIM

STAREJŠI mlin za mletje repe ali ja-
bolk, lahko v slabšem stanju, tel.: 
040/389-518 20002140

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

MANJŠO količino hruškovih plohov, 
tel.: 071/227-687 
 20002151

KURIVO
PRODAM

BUKOVA suha, gorska drva, cena 65 
EUR/m3, tel.: 040/908-744 20002143

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

SUHA bukova drva, tel.: 041/652-
801 20002150

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20002154

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

KIPER prikolico in hidravlični cepilec 
drv, tel.: 031/467-943 
 20002156

TRAKTOR in vse ostale priključke, tel.: 
041/680-684 20002157

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI starega bikca ČB, tel.: 
041/377-102 20002149

3 kozličke, tel.: 040/874-015 20002155

JARKICE rjave. Novak, Jama 34, tel.: 
041/820-594  
 20002141

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

PLEMENSKEGA ovna ali za zakol. 
Nova vas 15a, Preddvor, tel.: 051/410-
138  
 20002144

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285  
 20002142

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev, 
tel.: 041/350-365 20002147

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, in 
jedilni ter krmni krompir, tel.: 04/25-
21-569, 031/223-102 
 20002146

ZAJCE belgijski orjak, samci - samice, 
stari 5 mesecev, teža 6 kg, tel.: 04/51-
91-914, 051/437-135  
 20002145

KUPIM

BIKA simentalca, težkega okrog 400 
kg, za nadaljnjo rejo, tel.: 041/390-
431  
 20002153

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika kamiona kate-
gorije  za vožnje po Sloveniji. CCLAN, 
d.o.o., Kranj, Britof 182, Kranj, tel.: 
041/640-380, cclan@t-2.net 
 20002148

STORITVE
NUDIM

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

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

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

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

RAZNO
PRODAM

SKLEPNE spone – pante različnih di-
menzij, tel.: 04/58-33-705, 040/527-
504 20002091
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Marjana Ahačič

Srednja vas v Bohinju – Prej-
šnji ponedeljek so v domu 
starejših občanov v Bohinju, 
Zavodu sv. Martina v Sred-
nji vasi, pripravili prisrčno 
priložnostno slovesnost 
ob okroglem jubileju ene 
od svojih stanovalk: Justi-
na Ceklin, rojena Pekovec, 
je namreč praznovala stoti 
rojstni dan. Rodila 21. sep-
tembra 1920 pod Studorom 
pri Vorencu. Baje je takrat, 
ko so mati rojevali, grme-
lo in treskalo in novorojen-
ka se je bliskanja in grmenja 
bala vse svoje življenje, vedo 
povedati domači.

Takole so opisali njeno 
bogato življenjsko pot: »Ro-
dila se je kot šesta od sed-
mih otrok in mati so kma-
lu ugotovili, da ima deklič 
več talentov in da samo 
kmečko delo zanj ne bo do-
volj. Še najstnico so jo pos-
lali na Brod k Hrinovi, ki jo 
je naučila krojenja in šiva-
nja. Z vozičkom, na katere-
ga so ji naložili svežo sola-
to, so jo pošiljali v Staro Fu-
žino k Triglavovi Angeli, ki 
se je že takrat ukvarjala s tu-
rizmom. Naročili so ji, naj 
pove, da ima 'fajn gvavato 
sovato'. Angela je podjetno 
mladenko kmalu zaposlila 
za sobarico in varuško svo-
ji hčerki Anici. Naslednja 
služba mlade Justine je bila 
v koči pod Stolom, kjer jo je 
oskrbnica med drugim na-
učila tudi prave, pokončne 
drže in z budnim očesom 
spremljala obiske mladih 
bohinjskih fantov, ki so pri-
hajali pod Stol z razlogom, 
pa ne zaradi ljubezni do hri-
bov. Eden se je menda med 
potjo gor še izgubil ...« 

Gostinstvo, pravijo, je 
mlado dekle navdušilo in 
osvojilo za vse življenje. Več-
ji del delovne dobe je preži-
vela v Hotelu Pod Voglom. 
Pohvale njenih kuharskih 

veščin so padale še dolgo po-
tem, ko je bila že upokoje-
na. Z možem, tudi gostin-
cem, sta se ukvarjala z go-
stinstvom in turizmom tudi 
po upokojitvi.

»Veselje do kuhanja in 
peke peciva je ostalo in na 
policah njenega doma je 
kup različnih kuharskih pri-
ročnikov, izrezkov recep-
tov, prepisov na roko, dopi-
sov in popravkov. Tudi ob 
šivalnem stroju so še kroji, 
sukanci različnih barv, ok-
rasni trakovi, gumbi. Veliko 
je tudi pletenih in kvačkanih 

izdelkov, nekateri so nedo-
končani. Nad hčerino profe-
suro se je seveda navduševa-
la, a to, da ni podedovala ta-
kega veselja do kuhanja, pe-
čenja in šivanja, ji pa ni šlo 
v račun,« je na praznova-
nju, ki so ga za te čase pri-
ročno organizirali na dvo-
rišču pred domom starej-
ših v Srednji vasi, povedala 
tamkajšnja socialna delavka 
Alenka Zorč.

»Kap, ki je Justino priko-
vala na posteljo, je terjala ve-
lik davek. Odhod v dom in 
ždenje v postelji je zadnje, 

česar bi si kdaj želela. Osta-
jajo ji obiski domačih, ostaja 
pogled na polje, na njen Stu-
dor, in ostaja velika želja, da 
bi spet stopila na noge. Tiste 
noge, ki so tako rade pople-
savale, ko se je na radiu ali te-
leviziji vrtela domača glasba. 
»To je najboljša rekreacija,« 
je dejala, če si jo zalotil, ko se 
je vrtela po kuhinji.«

In ko so jo vprašali, česa si 
želi za praznovanje stoletni-
ce, je izstrelila: »Polže! Zdaj 
naj mi zapojejo, potem jih 
ne bom slišala.« In so ji za-
peli. 

Za rojstni dan so ji zapeli
V Zavodu sv. Martina v Srednji vasi so prejšnji teden pripravili praznovanje ob častitljivem jubileju ene 
od svojih stanovalk: Justina Ceklin, sicer domačinka iz Studora, je praznovala stoti rojstni dan.

Slavljenka s hčerko Ireno ob torti, ki so ji jo spekli v domski kuhinji

Rojstni dan so ji popestrili priljubljeni pevci skupine Polži s harmonikarjem.

Danes in jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. 
Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V četrtek bo zmerno, 
v hribovitem svetu pa pretežno oblačno. Ponekod v Škofje-
loškem hribovju in na območju Bohinja bo občasno rahlo 
deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

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

Simon Šubic

Kranj – Pojutrišnjem stopi v 
veljavo popolna liberalizaci-
ja prodajnih cen naftnih de-
rivatov, torej tudi za 95-ok-
tanski neosvinčeni bencin 
in dizelsko gorivo zunaj av-
tocest in hitrih cest, ki so tre-
nutno še regulirane. Trgov-
ci z naftnimi derivati namreč 
prodajne cene neosvinčene-
ga 98-oktanskega bencina in 
kurilnega olja prosto določa-
jo že od 12. aprila 2016, od 9. 
novembra 2016 pa se na avto-
cestah in hitrih cestah prosto 
oblikujejo cene vseh naftnih 
derivatov. Vlada je sicer mi-
nistrstvu za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo naložila, 
da na podlagi kotacij naftnih 
derivatov na svetovnem trgu 
spremlja in analizira obliko-
vanje cen za 95-oktanski ne-
osvinčeni bencin in dizelsko 
gorivo ter za štirinajstdnevno 
obdobje sporoča podatke mi-
nistrstvu za finance. 

Vlada se je za popolno li-
beralizacijo cen odločila na 
podlagi analize stanja na 
trgu naftnih derivatov. »Na 
podlagi predstavljenega sta-
nja na trgu naftnih deriva-
tov bi ob ustreznih ukrepih 
in aktivnostih za povečanje 
konkurenčnosti na trgu naf-
tnih derivatov prišlo do vsto-
pa novih diskontnih ponu-
dnikov goriva, predvsem na 
parkirnih površinah trgo-
vskih centrov. V obdobju de-
setih let po deregulaciji vseh 
naftnih derivatov bi lahko 
prišlo do vstopa novih ponu-
dnikov na trg,« so zapisali v 
vladnem uradu za komuni-
ciranje. Kot so dodali, bo po 
mnenju vlade v desetih letih 
po popolni deregulaciji naj-
verjetneje prišlo do hetero-
genosti cen. Predvidevajo, 
da bi bile cene naftnih deri-
vatov na avtocestah še nap-
rej višje, medtem ko bi bile 
v mestih in ob mejah zaradi 
konkurence cene nižje.

V četrtek se bodo sprostile 
cene naftnih derivatov

Ljubljana – Dijakom in študentom so po novem omogočili 
tudi spletni nakup subvencionirane vozovnice z upoštevanjem 
neizkoriščene vrednosti vozovnice iz preteklega šolskega in 
študijskega leta, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. 
Da bi zmanjšali nevarnost okužb s covidom-19, upravičence 
prosijo, da vlogo in vozovnice v celoti uredijo preko spleta. 
Dijaki in študenti lahko na portalu eUprava po prijavi z e-iden-
titeto uredijo vse potrebno za subvencionirano vozovnico v 
javnem avtobusnem, železniškem in mestnem prometu. »Na 
portalu po oddaji elektronske vloge takoj prejmejo odločitev in 
za relacije na potrjeni vlogi opravijo spletni nakup vozovnice.« 
Ministrstvo za infrastrukturo je za vse dijake in študente, ki 
zaradi ukrepov proti širjenju covida-19 niso mogli uporablja-
ti javnega prevoza, zagotovilo zapis neizkoriščene vrednosti 
vozovnic na kartici integriranega javnega potniškega prometa 
(IJPP). To vrednost lahko izkoristijo ob nakupu nove vozovni-
ce. Upravičenci, ki vrednosti na kartici IJPP ne bodo izkoristili, 
bodo lahko od 1. novembra na podlagi pisne zahteve prejeli 
izplačilo sredstev oziroma nakazilo na svoj tekoči račun. 

Novosti pri nakupu vozovnic za dijake in študente

Urša Peternel

Breznica – Konservator in 
arheolog dr. Milan Sagadin 
iz Kranja, ki je štiri desetle-
tja opravljal konservatorsko 
delo na arheološkem najdi-
šču Ajdna, bo prejel naziv ča-
stni občan občine Žirovnica. 
Kot so zapisali v obrazloži-
tvi, je s svojim delom bistve-
no pripomogel k prepoznav-
nosti občine Žirovnica v slo-
venskem prostoru. Prizna-
nje mu bo podelil žirovniški 

župan Leopold Pogačar ob 
občinskem prazniku 3. de-
cembra.  

Plaketo Občine Žirovni-
ca bodo prejeli Igor Čarni 
z Breznice in prostovoljke 
projekta Starejši za starej-
še Društva upokojencev Ži-
rovnica, nagrado Občine Ži-
rovnica pa Marjan Dobnikar 
z Rodin, so sklenili žirov-
niški občinski svetniki na 
seji prejšnji teden. Komisija 
je sicer prejela pet predlogov 
za priznanja.

Milan Sagadin častni 
občan Žirovnice
Najvišji naziv bodo v Žirovnici podelili Kranjčanu 
Milanu Sagadinu za njegovo konservatorsko delo 
na arheološkem najdišču Ajdna.


