
Koper – Športni plezalci so 
minuli konec tedna tekmo-
vali na tekmi svetovnega po-
kala v težavnostnem pleza-
nju, ki je bila prvič v Kopru.

Pred večtisočglavo množi-
co je v moškem finalu nav-
dušil Jeseničan Luka Poto-
čar. Bil je najboljši in slavil 
svojo prvo zmago v svetov-
nem pokalu. »Odlično sem 
se počutil v Kopru in pred to-
liko navijači je bilo res never-
jetno tekmovati. Ni bilo pre-
veliko treme. Dobro je bilo, 
da smo na tej steni naredili 
že nekaj treningov in sem jo 
malce poznal. Organizatorji 
so pripravili popolno tekmo. 

Moja prva zmaga v svetov-
nem pokalu je tudi zato ne-
kaj posebnega. Upam, da se 
bo tradicija tekmovanj v Ko-
pru sedaj nadaljevala, tako 
kot se je prej v Kranju,« je bil 
uspeha kariere vesel 20-le-
tni Luka Potočar, ki je v sku-
pnem seštevku svetovnega 
pokala v težavnosti sedaj na 
drugem mestu. Njegovega 
uspeha je bil zelo vesel tudi 
trener Domen Švab.

V ženskem finalu sta ple-
zali dve Slovenki. Korošica 
Janja Garnbret je bila dru-
ga, zmagala je Japonka Ai 
Mori. Mia Krampl z Golni-
ka je bila šesta, kar je njena 
letošnja najboljša uvrstitev v 
svetovnem pokalu.

Luka Potočar je bil slovenski plezalni junak na domači 
tekmi v Kopru. / Foto: Primož Pičulin, arhiv GG

Maja Bertoncelj

Prva izvedba L'Étape 
Slovenia

Letošnja sezona v Kampu Šobec je bila še bistveno boljša, kot so bile zadnje 
sezone pred epidemijo. Med gosti so prevladovali Nemci, stabilen ostaja 
tudi delež domačih gostov.

Lesce – V Kampu Šobec, ki 
že desetletja velja za enega 
najuglednejših kampov v re-
giji, to poletje beležijo rekor-
dne rezultate.

»Že sredi avgusta smo 
presegli številke iz predko-
ronskega leta 2019, ko smo 
imeli 145 tisoč nočitev, pri-
bližujemo se številki 180 ti-
soč,« je povedal direktor 
kampa Uroš Ambrožič.

»Tudi število gostov je že 
sedaj bistveno višje kot pred 
tremi leti, tako da že lahko 
rečemo, da bomo verjetno 
kar za trideset odstotkov pre-
segli številke iz obdobja pred 

epidemijo.« Predvsem se je 
povečalo število nočitev go-
stov iz Nemčije, je povedal 
Ambrožič.

»Nemški trg se je v zad-
njem obdobju zelo spreme-
nil, in sicer v smer, da do-
pust v kampu ali podobni 
nastanitvi preživlja že vsak 
tretji Nemec. To se je pozna-
lo tudi pri nas, saj se je delež 
nemških gostov v zadnjem 
obdobju povzpel kar na šti-
rideset odstotkov, s čimer so 
močno prehiteli Nizozem-
ce, ki so v preteklosti pri nas 
tradicionalno ustvarili naj-
več nočitev; letos so na Šob-
cu ustvarili 25 odstotkov no-
čitev,« je pojasnil.

Poudaril je še, da jih pose-
bej veseli dejstvo, da se po-
daljšuje povprečna doba bi-
vanja, ki traja sedaj že 3,2 
dneva.

»Če pa iz skupnega števila 
izvzamemo tranzitne gos-
te, ki jih je približno tretji-
na, pa pridemo do povpreč-
ne dobe bivanja več kot šest 
dni, kar pomeni, da vedno 
več turistov Kamp Šobec 
prepoznava kot končno de-
stinacijo.«

Seveda na to vplivajo tudi 
z epidemijo povezane raz-
mere, saj bivanje v kampih 
velja za varno preživljanje 
počitnic.

VREME

Danes in jutri bo sončno, 
popoldne bo kakšna nevih-
ta. V četrtek bo pretežno 
oblačno, pojavljale se bodo 
padavine, deloma nevihte.

jutri: delno sončno

14/26 °C

Marjana Ahačič

Na Šobcu letos rekordna sezona

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 6. septembra 2022

Leto LXXV, št. 71, cena 2,00 EUR              Odgovorna urednica: Marija Volčjak             Časopis izhaja ob torkih in petkih            info@g-glas.si                 www.gorenjskiglas.si

 �3. stran

Gorenjski športni plezalec Luka Potočar se je pred večtisočglavo množico v Kopru veselil svoje prve 
zmage v svetovnem pokalu.

Luka Potočar slavil prvo zmago

GORENJSKA

Gradijo novo šolsko 
telovadnico
V času počitnic so v jeseniških šo-
lah in enotah vrtca opravili različna 
vzdrževalna dela, največja investi-
cija pa je gradnja nove telovadnice 
pri OŠ Poldeta Stražišarja.

4

ZANIMIVOSTI

Kočo bodo krasile  
tudi skodle
Energetska prenova Kamniške 
koče na Kamniškem sedlu se po-
časi zaključuje. V prihodnjih dneh 
bodo mojstri na del pročelja na-
mestili še macesnove skodle.

8

KULTURA

Moje mesto,  
naša mesta
Ob petem Srečanju gorenjskih fo-
tografov, tokrat v Šivčevi hiši v Ra-
dovljici, bo tam ves september na 
ogled razstava fotografij na temo 
Moje mesto.

12

ZANIMIVOSTI

Na Bledu dišalo po 
praženem krompirju
Društvo za priznanje praženega 
krompirja kot samostojne jedi se 
trudi, da bi pražen krompir postal 
samostojna jed, zato vsako leto or-
ganizirajo svetovni festival.

24

Priloga:  Zgornjesav ć

Rezultati letošnje poletne turistične sezone v Kampu Šobec so že sedaj odlični, pa bo, če bo 
le primerno vreme, trajala vsaj še do konca septembra. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj je gostil eno največjih in hkrati prvo tovrstno 
rekreativno kolesarsko prireditev v Sloveniji.
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Na startu je bilo 1069 kolesarjev. / Foto: Grega Flajnik
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Bohinjska Bistrica – Grad-
nja kolesarske povezave med 
Bledom in Bohinjem, vsaj 
prvega odseka, se vendar-
le začenja. Kot so potrdili na 
Družbi RS za infrastrukturo 
(DRSI), je bil za gradnjo prve-
ga odseka od Soteske do Bo-
hinjske Bistrice na ponovlje-
nem javnem razpisu tokrat 
le izbran izvajalec – Gorenj-
ska gradbena družba –, ki je 
bil konec avgusta že uveden v 
delo. Za odsek Bled–Soteska 
pa je javno naročilo še v teku, 
so še pojasnili.

Kot je znano, sta na prvi 
razpis za izvajalca del za iz-
gradnjo kolesarske poveza-
ve Bled–Bohinj prispeli dve 
ponudbi, a sta bili obe draž-
ji od ocenjene vrednosti pro-
jekta. Direkcija je kot naroč-
nik del obe zato zavrnila in 
razpis ponovila, a razdelje-
nega v dva dela. Prvi razpis 
velja za odsek Bohinjska Bi-
strica–Soteska in kolesarski 
del do kraja Obrne, kjer bo 
gradnja lažja, zanj je pred-
videnih skupno 7 milijo-
nov evrov. Razpis za drugi 
del povezave v vrednosti 10 
milijonov bo za odsek sko-
zi Sotesko ob železnici, kjer 

bo gradnja bolj zahtevna, saj 
bo kolesarska steza speljana 
skozi ozko dolino.

Kot so pojasnili na DRSI, 
je bila z izvajalcem za od-
sek Soteska–Bohinjska Bi-
strica podpisana pogodba 

v vrednosti nekaj manj kot 
7,2 milijona evrov, od tega 
bo slabih 4,3 milijona evrov 
prispevala Občina Bohinj, 
ki je za projekt pridobila 
tudi sredstva iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj.
Terminski plan izvedbe 

prvega odseka bo znan še 
v tem mesecu, ko bo s stra-
ni izvajalca predan naročni-
ku, so še pojasnili. »Za od-
sek skozi Sotesko bo termin-

ski plan znan, ko bo zaklju-
čeno javno naročilo in pod-
pisana pogodba z izbranim 
izvajalcem. Dela na odseku 
Soteska–Bohinjska Bistri-
ca morajo biti dokončana v 

letu 2023, zaključek izgra-
dnje odseka skozi Sotesko 
pa je načrtovan v letu 2025.«

Celoten projekt izgradnje 
kolesarske povezave je bil si-
cer lani ocenjen na približ-
no 18 milijonov evrov, pri 
čemer bi občini Bled in Bo-
hinj prispevali vsaka po mi-
lijona evrov, država 11,5 mi-
lijona evrov, preostanek pa 
EU. Z izvedbo projekta pa 
se prav zaradi zagotovlje-
nih sredstev iz evropskega 
sklada za regionalni razvoj 
mudi, saj je pogoj za pora-
bo evropskih sredstev izgra-
dnja kolesarske povezave do 
konca leta 2023.

Marjana Ahačič

Gradnja prvega odseka težko pričakovane kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem 
se bo začela še ta mesec. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Iz kranjskih mestnih 
odborov SDS, NSi in SLS 
so minuli petek sporoči-
li, da bodo na novembrskih 
županskih volitvah podpr-
li skupnega kandidata Iva 
Bajca, ki je ob tej priložnos-
ti tudi napovedal svojo kan-
didaturo. Enainšestdesetle-
tni upokojenec, ki je večji del 
delovne dobe preživel na Slo-
venskih železnicah, se je si-
cer kot samostojni kandidat 
s podporo vseh treh strank 
za mesto kranjskega župana 
potegoval že pred štirimi leti.

Bajec je povedal, da pred 
štirimi leti še ni dobro poz-
nal delovanja občine, z vo-
denjem nadzornega odbora 
Mestne občine Kranj (MOK) 
v zadnjem mandatu pa se je 
to spremenilo. »Če se ne-
česa lotim, poskušam to na 
vse načine tudi izpeljati do 
konca. V zadnjih štirih letih 

MOK ni ravno vsega izpelja-
la do konca, zato bomo vse, 
kar ni bilo dokončano, izpe-
ljali v našem mandatu,« je 
zagotovil. V program razvoj-
nih projektov do leta 2026 
je med drugim uvrstil ure-
ditev Kranja kot varnega in 
otrokom prijaznega mes-
ta, omejitev in ureditev po-
litike priseljevanja, oživitev 

Kranja kot regijskega sre-
dišča z gorenjsko univerzo 
in bolnišnico, izgradnjo no-
vega doma starostnikov in 
koncertne dvorane in spod-
bujanje samooskrbe Kra-
nja. Poleg tega se bo trudil 
za znižanje cen komunalnih 
storitev, napovedal je grad-
njo avtocestnega priključka 
Kranj sever in štiripasovnice 

Kranj–Šenčur, pospešitev 
gradnje namakalnega siste-
ma Sorško polje in ureditev 
industrijskih con, vključno z 
novo v Hrastju.

»Kranj bi si resnično za-
služil po dolgih letih dobiti 
župana, ki je pošten, ki je člo-
vek, ki lahko da Kranju nov 
zagon, nov zalet, in Ivo Ba-
jec je to pripravljen storiti,« 
je dejal predsednik občin-
skega odbora SDS Branko 
Grims. Irena Dolenc, pred-
sednica občinskega odbora 
NSi, je povedala, da so vred-
note njihove stranke tradi-
cionalne in vsem dobro po-
znane, Bajec pa se pod njimi 
lahko podpiše, zato ga pod-
pirajo kot županskega kandi-
data. Janez Porenta, predse-
dnik kranjskega odbora SLS, 
pa je dodal, da Bajca podpi-
rajo, ker je sposoben poveza-
ti interese ljudi na podeželju 
in v mestu, da bo MOK delo-
vala kot celota.

Znan je prvi izzivalec kranjskega župana Matjaža Rakovca na novembrskih volitvah: vnovično 
kandidaturo Iva Bajca podpirajo v SDS, NSi in SLS.

Simon Šubic

Slovenska karitas kot mnoge druge humanitarne organizacije 
po svetu organizira zbiranje humanitarne pomoči za najbolj 
ogrožene prebivalce sveta. Ena od teh akcij je akcija Za srce 
Afrike, s katero se že 17. leto zapored zbirajo sredstva za najrev-
nejše otroke in družine v Afriki. Z zbranimi sredstvi v sodelo-
vanju s slovenskimi misijonarji in lokalnimi organizacijami Ka-
ritasa blaži stiske revnih v Ruandi, Burundiju, Centralnoafriški 
republiki, Keniji, Senegalu, Bocvani in na Madagaskarju. Lani 
je bilo v akciji Za srce Afrike zbranih neverjetnih 235.828,45 
evra. Večletna pomoč iz Slovenije ljudem v Afriki omogoča 
boljše osnovne pogoje za preživetje in življenje. Še posebej 
so pomembni projekti s področja oskrbe z vodo in hrano, 
zdravstva in šolstva. Vzporedno z akcijo Za srce Afrike poteka 
tudi akcija Z delom do dostojnega življenja, ki omogoča redno 
delo in zaslužek najrevnejšim staršem. Slovenska karitas je 
družinam v Afriki za trajnostno preživetje do sedaj pomagala 
tudi z nakupom 4300 koz v akciji Kupim kozo.
V zadnjih 16. letih je bilo s pomočjo zbranih sredstev v akciji 
Za srce Afrike zgrajenih ali obnovljenih in opremljenih osem 
šol in vrtec, sedem zdravstvenih centrov in pet porodnišnic, 
center za fizioterapijo ter 26 večjih vodnjakov za območja, 
kjer živi skupaj 250.000 prebivalcev. Zelo dragocena je tudi 
redna pomoč nedohranjenim otrokom, da se lahko vrnejo v 
normalno življenje in v šolo. Domačini so neizmerno hvaležni 
za vso pomoč iz Slovenije.
Tudi v Gorenjskem glasu in na spletni strani www.gorenjski-
glas.si najdete povabilo k sodelovanju. Pošljete lahko SMS na 
številko 1919 z besedo Afrika5 in darujete 5 evrov za najrevnej-
še. Pogoji, v katerih živijo ti ljudje, so za nas nepredstavljivi. 
Ne moremo rešiti vseh, lahko pa pomagamo vsaj komu.

Za srce Afrike

V nagradni igri, ki je bila objavljena v 19. avgusta 2022, prejme 
knjigo Mali pinc Radko Gartnar iz Bohinjske Bistrice, knjigo 
Ostržek Sonja Goljavšček iz Medvod in knjigo Pridi, mili moj 
Ariel, Dragica Šarec iz Radomelj.
Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci

Ivo Bajec se bo novembra še drugič potegoval za mesto 
kranjskega župana. / Foto: Tina Dokl
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Knjigo prejme RADO JENSTERLE z Bleda.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Z izvajalcem je za odsek od Bohinjske Bistrice do Soteske že podpisana pogodba, konec avgusta je bila 
opravljena uvedba v delo. Za odsek od Soteske do Bleda je javno naročilo še v teku.

Gradnja kolesarske povezave 
se vendarle začenja

Bajec s podporo treh strank

Počitnice so mimo in časa za branje bo v prihodnjih mesecih 
morda malo, malo manj, a vendarle tako kot zvezde svetijo ob 
vsaki jasni noči, tudi zbirka Zvezdna Beletrina na knjižni polici 
sije prav vse dni. V zbirki bo v petih letih izšlo 25 del svetovne 
in domače mladinske klasike. Že prvi letnik, ki je izšel to po-
mlad, prinaša tri vrhunske nove prevode kultnih del, kot so 
Mali princ Antoina De Saint Exuperyja, Alica v čudežni deželi 
Lewisa Carrolla in Ostržek Carla Collodija ter ponatisa dveh 
domačih literarnih mojstrovin Butalci Frana Milčinskega in 
romana Pridi, mili moj Ariel Mire Mihelič. Gre za veliko akcijo, 

s katero želi Beletrina mladim bralcem z novimi prevodi tujih 
del in jezikovno osveženimi domačimi deli približati literaturo 
iz nekih drugih časov, prilagojeno današnjemu bralcu. Zbirko 
med drugim lahko naročite na spletni strani Beletrina.si. Za 
knjigi Butalci in Alica v Čudežni deželi se lahko potegujete 
tudi vi. Izžrebali bomo dva naročnika Gorenjskega glasa, ki 
bosta pravilno odgovorila na nagradno vprašanje: Kaj je glavna 
odlika prebivalcev Butal – njihova pamet ali neumnost? Odgo-
vore pošljite do četrtka, 15. septembra, na koticek@g-glas.si.

Zvezdna Beletrina 2

»Dela na odseku Soteska–Bohinjska Bistrica morajo 
biti dokončana v letu 2023, zaključek izgradnje odseka 
skozi Sotesko pa je načrtovan v letu 2025.«
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In če so še pred dvema le-
toma Evropejci z letali poto-
vali po svetu in živeli v ho-
telih, v zadnjem obdobju bi-
stveno pogosteje odhajajo 
v destinacije, ki jih lahko v 
enem dnevu dosežejo z av-
tom.

Konstantno ostaja tudi 
število domačih gostov, ki so 
Šobec pravzaprav začeli »od-
krivati« šele med epidemijo. 
»Turistični boni so tako ime-
li tudi dolgoročni učinek, saj 
se »pravi« kampisti vrača-
jo tudi letos.« Delež doma-
čih gostov tako ostaja nekaj 
več kot petodstoten, kar po-
meni, da smo tudi Slovenci 
Šobec prepoznali kot mož-
nost za preživljanje proste-
ga časa, pravi Ambrožič.

Poletje, kot ga ne 
pomnijo

Svoje je k dobremu obi-
sku v vseh slovenskih kam-
pih dodalo tudi vreme; suho 
in vroče poletje je kar klicalo 
k preživljanju počitnic v na-
ravi. In če so v številnih go-
renjskih turističnih destina-
cijah na višku sezone z veli-
kimi plakati goste opozarja-
li, da so kampi polni, na Šob-
cu niso odganjali nenajavlje-
nih gostov.

»Zares smo se trudili, da 
smo zagotovili prostor za 
vse, ki so se ustavili pri nas. 
Sprejemali smo tudi tiste, ki 

so se ustavili zgolj za eno noč 
na poti proti naprej. V ta na-
men smo uredili nočno par-
kirišče, kjer so se lahko vsaj 
v miru naspali in odpočili, 
to se nam je zdelo prav. Ne 
nazadnje jih vso zimo va-
bimo, naj pridejo, ko so tu, 
pa naj jim rečemo, naj grejo 

naprej? In še to: tisti, ki bodo 
tu prijazno sprejeti za noč ali 
dve, morda naslednjič pride-
jo za dalj časa.«

Majhno ni nujno butično
Kaj letošnji trendi pome-

nijo za razvoj kampov v pri-
hodnje, ni enostavno napo-
vedati, še pravi Ambrožič. 
»Usmeritev Slovenske tu-
ristične organizacije je ja-
sna: butično, zeleno, aktvi-
no. Kaj to pomeni z vidi-
ka absolutnih številk, je re-
lativno. V našem kampu, 
ki s kapaciteto okoli 2500 
oseb velja za velikega, tudi 
v glavni sezoni gostje niso 
bili stlačeni v vrste drug za 

drugim. Kamp, ki je urejen 
na 15 hektarih površine, je 
ves ozelenjen, zato »diha«, 
v njem tudi ko je najbolj 
poln, ni občutka utesnje-
nosti. Sem pa prepričan, 
da se moramo na celotnem 
območju Julijskih Alp jas-
no dogovoriti, kaj je tisto, 

kar vsi potrebujemo z infra-
strukturnega vidika, ob dej-
stvu, da gredo trendi v naši 
panogi popolnoma jasno v 
smeri aktivnega turizma. 
In še nekaj je pomembno: 
ustvariti moramo cene, ki 
nam bodo omogočale na-
daljnje investiranje, s sred-
stvi, zbranimi prek turistič-
nih taks, pa urejati infra-
strukturo, ki jo za kvalitetno 
ponudbo potrebujemo. Ob 
tem je zelo pomembno, da 
ustvarimo toliko, da lahko 
primerno nagradimo dob-
re kadre, za katere vemo, da 
jih primanjkuje,« je še po-
udaril.

Dobro za kampiranje, 
mnogo slabše za vode

Eden od perečih proble-
mov iztekajočega se suhega 
in vročega poletja, tako pri-
mernega za kampiranje, je 
bil vpliv vremena na vode. 
Ker imajo na Šobcu lastno 
sodobno čistilno napravo, 
zaradi njih večjih obremeni-
tev tekočih voda ni bilo, za-
gotavlja Ambrožič in pou-
darja, da so na tem področju 
podvrženi rednim in stro-
gim meritvam.

Kamp Šobec sicer leži ob 
Savi Dolinki, ki ni tako obre-
menjena kot Bohinjka, pa 
vendar je imela tudi ta s 17 
stopinjami Celzija na vrhun-
cu poletja kar tri stopinje več 
kot običajno – za primerja-
vo, Sava Bohinjka je imela v 
enakem obdobju 22 stopinj 
Celzija, pove Ambrožič.

Tudi v Šobčevem bajerju 
je bilo manj vode kot običaj-
no. Gladina je bila deset cen-
timetrov nižja kot sicer, tudi 
temperatura vode se je pov-

zpela do 25 stopinj, kar je tri 
stopinje več od želene. »Za-
radi tega je bilo nekaj več či-
ščenja kot običajno, a smo 
imeli stanje popolnoma pod 
nadzorom. Zato nam je bilo 
posebej neprijetno, da smo 
se konec julija, začetek av-
gusta srečevali z obtožba-
mi dela javnosti, da je voda v 
Šobčevem bajerju oporečna, 
kar ni res. V bajerju vsako 
leto v tem obdobju cvetijo ze-
lene alge. Gostom zato pri-
poročamo, da se večkrat pr-
hajo, kvaliteta kopalne vode 
pa se zaradi tega ni poslabša-
la, na kar kažejo tudi vse ura-
dne in javno objavljene me-
ritve,« še poudarja.

Nadaljujejo investicije
Kamp Šobec bo predvi-

doma odprt še ves septem-
ber, če bo vreme lepo in go-
stov dovolj, pa tudi še kakšen 
teden v oktobru. Za prihod-
nja leta načrtujejo nadaljeva-
nje trendov iz zadnjega ob-
dobja, zato bodo nadaljeva-
li zaključno fazo investicij-
skega ciklusa, v katerem so 
doslej v obdobju zadnjih pe-
tih let v kamp vložili več kot 
10 milijonov evrov. »Pred 
nami je priprava projektov 
na področju energetske sa-
mooskrbe; iščemo rešitve za 
ublažitev draginje, za katero 
vsi vemo, da nas čaka. Želi-
mo nadaljevati prenovo sto-
ritev v smislu digitalizacije. 
Iščemo priložnosti za naprej 
in pripravljamo dokumen-
tacijo, ki bi omogočala nad-
gradnjo kampa; med temi je 
tudi ureditev kolesarske ste-
ze, za katero že zdaj vemo, 
da jo zares zelo potrebuje-
mo,« še pravi Ambrožič in 
poudarja, da vse, kar so do-
segli, zagotovo ne bi bilo mo-
goče da brez najboljše odlič-
ne ekipe, ki jo v Kampu Šo-
bec gradijo že vrsto let.

Uroš Ambrožič, direktor Kampa Šobec / Foto: Gorazd Kavčič

F ranc Čebulj je župan z 
najdaljšim stažem v Slo-
veniji, saj Občino Cerklje 

vodi že vse od njene ustano-
vitve leta 1994, jeseni pa se bo 
potegoval še za svoj osmi žu-
panski mandat. Podobno so 
svojo ponovno kandidaturo 
na novembrskih lokalnih voli-
tvah napovedali župani veči-
ne gorenjskih občin; da naj ne 
bi ponovno kandidiral, je jav-
no povedal le župan Komende, 
dva župana (Kranjske Gore in 
Mengša) o ponovni kandida-
turi še razmišljata, medtem ko 
sta bila dva gorenjska župana, 
Tržiča in Žirov, na letošnjih 
državnozborskih volitvah iz-
voljena za poslanca.

Vsi preostali gorenjski žu-
pani pa bodo skušali obdr-
žati župansko pisarno tudi v 
prihodnjih štirih letih. Kot je 
v diplomski nalogi Reelekci-
ja županov: prednosti in po-
manjkljivosti (FDV, 2016) 
ugotavljal Žiga Janez Mrak, 
je stopnja ponovne izvoljivosti 
v Sloveniji zelo visoka, zako-
nodaja pa ne omejuje števila 
županskih mandatov. Po oce-
ni avtorja je visoka stopnja re-
elekcije povezana z nizko vo-
lilno udeležbo, pasivnostjo 
volivcev in splošno politič-
no kulturo pri nas. A sam je 
zavzel stališče, da bi bilo šte-
vilo mandatov treba omejiti, 
saj da karierni politiki, zlas-
ti župani, ki delujejo v okolju, 
v katerem tudi živijo, sčasoma 
postanejo preveč 'domači', kar 
pomeni, da občino začnejo vo-
diti, kot se njim zdi najbolje. 

Obstaja celo izraz 'demokra-
tična diktatura'.

A kot poudarjajo gorenj-
ski župani, je štiri leta v politi-
ki kratka doba in zgolj v enem 
mandatu ni mogoče izpeljati 
vseh zastavljenih projektov, ki 
so pogosto povezani tudi s čr-
panjem evropskih sredstev. Po-
udarjajo svoje izkušnje, pozna-
vanje potreb občine, predanost 
občini in občanom. Omejevanje 
števila županskih mandatov in 
s tem prepoved ponovnega kan-
didiranja bi bila ne nazadnje 
tudi v nasprotju z demokratič-
nimi načeli, saj na koncu voliv-
ci odločijo, koga želijo imeti na 
čelu občine. Prav tako bi prepo-
gosto menjavanje županov lah-
ko povzročilo nestabilnost sis-
tema, če bi izkušene politike 
zamenjali neizkušeni, je zapi-
sal avtor diplomske naloge.

Po številu let opravljanja žu-
panske funkcije so sicer sloven-
ski župani primerljivi z evrop-
skimi, v povprečju županujejo 
sedem let in pol, najdaljšo pov-
prečno dobo imajo na Nizo-
zemskem, dvanajst let. Avtor 
je v diplomski nalogi analizi-
ral tudi stopnjo ponovne izvo-
ljivosti slovenskih županov na 
lokalnih volitvah leta 2014; ta 
je znašala kar 84 odstotkov.

Ob koncu diplomske naloge 
je avtor zapisal, da je v razi-
skavi sicer našel precej razlo-
gov, ki zagovarjajo dolgoletne 
politike. A sam kljub temu so-
glaša z Markom Twainom, ki 
je zapisal, da je politike in ple-
nice treba pogosto menjavati. 
Iz istih razlogov.

Župani

Na Šobcu letos rekordno
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KO MEN TAR
Urška Peternel

1. stran

»V našem kampu, ki s kapaciteto okoli 2500 oseb 
velja za velikega, tudi v glavni sezoni gostje niso bili 
stlačeni v vrste drug za drugim.«

Tudi v Kampu Šobec letos beležijo rekordno število obiskovalcev. Zanje so poleti pripravili 
pester program. / Foto: Arhiv Kampa Šobec

Kamp Šobec leži ob Savi 
Dolinki, ki je imela s 17 
stopinjami Celzija na 
vrhuncu poletja kar tri 
stopinje več kot običajno. 
Sava Bohinjka je imela 
v enakem obdobju 22 
stopinj Celzija, Šobčev 
bajer pa 25, tri več kot 
sicer.
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Zatrnik – Leta 2019 je RTC 
Zatrnik obudil tradicijo 
Ovčarskega bala in po dve-
letnem premoru zaradi 
epidemioloških omejitev 
so v soboto na Zatrnik po-
novno prignali ovce s Stare 
Pokljuke.

Glavni namen te najstarej-
še kulturno-etnografske pri-
reditve je po besedah Ale-
ša Zalarja, direktorja RTC 
Zatrnik, vzdrževanje tradici-
je in ohranjanje običajev, po-
vezanih z ovčarstvom. »Za-
sledujemo dva cilja. Eden je-
bujanje tradicije, ki je bila 
vedno prisotna v tem času 
in kraju. Ob zaključku paš-
ne sezone so ovčarji z viso-
kih planot Mrežce, Lipance 

in Debele peči prignali ovce 
v dolino in ta dan zaključ-
ka pašne sezone ovekoveči-
li s posebnim dogodkom. To 
želimo nadaljevati. Po drugi 
strani pa je Ovčarski bal tudi 
odlična priložnost za promo-
cijo Zatrnika kot osrednjega 
rekreacijskega središča na 
tem območju,« je pojasnil 

Zalar. Poudaril je, da Zatrnik 
ponuja izjemne naravne da-
nosti, kot so soteska Vintgar, 
Pokljuška soteska, Hotunj-
ski vrh itd., ki omogočajo ce-
loletni turizem, h kateremu 
stremijo.

Največje zanimanje je 
med obiskovalci Ovčarskega 
bala požel prikaz prigona ovc 
v dolino in dela, povezana s 
predelavo ovčje volne. Pastir-
ji so prignali kar 150 ovc, ki so 

jih med priganjanjem uspeš-
no pazili trije šarplaninci. Za 
dobro glasbo, hrano in pijačo 
je bilo poskrbljeno, pestra pa 
je bila tudi ponudba na stoj-
nicah, saj so lokalni pridelo-
valci prodajali različne mes-
ne produkte, sire, pridelke, 
ovčje kože in druge izdelke 
domače obrti.

Na dogodku so obiskoval-
ci lahko uživali v zanimi-
vem programu, v okviru ka-
terega so zbrane pozdravili 

tudi častni gostje državne-
ga zbora, poslanec Lenart 
Žavbi, državni svetnik Bo-
gomir Vnučec, predsednica 
Združenja slovenskih žični-
čarjev Manuela Božič Bada-
lič in drugi. Mlajšo generaci-
jo so zamotili z deskarskim 
parkom za otroke, za naviha-
no vzdušje pa sta poskrbela 
čarodej Toni in Vita, uradna 
maskota FIS svetovnega pr-
venstva v nordijskem smu-
čanju Planica 2023.

Prigon ovc na Zatrnik / Foto: Tina Dokl

Jesenice – Največja investici-
ja ta čas na področju šolstva 
v občini Jesenice je gradnja 
nove telovadnice pri Osnov-
ni šoli (OŠ) Poldeta Stra-
žišarja, ki je vredna skoraj 
milijon evrov. Občina Jese-
nice je bila uspešna na jav-
nem razpisu ministrstva za 
izobraževanje, znanost in 
šport, ki bo investicijo so-
financiralo v višini dobrih 
400.000 evrov. Poleg nove 
telovadnice bo v nadzidku 
telovadnice nove prostore 
dobila uprava šole.

Dela bodo trajala vse šol-
sko leto, so povedali na Ob-
čini Jesenice, v tem šol-
skem letu pa bodo zaradi 
gradnje morali prilagodi-
ti pouk. Prav tako je spre-
menjen prometni režim v 
okolici šole. Dostop v šolo 
je mogoč z vzhodne strani, 
zato so vzpostavili območje 
umirjenega prometa, kar 
nakazuje postavljen prome-
tni znak.

Investicije v ostalih šolah
Na ostalih jeseniških 

osnovnih šolah in enotah 
vrtca so opravili dela v skup-
ni vrednosti več kot pol mi-
lijona evrov. Na OŠ Tone-
ta Čufarja so tako obnovili 
transportni hodnik iz cen-
tralne kuhinje in zamenjali 
svetila, na OŠ Koroška Bela 

pa so poleg menjave svetil 
poskrbeli tudi za novo stavb-
no pohištvo v učilnici za teh-
niko ter za zunanjo ureditev 
pri t. i. 70-letni šoli.

Vzdrževalna dela v vrtcu
Med poletnimi počitnica-

mi je bila izvedena tudi več 
kot 300.000 evrov vredna 

energetska sanacija vrtčevske 
enote Julke Pibernik, v 
vrtčevski enoti Angelce Oce-
pek je bila opravljena sanacija 
sanitarij, poteka pa še uredi-
tev prezračevanja v pralnici. 
V enoti vrtca na Blejski dobra-
vi pa je bila v vrtcu in v prosto-
rih podružnične šole obnov-
ljena električna napeljava.

V času počitnic so v jeseniških šolah in enotah vrtca opravili različna vzdrževalna dela, največja 
investicija pa je gradnja nove telovadnice pri Osnovni šoli Poldeta Stražišarja.

Urška Peternel

Nika Toporiš

Gradnja nove telovadnice pri Osnovni šoli Poldeta Stražišarja / Foto: Nik Bertoncelj

Na Zatrniku so ponovno izpeljali Ovčarski bal in s Stare Pokljuke uspešno prignali sto petdeset ovac.

Ovce so se vrnile v dolino

Gradijo novo šolsko telovadnico

Pastirji so prignali kar 150 ovc, ki so jih so med 
priganjanjem uspešno pazili trije šarplaninci.

Aleš Zalar, direktor RTC Zatrnik: »Ovčarski bal je tudi 
odlična priložnost za promocijo Zatrnika kot osrednjega 
rekreacijskega središča na tem območju.« / Foto: Tina Dokl

Program je glasbeno dopolnila tudi Godba Gorje. / Foto: Tina Dokl
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Tržič – Že v četrtek so v Ga-
leriji Atrij Občine Tržič od-
prli razstavo Ali je kaj trden 
most?, na kateri so predsta-
vili igre in igrače pretekle-
ga časa. Vilja Lukan iz 

Tržiškega muzeja je poja-
snila, da je prvotni namen 
razstave obuditi spomine na 
otroštvo in mlajši generaciji 
pokazati, kako so se igrali in 
zabavali včasih.

Na uradnem odprtju tr-
žiškega praznika je podžu-
pan Tržiča Nejc Perko zbra-
ne popeljal po zgodovini šu-
štarskih nedelj, svoje misli 
pa je ubesedil tudi predse-
dnik komisije za pobratenje 
Raymond Kuhn.

Prehod od globalnega k 
lokalnemu je bil dobro vi-
den na stojnicah, te so na-
mreč zapolnili samo sloven-
ski izdelki. Aleš Kacin iz Ži-
rov se je predstavil s tradici-
onalnimi, ročno izdelanimi 
čevljarskimi izdelki, s kate-
rimi poskuša oživiti čevljar-
stvo. »Zelo me veseli, da se v 
zadnjih časih trendi obrača-
jo v prid kakovostnih izdel-
kov in vse kaže na to, da se 
bo tradicionalno čevljarstvo 
kljub masovni produkciji 
vseeno ohranilo,« je pojasnil 

Kacin ter mimoidočim raz-
ložil tudi same postopke iz-
delave čevlja. Predstavila 
so se različna društva, med 
drugim je KUD Ampus, ki 

je zaslužen za postavitev luči 
na »gavge« v krožišču ob So-
kolnici, koval kovance, ki so 
jih obiskovalci lahko odnes-
li domov kot spomin na Šu-
štarsko nedeljo.

Na angelsko nedeljo ste v 
Tržiču lahko dobili vse, od 
modnih dodatkov, oblačil, 
obutve do suhe robe in pre-
hrambnih izdelkov sloven-
skih domačij. Prikrajšani pa 
niso bili niti ljubitelji kultur-
nega in etnografskega doga-
janja, saj so v Atriju Občine 
Tržič pripravili prav poseb-
no modno revijo z naslovom 
Modna revija malo drugače: 
Sloves nekdanjih obuval. Po 
modni brvi so se sprehodi-
li člani Kulturnega društva 
Folklorne skupine Karavan-
ke, ki so obiskovalce pope-
ljali po časovni premici pri-
mernega oblačenja in obu-
vanja skozi zgodovino. Rek 
'živeti na veliki nogi' je za 
nekatere tako končno dobil 
svoj pomen, saj so ustvarjal-
ci pojasnili, da le-ta izvira iz 

poznega srednjega veka, ko 
je konica čevlja predstavlja-
la statusni simbol. Daljša kot 
je bila, bolj pomemben si bil.

Za glasbeno popestritev 
so skrbeli Tilen Lotrič, So-
unds of Slovenia trio in An-
sambel Saša Avsenika.

Nika Toporiš

Šuštarsko nedeljo so tudi letos obiskali mnogi.

Kranj – V Kranju so pred 
kratkim končali dela na ko-
lesarski povezavi Športni 
park Kranj–Avtobusna po-
staja Kranj, in sicer na od-
seku Ceste Staneta Žagarja 
med križiščema z Oldham-
sko in Bleiweisovo cesto.

Poleg dograditve manjka-
joče kolesarske infrastruk-
ture med mestnimi soseska-
mi Primskovo, Vodovodni 

stolp, Center in avtobusno 
postajo so na 500-metr-
skem odseku obnovili tudi 
kabelsko, vodovodno ter 
meteorno in fekalno kana-
lizacijsko omrežje, javno 
razsvetljavo in uredili pre-
hod za pešce med glavno av-
tobusno postajo in Policij-
sko upravo Kranj ter taktil-
ne plošče za slepe in slabo-
vidne, so pojasnili na Me-
stni občini Kranj (MOK). 
Okoli 437 tisoč evrov vredno 

investicijo sta z 242 tisoč 
evri podprli Republika Slo-
venija in Evropska unija iz 
Evropskega kohezijskega 
sklada, preostanek sredstev 
pa je prispevala občina.

Na MOK so ob tem pouda-
rili, da so v zadnjih štirih le-
tih preplastili približno tri-
deset kilometrov od skupno 
310 kilometrov občinskih 
kategoriziranih cest. Še le-
tos nameravajo začeti grad-
njo nadhoda čez državno 
cesto za pešce in kolesarje 
na relaciji Planina–Poslovna 
cona Hrastje, v letu 2023 pa 
investicijo most za kolesarje 
in pešce čez Savo na relaci-
ji Jama–Prebačevo, za kar so 
že pridobili gradbeno dovo-
ljenje. Do konca leta načrtu-
jejo še pridobitev gradbene-
ga dovoljenja za začetek ces-
te, ki vodi do Jošta pri Indu-
strijski coni Laze, dokonča-
nje ceste s krožiščem ob po-
kopališču, ki bo povezovala 
Spar oziroma Supernovo s 
športno dvorano, vključno z 
izgradnjo 75 parkirnih mest 
za stanovalce in obiskoval-
ce pokopališča. Kot smo že 
poročali, bodo v prihodnjem 
letu zgradili tudi nov most 
pri Planiki, po katerem bo 
potekal dvosmerni promet, 
po njem pa bo potekala tudi 
kolesarska pot.

Dograjena je kolesarska povezava med športnim parkom in glavno 
avtobusno postajo v Kranju.

Simon Šubic

Na obnovljeni Cesti Staneta Žagarja v Kranju so dogradili 
tudi kolesarsko povezavo. / Foto: Tina Dokl

Kolesarji varneje po mestu

Anže Aljančič iz KUD 
Ampus nam je skoval 
kovanec.

Tradicionalna Šuštarska nedelja, s katero Tržič vsako leto obuja pretekle običaje in ohranja »šuštarijo«, 
je tudi letos privabila številne obiskovalce. Čeprav so v preteklosti tržiške ulice napolnile stojnice s 
slovenskimi in tujimi produkti, pa je bil letos poudarek prireditve predvsem na kvaliteti, in ne na kvantiteti.

» Šuštarija«  še vedno živi

54. MOS, Celjski sejem, 14. – 18. september 2022

Konec skrbi – 54. MOS za varčno  
in cenejšo prihodnost
Na letošnjem največjem in najpomembnejšem sejemskem  
dogodku v Sloveniji, na 54. sejmu MOS, ki bo potekal od 14. do  
18. septembra, bo vse v znamenju samooskrbe in dviganja zavesti  
o tem, kaj lahko sami naredimo za odgovorno prihodnost.

In ta prihodnost bo – cenejša! Ter okolju 
prijaznejša. Tako bomo spoznali podjetja, 
ki bodo poskrbela za cenejšo električno 
energijo, za cenejšo pridelavo hrane, na 
enem mestu boste zbrali vse ponudnike 
sončnih elektrarn, ponudnike za gradnjo 
hiše, izvedeli boste vse o visokih gredah, 
o kulinarični ponudbi, o profesionalnem 
orodju, o medicinskim in gospodinjskih pri-
pomočkih, zapeljali se boste lahko z električ-
nimi kolesi. 54. MOS bo ponovno odprl Uli-
co obrti, kjer bodo predstavljali atraktivne in 
deficitarne poklice s praktičnimi prikazi. Na 
Stičišču znanosti in gospodarstva se bodo 
predstavili tudi inštituti, fakultete, visoko-
tehnološka podjetja. Tokrat bo poudarek na 
človeški bioniki, na vsadkih, ki jih medicina 
vgrajuje v človeško telo, pa tudi na vesoljski 
tehnologiji in novodobnih poklicih.

Tradicionalno je MOS razdeljen na  
5 tematskih področij:
MOS DOM (na enem mestu vse za vaš 
sanjski dom),
MOS TURIZEM (da odkrijete, kam  
naslednjič odpotovati na počitnice ter kam 
po izvrstna kulinarična doživetja),
MOS TEHNIKA ENERGETIKA  
(profesionalne energetske rešitve),
MOS B-DIGGIT  
(inovativne digitalne rešitve),
MOS PLUS (ohranja tradicionalno sejem-
sko nostalgijo z izdelki široke potrošnje in 
dodaja razstavni program eMobilnosti).

Predstavilo se bo okoli 1000 podjetij, po-
nudnikov izdelkov in storitev iz 20-ih držav. 

Naredite si doživet enodnevni izlet v Celje, 
nakupujte po sejemskih cenah, hkrati pa 
boste bogatejši za številne informacije in 
pametne nasvete. Cenejše vstopnice kupite 
na spletu na shop.ce-sejem.si - redna cena 
vstopnice je 9 EUR, v predprodaji jo dobite 
za 7 EUR. Če kupite dve vstopnici v predpro-
daji, ju dobite za ceno ene, za 9 EUR. Poseb-
na ugodnost bo tudi za obiskovalce prvega 
sejemskega dneva, za skupine in za tiste, ki 
se na sejem pripeljejo s kolesom. 

Kot pravijo na Celjskem sejmu – »Skočite 
na MOS, da boste vsem težavam kos«!

Več o MOS-u si preberite na spletni strani in 
nakup vstopnic opravite na shop.ce-sejem.si.

Prisrčno vabljeni na 54. MOS med 14. in 
18. septembrom na Celjski sejem – doži-
vetje zabave, cenejših in pametnih naku-
pov ter številnih novih idej, kako si olaj-
šati delo in kje privarčevati. 

Ekipa Celjskega sejma vam zagotavlja, 
da boste nad 54. MOS-om izjemno nav-
dušeni!CE
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Življenje na veliki nogi ima 
zelo poseben pomen.
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Kranj – V šolske klopi je po 
dvomesečnem oddihu sedlo 
tudi 5725 kranjskih osnov-
nošolcev, med njimi 605 
prvošolk in prvošolcev. Me-
stna občina Kranj (MOK) 
je poletne dneve izkoristila 
za nujna vzdrževalna dela 
ter manjše in tudi večje ob-
nove šolskih poslopij. Naj-
večja gradbena dela poteka-
jo na Osnovni šoli (OŠ) Sta-
neta Žagarja, kjer s pomoč-
jo evropskih sredstev gra-
dijo prizidek s telovadnico, 
večnamenskim prostorom 
in šestimi učilnicami, uredi-
li pa bodo tudi novo zunanje 
igrišče.

Tiha želja, da 3,15 milijona 
evrov vredno investicijo kon-
čajo že do začetka letošnjega 
šolskega leta, se žal ni ures-
ničila. Zaključek vseh po-
godbenih obveznosti (grad-
bena dela in oprema prosto-
rov) je sicer določen za konec 
oktobra.

Obnovljen objekt 
namenjen glasbeni šoli

Bližje koncu pa je 1,85 mi-
lijona evrov vredna obnova 
nekdanje srednje gradbe-
ne šole v starem mestnem 
jedru Kranja. Z MOK so 
sporočili, da bo obnovljen 
objekt, ki bo večinoma na-
menjen Glasbeni šoli Kranj, 
za uporabo predvidoma na-
red sredi septembra.

Nekaj pridobitev so oziro-
ma bodo letos deležne še ne-
katere druge šole. Med dru-
gim poteka ureditev dru-

ge polovice vhodnega pla-
toja pred OŠ Jakoba Aljaža, 
na OŠ Matije Čopa so dobi-
li novo opremo za tri učilni-
ce, v OŠ Predoslje bodo za-
menjali svetila, vse kranjske 
šole pa imajo zdaj, skladno 

s projektom E-mobilnost v 
MOK, tudi e-vozila. »V načr-
tu je bila tudi obnova parke-
ta v telovadnici na OŠ Fran-
ceta Prešerna, a se bo poseg 
terminsko nekoliko zamak-
nil, saj je treba prej še sani-
rati del strehe,« so pojasnili 
na MOK.

Načrtujejo nove investicije
V Kranju sicer že načr-

tujejo nove šolske investi-
cije. Po selitvi Kovačnice – 
podjetniškega inkubator-
ja v nekdanji objekt pošte v 
starem Kranju (predvidoma 
oktobra) se bodo sprostili 

prostori nekdanje srednje 
trgovske šole. Stavbo bodo 
obnovili, sedem učilnic in 
razdelilnico hrane pa bo v 
uporabo prejela OŠ Jakoba 
Aljaža, v kateri se soočajo 
s precejšnjo prostorsko sti-
sko. Izvajalec za izdelavo 
projektne dokumentacije je 
že izbran, izvedbo pa načr-
tujejo v letu 2024. V prihod-
njih letih bodo tudi dozida-
li OŠ Helene Puhar Kranj 
ter dozidali in rekonstruira-
li objekta Podružnične šole 
Kokrica, kjer bodo pridobi-
li dodatne prostore za vrtec 
in šolo.

Obnovljeni objekt nekdanje gradbene šole na Cankarjevi 2, kjer bodo po novem prostori 
glasbene šole, bo za uporabo nared sredi septembra. / Foto: Tina Dokl

Vodice – Občinski praznik v 
Vodicah praznujejo 9. sep-
tembra, na dan, ko je leta 
1995 začel veljati prvi sta-
tut občine. Na dan prazni-
ka, prihodnji petek, bodo 
v Kulturnem domu Vodi-
ce pripravili slovesnost, na 
kateri bodo podelili tudi na-
grade letošnjim občinskim 
nagrajencem. Poleg osre-
dnjega dogodka pa v dneh 
pred in po prazniku v obči-
ni pripravljajo še celo vrsto 
prireditev, ki so jih prip-
ravili skupaj z lokalnimi 
društvi.

Že minuli konec tedna so 
pripravili tradicionalno sre-
čanje starodobnikov, ob za-
četku šolskega leta pa ob šol-
skih poteh poteka akcija va-
rovanja šolarjev. Ta konec 
tedna se bosta odvijala te-
niški in nogometni turnir, 

sobotni večer pa bo roker-
sko obarvan, saj se bo v vo-
diškem domu kulture odvi-
jal deseti Rockfest Vodice. V 
nedeljo bo tudi skozi vodi-
ce potekala kolesarska dirka 
L'etape Slovenia by Tour de 
France.

Prihodnji konec tedna 
bodo najprej v soboto v 
Selu pri Vodicah nadaljeva-
li praznično dogajanje s kro-
nometrom na Rašico, v par-
ku Pod lipami ob kulturnem 
domu v Vodicah pa bo po-
tekal ekstempore. Zvečer 
bodo na istem mestu pode-
lili priznanja za operativne 
gasilce gasilskih zvez iz Vo-
dic in Mengša.

V nedeljo bo sledil Špor-
tni dan v Repnjah, vodiška 
knjižnica pa pripravlja pra-
vljično popoldne in predsta-
vo za otroke.

Med 16. in 22. septem-
brom se bodo tudi v Vodicah 

pridružili nacionalni akciji 
evropskega tedna mobilno-
sti, v petek, 16. septembra, 
pa bodo pripravili tradicio-
nalne, tokrat dvajsete Kopi-
tarjeve dneve.

Tretji konec tedna bo na 
vrsti tekmovanje Gasilske 
zveze za mladino in teden 
dni kasneje še za člane. Po-
tekala bo tudi kolesarska dir-
ka za Veliko nagrado Občine 
Vodice, turnir trojk v odboj-
ki na mivki ter balinarski in 
šahovski turnir.

Do konca meseca bo na 
sporedu še trgatev potom-
ke mariborske vinske trte 
in prireditev ob medna-
rodnem dnevu starejših, 
zadnji dan v septembru pa 
bodo praznično dogajanje 
sklenili z revijo ljudskih 
pesmi.

Podrobnejši koledar prire-
ditev je objavljen na občinski 
spletni strani.

Ob 27. občinskem prazniku, ki ga bodo zaznamovali v petek, 9. septembra, 
v Vodicah pripravljajo pestro paleto spremljevalnih prireditev.

Aleš Senožetnik

Bašelj – V Bašlju so začeli 
urejati novo avtobusno po-
stajo, lokacija je izbrana, v 
nadaljevanju načrtujejo še 
postavitev hiške. Ta bo na 
sever odprta in steklena, da 

se vidi prihod avtobusa, iz 
nje bo tudi prelep pogled na 
Storžič, je povedal podžu-
pan Preddvora Jože Cuder-
man. Vendar stare avtobu-
sne postaje ne bodo ukinili 

toliko časa, dokler ne izvede-
jo še določenih del v zvezi z 
novim načrtovanim pločni-
kom in njegovo izgradnjo. 
Novo avtobusno postajo so 
umestili na začetek vasi, je 
dodal Cuderman, saj le tam 
lahko zadovoljijo zahtevam 

varnosti v cestnem prometu 
in je zanjo tudi dovolj pros-
tora. Za varno pot načrtu-
jejo tri prehode za pešce in 
svetlobna opozorila, ki bodo 
opozarjala nanje.

Alenka Brun

Podkoren – Občina Kranj-
ska Gora obvešča, da pote-
ka sanacija trga v Podkore-
nu, ki naj bi trajala do 15. 
oktobra. V času izvedbe je 
parkiranje zaradi gradbenih 
del onemogočeno, prosijo 
za razumevanje.

Obnavljajo trg

Kranj – Potem ko so gorenj-
ski policisti 11. avgusta voz-
nike opozorili na poškodo-
vano asfaltno površino na 
zahodni kranjski obvoznici 
mimo Savskega otoka, ne-
varno predvsem za moto-
riste, se je ta teden vendar-
le začela sanacija vozišča. 
Kot so sporočili z Mestne 
občine Kranj, jih je Direkci-
ja za infrastrukturo Republi-
ke Slovenije obvestila, da bo 
do vključno 15. septembra 

delna zapora na cestnem od-
seku državne ceste Kidriče-
va–Iskra zaradi preplastitve 
vozišča. V času delne zapo-
re bo zagotovljen izmenično 
enosmerni promet. Kranjča-
ni ob tem predvsem upajo, 
da bodo dela potekala precej 
bolj tekoče kot rekonstruk-
cija nadvoza čez Savski otok 
od septembra 2018 do mar-
ca 2019, med katero je Kranj 
doživljal pravi prometni ko-
laps, ob tem pa je kazalo, kot 
da se z obnovo nadvoza ni-
komur ne mudi.

Simon Šubic

Simon Šubic

V Bašlju načrtujejo novo avtobusno postajo. / Foto: Alenka Brun

Največji letošnji investiciji na šolskem področju v Kranju – gradnja prizidka Osnovne šole Staneta 
Žagarja in obnova nekdanje gradbene šole – sta pri koncu.

Novosti na kranjskih šolahNova avtobusna 
postaja v Bašlju

Obvoznico bodo preplastili

V Vodicah praznujejo

Vse kranjske šole imajo 
skladno s projektom 
E-mobilnost v MOK tudi 
e-vozila.

Še vedno je čas za vpis - pridobite si nov poklic ali pa višjo 
stopnjo izobrazbe:

 PREDŠOLSKA VZGOJA 

 EKONOMSKI TEHNIK

 RAČUNALNIŠKI TEHNIK – PT enoletni program 

 TRGOVEC 

 BOLNIČAR – NEGOVALEC 

 SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Vabimo vas tudi v naslednje izobraževalne programe:

 TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012
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Srednješolski programi izobraževanja odraslih 2017/18: 
 PREDŠOLSKA VZGOJA
 EKONOMSKI TEHNIK
 TRGOVEC, ADMINISTRATOR 
 BOLNIČAR – NEGOVALEC
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povrnitev šolnine.

Priprava na preverjanje znanja za Nacionalno poklicno kvalifikacijo:
 SOCIALNI OSKRBOVALEC na domu, 
  KNJIGOVODJA in RAČUNOVODJA za manjše 

družbe, samostojne podjetnike in zavode

Informacije: 04/ 506 13 60 in na www.lu-skofjaloka.si
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Več znanja, več možnosti:
 OSNOVNA ŠOLA za odrasle

Srednješolski programi:
 TRGOVEC 
 BOLNIČAR – NEGOVALEC
 PREDŠOLSKA VZGOJA 
 EKONOMSKI TEHNIK

Priprava na preverjanje za NPK: 
 SOCIALNI OSKRBOVALEC na domu
  KNJIGOVODJA in RAČUNOVODJA za manjše 

družbe, samostojne podjetnike in zavode

Informacije: 04/506 13 60 in na www.lu-skofjaloka.si

Križe – Kulturno društvo 
Kruh Križe je ob 20-letnici 
napovedal posebno bogat 
program že 16. Vikenda 
smeha. V dvorani kultur-
nega doma v Križah sta 
bili minuli konec tedna na 
sporedu predstavi Frišna 
avdicija v izvedbi KD Tu-
hinj in Fetiš na puter v iz-
vedbi ansambla Gledališča 
Toneta Čufarja Jesenice. Ta 
petek ob 20. uri bo stand up 
komedija Roka Bohinca, v 
soboto ob 20. uri Smeh ... 
kaj je že to? v izvedbi Mla-
dinskega gledališča Tržič in 
v nedeljo ob 19. uri Sleparja 
v krilu v izvedbi KD Bohinj-
ska Bela. Soorganizatorja 
dogodka sta Zveza kultur-
nih organizacij Tržič in tr-
žiška izpostava JSKD.

Vikend smeha v Križah
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»Skrita« polnilnica   
za električne avtomobile
Žiri – Polnilnici za električ-
ne avtomobile pri gasilskem 
domu PGD Dobračeva se je 
pred časom pridružila še pol-
nilnica pri športni dvorani. A 
kot je opozoril bralec Ivan Al-
breht, parkirni mesti pred pol-
nilnico nista ustrezno ozna-
čeni, zato sta pogosto zasede-
ni z avtomobili, ki niso na ele-
ktrični pogon. Za povrh je na-
mreč polnilnica povsem skri-
ta za zelenjem, zato je marsik-
do verjetno niti ne opazi.

»Treba je pozdraviti 
vsakršno dejavnost na po-
dročju omogočanja in širje-
nja eklektične mobilnosti,« 

poudarja Albreht, a ga je zmo-
tilo, da kljub opozorilom, ki 
jih je posredoval tako uprav-
ljavcu polnilnice kot občini, 
ki upravlja parkirišče, parkir-
ni mesti za električne avto-
mobile pred športno dvorano 
še vedno nista označeni. Ver-
jame, da sta zato pogosto za-
sedeni nehote. »Nemalokrat 
pa je zasedenost teh dveh 
parkirnih mest moč pripisati 
tudi kančku 'žlehtnobe', saj je 
povečini parkirišče prazno in 
tudi nista najbliže sosednje-
mu gostinskemu lokalu.« Na 
občini so pojasnili, da bi mo-
ral za ustrezno označitev par-
kirnih mest poskrbeti uprav-
ljavec polnilnice, na kar so ga 
že večkrat opozorili, odziva 
pa doslej še ni bilo. V občini 
Žiri je sicer še ena polnilnica 
pri DPD Svoboda, vendar je 
ta namenjena izključno pol-
njenju občinskega električ-
nega avta, ki ga uporabljajo v 
okviru projekta Prostofer.

Mateja Rant

Polnilnica pri športni dvorani je povsem skrita za zelenjem, 
zato je marsikdo ne opazi, zlasti ker parkirni mesti pred njo 
nista ustrezno označeni. / Foto: Tanja Mlinar

Železniki – Na Osnovni šoli 
(OŠ) Železniki so v novo 
šolsko leto vstopili s po-
membno pridobitvijo – do-
datnimi prostori, ki so ubla-
žili prostorsko stisko. Obči-
na je poskrbela za ureditev 
doslej neizkoriščene man-
sarde, v kateri so tri nove 
učilnice (likovna, glasbena 
in računalniška) ter kabine-
ti in sanitarije. Pridobili so 
tudi dvigalo ob šolski stavbi. 
Investicija je vredna 570 ti-
soč evrov, pri čemer je obči-
na pridobila slabih 300 tisoč 
evrov sofinanciranja na raz-
pisu ministrstva za izobra-
ževanje, preostalo pa bodo 
prispevali iz občinskega pro-
računa.

Po selitvi v nove prostore 
so se sprostile tri druge učil-
nice. Nekdanja računalniška 
učilnica je po novem name-
njena pouku manjših sku-
pin, npr. za dopolnilni in do-
datni pouk, ter individualno 

delo z učenci. Eno od učil-
nic, ki se je sprostila, so na-
menili pouku angleščine, ki 
so jo zaradi prostorske sti-
ske doslej poučevali tudi v 
čitalnici. »Čitalnico bomo 
spet lahko predali njenemu 
namenu in jo tudi ustrezno 

opremili, kar se mi zdi zelo 
pomembna pridobitev. Eno 
od izpraznjenih učilnic pa 
bomo namenili še pouku 
tehnike in tehnologije, ki je 
doslej imel bistveno prema-
lo prostora,« je napovedal 
ravnatelj Franc Rant.

OŠ Železniki in njene po-
družnične šole v tem šol-
skem letu obiskuje 657 
učencev. Na matični šoli v 
Železnikih znanje nabira 
532 učencev, 91 v Selcih, 13 v 
Dražgošah, 12 v Sorici in de-
vet v Davči.

Na Osnovni šoli Železniki so se razveselili treh novih učilnic in dvigala. Investicija je stala 570 tisoč 
evrov in jo je s slabimi tristo tisoč evri sofinancirala država.

Ana Šubic

Ravnatelj OŠ Železniki Franc Rant v novi glasbeni učilnici, ki so jo sedaj že zasedli učenci

Septembra naj bi zaključili dela
Preddvor – V Občini 
Preddvor naj bi do 15. sep-
tembra letos zaključili dva 
projekta: izgradnjo vodovo-
da in asfaltiranje ceste na 
Možjanco ter izgradnjo vo-
dovoda in kanalizacije v Ma-
čah, kjer bodo hkrati obnovi-
li tudi cesto. Dela v naselju so 
zelo zahtevna, potrebne so 
tudi sanacije opornih zidov, 

škarp. Cesta in asfaltiranje 
sicer pridejo na vrsto na kon-
cu, vendar so na občini skep-
tični, če se vse skupaj ne bo 
malce zamaknilo. Omenjeni 
datum je morda malce pro-
blematičen pri obeh projek-
tih. Občina je krajšemu po-
daljšanju sicer naklonjena, 
vendar kot pravi župan Rok 
Roblek, vsem vedno jasno 
povedo, da gre za taka pro-
jekta, ki morata letos dobiti 

uporabno dovoljenje, saj 
gre tu za sredstva iz dogovo-
ra za razvoj regij. So pa ne-
davno, kot je zapisala Klavdi-
ja Zima na spletnih straneh 
preddvorske občine, začeli 
gradbena dela na mostu in 
cesti v zaselku Podlebelca v 
Kokri. Za obvoz v času grad-
nje so usposobili staro držav-
no cesto. Sanirali bodo kro-
no na mostu, postavila se bo 
nova odbojna ograja, uredila 

cesta v dolžini dvesto metrov 
s tem, da bodo urejeni pre-
pusti. Kamnita škarpa ob iz-
vozu čez most je že narejena. 
Elektro Gorenjska bo v ces-
to položil elektro kanaliza-
cijo, uredil hišne priključke 
ter odstranil stare dotrajane 
lesene drogove. Predvidoma 
bodo dela zaključena do kon-
ca letošnjega septembra. In-
vesticija bo stala okoli 70 ti-
soč evrov.

Alenka Brun

Tržič – V Slovenski demo-
kratski mladini (SDM) Tr-
žič so se ponovno odloči-
li za zbiralno akcijo šolskih 
potrebščin za učence, kajti, 
kot je poudaril predsednik 
Jaka Jankovec, živimo v ne-
gotovih časih, kar nekaj lju-
di se je znašlo v finančni sti-
ski, zato moramo biti soli-
darni drug z drugim. »Ker 
je bila lanskoletna akcija 
tako uspešna, smo letos zbi-
ranje šolskih potrebščin raz-
širili na vse tri osnovne šole 
(OŠ) v občini Tržič (OŠ Bi-
strica, OŠ Križe in OŠ Tržič). 
Zagotovo drži rek, ki pravi: 

»Prijaznost prijaznost naj-
de.« Odziv lokalne skup-
nosti je bil neverjeten, zbra-
li smo večje število šolskih 
potrebščin, ob koncu avgu-
sta pa smo jih skupaj z neka-
terimi člani svetov zavodov 
predali vodstvom šol. Vese-
li smo, da bodo šle potreb-
ščine v prave roke in bomo 
s tem otrokom narisali na-
smeh na obraz, obenem pa 
tudi omogočili lažje šola-
nje z novimi potrebščina-
mi,« je povedal Jankovec in 
sklenil: »Izredno sem hvale-
žen in ponosen na vse obča-
ne Tržiča, kot tudi na vse os-
tale iz drugih občin, ki so se 
odzvali.«

Šolske potrebščine gredo 
v prave roke
Suzana P. Kovačič

V Železnikih nove učilnice

Smo uspešno kamniško podjetje Kamnik-Schlenk d.o.o., 
ki je del mednarodne skupine Carl Schlenk AG s sede-
žem v Nemčiji, ukvarjamo pa se s proizvodnjo in trgovi-
no kovinskih pigmentov. 

V svojo ekipo vabimo izkušenega 

KNJIGOVODJO (m/ž). 

Ste pri svojem delu natančni, odgovorni in zanesljivi? Ste 
samostojni, a hkrati tudi komunikativni in timski sodelavec? 
Potem ste pravi za nas!

Preverite spodnje pogoje in se prijavite!

Kaj od vas pričakujemo?
  zaključeno višjo ali visoko strokovno oziroma  

univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri
  dobro znanje angleškega jezika, znanje nemškega jezika 

je prednost
 dobro računalniško pismenost (MS Office)
 poznavanje sistema SAP je prednost
  poznavanje davčne zakonodaje in računovodskih  

standardov
  5 – 8 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem  

delovnem mestu

Kakšne bodo vaše naloge?
 knjiženje knjigovodskih listin
  obračun zalog materiala, zalog proizvodnje ter dela v 

stroškovnem računovodstvu
 evidentiranje in obračun DDV-ja
 spremljanje in vodenje evidenc osnovnih sredstev
 knjiženje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 sodelovanje z bankami, revizorji in davčnimi službami
  priprava podlag ter izdelava mesečnih in drugih  

internih poročil
 priprava podatkov za zaključni račun in letno poročilo

Kaj vam nudimo?
 stimulativno plačilo in mesečno nagrajevanje
 izplačilo stimulativne višine regresa
  letno nagrajevanje uspešnosti ob koncu  

poslovnega leta
 dodatno strokovno usposabljanje in izobraževanje
  udeležbo delodajalca pri plačilu zavarovanj  

(dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dodatno  
pokojninsko zavarovanje in nezgodno zavarovanje)

 parkiranje na sedežu družbe.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas,  
s 3-mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas.

Vabljeni k prijavi po elektronski pošti na naslov  
barbara.jemec@kamnik-schlenk.si, in sicer najkasneje  
do 20. 9. 2022.

Svojo prihodnost ustvarjate sami, zato vas vabimo k prijavi, 
da bomo del vaše uspešne prihodnosti lahko postali tudi mi. 
Veselimo se vas spoznati.
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Huda vojna leta, 12. del

Kmalu sem se zavedel, da 
mi je tukaj bolje kot v četi. 
Prej naštetim zapornikom 
so njihovi kolegi prinaša-
li najboljšo hrano, in to še 
preden so jo delili vojakom. 
Kajpak sem bil te ugodnos-
ti v enaki meri tudi jaz de-
ležen. Nobenega požarstva, 
stražarstva in kaplarskega 
izživljanja ni bilo. Le poste-
lja (pograd) je bila malo trša 
od one na slami. Dnevi so 
kar prehitro minevali in bilo 
mi je žal, ko sem po sedmih 
dneh moral nazaj v četo. Ko 
sem se vrnil, sem vsem pove-
dal svoja doživetja v zaporu. 
Odtlej sem na vsakem kora-
ku pokazal, da se zapora ne 
bojim več, pa tudi ne kaplar-
ja in njemu podobnih ... Pa 
so kljub vsemu pričakovali, 
da se bomo »za otadžbino 
borili do zadnjega diha«  ... 

Jaz sem bil v družini prvoro-
jenec in po zakonu mi je bilo 
služiti vojaščino samo devet 
mesecev. Saj so še ti bili tako 
dolgi, pa vendar vse kaj dru-
gega kot oni z 18 meseci ali 
celo dvema letoma. Kma-
lu po novem letu 1941 smo 
začeli odštevati dneve voja-
ške službe in se veseliti sko-
rajšnjega odhoda domov. 
Nekega dne pa so nam pri 
večernem zboru prebrali od-
redbo, ki nas je vse pretres-
la. »Zaradi vojne nevarnos-
ti se vsem aktivnim vojakom 
podaljša služenje v vojski za 
nedoločen čas.« Vsi smo bili 
silno razburjeni, nihče pa si 
tega ni upal pokazati ali po-
vedati na glas. Predpisana 
dela smo odtlej opravljali s 
še večjo nejevoljo. Samovo-
lja predpostavljenih je z vsa-
kim dnem naraščala, v nas 
pa prav tako odpor; skrit si-
cer, pa vendar  ... Končno 

smo dočakali tisti uso-
dni april 1941. Dobili smo 
vso »ratno spremo«. Toda 
kakšno! Nove puške brez 
jermena. Nadomestilo – šo-
torska vrvica. Za nahrbtnik 
je služila prevleka zglavni-
ka. Temu smo za naramnice 
privezali spet šotorski vrvici. 
V takem nahrbtniku je bilo 
prav malo prostora, pa še ta 
ni bil napolnjen. Saj niti naj-
potrebnejšega nismo dobi-
li na težko pot  ... Na dvori-
šču gerovske kasarne je bil 
še poslednji zbor. Ko smo že 
precej dolgo stali in naveliča-
no čakali, je trobentač zatro-
bil »mirno«. To je pomeni-
lo, da prihaja komandant ba-
taljona. Major Tomislav Ser-
tič je prijahal na težki sivi ko-
bili in razjahal prav pred na-
šimi vrstami. Po poročilu 
(raportu) dežurnega oficir-
ja je spregovoril vsem zbra-
nim. Povedal nam je, da se 

je Jugoslavija »zaratila« z 
Nemci in Italijani. (Kar smo 
sicer že vedeli!) Mi da gremo 
branit domovino na italijan-
sko mejo. Bil je v svojih be-
sedah dokaj kratek in imel 
sem vtis, da on sam za Jugo-
slavijo pač ne bi maral um-
reti. (Ko sem po končani voj-
ni bral, da je bil ta isti major 
Sertič obsojen zaradi sodelo-
vanja z Italijani pred in med 
vojno, sem tako njegovo za-
držanje šele prav razumel). 
Pravo nasprotje komandan-
tu bataljona pa je bil nje-
gov namestnik in komandir 
naše čete, kapetan Vuk Ru-
pnik. Ta je bil Slovenec, sin 
generala Lava Rupnika. (srb-
ska imena!) Tega komandir-
ja ves čas služenja nisem sli-
šal spregovoriti slovenske 
besede. Tudi na tem zbo-
ru je govoril srbsko, čeprav 
smo v vrstah bili razen sta-
rešin samo Slovenci. Njegov 

nastop je dajal vtis, da v res-
nici živi za obrambo Jugo-
slavije. Svoj dolg in zelo pre-
pričljiv govor je sklenil tako-
le: »Odhajamo na italijansko 
mejo. Borili se bomo hrabro, 
zvesti prisegi, ki smo jo dali 
kralju in domovini. Vrnili se 
bomo kot zmagovalci, ali pa 
– se ne bomo vrnili!« Po nje-
govih besedah smo tudi vo-
jaki začutili v sebi vsaj ne-
kaj volje izpolniti svojo dr-
žavljansko dolžnost. Potem 
smo krenili na pot. Kmalu 
smo zagazili v sneg. Sprva 
je pot še bila shojena in hoja 
ni bila naporna, čeprav je pot 
vodila nenehno navkreber. 
Nobene vasi ni bilo ob naši 
poti. Končno smo dospeli do 
nekakšnega naselja z ime-
nom Smrekova draga. Pa je 
tudi to bila samo velika žaga 
in naokoli nekaj preprostih 
hišic, bolj podobnih bara-
kam. Ko je zapadel sneg, je 

vse to bilo do pomladi odre-
zano od sveta. Po kratkem 
počitku smo zagazili v ce-
lec. Stopinje so se nam vdi-
rale globoko v sneg in hoja je 
postala zelo težka. Konji, ki 
so zadaj nosili različno opre-
mo (živež, kuhinjo, muni-
cijo itd.), so kmalu omaga-
li. Utrujeni vojaki so morali 
prevzeti še njihov tovor. Jaz, 
ki sem že imel lahko strojni-
co, k sreči nisem dobil česa 
težjega. Četni narednik mi je 
prinesel torbo z nekaj hleb-
ci kruha, ki da so njegovi. 
Sprejel sem jih z nejevoljo. 
Pozneje sem bil zelo srečen, 
ker narednik ni nikoli prišel 
ponje. Gotovo je še kje drug-
je imel kakšno podobno ali 
celo boljšo rezervo. Kruh 
sem sicer nekaj časa hra-
nil zanj, potem pa so hlebci 
drug za drugim izginjali v – 
ne sicer samo moj želodec.

Janez Kunšič

U t r i n k i  i z  m o j i h  d n i

Kamniška Bistrica – Planin-
sko društvo Kamnik se je 
letošnje poletje lotilo ener-
getske sanacije obeh svojih 
koč, tako Kamniške koče na 
Kamniškem sedlu kot Coj-
zove koče na Kokrskem sed-
lu, to pa jim je omogočil tudi 
denar ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo 
za prenovo planinskih koč iz 
državnega razpisa, na kate-
rem so bili uspešni. Ko bodo 
dela končana (predvidoma 
še ta mesec), bodo za Kam-
niško kočo prejeli 138 tisoč 
evrov, za Cojzovo pa 144 ti-
soč evrov

V načrtu pri obeh kočah 
je bila prenova strehe in 

fasade, kako pa dela poteka-
jo, smo se prepričali minuli 
teden ob obisku Kamniške-
ga sedla, kjer na 1864 metrih 
nadmorske višine stoji viso-
kogorska Kamniška koča. 
»Prenova se je začela s kon-
cem maja, takoj ko so vre-
menski pogoji to omogoča-
li. Delavci so najprej odstra-
nili staro pločevino v zgor-
njem delu, odstranili dotra-
jano leseno ostrešje in ga na-
domestili z novim, odstrani-
li staro izolacijo, ki jo je bilo 
bolj za vzorec, in names-
tili novo, nato pa namesti-
li še novo pločevinasto fasa-
do in streho. Zgornji del je 
že v celoti končan, namesti-
li so tudi nove dimnike v ob-
liki črke H, zaradi katerih se 

dim ob slabih vremenskih 
razmerah ne bo več valil v 
notranjost. Na novo je na-
peljano tudi odvodnjavanje 
s strehe v zalogovnike; izgu-
be deževnice so zdaj bistve-
no manjše, prav tako bo ka-
kovost vode zdaj veliko bolj-
ša. Manjkajo le še cepljene 
macesnove skodle, ki jih bo 
mojster Jernej Lanišek na 
južno, vzhodno in zahod-
no fasado namestil te dni,« 
nam je zadovoljen povedal 
oskrbnik Iztok Kolenc, ki za 
kočo skrbi zadnja tri leta.

Tudi brez težav ni šlo, saj 
se je zaradi preobremenje-
nosti – ves stari in novi grad-
beni material so s koče in do 
nje prepeljali s tovorno žič-
nico – odtrgala vlečna jekle-
nica, prav tako je tudi v vi-
sokogorju letos velika suša 

in planinske koče se sooča-
jo z velikim pomanjkanjem 
vode. »Zaradi prenove stre-
he maja in junija nismo uje-
li kaj dosti deževnice, prav 
tako so se morali delavci, ki 
so menjavali izolacijo, vsa-
kodnevno prhati, a vseskozi 
z vodo ravnamo zelo skrbno 
in tudi litra ne zavržemo,« 
nam je še povedal Kolenc, 

ki se veseli vsakega dežja, ki 
bo vsaj malo napolnil njiho-
ve zalogovnike vode. Delav-
ci so do koče prišli peš in gor 
tudi spali, saj je bilo dela res 
veliko.

Poleg nove strehe in fasa-
de so v koči namestili tudi 
nove, večje in zmogljivejše 
baterije, ki bodo omogočile 
tudi shranjevanje energije, 
ki jo pridobivajo s sončnimi 
celicami na strehi koče. Sta-
re baterije so namreč morali 
občasno polniti z dizelskim 

agregatom. Sončne celice na 
strehi zadoščajo za razsvet-
ljavo, hladilnik in dve manj-
ši hladilni zamrzovalni skri-
nji, želijo pa si postaviti tudi 
manjšo vetrno elektrarno, 
ki je v bližini koče nekdaj že 
stala, pa jo je podrl veter.

Kamniška koča je bila od 
leta 2011 temeljito preno-
vljena že v notranjosti, zdaj 

pa dobiva še novo zuna-
njo podobo, in čeprav dela 
še niso povsem zaključe-
na, so pozitivni učinki ener-
getske sanacije že dobro vi-
dni. »Koča je bolj topla, pre-
cej manj drv bomo porabi-
li za ogrevanje in tudi ple-
sni v sobah zdaj ni več,« se 
veseli oskrbnik, izredno za-
dovoljen z letošnjo sezono, 
ki je bila skorajda rekordna. 
Kamniško sedlo iz leta v leto 
obišče več planincev, preno-
čijo pa večinoma tujci.

Kamniška koča na Kamniškem sedlu na 1864 metrih nadmorske višine je letošnje poletje 
zaradi energetske prenove dobila novo zunanjo podobo. / Foto: Jasna Paladin

Jasna Paladin

Oskrbnik koče Iztok Kolenc ob novih baterijah za 
shranjevanje energije, ki jo pridobivajo s sončnimi celicami 
na strehi koče / Foto: Jasna Paladin

Energetska prenova Kamniške koče na Kamniškem sedlu se počasi zaključuje. V prihodnjih dneh bodo 
mojstri na del pročelja namestili še macesnove skodle, pozitivni učinki prenove pa se kažejo že sedaj.

Kočo bodo krasile tudi skodle

»Koča je bolj topla, precej manj drv bomo porabili za 
ogrevanje in tudi plesni v sobah zdaj ni več,« se veseli 
oskrbnik, izredno zadovoljen z letošnjo sezono, ki je 
bila skorajda rekordna.

(se nadaljuje)

Skodle bo na pročelje koče namestil Kamničan Jernej 
Lanišek (levo). / Foto: Jasna Paladin
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T
ržni inšpektor-
ji so prejšnji 
teden izvaja-
li nadzore pre-
povedi proda-

je tobačnih in alkoholnih 
izdelkov mladoletnim ose-
bam po vsej Sloveniji. Kot 
je povedala glavna tržna in-
špektorica Andreja But, so 
se osredotočili predvsem na 
prodajalne v okolici šol, av-
tobusnih, železniških po-
staj, zlasti v času malic in po 
koncu pouka. Skupno naj bi 
izvedli okrog petdeset nad-
zorov. Namen akcije je pre-

prečiti začetek in nadaljeva-
nje kajenja ter pitja alkoho-
la med otroki, mladostniki 
in mladimi odraslimi, spod-
bujati opuščanje kajenja, 
zmanjševati izpostavljenost 
tobačnemu dimu in posle-
dično zmanjšati obolevnost 
in prezgodnjo umrljivost 
ter družbene stroške zaradi 
rabe tobaka in pitja alkoho-
la. Tržni inšpektorat sodelu-
je z nevladnimi organizaci-
jami, ki tudi sicer na podro-
čju tobaka izvajajo razne de-
lavnice v šolah in ozaveščajo 
mlade o škodljivosti kajenja.

Po podatkih Nacionalne-
ga inštituta za javno zdrav-
je rabi tobaka pripisujejo 19 
odstotkov vseh smrti pri Slo-
vencih. Mednarodna študi-
ja, ki je raziskovala z zdrav-
jem povezano vedenje v šol-
skem obdobju, pa je po-
kazala, da se je v obdobju 

2002–2014 delež 15-letni-
kov, ki so prvič pili alkohol-
ne pijače v starosti 13 let in 
manj, zvišal iz 29 odstot-
kov na štirideset odstotkov, 
medtem ko slovenski 15-le-
tniki v tedenskem pitju in 
opijanju presegajo medna-
rodno povprečje.

Tržni inšpektorat nadzo-
re prepovedi prodaje tobač-
nih in alkoholnih pijač mla-
doletnim osebam izvaja vsa-
ko leto. Izvedli so jo letos že 
maja v sodelovanju z nekate-
rimi nevladnimi organizaci-
jami. Nadzor je pokazal, da 
so v 36-ih primerih prodajal-
ci prodajo tobačnega izdelka 

mladoletni osebi zavrnili, v 
26-ih primerih (42 odstot-
kov) pa je bil tobačni izdelek 
mladoletni osebi prodan. V 
primerjavi z letom 2020, ko 
je bil nazadnje izveden tovr-
stni nadzor, je delež ugoto-
vljenih kršitev manjši (leta 
2020 je bilo 57 odstotkov 
kršitev, letos 42 odstotkov). 
»Ugotavljamo, da je večina 
prodajalcev v primerih, ko 
so tobačne izdelke mladole-
tni osebi prodali, od kupca – 
mladoletne osebe zahtevala 
osebni dokument, ga pogle-
dala, vendar pa napačno iz-
računala starost in tobačni 
izdelek prodala,« pojasnjuje 
glavna tržna inšpektorica ter 
poudarja, da so prodajalci v 
zelo malo primerih tobač-
ni izdelek mladoletni ose-
bi prodali brez vprašanja o 
starosti oziroma zahteve po 
osebnem dokumentu.

Tržni inšpektorji so prejšnji teden izvajali nadzore 
prepovedi prodaje tobačnih in alkoholnih izdelkov 
mladoletnim osebam po vsej Sloveniji. Skrb 
vzbujajoč je podatek, da slovenski 15-letniki 
v tedenskem pitju in opijanju presegajo 
mednarodno povprečje.

Suzana P. Kovačič

Združenje Europa Donna Slovenija beleži 25 let ozaveščanja 
o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja 
raka ter podpore bolnicam in svojcem. Ker rak dojk prizadene 
ženske in moške, se s projektom Kava z Europo Donno od-
pravljajo na pot po Sloveniji. Med drugim bo srečanje z lokalno 
skupnostjo 8. septembra na tržnici v Bohinjski Bistrici od 9. do 
11. ure in pred Mercator centrom na Jesenicah od 12. do 14. ure.

Spoznavno srečanje in druženje članov Društva pljučnih in 
alergijskih bolnikov Slovenije z Gorenjske bo v četrtek, 6. ok-
tobra, ob 18. uri v Čebelarskem centru v Lescah. Prisotna bosta 
tudi fizioterapevtka in zdravnik pulmolog. Vabljeni tudi družin-
ski člani, prijatelji, sosedje, sodelavci, ki imajo težave z dihali. 
Prijavite se do 25. septembra po e-pošti prijavnica@dpabs.
si ali na 01 427 44 44 ob torkih in četrtkih med 9. in 13. uro.

Kava z Europo Donno Povabilo Društva pljučnih in alergijskih bolnikov

Že majski nadzor je pokazal, da so v 36-ih primerih 
prodajalci prodajo tobačnega izdelka mladoletni osebi 
zavrnili, v 26-ih primerih (42 odstotkov) pa je bil tobačni 
izdelek mladoletni osebi prodan. / Foto: Simon Šubic

Prodaja tudi 
mladoletnim?

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si

Lekarniške enote:  Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, 
Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, 
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    

Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Nega suhe kože

Z A  O B R A Z Z A  O B R A Z

Vlažilni Oljni

SERUM SERUM

Za intenzivno vlažilno nego. Za intenzivno hranljivo nego.Za intenzivno vlažilno nego. Za intenzivno hranljivo nego.
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Zakaj se pojavi suha koža
Narava je poskrbela, da ima koža 
svoje lastne zaščitne mehanizme, ki 
učinkovito ohranjajo vlago v koži. 
Kadar ti mehanizmi iz različnih ra-
zlogov oslabijo, koža postane suha. 
Dobro je, da te razloge poznamo, saj 
se nekaterim lahko enostavno izog-
nemo, medtem ko na druge ne mo-
remo vplivati.
Suha koža je tesno povezana s stara-
njem - več kot polovica starejših 
oseb ima suho kožo. Tudi prehrana, 
ki ni dovolj raznolika in vsebuje pre-
malo vitaminov, zdravih maščob in 
drugih hranil, lahko prispeva k suhi 
koži. Enako velja za premajhno oskr-
bo telesa z vodo, saj dehidrirano 
telo koži ne more zagotoviti za-
dostne količine vode. Če želimo 
zdravo in lepo kožo, se odpovejmo 
nezdravim razvadam, kot so kajenje, 
prekomerno uživanje alkohola in 
kofeina, prekomerno izpostavljanje 
soncu. 
Osebam, ki so nagnjene k pojavu 
suhe kože, povzročajo težave tudi 
neprijazni vplivi okolja. Mrzel in suh 
zrak, veter, močno sonce, suh zrak v 
zaprtih prostorih zaradi klimatskih 
naprav ali centralne kurjave kožo še 
dodatno izsušijo.
Veliko škode naredimo z neustrezno 
nego, ki vključuje pretirano čiščenje 
z agresivnimi mili, neprimerne ne-
govalne izdelke, dolgotrajne kopeli 
in prhe z vročo vodo.
K suhi koži so še posebej nagnjeni 
posamezniki s kožnimi obolenji, na 
primer z atopijskim dermatitisom ali 
luskavico. Spremlja lahko tudi neka-
tera bolezenska stanja, kot so slad-
korna bolezen, premalo aktivna ščit-
nica ali hormonske motnje, na pri-
mer v času nosečnosti ali menopav-
ze. Suha koža se lahko pojavi kot 

neželeni učinek ob uporabi nekate-
rih zdravil, o čemer se lahko posve-
tujete s farmacevtom v lekarni. 

Kako negovati suho kožo  
na obrazu
Suha koža zahteva pravilno in redno 
nego s skrbno izbranimi kozmetični-
mi izdelki. Najboljše rezultate dose-
žemo s kozmetičnimi izdelki, ki vse-
bujejo v koži naravno prisotne sno-
vi. Posebej blagodejna so rastlinska 
olja in masla, ki obnavljajo poškodo-
vano naravno maščobno zaščito 
kože. Pri negi suhe kože imajo po-
membno vlogo tudi vlažilci, ki zadr-
žijo vlago v koži - pantenol, ektoin, 
hialuronska kislina, kolagen, gel 
aloe vera … 
Jutranjo nego suhe kože obraza 
pričnemo z čiščenjem z blagim čis-
tilnim sredstvom. Na očiščeno kožo 
nanesemo tonik, ki kožo navlaži in 
napne. Za še učinkovitejšo oskrbo 
kože z vlago lahko uporabimo tudi 
vlažilni serum. Sledi nanos dnevne 
kreme, ki kožo nahrani, navlaži in 
zaščiti čez dan. Večerna nega kože 
vključuje temeljito čiščenje, nanos 

tonika in nočne kreme, ki obnavlja 
kožo. Občasno lahko uporabimo 
tudi masko, ki bo kožo še dodatno 
navlažila in pomirila. Blag piling na-
menimo suhi koži le občasno.  

Zakaj uporabljati serume  
pri negi obraza 
Serumi so v zadnjih letih priljublje-
no sredstvo za nego obraza. Njihova 
osnovna lastnost je, da vsebujejo 
višjo koncentracijo kozmetičnih 
učinkovin kot običajni negovalni iz-
delki. Tako nudijo koži še bolj inten-
zivno nego, rezultati pa so hitro vi-
dni. Na voljo so serumi z zelo razno-
likimi učinki - kožo vlažijo, hranijo, 
izboljšujejo njeno strukturo, prepre-
čujejo poškodbe zaradi stresov iz 
okolja … V vsakodnevno nego jih 
vključimo, kadar imamo težave s 
kožo, kot so suha koža in znaki pre-
zgodnjega staranja kože. Serume 
lahko uporabljamo tudi, ko nimamo 
težav, z namenom, da čim dlje ohra-
nimo zdravo in lepo kožo. 

Tjaša Prevodnik,  
mag. farm., spec.
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Fizioterapija
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S
poročilo letoš-
nje teme Osteo-
artroza je izbra-
no z namenom 
informirati jav-

nost o pomembnosti fizio-
terapevtove vloge pri zdra-
vljenju in obravnavi ljudi z 
osteoartrozo, ki je najpogo-
stejše patološko stanje skle-
pov. Prizadene lahko kateri 
koli gibljivi sklep, najpogo-
steje kolena, kolke in sklepe 
rok. »Osteoartroza ne pri-
zadene samo starejših, am-
pak tudi do 50 odstotkov ot-
rok in mladostnikov po po-
škodbi sklepa. Terapevtska 
vadba in telesna dejavnost 
sta varna in z dokazi podpr-
ta najpomembnejša načina 
za obvladovanje osteoartro-
ze, pri čemer lahko fiziote-
rapevti svetujejo, kako zače-
ti ali napredovati pri vadbi,« 

poudarjajo na Združenju fi-
zioterapevtov Slovenije. Po-
govorite se s svojim fiziote-
rapevtom o programu vad-
be, ki bo prilagojen vašim 
potrebam, da bo vadba zago-
tovo tudi ustrezna in varna.

Predavanje in delavnica
V četrtek, 8. septembra, 

bodo v Zdravstvenem domu 
(ZD) Kranj ob 10. in 17. uri 
izvedli predavanje in delav-
nico Osteoartritis in vloga fi-
zioterapevtov pri njegovem 
preprečevanju in obvladova-
nju. Vodja tamkajšnje fizio-
terapije Uršula Zaplotnik je 
povedala: »Fizioterapija je v 
ZD Kranj dostopna vsem ob-
čanom. K nam pridejo paci-
enti, ki so predhodno vpisa-
ni z delovnim nalogom po 
čakalni vrsti glede na stop-
njo nujnosti, ki jo določi na-
potni zdravnik. Najkrajše 
čakalne vrste so za paciente 

s poškodbami in stanji po 
operacijah. Za te vrste napo-
titev čakajo do 14 dni. Poseb-
nosti naše fizioterapije so, 
da imamo vse vrste special-
nih fizioterapevtov za obrav-
navo pacientov z nevrološko 
diagnozo, za obravnavo lim-
fedema in za izvajanje spe-
cialnih manualnih obravnav 
in da lahko pacientu ponudi-
mo tudi samoplačniške sto-
ritve za vse vrste obravnav.«

Fizioterapija dovolj 
zgodaj

Fizioterapija v ZD Tržič 
je manjša enota fizioterapi-
je, ki pa je v zadnjih desetih 
letih vztrajno rasla in se po-
sodabljala tudi z aparatura-
mi. »Potrebe so velike, upo-
rabnikov vsako leto več, nas 
pa omejuje prostor, ki na ža-
lost ni rasel z nami. Borimo 
se z veliko prostorsko stisko 
in že nekaj let čakamo, da se 

obljubljena gradnja in po-
sledično širitev prostorov fi-
zioterapije začne,« je opozo-
rila vodja fizioterapije v ZD 
Tržič Tatjana Kolar, a kljub 
temu, kot je pojasnila, ve-
čina pacientov rada priha-
ja k njim na terapije, in to 

ne samo iz tržiškega oko-
lja. »Eden izmed razlogov 
je tudi čakalna doba, kjer se 
močno trudimo, da ne pre-
segamo dopustne čakalne 
dobe za nobeno od stopenj 
nujnosti. Zdi se nam, da je 
pomembno, da pacienti, ki 

so po operacijah, poškodbah 
in akutnih stanjih res dobi-
jo možnost fizioterapije do-
volj zgodaj in s tem zmanjša-
jo čas rehabilitacije in even-
tualne možnosti zapletov.« 
V ZD Tržič in ZD Kranj so 
uvedli možnost fizioterapije 
na domu, ki pa je za zdaj sa-
moplačniška.

Tudi v TD Tržič se priprav-
ljajo na svetovni dan fiziote-
rapije. »Za sodelavce iz dru-
gih enot v ZD Tržič bomo 
organizirali jutranje razte-
zanje, aktivni odmor in uro 
odprtih vrat na naši fiziote-
rapiji, kjer bodo lahko brez 
napotitve uporabniki naših 
storitev,« je še dejala Tatja-
na Kolar.

V jeseniški bolnišnici pa 
v četrtek od 12. ure do 13.30 
vabijo, da obiščete stojni-
co pred vhodom (stavba B), 
kjer bodo na voljo njihovi fi-
zioterapevti.

Fizioterapija v ZD Kranj, rehabilitacija rame / Foto: Primož Pičulin

Lorem Ip5um po5krbite, da

Suzana P. Kovačič

Ob svetovnem dnevu fizioterapije, 8. septembru, se v Združenju fizioterapevtov Slovenije pridružujejo aktivnostim, ki letos potekajo pod osrednjo temo 
Osteoartroza. Fizioterapevti bodo ta dan namenili tudi večanju zavedanja o pomembnosti fizioterapije, njenih koristih za zdravje ljudi, zato bodo svoj čas 
in znanje podarili ljudem v obliki različnih aktivnosti. Tudi v Kranju, Tržiču, na Jesenicah ...

Vadba je na prvem mestu

Za hitrejše okrevanje po kirurškem posegu ali poškodbi 
Ob zvinu gležnja in njegovi imobilizaciji za nekaj tednov 
mišice na nogi uplahnejo. A tudi po kirurškem posegu, po 
katerem se kmalu spravimo na noge, opazimo, da je ske-
letnih mišic manj in smo splošno oslabeli. Mladi se po ta-
kem posegu hitro spet okrepijo, starejši pa potrebujejo pre-
cej več časa.

Po poškodbi ali operaciji mora telo regenerirati poškodovana 
tkiva. Glavna surovina v tem procesu so beljakovine, saj tvo-
rijo kar 60 odstotkov trdne snovi naših celic. Takrat jih telo 
potrebuje več, kot jih običajno pridobimo s hrano, zato si jih 
priskrbi z razgradnjo beljakovin v organih, ki so za preživetje 
manj pomembni: iz skeletnih mišic, kože, las in nohtov. To je 
še zlasti značilno za starejše, saj že po naravi težko pridobijo 
dovolj beljakovin iz hrane. Po 45. letu starosti namreč upade 
raven solne kisline v želodcu, zato encim pepsin, zadolžen za 
prebavo beljakovin, deluje slabše. Težje tudi izločamo dušič-
ne odpadke, ki nastajajo na celični ravni ob presnovi amino-
kislin, to je gradnikov beljakovin. Večina aminokislin iz posa-
meznih beljakovinskih živil (vsaj 52 odstotkov) se namreč ne 
izkoristi, pač pa se predela v amoniak, ki ga jetra predelajo v 
sečnino, ledvice pa jo potem izločijo. Jetra in ledvice imajo pri 
sedemdesetletniku le 30 odstotkov zmogljivosti jeter in led-
vic trideset let starega človeka. Organi izločanja imajo torej v 
starosti nižjo zmogljivost, zato strupeni odpadni presnovki 
beljakovin zastajajo v krvi (povečanje sečnine) in izkoristek 

beljakovin je še slabši, kot bi bil sicer. Presnov-
no moč starejših poslabšajo poškodbe ali kirur-
ški posegi, zato je zlasti pri njih ob običajni be-
ljakovinski hrani okrevanje po operacijah in 
poškodbah tako počasno. 

Edino aminokisline tipa OKA (optimalna kom-
binacija aminokislin) rešujejo obe težavi v pre-
snovi beljakovin. V kri preidejo v vsega 23 mi-
nutah od zaužitja, ne da bi obremenjevale pre-
bavila, na celični ravni pa praktično ne ustvarja-
jo dušičnih odpadkov (le en odstotek). Telo ob 
uživanju OKA torej ne troši veliko moči, zato je regeneracija z 
njimi zelo hitra. Odkritje formule OKA je objavil dr. Maurizio 
Lucà-Moretti leta 1998. Obstaja 24 kliničnih študij, ki dokazu-
jejo, da je uživanje aminokislin tipa OKA varno in učinkovito. 
Povzel sem jih v svoji knjigi Beljakovine za življenje in smrt.

Od leta 2001 sistematično zbiram izkušnje in znanstvene iz-
sledke o uživanju OKA. Na spletni strani www.iztokostan.com 
je predstavljenih več sto, med njimi je 23 pričevanj o pozitiv-
nih izkušnjah z njimi ob kirurških posegih in devet pri po-
škodbah.

Koristno je, da uživamo od 5 do 8 tablet OKA že 2–3 tedne 
pred napovedanim kirurškim posegom. S tem okrepimo srce, 
jetra, ledvice, imunski sistem in druge organe ter  tako prip-

ravimo telo na poseg. Tak odmerek OKA je pripo-
ročljiv tudi 1–2 meseca po posegu oz. poškodbi. 
Regeneracija bo tako hitrejša. Naj povedano po-
nazorim s svojo izkušnjo.

Leta 2004 sem si na potovanju v Rusiji pri padcu 
poškodoval levo zapestje. Star sem bil 52 let. V 
Rusiji so zdravniki menili, da ni nobenega zloma, 
in sem dobil le opornico. Ko pa so me čez dva 
tedna pregledali v izolski bolnišnici, so ugotovili, 
da se je odlomljeni košček podlaktnice že zarasel 
centimeter stran. Že naslednji dan sem moral 

pod kirurški nož, da so ta košček odlomili in ga namestili na 
pravo mesto. Še zdaj imam na podlaktnici priviti kovinski 
ploščici.

Na srečo sem že takoj po padcu začel uživati dvakrat po  
štiri tablete OKA na dan in s takim odmerkom nadaljeval še 
dva meseca po operaciji. Ko sem nekaj tednov po kirurškem 
posegu bil na fizioterapiji, sem zlahka stiskal tudi najtrše 
silikonske kroglice in upogibal zahtevnejša gumijasta orod-
ja. Fizioterapevtka se je čudila, kako je mogoče, da mišična 
masa sploh ni upadla. Zapestje je bilo povsem gibljivo.  
Po tednu dni me je odslovila, saj njena pomoč ni bila več 
potrebna.

Dr. Iztok Ostan

Iztok Ostan
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D
ruštvo Junaki 
3. nadstropja 
je že prve-
ga septembra 
organiziralo 

Emin pohod od Škofje Loke 
do Pediatrične klinike v Lju-
bljani. Gre za tradicionalni 
pohod v spomin na Emo, ki 
je boj z rakom žal izgubila, a 
še vedno motivira, da v dru-
štvu poskrbijo za tiste, ki se 
zdaj borijo z rakavimi obo-
lenji.

Minuli konec tedna je bil 
namenjen junaškim druži-
nam, več kot štirideset se jih 
je zbralo. »V soboto smo si 
ogledali Slovenski planin-
ski muzej v Mojstrani, neka-
teri smo se preizkusili v fe-
ratanju. Nadaljevali smo v 
Kranjski Gori v Kekčevi de-
želi, potem smo telovadili z 
Denisom Porčičem Chor-
chypom, zvečer pa je bila 
'pika na i' disko s Trkajem v 

Hotelu Kompas,« je povze-
la predsednica Društva Ju-
naki 3. nadstropja Urška Ko-
lenc. Nedeljski dan so pre-
živeli v Nordijskem centru 
Planica, se spustili po jekle-
nici, spoznali nekatere zim-
ske športe in se preizkusi-
li na mini olimpijadi, kjer je 
zanje navijal tudi smučarski 

skakalec Cene Prevc. »Hva-
la vsem skupaj, ki ste priš-
li praktično k nam domov. 
V Planici se skakalci do-
mače počutimo in upam, 
da se boste vi danes počuti-
li enako kot doma.« Udele-
žence je razveseljevala tudi 
Vita, maskota FIS svetovne-
ga prvenstva v nordijskem 

smučanju, ki bo prihodnje 
leto v Planici. Junaško hi-
mno Barve sveta je zapel ju-
nak Janež Matko Juvančič.

Družina Medved iz oko-
lice Trojan je pohvalila or-
ganizacijo Junaškega vi-
kenda. Otroci so bili nav-
dušeni in tudi pogumni, ko 
so v Kekčevi deželi srečali 

Bedanca. Kot sta poudarila 
starša, gre tudi za druženje 
staršev s podobnimi izkuš-
njami. »Drug drugega razu-
memo, kaj kakšna beseda, 
stavek pomeni.«

Konec meseca pa bo kul-
turni dan s koncertom v 
Cerkljah.

Donacije za prenosno 
infuzijsko črpalko

»Junaške družine so dru-
žine otrok, ki so zboleli za 
rakom, med njimi so tudi 
družine junaških zvez-
dic, to je otrok, ki so za ra-
kom žal umrli,« je pojasni-
la Urška Kolenc in pouda-
rila: »V Društvo Junaki 3. 
nadstropja smo se zbrali, 
da bi pomagali tem, ki pri-
dejo za nami. Žal rak ne 
bo izginil, družine bodo 
še naprej potrebovale opo-
ro, pomoč in tu smo za-
nje. Pomagamo jim z in-
formacijami, imamo pod-
porne skupine za žalujoče, 

sodelujemo z oddelkom na 
pediatrični kliniki in tja na-
menjamo tudi večino dona-
cij.« Društvo Junaki 3. nad-
stropja, ki združuje starše 
otrok z rakavimi obolenji, si 
v tem času prizadeva zbrati 
sredstva za prenosno infu-
zijsko črpalko, ki bo poma-
gala pri zdravljenju otrok z 
rakom. Pomoč lahko izkaže 
vsak z donacijo z SMS-spo-
ročilom JUNAKI5 na 1919, 
s čimer prispeva pet evrov.

Pripnimo si zlato pentljo
Vsak od nas ima prilož-

nost, da po svojih močeh po-
maga otrokom v njihovem 
boju z zahrbtnimi bolezni-
mi in njihovim staršem, ki 
jih spremljajo pri zdravlje-
nju. V znak solidarnosti in 
podpore si septembra vsak 
lahko pripne zlato pentljo. 
»Želimo si, da bi razbili čim 
več tabujev in družinam ot-
rok z rakom olajšali vključe-
vanje v družbo.«

Slovesno odprtje mini olimpijade, junakom se je pridružil tudi Cene Prevc. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

September je mesec ozaveščanja o otroškem raku, saj lahko s kolektivno zavestjo in razumevanjem junakom 3. nadstropja Pediatrične klinike v Ljubljani 
pomagamo v njihovem boju (za življenje). Društvo Junaki 3. nadstropja organizira več aktivnosti, tudi takšne, ki junaškim družinam polepšajo vsakdan.

Junaški vikend za junaške družine
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Radovljica – Da vse poti vo-
dijo v Radovljico, v Radovlji-
ško graščino in Šivčevo hišo, 
je z mislijo na nedavno kon-
čani 40. Festival Radovljica 
in fotografsko razstavo, ki 
jo je v četrtek odpiral, dejal 
župan Ciril Globočnik, ob 
odličnem izboru fotografij, 
ki bodo ogled do konca me-
seca, pa poudaril, da v pro-
storih Šivčeve hiše vendar-
le ne more razstavljati vsak, 
ampak le najboljši.

Muzeji radovljiške obči-
ne v svojem osrednjem ga-
lerijskem prostoru tokrat 
gostijo peto izvedbo Sreča-
nja gorenjskih fotografov, 

naslov skupinske razstave 
Moje mesto pa predstavlja 
gorenjska mesta, iz katerih 
prihajajo avtorji: Radovljico, 
Kranj, Jesenice, Bled, Škof-
jo Loko in Tržič. Na tokrat-
nem fotografskem druženju 
namreč sodeluje 33 fotogra-
finj in fotografov iz domače-
ga FD Radovljica, FD Janez 
Puhar Kranj, FD Jesenice 
ter foto klubov Jesenice, Tr-
žič in TNP Bled.

Na ogled je zelo raznolik 
nabor fotografij, priča smo ra-
znovrstnim avtorskim vidi-
kom na gorenjska mesta, lah-
ko bi rekli, da so edina sku-
pna točka predstavljenih del 
predvsem drugačni in poseb-
ni pogledi na mesta, kakršnih 
povprečni občani običajno 
sploh ne opazimo. Vse osta-
lo je domišljija in kreativnost 
avtorjev. Mesta, njihova arhi-
tektura, zgodovinske značil-
nosti, sodobne posebnosti, so 
predstavljena z zanimivimi 
detajli, opaziti pa je tudi ne-
kaj vedut mest in delov mest, 
kakršnih sicer nismo vajeni.

Na razstavi na neki način 
sledimo besedam, s kateri-
mi jo je napovedal predse-
dnik Fotografskega društva 
Radovljica Tomaž Sedej, da 
vsaka fotografija pove zgod-
bo in uporabi fotografijo, 
vredna je tisoč besed. Dru-
štvo letos praznuje 75 let de-
lovanja in je eden od soobli-
kovalcev kulturnega življe-
nja v Radovljici, še posebej 
z galerijo Pasaža v Radovlji-
ški graščini, v kateri že štiri-
deset let pripravljajo razsta-
ve domačih in vabljenih fo-
tografov. Trenutno v njej ob 
svoji osemdesetletnici foto-
grafske portrete razstavlja 
Janez Kramar.

Vsakoletno druženje go-
renjskih fotografov posta-
ja stalnica. »Med gorenjski-
mi fotografi so se spletle šte-
vilne prijateljske vezi, naša 
povezanost pa se kaže tudi 
v harmoniji med fotografija-
mi na razstavi,« pa je dejal 
eden pobudnikov tega sreča-
nja, kranjski fotograf Simon 
Krejan.

Igor Kavčič

Prvi obiskovalci ob gorenjskih fotografih, ki vas v septembru vabijo na skupinsko razstavo v 
Galerijo Šivčeva hiša. / Foto: Igor Kavčič

Ljubljana – Slikarka Suza-
na Brborović se po osmih 
letih bivanja in umetni-
škega delovanja v Nemčiji 
v Slovenijo in rodni Kranj 
vrača s pregledno razsta-
vo v Bežigrajski galeriji 2 
v Ljubljani. Na razstavišče 
jo veže spomin, v sestrski 
Bežigrajski galeriji 1 je na-
mreč leta 2012 prvič sa-
mostojno predstavila svo-
ja dela. Po zaključenem 
študiju na Akademiji za li-
kovno umetnost in obliko-
vanje v Ljubljani se je leta 
2014 odpravila na podi-
plomski študij v Leipzig, 
kjer je nato uspešno ustvar-
jala do letošnjega leta.

»V Nemčiji sem pridobi-
la veliko izkušenj in ustvar-
jalnih spodbud, lahko re-
čem, da je bilo super, vendar-
le pa smo se z družino odlo-
čili vrniti v Slovenijo, nazaj v 
naš svet. Sinu Ladu se je prid-
ružil še Oto, zato sem trenu-
tno na porodniški, a si obe-
tam kmalu vrniti nazaj k sli-
karstvu, saj me v prihodnje 
že čaka nekaj razstav, prva 
naslednja v Novi Gorici,« je 
povedala Suzana Brborović, 
ki se tokrat predstavlja z iz-
borom del, nastalih med leti 
2015 in 2021. Gre za preplet 
več serij, ki so v treh prosto-
rih galerije med seboj ločene, 
a kljub temu delujejo enotno.

Kot pove slikarka, se 
njena umetniška praksa 

navezuje na tradicijo in 
zapuščino arhitekture kot 
medija, ki aktivno obliku-
je naše zaznavne prosto-
re. To je v teh letih postal 
tudi njen prepoznavni li-
kovni slog. Razstavljala je 
v Nemčiji, večkrat pa smo 
njena dela zasledili tudi na 
samostojnih ali skupinskih 
razstavah v Sloveniji. »Zad-
nji dve leti sem prestopila 
meje arhitekture in sem se 
malo bolj podala v območje 
abstraktnega. V času epide-
mije sem želela nekoliko iz-
stopiti iz arhitekture,« pove 
slikarka in doda, da je začela 
raziskovati nebo. »Zanima 
me, kako ljudje opazujemo 
nebo, nočno nebo, kakšne 
aparature potrebujemo pri 

tem, kaj moti naše gleda-
nje v nebo, zakaj v mestih 
ob našem pogledu tja gor 
zaznamo več raznih žic in 
anten kot pa dreves.«

Ko gledamo njene najno-
vejše slike, morda zaslutimo 

nebo distopičnih pogledov v 
našo prihodnost, kljub temu 
pa slike delujejo svetle, pol-
ne mehkobe. »Nočem, da bi 
se gledalec ob slikah počutil 
nelagodno. Želim, da je sli-
ka estetsko privlačna očesu, 

hkrati pa naj opazovalca 
spodbudi, da si kljub lepoti 
zastavi tudi vprašanje o ka-
kšnem problemu in temu, 
kar nas čaka v prihodnosti.« 
Razstava bo na ogled do 12. 
oktobra.

V Bežigrajski galeriji 2 je na ogled pregledna razstava Suzane Brborović z 
naslovom Stiki – razstava slik in kolažev 2012–2022.

Igor Kavčič

Suzana Brborović pred sliko Predstavljaj si drevo, naslikano v zadnjem obdobju / Foto: Igor Kavčič

Stiki v nebo

Na petem Srečanju gorenjskih fotografov, tokrat v Šivčevi hiši v Radovljici, bo tam ves september na 
ogled razstava fotografij na temo Moje mesto, na kateri se predstavlja triintrideset avtorjev iz šestih 
fotografskih društev in klubov.

Moje mesto, naša mesta

Kranj – Nagrado julija, ki nosi 
ime po muzi našega najve-
čjega pesnika, v Prešerno-
vem gledališču v sodelova-
nju z Gorenjskim glasom 
in Mestno občino Kranj po-
deljujejo od leta 2017, in si-
cer igralcu ali igralki doma-
čega ansambla, ki je v minuli 
sezoni s svojo stvaritvijo naj-
bolj prepričal oziroma prep-
ričala gledalce in strokov-
no žirijo. Za nagrado sezone 
2021/2022 so prišle v poštev 

igralske stvaritve v predsta-
vah Mama Floriana Zellerja, 
lepe vide lepo gorijo Simone 
Semenič, Zadnji naj ugasne 
luč, Meja sneženja Marka So-
siča in Pravljice našega otro-
štva.

Žirija v sestavi Vilma Štri-
tof (predsednica), Igor Kavčič 
in Barbara Logar je na podla-
gi glasov gledalcev, ki so po 
vsaki predstavi glasovali za 
najboljšo igralsko stvaritev, 
odločala med finalisti in po 
strokovni presoji izbrala do-
bitnika nagrade. Soglasno 

je odločila, da nagrado julija 
za najboljšo igralsko stvari-
tev v sezoni 2021/2022 prej-
me igralec Borut Veselko za 
vlogi Očeta v predstavi Meja 
sneženja Marka Sosiča v reži-
ji Gorana Vojnovića in Očeta 
Pierra v predstavi Mama Flo-
riana Zellerja v režiji Ivice 
Buljana.

Borutu Veselku bodo nag-
rado podelili to soboto, 10. 
septembra, po prvi premieri 
v novi sezoni, predstavi Vse 
zastonj! Vse zastonj! Daria 
Foja v režiji Ajde Valcl.

Dobitnik nagrade julija za preteklo sezono je dolgoletni član igralskega 
ansambla Prešernovega gledališča Borut Veselko.

Julija za Boruta Veselka

Igor Kavčič

Lorem Ipsum Prevrednotovalni bojnka. / Foto: Ime Priimek
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Kranj – Kranj je pretekli ko-
nec tedna gostil tekme FIS 
pokala v smučarskih sko-
kih. Tekmovali so tudi ne-
kateri naši najboljši skakal-
ci in skakalke.

Na petkovi tekmi pod ža-
rometi sta vso konkurenco 
odločno premagala Anže 
Lanišek in Nika Križnar. 
Lanišek je zmagal s predno-
stjo 15,2 točke pred Lovrom 
Kosom, tretji je bil Rok Ob-
lak. Za Laniška je bila to prva 
zmaga na tovrstnem tekmo-
vanju v poletnem delu sezo-
ne in hkrati druga v karie-
ri. Prvič je bil najboljši prav 
tako v Kranju pred dobri-
mi desetimi leti, a takrat 
na snegu. Še bolj suverena 
je bila Nika Križnar. Kar za 
61,9 točke je bila boljša od 

Nike Prevc in devetič slavi-
la v FIS pokalu. Tretja je bila 
Čehinja Karolina Indračk-
ova. Tako Lanišek kot Križ-
narjeva nato v soboto nista 
skakala. Tekmo je med ska-
kalci dobil Avstrijec Janni 
Reisenauer pred Jernejem 

Presečnikom in Rokom 
Oblakom, pri ženskah pa 
je bila najboljša Nika Prevc 
pred Čehinjo Klaro Ulricho-
vo in Tajo Bodlaj.

Finalni tekmi FIS pokala 
v poletni sezoni bosta konec 
tedna v avstrijskem Beljaku.

Maja Bertoncelj

Nika Križnar je bila v Kranju prepričljivo najboljša. 
/ Foto: Primož Pičulin

Triglavani še brez zmage
Kranj – Nogometaši so v Prvi 
ligi Telemach odigrali tek-
me 8. kroga. Domžalčani 
so gostovali pri Olimpiji po 
preobratu, ki so ga pripravili 
Ljubljančani, in izgubili s 3 
: 2. Radomlje so včeraj igra-
le z Bravom. Rezultat tek-
me do zaključka redakcije 

še ni bil znan. Drugoliga-
ši so imeli tekme 6. kroga. 
Triglavani so doma v Kra-
nju gostili Rogaško. Tudi 
tokrat jim ni uspelo zmaga-
ti. Izgubili so z 0 : 1. Sreča-
nje je bilo odločeno v 72. mi-
nuti, ko je mrežo Gorenjcev 
zatresel Marko Musulin. 
Doma je bil poražen tudi 
Roltek Dob. Z 1 : 2 so bili 

boljši nogometaši Vitanest 
Bilje. Triglavani so na lestvi-
ci na zadnjem, 16. mestu, še 
vedno brez zmage, Roltek 
Dob je dvanajsti. Triglavani 
bodo novo priložnost imeli 
9. septembra, ko se bodo v 
9. krogu v gosteh pomerili z 
Aluminijem, Roltek Dob bo 
dva dneva kasneje gostoval 
pri Primorju.

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Na evropskem 
prvenstvu za balinarke v Lju-
bljani je slovenska reprezen-
tanca osvojila medalje v vseh 
šestih disciplinah. Niso pa 
bile Slovenke najuspešnejše, 
saj nobeni ni uspelo poseči 
po samem vrhu. Kranjčanka 
Ana Pevec je v svojih disci-
plinah natančno zbijanje in 
igra posamezno zasedla tretji 
mesti, enak uspeh so dosegle 
tudi dvojica Tadeja Petrič in 
Laura Škoberne, Petričeva v 
igri v krog in Nina Volčina v 
hitrostnem zbijanju. Srebro 
sta osvojili Petričeva in Volči-
na v štafetnem zbijanju.

Slovenkam šest medalj, 
Pevčevi dve bronasti

Kranjska Gora – V soboto 
je bil tradicionalni 43. Juriš 
na Vršič. Leteči start tekmo-
vanja je bil pri hotelu Lek v 
Kranjski Gori.

Letošnji zmagovalec je 
Martin Grad, ki nastopa za 
ekipo Gel, s kolesarjenjem 
pa se ukvarja predvsem 
amatersko. Na Vršiču je tek-
moval tretjič. »Prvič sem na-
stopil leta 2000, drugič pa 
lani, ko sem osvojil drugo 
mesto,« je pojasnil Grad in 
še dodal, da si je želel izbolj-
šati lanski rezultat, kar mu 
je s časom 32 minut in 6 se-
kund tudi uspelo. Prihodnje 
leto namerava biti znova na 
startu, če bo ostal v trenu-
tni formi, saj težko združuje 
delo, skrb za družino in ko-
lesarjenje. Drugo mesto si 
je izboril Ljubljančan Kris-
tian Grunfeld (ŠD Ljublja-
na Rudnik), zmagovalec leta 
2018, ki je zaostal skoraj dve 
minuti, tretji pa je bil lanski 
zmagovalec Italijan Andrea 
Calza (Bike shop racing). 
V ženski kategoriji je kon-
kurenco ugnala večkratna 
zmagovalka Laura Šimenc 
iz ekipe De Rosa Santini, ki 

je edina dosegla čas pod 40 
minut (39:32). Druga je bila 
Tina Klinar (Virtu Slo), tretja 
pa Ajda Opeka iz KD Branik.

Vzpon na najvišji sloven-
ski prelaz organizira Tu-
ristično društvo Kranjska 
Gora, dolžina proge je 13,5 
kilometra z višinsko razliko 
800 metrov in povprečnim 
naklonom 7,25 odstotka.

Kolesarji jurišali 
na Vršič
Maj Peterka

Preskočila vso konkurenco
VZPON  

NA LUBNIK
11. SEPTEMBRA

WWW.LUBNIK.SI

START OB 10.00  
NA MESTNEM TRGU.

Center Kranja

Športna zveza Kranjwww.szkranj.si
medijski pokrovitelj:

17. – 24. SEPTEMBER

Kranj – Nedeljskega tekmo-
vanja se je udeležilo 1069 
kolesark in kolesarjev, od 
tega 147 iz tujine, ki so do-
živeli pravo izkušnjo Dir-
ke po Franciji. Tekmovalci 
so se lahko udeležili daljše, 
138-kilometrske, in krajše, 
70-kilometrske trase. Tra-
sa je bila speljana po gorenj-
skih cestah z dvema večji-
ma vzponoma na Šenturško 
goro in na Jamnik na daljši 
trasi. Krajani Podblice so ko-
lesarjem pripravili pravi špa-
lir, podoben tistemu na Dir-
ki po Franciji, pridružil pa 
se jim je znameniti hudič z 
imenom Dido, ki je reden 
gost večjih kolesarskih tek-
movanj v Evropi.

S tekmovalci je kolesa-
ril in jih spodbujal tudi am-
basador tekmovanja Ma-
tej Mohorič, ki je ob koncu 
povedal, da je vesel, da so 
takšno tekmovanje organi-
zirali prav v Kranju, saj bo to 
pripomoglo k popularizaciji 
tega športa, hkrati pa je tudi 

dobra promocija turizma v 
Kranju.

Organizatorji so tako kot 
na pravem tekmovanju po 
Franciji podelili rumeno 
majico za najhitrejšega tek-
movalca, pikčasto majico za 
najboljšega hribolazca, ze-
leno majico za najboljšega 
sprinterja ter belo majico 

za najboljšega mladega tek-
movalca. Na razdalji sedem-
deset kilometrov je med 
ženskami zmagala Barbara 
Koblar pred Tino Podbreš-
ček in Katjo Nežmah, med 
moškimi pa Matic Plaznik 
pred Tadejem Alešem in 
Kristjanom Božnarjem. 
Na daljši, 138-kilometrski 

razdalji je med ženskami 
zmagala Eva Zorman pred 
Čehinjo Zuzano Bohacovo 
in Špelo Škrinjar, med mo-
škimi je slavil Nizozemec 
Johnny Hoogerland, nekda-
nji profesionalni kolesar, si-
cer ambasador tekmovanja, 
pred Tadejem Sadarjem in 
Igorjem Kopšetom.

Grega Flajnik

V Podblici so krajani kolesarjem pripravili pravo navijaško vzdušje. / Foto: Grega Flajnik

Kranj je gostil eno največjih in hkrati prvo tovrstno rekreativno kolesarsko prireditev v Sloveniji.

Prva izvedba L'Étape Slovenia

Gorenjka Laura Šimenc je 
bila najhitrejša ženska tudi 
na Jurišu na Vršič. 
/ Foto: Marko Čufer
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Na rekreativnih kolesarskih prireditvah

Dobro je, da si rekreativ-
ci vsako leto zadamo kakšen 
cilj, saj nas to potem žene, 
da se morda večkrat »brcne-
mo v rit« in se odpravimo na 
trening. Cilji so lahko različ-
ni: daljša enodnevna razda-
lja z veliko višinskih metrov, 
udeležba na večdnevnem 
potovanju in podobno.

Glasovi kolesarji se občas-
no z veseljem udeležujemo 
rekreativnih kolesarskih pri-
reditev in tekmovanj, kot so 
Maraton Alpe in Maraton 
Franja ter Juriš na Vršič. Ne-
kaj se jih bo prijavilo tudi na 
Maraton Istra 300, ki bo le-
tos osmega oktobra v Poreču.

Najbolj zahtevne priredi-
tve se je letos konec avgu-
sta udeležil Marijan Gros, 
ki je uspešno odpeljal Ötzta-
ler maraton. To je najbrž naj-
bolj zahteven enodnevni ko-
lesarski maraton v Alpah, 
saj je dolg 227 kilometrov, 

na trasi pa kolesarji premo-
stijo 5500 višinskih metrov. 
Maraton se začne v avstrij-
skem smučarskem središču 
Sölden in se potem vije čez 
štiri alpske prelaze (Kühtai, 
Brenner, Jaufen in Timmels-
joch) do Južne Tirolske in na-
zaj. Marijan pravi, da se mo-
raš takšnega podviga lotiti s 
pametjo in ves čas kolesariti z 
zmernim tempom. Že nekaj 
mesecev prej se moraš načr-
tno pripravljati za ta podvig, 
nekaj dni prej pa moraš pos-
krbeti tudi za vnos zadostne 
količine ogljikovih hidra-
tov in tekočine, da se v miši-
cah ustvarijo zaloge. Na dan 
tekmovanja moraš ves čas 
skrbeti, da na poti dovolj ješ 
in piješ. Organizatorji mara-
tona zato dobro poskrbijo za 
hrano in pijačo, tako da kole-
sarjem hrane ni treba voziti s 
seboj. Marijan pravi, da je do-
volj, da ima kolesar s seboj le 
gele, ki jih je najbolj navajen, 
ostalo hrano in pijačo lahko 

dobi na okrepčevalnih posta-
jah ob poti. Marijanu česti-
tam za takšen podvig.

To nedeljo je Kranj go-
stil velik kolesarki dogodek 
L'Étape Slovenia. Organiza-
torji prireditve želijo udele-
žencem prikazati izkušnjo, 
kot da so na prvem tekmova-
nju Tour de France. Na ta na-
čin za rekreativce organizi-
rajo tekmovanja v dvajsetih 
različnih državah po svetu 
in združujejo več kot 50.000 
kolesarjev. Tudi Glasovi ko-
lesarji Violeta, Gregor, 
Uroš, Robert, Marijan, Ber-
nard in Grega smo se ude-
ležili tega dogodka in doseg-
li tudi dobre rezultate. Viole-
ta je bila četrta skupno med 
ženskami na krajši razdalji, 
Uroš in Marijan pa sta bila 
druga v svoji kategoriji. Lepo 
vreme, dobra organizacija in 
dobre noge so botrovali, da 
je bila večina udeležencev, 
s katerimi sem imel prilož-
nost govoriti, zadovoljna s 

prireditvijo. Tudi izbira tra-
se je bila dobra, saj nas je 
pot vodila po stranskih ce-
stah skozi veliko gorenjskih 
krajev ter po okolici Kranja. 
Predvsem udeležencem iz 
tujine je veliko pomenilo, da 
so se peljali skozi Komendo, 
kjer je bil rojen trenutno naj-
boljši kolesar na svetu Tadej 

Pogačar, in Podblico, kjer 
je bil rojen Matej Mohorič, 
ki je z nami tudi kolesaril. 
Matejevi sokrajani iz Pod-
blice so pripravili pravo ve-
selico, pripeljali avtodome 
in na dvigalo obesili kole-
sarja, oblečenega v kolesar-
ski dres. Ob takšnem spod-
bujanju dobi človek neko 

dodatno moč, da lažje priti-
ska pedale v klance. Res hva-
la vsem, ki ste stali ob cesti in 
nas spodbujali ter tako tudi 
nam, rekreativcem, poma-
gali doživeti pravo navijaš-
ko vzdušje, podobno tistim 
na velikih športnih priredi-
tvah. Se vidimo tudi prihod-
nje leto, 3. septembra 2023.

Grega Flajnik

G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Prečenje pogorja Wa-
tzmann je veličastno de-
janja za vsakega gornika. 
Vzpon zahteva dobro psi-
hofizično kondicijo in sta-
bilno vreme, saj poteka po 
izpostavljenem grebenu, na 
katerem se ne želimo znaj-
ti ob slabem vremenu. Tura 
je dolga in predlagam, da 
dvakrat prenočimo. Izvedb 
vzpona je kar nekaj, tale 
opis nas bo skozi dolino 
Wimbachtal in mimo koče 
Wimbachgriesshütte, po-
peljal najprej na Južno špi-
co, nato pa čez celotni gre-
ben do koče Watzmann.

Zapeljemo se proti 
Salzburgu, kjer z avtoce-
ste zavijemo na izvozu Grö-
ding in sledimo oznakam za 
Berchtesgaden, kjer zavije-
mo proti izhodišču Wim-
bachbrücke. Parkiramo na 
plačljivem parkirišču (se-
dem evrov na dan). Za prvi 
dan si izberimo vzpon po do-
lini Wimbachtal vse do koče 
Wimbachgriesshütte. Noči-
tev si rezervirajmo vnaprej. 
Naslednje jutro od koče na-
daljujemo po dolini narav-
nost, kjer se na nadmorski 
višini 1432 metrov naša pot 
usmeri levo. Na tabli piše, da 
je do koče Watzmann 10 ur. 
Ja, prečenje je avantura, ki 

terja ogromno fizične kon-
dicije. Pot vodi do vznož-
ja Watzmannove jugo-ju-
gozahodne strani, ko se le-
-ta postavi pokonci. V spo-
dnjem delu se vzpenjamo 
skozi žlebove, kjer so nam v 
pomoč težje železne verige. 
Okolica nas navdušuje, saj 
se okoli nas dvigajo stolpi, ki 
so divji, a krhki in krušljivi. 
Po približno 400 višinskih 
metrih pridemo do gorske-
ga travnika, kjer se je nekdaj 
celo pasla živina. Pot, ki nas 
vodi naprej, je ponekod za-
varovana z žičnato vrvjo. V 
zgornjem delu, preden do-
sežemo greben in skalo, je 
tisti najbolj neprijeten del 

poti: melišče. Iz izkušnje 
lahko povem, da je po tem 
melišču kljub vsemu laž-
je iti gor kot dol, saj je meli-
šče zbito. Ko dosežemo ste-
no, se začne uživanje v ska-
li. Skalni teren do Južne špi-
ce sicer ni pretirano zahte-
ven, je pa strm in izpostav-
ljen. Južna špica se je nekdaj 
imenovala tudi Schönfel-
dspitze, ki ima položen vršni 
greben. Pod steno se tudi 
opremimo s čelado, plezal-
nim pasom, samovaroval-
nim kompletom in rokavi-
cami. Königsee je 2100 me-
trov pod nami, pozdravlja-
jo nas Dachstein, pa Hoch-
könig, Hochkalter, v daljavi 

se vidi Kamnito morje. Sle-
dimo grebenu. Potrebna je 
koncentracija, saj je greben 
izpostavljen. Pot ponekod 
tudi ni zavarovana in je tre-
ba malce poplezati, najbolj 
izpostavljeni detajli so zava-
rovani. Pot res poteka po gre-
benu, občasno se spusti na 
zahodno stran, redko tudi 
na vzhodno. Globina je pov-
sod velika. Številni vzponi in 

spusti nas pripeljejo do sre-
dnjega vrha, Mittelspitze, 
na katerem je kot prvi člo-
vek stal naš Valentin Stanič 
leta 1800. Veličastno deja-
nje je bilo to! Zadnji del dol-
gega Watzmannovega gre-
bena vodi od Mittelspitze 
do Hochecka. Posamezni 
zavarovani deli zahtevajo 
koncentracijo in mirno gla-
vo, nato pa je konec zahtev-
nega prehoda. Na 2650 me-
trih nadmorske višine dose-
žemo majhno zavetišče in 
nato sledi Hocheck. Proti 
koči Watzmann se pot spu-
sti v okljukih. Svet ni več zah-
teven, snamemo lahko tudi 
čelado in ostalo opremo. 
Predlagam, da prespimo v 
koči Watzmann (rezervirajte 
vnaprej) in se nato naslednji 
dan skozi sotesko Wimbach-
klamm vrnemo do izhodišča 
na Wimbachbrücke.

Nadmorska višina:  
maks. 2713 m
Višinska razlika: 2200 m
Trajanje skupaj: 16 ur
Zahtevnost: Watzmann je mogočna gora. Po tej steni se bomo povzpeli do grebena, ki 

ga bomo prečili. / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Vzpon proti Watzmannovi Južni špici / Foto: Jelena Justin

Greben proti Srednji špici, kjer je bil prvopristopnik Valentin Stanič, 
davnega leta 1800. / Foto: Foto Jelena Justin

Marijan, Violeta in Gregor pred startom nedeljske prireditve / Foto: Grega Flajnik

Masiv Watzmann leži v Bavarskih Alpah in na njegov najvišji vrh Mittelspitze je prvi stopil duhovnik in 
najboljši alpinist svoje dobe, Slovenec Valentin Stanič. Prečenje Watzmanna je veličastno dejanje za 
izurjene gornike.

Gora s slovenskim priokusom
Planinski izlet: Watzmann: Südspitze (2712 m n. m.), Mittelspitze (2713 m n. m.)  
in Hocheck (2651 m n. m.)
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Zalog pri Cerkljah – Kmetij-
sko-gozdarska zbornica Slo-
venije je v sredo na novinar-
ski konferenci v ribogojni-
ci Vodomec v Zalogu pri 
Cerkljah predstavila veliko 
škodo, ki jo je letošnja suša 
povzročila v ribogojstvu. Kot 
je dejal predsednik zborni-
ce Roman Žveglič, se škodo 
utrpeli vsi ribogojci v Slove-
niji, ki so ob tem imeli veli-

ke stroške tudi s tem, da so 
prečrpavali vodo, ji dodajali 
tekoči kisik in s tem posku-
šali ohranjati ribe pred po-
ginom. Ker so tako za pre-
črpavanje vode kot tudi za 
vzdrževanje pretoka vode, 

temperature vode in za-
dostne količine kisika pora-
bili veliko električne ener-
gije, je zbornica na predlog 
zakona o pomoči gospodar-
stvu vložila amandma, s ka-
terim je predlagala, da bi bili 
tudi ribogojci upravičeni do 
finančne pomoči.

Poginilo več kot 
šestdeset ton rib

Kot je povedal Miha Štu-
lar, svetovalec specialist za 

ribogojstvo v Kmetijsko-
-gozdarskem zavodu Kranj 
in strokovni tajnik odbora 
za akvakulturo in morsko 
ribištvo pri kmetijsko-goz-
darski zbornici, je letos sta-
nje v ribogojstvu katastro-
falno, saj že od zime naprej 

v vodotokih ni dovolj vode. 
Ponekod so vodotoki pov-
sem presahnili, drugje je 
bil pretok vode za gojenje 
rib premajhen in tempera-
tura vode previsoka. Vse to 
je povzročilo pri ribah stres 
in na koncu tudi pogin. Na 
podlagi podatkov, ki so jih 
posredovali ribogojci, je v 
ribogojnicah poginilo prib-
ližno 20 ton mladic (vred-
nih 200 tisoč evrov), iz kate-
rih bi v normalnih razmerah 

»zredili« približno 100 ton 
odraslih rib. Poleg mladic je 
poginilo še 40 ton konzum-
nih rib, vrednih okoli 200 ti-
soč evrov, ter okoli 800 ki-
logramov rib iz plemenske 
jate, vrednih približno šest 
tisoč evrov. »Skupno škodo 
ocenjujemo na približno pol 
milijona evrov, a to je le ne-
posredna škoda, ki je že nas-
tala. Škoda pa še vedno na-
staja, saj vode še vedno ni za-
dosti in so bazeni prazni,« 

je dejal Štular in poudaril, 
da bo velika tudi posredna 
škoda, ki se bo pokazala v 
zmanjšanju krmnih dni in s 
tem tudi manjšem prirastu 
rib, pojavu bolezni in para-
zitov, odpovedi pogodb in iz-
gubi kupcev, kreditni nespo-
sobnosti ribogojcev, odpuš-
čanju zaposlenih ter vrača-
nju evropskih sredstev, ki 
so jih prejeli za investici-
je v ribogojstvo in v prede-
lavo rib, če ne bodo dosegli 

napovedanih rezultatov v 
naložbenih načrtih … »Po-
leg suše so ribogojce priza-
dele tudi podražitve. Krma 
se je v primerjavi z lani pod-
ražila za od 20 do 25 odstot-
kov, elektrika in tekoči kisik 
od 30 do 60 odstotkov, em-
balaža za ribe za 70 odstot-
kov …« je dejal Štular.

Finančno izčrpani 
pričakujejo pomoč države

Ribogojnica Vodomec 
v Zalogu pri Cerkljah, ki v 
normalnih razmerah na leto 
proizvede od 15 do 20 ton rib, 
deli letos enako usodo kot še 
številne druge po Sloveniji. 
Kot je dejal njen lastnik Ja-
nez Vidmar, bi bilo v normal-
nih razmerah zdaj v ribogoj-
nici od 10 do 12 ton rib različ-
nih kategorij, tako pa so ba-
zeni zaradi suše in pomanj-
kanja vode prazni. Suša se je 
začela že lani avgusta, se na-
daljevala čez zimo in vse le-
tošnje poletje, a tudi zdaj ji še 
ne vidijo konca. Šele ob dalj-
šem deževju, ki bo napolni-
lo tudi vodotoke, bodo lahko 
ocenili tudi dejansko škodo. 
»Finančno smo vse bolj iz-
črpani, zato pričakujemo, da 
bo tudi nam država pomaga-
la enako kot vsem drugim 
pridelovalcem hrane,« je de-
jal Vidmar.

Cveto Zaplotnik

Janez Vidmar, lastnik ribogojnice Vodomec, ob praznih bazenih za gojenje rib / Foto: Cveto Zaplotnik

Mengeš – Na njivah Kme-
tijskega inštituta Slovenije 
v Jabljah je v petek in sobo-
to potekalo 65. državno tek-
movanje oračev in 27. držav-
no tekmovanje dijakov in 
študentov biotehniških šol 
v oranju, ki ju je pripravi-
la Zveza za tehnično kultu-
ro Slovenije v sodelovanju s 
kmetijskim inštitutom, Ob-
čino Mengeš, Kmetijsko-
-gozdarskim zavodom Ljub-
ljana in Biotehniškim cen-
trom Naklo. Na tekmova-
nju oračev je nastopilo pet 
ekip (Bela krajina, Dolenj-
ska, Ljubljana, Prekmurje 
in Prlekija) s skupno trinaj-
stimi tekmovalci, na tekmo-
vanju dijakov in študentov 
pa peterica iz treh biotehni-
ških šol (Rakičan, Grm Novo 
mesto in Naklo). Gorenjska 
ni imela svoje ekipe oračev. 
Društvo kmetijskih inženir-
jev in tehnikov Gorenjske, 
ki je običajno skupaj s Kme-
tijsko-gozdarskim zavodom 

Kranj pripravilo regijsko 
tekmovanje v oranju, je na-
mreč v postopku izbrisa iz 
registra društev, regijskega 
tekmovanja pa tudi letos ni 
bilo. Jože Zabret, upokojeni 
kmetijski svetovalec iz Bo-
bovka, ki je bil med sodniki 
državnega tekmovanja, se je 

ob tem spomnil časov, ko je 
bilo za gorenjsko tekmova-
nje lahko navdušiti številne 
orače, težje pa je bilo za vse 
zagotoviti traktorje in plu-
ge za oranje. »Zdaj je situa-
cija obrnjena – traktorjev in 
plugov je dovolj, tekmoval-
cev pa ne,« je dejal Zabret.

Čast gorenjskih oračev 
je tokrat reševal Grega Av-
senek, dijak četrtega letni-
ka Biotehniškega centra 
Naklo, ki je s plugom kraj-
nikom nastopil na tekmo-
vanju dijakov in študen-
tov biotehniških šol. »Le-
tos so bile za oranje težke 

razmere, zemlja je bila za-
radi suše trda, zbita, plug je 
bilo težko držati v zemlji, to 
se je poznalo tudi pri braz-
dah,« je po petkovem ora-
nju strnišča dejal Grega, ki 
je sicer tekmovanje končal 
na tretjem mestu.

Grega je pred prvenstvom 
nekaj dni vadil oranje na 
Škofičevi njivi na Kokrici 
pod mentorstvom izkušene-
ga Vojka Žiberta iz Britofa. 
Vojko je zdaj že deset let sod-
nik na tekmovanjih oračev, 
prej pa je bil približno deset 
let redni udeleženec tekmo-
vanj v oranju. »Zanimanje 

za tekmovanja v oranju upa-
da, razlog za to je tudi vse 
večje populariziranje obde-
lave tal brez oranja,« je de-
jal Vojko.

Slovesnega začetka tek-
movanja se je udeležila tudi 
ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Ire-
na Šinko, ki je poudarila, da 
je v Sloveniji treba poveča-
ti samooskrbo s hrano. To 
bomo po njenem mnenju 
lahko dosegli predvsem s 
tem, da bomo mlade spod-
bujali k prevzemu kmetij in 
jim zagotovili pogoje za pri-
delovanje hrane.

Na državnem tekmovanju v oranju v Mengšu je kot edini z Gorenjskega nastopil Grega Avsenek iz 
Spodnjih Gorij, sicer dijak Biotehniškega centra Naklo.

Cveto Zaplotnik

Po prvih ocenah je letošnja suša povzročila v ribogojstvu približno za pol milijona evrov neposredne škode, velika bo tudi posredna škoda. Poleg suše so 
ribogojce zelo prizadele tudi podražitve krme, elektrike, tekočega kisika in embalaže.

Suša povzročila škodo tudi ribogojcem

Miha Štular / Foto: Cveto Zaplotnik

Grega reševal čast gorenjskih oračev

Tekmovalec Grega Avsenek in njegov mentor Vojko Žibert / Foto: Cveto Zaplotnik

Roman Žveglič  
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Zveza kmetic Slovenije je pripravila tekmovanje žensk v 
spretnostni vožnji s traktorjem in prikolico. Z Gorenjskega 
so nastopile štiri tekmovalke: (od leve) Ljudmila Rehberger 
in Cirila Gregorc (obe iz Podbrezij) ter Urška Gašperšič in 
Ines Železnik (obe BC Naklo). / Foto: Cveto Zaplotnik
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Na Jezerskem so se spet zbrali prvi posredovalci in se tradicionalno pomerili na tekmovanju.  
Ta so zanje neprecenljiva izkušnja, so poudarili.

Zgornje Jezersko – Pri Plan-
šarskem jezeru na Zgor-
njem Jezerskem se je v sobo-
to zbralo 21 ekip prvih pos-
redovalcev iz vse Slovenije. 
Zanimanja za peto srečanje 
prvih posredovalcev, ki je na 
Jezerskem potekalo drugo 
leto zapored, je bilo še več, 
tako da so morali organiza-
torji nekaj prijavljenih ekip 
zaradi logističnih razlogov 
zavrniti, je pojasnil Dejan 
Rogelj iz Društva prvih pos-
redovalcev.

Prvi posredovalci so la-
iki, praviloma brez zdra-
vstvene izobrazbe, ki pred-
vsem v oddaljenih krajih 
pridejo na kraj dogodka še 
pred reševalci z namenom 
izvajanja ukrepov za ohra-
nitev življenja. V Sloveniji 
jih je od osem do deset ti-
soč, odvisno od vsakoletne-
ga obnavljanja licenc, več-
ji del pa prihaja iz vrst pro-
stovoljnih gasilcev. Posre-
dujejo predvsem ob srčnih 
zastojih, dušitvah in krva-
vitvah, a počno še marsi-
kaj drugega – oskrbujejo 
opekline, poškodbe glave, 
zastrupitve, ozebline idr. 
Prav takšne naloge so jih 
čakale tudi na tradicional-
nem tekmovanju na Jezer-
skem, kjer so morali posre-
dovati v desetih različnih, 
a realnih scenarijih. Na 
vseh točkah so jih ocenjeva-
li inštruktorji, zaposleni na 

področjih urgentne medici-
ne, anesteziologije in reše-
valnih služb, ki so pri prip-
ravi scenarijev tudi sodelo-
vali. Največ znanja so po-
kazale ekipe prvih posre-
dovalcev Videm Dobrepo-
lje, Oplotnica in Ilirska Bi-
strica. Od gorenjskih ekip 
so na šestem mestu prista-
li kranjski poklicni gasilci.

»Pri sodelovanju na ta-
kem tekmovanju ne gre za 
končno uvrstitev, ampak 
da čim več prvih posredo-
valcev prejme zelo koristne 

izkušnje, ki jih lahko upora-
bijo v realnih intervencijah. 
Teh ni toliko kot gasilskih 
intervencij, zato so taka tek-
movanja zelo dragocena iz-
kušnja. Prvi posredoval-
ci smo namreč velikokrat 
poklicani tudi ob zelo neja-
snih situacijah, kjer ni nuj-
no, da bo prišlo do tiste po-
moči, za katere smo name-
njeni, torej reanimacijo, 
dušitev, krvavitev, ampak 
so lahko prisotna tudi dru-
ga internistična stanja,« je 
vtise po sobotnem srečanju 

na Jezerskem strnil Andrej 
Rihtar, vodja ekipe prvih 
posredovalcev Savci iz ob-
čine Sveti Tomaž.

Pri izvajanju prvega po-
sredovanja pa so ekipe lah-
ko opazovali tudi obiskoval-
ci prireditve, ki so se ob tem 
tudi sami poučili o postopa-
nju v primeru, da bi se sami 
morda znašli v situaciji, ko 
bi bila potrebna njihova po-
moč. V ta namen so zanje v 
soboto pripravili tudi brez-
plačno učenje oživljanja v 
šoli prve pomoči.

Simon Šubic

Eden od scenarijev je predvidel posredovanje v nesreči ob fantovščini, kjer se je opiti fant 
poškodoval pri padcu s traktorske prikolice in doživel tudi srčni zastoj, drugi pa je imel 
odprto rano na nadlahti. / Foto: Simon Šubic

Kranj – Slovenska policija je 
v sodelovanju z ministrstvo-
ma za notranje zadeve in jav-
no upravo s septembrom ob 
že obstoječih obrazcih za 
podajanje anonimnih e-pri-
jav uvedla tudi možnost pri-
jav nasilnih spolnih ravnanj. 
Kot poudarjajo na policiji, 
storitev anonimne e-prija-
ve žrtvam, oškodovancem 
in pričam nudi varno okolje, 
kjer lahko policiji sporočijo 
vse informacije o morebi-
tnih nasilnih spolnih ravna-
njih, četudi se jim zdijo ne-
pomembne, vendar pa opo-
zarjajo, da anonimna e-prija-
va ni namenjena obveščanju 

o nujnih dogodkih. »Nujne 
prijave, ki zahtevajo takoj-
šnje posredovanje policije, 
ker je ogroženo življenje ali 
zdravje ljudi, zato nemudo-
ma sporočite na interventno 
številko policije 113,« svetu-
jejo. Prijavo nasilnih spol-
nih ravnanj sicer lahko poda 
kdorkoli, tudi v imenu žrtve, 
ki morda sama take prijave 
ne zmore.

Poznamo več vrst nasilnih 
spolnih ravnanj, med kate-
rimi je najhujše posilstvo, 
sem pa spadajo tudi vsa pre-
ostala spolna ravnanja, ki jih 
žrtev občuti kot prisilo oziro-
ma se zgodijo brez njene pri-
volitve. To so še spolno nasi-
lje, spolna zloraba slabotnih 

oseb, spolni napadi na otro-
ke oziroma osebe, mlajše od 
15 let, kršitev spolne nedo-
takljivosti z zlorabo položaja 
in drugo. »Kaznivo dejanje 
zoper spolno nedotakljivost 
je treba čim prej prijaviti po-
liciji. Ta vsako prijavo skrb-
no prouči in primerno ukre-
pa,« pozivajo na policiji.

Uporabniki lahko preko 
anonimnih e-prijav na prep-
rost način oddajo elektron-
sko prijavo za različna nasil-
na spolna ravnanja, pri če-
mer ne potrebujejo digitalne 
identitete (digitalno potrdilo 
ali smsPASS), pri tem pa je 
zagotovljena popolna anoni-
mnost. To pomeni, da ni tre-
ba napisati svojih osebnih 

podatkov in ti tudi niso raz-
kriti (IP številka računalni-
ka, s katerega je bila posla-
na prijava, ni vidna). »Če že-
lite, da bi se na vas tudi oseb-
no obrnili, pa lahko nave-
dete svoje kontaktne podat-
ke,« pojasnjujejo na poli-
ciji in dodajajo, da je na dr-
žavnem portalu eUprava in 
na spletnih straneh polici-
je objavljenih več storitev 
anonimnih e-prijav za raz-
lične skupine kaznivih de-
janj. Anonimno e-prijavo pa 
lahko v kateremkoli zavihku 
oddate za katerokoli kazni-
vo dejanje, četudi se ne na-
haja na seznamu. Vse prija-
ve policija preveri in v skladu 
z možnostmi ukrepa.

Simon Šubic

Lorem Ip5um po5krbite, da

Gorenja vas – V petek zvečer se je cesti Gorenja vas–Tre-
bija smrtno ponesrečil 62-letni motorist. Po ugotovitvah 
policistov je med prehitevanjem osebnega vozila v desnem 
nepreglednem ovinku trčil v prednji del avtobusa, ki je tedaj 
pripeljal nasproti. Po trčenju je motorista odbilo izven vozišča 
čez zaščitno ograjo na obrežje Poljanske Sore. Zaradi hudih 
poškodb je na kraju nesreče umrl.

Prehitevanje v ovinku usodno za motorista Neprecenljiva izkušnja

Po novem je mogoče policiji oddati tudi anonimno e-prijavo nasilnih spolnih ravnanj. Poda jo lahko 
vsak, ne le žrtev, ki pogosto sama take prijave ne zmore.

Odslej tudi anonimna prijava 
nasilnih spolnih ravnanj

OBČINA ŽIROVNICA,  
Breznica 3, 4274 Žirovnica, tel.: 04 5809 100

     
Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Žirovnica 
(uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS št. 3/2021) in 
sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, sprejetega na 20. korespondenčni seji dne 5. 9. 2022 Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 

R A Z P I S
ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ  

OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022

A. PREDMET RAZPISA
so priznanja Občine Žirovnica, ki se podeljujejo zaslužnim 
občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim 
osebam. Priznanja občine Žirovnica so:
1. Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu 
Republike Slovenije ali tujemu državljanu, ki ima posebne 
zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za 
druge izjemne dosežke, s katerimi je pomembno in trajno 
prispeval k ugledu in razvoju občine Žirovnica s svojim de-
lovanjem doma ali v tujini.
2. Plaketa Občine Žirovnica je najvišje  občinsko prizna-
nje, ki se podeli posamezniku, skupini občanov, podjetjem, 
zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnos-
tim za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k 
razvoju in ugledu občine Žirovnica.
3. Nagrada Občine Žirovnica se podeli občanu občine 
Žirovnica, skupini občanov občine Žirovnica, društvom 
ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v ob-
čini Žirovnica za enkratne izjemne dosežke kot spodbudo 
za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih 
področjih delovanja v zadnjem letu.

B. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične ose-
be, podjetja, zavodi, skupnosti, društva, liste ali politične 
stranke v občini Žirovnica.

C. VSEBINA PREDLOGA
Pobuda oziroma predlog mora vsebovati: 
• naziv in ime in priimek predlagatelja, 
•  v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega 

kandidata za prejemnika priznanja s podatki: datum 
rojstva, državljanstvo in naslov,

•  v primeru pravne osebe pa naziv in sedež predlaganega 
kandidata za prejemnika priznanja,

•  vrsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat,
• obrazložitev predloga.
V vsakem posameznem predlogu istega predlagatelja 
se za vsakega predlaganega prejemnika priznanja lahko 
poda predlog le za eno vrsto priznanja.

D. ROK PRIJAVE
Predlogi za podelitev priznanj Občine Žirovnica morajo 
prispeti najkasneje do vključno 21. 9. 2022 do 12. ure na 
naslov: OBČINA ŽIROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA, 
s pripisom »ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2022 – NE ODPIRAJ«.

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV 
Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po 
prejemu obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja, ki bo na podlagi sprejetih predlogov, 
skladno z razpisnimi kriteriji, pripravila dokončen predlog 
za odločanje na občinskem svetu skupaj z ustreznimi ute-
meljitvami.
Prepozno vloženih ali nepopolnih predlogov komisija ne 
bo obravnavala.

Številka: 030-0001/2022
Datum: 5. 9. 2022
 Anton Koselj, inž. el., l.r.
 Predsednik Komisije za mandatna
 vprašanja, volitve in imenovanja
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RESNIČNOSTNA ŠOVA ZA POGUMNE

No va  sezona 
Kmetije se je 
začela z 31. av-
gustom. Vo-
diteljica je po-

novno Natalija Bratkovič, 
mentorica ostaja Nada Zo-
rec.

Letos tekmovalcev na 
kmetiji ni pričakalo lagodno 
življenje, temveč se bodo za 
nagrado 50 tisoč evrov poš-
teno nagarali. Obeta se več 
dvobojev, trdega dela, izzi-
vov in tudi družin. Tekmo-
valcem je takoj postalo jas-
no, da tokrat ni šale, tem-
več bodo morali vedno zno-
va dokazovati, da si na Kme-
tiji zaslužijo ostati. Med 
šestnajsterico najdemo raz-
lične karakterje pa tudi po-
vratnike - med njimi Toma 
Zupana (23) iz Kranja. Za so-
delovanje v šovu pa se je od-
ločila še 61-letna Gorenjka, 
Ločanka Jožica Jurjevčič.

Letošnja sezona šova pri-
naša s seboj še eno novost: 
vsak petek na 24ur.com 
sledi pogovorna oddaja, v 

kateri trije komentatorji po-
komentirajo tedensko doga-
janje. Mikrofon in stolčke 
so v oddaji, ki so jo naslovi-
li Kmetija: Cela štala! zaupa-
li voditelju in novinarju rub-
rike Pop in Alenu Podlesni-
ku, lanskoletnemu zmago-
valcu Kmetije Tilnu Brgle-
zu in slovenski vlogerki ter 
vplivnici Luciji Vrankar. 
Dekle je delala tudi kot ste-
vardesa pri letalski družbi 
Emirates, svoje življenje v 
Dubaju pa delila na spletu 
in s tem vzbudila zanimanje 
številnih.

Več Gorenjcev v 
preizkušnji Exatlon 
Slovenija

Na male zaslone se vra-
ča tudi najtežja televizijska 
preizkušnja Exatlon Slove-
nija, ki jo lahko spremlja-
te na Planet TV in je v prvi 
sezoni dala dva zmagovalca: 
Marjanco Polutnik in Fran-
ka Bajca.

Rdečo in modro ekipo tek-
movalcev bo tokrat na poli-
gonih v vroči Dominikanski 
republiki kot voditelj sprem-
ljal Jure Košir. »Mislim, da 
gre za ravno pravšnjo mero 

med resničnostnim in tek-
movalnim športnim izzi-
vom, zato sem z veseljem 
sprejel ponudbo za sodelo-
vanje v tem edinstvenem 
projektu,« je povedal Ko-
šir. Kot posebni poročeva-
lec s terena se bo preizku-
sil Igor Mikič alias Mišica, 
ki smo ga spoznali v prvi se-
zoni Exatlona Slovenija kot 
tekmovalca, posebni športni 
preizkušnji pa se bo pridru-
žila tudi komentatorska od-
daja, ki jo bo ob Chorchypu 
in Franku Bajcu vodila Jasna 
Kuljaj.

Tudi v novi sezoni v eki-
pah prepoznamo nekaj zna-
nih obrazov, ki jih bomo 
spremljali na adrenalinskih 
poligonih v ekstremnih vre-
menskih razmerah, za kar 
je potrebna izredno visoka 
psihična in fizična priprav-
ljenost. Na koncu bosta naj-
boljša med ženskami in naj-
boljši med moškimi poleg 
naziva zmagovalcev tekmo-
vanja Exatlon Slovenija pre-
jela tudi vsak 50 tisoč evrov.

Gorenjci bomo lahko na-
vijali za kar štiri svoje pred-
stavnike, ki bodo razporejeni 

Letošnjo jesen se na male zaslone vračata dva priljubljena resničnostna šova: novo sezono Kmetije so na Pop TV začeli predvajati zadnji dan v avgustu, 
Exatlon Slovenija pa na Planet TV 5. septembra – torej včeraj.

Alenka Brun

Jožica Jurjevčič / Foto: arhiv oddaje (Pop TV)

Andreja Košir / Foto: arhiv oddaje (Planet TV)Lina Majcen / Foto: Planet TV

v dve ekipi. Med pogumnimi 
Gorenjci tako lahko v modri 
ekipi spremljamo Kamniča-
na Luko Burja (29) in Andre-
jo Košir iz Mavčič (41), v rde-
či pa prekaljeno Tejo Kralj 
(43) iz Škofje Loke in Lino 
Majcen (21) iz Komende.

Dva modra in dva rdeča
Andreja Košir je po pokli-

cu frizerka, sicer pa mojstri-
ca borilnih veščin in špor-
tna navdušenka. Je mami-
ca dveh fantkov, ki za svoj 
največji športni dosežek šte-
je naslov državne prvakinje 

v karateju v borbah. Kljub 
strahu pred višino prema-
guje plezalne stene, rada se 
ukvarja tudi z jogo in hodi 
v naravo. Kar trinajstkrat je 
osvojila različne lepotne na-
slove, nastopala v reklamah 
in se preizkusila kot televi-
zijska voditeljica. V Domini-
kanski republiki bo najbolj 
pogrešala svojo družino in 
jutranjo kavo.

Teja Kralj je mama de-
vetletnih dvojčkov. Škofje-
ločanka je kar dvakrat sode-
lovala v Surviverju, najprej 
srbskem, potem še sloven-
skem, in kdor jo je sprem-
ljal, ve, da bodo imeli v ekipi 

močno soborko, ki pa obe-
nem prav vsakemu predsta-
vlja veliko konkurenco. V 
prostem času rada kolesari, 
teče na smučeh in teče v na-
ravi. Pravi, da je ustvarjena 
za preizkušnje, kot je Exa-
tlon, saj uživa v novih, pred-
vsem pa drugačnih stvareh. 
Čeprav vsi mislijo, da ljubi 
adrenalin, jo je zelo strah vi-
šine in globoke vode.

Kamničan Luka Burja je 
medijski tehnik, ekspert ka-
listenike. Treniral je nogo-
met, tajski boks, namizni te-
nis in atletiko. Zadnjih pet 

let se posveča t. i street wor-
koutu ali fitnesu na pros-
tem. Verjame, da lahko pos-
tane zmagovalec Exatlona, 
saj je fizično eden najbolje 
pripravljenih in mentalno 
zelo močan.

V zmago verjame tudi naj-
mlajša Gorenjka Lina Maj-
cen. Zobna tehnica, ki se je 
že preizkusila v resnično-
stnem šovu. Gledali smo jo 
v Kmetiji. V prostem času 
se ukvarja s fitnesom in kik-
boksom. Je trmasta, čustve-
na in samozavestna. Za Exa-
tlon se je odločila tudi zato, 
da ugotovi iz kakšnega testa 
je in kje so njene meje.

Teja Kralj / Foto: Planet TV

Luka Burja / Foto: arhiv oddaje (Planet TV)



18 TOREK, 6. SEPTEMBRA 2022

Zadnji torek v av-
gustu je ljubljan-
ski PEN Club 
gostil prvi do-
godek oziroma 

predstavitev novega forma-
ta gospodarske mreže Alpe 
Adria Connect, ki bo maja 
2023 v Ljubljani praznoval 
premiero in okroglo mizo 
Alpe–Adria: gospodarska ali 
kulinarična destinacija, kjer 
so prisotni ugotavljali pove-
zanost med gospodarstvom 

in kulinariko, zimskim in 
letnim turizmom, zelenim 
turizmom, po katerem Slo-
venija postaja vse bolj pre-
poznavna tudi kot turistič-
na destinacija v svetu. Kako 
vlogo imajo pri skupnih ali 
posameznih projektih di-
namika birokracije, pove-
zovanje, transparentnost 
oziroma sledljivost živila 
od proizvajalca do krožni-
ka ... – o tem in še več, tre-
nutnih izzivih in priložno-
stih med avstrijsko Koroško 
in Slovenijo, so se pogovar-
jali Marjana Majerič, direk-

torica GZS, Zbornica osre-
dnjeslovenske regije, Jernej 
Dvoršak, Babeg agencija, 
Max Habenicht, mestni sve-
tnik za gospodarstvo in tu-
rizem Celovec, Stefan Ster-
nad, predsednik gostinske 
panoge Gospodarske zbor-
nice avstrijske Koroške ter 
Andrej Božič, predsednik 
Združenja Manager Slove-
nije. Vezno besedo je imel 
podjetnik Niko Slavnič, si-
cer Lastnik The-Slovenia.

Hkrati pa smo izvedeli 
tudi marsikaj o programu 
5. Dnevov alpsko-jadran-
ske kuhinje, ki jih bo Celo-
vec gostil med 9. in 25. sep-
tembrom 2022. Gostje – Adi 
Kulterer in Helmuth Mi-
cheler, predsednik ter direk-
tor Turistične zveze Celovec 
ob Vrbskem jezeru, ter Ste-
fan Sternad – so predstavi-
li vrhunce letošnje kulina-
rične prireditve, ki združuje 
petdeset dogodkov z vidni-
mi regijskimi humarskimi 
mojstri v Celovcu, in povabi-
li, da jih obiščete.

Med vrhunce Dnevov za-
gotovo spadajo ustaljena sre-
čanja mednarodnih zvez-
dnih kuharjev, kjer boste 

lahko spoznali Davida de Pra-
ja (Harry's Piccolo, Trst), 
Uroša Fakuča (DAM, Nova 
Gorica), Fabrizia Meroia (La-
ite Sappada) in Tomaža Kav-
čiča (Pri Lojzetu, Zemono). 
Domačo – avstrijsko kuhar-
sko elito bodo med drugimi 
zastopali kuhar s tremi kapa-
mi Walter Triebl ter vzhodno-
tirolska šefa kuhinj Tom Ma-
scher in Clemens Gesser. V 
sodelovanju s Charming Ita-
lian Chef bo v Celovcu ponov-
no gostovalo tudi pet kreativ-
nih šefov kuhinj, ki v svojih 
jedeh na poseben način zdru-
žujejo tradicijo in inovacijo.

Med 15. in 17. septembrom 
bo dogodek gostil prvo Vino-
gradniško veselico avstrijske 
Koroške, med 19. in 20. sep-
tembrom pa prve Alpsko-ja-
dranske dialoge. Njihov na-
men je, da se uveljavijo kot 
panožna srečanja za medse-
bojno izmenjavo znanj med 
kuharji, proizvajalci in skav-
ti trendov.

Alpsko-jadranska ulica 
kulinaričnih užitkov bo po-
memben zaključek Dnevov, 
zgodila pa se bo v ulici ku-
linaričnih užitkov med 23. 
in 25. septembrom v starem 

delu mesta. Poseben vrhu-
nec pa bodo bio proizvajalci 
alpsko-jadranskega bio po-
vezovanja na trgu Neuer Pla-
tz oziroma Novi trg.

Srečanje v Ljubljani se 
je zaključilo v prijetnem 
vzdušju ob štirihodnem me-
niju dveh odličnih kuharjev: 
Mojmirja Šiftarja, ki ga je 
združenje Jeunesse Restau-
rateur razglasilo za mladega 
kuharja leta in je glavni ku-
har v restavraciji PEN Club, 
ter priljubljenega Christiana 

Cabalierja, nekdanjega 
najmlajšega zvezdnega ku-
harja v Švici in glavnega ku-
harja v Kochwerkstattu v Ce-
lovcu. Cabalier je skromen 
in pravi, da to ni restavraci-
ja, temveč bolj bistro, ki pa 
je izjemno priljubljen, naj-
demo pa ga na Benediktin-
skem trgu v Celovcu. Toplo 
priporočamo rezervacijo, če 
bi želeli spoznati njegove 
okuse na krožniku. Podrob-
neje o programu pa na visit-
klagenfurt.at.

FEJK PROFIL

V lanski gledali-
ški sezoni je v 
kranjski skupi-
ni dramske šole 
Satirikon pod 

mentorstvom Vanje Slapar 
ustvarjalo dvanajst mladih, 
ki so na zadnji šolski dan 
pred polno dvorano v Kricah 
kracah odigrali zaključno 
predstavo z naslovom Fejk 
profil. »Predstava je sicer na-
stajala več kot eno sezono. V 
bistvu gre za dve improviza-
ciji, za kateri so besedilo pri-
spevali mladi igralci, jaz pa 
sem ju združila v zgodbo,« 
je pojasnila Vanja Slapar. V 
njej so se dotaknili proble-
matike sodobnih medijev.

V predstavi so enakovred-
no vlogo dobili prav vsi čla-
ni skupine. »Čeprav to ni bil 
naš osnovni namen, je sko-
zi improvizacije spontano 
nastala zgodba o pasteh dru-
žabnih medijev,« je razloži-
la Vanja Slapar in dodala, da 
so predstavo pripravljeni po-
noviti tudi za publiko v šolah 

recimo, saj je prepričana, da 
bi tako lahko mladi sami spre-
govorili svojim vrstnikom o 
sodobnih medijih in pasteh, 
povezanih z njimi. »Noben 
odrasel jim tega ne more pri-
kazati na tak način – prek hu-
morja, ki pa ima zelo jasno 
sporočilo.«

Prav omenjena predsta-
va pa je vsem članom sku-
pine dala dodaten zagon, 
da so se odločili nadaljevati 
tudi v novi sezoni, obenem 
pa bi medse z veseljem spre-
jeli še kakšnega novega čla-
na, pravi Vanja Slapar. »Naš 
način dela temelji na vodeni 

improvizaciji, saj je to pra-
vi način usmerjanja za tis-
te, ki bi radi postali igralci.« 
Srečujejo se v prostorih Kra-
jevne skupnosti Zlato polje. 
»Nekateri otroci so z mano 
že več let in dobesedno raste-
jo z mano v vseh pogledih.« 
V šoli dobijo izkušnje, ki jim 
bodo prišle prav, tudi če se 
bodo odločili za igralsko ka-
riero – navadijo se nastopa-
ti pred javnostjo in prema-
gati strah pred publiko, na-
učijo se izražati, obenem pa 
se prek zgodb naučijo poslu-
šati drug drugega. »Tako se 
med njimi spletejo res tesne 

vezi, ne glede na starostne in 
druge razlike med njimi.«

Vaje v novi sezoni so začeli 
ta teden, načeloma pa se jim 
novi člani lahko pridružijo 
tudi med letom, je dejala Va-
nja Slapar. Njihovo gledališče 
ima že dvajsetletno tradicijo – 
najprej so ustvarjali pod ime-
nom Harlekin, zdaj pa že de-
set let pod imenom Satirikon. 
»Iz naše skupine marsikdo 
uspešno opravi izpite na lju-
bljanski Akademiji za gledali-
šče, radio, film in televizijo ter 
celo v tujini.« Pri svojem de-
lovanju imajo tudi podporo 
Mestne občine Kranj.

Pod tem naslovom so v dramski šoli Satirikon iz Kranja pripravili predstavo, s katero so se ob koncu 
lanskega šolskega leta predstavili v Kricah kracah. V njej so spregovorili o pasteh družabnih omrežij.

Mateja Rant

Člani dramske šole Satirikon iz Kranja po zaključni predstavi v Kricah kracah / Foto: Arhiv Satirikona

DNEVI ALPSKO-JADRANSKE KUHINJE

Utrinek s predstave Fejk profil / Foto: Arhiv Satirikona

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

Cabalierjev krožnik, kjer je združil domače okuse z okusi 
morja, ki jih je jedcu ponujala omaka okoli polnjene 
testenine / Foto: Alenka Brun

Mojmir Šiftar in Christian Cabalier / Foto: Alenka Brun

Poišči me,
kjer pot se konča
in tam, kjer se
začne mavrica.

Nosila bom
rdečo obleko
in na obrazu nasmeh
bo naznanjal
lep dan.

Poišči me,
kjer dan se konča
in noč začne.
Vsak dan.

V črno tančico
dobro zavita,
v nebesno modrico
varno skrita.
Tam se snideva.

Poišči me

 Tamara

Lepa pesem, vsak jo lahko razume po svoje. Naj bodo 
lepa snidenja. Tudi vam, šolarji, lepa ponovna snidenja v 
šolskih klopeh. Tistim starejšim pa čim lepši odmor. Meta.

PESMI MLADIH
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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ZLATOPOROČENCA 
ZAKONCA DOLENEC

Dekliški priimek 
Francke Dole-
nec je Nago-
de in je doma 
iz žirovske-

ga konca, pod Svetimi tre-
mi kralji. Ko sta se s sop-
rogom Frenkom »vzela«, 
se je preselila na njegovo 
kmetijo v Lom nad Poljana-
mi. Oba sta odraščala v ve-
likih družinah. »Pri nas je 
bilo devet otrok, pri sopro-
gu pa šest,« razlaga zlato-
poročenka. »Po kratkem 
poznanstvu sva se poroči-
la v cerkvi sv. Martina v Po-
ljanah, civilni obred pa sva 
imela v Škofji Loki,« nada-
ljuje. Ko jo povprašamo, ali 
sta se s soprogom odpravila 
na kakšno poročno potova-
nje, se nasmehne, da je bilo 
njuno poročno potovanje 
takojšnje delo na kmetiji, 
ki ga ni bilo malo, ker je so-
prog že v rosnih letih izgu-
bil očeta in je na koncu os-
tal na kmetiji sam z mamo.

Dolenčeva imata tri ot-
roke in devet vnukov ter 
tudi že dve pravnukinji. 
Slavljenka je po nekaj letih 
službe ostala doma, kjer je 
tudi dočakala upokojitev, 
soprog je pa že tako kmeto-
val. Pravi, da se njeni dnevi 

med seboj v vseh teh letih 
kaj bistveno ne razlikujejo. 
»Delo na kmetiji, gospo-
dinjska opravila.« Pa da so 
kar velika razširjena druži-
na, doda, tako da delovnih 
rok doma ne manjka, saj 
kadar je treba poprijeti za 
delo, to nikomur ne pred-
stavlja problema.

Francka Dolenec rada 
skrbi za svoj vrt, predvsem 
cvetlice, ko je čas zanje. 
»Frenka pa najbolj navdu-
šuje šport – poleti in pozi-
mi. Sama sem tudi že več 
kot štirideset let aktivna v 
Društvu podeželskih žena, 

pa zanima me vse, kar se 
tiče kmetijske dejavnosti. 
Tu sem kar aktivna pa tudi 
na izlete grem rada,« pripo-
veduje.

Presenečenj ni manjkalo
V času petdesetletnice po-

roke zakoncev Dolenec so 
se presenečenja kar vrsti-
la, veliko je bilo tudi nena-
povedanih obiskov, drob-
nih pozornosti. »Fotografi-
ranje pred Dvorcem Visoko 
je bilo res čudovito,« je nav-
dušena. Zadnja nedelja v 
avgustu pa je bila potem tis-
ta, ko sta zakonca Dolenec 

praznovala svojo zlato poro-
ko. Najprej sta obnovila po-
ročni zaobljubi v cerkvi sv. 
Jurija na Volči. Obred je vo-
dil župnik Jože Plut. »Sop-
rogova priča je bila še prvo-
tna, meni je šla za pričo vnu-
kinja. Slavje se je nadaljeva-
lo v Gostilni Blegoš v Javor-
jah v družbi sorodnikov, so-
sedov in prijateljev.« Tudi 
tokrat se je zgodilo, da so ne-
vesto ukradli. »Mene,« navi-
hano zaključi sveža zlatopo-
ročenka in doda, da se s sop-
rogom prav vsem zahvalju-
jeta za pozornost ob njunem 
praznovanju.

Frenk in Francka Dolenec sta konec avgusta letos praznovala zlato poroko. Ona šteje 67 let, 
soprog pa 73. Danes živita v Lomu nad Poljanami.

Alenka Brun

Zakonca Dolenec s pričama v cerkvi sv. Jurija na Volči / Foto: Primož Pičulin

»Strahopetka«
Z možem živiva skupaj že skoraj 
trideset let. Otroka sta odrasla, 
sicer še nista pri kruhu, vendar 
je mož privatnik in služba zanju 
ne bo problem. Z možem sva se 
odtujila tako zelo, da ne morem 
več živeti z njim. Sicer ni nasi-
len, toda jaz ne morem več tako 
naprej. Že zdavnaj bi odšla, če 
bi imela denar. K hiši prinaša 
denar mož, jaz sem gospodinjila 
doma. Ne vem, kako naprej.
Kako naprej? Enostavno, po 
korakih. Normalno je, da vas 
je strah. Nismo več najbolj 
mladi, poskočni in gibljivi, 
da bi ob vsakem pretresu z 
lahkoto pristali na nogah. 
Karte pravijo, da ste se v duši 
že odločili, saj navsezadnje 

tudi ne bi pisali meni, če 
ne bi bilo tako. Mislim tudi, 
da niste več pripravljeni niti 
krpati tega odnosa, zato-
rej  ... Razmislite, kaj storiti 
najprej. Mogoče najprej poi-
ščete službo? Se postavite na 
noge po tej plati. Omenjate 
tudi, da vam mož včasih v 
jezi pravi, da ni nič vašega. O 
pa še kako je, polovico vsega 
kar sta ustvarila, je vaše. Tega 
se nikar ne bojte, boste dobili 
svoj delež skupnega imetja. 
Najtežje od vsega, kar mo-
rate storiti, pa bo povedati 
o odhodu otrokoma. Vendar 
pa znate biti tudi na tem po-
dročju kar malo prijetno pre-
senečeni, saj vaša otroka zelo 
dobro vesta, kaj in kako je pri 

vas doma. Predvsem hčerka 
se dobro zaveda, da že dolgo 
niste zadovoljni. Toda vedeti 
morate tudi, da sta še skoraj 
otroka, ki bosta branila svo-
je gnezdo, in najprej bosta 
reagirala burno in mogoče 
se vam bo zdelo, da tudi 
proti vam. Toda brez skrbi, 
z dobrim načrtom boste vse 
uspešno prebrodili. Srečno.

»Prvič«
Pozdravljeni, že večkrat ste lju-
dem dobro svetovali, pa se tudi 
jaz obračam na vas. Ali bo moja 
skrita ljubezen pustila ženo in 
odšla z menoj. Tudi jaz sem 
poročena, vendar že dolgo ne 
ljubim moža. Hvala.
Ne, nikoli ne bo zapustil 
žene. Pa ne zato, ker mu ne 
bi bili všeč ali vas ne bi imel 
dovolj rad. Preprosto zato, 
ker mu je tako, kot je, čisto 
lepo. Saj je razmišljal o vas in 
prihodnosti z vami. Toda po-
tem je pomislil na stvari, ki bi 

se jim moral odreči, na hišo, 
finančno varnost, kaj vse bi 
to potegnilo za seboj. In še 
enkrat, ne, ne bo tega nare-
dil. Občasno se prepušča sa-
njam, kako lepo bi bilo z vami 
živeti. Toda potem nastopi 
kruti vsakdan in se zave, da 
se bo moral odreči marsiče-
mu materialnemu, to mu pa 
ne diši najbolj. Zatorej, kaj je 
vam storiti. Predvsem si bos-
te morali priznati tudi sami, 
da iz te moke ne bo kruha. Za 
vas bo to kar težko spoznanje 
in videti je, da vas bo precej 
pretreslo. Potem pa si boste 
začeli sestavljati življenje na 
novo. Obetajo se vam težave 
z otrokovo šolo, saj sin ob-
čuti negativno energijo doma 
in vaše nezadovoljstvo in ne-
usklajenost z njegovim oče-
tom. Kljub temu da je fant, ga 
hladen dom precej boli, saj je 
zelo senzibilna oseba. Vaša 
rešitev pri prebolevanju bo 
ukvarjanje s sinom. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

V kranjski porodnišnici se je v minulem tednu rodilo 30 
novorojenčkov, od tega 16 deklic in 14 dečkov. Najtežja 
je bila deklica s 4930 grami. Tudi najlažja je bila deklica, 
tehtala je 2072 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 15 otrok, 
od tega 12 deklic in 3 dečki. Najtežji je bil eden od dečk-
ov, tehtal je 3800 gramov. Najlažja je bila deklica, ki ji je 
tehtnica pokazala 2300 gramov.

Na Bledu so se 24. avgusta poročili Blaž Dobravec in Bar-
bara Bedene ter Matej Bertoša in Urša Lipovž, 26. avgusta 
2022 Ofer Kulka in Claire Louise Robinson, 27. avgusta 
2022 pa so se tam poročili Anže Legat in Rodriguez Lo-
reto Fernandez ter Duško Štefančič in Tea Mavrič. Dne 3. 
septembra 2022 so v Škofji Loki poročili Tim Dobrajc in 
Katja Švegelj ter Ambrož Jagodic in Ana Lombar.

Novorojenčki

Mladoporočenci

Četrtega septembra je trideseti rojstni dan praznoval Aljaž 
Miklavčič - Oberkreiner iz Drulovke. Na rojstnodnevno 
kosilo in ples je povabil najbližje in prijatelje v gostišče 
Češnar v Cerklje, kjer je za glasbeno nedeljsko popoldne 
poskrbel Ansambel Petra Finka. Eno zanimivejših roj-
stnodnevnih daril pa so mu pripravili ravno glasbeniki, 
saj je dobil v dar skladbo z naslovom Oberkrainer Aljaž. 
Besedilo je napisal Matej Kocijančič, melodijo pa bo v 
prihodnjih dneh ustvaril Peter Fink. Na fotografiji: Aljaž 
Miklavčič (s harmoniko) v družbi ansambla ter Renata 
Verliča, ki bo oktobra dopolnil osemdeset let

Za rojstni dan dobil svojo skladbo
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK, 6. SEPTEMBRA 2022

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 23. 
septembra 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 
glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Strokovnjakinja 
peke kruha Polonca 
z nami deli svoje 
znanje, recepture 
in napotke, kako 
brez kvasa speči 
odličen domač 
kruh, narejen iz 
različnih vrst mok 
in z različnimi 
vzhajalnimi 
sredstvi – droži, 
soda, vinski 
kamen in pecilni 
prašek. 
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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

27148 strani, mere: 20 x 24 cm

EUR

www.gorenjskiglas.si
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O ljubezni, ki nam je lah-
ko v pogubo, je pisal že Ivan 
Tavčar. Nekaj krivde zanjo 
danes pade tudi na duhovno 
revščino, brezdomstvo, ma-
mila, alkoholizem, razvaje-
nost in še kaj. Žal so takšne 
ljubezni del našega vsakda-
na. Celo vedno več jih je!

»Ženske so se od 19. sto-
letja do danes zelo femini-
zirale, imamo brez števi-
la društev in različnih or-
ganizacij, ki se zavzema-
jo za njihove pravice. A nič 
ne pomaga takšnim, kot je 
bila moja mama. Vem, da je 
treba o pokojnih govoriti le 
dobro, a nekaj naj bo jasno: 
o naši družini ne bom pripo-
vedoval zato, da bi koga bla-
til! Tega si ne želim. Vesel 
pa bi bil, da bi se kakšna od 
bralk začela zavedati, da je 
pot v pekel tlakovana z naj-
boljšimi nameni! Družina 
moje mame Nede je živela 
na obrobju Ljubljane. Mor-
da je bila babica za spozna-
nje bolj stroga, a tudi zato 
je hitro našla opravičilo: 
starši so sestri pustili pre-
več svobode, šolo je obesila 

na klin in do svoje prezgo-
dnje smrti bluzila, dokler je 
ni, kot težko alkoholičarko, 
povozil vlak. Srčno si je že-
lela, da bo z malo več stro-
gosti obdržala mojo mami 
na pravi poti! Žal pa ni ra-
čunala, da se bo pri komaj 
šestnajstih nesmrtno zalju-
bila v napačnega moškega. 
Ati je bil skoraj dvakrat sta-
rejši, ločen, z dvema otroko-
ma. Če lahko sodim po fo-
tografijah iz družinskega 
albuma, je bil precej zane-
marjen, imel je gnile zobe, 
iz ust pa mu je menda tudi 
zaudarjalo. Kaj točno je na-
govorilo mami, da se je že 
po nekaj tednih poznanstva 
preselila k njemu – po loči-
tvi je živel pri starših – ni ve-
del nihče. Tast in tašča sta 
bila vsaj toliko pametna, da 
ji nista dovolila, da bi pusti-
la šolo in se zaposlila. Vztra-
janje se je izkazalo za ko-
ristno: mami je v roku di-
plomirala, postala je kemi-
čarka. Njen profil izobrazbe 
je bil zelo iskan, hitro je naš-
la kar dobro plačano službo. 
Ati je bil ves ta čas brez služ-
be, popival je, ko se je vrnila 
s predavanj, ga je iskala po 
mestu, da ga je pripeljala do-
mov. Če ga ne bi, bi obležal v 
kakšnem grmovju, kjer koli 
pač. Sicer je imela štipendi-
jo, a je tudi delala. Zase in 
za atijevo pijačo. Prijatelji-
cam je zamerila, ker je niso 
razumele, s starši se je skre-
gala, ker so jo prosili, naj se 
vrne domov, dokler je še čas. 
Ati je imel nad njo popolno 
kontrolo. Če ga ni ubogala, 
je bila tepena, a kaj ko ga je 
potem imela še raje. Leta so 
tekla, izpraznilo se je stano-
vanje tik zraven tistega, v ka-
terem so živeli. Kupila ga je, 
prebili so steno, da so ime-
li več prostora. Kadar je bila 
na službenem potovanju, 
so prihajali na obisk atije-
vi prijatelji. Popivali so, vča-
sih tudi kaj razbili. Začeli so 

kaditi marihuano. Včasih se 
jim je pridružil še kakšen di-
jak iz internata. Mami ni ni-
koli povzdignila glasu, zme-
raj je za obiskovalci pospra-
vila, pomagala atiju, da se je 
v kopalnici očedil svinjari-
je, ki se je v tednu njene od-
sotnosti nabrala. Ni pa dovo-
lil, da bi se dotaknila njego-
vih las. Bili so dolgi, že čis-
to sivi, spenjal si jih je v čop. 
Bil je prepričan, da je podo-
ben Saulu Hudsonu, ameri-
škemu kitaristu, ki je bil ro-
jen na isti dan kot on. Kdaj 
točno je ati začel mami bru-
talno pretepati, ne vem. Gi-
tica, njena sestrična, je si-
cer že nekaj časa slutila, da 
zelo trpi, a kaj ko je trmas-
to molčala. Na debelo se je 
pudrala po obrazu in po vra-
tu. To sem še pozabil pove-
dati: bila je zelo lepa ženska, 
za njo so se moški radi ozira-
li, dobila bi vsakega, ki bi ga 
hotela. Pa ga ni. Vztrajala je 
pri atiju, dokler ni bilo pre-
pozno. Rešilni avto je pos-
tal stalni obiskovalec bloka, 
v katerem sta živela. Mami 
je imela zaradi strahu pred 
udarci pogosto hude, psihič-
no pogojene težave z diha-
njem. Vzelo ji je sapo in po-
tem je kar nekaj časa traja-
lo, da je prišla k sebi. Nekoč 
so jo komaj rešili. Zdravni-
ku-reševalcu je prisegla, da 
bo, ko se vrne iz bolnišni-
ce, pospravila nekaj stvari v 
torbo in odšla daleč stran od 
očeta. Zakaj se ni to zgodi-
lo, ne vem. Vem pa, da je v 
mesecih, ki so sledili, zano-
sila. Čeprav je trdila, da ot-
rok ne bo imela, se je vseeno 
odločila zame. Udarcev je 
bila deležna tudi v času no-
sečnosti. Bolj kot jih je vda-
no prenašala, manj se je lju-
dem smilila. »Če ji paše, naj 
bo pa tepena,« so govorili. 
Menda se je mojega rojstva 
razveselil tudi ati. Odločil se 
je, da bo, ko bo porodniške 
konec, kar sam pazil name. 

Živa katastrofa! S svojimi 
frendi se je zakajal, jaz pa 
sem se drl v hojci ali v sta-
jici kot jesihar. Če je prišla 
pome njegova mama, jo je 
napodil, češ nehaj se vme-
šavati, otrok je moj! Zaradi 
mene so se v družini skoraj 
stepli. Nazadnje so me dali 
v vrtec, ati pa se je od žalosti 
zapil. Vseeno mi je uspelo, 
da sem se brez večjih prask 
dokopal do vstopa v osnov-
no šolo. Bil sem nevzgojen, 
zelo samosvoj, zanemar-
jen, a hkrati zelo bister ot-
rok. Žal so me učitelji odri-
vali na stranski tir, ker sem 
motil pouk, jih spraševal ne-
umnosti in kvaril sošolce, v 
šolo pa sem prinašal tudi 
alkohol. V tretjem razredu 
mi je ati prvič ponudil pivo, 
kmalu so prišle na vrsto žga-
ne pijače, v osmem sem ka-
dil kot turek. Bil sem zelo 
talentiran za izrazno umet-
nost, zato sem se vpisal na 
oblikovalno srednjo šolo. 
Mamini načrti, da iz mene 
nekoč nekaj bo, so padli v 
vodo. Zaradi trave so me iz-
ključili, kar mi je bilo čisto 
prav. Atijeva družba mi je 
bila bolj domača. Babica je 
zaradi hude demence, ki je 
prišla čez noč, morala oditi 
v domovsko oskrbo. Ded se 
ji je pridružil, ker je posta-
lo življenje doma tudi zanj 
nevzdržno. Ati me je imel iz 
dneva v dan za večjega pri-
jatelja. Glede na to, kaj sva 
počela, je verjetno že poza-
bil, da me je zaplodil. Kaj naj 
rečem o mami? Hodila je v 
službo, kuhala, pospravlja-
la, če sem ji rekel za denar, 
ga mi je dala. Nikoli ni spra-
ševala, za kaj ga potrebu-
jem. Po stanovanju je hodi-
la kot senca. Kdo bi si mislil, 
da so jo v službi, kot strokov-
njakinjo, izjemno spoštova-
li! Pri osemnajstih sem stak-
nil hudo zlatenico. Moje živ-
ljenje je viselo na nitki.«

(Konec prihodnjič)

Milena Miklavčič

Slivov kolač z beljakovim pokrovom
Za pripravo slivovega ko-

lača z beljakovim pokrovom 
potrebujemo: za biskvit: 160 
g moke, 4 rumenjake, 120 g 
sladkorja, 1 pecilni prašek, 1 
vaniljev sladkor, 1,5 dl jogur-
ta, 1 dl olja, ščep soli, lupinico 
ene limone; za slivov nadev: 
300 g izkoščičenih zrelih sliv, 
3 žlice sladkorja, 30 g škroba, 
ščep cimeta, 2 žlici limonine-
ga soka; za beljakov pokrov: 4 
beljake, 4 žlice sladkorja, 1 žli-
co limoninega soka.

Najprej pripravimo slivov 
nadev: V kozico narežemo 
slive, posujemo s sladkor-
jem in cimetom ter prelije-
mo limonin sok in tri žlice 

vode. Zavremo in kuhamo 
še 10 minut ter nato vse sku-
paj zmečkamo s pasirko za 
pire krompir. Škrob zmeša-
mo z dvema žlicama vode ter 
ga vmešamo v slivovo kašo 
in kuhamo še dve minuti, da 
se zgosti.

Priprava biskvita: Sku-
paj zmešamo moko, pecilni 
prašek, sol in limonino lupi-
nico. Rumenjake zmešamo 
skupaj s sladkorjem ter va-
niljevim sladkorjem in ste-
pemo, da masa naraste na 
dvojno količino. Rumenja-
kovi masi prilijemo jogurt 
in olje ter nato postopo-
ma vmešamo še mešanico 

moke. Zmes za biskvit vlije-
mo v namaščen pekač ter pe-
čemo v pečici, segreti na 180 
°C, 30 minut oziroma toliko, 
da zobotrebec ostane suh.

Medtem ko se biskvit peče, 
pripravimo beljakov pokrov, 
tako da beljake stepemo sku-
paj s sladkorjem in limoni-
nim sokom v trd sneg.

Pečen biskvit premažemo 
s slivovim nadevom ter če-
zenj razporedimo beljakov 
pokrov. Pekač položimo na-
zaj v pečico, ki smo ji zniža-
li temperaturo na 150 °C, in 
pečemo še od 15 do 20 mi-
nut, da beljakov pokrov ra-
hlo porjavi.

Erika Jesenko

Paradižniki so izvrstna zelenjava s številnimi zdravju koristni-
mi snovmi, še posebej če smo jih pridelali doma. Njihova 
koristnost se s stopnjo zrelosti stopnjuje, zato bi bilo najbolje 
uživati prezrele. Kupljene je najbolje popariti in olupiti, saj je 
v lupini običajno veliko pesticidov.

Pečen paradižnik s Feto
Za dve osebi potrebujemo: 3 velike paradižnike po 300 g, žličko 
olivnega olja, sol, poper, strok česna, 200 g Fete, pol žličke rja-
vega sladkorja in svež timijan.

Paradižnike operemo, obrišemo, izrežemo nastavke za peclje 
in narežemo na 1 cm debele rezine. Veliko plitvo nepregorno 
posodo namažemo z oljem, vanjo drugo ob drugi zložimo 
paradižnikove rezine ter jih solimo in popramo. Česen olu-
pimo, drobno sesekljamo in razdelimo na paradižnik. Feto 
razrežemo na rezinice in jih zložimo na paradižnik. Potresemo 
jih s sladkorjem in timijanovimi listki. Posodo damo v pečico, 
segreto na 250 C, in paradižnik pečemo približno 15 minut, da 
začne sir svetlo rjaveti. Nato takoj ponudimo.

Paradižnikova solata s špinačo in sezamom
Za štiri osebe potrebujemo: 600 g paradižnika, 150 g listnate 
špinače, 20 g sezamovih semen, po 4 žlice balzamičnega kisa 
in olivnega olja, žlico paradižnikove mezge, 1 dl čiste zelenjavne 
juhe, sol in poper.

Za solatni preliv najprej gladko zmešamo kis in paradižniko-
vo mezgo, nato primešamo juho in olje ter krepko solimo in 
popramo. V suhi ponvi, v kateri se ne prijema, opražimo se-
zamova semena, da svetlo porjavijo in zadišijo. Špinačne liste 
operemo, osušimo in natrgamo na manjše kose. Paradižnike 
operemo, obrišemo, izrežemo nastavke za peclje in narežemo 
na pol centimetra debele krhlje. Špinačo, paradižnik in solatni 
preliv zmešamo in razdelimo na krožnike. Potresemo z opra-
ženim sezamom in ponudimo.
To solato lahko po želji spreminjamo. Če želimo bolj nevtralen 
okus, špinačo nadomestimo z glavnato ali rimsko solato. Za 
prijeten grenak okus uporabimo endivijo ali belgijski radič, za 
krepkejši okus pa rukolo ali vodno krešo.

Olivna skuta na paradižniku
Za štiri osebe potrebujemo: nekaj enako velikih čvrstih paradižni-
kov, 250 g polnomastne skute, poper, sol, 3 žlice olivnega olja, 
2–3 žlice črne olivne paste iz tube in strok česna.

Skuto, poper, sol in olje gladko umešamo, nato primešamo 
olivno pasto. Česen olupimo in stisnemo poleg. Še enkrat 
temeljito zmešamo in po potrebi dodatno začinimo. Paradiž-
nike operemo, obrišemo, narežemo na do 1 cm debele rezine. 
Položimo jih na krožnike in damo na vsako kupček olivne 
skute. Za okras uporabimo črne olive, poleg pa ponudimo 
rezine belega kruha.

Zelenjavni napitek s paradižnikom
Potrebujemo: 3 korenčke, 2 paradižnika, pol stebla zelene, 2 tanki 
rezini ingverja in pol limone.

Vse sestavine, razen limone, očistimo, po potrebi olupimo, 
narežemo na koščke in damo v mešalnik. Limono ožamemo in 
dodamo. Zalijemo z malo vode in zmešamo. Popijemo takoj.

usode

L a h k e  j e d i

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencOtroštvo, ki to ni bilo

Številke za srečo, 1. del
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

IZLETI

Pohod do koče na Ljubelju in Polne peči
Kranj – Društvo upokojencev (DU) Kranj v četrtek, 15. sep-
tembra, organizira pohod do koče na Ljubelju in Polne peči. 
Odhod z osebnimi avtomobili do mejnega prehoda Ljubelj 
bo ob 7. uri izpred Globusa. DU Kranj priporoča visoke čevlje 
in pohodniške palice, prihod nazaj je predviden do 15. ure. 
Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 
12. septembra.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet na 
relaciji Kranj–Zgornje Jezersko–Kranj, ki bo v torek, 13. sep-
tembra. Odhod bo ob 8. uri izpred vodnjaka na Glavnem trgu, 
skupne poti pa bo približno 70 kilometrov.

Pohod in spominska slovesnost
Cerklje na Gorenjskem – Občinska organizacija združenja bor-
cev za vrednote NOB Kranj vabi v soboto, 10. septembra, na 
pohod po Poti spomina in tovarištva ter Druge grupe odredov 
z B'ča pred Štefanjo goro na planino Jezerca. Zbirno mesto 
ob 8. uri na B'ču pred Štefanjo goro. Ob 80. obletnici napada 
na Drugo grupo odredov in praznovanju občinskega praznika 
Občine Cerklje na Gorenjskem bo ob 11.30 sledila spominska 
slovesnost pri Prgoznikovi planšariji.

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 
Nazorjevi 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. 

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

6. 9. tor. Zaharija 6.29 19.32

7. 9. sre.Marko 6.30 19.30 

8. 9. čet. Marija 6.32 19.28

9. 9. pet.Peter 6.33  19.26

10. 9. sob.  Nikolaj 6.34 19.24

11. 9. ned. Milan 6.35 19.22

12. 9. pon.  Gvido 6.37 19.20

desetdnevna vremenska napoved
Torek
6. 9.

14/27 °C

Nedelja 
11. 9.

10/21 °C

Sreda 
7. 9.

Četrtek
8. 9.

Petek
9. 9.

Sobota
10. 9.

13/26°C 12/20 °C 12/19 °C 11/20 °C

Ponedeljek 
12. 9.

Torek
13. 9.

Sreda
14. 9.

Četrtek
15. 9.

11/21 °C 12/21 °C 11/21 °C 10/21 °C

V knjigi je več 
kot 100 receptov 
in zanimivosti o 
čokoladi v poglavjih: 
o kakavovcu in 
kakavovem zrnu, 
od kakavovega 
zrna do čokolade, 
čokoladne torte in 
kolači, čokoladni 
deserti in strjenke, 
čokoladni fondiji, 
čokoladni okraski, 
pralineji in slane 
jedi s čokolado. 
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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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Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa, ki je izšel 23. avgus-
ta, glavno nagrado, bon za trgovino OBI v vrednosti 20 evrov, 
prinaša Mariji Ovsenik iz Kranja, drugo in tretjo knjižno na-
grado, roman Melanda, prejmeta Urška Vidmar iz Radovljice 
in Justin Legat iz Nakla. Geslo križanke je bilo Spretne roke 
veliko naredijo same. Vsem nagrajencem čestitamo!

S kolesom pod Storžič
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 8. sep-
tembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Bela–Bašelj–
Trstenik–Naklo. Start bo ob 8. uri izpred Doma upokojencev 
Naklo.

OBVESTILA

Rokodelski dan na Visokem
Visoko pri Poljanah – Rokodelski center DUO Škofja Loka 
vabi v Dvorec Visoko, kjer bo v nedeljo, 11. septembra, pote-
kal rokodelski dan. Od 10. ure dalje bodo obiskovalci lahko 
obiskali rokodelski sejem, potekal bo bogat otroški program, 
ob 18. uri bo sledil koncert glasbenega dueta Uršule Ramoveš 
in Metoda Banka: Pesmi iz Jazbecove grape, ki jih je napisal 
Janez Ramoveš

Voden ogled Crngroba
Visoko pri Poljanah – Loški muzej vabi na voden ogled cerkve 
Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki bo v soboto, 10. sep-
tembra, ob 11. uri. Za več informacij se lahko obrnete na 
obisk@loski-muzej.si.

Merjenje sladkorja in holesterola
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane 
in članice na pregled in merjenje sladkorja in holesterola v 
krvi v petek, 9. septembra, od 8. do 9.30 v prostore društva.

Srečanja Sekcija za ročna dela
Kranj – Društvo upokojencev Kranj sporoča, da se bodo de-
lovna srečanja članic Sekcije za ročna dela začela v torek, 13. 
septembra, potekala bodo od 15. do 17. ure v sobi Sekcije za 
ročna dela DU Kranj (pritličje).

PREDAVANJA

Predavanje o pivovarstvu v srednjem veku
Visoko pri Poljanah – Loški muzej vabi na predavanje Jožeta 
Štukla o pivovarstvu na Loškem v srednjem veku. Predavanje 
bo v petek, 9. septembra, ob 17.15 v Dvorcu Visoko.

KONCERTI

Koncert Marka Škugorja
Bitnje – Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi na ogled 
koncerta Marka Škugorja, ki bo v nedeljo, 11. septembra, ob 
19. uri v poletnem gledališču Studenec. Odhod avtobusa bo ob 
17.30 iz Virmaš proti Stražišču. Več informacij lahko prejmete 
na tel. 040 842 795.

RAZSTAVE

Odprtje razstave
Jesenic – Gornjesavski muzej Jesenice v četrtek, 8. septembra, 
ob 19. uri vabi na odprtje nove muzejske razstave 'Mere in 
merilni pripomočki od antike do danes' v Muzeju Kosova 
graščina. Razstava bo na ogled do 15. januarja 2023.

KOZERIJA

V kraljestvu ptic pod Trigla-
vom je bilo tisto leto zelo čud-
no. Vladal je vran skupaj s 
srakami, krokarji in množico 
vrabcev, pa mu nikakor ni us-
pevalo. Potem se je v kraljestvo 
zanesla še ptičja gripa. Vran 
ni več znal obvladati svojega 
posla in je odstopil. Kralj orel je 
poskušal združiti vse ptice, pa 
mu ni uspelo. Končno je pred-
lagal lastovkam in sinicam, da 
prevzamejo vodenje kraljestva. 
Skupaj z nekaterimi manjši-
mi jatami ptic so stopili skupaj 
in v težkih razmerah ob ptičji 
gripi kar uspešno vodili kra-
ljestvo. To uspešno vodenje je 
»šlo v nos« prejšnji vladi, pred-
vsem vrabcem, ki so s prote-
stnim preletavanjem vznemir-
jali ostale ptice in jih hujskali 
proti vladi lastovk in sinic.
Kralj je v tem času poskušal 
vse, da bi združil in pomiril 
svoje ptice. Po dveh letih je ob-
javil vsem pticam, da izberejo 
novo vodstvo. To nesoglasje 
med pticami je izkoristil golob. 

Ptičje kraljestvo

Mislil si je: »Meni pravijo tudi 
golob miru.« Z močno podpo-
ro vrabcev in ostalih nezado-
voljnih ptic je prevzel vodenje 
kraljestva, čeprav so bili neka-
teri vrabci razočarani, ker je k 
sebi vzel tudi vrana in srako, 
ki nista imela podpore z nobe-
ne strani.
Tudi kralju se to leto konča ob-
dobje dolgega, kar uspešnega 
predstavljanja kraljestva. Vse 
ptice v kraljestvu bodo volile no-
vega kralja. Posamezne jate 
predstavljajo svojo ptico, ki bi 
zamenjala dosedanjega kralja. 
In tako je priletel tudi golob in 
predstavil kosa za svojega kan-
didata za kralja. Kos se je na 
predstavitvi trudil in zatrjeval, 
da bo predstavnik vseh ptic, pa 
mu skoraj vse niso verjele. Go-
lob, njegov predlagatelj, je na-
mreč pred tem odklonil vsakršno 
sodelovanje s sinicami in lastov-
kami, ki pa so kar številčne.
Zvečer sta na vereji modrovali 
stari sovi: »Čudni časi so! Celo 
pri nas, sovah, ki predstavlja-
mo najvišji organ v kraljestvu, 
je nekaj čukov, ki ne delajo 
ravno za dobrobit kraljestva.«

Graparjov Štiglc

Radovljica – Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB 
Radovljica tudi letos organizira tradicionalno spominsko 
slovesnost, posvečeno borcem, ki so skupaj z nekdanjim 
španskim borcem, narodnim herojem Jožetom Gregorčičem 
- Gorenjcem pokopani v radovljiškem grajskem paru; letos 
mineva osemdeset let od njihove smrti. Prireditev bo v petek, 
9. septembra, ob 18. uri ob grobnici in obelisku arhitekta Eda 
Ravnikarja. Slavnostni govornik bo Jakob Demšar.

Spominska slovesnost v Radovljici

Ljubljana – Inštitut za nutricionistiko je začel izvajati razi-
skavo NutriCare, ki bo osvetlila izzive v zvezi s prehransko 
preskrbljenostjo stanovalcev domov za starejše občane. Kot so 
sporočili, gre za prvo obsežnejšo nacionalno raziskavo, ki bo 
omogočila vpogled v tveganja za pomanjkanje različnih hranil 
in mikrohranil v tej populaciji, hkrati pa bodo spremljali tudi 
različne kazalnike zdravja. Raziskava se bo izvajala v izbranih 
18-ih domovih za starejše občane. Raziskovalni projekt je pod-
prlo Ministrstvo za zdravje, financira pa ga Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost. Podatki o stanju na tem področju so 
bili doslej zelo skopi, zato bodo rezultati raziskave koristni pri 
načrtovanju izboljševanja oskrbe starejših v prihodnje.

Raziskava o prehranski preskrbljenosti

Jesenice – V nedeljo, 11. septembra, ob 11. uri bo na sedlu 
Rožca tradicionalno prijateljsko srečanje občanov Šentjakoba 
v Rožu in Jesenic. Ob 14. uri bo sledilo družabno srečanje v 
Okrepčevalnici Žičnica v Planini pod Golico.

Srečanje na Rožci

KaŽiPoT, zaNiMivosTi kazipot@g-glas.si
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KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 6. 9.
16.00, 18.00, 20.00 GAJIN SVET 2
20.50 ZVER
19.00, 21.00 PRVIČ RESNIČNO SREČNA
15.40, 17.30  
DC LIGA SUPER LJUBLJENČKOV, sinhro.
19.45 HITER KOT STREL

16.20, 18.20  
MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.
15.30, 17.00  
MINIONI: GRUJEV VZPON, 3D, sinhro.
17.50 ELVIS
20.30 TOP GUN: MAVERICK

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

Rezultati – žrebanje 4. 
septembra 2022

Loto: 6, 11, 18, 27, 36, 
37, 39 in 15

Loto PLUS:  
1, 3, 10, 12, 17, 23, 35 in 2

Joker 6: 989761

Sklad 7. 9. 2022 za 
Sedmico: 4.290.000 EUR
Sklad 7. 9. 2022 za Loto 
PLUS: 1.110.000 EUR

Sklad 7. 9. 2022 za  
Joker 6: 300.000 EUR

LOTO

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

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

www.karitas.si
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Darovanje omogočajo Telekom  
Slovenije, A1, Telemach, T-2.

s ključno besedo

s poslanim  SMS

AFRIKA5
na 1919 boste 

prispevali 5 EUR

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

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

                        + poštnina

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

EUR

Publikacija 
Gorenjska ob 
tridesetletnici 
Republike 
Slovenije vsebuje 
49 člankov, ki so 
jih pisali različni 
avtorji. V člankih 
je predstavljeno 
dogajanje na 
Gorenjskem 
od slovenske 
osamosvojitve 
naprej. Knjiga 
se končuje s 
spomini na leto 
1991. Urednica 
knjige je Jelena 
Justin.

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. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

12Mehka vezava, 112 strani
Redna cena je 15 EUR, če jo kupite ali naročite  
na Gorenjskem glasu je cena samo

EUR
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Zbranih je 140 
najboljših receptov 
slovenskih 
gospodinjstev, 
ki nam lahko 
popestrijo jedilnike. 
Razdeljeni so 
na skupine jedi: 
juhe, predjedi, 
enolončnice, 
mesne jedi, ribe, 
zelenjavne jedi, 
solate, krompirjeve 
jedi, močnate jedi, 
testenine in sladice.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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.

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani
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EUR

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

GARSONJERO na Planini v Kranju. 
Ima samostojno kuhinjo, hodnik, sobo, 
balkon in klet, oddam ženski ali mlade-
mu paru, prost bo od 1. 10. 2022, tel.: 
041/914-957  
 22002205

NAJAMEM

MLAJŠI upokojenec najame majše 
stanovanje, tel.: 040/343-000  
 22002201

POSLOVNI PROSTORI
NAJAMEM

PROSTOR, med Kranjem in Tržičem 
– dvorišče, sadovnjak, hlev, pod, tel.: 
031/255-452  
 22002203

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Fusion, letnik 2008, lepo ohra-
njen, cena 1.500 EUR, reg. do 17. 7. 
2023, tel.: 041/220-856  
 22002191

ŠKODO Octavio 1.0 TSI, l. 07/2022, 
siva, ambition oprema, cena 23.500 
EUR, tel.: 040/567-544  
 22002149

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675  
 22000065

STROJI IN ORODJA
KUPIM

RAZVLAŽEVALEC prostora in po-
končno pant žago z mizo, tel.: 
041/608-765  
 22002206

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

STREŠNO opeko Trajanka Dravograd, 
tel.: 041/724-150  
 22002199

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA drsna vrata, velikost 205 x 60 
cm, ugodno, tel.: 070/433-717 
 22002196

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

STAREJŠI, malo rabljen šivalni stroj 
Bagat Super Slavica 555, v omarici, 
tel.: 04/51-92-170, 064/174-067 
 22002207

HOBI
IŠČEM

ODLIKOVANJA, značke, kovance, sli-
ke, srebrnino, luči in druge stvari, tel.: 
068/173-293  
 22002200

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČE slive, neškropljene, za mar-
melado in kompot, cena po dogovoru, 
tel.: 051/670-138  
 22002208

SEME enoletne trave, ajdo in krmni 
krompir, tel.: 040/355-865  
 22002202

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele barve, pred ne-
snostjo in kg bele piščance. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 22002175

BIKCA ČB, starega 3 tedne, tel.: 
031/446-519  
 22002192

KOZICE in kozličke za nadaljnjo rejo ali 
zakol, tel.: 031/652-451  
 22002195

PAŠNA bikca, stara pol leta, eden cik, 
drugi simentalec, tel.: 031/220-367  
 22002204

TELIČKO limuzin, staro 3 tedne, 
cena 220 EUR, tel.: 04/51-82-366, 
040/475-350  
 22002193

ZAJCE – zajklje lisec, stare 5–6 
mesecev, in starodobna kolesa, tel.: 
040/833-142  
 22002194

STORITVE
NUDIM

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični 
premazi, dekorativni ometi in opleski, 
barvanje nadstreškov, ograj in fasad, 
vam nudim Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 
179, Naklo, tel.: 031/392-909  
 22001910

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  
 22002176

KOZMETIČNE storitve: nege obraza 
in telesa, oblikovanje – barvanje obrvi 
in trepalnic, depilacije, medicinske in 
estetske pedikure, solarij in prodaja 
kozmetike. Špela Meze, s.p., Kranjska 
c. 2, Radovljica, tel.: 070/449-762  
 22002198

RAZNO
PRODAM

POLŽJA krema ali polžji gel – pro-
ti aknam, bolečinam, revmatiti-
su, suhi koži, gubam, ranam ... 
naročila na 070/449-762 ali na  
www.zasijocokozo.si 22002197

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je v 95. letu sklenila  
draga žena, mama, tašča, babica, prababica 

Tatjana Slavec
roj. Ipavic

Od nje se bomo poslovili v četrtek, 8. septembra 2022, ob 16. uri na Mestnem pokopališču 
Kranj. Žara pokojnice bo v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču od 9. ure dalje. 

Namesto cvetja in rož darujte društvu SPOMINČICA na TRR SI56 6100 0001 4609 032.

Žalujoči: mož Saša, hčerka Barbara in sin Aleš z družinama

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)
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Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi se že vrsto let trudi, da bi pražen 
krompir postal samostojna jed, zato vsako leto organizirajo svetovni festival, ki je bil tokrat na Bledu.

Bled – Na Bledu je v soboto 
potekal 22. Svetovni festival 
praženega krompirja, na ka-
terem so se zbrali ljubitelji te 
tradicionalne jedi, ki večkrat 
polni krožnik slovenskih go-
spodinjstev. Na festivalu, ki 
vsakoletno poteka pod okri-
ljem Društva za priznanje 
praženega krompirja kot sa-
mostojne jedi (DPK), so obi-
skovalci lahko uživali v pra-
ženem krompirju na več kot 
99 načinov.

Prvi recept iz leta 1797
Predsednik DPK Stane 

Menard je povedal: »Dogo-
dek pripravljamo, ker želi-
mo predstaviti in ohraniti 

slovensko kultno jed, pražen 
krompir, na slovenskih je-
dilnikih. Zelo me boli, ko vi-
dim gostilne, ki s ponosom 
nosijo ime 'domače', nato pa 
je na jedilniku od krompirja 

samo pomfrit.« Pojasnil je, 
da bi Slovenci morali biti 
bolj ponosni na jed, saj o nje-
ni avtohtonosti priča prvi re-
cept za pražen krompir, ki 
izhaja iz leta 1797.

Vsak krompir je dober, 
če ...

Letos je na dnevu ljubite-
ljev praženega krompirja so-
delovalo 58 pražilnih ekip, ki 
so poskrbele, da so obisko-
valci lahko mirno uživali v 

degustaciji in druženju. Me-
nard je pojasnil, da ima vsa-
ka od ekip svoj recept, vsak 
je malo drugačen, po njego-
vem mnenju pa se skrivnost 
dobrega praženega krompir-
ja skriva v sami predpripra-
vi. »Vsak krompir je dober, 
če ga znamo dobro pripravi-
ti. Treba je imeti pravi krom-
pir, vsako leto izdamo ura-
dni list in krompir testira-
mo, nato ga je treba pravilno 
skuhati, ohladiti, olupiti. Ni 

skrivnih sestavin, so samo 
kvalitetne,« je povedal.

Dogodka, na katerem diši 
po čebuli, krompirju in pra-
ženem, se vsakič udeleži-
jo tudi pražilci iz tujine, saj 
DPK aktivno deluje v kar 27 
državah.

Letošnji pražilci, ki so pre-
potovali najdaljšo pot, da bi 
pražili po svojem receptu, 
so prihajali iz Kanalskih oto-
kov, natančneje iz države 
Guernsey.

Nika Toporiš

Tudi Turistično društvo Gorenja vas je prišlo pokazat svoje praženje. / Foto: Tina Dokl

Potoče – Na srečanju, ki so 
ga imeli na piknik prostoru 
v Potočah, so se zbrale kar 
štiri generacije Roblekovih, 
najstarejša med njimi sta 
bila Jože Roblek in Mili Ra-
movš. Jože je letos praznoval 
94. rojstni dan in je bil četr-
ti otrok v družini, Mili pa ok-

roglih 80. in je bila zadnja, 
kot pravijo 'tamala', deseta 
po vrsti.

Pred tem so se zadnjič sre-
čali pred petimi leti in si že 
takrat obljubili, da se ponov-
no srečajo čez pet let.

«Obljubo smo držali in jo 
bomo tudi naslednjič. Letos 
se bomo še srečali na tradici-
onalnem pohodu k spomin-
ski plošči v Kamniški Bistri-
ci, kjer je v drugi svetovni 
vojni padel Ivan Roblek, ki 
je bil v družini tretji otrok.« 
Kot so še povedali udeležen-
ci, so preživeli sproščujoči 
dan v naravi, v družbi ̋ samo 

domačih˝. »Poskrbljeno je 
bilo za dobro hrano, gospo-
dinje so napekle peciva. Dan 
je minil v prijetnih pogovo-
rih, športnih igrah, za pogu-
mne tudi s kopanjem v reki 
Kokri.«

Srečanje rodbine 
Roblek

Suzana P. Kovačič

Kranj – Včeraj so začeli teči roki za volilna opravila za izved-
bo volitev županov in občinskih svetnikov. Politične stranke 
lahko kandidate za lokalne volitve določajo do 20. oktobra, 
kar je tudi skrajni rok za zbiranje podpore skupin volivcev in 
vlaganje kandidatur. Na ta dan se začne volilna kampanja, 
ki se bo končala dan pred lokalnimi volitvami, ki bodo 20. 
novembra, drugi krog volitev župana v občinah, kjer volivci 
župana ne bodo izvolili v prvem krogu, pa 4. decembra. Roki 
za volilna opravila za volitve v državni svet pa so začeli teči 1. 
septembra. Predstavniki lokalnih skupnosti lahko kandidaturo 
za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov 
vložijo do vključno 23. oktobra, interesne organizacije pa lahko 
kandidature za člane državnega sveta – predstavnike funk-
cionalnih interesov vlagajo do vključno 24. oktobra. Volitve 
predstavnikov lokalnih interesov v državnem svetu bodo 23. 
novembra, volitve predstavnikov funkcionalnih interesov pa 
24. novembra.

Znano, do kdaj se vlagajo kandidature

Štiri generacije Roblekovih / Foto: Rok Ramovš

Bohinjska Bistrica – Zbornica za arhitekturo in prostor Slove-
nije je lani po naročilu Občine Bohinj izvedla javni projektni 
natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Potniško 
središče Bohinjska Bistrica – multimodalno vozlišče na žele-
zniški postaji. Prvo (znižano) nagrado je prejel elaborat, ki so 
ga pripravili arhitekti Denis Hitrec, Tadej Urh, Helena Vozlič 
in Matej Vozlič. Prispele rešitve, vključno z zmagovalno, bodo 
ves mesec na ogled na razstavi v avli Kulturnega doma Joža 
Ažmana. Odprtje razstave bo v petek, 9. septembra, ob 17. uri.

O novem potniškem središču v Bohinjski Bistrici

Na Bledu ves dan dišalo po 
praženem krompirju

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Zjutraj 
bo nastala po nižinah megla. Jutri bo sončno, popoldne bodo 
posamezne nevihte. V četrtek bo pretežno oblačno, pojavljale 
se bodo padavine, deloma nevihte.

Stane Menard, predsednik Društva za priznanje praženega 
krompirja kot samostojne jedi (na sliki desno) / Foto: Tina Dokl

Obiskovalci so lahko 
uživali v praženem 
krompirju na več kot 99 
načinov.

Skrivnost dobrega praženega krompirja se vedno skriva v 
predpripravi. / Foto: Tina Dokl

Na zadnjo avgustovsko soboto se je ponovno 
srečala rodbina Roblek, po domače Srdinčevi iz 
Britofa pri Kranju.

Ob udaru strele se prisrčno zahvaljujemo gasilcem PDG Zgor-
nji Brnik in Cerklje za hitro pomoč. Vsem, ki se bili v tistem 
trenutku prisotni, velika hvala.
Družina Kuralt z Zgornjega Brnika

Zahvala


