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Prve stopničke mladega Jeseničana
Na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kranju je bilo
v finalu kar šest Slovencev. Korošica Janja Garnbret je na domači tekmi
zmagala drugič, Jeseničan Luka Potočar pa je z drugim mestom osvojil svoje
sploh prve stopničke na tekmah svetovnega pokala.
Maja Bertoncelj
Kranj – Tekma svetovnega
pokala v težavnostnem ple
zanju je v Kranju potekala
po enoletnem premoru in je
prinesla nove velike uspehe
slovenskih tekmovalcev. Kar
deset se jih je uvrstilo v polfi
nale, šest pa v sobotni večer
ni finale.
V polni dvorani Zlato po
lje je znova navdušila zlata z
olimpijskih iger Janja Garn
bret. Drugič v Kranju, sku
paj pa že enaintridesetič, je
stopila na najvišjo stopničko
in si zagotovila tudi skupno

zmago v težavnosti. Druga v
Kranju je bila Chaehyun Seo
iz Južne Koreje, tretja pa Na
talia Grossman iz Združe
nih držav Amerike. V fina
lu sta plezali še Vita Lukan,
ki je na koncu osvojila peto
mesto, in Lučka Rakovec, ki
je bila šesta. Kar trije sloven
ski športni plezalci so bili
tudi v moškem finalu. Zma
gal je Japonec Higuči Masa
hiro, tik za njim pa se je uvr
stil Jeseničan Luka Potočar.
To so zanj prve stopničke na
tekmah svetovnega pokala.
»To je bila najboljša tekma
v mojem življenju. V finalu

sem pokazal, kar znam. Te
kmovati pred domači gle
dalci je res nekaj posebne
ga. Najprej sem bil vesel, da
sem prišel v finale, doma
če občinstvo pa mi je bilo v
veliko pomoč, da sem osvo
jil drugo mesto,« je bil pre
srečen devetnajstletnik, ki je
sezono v skupnem seštevku
težavnosti končal na četrtem
mestu. Tretje mesto je v Kra
nju osvojil Nemec Sebastian
Halenke. V finale ste se uvr
stila tudi Domen Škofic, ki je
bil četrti, in prvič Milan Pre
skar, na koncu sedmi.
413. stran

Jeseničan Luka Potočar je na tekmi svetovnega pokala v Kranju zaostal le za Japoncem
Higučijem Masahiro. / Foto: Primož Pičulin

Novi odlok razširil PCT-pogoj
Vlada je izdala odlok, s katerim se širi PCT-pogoj na številne dejavnosti, prav tako uporaba zaščitnih
mask. Ključno merilo zaostrovanja ukrepov je zasedenost bolnišničnih kapacitet, ki se vztrajno polnijo.
Zdravstveni minister Janez Poklukar zato znova poziva: »Čas je za razum. Cepimo se.«
Suzana P. Kovačič
Ljubljana – Vladni odlok je
začel veljati včeraj, kot pa je
na sobotni novinarski kon
ferenci pojasnil zdravstveni
minister Janez Poklukar, je
za njegovo uveljavitev pred
videno sedemdnevno pre
hodno obdobje.
PCT-pogoj (preboleli, cep
ljeni, testirani) morajo izpol
njevati vsi zaposleni in upo
rabniki, ki prihajajo v nepo
sreden stik z drugimi ose
bami oziroma so udeleže
ni v okoljih ali dejavnostih,
kjer obstaja neposredna ne
varnost za izbruh in širjenje
okužb s koronavirusom.
43. stran

Priznanja za
najboljše inovacije
Na Regionalni zbornici Gorenjske so podelili
priznanja za najboljše inovacije ter posebno
priznanje za inovacijo, ki rešuje izziv na področju
epidemije covida-19.
Aleš Senožetnik

V jeseniški bolnišnici so včeraj znova odprli covidni oddelek na zgornjem parkirišču ob
bolnišnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Regionalna zborni
ca Gorenjska Gospodarske
zbornice Slovenije je v sode
lovanju s partnerjema, jav
no agencijo Spirit Sloveni
ja in ministrstvom za gospo
darski razvoj in tehnologi
jo, minuli petek podelila pri
znanja desetim podjetjem
za skupno enajst inovacij ter
posebno nagrado za inovaci
jo, ki rešuje izzive covida-19.
Kot je povedal predse
dnik ocenjevalne komisi
je Stanislav Jakelj, se tudi

na področju inovativnos
ti na žalost kaže vpliv epi
demije. Kljub temu da šte
vilo prijavljenih inovacij si
cer ni bistveno upadlo, pa si
želijo, da bi jih bilo v priho
dnje še več, saj le dobri pro
jekti peljejo družbo v boljšo
prihodnost.
Podelili so štiri zlata pri
znanja, od katerih se bodo tri
najbolje ocenjena potegova
la za priznanja na nacional
ni ravni na osrednji priredi
tvi v okviru dneva inovativ
nosti 12. oktobra v Ljubljani.
45. stran

9 770352 666018

GORENJSKA

GORENJSKA

KMETIJSTVO

ZADNJA

VREME

Država bo prispevala
za bazen milijon in pol

Že lani dobro,
letos rekordno

Kmetijska politika z
vse bolj jasno podobo

Zmagala je
solidarnost ljudi

Občina Radovljica je na javnem
razpisu ministrstva za šport za celovito rekonstrukcijo radovljiškega
kopališča prejela odločbo o sofinanciranju projekta v višini 1,5 milijona evrov. Začetek del je predviden v oktobru.

Na prodajni konferenci Skupine
Domel v Sorici so predstavili lanske rezultate poslovanja, ki so nekoliko boljši kot predlani, letošnji
pa celo napovedujejo rekordno
leto. Tudi za naslednja leta so napovedi dobre.

Kmetijska politika za obdobje
2023–2027 dobiva vse bolj jasno
podobo. Ministrstvo se je o večini
predlogov že uskladilo, odprtih
ostaja še nekaj vprašanj, med drugim o omejevanju neposrednih
plačil na sto tisoč evrov.

Po slabem letu dni od požara v
stanovanjski hiši Bodlajevih v Cegelnici je humanitarna akcija pomoči, v kateri so zbrali 35.401,72
evra, zaključena. Take akcije v Naklem še ni bilo. Družina že stanuje
v novih prostorih hiše.

Danes bo sprva pretežno
jasno, čez dan pa se bo
povečala visoka oblačnost.
Jutri in v četrtek bo znova
pretežno jasno.
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Nova sezona oddaje Dobro jutro
Ekipa oddaje Dobro jutro se bo tudi v novi sezoni trudila, da
bo gledalcem vsak delavnik med 7.00 in 10.00 na TV SLO 1
posredovala izčrpne in kakovostne servisne informacije, pregled dnevnih novic, koristne nasvete za vsakdanje življenje
in raznovrstne razvedrilne vsebine. Poleg že poznanih rubrik
boste v letošnji sezoni lahko primerjali kuharske veščine in
recepte priljubljenih voditeljic, ki se bodo v parih s profesionalnimi kuharji vpisale v Kuharsko akademijo. V novi sezoni
se bomo o Slovencih in našem načinu življenja pogovarjali s
tujci, ki živijo pri nas. Za vse, ki radi berejo, se odpira Televizijski bralni klub.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa
moško majico z logotipom oddaje Dobro jutro. V žrebu boste
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Naštejte
vsaj enega voditelja oddaje Dobro jutro! Odgovore s svojimi
podatki pošljite do četrtka, 16. septembra, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 1, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si.

Pesnica Vera
Morda niste vedeli, da ima Gorenjski glas svoje naročnike tudi
izven Gorenjske. Med naročniki iz tujine ali drugih delov Slovenije je največ takih, ki so se tu rodili in preživeli otroštvo in
mladost, potem pa jih je življenjska pot zaradi različnih razlogov
zanesla v svet. S prejemanjem Gorenjskega glasa ohranjajo stik
z gorenjsko regijo in krepijo gorenjsko pripadnost. Ena izmed
njih je Vera Žabkar iz Šentjerneja, ki se je rodila v Preddvoru in
ima Gorenjsko še vedno rada, saj jo nanjo vežejo lepi spomini. Ko je bila še otrok, takrat se je pisala Miklavčič, se je njena
mama ločila in se z njo in njeno sestro preselila na Dolenjsko.
Verin oče se je še enkrat poročil in Vera je dobila polsestro, s
katero pa ni smela imeti nobenih stikov, saj tega očetova nova
žena ni dovolila. Celo to, da je njen oče umrl, je izvedela šele
štiri leta po njegovi smrti. Polsestre po očetovi strani Vera še
vedno ne pozna, vendar bi jo še vedno rada našla. Veri usoda
ni prizanašala, saj je izgubila kar dva moža. Kljub vsemu ji volje
do življenja ne manjka, zelo rada piše pesmi. Odkar je postala
naročnica Gorenjskega glasa, ki ga zelo pohvali, bo svoje pesmi
lahko objavljala tudi tukaj.

Preddvor
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Predstavili gorenjske
kandidate za poslance
Na srečanju članov občinskih odborov Gorenjske regijske koordinacije Slovenske demokratske stranke
so se predstavili tudi gorenjski kandidati za poslance na prihodnjih državnozborskih volitvah.
Aleš Senožetnik
Snovik – Minulo soboto je
v šotoru pri Termah Snovik potekalo srečanje občinskih odborov Slovenske demokratske stranke. Predsednik kamniškega odbora Jože Mežan je v svojem
pozdravnem govoru poudaril pomen stranke v slovenskem političnem prostoru. Kot je dejal, je vlada, ki
jo vodi premier Janez Janša,
ena najuspešnejših doslej.
Več kot štiristo zbranih v
Snoviku so pozdravili tudi:
kamniški župan Matej Slapar, prokurist Term Snovik Ivan Hribar, predsednik
Gorenjske regijske koordinacije in državni svetnik Bogomir Vnučec, podpredsednika Slovenske demokratske mladine Simona Purkat
in Andrej Hoivik, evropska
poslanka Romana Tomc ter
minister za notranje zadeve
Aleš Hojs.
Na srečanju se je predstavilo osem od skupno enajstih kandidatov, ki bodo na
prihodnjih
parlamentarnih volitvah kandidirali za
poslance državnega zbora v gorenjski regiji. Poleg
zdajšnjih poslancev Branka Grimsa, Leona Merjasca, evropske poslanke Romane Tomc in državnega
sekretarja v kabinetu predsednika vlade Žana Mahniča so tako zbrane nagovorili

Srečanje občinskih odborov Slovenske demokratske stranke v Snoviku, v ospredju sta
Romana Tomc in Aleš Hojs, zadaj Janez Janša in kamniški župan Matej Slapar.
tudi podpredsednik Slovenske demokratske mladine,
sicer pa Škofjeločan Andrej
Hoivik, nekdanji poslanec
in med drugim tudi nekdanji podžupan Mestne občine Kranj Bojan Homan, Tržičanka in nekdanja stevardesa pri Adrii Airways Lucija
Zalokar, Kamničanka Nežka Poljanšek ter direktor jeseniške bolnišnice Marko
Toplak.
Glavni govorec na srečanju je bil predsednik stranke Janez Janša, ki je zbrane spomnil na »supervolilno leto«, ki prihaja, ko nas

čakajo volitve v državni zbor,
za predsednika republike,
lokalne volitve ter izbiranje svetnikov v državni svet.
»Danes smo tukaj zato, da se
domenimo, da gremo naslednje leto na četverno zmago na štirih volitvah,« je dejal Janša in nadaljeval: »Volitve naslednje leto, še posebej v državni zbor, bodo verjetno najpomembnejše po
letu 1990.« V ekonomskem
smislu bodo odločale med
razvojem in nerazvojem,
med tem, ali se bodo gradile nove bolnišnice, vrtci, šole
in domovi za starejše »ali pa

Oj, Preddvor, kraj mladosti moje,
celo življenje srce ti slavo poje.
Daleč stran peljala me je cesta,
v kraje drugačnega mesta.

Zamik pri uvedbi e-vinjet

Tu ni gora, ravna je cesta,
ni sledu od rojstnega mesta.
Kokra, biser voda, čez Preddvor se vije,
od modrine kar sije.

Vlada je pred dnevi potrdila predlog novele zakona o cestninjenju, s katero
zamika celovito uvedbo elektronskega sistema cestninjenja, ki bi ga morali
na podlagi lani sprejetega zakona začeti izvajati prvega decembra.

Kakšna lepota tega je kraja,
to je podoba raja.
Srce, oh to srce, nazaj me vleče,
v kraj otroštva, sreče.

Simon Šubic

Nagrajenec
V nagradni igri, ki je bila objavljena 31. avgusta, prejme dve
vstopnici za koncert Tilna Lotriča v Besnici Franci Kindlhofer
z Bleda. Nagrajencu čestitamo!

Darilo
www.gorenjskiglas.si

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANTON IZLAKAR z Bleda.

Kranj – V skladu s predlogom novele zakona o cestninjenju, ki ga je vlada potrdila prejšnji teden, bodo z decembrom na voljo le letne evinjete za osebna vozila in
polletne za motorna kolesa,
tedenske in mesečne pa šele
februarja 2022.
Na ministrstvu za infrastrukturo so pojasnili, da do
zamika vzpostavitve celovitega sistema elektronskega
cestninjenja prihaja zaradi
zamude pri sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem,
slovaškim Skytollom, do
katere je prišlo zaradi dveh

vloženih revizijskih zahtevkov, ki sta bila sicer zavrnjena kot neutemeljena. Glede
na vse aktivnosti, ki so potrebne za uvedbo elektronske
vinjete, bo Skytoll do 1. decembra vzpostavil le cestninjenje z letno in polletno elektronsko vinjeto. Ker bo izbranemu izvajalcu celovit in
učinkovit nadzorni sistem
elektronskih vinjet uspelo
vzpostaviti šele s 1. februarjem 2022, bo Družba za avtoceste v Republiki Slovenije v vmesnem obdobju od 1.
decembra do 1. februarja še
vedno izdajala kratkoročne
vinjete (tedenske in mesečne vinjete) v obliki nalepk.

Na ministrstvu za infrastrukturo še dodajajo, da
bodo vse vinjete, ki so že ali
bodo do začetka izvajanja cestninjenja z elektronsko vinjeto izdane v obliki nalepk,
veljale do poteka njihove veljavnosti. To pomeni, da
bodo tudi tedenske in mesečne vinjete, katerih veljavnost se bo iztekla po 31. januarju 2022, ko se začne izvajati tudi cestninjenje z elektronsko tedensko in mesečno vinjeto, veljale do poteka njihove veljavnosti. Prav
tako bodo do poteka njihove
veljavnosti veljale polletne
in letne vinjete, izdane za
leto 2021.

se bo dajalo stotine milijonov evrov za razne nevladne
organizacije«. Volitve bodo
tudi v političnem smislu prelomnica, je še povedal Janša,
saj bo šlo po njegovem za odločanje med ustavno demokracijo in »razraščajočim levim fašizmom, ki se razrašča
in si nasilno prisvaja vse več
javnega prostora«. Obsodil
je tudi grožnje in žaljenje
poslancev, nasilno prisvajanje javnega prostora in protestniška gibanja ter dejal, da
v stranki obsojajo vse ekstremizme in so vedno pripravljeni na sodelovanje.

Srečanje gorenjskih
kmečkih žena
Kranj – V četrtek bo tradicionalno srečanje predstavnic
gorenjskih društev kmečkih
in podeželskih žena. Ker so
članice Društva kmečkih
žena Kranj, ki organizirajo
letošnje srečanje, iz štirih
občin – iz kranjske, nakelske, preddvorske in jezerske
občine –, bo tudi program
srečanja potekal po vseh
štirih občinah. Predstavnice
društev se bodo zbrale na Poličarjevi domačiji na Polici pri
Naklem, kjer bodo poskusile
dobrote z njihove kmetije,
si potlej v Kranju ogledale
znamenitosti starega dela
mesta, v občini Preddvor
jim bodo predstavili prenovljeni grad Dvor v središču
Preddvora, na Jezerskem pa
bodo obiskale Šenkovo domačijo. Srečanje bodo zaključile s kosilom na turistični
kmetiji Olipje na Spodnjem
Jezerskem.

AKTUALNO
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Novi odlok razširil PCT-pogoj
31. stran
PCT-pogoj tako velja v
zdravstvu (tudi za obiskovalce nastanjenih pacientov), vzgoji in izobraževanju, socialnem varstvu, prodaji in ponujanju blaga ter
storitev, kulturi, športnih
programih, javni upravi ...
Za zaposlene se uvaja samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi (HAT), ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih, čas in kraj
(doma ali na delovnem mestu) pa določi delodajalec, ki
zagotavlja tudi sredstva za
izvajanje
samotestiranja
s HAT. Uporabniki storitev stroške testiranja krijejo sami. Rezultat samotestiranja s HAT se ne vnaša v
Centralni register podatkov
o pacientu in se ne uporablja za pridobitev evropskega
digitalnega covidnega potrdila. Kot so na ministrstvu
za zdravje pojasnili na primeru: »Test za samotestiranje ne velja za obiske prireditev, oseba s testom za samotestiranje ne izpolnjuje PCT-pogoja, razen na delovnem mestu. Če bodo necepljeni in nepreboleli želeli obiskati prireditve, bodo
morali samoplačniško opraviti HAT.« Tudi denimo
za obisk osebnega zdravnika je obvezen PCT-pogoj,
samotestiranje ni dovolj.
Učenci zadnje triade
osnovne šole, dijaki in študentje še naprej v domačem
okolju izvajajo prostovoljno
samotestiranje za potrebe
izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, stroške testov pa zanje krije država.
V enotah Gorenjskih lekarn je sicer cena HAT-a v
maloprodaji 3,25 evra za en
test ozoroma 16,25 evra za
pakiranje po pet testov.

PCT-izjeme
PCT-pogoja ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let,
osebam, ki pripeljejo otroka
v vrtec, učencem prve triade osnovne šole in glasbene šole do vključno drugega razreda, učencem osnovne šole s prilagojenim programom ali zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami ter uporabnikom storitev trgovinske
dejavnosti po predpisih, ki
urejajo trgovinsko dejavnost, lekarn, bencinskih
servisov, bank in zavarovalniških storitev, pošte, dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane, servisnih delavnic.
PCT-omejitve ne veljajo v
primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda,
medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

KOMENTAR
Simon Šubic

Precepljenost

E

Rezultat samotestiranja s hitrim antigenskim testom se ne vnaša v Centralni register
podatkov o pacientu in se ne uporablja za pridobitev evropskega digitalnega covidnega
potrdila. / Foto: Primož Pičulin, arhiv Gorenjski glas
Obdobje prebolelosti covida-19 pa je iz šest mesecev podaljšano na osem
mesecev.

Zaščitna maska v vseh
zaprtih javnih krajih
Vladni odlok tudi določa,
da je uporaba zaščitne maske obvezna v vseh zaprtih
javnih krajih in tudi na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne
razdalje najmanj 1,5 metra.
Maska pa ni obvezna na odprtih javnih krajih, kjer se

skupina za covid-19 in naj bi
bil predstavljen konec tega
tedna. Zatika se predvsem
pri pravnih podrobnostih,
ne toliko pri vsebinskih.

Naj ne bo alternativa
črna jesen
Prevladujoča delta različica koronavirusa prinaša še
večje breme. »V bolnišnicah
bi imeli ob 70-odstotni precepljenosti na vrhu četrtega
vala 1600 hospitaliziranih
oseb. Ob verjetni 51-odstotni precepljenosti sredi ok-

»Test za samotestiranje ne velja za obiske prireditev,
oseba s testom za samotestiranje ne izpolnjuje PCTpogoja, razen na delovnem mestu. Če bodo necepljeni
in nepreboleli želeli obiskati prireditve, bodo morali
samoplačniško opraviti hitri antigenski test.« Tudi
denimo za obisk osebnega zdravnika je obvezen PCTpogoj, samotestiranje ni dovolj.
upošteva PCT-pogoj. Med
izjemami so tudi otroci do
dopolnjenega šestega leta
starosti, učenci do vključno
petega razreda, ko so v matičnem oddelku, vzgojitelji
predšolskih otrok, učitelji,
kadar predavajo za zaščitno
pregrado, in pa govorniki v
zaprtih javnih prostorih ter
izvajalci športne vadbe, če
je zagotovljena medosebna
razdalja.
Še vedno je ob vstopu v zaprt javni kraj obvezno razkuževanje rok z razkužilom.

Nov semafor ukrepov
konec tedna?
Samo v soboto je bilo že
več kot dvesto hospitaliziranih covidnih bolnikov,
od tega več kot štirideset
na intenzivni negi. Minister Poklukar je poudaril, da
je ključno merilo zaostrovanja ukrepov prav zasedenost bolnišničnih kapacitet, predvsem v intenzivnih
enotah, kar naj bi bilo tudi
vodilo novega vladnega semaforja ukrepov, ki ga pripravlja strokovna svetovalna

tobra, ki je za štiri odstotke
višja, kot je trenutno precepljenih s prvim odmerkom,
bi imeli hospitaliziranih okrog 2900 oseb. To je dvakratnik lanskoletnega maksimuma v bolnišnicah v drugem valu. Na enotah intenzivne terapije bi imeli ob reprodukcijskem številu 2 in
70-odstotni precepljenosti
320 hospitaliziranih oseb,
ob 51-odstotni precepljenosti pa okrog 560. V drugem
valu smo imeli hospitaliziranih največ 219 covidnih bolnikov,« je poudaril minister
Poklukar. Napovedi tudi kažejo, da bi imeli ob 51-odstotni precepljenosti približno
tisoč umrlih, ob 70-odstotni precepljenosti pa bi se ta
številka pomembno znižala. Minister Poklukar je opozoril, da bi kapacitete zdravstva ob teh scenarijih potisnili na maksimalni rob
zmogljivosti, izvajanje ostalih zdravstvenih posegov pa
bi morali ustaviti. »Vse povedano jasno kaže, kako pomembno je, da dosežemo
precepljenost in da z vsemi

ukrepi preprečimo širjenje
virusa,« je pozval.

Na Jesenicah znova
covidni oddelek
V Splošni bolnišnici Jesenice so včeraj znova odprli covidni oddelek na zgornjem parkirišču ob bolnišnici. Uredili so dvanajst postelj, največ jih bodo lahko
zagotovili osemnajst.
Na Kliniki Golnik je bilo
na navadnem covidnem oddelku včeraj zjutraj 19 hospitaliziranih pacientov, šest
med njimi je cepljenih. Povprečna starost bolnikov je 61
let, najmlajši ima 19 let. Na
intenzivnem oddelku se je
zdravilo šest pacientov, trije
so cepljeni, povprečna starost bolnikov na intenzivnem oddelku pa je 62 let.

vropska komisija je pred
tednom dni, na zadnji
avgustovski dan, sporočila, da je Evropska unija v
boju s pandemijo covida-19
dosegla 70-odstotno polno precepljenost odrasle populacije.
V Sloveniji je bilo na isti dan
polno cepljenih 51 odstotkov
polnoletnih prebivalcev, z enim
odmerkom pa 56 odstotkov. S
tem sodimo v krog držav članic
EU, ki imajo najslabšo precepljenost odraslega prebivalstva.
Navedeni podatek je ob nenehnem poudarjanju stroke, da je
cepljenje proti novemu koronavirusu najboljši način, da se
doseže trajna rešitev za pandemijo, vse prej kot spodbuden,
še zlasti v času, ko že čutimo
zagon četrtega vala epidemije
in se je Slovenija na epidemiološkem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje
in preprečevanje bolezni spet
znašla med rdeče obarvanimi
državami.
V iskanju razlogov, zakaj
je med Slovenci tako veliko
nasprotnikov cepljenja, se v
javnosti ponuja več razlag – od
nizke stopnje zaupanja v delo
vlade na področju spopadanja
z epidemijo in njenega nespretnega komuniciranja z državljani do nezaupanja v varnost
cepiv in prepričanja, da je koronavirus velika laž, da gre za
zaroto farmacevtske industrije,
ki na račun pandemije na veliko služi.
Teorije zarot sicer niso novost, a z razmahom interneta,

predvsem pa družbenih omrežij, so se vrste njihovih privržencev močno okrepile. Priča
smo fenomenu, da ljudje vse
manj zaupajo stroki, zato pa
toliko bolj svojim FB-prijateljem, čeprav o marsikom ne
vedo veliko več od njihovega
imena.
Pravzaprav je zanimivo,
koliko proizvodnih delavcev,
trgovcev, gostincev, tajnic, informatikov, pravnikov, ekonomistov itd. je v tem vzporednem, virtualnem svetu kar
naenkrat pridobilo medicinsko
znanje in se čutijo poklicane,
da na družbenih omrežjih
redno objavljajo vedno nova
'dejstva', ki jih oblasti skrivajo
pred zavedenim ljudstvom. In
koliko je kar naenkrat na drugi
strani tistih, ki raje verjamejo
njim kot pa svojemu zdravniku, epidemiologom, Svetovni
zdravstveni organizaciji … Da
bi verjeli zdravnikom? Pa kaj
še, saj so tudi oni del temnih
sil, ki obvladujejo svet in nam
prikrivajo resnico. Politikom?
Ne ga srati! Medijem? Niti
pod razno, rajši vkorakajmo v
RTV studio in zahtevajmo, da
razkrijejo prevaro in predstavijo pravo resnico!
Resnica je, da cepiva, ki dvigujejo raven protiteles, obstajajo in so vsakomur na voljo.
Resnica je, da je trenutno v
Sloveniji med hospitaliziranimi zaradi okužbe 72 odstotkov
takih, ki niso cepljeni ali so
delno cepljeni, in 28 odstotkov
polno cepljenih.

Odprti termini cepljenja
V kranjski vojašnici je
ekipa Zdravstvenega doma
(ZD) Kranj minulo sredo in
četrtek skupno cepila nekaj
čez tisoč ljudi (v terminih
za naročene in nenaročene). V četrtek so cepili tudi
105 otrok in mladostnikov,
od tega 36 s prvim odmerkom cepiva.
Termin za nenaročene bo
Zdravstveni dom (ZD) Škofja Loka znova organiziral
danes, 7. septembra, od 8. do
12. ure na lokaciji Turistično-informacijskega centra v
Škofji Loki, na voljo bodo vsa
cepiva razen Moderne.
V ZD Tržič so na prvem
odprtem terminu od napovedanih petih v septembru
prejšnji teden cepili 57 ljudi,
na rednem vsakodnevnem
enournem terminu za naročene pa so od ponedeljka do
četrtka skupno cepili 94 ljudi, vse z drugim odmerkom
cepiva. V septembru bodo
poleg cepljenja naročenih
pacientov (vsak delovnik od
12. do 13. ure) odprti termini
cepljenja še 7., 14., 24. in 30.
septembra, vsakič od 14. ure
do 16.30.
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Odprli novi oddelek vrtca v Kovorju

Gorenjski glas
torek, 7. septembra 2021

Milijon in pol bo za bazen
prispevala država

Foto: Tina Dokl

Občina Radovljica je na javnem razpisu ministrstva za šport za celovito rekonstrukcijo radovljiškega
kopališča prejela odločbo o sofinanciranju projekta v višini 1,5 milijona evrov.
Marjana Ahačič

Kovor – V Kovorju so v petek uradno odprli nov dislocirani
oddelek Vrtca Tržič, enote Deteljica, ki so ga uredili v prostorih
nekdanje trgovine. Občina Tržič je v obnovo vrtca vložila več
kot 55 tisoč evrov, Krajevna skupnost Kovor pa še dodatnih
40 tisoč evrov v obnovo stavbe. »Trenutno je v enem oddelku
dvanajst otrok v starosti od enega do treh let. V novembru
računamo, da zaživi tudi drugi oddelek za otroke od enega do
dveh let starosti, ki so na čakalni listi in bodo v oktobru, novembru in decembru dosegli starostni pogoj enajst mesecev,«
je povedala ravnateljica Vrtca Tržič Tatjana Blaži. Slovesno
odprtje vrtca je bilo v zunanji dvorani Doma krajanov Kovor,
v sklopu tega je tudi Krajevna skupnost Kovor praznovala svoj
krajevni praznik.

Mamografija za Kamničanke tudi v Domžalah
Kamnik – Ženske iz občine Kamnik v starosti od 50 do 69 let
bodo na mamografijo v program DORA od septembra do
konca novembra vabljene v Zdravstveni dom Domžale, saj
bo mobilna enota zaradi reorganizacije dela v presejalnem
programu v Kamniku stala manj časa kot do sedaj. Sodelavci programa DORA vabijo ženske, da se odzovejo vabilu
na presejalno mamografijo, saj bodo mamografijo opravile
v priporočenih 24 mesecih od zadnjega slikanja. Mobilna
enota programa DORA prihaja v Kamnik z decembrom in
bo ob Domu kulture Kamnik stala do konca februarja 2022
ter poslikala še preostale ustrezne ženske iz občine Kamnik.

Zbirajo predloge za občinske nagrajence
Breznica – Na Občini Žirovnica zbirajo predloge za podelitev
občinskih priznanj za leto 2021. Ta vsako leto podelijo zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim
osebam. Priznanja Občine Žirovnica so naziv častni občan,
plaketa in nagrada. Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko
fizične osebe, podjetja, zavodi, skupnosti, društva, liste ali
politične stranke v občini Žirovnica. Predloge zbirajo do 20.
septembra.

Radovljica – Občina Radovljica je na javnem razpisu
ministrstva za šport za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov prejela odločbo o sofinanciranju nadaljevanja
prve faze celovite rekonstrukcije radovljiškega kopališča v višini 1,5 milijona
evrov. V okviru te faze, katere vrednost je ocenjena na
3,3 milijona evrov, je občina
že lani uredila novo strojnico za elektroenergetske naprave za potrebe sedanjega in načrtovanega novega
kompleksa.
Prva faza sicer zajema še
obnovo garderob, sanitarij
za veliki bazen in kamp ter
restavracijo pa tudi izgradnjo novega pokritega učno-terapevtskega bazena, ki
bo namenjen plavalnemu
opismenjevanju in rehabilitaciji na Gorenjskem, zato
je zanj predvideno tudi sofinanciranje Osnovnega zdravstva Gorenjske.
Na javni razpis za izbor izvajalca rekonstrukcije kopališča je občina v roku, ki se
je iztekel v ponedeljek, prejela tri ponudbe, so povedali
na radovljiški občinski upravi. Začetek del je predviden
v oktobru, ko se bo iztekel
postopek javnega naročila.

Skoraj polovico potrebnih sredstev za izvedbo prve faze obnove radovljiškega kopališča bo
prispevala država.

Občina je že lani uredila novo strojnico za potrebe
sedanjega in načrtovanega novega kompleksa, v
prvi fazi pa naj bi v roku leta in pol zgradili še novi
pokriti učno-terapevtski bazen ter obnovili garderobe,
sanitarije ter uredili restavracijo.
Dela v ocenjeni vrednosti štiri milijone evrov bodo potekala v obdobju dveh let.
Nato je predvidena še
druga faza rekonstrukcije, v okviru katere so načrtovane še preureditev obstoječega olimpijskega bazena v pokrit olimpijski bazen z možnostjo odpiranja

strehe, ureditev vseh spremljajočih prostorov bazenov,
zunanja ureditev kopališča
ter postavitev zunanjega tobogana. Preurejeni kompleks kopališča bo namenjen tako turistom, dnevnim obiskovalcem in domačinom kot vrhunskim in rekreativnim športnikom ter

osebam, napotenim na terapevtsko zdravljenje, poudarja župan Ciril Globočnik. S
tem bo predstavljal atraktivno turistično, sodobno športno-rekreacijsko ter terapevtsko in velneško infrastrukturo. Prilagojena bo sodobnim standardom – tudi ekološkim in energetskim – ter
razvojnim priložnostim destinacije na področju razvoja športnega turizma. Občina Radovljica je namreč tudi
članica konzorcija Olimpijski športni center Bled - Radovljica, še poudarja župan
Globočnik.

Otroci v vrtcu, dela pa še potekajo
Urša Peternel
Jesenice – Energetska sanacija enote vrtca Angelce Ocepek na Jesenicah kljub drugačnim načrtom še ni zaključena. Kot so sporočili z Občine Jesenice, so načrtovali, da se bodo otroci s
septembrom vrnili v popolnoma obnovljene prostore
enote, a zahtevna in obsežna
energetska sanacija objekta trenutno še vedno poteka.
»Razlog je problematično
stanje na (tako slovenskem
kot mednarodnem) trgu surovin in materialov, zaradi
česar prihaja do zamud pri
dobavi potrebnih materialov, na katere niti izvajalec

niti občina ne moreta vplivati,« so pojasnili.
V sklopu energetske sanacije bodo izolirali streho
in fasado, zamenjali okna in
zunanja vrata, uredili ogrevanje in prezračevanje in na-

strojnih instalacijah, to je na
ogrevalnem sistemu in prezračevanju ter elektro instalacijah, prav tako so v celoti montirana okna v šestih
igralnicah in kuhinji ter določenih servisnih prostorih

»Glede na to, da je zjutraj okoli sedem stopinj, ne
vem, kaj so razmišljali, da so sploh odprli vrtec, ki ima
polivinil namesto oken ...«
mestili varčnejša LED-svetila. Vrednost del znaša približno milijon evrov.
»Izvajalcu je kljub problematičnemu stanju že uspelo izvesti izolacijo strehe in
precejšnji del izolacije fasade, izvedena so dela na

na severni strani vrtca. Trenutno pa čakamo še na dobavo okenskih sistemov in stekel za preostalih devet igralnic ter na zunanja vrata,« so
pojasnili.
Ob tem pa prva dva dneva v dveh igralnicah še niso

bila vgrajena stekla, na kar
so opozorili nekateri starši. Ena od mamic je zapisala: »Glede na to, da je zjutraj okoli sedem stopinj, ne
vem, kaj so razmišljali, da so
sploh odprli vrtec, ki ima polivinil namesto oken ...«
Na Občini Jesenice so potrdili, da je bil zaradi zamude pri dobavi stekel res v sredinskem delu dveh igralnic
začasno vgrajen nadomestni material, a poudarjajo,
da to ni vplivalo na normalno uporabo prostorov in varnost ter udobje otrok. Zavrnili so očitke, da je otroke zaradi tega zeblo. Minuli četrtek
so sicer tudi v omenjeni dve
igralnici že vgradili stekla.

Foto: arhiv Občine Jesenice

V jeseniškem vrtcu Angelce Ocepek energetska sanacija še ni zaključena, saj prihaja do zamud pri
dobavi materialov. Je otroke prva dva dneva v vrtcu res zeblo, ker v dveh igralnicah še niso bila vgrajena
stekla? Na Občini Jesenice zagotavljajo, da ne.

Prva dva dneva so v dveh igralnicah v oknih namesto stekel
imeli polivinil, kar je razburilo nekatere starše.
Na Občini Jesenice pravijo, da se skupaj z izvajalcem trudijo, da bodo dela

dokončana čim prej, starše
in zaposlene pa prosijo za
razumevanje.

Gorenjski glas
torek, 7. septembra 2021

Priznanja za najboljše inovacije
31. stran
Med prvo trojico je ekipa podjetja Domel, ki je zlato priznanje prejela za nov
koncept črpalk, namenjenih
za uporabo v e-vozilih, in sicer za trajno hlajenje baterijskega sklopa in pogonskih
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platformo eloT za pametna
omrežja, SRC Infonet za
mobilno aplikacijo eMBL ter
Anžetu Šavsu (Anže Šavs, s.
p.) za razvoj samozavornega magnetnega vozička za
spust po strmi jeklenici.
Bronasto priznanje je
prejela ekipa Alplesa, ki je

testiranju na covid-19, ki
omogoča hiter zajem podatkov pacientov ter poročanje
o pozitivnih izidih ločeno za
PCR- in antigenske teste.
Zbrane je nagovoril generalni direktor GZS Aleš
Cantarutti, ki je poudaril,
da prav inovativne ideje in

temveč tudi v vseh ostalih
porah življenja, ter spodbuditi odločevalce, da še bolj
spoznajo, kako pomembna
je inovativnost ter inovacijam in razvoju namenijo še
več finančnih spodbud.
Predsednica upravnega
odbora Regionalne zborni-

Mednarodna vojaška vaja
tudi na Gorenjskem
Simon Šubic
Bohinjska Bela – Včeraj so se
v Sloveniji začela skupna urjenja pripadnikov Slovenske
vojske in zavezniških vojsk
v okviru mednarodnih vaj
Rock Kleščman in Zvezda
Triglava 21. Vojaške aktivnosti bodo do 23. septembra
potekale v dnevnem in nočnem času na območju Cerkelj ob Krki, Postojne in na
širšem območju Bohinjske
Bele, pri tem si bodo prizadevali, da bodo čim manj
moteče za lokalno prebivalstvo, so sporočili z ministrstva za obrambo.
Na mednarodni vojaški vaji Rock Kleščman v
Cerkljah ob Krki bo skupaj do 950 pripadnic in pripadnikov slovenske in ameriške vojske urilo bojne postopke pehote ob letalski in
minometni podpori.
Na mednarodni vojaški vaji Zvezda Triglava 21
pa se okrog 300 pripadnikov Slovenske vojske, vojsk

Velike Britanije in Združenih držav Amerike ter Natovega Centra uri odličnosti za gorsko bojevanje. Preverili bodo usposobljenost
za gorsko bojevanje ter krepili povezljivost in zaupanje
med zavezniki, svoje zmogljivosti pa bodo preverile
tudi ekipe ambulante nujne
medicinske pomoči Zdravstvenega doma Škofja Loka
in Prostovoljnega gasilskega društva Hotavlje, so pojasnili na ministrstvu za obrambo.
V prvem delu vaje Zvezda
Triglava bo do 10. septembra
usposabljanje iz vojaških
gorniških veščin potekalo na
območju Julijskih Alp, Stola
in v okolici Bohinjske Bele.
Od 13. do 16. septembra sledi še usposabljanje iz bojevanja v gorskem svetu na območju doline Drage in Stola, od 17. do 21. septembra
pa bodo na širšem območju
Blegoša v občini Gorenja vas
- Poljane izvedli še taktično
vajo.

Nagrajene ekipe gorenjskih podjetij
zasnovala pohištvo z zaščito
pred radiofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem, ki
ga oddajajo elektronske naprave, ekipa SIJ Acronija ga
je prejela za razvoj in vpeljavo lastne mobilne storitve v
oblaku, M Sora pa za mobilno aplikacijo, ki omogoča digitalizacijo doslej papirnato
vodenih procesov na terenu.
Priznanje za prispevek
na področju inovativnosti je
šlo v roke ekipi ResEVo, ki
je razvila platformo za popolno digitalizacijo procesov oz. projektov. Posebno
priznanje za inovacijo, ki rešuje izzive, povezane z epidemijo covida-19, pa je prejela ekipa podjetja SRC Infonet, ki je razvilo aplikacijo v podporo množičnemu

Po Globalnem
inovacijskem indeksu, ki
svetovna gospodarstva
meri glede na njihove
inovacijske zmogljivosti,
se Slovenija uvršča
na 32. mesto med 131
gospodarstvi.
drzni pristopi poganjajo gospodarstvo. »Gorenjska je
prepoznana kot regija izjemnih, prebojnih in revolucionarnih idej, zato je prav,
da temu namenimo pozornost,« je dejal Cantarutti in
poudaril, da tudi s takšnimi
dogodki na GZS želijo promovirati in spodbujati inovativnost ne le v podjetjih,

Kaznovan, ko je šel v vrtec
po bolnega otroka
Simon Šubic
Kranj – »Od kdaj mestno redarstvo kaznuje starša, ko
gre po bolnega otroka v vrtec?« se sprašuje naš bralec iz Kranja. Kot je pojasnil, mu je mestni redar konec avgusta napisal kazen
za nepravilno parkiranje, ko
je šel po bolnega otroka v vrtec Janina. »Parkiral sem na
označenem parkirnem mestu in od prejel kazen, čeprav
so ljudje redarju povedali, da
so me videli, kako sem šel v

vrtec. Ljudje so me počakali, ko sem prišel z otrokom
do avta, in mi povedali za
nesramnost redarstva, preden sem sploh videl obvestilo. Bili so zgroženi ob dejstvu, da parkiraš na označenem mestu in greš v vrtec po
bolnega otroka,« se je bralec pritožil nad ravnanjem
mestnega redarstva.
V Medobčinskem redarstvu Kranj so razložili, da je
pred vhodom v vrtec Janina območje kratkotrajnega
parkiranja, ki je v prvi vrsti

namenjeno staršem, ki pripeljejo otroke iz vrtec. »Vse,
kar morajo starši storiti, je,
da na vidnem mestu v vozilu
označijo čas prihoda ter po
izteku dovoljenega časa (30
minut) vozilo odpeljejo. Po
Zakonu o pravilih cestnega
prometa – parkirano vozilo
brez označenega prihoda –
se kršitelju izreče globa v višini 40 evrov. Redar ne more
spremljati razlogov vseh voznikov za neoznačen prihod
v parkiranem vozilu,« so pojasnili.

ce Gorenjske Janka Planinc
je dejala, da brez drznosti in
inovativnosti ni razvoja. »Če
želiš biti konkurenčen, moraš vlagati v razvoj in inovativne projekte,« je dejala in
poudarila, da je za inovativnost potreben tudi finančni
vložek, a da so inovacije tudi
premoženje, ki daje vrednost podjetju. Kot je dejala,
imamo v Sloveniji okoli 40
odstotkov podjetij, ki se lahko pohvalijo z inovacijami,
od tega jih je polovica v tehnološkem in polovica v netehnološkem procesu. Dodala je, da bi si želeli še več
inovacij, a da trendi kažejo,
da so te v porastu, ob tem pa
je opozorila tudi na pomen
zadrževanja raziskovalcev v
domačem okolju.

Bled med najlepšimi
majhnimi mesti v Evropi
Urša Peternel
Bled – Priznana ameriška
potovalna revija Travel + Leisure je na seznam 17 najlepših majhnih evropskih mest
uvrstila tudi Bled. »Očarljiva majhna mesta v Evropi, ki
se lahko pohvalijo z osupljivo krajino, slastno hrano in
še marsičim,« so opisali 17
evropskih manjših mest, ki
jih svojim bralcem priporočajo za obisk. Na seznam so
uvrstili tudi Bled. »Slikoviti Bled je videti kot pravljični
prizor, ki sta si ga zamislila
brata Grimm, najbolj opazna

je cerkev iz 17. stoletja, ki stoji na otoku sredi Blejskega jezera in do katere se lahko pripeljete s čolnom,« so zapisali. Na seznamu so še avstrijski Zell am See, Gangi na Siciliji, Rothenburg ob der Tauber v Nemčiji, Seydisfjordur
na Islandiji, Cadaqués v Španiji, Sozopol v Bolgariji, Saint-Jean-de-Luz v Franciji,
Otepää v Estoniji, Otranto v
Italiji, Zermatt v Švici, Óbidos na Portugalskem, hrvaški Rovinj, Castelsardo na
Sardiniji, Ambleside v Angliji, Pyrgi na grškem Hiosu
in češki Telč.

Imate bolečine v kolenih ali
težave z gibljivostjo kolen?
SODELUJTE V RAZISKAVI O VPLIVU PREHRANSKEGA DOPOLNILA
Z IZVLEČKOM KURKUME NA ZDRAVJE SKLEPOV
STE STARI 35 LET IN VEČ:
• z blagimi in srednje močnimi bolečinami v kolenu
• z bolečinami, ki niso posledica revmatoloških bolezni ali resnih poškodb
• in niste na redni antitrombotični terapiji ter nimate bolezni jeter in žolčnika
KORISTI SODELOVANJA V RAZISKAVI:
• Brezplačna redna in temeljita obravnava pri zdravniku ortopedu
• Brezplačne redne analize krvi

PRIJAVITE SE DANES
www.vizera.eu/T-MOTION • e-mail: tmotion@vizera.eu
T: 051 232 191 (8.–17. uro)
Raziskava poteka v Ljubljani, Mariboru, Kopru in na Jesenicah.

210827 Informacije za uporabnike

elektromotorjev. Podjetje
Elan si je zlato priznanje
prislužilo za inovacijo prvih
zložljivih vsestranskih karving smuči, kranjski Iskratel pa za oblačno platformo,
ki zgradi več zasebnih oblakov na oddaljenih lokacijah,
ki uporabniku približajo računsko moč, avtomatizirajo delovanje ter skrajšajo čas
obdelave podatkov.
Kot četrti so si zlato priznanje dobili tudi snovalci inovacije SIJ Acronija, in
sicer za razvoj zahtevnejših neorientiranih elektro
pločevin za vgradnjo v pogonske motorje električnih
in hibridnih vozil.
Srebrna priznanja so šla
v roke ekipi Iskraemeca,
ki je zasnovalo modularno
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Dnevov narodnih
noš letos ne bo

Gorenjski glas
torek, 7. septembra 2021

Uredili bodo mansardo

Organizatorji so letošnjo povorko ob Dnevih
narodnih noš in oblačilne dediščine odpovedali.

V Domu (starejših) Petra Uzarja v Tržiču so podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem del za projekt
izgradnje in vzpostavitve enote za začasne namestitve, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aleš Senožetnik

Suzana P. Kovačič

Kamnik – Prihodnji konec
tedna bi morala v Kamniku potekati jubilejna, petdeseta izvedba Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine, ki velja za eno izmed
največjih etnoloških prireditev pri nas, a so dogodek konec minulega tedna dokončno odpovedali. Kot so pojasnili na Zavodu za turizem in
šport Kamnik, jim izvedbe
več dogodkov, ki bi jih sklenili s tradicionalno povorko,
ne dopuščajo epidemiološke razmere. »Zavod za turizem in šport Kamnik je tako
sprejel odločitev, da se skozi
srednjeveško mestno jedro
žal zaradi organizacijskih
izzivov, epidemioloških, finančnih in pravnih razmer
v povorki ne bo nekaj desettisočglavemu občinstvu
predstavilo več kot dva tisoč
udeležencev iz Slovenije in
tujine,« so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem je direktor zavoda Rok Jarc dodal: »Civilna zaščita in državne institucije nas obveščajo,
da je stanje okuženih resno,
zato smo se tudi iz tega razloga odločili, da glede na epidemiološko sliko tako v občini kot tudi v državi, s prireditvijo ne želimo stanja še
poslabševati. Ker gre za velik finančni zalogaj in se navodila pristojnih institucij

V slabi sezoni finančna
pomoč čebelarjem
Kranj – Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije in strokovnega odbora za čebelarstvo pri Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije so prejšnji
teden ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Jožeta Podgorška seznanili
z izjemno slabo sezono v
čebelarstvu, ki jo potrjujejo
tudi podatki merilnih postaj
za spremljaje medenja. Na
ministrstvu ocenjujejo, da
čebelarji zaradi tega potrebujejo finančno pomoč, zato
so že napovedali, da bodo za
dodelitev pomoči pripravili
pravne osnove. Čebelarjem,
ki imajo najmanj 150 čebeljih družin in so organizirani
kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
fizična oseba, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovana
kot kmet, naj bi dodelili devet evrov pomoči na družino, čebelarjem, ki imajo od
deset do 149 čebeljih družin,
6,5 evra, ekološkim čebelarjem z najmanj desetimi čebeljimi družinami pa trinajst
evrov na družino.

spreminjajo v zelo kratkem
času, ne bi želeli tvegati in po
nepotrebnem trošiti proračunskih sredstev, posredno
pa tudi davkoplačevalskega
denarja.«
Kljub temu ob pomembni obletnici pripravljajo več
razstav in publikacijo. Pripravili so vizualne in komunikacijske kreative s fotografijami para športnikov olimpijcev Maruše Mišmaš in
Mitje Gasparinija, izšli sta
posebni priložnostni poštni
znamki s podobami narodnih noš in tematski žig, v
teh dneh pa bo izšla publikacija Pokažem se fantu v pisanem gvantu.
Že jutri ob 17. uri bo v prostorih občinske uprave odprtje razstave fotografij Mimonoše avtorja Dušana Letnarja, v četrtek ob 16. uri bo
sledilo odprtje filatelistične
razstave na TIC Kamnik, ob
18. pa v Galeriji Miha Maleš
razstave Živopis – narodna
noša v delih. Prav tako v Galeriji Miha Maleš bo v petek
ob 18. uri predstavitev izdane publikacije, uro kasneje
pa bo v galeriji nad Kavarno
Veronika potekalo odprtje
razstave V pisanem gvant.
Dogajanje bodo sklenili v soboto ob 11. uri, z javnim vodstvom po razstavi Slovenska
majolika v Medobčinskem
muzeju Kamnik na gradu
Zaprice.

Tržič – »Dom bo v zahodni mansardi pridobil dobrih petsto kvadratnih metrov površine, kjer bo sedem
enoposteljnih in ena dvoposteljna soba s kopalnicami, en apartma za zakonski par oziroma dva stanovalca s kopalnico in manjšo
kuhinjo, skupni večnamenski prostor in prostor za osebje na oddelkih ter sanitarni
prostori,« je projekt pojasnil
direktor Doma Petra Uzarja
Tržič Domen Rakovec. Predvidena vrednost projekta je
884.560,81 evra, od tega je
predvidenih 717.383 evrov sofinanciranih sredstev. Izbrani izvajalec del na javnem naročilu je bil Tipo investicijske
gradnje iz Ljubljane, pogodbo sta v petek podpisala direktor podjetja Robert Štrukelj in Domen Rakovec. Rok
za dokončanje projekta je konec septembra 2022.
»Sama gradnja bo razmeroma enostavna, največji zalogaj bodo usklajevanja
ob ukrepih zaradi epidemije covida-19 in s tem povezanih režimov v domu,« je pojasnil Robert Štrukelj. Projektant ureditve zahodne
mansarde dr. Domen Zupančič iz podjetja Gank je
povedal, da je projektiranje
potekalo že v času epidemije, kar je bil velik izziv tudi

Od leve: pomočnica glavnega nadzornika pri gradnji Neva Prešeren, Domen Rakovec,
Robert Štrukelj in Domen Zupančič / Foto: Tina Dokl
zanj, kako pristopiti k projektu glede na smernice ministrstva in tudi v stroki so
poskusili raziskati določene
stvari. Odločili so se za smer
trajnostne gradnje.
Namen projekta je izgradnja in vzpostavitev enote za
začasne namestitve za osebe, starejše od 65 let, v občini Tržič skladno s standardi,
ki veljajo danes. »Vzpostavitev enote bo omilila posledice, ki jih prinaša trend staranja prebivalstva. Z izgradnjo ustrezne infrastrukture se bosta povečala obseg
in kakovost skupnostnih,
neinstitucionalnih storitev

oskrbe starostnikov, kar
ima za posledico večjo deinstitucionalizacijo socialnovarstvenih storitev v Sloveniji.« Kot je še povedal direktor Doma Petra Uzarja
Tržič Domen Rakovec, imajo v domu trenutno 176 stanovalcev, čakalne vrste so, a
dom zaradi okoliščin in pogojev, ki jih narekuje koronavirus, ne more biti polno
zaseden. Zagotavljati morajo t. i. sivo cono in tudi rdečo cono v obstoječih omejenih kapacitetah v primeru okužbe, stavba pa je stara več kot štirideset let, ko
so veljali povsem drugačni

standardi in normativi gradnje ter oskrbe.
Tržiški župan Borut Sajovic je prepričan, da bodo
novi prostori zahodne mansarde sodobni in uporabnikom prijazni.
V načrtu je še ureditev
prečne mansarde za vzpostavitev namenske rdeče
cone za primere te ali kakšne
druge epidemije, hkrati bo
potekala prenova kuhinje
(prezračevalnega sistema).
Sklep ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in
enake možnosti je izdan,
rok za ureditev prečne mansadre je do konca leta 2022.

Že petnajst let pomagajo na poti iz odvisnosti
V Skupnosti Žarek na Bitnjah v Bohinju so z dnevom odprtih vrat proslavili petnajstletnico delovanja.
Urša Peternel
Bitnje – V komuni skupnosti
Žarek na Bitnjah pri Bohinjski Bistrici so v soboto pripravili dan odprtih vrat, s katerim so proslavili tudi petnajstletnico skupnosti, v kateri pomagajo odvisnikom
od prepovedanih drog in alkohola.
Ivanka Berčan, ustanoviteljica in predsednica
Društva Žarek ter strokovna
vodja komune, je orisala petnajstletno delovanje skupnosti. Šestega junija 2006
so v Soteski nastanili prvega člana skupnosti, ki se je
vključil iz zapora v Radovljici, od leta 2007 pa imajo prostore na Bitnjah. V petnajstih letih je v skupnosti bivalo 87 uporabnikov, poleg
tega so v društvu v tem času
na različne načine pomagali še več sto zasvojenim,

bivšim zasvojenim in njihovim svojcem.
»Skupnost deluje na pridobivanju in utrjevanju življenja v abstinenci. Vsekakor življenje v skupnosti ponuja veliko šolo učenja sodelovanja, medsebojne komunikacije, učenja odgovornosti, pridobivanja samostojnosti, znanj in veščin. Glavni del poti pa je spoznavanje
in sprejemanje sebe, predelovanje notranjih ran, pridobivanje novih miselnih
in vedenjskih vzorcev. Vse
to poteka znotraj dnevnega
ritma, v katerem se prepletajo delo, sprehodi, učenje,
pogovori, skupine …« je povedala Ivanka Berčan. Velik
poudarek dajejo tudi pridobivanju izobrazbe in zaposlitve, od leta 2010 pa imajo v skupnosti tudi mizarsko delavnico. Program traja dve leti, po potrebi tudi

V soboto so v Skupnosti Žarek praznovali petnajstletnico delovanja komune.
več. Ob obletnici se je Berčanova zahvalila vsem, ki so
jim pomagali na dosedanji
poti, član skupnosti pa se je

zahvalil vsem zaposlenim.
Dogodka se je udeležil tudi
jeseniški župan Blaž Račič,
Občina Jesenice namreč že

vsa leta – skupaj z ostalimi
zgornjegorenjskimi občinami – podpira dejavnost
društva in komune.
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Šola na samostojni poti
Novoustanovljeno Osnovno šolo Janeza Puharja Kranj – Center obiskuje okoli 570 otrok, skoraj sto pa
tudi vrtec pri šoli. Razpis za ravnatelja bo objavljen po 20. oktobru.
Simon Šubic
Kranj – Kranj je s tem šolskim letom dobil še deveto
samostojno osnovno šolo,
Osnovno šolo Janeza Puharja Kranj – Center, ki je nastala iz Podružnične šole OŠ Simona Jenka – Center in podružnice Primskovo. Začetek pouka v novi samostojni
šoli, ki jo v tem šolskem letu
obiskuje 568 učencev, še 95
otrok pa njen vrtec, so v petek zaznamovali s krajšo kulturno prireditvijo.
Dosedanja OŠ Simona Jenka je bila prevelika, obiskovalo jo je več kot 1300 učencev,
zato je prišlo do ideje, da iz
podružnice Center ustanovijo novo, samostojno šolo in
ji pridružijo še podružnico
Primskovo, je razložil kranjski župan Matjaž Rakovec.
Po njegovem mnenju je zaradi te spremembe lažje organizirati pouk v obeh šolah.
Z županom se strinja
tudi v. d. ravnatelja Klemen

Vršilec dolžnosti ravnatelja Klemen Markelj napoveduje,
da se bo prijavil na razpis za ravnatelja nove Osnovne šole
Janeza Puharja Kranj – Center. / Foto: Simon Šubic
Markelj, ki je v zadnjih mesecih skupaj s sodelavci šolo
postavljal na novo. »Poskrbeti je bilo treba za kup papirologije, pri tem sta nam
pomagali tako občina kot
prejšnja šola. Nekaj dela je
še ostalo, med drugim se

mora do 20. oktobra sestati
svet zavoda, nakar sledi razpis za ravnatelja. Trenutno
tudi sam razmišljam, da bi
se na razpis prijavil,« je pojasnil Markelj.
Novo šolo so poimenovali po Kranjčanu Janezu

Puharju, prvemu slovenskemu fotografu in izumitelju
ene od metod fotografije na
steklo, čigar nagrobni spomenik je postavljen v sosednjem Prešernovem gaju. »Janez Puhar si je glede na to,
kaj je naredil v svetu fotografije, zaslužil, da je po njem
poimenovan tudi javni zavod v Kranju. Tudi sicer mi
je všeč, da v Sloveniji šole poimenujemo po zaslužnih ljudeh, kot je tudi Janez Puhar,
ki je s svojim znanjem in pogumom, da je pogledal izza
okvirjev, tlakoval pot do fotografije, tudi selfijev,« je dejal
Markelj.
Stavbo OŠ Janeza Puharja
Kranj – Center so sicer lani
obnovili in rekonstruirali.
Šest milijonov evrov vredno investicijo sta sofinancirali Evropska unija s skoraj
3,5 milijona evri in država z
nekaj več kot 800 tisoč evri.
Z rekonstrukcijo je šola pridobila osem novih učilnic in
štiri vrtčevske oddelke.

Neizsanjane sanje izgubljajo moč
Na literarnem večeru Neizsanjane sanje izgubljajo moč, ki je potekal v Dvorani Marjance Ručigaj
v Trzinu, so se predstavili sodelujoči avtorji na 12. literarnem natečaju Pokrajinske zveze društev
upokojencev (PZDU) Gorenjske.
Maša Likosar
Trzin – Srečanja gorenjskih
upokojenskih avtorjev in avtoric, ki jih pripravlja Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske, tokrat
skupaj z Društvom upokojencev Žerjavčki Trzin, so
po besedah Dragice Vesković, podpredsednice PZDU
Gorenjske in predsednice
Komisije za kulturo in tehnično kulturo pri omenjeni zvezi, po udeležbi vsako
leto številnejša. Svoja besedila je letos na literarni natečaj PZDU Gorenjske poslalo 32 pišočih iz šestnajstih
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gorenjskih društev. Naslov
za srečanje Neizsanjane sanje izgubljajo moč je Veskovićeva povzela po verzu sodelujoče avtorice Janke Jerman iz pesmi Življenje. Pesnica Minka M. Likar, ki se
je udeležila vseh srečanj, je
zapisala: »Dosti se je v tem
času spremenilo, razširilo,
izboljšalo, nekateri ustvarjalci so se, žal, poslovili, dohiteli so nas novi. Nekaj pa
nas je še iz stare šole in vsakokrat sem vesela snidenja.«
Ob tej priložnosti so izdali
tudi zbornik, kjer so predstavljeni vsi avtorji ter objavljena vsaj ena pesem ali krajši

prozni odlomek vsakega od
njih. »Med poezijo je nekaj
prigodniških in precej domoljubnih pesmi, ki opevajo lepote naših krajev, planin, včasih preveč na splošno, brez iskanja izvirnih
prispodob. Zrelejše pesmi
pa spregovorijo o minevanju, odnosih med ljudmi, ki
so vse prej kot harmonični,
zatekanju v samoto, z besedami pa znajo pričarati tudi
čarobno jutro ali preprost
sončni žarek, ki nas ogreje.
Spregovorili so tudi o manj
običajnih temah za poezijo,
kot sta stranišče in krematorij,« je ocenila Veskovićeva,

ki je besedila tudi zbrala ter
uredila; in še: »Proza je tematsko in slogovno zelo
raznolika, lotilo pa se je je trinajst avtorjev in avtoric, ki se
v minimalističnih zgodbah,
daljših proznih delih, nekateri pa v neke vrste sinopsisih bolj ali manj spretno lotevajo intimnih zgodb posameznikov, medsebojnih
razmerij, spominov na vojna in zgodnja povojna leta,
tudi družbenih in socialnih
vprašanj.« Prvič so objavili
tudi dramsko besedilo oziroma humoristični skeč z naslovom Srečanje na vasi avtorice Gabrijele Tavčar.

Minibusa Jurij in
Agata že na cesti
V septembru v Škofji Loki poskusno uvajajo nova
mestna električna minibusa, ki so ju poimenovali
Jurij in Agata. Prilagojena sta prevozu starejših in
gibalno oviranih oseb.
Mateja Rant
Škofja Loka – Uporaba
mestnega e-minibusa je v
prvi vrsti namenjena manj
mobilnim, ranljivim skupinam prebivalcev, povečevanju njihove mobilnosti in
dostopnosti do najbolj pomembnih javnih objektov in
storitev ter navezav na prometna vozlišča, so poudarili na Občini Škofja Loka. Vozili bosta omogočali povezavo med območji, ki niso dostopna z obstoječim javnim
prevozom. »Uporabljajo pa
ga seveda lahko tudi drugi
občani in obiskovalci, da se
bodo z njim lažje in hitreje
premikali po mestu.«
Nova mestna e-minibusa
so poimenovali Jurij in Agata po junakih romana Ivana Tavčarja Visoška kronika. Imeni so občani izbrali v
javni anketi. Storitev prevoza izvaja Javno podjetje Komunala Škofja Loka v sodelovanju z Društvom Sožitje
Škofja Loka, vsaj v poskusnem obdobju pa bo storitev
brezplačna, so razložili na
občini. Kot pojasnjujejo, so
potek trase in samo storitev
izvajanja prevozov uskladili s ciljnimi skupinami, s čimer so jo poskušali kar najbolj približati uporabnikom.
»Po poteku preizkusnega pilotnega obdobja bomo potek

trase in časovnico izvajanja
prevozov glede na potrebe
občanov lahko še dodatno
prilagodili.« Minibusa nimata vnaprej začrtane trase, območje izvajanja prevozov je omejeno na območje
širšega mestnega središča
Škofje Loke: del naselja Stara Loka, Ceste talcev, Partizanske ceste in Šolske ulice,
Blaževe ulice, Cankarjevega
trga, Mestnega trga, Poljanske ceste, Grajske poti, Fužinske ulice, Kopališke ulice, Spodnjega trga, Puštala in Stare ceste. Krožna vožnja se bo izvajala med tržnico na Partizanski cesti,
Trgom pod gradom in parkiriščem Tehnik ter spet nazaj do tržnice.
Minibus bo vozil od ponedeljka do petka med 8. in
18. uro ter ob sobotah med
8. in 14. uro. Vstop in izstop
na minibus bo mogoč kjer
koli znotraj območja izvajanja prevozov, pri čemer lahko uporabniki z dvigom roke
minibus ustavijo kar med
vožnjo. Prevoz si je mogoče
zagotoviti tudi s klicem na
telefonsko številko +386 51
444-760. Ta čas je pri vožnji
z minibusom treba izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in uporabljati zaščitno masko, zaželeno je tudi razkuževanje
rok, so še dodali na občini.

V središču Domžal urejajo pešpoti
Domžale – Pot ob stavbi na Ljubljanski cesti 70 v središču
Domžal, ki pelje tudi mimo domžalske Pošte, je Občina Domžale v teh dneh na novo uredila in povezala z že obstoječo
navezavo, ki vodi do avtobusnega postajališča. Dela so poleg
novega tlakovanja pešpoti vključevala zatravitev, urejeno je
bilo tudi odvodnjavanje. Gre le za eno v nizu površin za pešce,
ki jih zadnja leto urejajo v središču mesta. Za tokratno investicijo so iz proračuna namenili dobrih 42 tisoč evrov brez DDV.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., Ul. XIV.
divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o
prodaji z dne 25. 8. 2021 objavlja:

Javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
(objava Uradni list RS z dne 3. 9. 2021) – prodaja
trosobnega stanovanja na naslovu Hrušica 215.
Opis predmeta prodaje:
1.	Stanovanje št. 6 v stavbi 1420, k.o. Dovje: trosobno stanovanje v 2. nadstropju s kletno shrambo in garažo v večstanovanjskem objektu na naslovu Hrušica 215, Hrušica; katastrski podatki: posamezni del št.: 6 v stavbi št. 1420, k. o. 2171 –
DOVJE (ID 2171-1420-6) – neto tlorisna površina 107,70 m2;
rnergetski razred E (143 kWh/m2a).
•	
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
107.000,00 EUR.

Na literarnem večeru so sodelujoči avtorji recitirali svoja dela. / Foto: Jožef Pavlič

Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu nepremicnine@dars.si oz. spletni strani www.dars.si ali po
telefonu št.: 04/ 58 12 931, 01/ 30 09 885.
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Starejši si želijo biti slišani
Člani Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) iz vse Slovenije so se v torek zbrali v Škofji Loki na prvem množičnem srečanju od začetka epidemije covida-19
in opozorili na vse slabši položaj upokojencev in nasploh starejših v Sloveniji.
Mateja Rant
Škofja Loka – »Nihče nima
pravice bolezni covid-19 izkoriščati za slabšanje družbenega in ekonomskega položaja starejših ter za izrivanje starejših na rob družbe,«
so na srečanju v Škofji Loki
svoje sporočilo jasno izrazili
člani SUS. Ob tej priložnosti so svoje nezadovoljstvo
strnili tudi v pismu, ki so ga
naslovili na vlado in vse poslanske skupine v državnem
zboru, v njem pa navedli
tudi šest konkretnih zahtev
za izboljšanje položaja starejših. Želijo si tudi, da bi bil
njihov glas bolj slišan.
Člani upokojenskega sindikata so se najprej zbrali pred pred mestno hišo v
središču Škofje Loke, položili cvetje pred spominsko
ploščo padlim članom Sokola med narodnoosvobodilno
vojno in se spomnili žrtev
osamosvojitvene
vojne.

Zbrane je nato nagovorila
predsednica SUS Francka
Ćetković, ki je poudarila, da
ne dovolijo, da jih vladajoči
odrivajo od soodločanja o zadevah, ki zadevajo tudi upokojence. Opozorila je, da se
revščina med starejšimi ne
znižuje kljub dodatkom, ki
so jih bili deležni starejši, ter
kljub izredni in redni uskladitvi pokojnin. »Pod pragom
revščine živi 97 tisoč upokojencev, torej skoraj dvajset
odstotkov vseh upokojencev.« Zaradi podražitev se
realna kupna moč upokojencev še zmanjšuje, revščina
pa poglablja. Revščino starejših bi po njenih besedah
lahko omilili s spremembo zakona o varstvenem dodatku, tako da bi pravico do
dodatka pripadla vsem upokojencem glede na dohodkovni cenzus. Nobena vlada doslej tudi ni zmogla predložiti v sprejem zakona,
ki bi resnično dolgoročno

Člani SUS so tudi s transparenti opozorili na vse slabši položaj upokojencev in nasploh
starejših v Sloveniji. / Foto: Primož Pičulin
uredil potrebe starejših po
dolgotrajni oskrbi, je razočarana Francka Ćetković.
Spomnila je tudi, da upokojenci še vedno zaman čakajo

zdravstvenih storitev, kar še
posebno občutijo bolni in
starejši, vlada pa ignorira socialni dialog ter odloča o položaju in življenju starejših

Ne enkrat, desetkrat je »biv«

Nov nadzorni svet Elektra Gorenjska
Kranj – Minuli četrtek je na sedežu podjetja Elektro Gorenjska
potekala ustanovitvena seja novega nadzornega sveta. Na
redni skupščini družbe, ki je bila 23. julija, so bili namreč za
naslednje štiriletno mandatno obdobje imenovani za nove
člane nadzornega sveta Gabrijel Škof, Rudolf Ogrinc, Vid Meglič in Gregor Tomše. Za predsednika nadzornega sveta so v
četrtek izvolili Rudolfa Ogrinca, za njegovega namestnika pa
Gabrijela Škofa.

Minuli konec tedna se je odvil osrednji del tokratnega desetega Križnikovega fesivala Jenkret je biv …

nmsb.pismen.si

Aleš Senožetnik

Nacionalni
mesec
skupnega
branja

DRUŠTVO BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE, DIMIČEVA ULICA 9, LJUBLJANA

8. 9.—10. 10. 2021

ilust: Tanja Komadina | Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS

na uskladitev pokojnin iz
prejšnjih let za 3,5 odstotka in iz lanskega leta za odstotek. Poudarila je, da se
zmanjšuje dostopnost do

brez in mimo njih. »Zato
so njene rešitve in odločitve
slabe in neustrezne, kar še
zlasti velja za ukrepe med in
v zvezi z epidemijo. Soočeni
smo bili z diskriminacijo – z
ukrepi, ki so stanovalce domov zapirali, jim onemogočali srečevanja s svojci, svojimi dragimi.« Prav tako je
bila po njenih besedah stanovalcem v domovih onemogočena zdravstvena oskrba v zdravstvenih ustanovah. »Po številu umrlih v domovih za starejše smo v vrhu
evropskih držav.« Ker znova prihajamo v obdobje povečanja števila obolelih, starejši zato pričakujejo oziroma zahtevajo, da morebitni
ukrepi ne bodo diskriminacijski, da ne bodo omejevali
osnovnih človekovih pravic.
»Posebej opozarjamo, da se
ne sme več zapirati stanovalcev domov za starejše, ne
sme se jim onemogočati obiskov, srečanj s svojci.«

Motnik – Minuli konec tedna
se je zaključil deseti Križnikov festival Jenkret je biv …
V petek so se ljubitelji pravljic vseh generacij ponovno zbrali v motniškem Parku pod lipami, kjer so jim z
najboljšimi zgodbami minulih desetih let postregli izkušeni pripovedovalci Rok
Kušlan, Ivanka Učakar, Irena Cerar, Boštjan Napotnik Napo, Vroča župa, Špela Frlic in Breda Podbrežnik Vukmir, za glasbeno popestritev
pa je poskrbela Neža Drobnič Bogataj.
V minulih desetih letih
je Motnik postal priljubljen
kraj za pripovedništvo in
vsakoletno srečevališče ljubiteljev ljudskih pravljic, festival pa se je v tem času razširil tudi na druge okoliške
kraje. Kot nam je povedala
direktorica Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik Breda Podbrežnik Vukmir, rdeča nit festivala ostaja pripovedništvo, s katerim je festival v minulih letih ves čas
pridobival prepoznavnost in
kvalitetne pripovedovalce, s
tem pa so prihajali tudi obiskovalci. »Pomembni pa so
še drugi rezultati festivala.
Tako smo izdali tudi zbirko

Breda Podbrežnik Vukmir
pravljic, ki jih je zbral Gašper
Križnik, Motničani pa že razmišljajo, kako bi še ohranili
spomin na Gašperja Križnika, morda s spominsko
sobo ali pa celo s pripovedovalskim centrom. Skratka,
festival vsebinsko raste, vključujemo več različnih prizorišč, različne ciljne publike, največji dosežek pa je, da
smo po desetih letih še vedno enako navdušeni kot na
začetku,« je še povedala Breda Podbrežnik Vukmir.
Križnikov festival že deseto leto zapored organizira

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik skupaj s Kulturnim društvom Motnik in
Turističnim društvom Motnik, v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport Kamnik ter Zavodom za turizem in šport Vransko.
V sklopu festivala so se
poleg osrednjega pripovedovalskega večera zvrstili še
številni drugi dogodki. Že
konec avgusta so poslušalci lahko na vrtu kamniškega Frančiškanskega samostana prisluhnili ljudskim
pravljicam,
povedkam,

anekdotam in spominom,
ki so ga organizatorji pripravili skupaj z Društvom sveti
Jakob in naslovili Zgodbe od
Kamnika do Motnika.
V Mekinjskem samostanu je potekala pripovedovalska delavnica z Margarete Wenzel, v Schwentnerjevi hiši pa delavnica z Vlasto
Mlakar, na kateri so se udeleženci spoznali z izdelavo
mazil iz smrekovih vršičkov. Letošnja tema festivala je bila namreč tudi čudežni svet rastlin. V parku
Pod lipami so tako pripravili tudi pripovedovalski večer, na katerem so sodelujoči pripovedovali pravljice o
rastlinah in njihovi čudežni moči.
V Kreativni četrti Barutana pa so v sodelovanju z
MC Kotlovnica organizirali Zgodboris, na katerem
sta zgodbe, ki so jih pripovedovali Anže Slana, Matic
Maček in Aljoša Rebrača, z
ilustracijo 'v živo' pomagala oživiti Ivan Mitrevski in
Miha Hančič.
Gost festivala je bil tudi
Boštjan Gorenc - Pižama,
ki je na Trojanah poleg dua
Vroča župa pripravil izbor
avtorskih pravljic, ki jih je
napletal ob spremljavi glasbenika Srečka Meha.

Gorenjski glas
torek, 7. septembra 2021
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Že lani dobro, v letošnjem letu rekordno
Na prodajni konferenci Skupine Domel so predstavili lanske rezultate poslovanja, ki so nekoliko boljši kot predlani, letošnji pa celo napovedujejo rekordno leto.
Ana Šubic
Sorica – Skupina Domel je
lani ustvarila 147,7 milijona evrov čistih prihodkov
od prodaje (malenkost več
kot v 2019), od tega največji
delež (143,7 milijona evrov)
predstavlja realizacija prodaje družbe Domel. Poslovno
leto so končali s 7,4 milijona
evrov čistega dobička, kar je
več kot predlani (6,8 milijona evrov). »Izboljšali smo finančni vzvod in znižali zadolženost,« je Jaka Kavčič, direktor marketinga in prodaje Domel Holdinga, poudaril na tradicionalni prodajni
konferenci Skupine Domel,
ki je v petek potekala v Sorici.
Letos Domelu kljub nadaljnjemu vplivu širjenja
koronavirusa na gospodarsko dejavnost kaže še bolje
kot lani; pravzaprav za zdaj
beležijo rekordne številke.
»V letu 2021 smo načrtovali 162 milijonov evrov oziroma približno desetodstotno
rast prihodkov od prodaje v
primerjavi z letom 2020, po
trenutnih ocenah pa bomo
realizirali več kot 170 milijonov evrov prodaje, če bodo

vidimo na programih e-mobilnosti in baterijsko-napajanih aparatov v segmentu
vrtne opreme in ročnih orodij,« je razložil Kavčič in dodal, da je osrednja usmeritev
korporativne strategije skupine Domel za obdobje od
2022 do 2027 trajnostna naravnanost, ki je zajeta v več
strateških aktivnostih, in sicer z vseh treh vidikov trajnosti: družbenega, okoljskega in ekonomskega. Letos
so obstoječi strateški dokument 2020 do 2025 tudi nadomestili z novim za obdobje od 2022 do 2027. Kot so
pojasnili v Domelu, cilji vsebinsko ostajajo precej podobni, so pa svoj glavni strateški cilj v zadnjem letu horizonta ambiciozno dvignili
s 60.000 evrov na zaposlenega v letu 2025 na 65.000
evrov na zaposlenega v letu
2027. »S ciljem rasti dodane vrednosti uresničujemo
svoje poslanstvo družbeno
odgovornega delodajalca in
zagotavljamo kakovostna
delovna mesta. Gradimo na
razvoju novih kompetenc
zaposlenih, ki bodo nujne za te spremembe ter ki

Prodajno konferenco so tudi letos popestrili s predstavitvijo končnih izdelkov, v katere so
vgrajeni Domelovi motorji ali komponente. / Foto: Tina Dokl
jesenski meseci kolikor toliko normalni. Napovedi trenutno še kažejo celo večje povpraševanje, vendar se
pričakuje umirjanje na trgu,
predvsem zaradi povečanih
zalog ter pomanjkanja nekaterih strateških materialov –
kot so polprevodniki, tudi

jeklo, granulati ...« je pojasnil Matjaž Čemažar, predsednik uprave Domel Holdinga.
Napovedi Domelovih kupcev za naslednje srednjeročno obdobje so prav tako
zelo dobre, saj ob že sklenjenih pogodbah pričakujejo v

povprečju kar osemodstotno letno rast obsega prodaje. »Trend elektrifikacije še
naprej deluje v prid Domela.
V letu 2021 praktično v vseh
poslovnih enotah poslujemo krepko nad planom.
Največjo rast v prihodnjem
srednjeročnem
obdobju

Srečanje borcev na Puču

KRATKE NOVICE
Zapora lokalne ceste Bukovščica–Strmica
Bukovščica – Zaradi nadaljevanja rekonstrukcije lokalne ceste
so včeraj vzpostavili popolno in delno zaporo ceste med Bukovščico in Strmico, ki bo trajala do 25. septembra. Popolna
zapora velja od 8. do 19. ure, delna pa od 19. do 8. ure, so
sporočili z Občine Škofja Loka in dodali, da v tem času dostop
iz loške smeri do naselij Strmica in Stražišče ni mogoč. »Do
vasi Strmica je možen dostop le iz kranjske smeri.«

V soboto je bilo na Puču v Martinj Vrhu tradicionalno srečanje borcev gorenjskih partizanskih enot.
Ana Šubic

Začela se je obnova kamniške obvoznice
Kamnik – Direkcija RS za infrastrukturo je včeraj začela napovedano obnovo kamniške obvoznice. Kot so sporočili s kamniške občinske uprave, bodo dela potekala med križiščem pri
Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra in križiščem pri Avto
Cerar. Gradbena dela bodo potekala ob delnih zaporah ceste,
promet bo urejen izmenično enosmerno. Obnova dotrajane
ceste bo predvidoma trajala dva meseca.

V naši PE Beljak/Villach
zaposlimo:
Šoferja tovornih vozil, B/C/C95, m/ž
(Kraftfahrer mit Führerscheinklassen B/C/C95)

Slavnostni govornik Franc Franko, predsednik Krajevne organizacije združenja borcev
Škofja Loka-mesto
pogosto očita, je še poudaril Franko, ki je bil kritičen
do odnosa trenutnih oblasti do NOB in avtokratskega
vodenja države. »To ni čas,
ki smo ga po osamosvojitvi in spremembi družbeno-političnega sistema vsi
pričakovali, to ni čas človekovega dostojanstva in demokracije. Dogaja se samo
sesuvanje vsega, kar je še

ostalo v naši družbi dobrega, kot sta zdravstvo in šolstvo, pa še to je daleč od idealnega,« je povedal.
Na srečanju, ki sta se ga
udeležila tudi škofjeloški
župan Tine Radinja in podžupan Železnikov Matej
Šubic, je podpredsednica
Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka Milena Sitar podelila srebrno

plaketo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, in sicer Janezu Jelencu za uspešno opravljanje
predsedniške funkcije v Krajevni organizaciji Dražgoše.
V kulturnem programu so
sodelovali člani Kulturno-umetniškega društva France Koblar, Francetovi orgličarji in Harmonikarski orkester Železniki.

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

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

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

Vzdrževalca m/ž

(Instandhaltungstechniker)

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

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

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Martinj Vrh – Združenje borcev za vrednote NOB Škofja
Loka in občinska organizacija iz Železnikov sta minulo soboto na Puču v Martinj
Vrhu nad Železniki organizirala tradicionalno srečanje
borcev gorenjskih partizanskih enot in podpornikov. Na
tem območju so bili namreč
ustanovljeni Škofjeloški odred, Prešernova brigada in
Gorenjsko vojno področje.
»Vedno znova se zgledujmo
po naših borcih, ki so v najtežjih časih ohranili pokončnost in dostojanstvo,« je dejal slavnostni govornik Franc
Franko, predsednik Krajevne organizacije združenja
borcev Škofja Loka-mesto, in
spomnil, da letos proslavljamo tudi 80. obletnico ustanovitve OF, ki pa je 27. aprila zaradi znanih ukrepov ni
bilo možno praznovati javno,
so se pa zato po vseh združenjih in krajevnih organizacijah organizirali po svoje
ter obletnico dostojanstveno
obeležili z venci in prapori.
Narodnoosvobodilni boj
ni bil samo boj komunistov za oblast, kar se danes

vključujejo večjo trajnostno
ozaveščenost in usposobljenost zaposlenih ter še višjo
strokovnost in zavzetost zaposlenih,« pravi Kavčič.
Zaradi povečanih potreb
in težav v oskrbovalnih verigah se v Domelu soočajo
predvsem s pomanjkanjem
kapacitet v proizvodnji in
kroničnim pomanjkanjem
kadrov, so še poudarili na
prodajni konferenci. Trenutno imajo v Skupini Domel
1428 zaposlenih, od tega v
Sloveniji 1358, kar je sto več
kot lani v tem času in trideset več kot konec leta 2020.
»V Domelu še vedno zaposlujemo praktično vse profile, predvsem pa je trenutno pomanjkanje mojstrov
in delavcev za bolj strokovna
dela,« pojasnjuje Čemažar.
V Sorici so kot običajno
predstavili tudi Domelove
najnovejše izdelke, vgrajene v baterijska ročna orodja za vrtno in gradbeno uporabo ter v belo tehniko. Precejšno pozornost so namenili tudi segmentu e-mobilnosti, še posebej e-kolesu eCult z vgrajenim Domelovim pogonom.

Začetna mesečna plača 1.791,00 EUR bruto.
V primeru ustrezne kvalifikacije plačamo tudi bistveno več. Delovni
teden od ponedeljka do petka. Znanje nemščine je prednost.
Veselimo se vaše prijave v nemščini na:
ilge@ilge.at
0043 4242 32526
www.ilge.at
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Dobrodelni Junaki
Društvo Junaki 3. nadstropja je v sodelovanju z Občino Cerklje organiziralo
prvi dobrodelni koncert, kjer so nastopili tudi Junaki – otroci in mladostniki,
ki prebolevajo raka ali pa so ga premagali, ter njihovi starši in sorojenci.
Maša Likosar
Cerklje – Koncert, kjer se je
predstavilo petdeset nastopajočih, med njimi šest Junakov, je bil namenjen ozaveščanju o otroškem raku, ki

del družbe, se pogovarjati in
biti sprejeti. Vsi, ki so se ali
se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike, imajo za seboj
neprijetne izkušnje, a kljub
temu ostajajo borci, ki se ni-

še vedno velja za tabu temo.
»Ljudem želimo približati
zavedanje, da so otroci z rakom med nami, da želijo biti

V nedeljo je bil 'šuštarski praznik' v Tržiču v opazni preobleki z butično
ponudbo slovenskih izdelkov in letos z omejenim obsegom zaradi omejitev,
povezanih z novim koronavirusom.

Kot prvi je s himno Junakov, ki nosi naslov Barve
sveta, nastopil Junak Janež
Matko Juvančič, pevec, tolkalist in pianist. Predstavila
se je Junakinja Neža Žaža,
ki se je v zadnjem letu naučila igranja klavirja, zelo dobro pa igra tudi ukulele. Junakinja Karolina Lukman
je skupaj z mamo in Junakinjo Urško Sikovšek zaigrala avtorsko skladbo za violino, klarinet in klavir. Junak čarodej Jan Luis Fedko
je čaral, koncert pa je sklenil
Junak Matej Logar s sestrama Niko in Meto. »Slišali
smo avtorske skladbe, različne pevske in instrumentalne zasedbe, nastopili so
plesalci in folkloristi. Nismo pa pozabili tudi na otroke, ki v boju z rakom žal
niso zmagali,« je dejala Kraljeva in dodala: »Želimo si,
da bi koncert postal tradicionalen in bi Junakom omogočili, da pokažejo, kaj znajo, predvsem pa, da niso nič
drugačni od zdravih otrok.«
Zbrana sredstva koncerta
bodo namenili za glasbeno
terapijo, ki jo od maja letos
na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v
Ljubljani izvaja glasbena terapevtka Mihaela Kavčič.

Junak Janež Matko Juvančič je zapel himno junakov, ki nosi
naslov Barve sveta. / Foto: Tina Dokl
koli ne predajo ali obupajo,«
je pojasnila Simona Kralj,
aktivna članica Društva Junaki 3. nadstropja.
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Suzana P. Kovačič
Tržič – Občina Tržič kot glavni organizator prireditve se
je zavzela za to, da se na stojnicah predstavijo ponudniki z najmanj sedemdesetimi odstotki izdelkov lastne
proizvodnje ali slovenskega
izvora. »Šuštarska nedelja
se mora vrniti h koreninam,
zrasla je namreč iz potreb in
ponudbe tržiških obrtnikov
in podjetnikov,» je prepričan tržiški župan Borut Sajovic.

Sprehodili smo se tudi po
stojnicah. Suha roba ni manjkala, sodelovala je Fundacija
Vincenca Drakslerja z imenitnimi predlogi za oživitev
starih že pozabljenih predmetov. Svojo stojnico je imel
tudi Dom (starejših) Petra
Uzarja, da se ve, da so doma
v Tržiču. Naslednja stojnica s
ponudbo otroških oblačil je
imela pomemben napis Narejeno v Sloveniji ... Ponudba
čevljev in druge obutve je seveda bila, saj imamo tudi kar
nekaj sodobnih (tržiških) če-

Turističnega društva Plac, je
tokrat na Šuštarski nedelji
sodeloval že petintridesetič.
Predstavil je nekdanjo Pekovo maskoto, narejeno po originalu iz lesa in visoko približno dvanajst centimetrov.
Bojan Kožuh z Vira pri Domžalah že kar nekaj let prihaja
na 'šuštarski praznik' v Tržič
s ponudbo izdelkov iz narave.
Kot je povedal, je bil obisk posebno dopoldne v redu in da
so v razmerah koronavirusa
lahko samo veseli, da se kaj
dogaja.

Na letošnji Šuštarski nedelji je bil poudarek na narejenem v Sloveniji ... / Foto: Primož Pičulin

Črnuče – Fotografijo tega lepotca nam je poslala naša
bralka Maruša Krevs. Gre
za nočnega metulja, ki z razprtimi krilci zaseda kar celo
dlan in je bil najden v gozdu na območju Črnuč. Kot

izvemo v knjižici Nočni metulji Slovenije avtorja Matjaža Černila, na ozemlju Slovenije živi približno 3400
vrst metuljev, od tega je le
okrog 180 dnevnih, 1250
nočnih, preostale pa prištevamo k t. i. metuljčkom oz.
mikrometuljem.

23. – 28. SEPTEMBER

Center Kranja
www.szkranj.si

Športna zveza Kranj
medijski pokrovitelj:

ŠPORTNA ZVEZA KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 35, KRANJ

Aleš Senožetnik

Foto: Maruša Krevs

Za dlan velik metulj

V dogajanje se je vključil Tržiški muzej, sodelavci muzeja so v Pollakovi kajži organizirali strokovno vodenje po stalnih razstavah in
ponudili muzejski šmorn, v
Kurnikovi hiši pa strokovno vodenje po razstavi Kolarstvo – umetnost izdelovanja koles in obiskovalcem
ponudili v okušanje tržiško
fliko. Ponudbo muzejske trgovine so predstavili na stojnici v mestnem jedru in zraven dodali Modre misli ...
Poskrbeli so tudi za otroški
program, za Pot lačnega čeveljčka.
V atriju Občine Tržič je
bila modna revija Nekdanji in današnji sloves tržiških čevljarjev v izvedbi
Kulturnega društva Folklorna skupina Karavanke in interpretaciji Davida Ahačiča. Predstavili so zgodovino obuvanja v svetu in na
Slovenskem – vse od prve
obutve do obutve, kakršno
poznamo danes.
Za zabavo je skrbela skupine Calypso, koncert so imeli
Prifarski muzikanti. Zadišalo je iz 'tržiških piskrov', Turistično promocijski informacijski center Tržič je mimoidočim predstavil naravne in kulturne lepote občine.

vljarjev, ki nadaljujejo to bogato tradicijo. Pozornost na
stojnicah so pritegnile trendovske torbice iz filca, lončeni izdelki, čebelji in suhomesnati izdelki, pa najnovejša lesena igra bolha, narejena v tržiški delavnici Kosmač. Mojster Jernej Kosmač, tudi član

Za vstop na prizorišče je
veljal PCT-pogoj, ki so ga obiskovalci večinoma lepo sprejeli. Za tiste, ki še niso izpolnjevali nobenega od pogojev,
je bilo organizirano testiranje
s hitrimi testi po ceni dvanajst
evrov, do 16. ure se jih je zanj
odločilo 112.

Razstavo Prata, sovata pa tenstan krompir je postavil
kustos Tržiškega muzeja dr. Bojan Knific. Obiskovalcem
predstavljajo bogastvo in raznolikost tržiške kulinarične
dediščine in tudi kakšna hudomušna misel se najde vmes.
tale je izvezena v prt: »Preljubi mož, danes je lepi dan. Ti
bodeš kuhal, a jaz bodem čitala roman.«/ Foto: Primož Pičulin

ZANIMIVOSTI
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Slovenska himna
»zazvenela« v kozolcu
Martina Lotrič je kozolec v Crngrobu uporabila za umetniško instalacijo,
pri kateri kozolec predstavlja notno črtovje, ki ga zapolnjujejo iz praproti
oblikovane note, s katerimi je zapisan prvi del Zdravljice.
Mateja Rant
Crngrob – Pred njenim dopustom v avgustu se je Martina Lotrič lotila izdelave instalacije, ki jo je poimenovala Življenje je melodija in je
danes prava krajevna atrakcija. Iz praproti je izdelala
note, ki jih je namestila v kozolec, tako da izpisujejo prvi
del naše himne. S tem se je
želela pokloniti tako državi,
ki letos praznuje tridesetletnico, kot odličnim rezultatom naših športnikov.
»Obiskujem šolo za risanje in slikanje v Ljubljani in za nalogo sem dobila

izdelati land art oziroma
krajinsko umetnost,« je pojasnila razloge, ki so jo privedli do omenjene instalacije. Zato je izhajala iz tega,
da uporabi nekaj iz narave.
»Že nekaj časa sem opazovala zapuščen kozolec v Crnogrobu in tako sem začela premišljevati, kako bi
mu dala novo vrednost. Zanima me namreč tudi kulturna dediščina, zato mi je
težko gledati, kako kozolci propadajo.« Late kozolca
so jo spominjale na notno
črtovje in tako je bilo treba
poiskati le še pravo melodijo. »Razmišljala sem tako o

klasiki kot otroških skladbah, nakar so me olimpijske igre in uspehi naših
športnikov navdahnili, da
bi bilo najbolj primerno zapisati himno.« Praprot za
note je našla ob robu gozda, na kozolec pa jih je privezala z laneno vrvjo, ki ob
razpadu ne bo onesnažila
okolja. Ker je kozolec premajhen za celotno himno,
je izbrala le prvi del. »S tem
se je vse skupaj povezalo –
kulturna dediščina, himna,
okrogla obletnica Slovenije
in športniki, ki s srcem in
predanostjo zastopajo Slovenijo.«
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Na Dnevu za zdravje
Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje –
ZRIPS je v Dupljah pripravil srečanje invalidov, njihovih osebnih asistentov in
svojcev.
Cveto Zaplotnik
Spodnje Duplje – Zveza Sožitje je predlani ustanovila
Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje – ZRIPS,

največ pa jih je z Gorenjskega – iz Kranja, Škofje Loke,
Visokega, Tržiča, Jesenic,
Železnikov, Žirov ... Prav to
je bil tudi razlog, da je bilo
prvo srečanje uporabnikov zavoda, njihovih oseb-

odgovornosti, so prostovoljci zaposlili invalide s športnimi aktivnostmi, barvanjem, risanjem in družabnimi igrami. Potlej so se vsi
skupaj učili osnov karateja
pod vodstvom Bojana Ma-

Učili so se tudi osnov karateja pod vodstvom Bojana Marinčka.

Martina Lotrič ob svoji land art instalaciji / Foto: Primož Pičulin

Zaključek kratkočasnic
Konec avgusta so se sklenile počitniške kratkočasnice, ki jih že vrsto let
pripravljajo v Vodicah.
Aleš Senožetnik
Vodice – V Vodicah so tudi v
letošnjih poletnih mesecih
pripravili počitniške kratkočasnice, oblike počitniškega varstva za osnovnošolce, ki jih že skoraj dve
desetletji pripravlja Občina Vodice. Pripravili so teden doživetij, katerega posebnost je bilo medgeneracijsko srečanje s člani
Društva upokojencev Vodice, ki so otrokom predstavili igre svojega otroštva, skupaj pa so tudi zapeli ljudske
pesmi. V tednu, namenjenem športu, so spoznavali različne skupinske športe, preizkusili pa so se tudi
v rolanju, plesu, štafetnih
igrah ter se namenili na
sprehode in izlet s kolesi.
Počitniško kratkočasenje
je minilo tudi v znamenju

ki nudi osebno asistenco in
pomoč na domu. Do osebne
asistence so upravičeni ljudje, ki zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti za samostojno osebno in družinsko življenje. Osebni asistenti jim
pomagajo pri osebnih storitvah, pri gospodinjskih in
drugih dnevnih opravilih,
na delovnem mestu in pri
izobraževanju, jim nudijo
spremstvo ...
Kot sta povedali direktorica zavoda Marina Omahen in strokovna vodja Jerca
Kozelj, so uporabniki njihovih storitev iz vse Slovenije,

nih asistentov, med katerimi prevladujejo svojci, in
ostalih družinskih članov
prav na Gorenjskem. Srečanje, ki so ga poimenovali Dan za zdravje, so na zadnji avgustovski dan pripravili na Mackadam ranču v Spodnjih Dupljah, kjer je hkrati potekal tudi projekt, namenjen invalidom, z naslovom Zdravje in šport za boljši jutri. Sodelovalo je skupno
120 ljudi, od tega je bilo štirideset invalidov. Ves dan se
je veliko dogajalo. Medtem
ko so osebni asistenti poslušali predavanje Janija Prgića z naslovom Tanka črta

rinčka, ki je vadbo prilagodil
ljudem s posebnimi potrebami, zaplesali skupaj s plesalci plesne šole Tej Dance
in jahali konje pod vodstvom
jahalnih učiteljev, veliko pa
je bilo tudi časa za pogovore,
navezovanje novih poznanstev, druženje in izmenjavo
izkušenj.
Dan za zdravje je uspel,
tega so se poleg invalidov in
njihovih svojcev veselili tudi
zaposleni v zavodu, ki so
se še posebej zahvalili dvanajstim prostovoljcem, večina jih je bila z Gorenjskega,
in donatorjem, ki so omogočili izvedbo srečanja.
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Na ustvarjalnih kratkočasnicah / Foto: Občina Vodice
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ustvarjalnosti. Otroci so
tako lahko preizkusili svojo
ustvarjalno žilico, program

pa je obsegal tudi gibalne,
miselne in družbene delavnice.

S podporo Evropske unije
v okviru programa Ustvarjalna Evropa

KULTURA
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Odstiranje zastrtih podob

Včeraj so v Narodni galeriji podelili Steletovo
nagrado in priznanja za leto 2020. Priznanje
Šenkovi domačiji.

V Mali galeriji Likovnega društva Kranj je na ogled razstava likovnih del akademske slikarke Mete Šolar.
Pomenljivi naslov Zastrto/odstrto je le prvi dober namig k ogledu razstave.

Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – Slovensko konservatorsko društvo tradicionalno vsako leto podeljuje
nagrado za življenjsko delo
ter priznanja za vrhunske
dosežke na področju konservatorstva in restavratorstva.
Včeraj so v Veliki dvorani Narodne galerije v Ljubljani podelili nagrado in priznanja za
leto 2020.
Steletovo nagrado za leto
2020 za življenjsko delo in
za vrhunske dosežke, ki so
pomemben prispevek k ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine v Republiki Sloveniji, je prejel mag. Bine Kovačič, Steletova priznanja za
leto 2020 pa so prejeli: dr.
Katharina Zanier za kvalitetno izveden mednarodni interdisciplinarni projekt obnove in revitalizacije kulturne dediščine Claustra+,
župnik Zorko Bajc za zgledno in kontinuirano obnovo sakralnih kulturnih spomenikov v Piranu ter Šenkova domačija (družina Virnik
Karničar in arhitekt Marko

Šenk) za celostno obnovo,
nadgradnjo in revitalizacijo
kulturnega spomenika Šenkova domačija.
Kot je med drugim zapisano v obrazložitvi priznanja,
uspešna revitalizacija Šenkove domačije potrjuje spoštovanje podedovanih kvalitet, tehtno izbiro izvajalcev in
sodelavcev ter več kot sedem
desetletij sodelovanja lastnikov s strokovnjaki. Hkrati pa
je ključno za spomenik in
domačijo v celoti, da je družina Virnik Karničar svoje
življenje povezala z ohranjanjem kmetije kot take. Gojijo avtohtone slovenske pasme goveda, drobnice, prašičev in perutnine, obdelujejo zemljo, vzdržujejo dve planini, ohranjajo kulturno krajino, kulinarično in nesnovno dediščino, npr. predelavo volne, ter to dopolnjujejo
z gostoljubnostjo za obiskovalce Jezerskega.
Pred slovesno podelitvijo so v galerijskih prostorih
Narodne galerije odprli tudi
razstavo o nagrajencih in njihovem delu.

Glas umetnikov likovnikov akademikov
Kranj – Po druženju s Prešernovimi nagrajenci literati in glasbeniki, ki so tudi člani SAZU, pretekla dva četrtka ta četrtek, 9.
septembra, ob 18. uri v Galeriji Prešernovih nagrajencev sledi
še zadnji dogodek v okviru razstave Glas umetnikov. Tokrat
bo akademik Jožef Muhovič predstavil še likovnike akademike.
Galerija je sicer odprta vsak dan med tednom od 10. do 18.
ure in v soboto od 10. do 13. ure, razstava Glas umetnikov pa
bo na ogled še do 11. septembra.

Kranj – Akademska slikarka
Meta Šolar, ki živi in ustvarja v Radovljici, sodi v desetino likovnih umetnic in
umetnikov, ki so se Likovnemu društvu Kranj pridružili v zadnjih letih in s svojim
ustvarjalnim zagonom v eno
od najbolj dejavnih 'likovnih
družin' v okviru Združenja
društev slovenskih likovnih umetnikov vnesli mladostniško svežino. Šolarjeva razstavlja po Sloveniji in
v tujini, na primer v Londonu, na Dunaju in v Tokiu – v
iskanju umetniških izzivov
je pred leti namreč potovala
tudi na Japonsko, leta 2016
pa je gostovala v umetniški
rezidenci v Cite Internationale des Arts v Parizu.
V svoji likovni govorici se
posveča figuraliki, ob čemer
jo navdihujejo širna polja sodobne kulture in vprašanja,
povezana z identiteto v digitalni dobi. Tudi na tokratni razstavi so na ogled dela,
pri katerih je v središče svojega ustvarjanja postavila
človeško figuro, natančneje
žensko. »Te nastopajo v vlogi pripovedovalke zgodbe, ki
jo slika umetnica in se pred
gledalcem odpira postopoma, tako kot Šolarjeva razvija likovno delo – umešča
in oddaja različne elemente,« je k razstavi povedala
umetnostna
zgodovinarka Ana Debeljak; da pri likovnem ustvarjanju Slikarko prvotno zanima likovno,

Foto: Igor Kavčič

Steletovo priznanje
Šenkovi domačiji

Meta Šolar ob seriji slik na razstavi, zadnji z naslovom Oltar nekemu božanstvu
postopno gradi kompozicijo
in premišljeno dodaja vzorce. Dela so naslikana v živahnih barvnih odtenkih, ki delujejo toplo in pomirjujoče.
Ogledujemo si platna večjih formatov, na katerih figure izstopajo kljub izrazitemu ozadju. Obraze na primer praviloma prekrivajo
različni vzorci, vijuge, koncentrični krogi, pogosto so
to cvetlice ... Te so na neki
način tudi odraz slikarkinega občudovanja aktualne japonske umetnosti in vpliva te na njena likovna razmišljanja. Hkrati pa Šolarjeva z zakrivanjem obrazov
in teles nekako izraža nestrinjanje z novodobno obsedenostjo z zunanjostjo.
Z željo po nekem lepotnem

idealu ženska lahko izniči
svojo osebnost, zato jo zanima, kaj potem sploh ostane
od podobe. »Več kot obraz –
lahko bi rekli, da ga vsak človek dobi od staršev – o človeku pove vse ostalo: lasje, njegovi gibi, obleka konec koncev,« svoja razmišljanja ob
njenih slikah odstira Meta
Šolar in dodaja: »Zanimalo me je, kako bi figura delovala, če bi bila brez obraza, pa sem se nekoliko poigrala s tem. Ko sem včasih
slikala obraz ali dele obraza, se je takoj začelo pojavljati vprašanje, kdo je oseba
na sliki. Podoba brez obraza sliko nekako zapira, hkrati pa ob tem figura dobi veliko več pomenov, kot bi jih
imela z nekim – mogoče celo

prepoznavnim – obrazom.«
Dela, ki jih predstavlja, so
večinoma nastala v lanskem
in letošnjem letu, torej nekatera tudi pod posrednim
vplivom tako imenovane
nove realnosti. Tak je recimo triptih akrilov na platnu malega formata z naslovom Hear, see, speak no
evil. Ali pa šest uporabljenih
zaščitnih mask, na katere je
naslikala usta v različnih čustvenih položajih.
Meta Šolar z zanimivim pristopom k likovnemu ustvarjanju vsekakor velja za eno prepoznavnejših
umetnic mlajše generacije
v kranjskem društvu. Razstavni termin njene tokratne
razstave je dolg le ducat dni,
do konca tega tedna.

Idila zvočne improvizacije
Mednarodni festival improvizirane glasbe, eksperimentalne zvočnosti in svobodnih umetniških oblik
Free Forms bo v Preddvoru znova ponudil presežke svoje osnovne vsebinske naravnanosti, kot novost
pa na prizorišče odrskega dogajanja vrača komponirano elektroakustično glasbo.
Samo Lesjak
Preddvor – Glasbeno napoved festivala Free Forms, ki bo letos potekal v
svoji četrti izvedbi, bodo z
nastopom v četrtek, 9. septembra, izvedli trije vrhunski improvizatorji – Jaka
Hawlina (trobenta), Chiao-Hua Chang (erhu) in Boris Janje (kontrabas) – uvodni dogodek z začetkom ob
19.30 bo tradicionalno gostila Trubarjeva hiša literature v Ljubljani.
Festivalsko dogajanje v
idiličnem okolju bo letos
prvič potekalo v okviru arhitekturnega okrilja gradu Dvor v centru Preddvora, znova pa se bo prepletalo

z razgibanim spremljevalnim programom in snovanji slikarskega ekstempora. Festival bo v petek, 10.
septembra, ob 19.30 odprla izvedba dela avstrijskega
komponista Wolfganga Liebharta z naslovom En route into silence (Pot v tišino), elementi dela pa bodo
uporabljeni tudi pri skupinski improvizaciji vseh sodelujočih v sklepni točki festivala. O kompoziciji je avtor
zapisal: »S skladbo sem želel pokazati, kako tradicionalna kitajska inštrumenta
iz družine erhu lahko nenadoma ustvarita nenavadno
glasbeno estetiko, dodajanje
elektronske tehnike v živo
pa popolnoma nov zvočni

kozmos. Ta orodja namenoma uporabljam v nenavadnem glasbenem kontekstu,
vendar v tem primeru skoraj
brez eksperimentalnih tehnik igranja.«
Med obema glasbenima
konceptoma – izvirno kompozicijo in kolektivno improvizacijo – bo občinstvo
priča improviziranim soočenjem glasbenikov v zasedbah, ki se bodo tvorile
na prizorišču samem. Vezivo in posebnost letošnjega festivala bo komponirana elektroakustična glasba.
Ta v svoji strukturi kot enakovreden element upošteva
tudi improvizacijo, ki omogoča nepredvidljive zvočne
kombinacije. Nekatere so

strogo določene, nekatere
pa odvisne od zvočnih situacij, ki nastanejo na odru v
zlitju z akustičnimi instrumenti in zvočnimi prostori
oziroma pokrajinami.
Ob ljubiteljih improvizirane in elektroakustične
glasbe bodo letos na svoj račun prišli tudi mladi lovci na
zvoke, učenci preddvorske
osnovne šole. V spremstvu
skladatelja, glasbenika in
oblikovalca zvočnih prostorov se bodo podali na zvočno pustolovščino in s svojim ulovom soustvarili letošnjo Zvočno razglednico Preddvora na temo zvočne obremenitve okolja zaradi človekovih posegov – izviren in unikaten produkt

Festival Free Forms vabi v Preddvor: producentka festivala
Janja Rehberger v družbi posebnega gosta lanskega
festivala Andreja Rozmana Roze in programskega vodje
Boštjana Perovška. / Foto: arhiv festivala (Sunčan Stone)
v sodelovanju z Zavodom
za turizem Preddvor izvaja
programski vodja festivala
Boštjan Perovšek.
Slikarski Ex Tempore
Preddvor je postal vizualni sopotnik festivala Free
Forms, tematika letošnje že enajste izvedbe pod
vodstvom slikarja Franca

Gučka Gučija pa so reke in
potoki v občini Preddvor in
sladkovodne ribe. Z nagradami podkrepljeno slikarsko dogajanje bo v nedeljo,
12. septembra, ob 17. uri s
solističnim recitalom zaokrožil glasbeni virtuoz na
harmoniki Jure Tori, član
zasavske skupine Orlek.
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ŠPORT IN REKREACIJA

Pokalna lovorika v Ljubljano
V finalu Pokala Slovenije v hokeju na ledu sta se pomerila HDD SIJ Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija.
Prvi hokejski derbi so dobili Ljubljančani in osvojili pokalno lovoriko.
Peter Košenina
Bled – Hokejisti HDD SIJ
Acroni Jesenice so se na tekmovanju za Pokal Slovenije, ki je od srede do sobote
potekalo na Bledu, z lahkoto uvrstili v finale, tam pa se
je ljubljanska Olimpija izkazala za premočnega tekmeca. Zeleni so rdeče premagali s 3 : 1.
Na poti do finala so Jeseničani s 16 : 1 premagali gostitelje turnirja HKMK Bled
in s 7 : 0 mlado ekipo Slavije,
HK SŽ Olimpija pa s 6 : 3 HK
Triglav in z 10 : 0 HD Hidria
Jesenice. 'Železarji' so dobro
začeli tudi prvo tretjino odločilne finalne tekme. Ob koncu pete minute je bil ob igranju z igralcem več uspešen
Eric Pance. Ljubljančani se
do konca tretjine niso zbrali
in 'železarji' so na prvi odmor
odšli kot vodilni. V nadaljevanju je Olimpija dogajanje na
ledu obrnila v svojo korist, Jesenice pa se po dveh prejetih
zadetkih v drugi tretjini niso
več vrnile v igro.
»Olimpija je bila v tej tekmi boljša, plošček so imeli
več v posesti, na koncu nam
je zmanjkalo malo moči.

Hokejisti Olimpije (v belih dresih) so bili v finalu Pokala Slovenije boljši od Jeseničanov, ki
so branili naslov. / Foto: Peter Košenina
Z naše strani je bila tekma
dobra, fantom nimam česa
zameriti. Borili so se in super je, da smo se srečali z
višjim ritmom, ker Olimpija le igra hitreje. Vidi se, da
so že igrali težke pripravljalne tekme, ki nam manjkajo. Če bi v igri z igralcem več
iztržili kaj več, bi se tekma
morda obrnila drugače,« je
povedal jeseniški trener Nik
Zupančič. Zadnji dve leti je
Jeseničane vodil Mitja Šivic,

ki je pred letošnjo sezono
postal trener Olimpije. »Absolutno smo kakovostnejši,
zdi se mi, da tudi fizično bolje pripravljeni. Te tekme so
vedno težke, ker odloča ena
sama tekma, v kateri se lahko zgodi veliko stvari. Ravno
to se je zgodilo danes. Začeli smo dobro, pa nas je nato
tisti prekršek 'posekal', dobili so pravi trenutek in zabili gol. Preostanek prve tretjine je bil težak, v drugi in

tretji tretjini pa smo bili veliko boljši nasprotnik. Jeseničani so požrtvovalni, dobri,
kar se tiče obrambe, zato jih
je bilo težko 'prebiti'. Vseeno
smo več kot zasluženo zmagali,« je po tekmi dejal Šivic.
Jeseniške hokejiste pred
začetkom sezone čaka še
pripravljalna tekma v Val
Gardeni, nato pa v soboto
začnejo igranjem v Alpski
hokejski ligi. Njihov prvi tekmec bo italijanski Merano.

Prve stopničke mladega Jeseničana
31. stran
Tako v ženskem kot v moškem finalu Kranja je imela Slovenija po tri predstavnike. Za Zdravljico je drugič
na domači tekmi poskrbela Janja Garnbret, prvo ime
tekmovanja. To je bila že deseta slovenska zmaga v Kranju.
»Res sem uživala, sploh
ob takšni dobri podpori občinstva. Še vedno pa mi ni
jasno, kako sem lahko zmagala v skupnem seštevku
svetovnega pokala v težavnosti, saj sem dve tekmi izpustila. To je res še dodatek k
vsemu. Četudi se komu zdi,
da je to le še ena zmaga, ni
res. Prav vsake sem vesela
in vsaka mi je nekaj posebnega,« je bila novega uspeha vesela 22-letna Janja Garnbret. V moški konkurenci je za stopničke v slovenskem taboru poskrbel Luka
Potočar. Drugo mesto je njegov najboljši rezultat med
svetovno plezalno elito. »Od
polfinala naprej, v katerega
se je uvrstilo deset članov
slovenske reprezentance,
je bila izjemna tekma. Imeti šest finalistov je sanjsko.
Milan Preskar je z izjemnim

Janja Garnbret je poskrbela že za deseto slovensko zmago
na tekmah svetovnega pokala v športnem plezanju v
Kranju. / Foto: Primož Pičulin
plezanjem končno prebil led
in se po dolgi karieri v reprezentanci uvrstil v finale. Velike pohvale Luki Potočarju za drugo mesto. Škoda za
Domna Škofica, ker mu je
zmanjkalo le malo do medalje. Za dekleta vemo, da
so odlične. Zlata Janja Garnbret, Vita Lukan in Lučka Rakovec sta bili tudi zelo

blizu medalji. Vsi ti rezultati
so odlična popotnica za svetovno prvenstvo v Moskvi, ki
bo od 16. do 21. septembra,«
je povedal Luka Fonda, trener slovenske plezalne reprezentance. V polfinale se
je uspelo uvrstiti tudi Mii
Krampl (9. mesto), Lana
Skušek je bila 10., Sara Čopar 23., Lucija Tarkuš pa 25.

Tjaša Slemenšek je osvojila 27. mesto, Liza Novak 30.
in Katja Debevec 31. V moškem polfinalu je bil Martin
Bergant 9., Anže Peharc je
priplezal na 28. mesto, Andrej Polak je bil 31., Timotej
Ramšak 46. in Žiga Zajc 48.
Na tekmovanju v Kranju sta
se od športne kariere poslovili Mina Markovič in Kranjčanka Tjaša Kalan, poročena Primožič.
Planinska zveza Slovenije si močno prizadeva, da bi
tekmo svetovnega pokala ohranili v Sloveniji. »Četudi je
bila dvorana pred petindvajsetimi leti med najbolj naprednimi v okviru svetovnega pokala, je razvoj tekmovalnega športnega plezanja
prerasel njene mere in ponudbo. Nismo več konkurenčni. V Sloveniji je trenutno v načrtu gradnja več plezalnih centrov, nekateri izmed njih bodo lahko gostili
tekme svetovnega formata.
Izziv pa ostaja, kako ob dejstvu, da trenutno še nobena
primerna stena ne stoji, že
prihodnje leto gostiti tekmo
svetovnega pokala,« je dejal
Damjan Omerzu, generalni sekretar Planinske zveze
Slovenije.
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Triglav v Lendavi do točke
Jože Marinček
Kranj – V prvi slovenski nogometni ligi Telemach je
bilo zaradi kvalifikacijskih
tekem reprezentance pretekli konec tedna odigrano
le zaostalo srečanje 5. kroga med Muro in Kalcerjem
Radomlje. Mura je bila boljša s 4 : 2.
Zelo aktivni pa so bili nogometaši v drugi slovenski
nogometni ligi. Roltek Dob
je v 6. krogu gostil Rudar iz
Velenja in izgubil z 1 : 2. Po
petih zaporednih zmagah
so se nogometaši kranjskega Triglava morali tokrat zadovoljiti s točko. V Lendavi
so jo osvojili na tekmi proti
Nafti 1903, za Kranjčane pa
je v 69. minuti zadel Adam
Jakupović. Na lestvici so še
naprej vodilni, Roltek Dob je
četrti. Oba gorenjska predstavnika se bosta med seboj pomerila v 7. krogu v petek na tekmi v Kranju, ki se
bo začela ob 19. uri. V tretji

slovenski nogometni ligi zahod so nogometaši odigrali tekme 4. kroga. Najbolj
pestro je bilo v Škofji Loki
med nogometaši Arol Škofja Loka in Elta Izola. Zaradi vdora neodgovornih posameznikov na igrišče in fizičnega obračuna z Izolani je bila tekma predčasno
prekinjena, posredovala je
tudi policija. Rezultati drugih gorenjskih predstavnikov: Tinex Šenčur : Brinje
Grosuplje 1 : 1, Svoboda Ljubljana : Sava Kranj 2 : 0, Šobec Lesce : Postojna 2 : 0 in
Eksist Žiri : TKK Tolmin 2
: 4. Na lestvici vodi Tolmin,
Tinex Šenčur je četrti.
Tekme 2. kroga so za nogometaši v gorenjski ligi.
Rezultati: Naklo : Kondor
Godešič 2 : 2, Bitnje : Velesovo Cerklje 0 : 2, Bled Bohinj
Hirter : Visoko 0 : 2, Kranjska Gora : Niko Železniki 2
: 3 in Britof : Zarica Kranj 4 :
0. Tekma SIJ Acroni Jesenice : Polet bo jutri.

Znova tekli na Lubnik
V nedeljo proti Lubniku še kolesarji
Maja Bertoncelj
Škofja Loka – Po dolgih letih
je v soboto znova potekala tekaška tekma na Lubnik.
Start je bil na Mestnem
trgu v Škofji Loki. Udeleženci so lahko tekli do vrha
Lubnika ali pa na krožni trasi še nazaj do Mestnega trga.
Najhitrejši na Jurišu na Lubnik so bili domačin Jure Lapajne (36:28), Dino Grbić
(LTHAktiv) in Uroš Bertoncelj (Koloka), pri ženskah
pa Manca Kavčič (50:06)

in Dora Suljanović (obe AK
Škofja Loka). Zmagovalec
teka gor in dol je bil prav
tako domačin Janez Uršič
(1;15:28, Koloka), drugi je
bil Tomaž Koprivec, tretji
pa Aljaž Luznar (ŠD Tabor
Žiri). Med ženskami je bila
najhitrejša Katarina Pohleven (1;39:46) pred Nino Langerholc Čebokli.
V nedeljo bo na Lubnik še
kolesarska dirka. Start 10.
Vzpona na Lubnik do Naceta bo ob 10. uri na Mestnem
trgu.

Na Lubnik so v soboto iz Škofje Loke tekli (na sliki), v
nedeljo bodo še kolesarili. / Foto: Maja Bertoncelj

Mohoriču zadnja etapa, skupno drugi
Kranj – Najodmevnejšo kolesarsko zmago preteklega konca
tedna je dosegel Zasavec Primož Roglič, ki je tretjič zapored
slavil na Vuelti. Odlično pa je na Dirki po Beneluksu nastopil
tudi Gorenjec Matej Mohorič. Kolesar Bahrain Victoriusa je
v nedeljo dobil zadnjo etapo, skupno pa je dirko končal na
drugem mestu, za klubskim kolegom Italijanom Sonnyjem
Colbrellijem. Slednja sta bila na prvih dveh mestih tudi v sobotni etapi. »Za našo ekipo je bilo danes kot v sanjah. Prvi
cilj je bil obraniti skupno zmago na dirki, v mislih je bila tudi
etapna zmaga. Kot ekipa smo opravili odlično delo. Ko sem
na zadnjem vzponu videl priložnost za zmago v etapi, sem
jo izkoristil,« je bil zadovoljen Matej Mohorič.
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Planinski izlet: Col Dala Pieres (2747 m n. m.)

Pogled na ostre špice
Razgledni vrh v nedrju naravnega parka Puez-Odlo v Dolomitih, nad Val
Gardeno. Dokaj nezahteven vrh, z nekaj metri jeklenice.
Jelena Justin

Z zgornje postaje kabinske žičnice se usmerimo
na pot št. 4, ki bo izgubljala višino in nas pripeljala do
koče Regensburger/Firenze, 2037 m n. m. Pri koči zavijemo na pot 2-3. Malce izgubimo višino, nato pa se
strmo povzpnemo do travnate krnice, kjer zavijemo
desno in se začnemo zmerno vzpenjati proti sedlu, ki
ga vidimo nad seboj. Kmalu
dosežemo razpotje: leva pot
št. 3 gre na škrbino Roa, mi
pa zavijemo desno po poti št.
2 in se povzpnemo na škrbino Forces de Siëles. Tik pod
vrhom je vzpon po zagruščeni, a dobro utrjeni poti precej strm. Na škrbini se nam
odpre pogled na drugo stran
proti Piz Puezu, Sas Ciampacu in Sassongherju. Na

Col Dala Pieres je kopasti vrh na levi strani. / Foto: Jelena Justin
škrbini zavijemo desno, na
pot št. 17, proti koči Stevia.
Do koče se namreč pride čez
vrh Col dala Pieres, ki je danes naš cilj. Na začetku se
pot strmo povzpne do skalne stopnje, čez katero je napeljanih nekaj metrov jeklenice. Sledi še en detajl z
jeklenicami, nato pa pot zavije desno in se v nekaj okljukih strmo povzpne, nato
pa preči pobočje v desno in
nas pripelje na greben. Grebenu sledimo proti zahodu,

a glej ga zlomka, najvišja točka ni vrh. Do vrha Col dala
Pieres se moramo malce
spustiti, na kar nas opozori
dobro viden križ. Vrh postreže s čudovitim razgledom
na špice Odlo, kjer dominira predvsem najvišji Sas Rigais. Pogled še bolj proti zahodu postreže s Sasslongom na dosegu roke, še zahodneje pa se vidi dolomitsko pogorje Rosengarten.
Globoko pod nami se odpre zelena dolina Monte de

Foto: Jelena Justin

Velikokrat se zgodi, da
ljudje povezujejo Dolomite s
feratami, a je toliko lepih poti
tam naokrog, ki niso ferate.
V prihodnjih treh tednih se
bomo povzpeli na tri vrhove, za katere ne potrebujemo
nobenega samovarovalnega
kompleta in plezalnega pasu.
Gibali se bomo v visokogorju
in dva od njih bosta višja, kot
je naš Triglav.
Prvi vrh, ki ga bomo obiskali, je Col Dala Pieres, ki s
svojimi 2747 m n. m. predstavlja čudovit razglednik na
osrčje naravnega parka Puez-Odlo. Izhodišče vzpona je
vasica St. Cristina v Val Gardeni. Pot do izhodišča je dolga, a za Gorenjce najkrajša,
če se po avtocesti zapeljemo

skozi predor Karavanke, od
tam nadaljujemo proti Špitalu, kjer zavijemo levo proti Lienzu. V Lienzu sledimo
oznakam za Sillian, kjer smo
že v Italiji, nato pa v Brunicku nadaljujemo proti Corvari. Sledi vzpon na prelaz Gardena, od koder se spustimo
do Val Gardene in vasice St.
Cristina, kjer parkiramo na
spodnji postaji gondole, ki
pelje na Col Raiser. Ne nazadnje si pot lahko skrajšamo z gondolo in vzpon začnemo na Col Raiserju. Pred
nami so špice Odle: Mala in
Velika Farmeda, Villnösser
Odla, sedlo Mittagsscharte,
Mali Sass Rigais, Sass Rigais, Furchetta, Odla di Veldussa, Wasserhofel, Wassertuhl, Campillerturm. Pogled
nanje je fenomenalen!

Vrh s križem in razgledom na Sasslong / Foto: Jelena Justin

Z vrha se odpre pogled na špice Odlo, katerih del je tudi Sas Rigais na desni strani.

Lenobni dnevi
Neža Markelj

Danes imam tak ležerni
počitniški dan. Čeprav sem
po naravi dokaj nemirnega duha, kar pomeni, da ob
brezdelju in brezciljnem tavanju iz ene sobe v drugo
postanem precej naveličana
in tečna, sem danes tako ...
počitniško razpoložena. No,
po resnici povedano – okrevam. Včeraj sem se po dolgem mesecu spet dobila z
Meto, in kot je za naju značilno, sva jo seveda mahnili
v hribe. Meta je ena od mojih najbolj 'navitih' prijateljic. To pomeni, da je preplezala, presmučala in obhodila že vse od Špika, Prisojnika, Stenarja, Križa in ostalih dvatisočakov, ki jih jaz
za zdaj, vedno ko se peljem
proti Kranjski Gori, le občudujem skozi avtomobilsko
okno. »Julijci naju kličejo,«
mi je zapela Meta že navsezgodaj zjutraj in mi rekla, da

Mladost,
si najbolj na svetu želi osvojiti še vrh Škrlatice (da bo seznam popoln) – mene pa je
ob prvem preletu gorskih
vodničkov spreletela groza
in z zavedanjem, da to pomeni cel dan naporne hoje,
sem izborila kompromis,
da se tokrat zapeljeva proti
vrhovom nad Planico.
Tam si tik nad skakalnico
v naslednjem vrstnem redu
sledijo Ponce: Mala, Velika,
Srednja in Zadnja, slednja
se strmo dviga tik nad planinskim domom v Tamarju,
da moraš s trudom zaviti oči
in vrat, če želiš ugledati njen
vrh. Na Mali sem ponosno
stala preteklo poletje, ko sva
z Nejcem sledila gamsovim
sledem in lovskim potem,
lovila planinsko transverzalo PP in se na vrhu nastavljala toplim poletnim žarkom.
Danes sva zaplezali v strmine 2228-metrske Srednje

Ponce, še en kompromis (beseda je namreč tekla tudi o
najvišji, Visoki Ponci), ki je
kot rezultat prinesel tri ure
neprestanega grizenja kolen
in spoznanje, da bom naslednji dan z razbolelimi mišicami obležala pod toplo odejo.
Pa nič zato. Dan ne bi mogel
biti lepši, ko sva se kot edini
hribolazki potili v strm klanec, malo po gozdu, med macesni in skalovjem, v družbi
družinice gamsov in gorskih
kavk. Ure so ob najinem neprestanem čvekanju minile,
kot bi mignil – predelali sva
vse od mojih potepanj po Bosni, morskih počitnic pa Metinega žuranja na festivalu
ob Kolpi in prihajajočega potepanja po Gruziji.
Tako se danes že ves dan
lenobno prestavljam s kavča v posteljo, pa spet nazaj
na kavč, z novim kriminalnim romanom pod pazduho

Stevia. Tukaj imamo dve izbiri za sestop. Prva je, da se
vrnemo po poti vzpona, druga pa je, da z vrha sestopimo direktno navzdol po poti
št. 17 do škrbine Dela Piza.
Naj opozorim, da je tudi ta
pot na dveh mestih zavarovana, zagruščena in nevarna
za zdrs. Ko dosežemo škrbino, začnemo po strmi grapi, kjer poteka pot 17b, strmo sestopati proti koči Regensburger/Firenze. Pot je
precej zahtevna, zato je pri
sestopu obvezna uporaba
čelade. Na markirano pot,
ki nas pelje nazaj do St. Cristine, smo prišli malce pod
kočo Regensburger. Če imamo povratno vozovnico, nas
čaka nekaj vzpona na Col Raiser, zato priporočam, da kupimo enosmerno.
Naj le prišepnem: Morda je najbolje prespati v koči
Regensburger, saj je okolica
čudovita in še ogromno poti
za raziskati.
Nadmorska višina: 2747 m
Višinska razlika:
640 m ali 1262 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

potepi in drugi užitki

Meta med vzponom po kratkem zavarovanem delu poti
– letos kot obsedena berem
Camillo Lackberg in Gilliana
Flyna. Fantastični kriminalni romani, s katerimi si boste dolge večere krajšali veliko
bolj koristno kot ob zlajnanem televizijskem sporedu.

Danes imam torej v načrtu
le še dobro kosilo in pregled
fotografij z najinega izleta, iz
katerih se, ob razgledih na ostenja Mangarta, na Jalovec in
kot šivanko zašiljen vrh Špika, zadovoljno smeji Meta.
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Kmetijska politika dobiva
vse bolj jasno podobo
Kmetijska politika za petletno obdobje 2023–2027 dobiva vse bolj jasno podobo. Kmetijsko ministrstvo
se je o večini predlogov že uskladilo s kmetijskimi organizacijami in drugimi deležniki, odprtih pa ostaja
še nekaj vprašanj, med drugim o omejevanju neposrednih plačil na sto tisoč evrov.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Usklajevanje o
predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike
za petletno obdobje 2023–
2027 se po obsežni javni
razpravi približuje koncu,
odprtih ostaja le nekaj ključnih vprašanj, ki pa jih bodo
na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
še naprej usklajevali s predstavniki najpomembnejših
kmetijskih organizacij, je v
petkovi izjavi za medije dejal minister Jože Podgoršek
in napovedal, da bo ministrstvo jeseni izvedlo še širšo
javno razpravo o celotnem
strateškem načrtu in javno
razgrnitev okoljskega poročila, ki ga pripravljajo v okviru celovite presoje vplivov na
okolje.
Ministrstvo in deležniki
so se doslej uskladili o večini predlogov, niso pa se
še uskladili glede kapice za
neposredna plačila (predlog
je 100 tisoč evrov brez stroškov dela), enotnega plačila
skupnega zneska finančnih
podpor v celotnem programskem obdobju, sredstev za
kolektivne naložbe in nekaterih ukrepov na področju gozdarstva. Uskladili so
se o tem, da ne bo prenosa sredstev iz prvega v drugi steber, to je zmanjšanja
zneska za neposredna plačila in povečanja sredstev za
ukrepe razvoja podeželja. V
prvem stebru tako ostaja 657
milijonov evrov, v drugem,
za katerega bo država zagotovila dodatnih 100 milijonov evrov, pa 881 milijonov
evrov. Dogovorili so se o ukinitvi zgodovinskih plačilnih
pravic, to bo prispevalo tudi
k poenostavitvi, saj bo višina plačila na hektar enotna,
predvidoma okoli 190 evrov
na hektar. V drugem stebru
bodo največ denarja namenili trem ključnim ukrepom
– prilagajanju na podnebne
spremembe, investicijam za
dobrobit živali ter posodobitvi kmetijskih gospodarstev
in živilsko-predelovalnega
sektorja. Uskladili so se tudi
o sektorjih v težavah, ki bodo
deležni proizvodno vezanih
plačil, in o okvirni višini teh
plačil. Proizvodno vezanih
plačil naj bi bili deležni prireja mleka na hribovskih in
gorskih območjih, reja krav
dojilj, pitanje goveda (bikov in telic), reja drobnice in
pridelovanje strnih žit. Po

Nova kmetijska politika predvideva proizvodno vezana plačila tudi za prirejo mleka
na gorskih in hribovskih območjih ter za rejo krav dojilj ne glede na območje. Slika je
simbolična.
prvih izračunih naj bi plačilo za krave molznice znašalo
50 evrov, za krave dojilje 110
evrov, za pitance 40 evrov,
drobnico 16 evrov na žival in
za strna žita 72 evrov na hektar. Podpore naj bi namenili
tudi za pridelovanje beljakovinskih rastlin, podpora naj
bi znašala okoli 200 evrov na
hektar, ponovno naj bi uvedli tudi podporo za integrirano pridelavo. Pri plačilih za
območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost se bo degresija predvidoma začela pri 50 hektarjih, pri kmetijsko-okoljskih
in podnebnih plačilih pa degresije ne bo.

Omejitev neposrednih
plačil na sto tisoč evrov
Štiri največje nevladne
kmetijske organizacije –
kmetijsko-gozdarska zbornica, zadružna zveza, sindikat kmetov in zveza slovenske podeželske mladine – so
glavne pripombe na predlog
strateškega načrta predstavila že avgusta na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni. Vse organizacije so nasprotovale prenosu
197 milijonov evrov iz prvega v drugi steber. Denar, ki je
v nacionalni ovojnici namenjen kmetijstvu, je po njihovem mnenju treba nameniti kmetijstvu, pri tem pa naj
financiranje urejanja hudournikov, protipožarne infrastrukture in vaških središč,
obnavljanja kulturnih spomenikov, proizvodnje električne energije iz obnovljivih

virov in drugih nalog prevzamejo za to pristojni vladni
resorji in lokalne skupnosti.
Kmetijske organizacije tudi
zahtevajo omejevanje neposrednega plačila na hektar na 100 tisoč evrov in postopno zniževanje plačil nad
60 tisoč.

Prenizka proizvodno
vezana plačila
Proizvodno vezana plačila za sektorje v težavah so
prenizka, ugotavljajo kmetijske organizacije. Pri plačilih za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) nasprotujejo uvedbi degresije nad mejo 30 hektarjev in predlagajo, da naj bo
tako kot doslej meja pri 70
hektarjih. Zahtevajo čimprejšnjo javno predstavitev
metodologije posodobljenega izračuna točk in izračune, kako ta vpliva na dohodek kmetijskih gospodarstev. Podpirajo tudi polovično zmanjšanje vrednosti točk pri kmetijah, ki
imajo travinje, a ne redijo
travojedih živali.

Brez rešitev za tveganja
Strateški načrt po mnenju
kmetijskih organizacij ne
vsebuje rešitev za proizvodna in dohodkovna tveganja v
kmetijstvu, ki jih povzročajo suša, toča in pozeba. Zadruge so pri številnih ukrepih izpuščene kot upravičenke do finančnih podpor
ali so neustrezno obravnavane. Pri vsebinah, ki zadevajo
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mlade kmete, se zavzemajo
za to, da bi pri izračunu standardnega dohodka, ki je merilo za pridobitev podpor za
vzpostavitev gospodarstev
mladih kmetov, upoštevali tudi dohodke iz dopolnilne in gozdarske dejavnosti,
ker sicer kmetije na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
ne bodo deležne podpor za
prenos na mlade prevzemnike. Pri ekološkem kmetovanju se zavzemajo za realno dosegljive cilje in za zagotovitev zadostnih sredstev
za ukrepe.

Nasprotujejo kapici pri
neposrednih plačilih
V GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri neposrednih plačilih
nasprotujejo uvedbi kapice
v višini sto tisoč evrov, saj
menijo, da bo država s tem
ogrozila kmetijska podjetja.
Če bo predlog obveljal, se
jim bodo neposredna plačila
zmanjšala za 85 odstotkov.
Pričakujejo, da bo ministrstvo pred odločitvijo analiziralo vpliv uvedbe kapice na
podjetja, cene živil, ohranjanje delovnih mest ... V zbornici tudi ocenjujejo, da predlagani strateški načrt ni razvojno naravnan, saj v petih
letih za naložbe v dvig produktivnosti in v tehnološki
razvoj namenja le 40 milijonov evrov, kar je bistveno premalo in se bo konkurenčnost slovenskega kmetijsko-živilskega sektorja še
poslabšala.

Podelili priznanja
zadružnikom
S širšega gorenjskega območja so priznanja
Zadružne zveze Slovenije prejeli: Janko Golorej,
Peter Berlec, Brigita Gantar, Franci Petrič in
Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj.
Cveto Zaplotnik
Gornja Radgona – Zadružna
zveza Slovenije je na tradicionalnem dnevu zadružnikov na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra
v Gornji Radgoni podelila
priznanja zaslužim zadružnikom, zadružnim delavcem in zadrugam, ki praznujejo okrogle obletnice.
Šest zadružnikov je prejelo
priznanje za trajen prispevek k razvoju zadružništva,
med njimi tudi Janko Golorej iz Voklega, ki je bil šest
mandatov predsednik Kmetijske zadruge Cerklje, en
mandat pa tudi član upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije. Kot so zapisali v obrazložitev k priznanju, je spodbujal sodelovanje med člani zadruge in
med zadrugami, se zavzemal za ohranitev zadružnih
vrednot in tudi sam posloval prek zadruge - v zadrugi nabavljal reprodukcijski
material in v zadrugo prodajal pridelke. Med prejemniki priznanja za trajen prispevek k razvoju zadružništva je
tudi Marjetka Avsec, ki je štirideset let dela posvetila zadružništvu, svojo poklicno
pot je začela v Kmetijski zadrugi Domžale, zadnjih petnajst pa je bila zaposlena na
zadružni zvezi.
Trinajst zadružnikov in
zadružnih delavcev je prejelo priznanja za prispevek k razvoju zadružništva,
med njimi tudi trije s širšega gorenjskega območja.
Na predlog Kmetijsko gozdarske zadruge Kamnik je
priznanje prejel Peter Berlec, ki je kot aktivni član pomagal zadrugi pri upravljanju pa tudi pri reševanju denacionalizacijskega zahtevka. Brigita Gantar je prejela priznanje na predlog
Kmetijsko gozdarske zadruge M Sora Žiri. V zadrugi že od leta 2003 vodi računovodstvo, skrbi pa tudi za

Janko Golorej, prejemnik
priznanja za trajen
prispevek k razvoju
zadružništva
finance devetih podjetij M
Sore v sedmih državah. Na
predlog Kmetijske zadruge Cerklje je priznanje prejel Franci Petrič, ki je v odločilnem trenutku podprl
predlog za povezovanje KZ
Cerklje in KGZ Komenda. Na kmetiji, ki obsega 23
hektarjev zemljišč, redi 23
krav in deset glav mladega
pitanega goveda ter prideluje krompir.
Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj je prejela priznanje ob 60-letnici obstoja in delovanja.
Kot so zapisali v obrazložitev k priznanju, je zadruga
v šestdesetih letih iz skromne skupnosti okoliških
kmetov prerasla v sodobno gospodarsko družbo z
več kot 450 člani, 90 zaposlenimi in desetimi poslovnimi enotami. Njeno
osnovno poslanstvo je odkup in prodaja kmetijskih
pridelkov ter oskrba kmetij
s kmetijskim reprodukcijskim materialom in kmetijsko mehanizacijo. V korak s časom stopa s širitvijo
ponudbe v maloprodajnih
trgovinah, z zastopstvom
priznanih
proizvajalcev
kmetijske mehanizacije,
razvojem lastnih blagovnih
znamk, novo mobilnostjo
in digitalizacijo.

O invazivnih rastlinah v kmetijski krajini
Srednja vas – V okviru projekta API – aktivno proti invazivkam,
ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija iz Programa
razvoja podeželja 2014–2020, bo danes, v torek, z začetkom
ob 9. uri na kmetiji Štefana Ingliča v Srednji vasi pri Poljanah
delavnica o invazivnih rastlinah v kmetijski krajini. Najprej bo
na to temo predavanje, nato pa na bližnjih kmetijskih površinah še ogled rastišč invazivnih rastlin. Delavnico bosta vodili
Marija Kalan in Nataša Božnar Markelj iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Udeleženci se bodo seznanili z najpogostejšimi vrstami invazivnih rastlin v kmetijski krajini ter s tem,
kako preprečevati njihovo širjenje oziroma kako jih zatirati.
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Puštal – V soboto popoldne
je na nogometnem igrišču v
Puštalu tik pred koncem tekme tretje slovenske lige med
nogometaši Škofje Loke in
Izole nepričakovano izbruhnilo nasilje. Skupina navijačev, neuradno naj bi šlo za
navijaško skupino Green
Dragons, je z baklami vdrla
na igrišče, prišlo je tudi do
pretepa z nogometaši Izole,
od katerih so tri odpeljali na
urgenco, prav tako naj bi tja
odpeljali tudi enega izolskega navijača.
Predsednik škofjeloškega kluba Roman Jemec je
za 24ur.com ocenil, da je šlo

za stare zamere med izolskimi navijači in navijači, ki so
vdrli na igrišče, ki pa z NK
Škofja Loka nimajo ničesar
skupnega. Po njegovih besedah so bili napadalci vnaprej
dobro organizirani: »Vdrli
so zamaskirani, oboroženi
s kiji in palicami,« je opisal.
S Policijske uprave Kranj
so sporočili, da postopek v
zvezi s sobotnim incidentom, ki so ga obravnavali
škofjeloški policisti, še poteka. »Policisti dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje,
vodijo pa tudi postopek zaradi suma kršitve predpisov s področja javnega reda
na strani kršiteljev,« so razložili.

Padec motoristov na Jezerskem
Jezersko – Na cesti proti Jezerskemu se je v soboto popoldne
zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena
motorista, ki sta vozila drug za drugim. Po ugotovitvah policistov je prvi motorist padel zaradi neprilagojene hitrosti, drugi pa med izogibanjem padca prvega. Oba sta se poškodovala,
eden huje, v bolnišnico so ga prepeljali s helikopterjem. Za
pomoč poškodovancema so angažirali tudi prve posredovalce,
ki so imeli ta dan srečanje na Jezerskem in tekmovali ravno na
temo prve pomoči in posredovanja v nesrečah.

Policisti prosijo za informacije o nesreči
Kranj – Kranjski policisti obravnavajo nesrečo starejše občanke in otroka s kolesom. Zgodila se je v petek okoli 19. ure
pri vstopu v center Kranja na Maistrovem trgu med Kavka
barom in restavracijo Mlečna. Policija pojasnjuje, da je otrok,
oblečen je bil v belo-modro črtasto majico in svetle hlače, vozil
gorsko kolo. Pripeljal je iz smeri centra mesta. V nesreči se
je občanka poškodovala, otrok in domnevno starši pa so kraj
pred prihodom policije zapustili. Policija prosi za informacije
na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Soočeni z življenjskimi situacijami
V soboto je ob Planšarskem jezeru na Jezerskem potekalo 4. srečanje prvih posredovalcev, ki ga
organizira Društvo prvih posredovalcev. Nastopilo je šestnajst ekip iz vse Slovenije, med njimi devet
gorenjskih ekip.
Maša Likosar
Jezersko – Kot je pojasnil
Dejan Rogelj, organizator
in vodja društva, so prvi posredovalci običajno laiki brez
zdravstvene izobrazbe iz
vrst prostovoljnih gasilskih
društev z opravljenim tečajem za prvega posredovalca. Med drugim so usposobljeni za postopke oživljanja
in ukrepanja pri možganski
ter srčni kapi, hudih krvavitvah in odstranitvi tujkov iz
dihal. »Na srečanjih se seznanijo in spopadejo s situacijami, na katere lahko naletijo tudi v realnem življenju. Vsaka točka temelji na
varnosti, ki jo morajo prvi
posredovalci zagotoviti tako
sebi kot poškodovancem.
Pomembno je, da delujejo
kot epika, sodelujejo z očividci in svojci, pravilno pristopijo k poškodbi in pokličejo ter se posvetujejo z nujno medicinsko pomočjo,« je
pojasnil Rogelj.
V tekmovalnem delu so se
prvi posredovalci soočili z devetimi različnimi situacijami. Prvi scenarij je predvideval otroka, ki pade s supa in
se utaplja. Pri drugem je mož
med nabiranjem gob omedlel, ker je prišel v stik z električnim tokom. V tretjem so
obravnavali gospoda, ki je
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Navijači prekinili tekmo
Simon Šubic

Gorenjski glas
torek, 7. septembra 2021

simon.subic@g-glas.si

Prvi posredovalci so bili soočeni s situacijami, ki se lahko dogodijo v realnem življenju.
zaužil čokolado z arašidi, na
katere je alergičen, ter je doživel anafilaktično reakcijo. Pri
četrtem scenariju se je otrok
dušil zaradi tujka v dihalih,
mati se je med njegovim reševanjem porezala z nožem.
Pri petem so bili priča eksploziji jeklenke kisika, kjer
so bili trije poškodovanci, pri
čemer poškodbe enega niso
bile združljive z življenjem.
Šesti scenarij sta oblikovala
dva tabornika, ki sta zakurila ogenj, zgodila se je eksplozija in oba sta bila popečena.

Pri sedmem se je dvema vinjenima osebama približal
mimoidoči, ki je dejal, da se
bo tragično poškodoval – nekaj metrov stran ga najdejo
okrvavljenega v srčnem zastoju. Pri osmem scenariju
je mami in hčerki med sprehodom pobegnil pes. Mama
se je med lovom spotaknila
ob žico, ki ji je odtrgala roko,
imela je hudo okrvavljeno nogo, zaradi šoka pa
je začela govoriti madžarsko. Pri zadnji preizkušnji
so morali prvi posredovalci

obravnavati gluhega moža,
ki je med sprehodom z ženo
doživel panični napad.
Letos je največ znanja pokazala ekipa Rače, drugi so
bili prvi posredovalci iz Vodic in tretji prvi posredovalci iz Radovljice. »Kadar naletimo na osebo, ki je poškodovana ali ne kaže znakov
življenja, je ključno, da se
ne obrnemo stran, temveč
pristopimo do nje in ji nudimo prvo pomoč. Že s samim
pristopom ji lahko rešimo
življenje,« je sklenil Rogelj.

Policija je vse skupaj zrežirala
Tako trdi eden od četverice Ljubljančanov, ki jim na kranjskem okrožnem sodišču sodijo zaradi
domnevne preprodaje prepovedanih drog.
Simon Šubic
Kranj – Na kranjskem okrožnem sodišču so prejšnji teden začeli soditi Ljubljančanom Zlatku Dediću, Tomažu Mužarju, Dejanu Bajramoviću in Biljani Borenović, ki jim kranjsko tožilstvo očita storitev več kaznivih dejanj prometa s prepovedanimi drogami, Dediću
pa tudi organizacijo prodaje. Predobravnavne naroke,
na katerih so obtoženi zanikali krivdo, so opravili že februarja, ko je obramba zahtevala izločitev praktično
vseh dokazov, ki jih je sodišču predložila okrožna državna tožilka Nadja Gasser.
Obramba je namreč navajala, da se je že kriminalistična
preiskava začela na nezakonit način, zato je tudi vse nadalje pridobljeno dokazno
gradivo nezakonito. Predsednica senata Nina Prosen
je sicer predlog obrambe

zavrnila, njeno potrditev pa
je tudi že potrdilo Višje sodišče v Ljubljani.
Iz predstavitve obtožnice
izhaja, da naj bi Dedić v letih 2019 in 2020 organiziral
mrežo prekupčevalcev, to
naj bi bili predvsem avstrijski in italijanski državlja-

količine heroina in kokaina,
konoplje in amfetamina.
V objektu v Hrastjah naj bi
skupaj z Mužarjem, ki da je
bil Dedićev tesni sodelavec,
v posebno prirejenem prostoru konopljo tudi gojil.
V lanski hišni preiskavi so
tako preiskovalci v objektu

Obtoženi Zlatko Dedić, Tomaž Mužar, Dejan
Bajramović in Biljana Borenović, ki jih kranjsko
tožilstvo obtožuje storitve več kaznivih dejanj prometa
s prepovedanimi drogami, krivdo zanikajo.
ni, ki naj bi jim izročal drogo za nadaljnjo preprodajo
odjemalcem. Izkupiček od
dobave droge naj bi Dediću
med drugim izročal tudi
posrednik Mužar, ki naj bi
mu prvoobtoženi tudi dajal
navodila, kam in komu naj
drogo odnese, zanj naj bi izterjeval tudi dolgove. Dedić
je ob tem obtožen, da naj bi
s pomočjo posrednikov kupil in preprodal naprej večje

našli 459 rastlin konoplje in
trideset kilogramov že posušene konoplje. Borenovićevi pa tožilstvo očita, da naj
bi posredovala pri preprodaji sto gramov heroina, Dediću naj bi tudi prodala 70
gramov heroina in 90 tablet
ekstazija. Od Dedića naj bi
kupila tudi konopljo za nadaljnjo prodajo.
Vsi štirje obtoženi so na
glavni obravnavi zanikali

krivdo za očitana dejanja,
Bajramović je ob tem dejal,
da ne razume, zakaj se je
sploh znašel med obtoženimi, saj z drogo ni imel nobenega opravka. »Kar sem storil, je šlo za posojanje denarja in obresti, Dedić in Mužar
pa sta me obiskala le zaradi
nakupa rabljenih vozil. Policija je očitno vse to zrežirala,
ker sem že bil zaradi droge
obsojen, in ko so opazili, da
prihajata k meni, so mi še to
naprtili, čeprav v nobenem
telefonskem prisluhu ni niti
besede o drogi, pogovarjali
smo se le o denarju. Tudi na
podlagi sledenja niso našli
ničesar,« je zatrdil Bajramović. Tudi soobtožena Biljana
Borenović je zatrdila, da sta
imela z Dedićem kontakte le
zaradi vračila dolga v višini
20 tisoč evrov, ki jih je prvoobtoženemu posodil njen
pokojni mož. Sodišču je ob
tem predložila tudi listinska
dokazila o izvoru denarja od

Prvoobtožena Zlatko Dedić in Tomaž Mužar (na sliki) na
glavni obravnavi nista podala zagovora. / Foto: Simon Šubic
prodaje avtomobila in danem posojilu.
»Prosim vas, da ju spustite
na prostost, ker nimata nič
s tem. Ne vem, zakaj imate
njega že 14 mesecev v priporu. Tisti, ki bi morali biti
notri, so pa zunaj. Tudi ona
nima ničesar z drogo, njen
problem je edino, da ima sinova, ki sta v preteklosti že

imela težave z zakonom,« se
je za Bajramovića in Borenovićevo zavzel tudi prvoobtoženi Dedić, ki se sicer brani z
molkom. »Želim najprej slišati, kaj bodo povedale priče,
potem pa bom še sam povedal svoje,« je pojasnil sodnici. Z molkom se brani tudi
drugoobtoženi Tomaž Mužar.

MEDVOŠKI METALCI
PRAZNUJEJO
Znana medvoška skupina Metalsteel praznuje dvajsetletnico. Pred izidom je njihov novi album.

Ansambel Saša Avsenika bo v okviru turneje
Vse najboljše, Slovenija! v petek, 10. septembra,
gostoval na Visokem pri Poljanah.
Ana Šubic

Maja Bertoncelj

Z
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edvoščani
Rok Tomšič,
Daša Trampuš, Matej
Sušnik in
Benjamin Kic so člani skupine Metalsteel. Letos so
zabeležili dvajset let delovanja, pika na i bo izid novega
albuma, ki prihaja 15. septembra.
Obletnice zaradi omejitev,
povezanih s covidom-19,
niso praznovali po svojih
željah. Imeli so koncert na
spletu z gosti, na katerega
je bil odličen odziv. So pa v
živo nastopili na Metaldays,
ki so od 29. julija do 1. avgusta potekali v Tolminu. Na
tem festivalu so predstavili
tudi pesmi z njihovega novega albuma z naslovom Forsaken by the gods. »Gre za
naš sedmi studijski izdelek
in osmi album, če štejemo
še dvojni koncertni album,
ki smo ga izdali pred desetimi leti. Vsekakor smo nanj
ponosni. Je rezultat kolektivnega dela vseh članov skupine. Kreativnosti smo dali
povsem prosto pot, kar se
sliši v samih aranžmajih
in energiji, ki jo je čutiti ob
poslušanju. Vse instrumentalne dele smo snemali vsi
člani hkrati, kar počne redkokatera glasbena skupina, saj je potrebno biti povsem uigran. Kar se tiče besedil, smo se tokrat ukvarjali
predvsem s tematiko minljivosti in različnimi pogledi

GLASBENI IZLET
PO SLOVENIJI

Skupina Metalsteel na letošnjem dogodku Metaldays, ki je od 29. julija do 1. avgusta
potekal v Tolminu / Foto: arhiv skupine
na smrt kot del življenja. Na
tematiko je vplivala smrt
dobrega prijatelja in na splošno soočanje s tako imenovano novo normalnostjo, ki je
prišla z epidemijo in je vsem,
ki delujemo v glasbeni industriji, postavila svet na glavo.
Album smo pred uradnim
izidom poslali tudi različnim tujim medijem in odzivi so res odlični,« je pojasnil
Rok Tomšič. S koncertom na
festivalu Metaldays, kjer so

snemali tudi nov videospot,
so si znova pridobili nekaj
novega tujega občinstva. Kot
pravi Tomšič, je zanimanje
predvsem s področja severne Nemčije in Belgije, izven
Evrope pa pri poslušalcih iz
Južne Amerike.
Aktivnosti članov skupine
Metalsteel so trenutno vpete v promocijo prednaročil
za novi album, ki bo izšel v
obliki zgoščenke in na digitalnih platformah. Naročila

sprejemajo na uradni spletni strani skupine. »Naši
načrti za naprej so intenzivno promovirati nov album
pri nas in v tujini. Žal za koncerte težko govorimo, ker
nas iz dneva v dan presenečajo ukrepi, vezani na epidemijo. Upamo, da bomo lahko izid albuma pospremili s
koncertom. Kmalu bo izšel
še nov videospot za skladbo
Becoming Human,« je zaključil Tomšič.

a Ansamblom
Saša Avsenika je
že štirinajst koncertov,
posvečenih 30-letnici samostojne države, petnajsti pa jih čaka že ta petek,
10. septembra, ko bo v okviru turneje Vse najboljše,
Slovenija! gostoval na Visokem pri Poljanah. V nadaljevanju sta načrtovana še dva
koncerta, a ne več na Gorenjskem, nam je zaupal Matic
Plevel, kitarist Ansambla
Saša Avsenika, in dodal, da
je petkov koncert zadnja
priložnost za poslušalce na
Gorenjskem. V predprogramu bodo nastopili še Poljanski orgličarji in Škofjeloški oktet.
Člani ansambla se koncerta zelo veselijo. »Na čudovit
Dvorec Visoko prihajamo
prvič. Pritegnila sta nas ravno njegova lepota in pa seveda srčnost Poljancev. To sta
tudi glavna razloga, zakaj
prihajamo na Poljansko,« je
poudaril Plevel.
Koncertni program prinaša skladbe bratov Avsenik, ki opevajo Slovenijo in
njene lepote. »Med koncertom obiskovalce popeljemo
na izlet po Sloveniji. Z besedo in glasbo obiščemo vse

slovenske dežele.« In nad
katerimi skladbami so obiskovalci še posebej navdušeni? »Če moram izbrati top tri
pesmi po sprejetosti s strani občinstva, so to: Popolna
zmeda, Pod cvetočimi kostanji in Moj rodni kraj, moj
rodni dom,« je odvrnil.
Ansambel ima od junija
novega pevca – Luko Seška.
»Našemu ansamblu je vsekakor prinesel neko novo
širino, dimenzijo, ki je pred
njegovim prihodom pri nas
ni bilo moč zaslediti. V mislih imam predvsem bolj Alfijev zven izvedenih skladb.
Prav tako je Luka prinesel
veliko motivacije in energije na oder,« je Matic Plevel
povedal o novem članu in
dodal, da je tudi sicer vzdušje v ansamblu trenutno zelo
prijetno, kar je moč opaziti
tudi na koncertih.
Čeprav je v teh časih težko
napovedovati, nas je zanimalo še, kakšne želje in načrte
ima ansambel v prihodnje.
»Sanjamo o kakšnem velikem projektu oz. koncertu v prihodnosti. Izkušnji v
Cankarjvem domu in v Križankah sta bili fenomenalni,
zato bi ju radi ponovili. Hkrati seveda upamo, da čim prej
zaživimo podobno življenje,
ko smo ga poznali pred pojavom covida-19,« nam je še
zaupal Matic Plevel.

Člani Ansambla Saša Avsenika se veselijo koncerta v
čudovitem ambientu Dvorca Visoko, kjer bodo nastopili
prvič. / Foto: Rok Mlinar

Mladoporočenci
V sredo, 18. avgusta 2021, sta se na Bledu poročila Ana
Klinar in Mark Klinar, v soboto, 28. avgusta 2021, pa Maja
Debelak in Jure Martinjak. V soboto, 28. avgusta 2021, sta
se v Dvorski vasi poročila Anja Ažman in Anže Bergant.
V soboto, 4. septembra 2021, sta se v Škofji Loki poročila
Mihaela Cankar in Klemen Starman.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

JOGA ZA OTROKE
Z otroško jogijsko pravljico Kačalinka Čalapinka išče prijatelja njena avtorica Anja Kralj Okorn pomaga
pravljično jogo širiti tudi v domove slovenskih družin.
Mateja Rant

PESMI MLADIH
Moja barka
Pluje moja barka
čez širno morje
mojih želja.

Nikjer se ne ustavi
potnikov ne pobira.
Nazaj se ne ozira
kar je mimo je mimo.

Nikjer se ne ustavi
vedno naprej dirja.

Pluje moja barka
skozi burno življenje
mirnega pesnika.

Nazaj se ne ozira
jader ne da.

Janez

Pluje moja barka
tudi brez vetra
čez širno nebo.

Vsak od nas pluje s svojo barko. Barko življenja. Enkrat
čez mirno in drugič čez razburkano morje. Želim čim več
sonca in mirne valove. Meta
Pesmi pošljite na elektronski naslov
pesmi.mladih@gmail.com ali pisno na naslov:
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

POTOVANJA



VINO



HRANA



DOGODIVŠČINE



Foto: Primož Pičulin

Z

godba jogijske
pravljice Kačalinka Čalapinka išče prijatelja govori o sprejemanju drugačnosti, predvsem pa o sprejemanju
samega sebe – z vsemi svojimi specifikami, poudarja
avtorica Anja Kralj Okorn.
Kačalinka je kača dobrega
srca, ki živi v Pravljični deželi, od vseh jedi pa ima najraje palačinke. Toplo in duhovito napisano zgodbo dopolnjujejo ilustracije Tamare
Šenk, ki obenem ponazarjajo, na kakšen način otroci
lahko posnemajo živali, ki se
pojavljajo v zgodbi, in s tem
izvajajo pravljično jogo.
»Za izvajanje pravljične joge ob branju pravljice ne potrebujete jogijskega predznanja. H knjigi je
priložena dodatna knjižica,
kjer so vse asane in ogrevalne vaje bolj natančno obrazložene,« je pojasnila Anja
Kralj Okorn in dodala, da

Anja Kralj Okorn je predstavila svojo jogijsko pravljico
Kačalinka Čalapinka išče prijatelje. / Foto: Primož Pičulin

MOŠKI

Prek pravljične joge so otroci v Vovkovem vrtu lahko tudi sami 'vstopili' v zgodbo.
si v njej lahko preberemo,
kakšen je namen izvajanja
posamezne jogijske vaje oziroma asane, kako jo pravilno izvajati in na kaj je treba
pri tem paziti, dodana pa je
tudi kakšna jogijska zanimivost. Pravljična joga po besedah Anje Kralj Okorn otroke povede v svet domišljije,
ob tem pa jim nudi zabavo
ter obenem umiri in poveča
koncentracijo. »Preko izvajanja enostavnih jogijskih
položajev otroci spoznavajo svoje telo, razvijajo svoje


ŽENSKE



koordinacijske in motorične
spretnosti, izboljšuje pa se
tudi njihova telesna drža.«
Navdih za pravljico je dobila ob izvajanju jogijskih vaj,
pri katerih jo je začela posnemati zdaj štiriletna hči Vita.
Zato je začela raziskovati, ali
obstaja tudi joga, prilagojena otrokom. Koncept pravljične joge je obe popolnoma prevzel, takoj je opazila
tudi pozitivne učinke joge
pri svoji hčerki, zato se je
odločila v samozaložbi izdati jogijsko pravljico, v kateri

POTOVANJA



VINO



je združila obe svoji strasti:
pisanje in jogo.
Na prvi šolski dan so otroci v Vovkovem vrtu v Kranju prek pravljične joge lahko tudi sami 'vstopili' v zgodbo, njihova nova prijateljica,
Kačalinka, pa je na koncu z
njimi delila svoje slastne palačinke. Zbralo se je več kot petdeset otrok s starši in spremljevalci, ki jih je skozi jogijske
položaje v pravljici, ki jo je prebrala Anja Kralj Okorn, vodila
vzgojiteljica in učiteljica pravljične joge Maja Podpečan.

HRANA



ŽENSKE

Potovanje z barko in kolesom (2)

OTOKI S KOLESA
Maja Bertoncelj

P

o Šolti in Braču je
naslednje jutro sledila selitev na Hvar.
Z dolžino 68 kilometrov je najdaljši
otok na Hrvaškem, sicer pa
četrti največji. Pripluli smo v
Jelso, ki je bila naše izhodišče.
Za Hvar smo si vzeli dva dneva. Prvi dan smo

šli z Jelse najprej do Zavale. Začetek je predstavljal
vzpon do v živo skalo izklesanega predora Pitve. Odprt
je bil leta 1962 in je bil dolgo
časa edina povezava naselij
na južni strani otoka z Jelso. Vožnja skozenj je sicer
dovoljenja le avtomobilom.
Še zdaleč nismo bili edini kolesarji. Dolg je 1400
metrov, visok komaj dobra dva metra, širok pa 2,3

V 1400 metrov dolgem predoru Pitve je popolna tema,
promet pa poteka enosmerno.

metra (za enosmerni promet), zato je na vsaki strani predora semafor. V predoru je popolna tema in
hladno. Ni bilo enostavno,
sploh ne, ker vsem ni uspelo priti skozi dovolj hitro in
se je na drugi strani že prižgala zelena luč. K sreči je
v predoru tudi izogibališče.
To je bil zagotovo najbolj
adrenalinski del tokratnega
kolesarjenja. Po spustu po

Nazaj pa namesto skozi predor po makadamski cesti čez hrib in v uživanju v lepih razgledih

V Sveti Nedelji smo si ogledali znano vinsko klet, ki je pod
gladino morja. Zraven je tudi restavracija.

serpentinah je bil v Zavali
čas za prvi postanek s kopanjem. Naslednji vmesni cilj
je bila Sveta Nedelja. V okolici so vinogradi, kjer prideljujejo najboljša hvarska
vina, med katerimi je posebno znan Plavac. Ogledali smo si vinsko klet. Sedaj
že pokojni Zlatan Plenković, ki velja za enega najbolj znanih hrvaških vinarjev, je sredi osemdesetih
let družinsko kmetijo začel
spreminjati v vinsko klet, ki
je v jami pod gladino morja. Zgradil je še restavracijo in marino. Do Jelse smo

se vračali po isti poti. Popestrili so jo vozniki Vesp, ki so
imeli v Sveti Nedelji očitno
srečanje. Trije smo se odločili, da gremo namesto skozi predor čez hrib. Makadamska cesta (edini tovrstni odsek, sicer smo kolesarili po asfaltu) ponuja krasne razglede na sosednje
otoke. S kolesom smo v tem
dnevu naredili 44 kilometrov, dobrih tisoč višinskih
metrov.
Popoldan in zvečer smo
imeli dovolj časa še za spoznavanje Jelse, letovišča in
pristanišča. (Se nadaljuje)
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DANICI, ZA NAS NEPOZABNI
Dolgoletna novinarka in urednica ter namestnica odgovorne urednice Gorenjskega glasa Danica Zavrl
Žlebir se je 1. avgusta letos upokojila. Ob slovesu od njenega aktivnega poklicnega stanu smo se ji zahvalili
vsi njeni sedaj že nekdanji sodelavci in jo obdarili s tistim, kar ji je v strast – branjem in potovanjem.
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Vidite mogoče pri meni večje
spremembe? Trenutno sem v
nekakšnem čustvenem vrtiljaku in bi rada vedela, kam se bo
situacija premaknila. Hvala
za odgovore in vse dobro.

8
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Spoštovana Tanja. Spet se
obračam na vas, da mi poveste spodbudne besede. Z nasveti ste mi že nekajkrat pomagali in vse se je uresničilo po

»Kokola«

7

REŠITEV

»Vijolica 7«

Obstoječa veza vam jemlje veliko energije in tega
se vedno bolj zavedate. Za
zdaj še niste pripravljeni na
večje spremembe, vendar
to ne pomeni, da nikoli ne
boste. Čez kakšno leto naredite korake naprej, saj tako
ne boste več zmogli. Tretje
osebe po njegovi strani ne
vidim. Partner je zadovoljen s stanjem, kakor je, in
ne razmišlja, da je v vajinem
odnosu karkoli narobe. Ni
človek za pogovore in vse
mu ustreza. Prijatelj, ki vam
je ponovno prekrižal pot, se
je le malce ustrašil. Morda je
šlo vse prehitro in potrebuje
le malo časa, da vse skupaj
premisli. Kontakt se bo kmalu vzpostavil nazaj, brez skrbi. In potem počasi naprej,
saj se vam nikamor ne mudi.
Tudi on si želi drugačnega
življenja in zelo je vesel, ker
sta obnovila stike. Srečno.
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Upokojitev vam vidim prej
kot v treh letih. Menjava
vodstva v službi vam prinaša same dobre spremembe,
zato vam bo veliko lažje.
Nujno potrebujete nov avto,
nakup vam uspe najkasneje
do pomladi drugo leto. Tudi
glede zdravstvenih zadev se
vam počasi izboljšuje, še vse
bo dobro, ne smete obupati.
Lepo vas pozdravljam.

otroka, različnega spola. Vse
bo tako, kot mora biti. Sama
pot bo potekala brez težav.
Iz vaše strani bodo redni obiski, tudi od njiju, a vaših bo
več, kar ni nič narobe. Pred
njima je lepa prihodnost, še
bolje od pričakovanega in ni
potrebno, da imate kakršnekoli skrbi. Res noben začetek
ni lahek, ampak vse bosta
zmogla. Vi osebno boste
imeli nekaj čustvenih težav,
a ko boste videli, da jima vse
lepo poteka, se boste umirili in se veselili zanju. Hvala
vam za lepe besede, želim
vam enako, vse dobro.

LAŽJI
SUDOKU
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Kako bo z mojo službo in upokojitvijo? Pa glede zdravja?
Vedno težje delam. Mi bo
uspelo kupiti dobro ohranjen
avto? Hvala

vaših napovedih. Zdaj sem se
znašla v dilemi in v težki psihični stiski, ki me gloda podnevi
in ponoči. Hči in njen partner
sta povedala veselo novico, da
odpotujeta v daljne kraje, kjer
se bosta tudi poročila. Hvala
vam za vaš dragoceni čas, da
nam prisluhnete in nam vselej
vlivate moč, pogum in upanje.
Vse dobro vam želim, predvsem ostanite zdravi.
Življenje nam prinaša različne poti in samo od nas je
odvisno, za katere se potem
odločimo. Ene poti vodijo
v daljne kraje in tako se je
odločila tudi vaša hči. Dom
niso štiri stene, dom je tam,
kjer se počutimo dobro. Kot
vidim, se oba z bodočim
partnerjem zavedata, v kaj
se podajata. Področje službe
imata zagotovljeno in dom,
v katerem bosta skupaj živela. Kar kmalu si ustvarita
družino. Vidim najmanj dva

sudoku_LAZJI_21_71
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»Spremembe«

tanja.70@hotmail.com

V kranjski porodnišnici se je v minulem tednu rodilo 18
deklic in 18 dečkov. Najlažja je bila deklica z 2700 grami,
najtežji pa deček, ki je tehtal 4380 gramov. Na Jesenicah
se je skupno rodilo 23 otrok, od tega 10 deklic in 13 dečkov.
Najlažja je bila deklica s 1920 grami, najtežji pa deček –
tehtnica mu je pokazala 4200 gramov.
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Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v
višini 10 odstotkov. Za več informacij čim prej pokličite
Tanjo na tel. št.: 040 514 975.

TANJA ODGOVARJA

Novorojenčki
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja.

kolega Jožeta Košnjeka, ki je
bil pravi mojster tega področja. Kadar so bile volitve, smo
mu vedno rekli 'volilni mojster', in potem ko sem se jaz
ukvarjala s tem, so tudi meni
pritaknili ta naziv. Čeprav je
bilo mišljeno kot šala, sem
bila ponosna,« je še pojasnila Danica, ki je zadnjih trinajst let opravljala tudi funkcijo namestnice odgovorne
urednice.
V bogati novinarski karieri
so Danici ves čas stali ob strani mož Darko, ki je že nekaj

V soboto, 11. septembra, bo potekal Festival Popevka 2021,
ki ga bo po 20. uri možno spremljati na TV SLO 1, Prvem,
Radiu Koper, Radiu Maribor in www.rtvslo.si. Nastopili
bodo Balladero, Aleksandra Ilijevski & Goran Bojčevski
kvartet, Uroš Buh, Okustični, Rok Ferengja, Vudlenderji,
Gregor Ravnik, Veronika Kumar, Raiven, Žiga Rustja, Lea
Sirk in tudi Škofjeločan Tomaž Hostnik, ki bo nastopil kar
dvakrat, saj je tudi član štajerske skupine Vudlenderji.
Vse popevke bodo izvajalci odpeli v živo ob spremljavi
revijskega orkestra RTV Slovenija. Na festivalu, ki ga bo
povezoval Tilen Artač, bodo podelili šest nagrad. Pet jih
bo podelila strokovna žirija, skladba, ki bo prejela največ
glasov po telefonskem glasovanju, pa bo prejela veliko
nagrado občinstva in postala popevka leta 2021.
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se je zgodbe ljudi v socialnih stiskah močno dotaknile. »Iz tega obdobja se spominjam treh akcij, ki sem se
jih domislila in jih vodila ter
izpeljala ob pomoči vodstva
in sodelavcev: gorenjski trojčki, rejniške družine in velike družine. Te družine smo
obiskovali, jim prinesli kako
darilo, o njih pisali zgodbe,
na koncu pa zanje organizirali izlet,« je dodala. Zadnja
leta je zelo uživala pri pisanju s področja politike. »Prevzela sem ga po upokojitvi

Hostnik bo na Popevki nastopil kar dvakrat
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Danica Zavrl Žlebir z možem Darkom in hčerko Ano

Ob slovesu od aktivnega poklicnega stanu smo se Danici
zahvalili vsi njeni sedaj že nekdanji sodelavci. / Foto: Tina Dokl
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D

anica Zavrl Žlebir je junija leta
1981 diplomirala na tedanji Fakulteti za
sociologijo, politične vede
in novinarstvo, danes Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, in se avgusta istega leta
zaposlila v Gorenjskem glasu, kjer je že prej kot študenta štipendistka urila novinarsko pero. V štirih desetletjih
novinarskega udejstvovanja
je pokrivala različna področja. Najprej mladinsko in sindikalno tematiko, pozneje je
bila zadolžena za poročanje iz občin Cerklje, Šenčur,
Preddvor, Jezersko in Škofja
Loka ter za politične teme in
socialno tematiko.
Pod uredniško taktirko Leopoldine Bogataj so v
Gorenjskem glasu pripravljali tudi rubriko Dobrota
ni sirota, kjer so se ukvarjali s socialnimi akcijami. »O
njih nismo le pisali, pač pa
smo za družine in posameznike v sodelovanju z dobrodelnimi organizacijami
tudi zbirali sredstva in jim
tako olajšali vsakodnevne
stiske,« je povedala Danica,
ki ima na to obdobje lepe, a
tudi bridke spomine, saj so

let upokojen, bil je policist,
nato pri Petrolu najemnik
dveh servisov, zadnja leta
tudi bifeja in avtopralnice;
sin Miha, torakalni kirurg,
ki dela na UKC Ljubljana in
je del ekipe za transplantacijo pljuč, ter hčerka Ana, ki je
diplomirala policijske in varnostne vede, najprej je delala v vojski, trenutno pa se v
Petrolu ukvarja s financami.
»Pri otrocih včasih rečem,
da sta nekaj posebnega, in
ker midva z možem nisva
kaka briljanta, so mi ju najbrž zamenjali v porodnišnici,« je v šali dodala Danica, ki
je izredno ponosna na uspehe obeh.
Čas upokojitve bo dolgoletna novinarka in urednica
namenila dobrodelni dejavnosti in prostovoljstvu v
Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Gorenjske, s katerimi je redno sodelovala in o njih pisala, med
drugim namerava usvojiti
tudi novo veščino, ki pa za
zdaj ostaja še skrivnost.
Na poti vseh novih doživetij in izkušenj želimo Danici mnogo lepega. »Danici,
za nas nepozabni,« se je glasilo posvetilo sodelavcev in
sodelavk Gorenjskega glasa v knjigi Nepozabne: ženske, ki so premikale meje
našega sveta.
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Maša Likosar
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NAGRADNA KRIŽANKA
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

PETER LOVŠIN
& SKALARJI
dpadkov

o
Na poti zmanjševanja

10. 9. ob 20h

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

Peter Lovsin oglas 83x143.indd 1

2. 09. 2021 11:14:47

Nagrade: 3-krat ogled Rovov pod starim Kranjem za
dve osebi
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka,
17. septembra 2021, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenj
skega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

NASVETI

Gorenjski glas
torek, 7. septembra 2021
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info@g-glas.si

Trije v postelji, 1. del

KUHARSKI RECEPTI

Lepota je moškim v pogubo
Milena Miklavčič

usode

Stane je letnik 1965.
Čeprav ni nikoli imel ''očetovskega nagona'', se vseeno
lahko pohvali s kar nekaj zakonskimi in nezakonskimi
otroki. Rad je imel ženske,
še bolj je ljubil svobodo.
Čeprav je bil prepričan, da
ga bo kakšna od bivših prepoznala, je tvegal. Na vsak
način je želel povedati svojo zgodbo.
»Zmeraj, ko obiščem teto,
ki živi v Poljanah, preberem
tudi Usode. Všeč so mi tisti, ki znajo premagati težave
in vnovič zaživijo, ne glede
na to, kaj se jim je v preteklosti zgodilo. Veliko preveč
pa je nekega nesmiselnega
objokovanja izgubljenih priložnosti. Ne razumem, zakaj zlasti ženske objokujejo
moške, ki so jih zapustili. Se
mar ne zavedajo, da so pozabili nanje že za prvim ovinkom?« je razlagal, medtem
ko sva pila hladno limonado pod kostanji na Bahačevem vrtu.
»Ko sem bil še čisto majhen, sem na tem mestu preživel marsikatero nedeljsko
popoldne. V kotu je bilo plesišče, ata in mama sta plesala, jaz pa sem žulil Cockto. Potem je očeta omrežila neka poskočna Žirovka,
starša sta se ločila, z mamo
pa sva se preselila k njenim
domačim v Domžale. Že kot

mulc sem poslušal zgodbe,
da je največja kazen, s katero nas udari življenje, ta, da
se pustimo nekomu ''ujeti''.
Kadar sem bil čez nedeljo pri
atu, mi je vsaj desetkrat povedal, da ima pameten moški ženske le za igračo. Kakor
hitro nasede njenim besedam, je že ujet in preklet.
Marica, očetova druga
žena, je bila drugačna od
mame: imela ga je zelo na
kratko, tudi z denarjem je
upravljala ona. Postavila sta
novo hišo, če sta že šla kam,
sta šla skupaj. Ata se ji je pokoraval, a ko je ni bilo zraven, ni počel drugega, kot
jamral. Sam sebi se je smilil, da pa bi pobegnil od nje,
si ni upal. Mama se ni nikoli več vezala na nobenega
moškega. Naju s sestro, ki
se je rodila, ko očeta ni bilo
več z nami, je vzgajala zelo
strogo. Bila sva pridna v šoli,
uspešna v športu, čez poletje smo se preselili k njenim
staršem, ki so imeli kmetijo
in delali od jutra do večera.
Tam okoli osemnajstega leta
sem se kar naenkrat potegnil, čez noč sem meril skoraj meter devetdeset. Mama
mi je rekla, da bo moja zunanjost prej prekletstvo kot kaj
dobrega. Na ves glas sem se
ji smejal.
Lepo sem se oblačil, bil
sem načitan, odličen študent, vozil sem avto, ki res
ni bil moj, bil je od mame, a
kdo bi se grizel zaradi takšne
malenkosti? Kar naenkrat
sem začutil, da so se začele
ženske zanimati zame. Stare, mlade, lepe, grde, na fakulteti, cesti, v lokalu, na
plesišču. Kolegi so me opozarjali, češ a ne vidiš, kako
te požirajo z očmi. Dobil
sem tudi več manekenskih
ponudb. Enkrat ali dvakrat
sem pristal za snemanje reklame. Potem sem se naveličal. Ženske so me pa mamile, priznam. Bil sem butelj
in niti pomislil nisem, da jih

zanima zgolj celofan, za vsebino jim ni bilo mar.
Potem sem spoznal Lidijo.
Stara je bila komaj šestnajst
let. Zanosila je. Novica, da
bom postal oče, in to sredi
drugega letnika fakultete,
me je streznila. Lidijo sem
imel rad, a ne več kot vse ostale, s katerimi sem spal. Ne
vem, zakaj, a mama me je
prisilila, da sem se poročil
z njo. Jaz sem izpolnil svojo dolžnost, Lidija pa je s poroko lahko ubežala nasilnemu očetu, ki je bil odvisen od
alkohola. Žal je trajal zakon
le dobro leto. Oba sva se ga
naveličala, tudi otrok nama
je bil odveč. Silil sem jo, da
ga dava v posvojitev, a v to ni
privolila. Na koncu koncev
ga je obdržala mama. Edini od mojih otrok je ostal pri
njej vse do odraslosti.
Spominjam se večera, ko
sva se dokončno razšla: ona
je kričala, da ji gre pamž na
živce, jaz pa sem molčal, ker
sem se strinjal z njo. Sredi
izpitov res ni bilo dobro poslušati njegovega nenehnega
joka.
Punce so si v moji študentski sobi podajale kljuke. Komaj je odšla ena, je
prišla druga. Če sem bil ''zaseden'', sem jo prepustil cimru.
Včasih nisem vedel, kje
se me glava drži. Edino, pri
čemer sem vztrajal, so bile
študijske obveznosti. Vanje
se pa tudi ženske niso smele vtikati. Prav tako se nisem
vdajal alkoholu kot nekateri
kolegi. Tisti, ki ste dali skozi
študentske žure, sami dobro
veste, koliko alkohola se stoči na njih!
Sedemnajstega maja 1988
sem spoznal Irmo. Bila je
asistentka znanega profesorja na eni od fakultet. Neuradno smo vsi vedeli, da
je njegova nezakonska hči,
uradno si tega ni upal reči
nihče. V postelji je bila ''pripravna'', pri delu s študenti

Za vas izbira Katja Dolenc
pa bolj nerodna kot ne. Njen
nesojeni oče je imel mamo
in hčerko še zmeraj pod kontrolo. Čeprav je Irma živela
v svojem stanovanju, je imel
profesor ključe in celo takrat, ko je bilo najmanj treba,
je prihajal na obiske. Nekoč
sva se ravno vrnila iz Berlina, kjer sva bila na koncertu Brucea Springsteena. Bila
sva zelo dobro razpoložena,
kar je bilo logično, saj so bila
za nama nepozabna glasbena doživetja. Spravila sva se
v posteljo, kjer sva bila temu
primerno glasna in strastna.
Kdaj se je na vratih pojavil
profesor, nisva zaznala. Kar
naenkrat je začel kričati, bil
je ves penast okoli ust, ko je
v naju metal vse, kar mu je
prišlo pod roke: od čevljev
do okrasnih predmetov, ki
so stali na komodi. Irma je
začela jokati, meni pa je ukazal, da se morava nemudoma poročiti. 'Sovražim tiste,
ki živijo v grehu!' mi je zalučal v obraz. Komaj sem se zadržal, da se nisem začel na
ves glas smejati.
Z Irmo se po tistem večeru
nisva več srečavala. Enkrat jeseni me pa pokliče in mi reče,
da je noseča. Da sem jaz oče.
'Kako – noseča? Vem, da si
že z drugim, ne morem biti
oče!' sem ji ugovarjal. Jokala je kot dež, potem pa ji je le
ušlo, da je ta ''drugi'' le nadomestek, da bi bila raje z menoj. Izgovoril sem se, da sem
verjetno še zmeraj poročen,
da moram najprej poiskati
prvo ženo Lidijo in jo vprašati, kako in kaj. Preden je v jezi
odložila telefon, mi je še zagrozila, da se mi bo maščevala.
Njena grožnja me je za trenutek streznila. Če kaj, sem
sovražil maščevalne ženske!
Eno izkušnjo sem imel že
doma, saj mama ni skoparila z idejami, kako prizadeti očeta. Tudi kolegom se ni
dobro godilo, ko so jim bivše
grenile življenje …«
(Konec prihodnjič)

Čokoladna rulada s kokosom
Erika Jesenko

Peka v pečici ni ravno
najbolj ekonomični način
priprave hrane. Če se le
da, vedno spečem več stvari hkrati, če že enkrat ogrevam pečico. Včasih to ne gre
ali pa je že tako dovolj vroče
in ni potrebe, da bi prostor
še dodatno segrevali s pečico. A si vseeno želimo nekaj sladkega. V tem primeru nas iz zagate reši čokoladna rulada s kokosom.
Za pripravo čokoladne rulade s kokosom potrebujemo: za čokoladno testo: pol
kilograma navadnih piškotov, 100 g mletega sladkorja,

2 žlici temnega kakava, 100
g temne čokolade, 1,5 dl mleka, 3 žlice ruma; za kokosov nadev: 200 g kokosove
moke, 150 g masla ali margarine, 100 g mletega sladkorja, 2 žlici kisle smetane, 1
žlico ruma.
Najprej se lotimo priprave čokoladnega dela: Čokolado raztopimo nad vodno
kopeljo. Piškote zmeljemo
v drobtine. V skledo stresemo mlete piškote, sladkor
in kakav. Premešamo in prilijemo rum, stopljeno čokolado in mleko. Vse skupaj
zgnetemo v lepljivo testo,

ki ga postavimo za pol ure
v hladilnik.
Medtem ko se testo hladi, pripravimo kokosov nadev. Maslo ali margarino
in sladkor penasto zmešamo. Primešamo kislo smetano in prelijemo rum. Nazadnje vmešamo še kokosovo moko.
Na kuhinjski pult položimo list peki papirja in
na njem razvaljamo čokoladno testo. Testo razvaljamo v pravokotnik, pol
centimetra na debelo. Testo enakomerno prekrijemo s kokosovim nadevom

Bučke so polne hranilnih snovi, zato jih lahko kombiniramo v
različnih prehrambnih dietah, tudi shujševalnih. Da bi čim bolj
izkoristili velike količine vitamina A, jih pripravimo z dodatkom
olja in skupaj z drugo zelenjavo (paprika, paradižnik, česen,
čebula). Za začinjanje uporabimo sveža zelišča, ker bučkam
poudarijo njihov nežni okus, nam pa poživijo prebavo.

Jajčni narastek z bučkami in čebulo
Potrebujemo: 20 g masla, 2 žlici oljčnega olja, 2 čebuli, 6–7
jajc, 60 g naribanega parmezana, 150 g bučk, šopek sveže
bazilike (za 1 žlico), sol in poper.
Na mešanici raztopljenega masla in oljčnega olja popražimo
na trakove narezano čebulo. Dodamo bučke, narezane na
kolesca, dušimo okoli 10 minut in nato ohladimo. Medtem
z ročno metlico dobro stepemo jajca, dodamo sol, poper,
parmezan, narezano baziliko in ohlajeno mešanico bučk in čebule. Manjši pekač ali drugo ognjevarno posodo namažemo z
maslom, posujemo z moko in vanj zlijemo pripravljeno maso.
Pečemo okoli 20 minut v pečici, ogreti na 180–200 stopinj
C. Pečeni narastek posujemo z naribanim parmezanom in
postrežemo kot toplo predjed ali glavno jed z zeleno solato.

Hitra bučkina pica
Potrebujemo: 1 veliko lepinjo, 1 bučko (250 g), 125 g paradižnika v koščkih, 6–8 češnjevih paradižnikov, čebulo, 2 žlički
rožmarina v iglicah ali prahu, sol, poper in 200 g sira za pico.
Pečico vklopimo na 220 stopinj C. Veliko lepinjo z ostrim
nožem vodoravno prerežemo na pol. Paradižnik v koških
razdelimo na obe polovici. Nastajajoči pici damo na pomaščen pekač za piškote. Bučko očistimo, operemo in naribamo
na tanka kolesca. Čebulo olupimo in naribamo na obročke.
Paradižnike operemo in razpolovimo. Vse troje razdelimo
na polovici lepinje. Krepko začinimo z rožmarinom, soljo in
poprom ter potresemo z naribanim sirom. Pekač potisnemo
v segreto pečico in pici pečemo 8–10 minut. Ponudimo takoj.

Bučke s korenjem
Potrebujemo: 250 g bučk, 150 g korenja, 2 kisli jabolki, žlico
naribanega hrena, 2 žlici sesekljanih orehov, sol, 2 dl sladke
smetane, 2 žlici limoninega soka, ščep sladkorja ter žličko
sesekljane melise ali pehtrana.
V skledo grobo naribamo bučke, korenje in jabolki. Dodamo
hren in orehe. Solimo, prelijemo s smetano, pokapljamo z
limoninim sokom, potresemo sladkor in sesekljana zelišča
ter dobro premešamo.

Pikantna solata iz bučk
Potrebujemo: pol kg mladih bučk, žličko sesekljane čebule,
žlico sesekljanih zelišč (koper, peteršilj, zelena, drobnjak, melisa, meta …), 5 žlic majoneze, žličko kaper, gorčico, 2 žlici
paradižnikove mezge, sol in kis po okusu.
Olupljene, očiščene in oprane bučke naribamo na bolj grobem
strgalniku. Nato dodamo čebulo, zelišča in sol, prelijemo s
paradižnikovo majonezo in dobro premešamo. Solata naj stoji
v pokriti skledi od 10 do 15 minut. Za paradižnikovo majonezo
zmešamo majonezo, sesekljane kapre, sol, gorčico, paradižnikovo mezgo in kis po okusu.

Lahke

jedi

in zvijemo v rulado. Rulado nato zavijemo v prozorno folijo za živilo in jo
za nekaj ur postavimo v

hladilnik. Ohlajeni ruladi
odstranimo folijo ter jo narežemo na centimeter debela kolesa.

KAŽIPOT
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Spominska slovesnost ob grobnici padlih borcev

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Radovljica – Krajevna organizacija zveze borcev za vrednote
NOB Radovljica pripravlja spominsko slovesnost, posvečeno
borcem, ki so skupaj z narodnim herojem Jožetom Gregorčičem - Gorenjcem pokopani v radovljiškem grajskem parku.
Slovesnost bo v petek, 10. septembra, ob 18. uri ob spomeniku,
udeleženci morajo imeti s seboj dokument o izpolnjevanju pogoja PCT. Slavnostna govornica bo predsednica radovljiškega
območnega združenja Danica Mandeljc.

Naročila za objavo sprejemamo po telefonu 04/201 42 00 ali osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju oz. po pošti – od ponedeljk a do četrtka do 11. ure!
Cene oglasov in ponudb v rubriki so izredno ugodne.

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

Zbirajo predloge za ambasadorje turizma

PRIREDITVE

Kranj – Direktorat za turizem pri ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenska turistična organizacija
zbirata do 20. septembra predloge kandidatov za priznanje
ambasador slovenskega turizma 2021. Izbranim ambasadorjem bodo priznanja podelili na Dnevih slovenskega turizma.

Desetletnica Rokodelskega centra DUO Škofja
Loka na Visokem
Visoko – V nedeljo, 12. septembra, z začetkom ob 10. uri
bo na Dvorcu Visoko potekal dogodek ob 10-letnici Rokodelskega centra DUO Škofja Loka. Pripravljajo bogat program na prostem. Potekal bo osrednji rokodelski sejem,
razstave na prostem, rokodelske delavnice, pripovedovanje in skupnostni kotiček, otroški program, poskrbeli
bomo za kulinariko in glasbeno dogajanje. Dogodek bodo
sklenili ob 18. uri s koncertom Katarine Juvančič in Dejana
Lapanje.

GLEDALIŠČE
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 7. septembra, in sreda, 8. septembra
19.30 Oče Romuald, Lovrenc Marušič: ŠKOFJELOŠKI PASIJON (v dvorani PGK)

Dan odprtih vrat v Hiši čez cesto

KINO SPORED
CINEPLEXX, KRANJ

Sreda, 8. 9.
20.00 PRVIČ NA ROBU
17.00 DIVJA SLOVENIJA
15.45, 18.00, 19.50 SHANG CHI IN LEGENDA O DESETIH PRSTANIH
18.20, 20.30 ZLOBEN

Milje – V petek, 10. septembra, bo v Hiši čez cesto na Miljah dan odprtih vrat. Potekal bo od 10. do 12. ure in od 17.
do 19. ure. Ogledali si boste lahko muzejsko zbirko punčk,
igrač, otroških posteljic, vozičkov, gospodinjskih pripomočkov, skratka vsega, kar so v preteklosti uporabljali za otroka.
Poleg tega so na ogled makete vlakov in makete zgodovine
Slovenije. Ogledi so namenjeni vrtcem, šolam, turistom,
pohodnikom, kolesarskim skupinam, družinam in posame-

18.50 CANDYMAN
15.30, 17.40 MALI ŠEF: DRUŽINSKI POSLI, sinhro.
20.40 SOBA POBEGA 2: BREZ IZHODA
16.20, 18.10 TAČKE NA PATRULJI: FILM,
sinhro.
20.50 GLAVNI JUNAK
16.00 LUKA, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

MojeDelo.com

LOTO

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

Rezultati 71. kroga – 5. september 2021
1, 2, 7, 9, 24, 28, 30 in 20
Loto PLUS: 1, 6, 13, 15, 22, 26, 34 in 20
Lotko: 0 5 6 9 0 1
Sklad 72. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 72. kroga za PLUS: 220.000 EUR
Sklad 72. kroga za Lotka: 260.000 EUR

Skladiščnik priprave materialov, m/ž (Škofja Loka)
V hitro rastočemu podjetju s sedežem v Škofji Loki z več kot 350 zaposlenimi in
50-letno tradicijo v predelavi termoplastov in orodjarstva k sodelovanju vabimo: SKLADIŠČNIK PRIPRAVE MATERIALOV, m/ž. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 20. 9. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.
Delavec v proizvodnji, m/ž in vzdrževalni tehnik, m/ž (Celovec)
Za našega partnerja v Celovcu na Wörtherseeju, ki je specializirano za pogodbeno polnjenje sokov, nektarjev, sadnih pijač vseh vrst in čajev, zaposlimo nove sodelavce za delovni mesti: delavec v proizvodnji m/ž in vzdrževalni
tehnik m/ž. Vabljeni k prijavi, najbolj kandidati iz gorenjske regije (bližina
Celovca). Plačilo: 2200–2500 EUR bruto + prevoz in malica. IMPOINT Elvis
Imširovič, s. p, Klopčičeva 2, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 23. 9. 2021.
Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Obdelovalec kovin – CNC-programer/operater (Medvode)
Vizija podjetja BRINOX je postati vodilni evropski ponudnik personaliziranih
procesnih rešitev. Brinox, d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do
1.10.2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Skrbnik priprave materialov, m/ž (Tržič)
Naloge in odgovornosti: priprava materialov za nemoteno delovanje proizvodnje, priprava in pospravilo orodij in dostava le-teh v orodjarno za popravilo, menjava barve in menjava materialov na strojih ... PGP INDE, d. o. o.,
Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 2.10.2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vabljeni na ogled razstave
starih razglednic

Razstava
ogled
v Galeriji
na ogledjevna
gradu
Khislstein.
Prešernove hiše v Kranju.

Ta dan bo ogled BREZPLAČEN. VABLJENI
Vabi Vas

Delavec v proizvodnji krofov, m/ž (Kranj)
Pričakujemo: izkušnje z delom v proizvodnji, zaželeno v prehrambni dejavnosti, dobre ročne spretnosti, sposobnost sporazumevanja v slovenskem
jeziku, lastni prevoz. Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave
zbiramo do 29. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

znikom. S tem odprtjem se vključujejo v tedne vseživljenjskega učenja, ki potekajo od 6. septembra do 10. oktobra.
Za obisk muzeja je potrebno izpolnjevanje PCT-pogoja. Zaželena je predhodna najava, zlasti za skupine, na telefonsko
številko 031 681 073.

Balinanje Društva upokojencev Cerklje
Cerklje – DU Cerklje organizira balinanje v počastitev občinskega praznika. V petek, 10. septembra, bo tekmovanje
Turnir med vasmi, ki se bo začel ob 16. uri na Balinišču
pod Jenkovo lipo v Dvorjah. V soboto, 18. septembra, pa
pripravljajo Memorialni turnir, ki se bo začel ob 8. uri na
Balinišču pod Jenkovo lipo v Dvorjah. Upoštevati je treba
priporočila NIJZ.

Pogovor s Simonom Mlakarjem
Škofja Loka – V sredo, 8. septembra, bo ob 18. uri v prostorih Galerije Ivana Groharja pogovor z loškim likovnim
ustvarjalcem in članom Združenja umetnikov Škofja Loka
Simonom Mlakarjem, ki se v Galeriji Ivana Groharja predstavlja s konceptualno razstavo To je naše vesolje. Pogovor
bo vodil kustos Loškega muzeja Boštjan Soklič.

Srečanje z začetnikom metode HumanUp
Kranj – Prerojeni skupaj z Združenjem HumaUp Slovenija
vabijo na srečanje z začetnikom metode HumanUp Predragom Đorđevićem, ki bo v torek, 7. septembra, ob 18. uri v
poslovnih prostorih Gorenjske TV. Ob 18. uri bo predstavil
metodo HumanUp za nameščanje ATLASA – prvega vratnega vretenca z masažo zatilja. Sledijo brezplačni pregledi, kontrolni pregledi in tudi možnost nameščanja. Po
predavanju in pregledih bo možnost osebnega svetovanja.
Več informacij in prijave na telefonski številki 041 289 632
(Jožica).

Samostojni komercialist za prodajo stavbnega pohištva, m/ž (Škofja Loka)
Zaradi doseganja planiranih prodajnih rezultatov izvaja naslednje aktivnosti: pridobivanje novih kupcev in prodaja zunanjega stavbnega pohištva na področjih,
ki so jim dodeljena skladno z dogovori in poslovno politiko družbe. Jelovica, d. o.
o., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 3. 10. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Operater na stroju v orodjarni, m/ž (Poljane nad Škofjo Loko)
V podjetju Polycom Škofja Loka, d. o. o., zaposlimo izkušene kandidate za delo
v orodjarni. POLYCOM Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223
Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 20. 9. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.
Prodajalec, m/ž (Žirovnica)
K prijavi vabimo kandidate, ki imajo dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe.
Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 9. 2021.
Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Sodelavec v prevzemu, m/ž (Škofja Loka)
Kaj te naredi posebnega: V. stopnja izobrazbe, računalniška pismenost, vestnost, strokovnost, natančnost, komunikativnost ... Hervis Sport in Moda, d. o. o.,
Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Kuhar/kuharica (Kranjska Gora)
Kaj bodo vaše naloge in odgovornosti? Priprava jedi v penzionski ponudbi in priprava jedi po naročilu, izvajanje standardov, navodil in normativov s področja
gostinstva.. Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 1. 10. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Elektrotehnik-monter, m/ž (Begunje na Gorenjskem)
Opis delovnega mesta: vgradnja in priklop opreme na plovilih, priprava
elektroinštalacij, vezava omaric, spremljanje dokumentacije, programiranje in
kalibracija opreme. Zaželena elektro smer izobrazbe. Dolgoročna zaposlitev.
Kraj dela so Begunje na Gorenjskem. STAL MAR, d. o. o., Tbilisijska ulica 89, 1000
Ljubljana. Prijave zbiramo do 22. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Proizvodni delavec, m/ž (Šenčur)
Podjetje Hovercraft, d. o. o., je inovativno proizvodno podjetje, ki v svoje vrste
vabi več proizvodnih delavcev. Hovercraft, d. o. o., Poslovna cona A 10, 4208
Šenčur. Prijave zbiramo do 1. 10. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Delo na CNC-strojih, m/ž (Spodnji Brnik ali Kamnik)
Medse sprejmemo nove sodelavce za delo na CNC-strojih (lokacija Spodnji
Brnik) in robotski celici za varjenje (lokacija Kamnik). Dobri pogoji dela, redno
plačilo. Klas Metal, d. o. o., Spodnji Brnik 28a, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Prijave
zbiramo do 1. 10. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
Gorenjski muzej, Tomšičeva ulica 42, Kranj
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IZLETI
S kolesom do Vodic
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 9. septembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Britof–Cerklje–
Lahovče–Vodice–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma starejših občanov Naklo. Upoštevala se bodo priporočila NIJZ.

Izlet na Rombon
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 25. septembra, na Rombon v Julijskih Alpah. Hoja po delno zahtevni
in označeni poti bo trajala 11 ur. Za turo je potrebna zelo dobra
fizična pripravljenost. Odhod s posebnim avtobusom izpred
Mercatorjevega Centra Primskovo bo ob 5.30. Prijave pri vodnikih: Luka Švegelj (tel. 068 168 257, lukasvegelj@gmail.com)
in Žiga Hočevar (tel. 031 304 040, ziga.hocevar@gmail.com).
Prijavite se lahko do vključno srede, 22. septembra.

OBVESTILA

Razstava Izginjajoči svet Stojana Kerblerja

Razstava ilustracij Lile Prap

Kranj – Šolski center Kranj v okviru vseživljenjskega učenja vabi
na fotografsko razstavo del Prešernovega nagrajenca Stojana
Kerblerja. Možen je tudi ogled stalne razstave del kiparke Dragice Čadež. Razstava bo na ogled septembra in oktobra. V šolske
prostore lahko vstopajo le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT.

Tržič – Ob začetku šolskega leta se je v Tržiškem muzeju v
Galeriji Paviljon NOB odprla tradicionalna razstava ilustracij,
s katero želijo predvsem otroke in mlade povabiti v galerijo in
jim približati likovno umetnost. Tokrat razstavljajo dela Lile
Prap, izjemno priljubljene in mednarodno uveljavljene ilustratorke in pisateljice. Razstava bo na ogled od četrtka, 9. septembra. Druženje z avtorico pa boso zaradi njene odsotnosti
pripravili v oktobru.

Gostujoča razstava Constructive Alps in muzejski
večer Hiša Mandrova
Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju bo od 10. septembra dalje gostovala razstava Constructive Alps. Med razstavljenimi projekti je 12 prenov oziroma nadomestnih gradenj in
16 novogradenj. Prvi trije nagrajeni projekti, biotehniški izobraževalni center, gorsko gostišče in montažna hala, navdušujejo
tudi s premišljenostjo, s katero so se investitorji in arhitekti lotili
projektov. V petek, 10. septembra, ob 19. uri bo pri njih potekal
tudi muzejski večer, na katerem bodo predstavili projekt Hiša
Mandrova.

MALI OGLASI

Razpis za sodelovanje na razstavi ročnih del
Kranj – Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske za
kulturo in tehnično kulturo pripravlja skupaj z gostiteljem,
Društvom upokojencev Bled, regijsko razstavo ročnih del.
K sodelovanju vabijo vsa gorenjska društva upokojencev, ki
se ljubiteljsko ukvarjajo s prostoročnimi dejavnostmi in tako
ohranjajo kulturno dediščino v svojem okolju in tudi širše.
Razstava bo na ogled od četrtka, 30. septembra, do nedelje,
3. oktobra, v preddverju Festivalne dvorane Bled. Postavili
jo bodo 30. septembra dopoldne, od 10. ure naprej, odprtje
razstave s kulturnim programom pa bo istega dne ob 17.
uri. Društva naj na prijavnici navedejo izdelke, ki jih želijo
razstaviti na mizah. Prijavnice naj pošljejo najkasneje do 16.
septembra 2021 na naslov: PZDU Gorenjske, Savska cesta
34, 4000 Kranj ali po e-pošti: pzdu.gorenjske@gmail.com.
Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske bo povrnila potne stroške tistim sodelujočim gorenjskim društvom
upokojencev, ki so od kraja razstave oddaljeni več kot 15 kilometrov.

T: 201 42 47
E: malioglasi@g-glas.si
 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

STROJI IN ORODJA

PRODAM

UMETNINE, NAKIT

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

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

ŽIVALI
IN RASTLINE

BIKCE ČB in LS, stare 14 dni, tel.:
031/779-161
21002094
PRAŠIČE, težke od 110 do 150 kg,
mesni tip, možnost izbire moškega
spola in dostava, tel.: 041/455-732
21002064

ZAJCE lisce obeh spolov, breje zajklje
in mladiče mešance ter meso, tel.:
051/712-764

PODARIM

21002091

LJUBKE male mucke, tel.: 040/619010
21002090

ZAPOSLITVE (m/ž)

PRODAM

NUDIM

GRADBENI
MATERIAL

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

ZAPOSLITEV v mehanični delavnici.
Jerala Profil, d.o.o., Virmaše 190, Šk.
Loka, tel.: 031/277-772

TROSILEC umetnega gnojila Creina, s
kardanom 500 kg, tel.: 041/287-901		

HRASTOVE plohe, cca 0,5 m3, tel.:
041/361-100
21002092
SV E T LO B N I
jašek
Giridion
(800*650*430), s podaljškom
(800*350*430) in rešetko, cena 115
EUR, tel.: 051/661-361
21002100

STORITVE
NUDIM
ADAPTACIJA – vsa gradbena dela od
temeljev do sterhe, fasade, škarpe,
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, ograje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo,
tel.: 041/583-163
21002053
FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a,
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč, tel.: 041/557-871 21002051
ZELIŠČARSTVO Prežla ima od 7. do
11. septembra uradne ure od 8. do 13.
ure in od 15. do 18. ure. Izdelke: kapljice, mazila, čaje ... pošiljajmo tudi po
pošti. Torkar Antonija, s.p., Begunjska
c. 23, Lesce, tel.: 04/53-18-340		

21002025

21002055

KUPIM
TRAKTOR, kiper prikolico, motokultivator in mini bager, lahko v okvari, tel.:
031/500-933
21002026
TRAKTORJE in kmetijsko mehanizacijo, lahko poškodovano, v okvari ali
brezhibno, tel.: 041/266-383 21002099

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

PRIDELKI
PRODAM

HOBI

BRINJEVE jagode, tel.: 040/888200
21002050

PRODAM

DROBNI krompir, tel.: 041/953-850

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

21002101

STAREJŠE bloke zbranih znamk, tel.:
041/703-580
21002056

KRMNI krompir, tel.: 04/25-21-669,
051/342-716
21002093
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Roman je literarni
spomenik
aleksandrinkam,
Slovenkam, ki so
v obdobju med
obema vojnama
odhajale po
zaslužek v Egipt – v
Kairo in predvsem
v Aleksandrijo.

www.gorenjskiglas.si

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

21002095

GRADBENE deske, 2,5 cm, tel.:
031/871-659
21002096

Kranj – Višja strokovna šola Šolskega centra Kranj vabi na odprtje fotografske razstave Ujeto v objektiv, iztrgano času, ki bo
v četrtek, 9. septembra, ob 18. uri. Na ogled bodo postavljene
izbrane digitalne fotografije višješolske predavateljice mag.
Jelke Bajželj, nastale v obdobju med leti 2019 in 2021, nekatere med njimi že tudi prej objavljene v različnih medijih. Razstava bo na ogled od 9. septembra do 10. oktobra. V šolske
prostore lahko vstopajo le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT.

VZREJNE ŽIVALI

ODLIKOVANJA, značke, kovance, slike, srebrnino, luči, zastave in drugo,
tel.: 068/173-293
21002097

OLTOVO sejalnico za žita Gama 14,
širina 160, tel.: 031/327-926 21002079

PRODAM

Razstava digitalnih fotografij Ujeto v objektiv,
iztrgano času

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom BUČE SO
PRAVA ZAKLADNICA HRANIL, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 24. avgusta 2021, so: Marija Mlakar iz Kranja, ki
prejme 1. nagrado (darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR),
Magda Pogačnik z Jesenic in Viktor Pungartnik iz Cerkelj,
ki prejmeta 2. nagrado in 3. nagrado (knjiga Več kot sanje/Jaz,
midva, mi). Nagrajencem čestitamo!

KUPIM

KMETIJSKI STROJI

PRODAM

GRADBENI MATERIAL

RAZSTAVE
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EUR

+ po

št ni n a

V volčjem brlogu

296 strani, mere: 14,5 x 20,5 cm, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

EUR

+ po

št ni n a

256 strani, mere: 21 x 21 cm, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

16
EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si
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Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha,
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.

Mednarodna
uspešnica, ki temelji
na presunljivi resnični
zgodbi Margot Wölk
in vzbuja provokativna
vprašanja o
sostorilstvu, krivdi in
borbi za preživetje.

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 v Kranju,
jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Zmagala je solidarnost ljudi
Po slabem letu dni od požara v stanovanjski hiši Bodlajevih v Cegelnici je humanitarna akcija pomoči,
v kateri so zbrali 35.401,72 evra, zaključena. Predsednik Krajevne organizacije Rdečega križa Naklo
Jože Mohorič je povedal, da do zdaj take akcije v Naklem še ni bilo – ne glede odziva ne glede zbranih
sredstev. Družina Bodlajevih že stanuje v novih prostorih hiše.

Peš z Brezij
do Lopate
Rektor Marijinega svetišča na Brezjah pater
Robert Bahčič je pešačil od Brezij do Lopate pri
Celju k svojemu prijatelju, trenerju juda Marjanu
Fabjanu.

Suzana P. Kovačič
Jože Košnjek
Cegelnica – Rdeči križ Slo
venije, Območno združe
nje Rdečega križa (RKS OZ
RK) Kranj, in Krajevna orga
nizacija Rdečega križa (KO
RK) Naklo sta 23. septembra
2020 – na isti dan, ko je v
stanovanjski hiši prišlo do
silovitega požara, ki je v ce
loti uničil dom Bodlajevih –
začela humanitarno akcijo
zbiranja sredstev za pomoč
družini Bodlaj iz Cegelnice
pri Naklem. Po slabem letu
dni je humanitarna akcija
zaključena, v tem času pa
so zbrali kar 35.401,72 evra,
ki jih je družina Bodlaj na
menila za izgradnjo nove
ga doma na pogorišču sta
rega. »Pomoč sosedov, va
ščanov, občanov in drugih
dobrih ljudi ter organizator
jev humanitarne akcije me
je držala pokonci. Če je bilo
na začetku, po požaru zelo
hudo, za hišo sem garal 35
let, pa zdaj lahko rečem, da
je to zgodba s srečnim kon
cem. Še enkrat bi se vsem
skupaj in vsakemu posebej
rad zahvalil za vso pomoč in
solidarnost,« je pred nekaj
dnevi ganjeno pripovedo
val Mirjan Bodlaj. Z ženo že
štiri mesece spita v novem
domu, prvo noč mu je šlo kar

Od leve Jože Mohorič, Mirjan Bodlaj in Ivan Meglič / Foto: Primož Pičulin
na jok. Bil je to žalosten spo
min, a obenem po slabem
letu dni po požaru znova na
svojem v toplini doma vlada
neizmerna sreča.
»Osnovna naloga Rdečega
križa je humanitarnost in v
tej smeri seveda deluje tudi
RKS OZ RK Kranj. Naš od
ziv na raznovrstne neljube
dogodke mora biti takojšen
in učinkovit, da pomagamo
ljudem v nesreči, da se čim
prej in čim bolje postavijo
na svoje noge. Humanitar
na akcija v Cegelnici je zgled
tega načina dela pri RKS OZ

V novem domu ... / Foto: Primož Pičulin

RK Kranj, vodena in pod
prta je bila centralno iz Ob
močnega združenja Kranj,
a brez pomoči naših prosto
voljcev na terenu ne bi mog
li veliko postoriti; tako pri
demo do pomembne vloge
krajevnih organizacij Rde
čega križa. Spodbujamo tak
šen način dela in smo veseli,
ko se humanitarne akcije us
pešno zaključijo,« je pouda
ril predsednik RKS OZ RK
Kranj Janez Frelih.
Med prvimi, ki je prihitel
na kraj požara, ko je zaslišal
gasilske sirene, je bil predse
dnik KO RK Naklo Jože Mo
horič. Takoj se je povezal s
predsednikom in sekretar
jem RKS OZ RK Kranj Jane
zom Frelihom in Marjanom
Potrato in akcija pomoči je
stekla. »Tudi prostovoljci, ki
so na terenu zbirali sredstva
za pomoč, so se odzvali v za
res velikem številu in prijet
no sem bil presenečen nad
tem. Osebna tragedija, ki je
prizadela družino Bodlaje
vih, je povezala naklanske
občane in zato gre moja ve
lika zahvala vsem za pomoč

vremenska napoved
Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo povečala
visoka oblačnost. Jutri in v četrtek bo znova pretežno jasno.

in sodelovanje. Še meni se je
zdaj oddahnilo, zares je bila
to ena velika skrb,« je misli
strnil Jože Mohorič in dodal,
da do zdaj v Naklem take ak
cije še ni bilo – ne glede odzi
va ne glede zbranih sredstev.
Na pomoč je priskočila
tudi Občina Naklo. »Zbrali
smo nekaj sredstev, občin
ski svetniki so se odpoveda
li eni sejnini in jo nameni
li za pomoč Bodlajevim, po
magali smo s kakšnim na
svetom, odvozom in odlaga
njem materiala s pogorišča
požara ... Občina je družini
ponudila tudi stanovanje,
vendar so potem našli bolj
šo rešitev. Tisto, kar največ
šteje, pa je, da ljudje stopijo
skupaj, ko je treba, in da so
bili v tej preizkušnji solidar
ni,« je poudaril naklanski
župan Ivan Meglič.
Ob zbranih sredstvih v hu
manitarni akciji je bila soli
darnostna pomoč tudi v obli
ki neposrednih donacij, tako
mobilne hiške, v kateri so za
časno prebivali Bodlajevi, do
opreme in ležišča za postelje
v novem objektu.
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Patra Roberta je po dvodnevni hoji na Lopati sprejel
prijatelj Marjan Fabjan, levo srebrna olimpijka Tina
Trstenjak. / Foto: Romarski urad Brezje

Z avtobusom tudi do Čepulj in Planice
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Brezje – Avgusta letos je mi
nilo pet let od peš romanja
slovenskega trenerja juda
Marjana Fabjana od Lopa
te pri Celju do Brezij. Naj
uspešnejši slovenski trener
juda se je po osvojitvi brona
ste olimpijske kolajne svoje
varovanke Anamari Velen
šek na igrah v Riu de Jane
iru zaobljubil, da bo peš ro
mal na Brezje. Iz judo sre
dišča Lopata pri Celju je kre
nil 20. avgusta leta 2016 in
po štirih dneh hoje 24. avgu
sta popoldne prišel na Brez
je. Na zadnjem delu poti ga
je spremljal rektor brezjan
skega svetišča pater dr. Ro
bert Bahčič. Med njima se
je spletla trdna prijateljska
vez.
Pater Robert se je letos
odločil, da sam krene z

Brezij do Lopate in s tem
počasti nov trenerski do
sežek prijatelja Marjana
Fabjana – srebrno olimpij
sko kolajno Tine Trstenjak,
ki jo je osvojila julija letos
v igrah v Tokiu. Poti je na
del ime »Od Ria do Tokia,
z Brezij do Lopate«. Z Bre
zij je odšel v sredo, 25. av
gusta, in po hoji mimo Ka
mnika, skozi Tuhinjsko do
lino mimo Vranskega nas
lednji dan, v četrtek, 26.
avgusta, prišel na Lopato.
Zadnji del poti je prehodil
skupaj z mladimi judois
ti kluba Z'dežele Sankaku
Celje. Snidenje prijateljev,
ki se jima je pridružila tudi
srebrna Tina Trstenjak, je
bilo prisrčno. Pater Robert
je ob tej priložnosti blagos
lovil tudi kapelico, ki jo je
pred telovadnico kluba pos
tavil Marjan Fabjan.

Kranj – Na pobudo Krajevne skupnosti Jošt je Mestna občina
Kranj (MOK) v dogovoru s koncesionarjem Arrivo Slovenija
z letošnjim šolskim letom vzpostavila novo medkrajevno avtobusno linijo Kranj–Stražišče–Pševo–Javornik–Čepulje–Planica, ki je pomembna zlasti za šolarje, pa tudi za pohodnike.
Nova avtobusna postajališča so primerno označili, zaradi večje varnosti pešcev in otrok pa po vaseh namestili tudi opozorilne znake. Ker gre za medkrajevni prevoz, cene vozovnic veljajo
kot za javni linijski prevoz. Polna cena vozovnice od Kranja
do Čepulj ali Planice tako znaša 2,30 evra. Javni prevoz bo na
voljo v dneh šolskega pouka, glede na karakteristiko terena in
predvideno povpraševanje pa ga bodo izvajali s kombijem s
kapaciteto za osem potnikov, so še razložili na MOK.

