
Škofja Loka – Hotel Transtu-
rist je prazen že od leta 2005, 
ko so ga zaprli zaradi obno-
ve. Betonska stavba z veliki-
mi steklenimi površinami je 
bila odprta decembra 1971, 
hotel pa je imel 46 sob, resta-
vracijo, kavarno, konferenč-
ne dvorane ter tudi notranji 
bazen in savno. Leta 2018 je 
od Zavarovalnice Triglav ho-
tel skupaj s poslovnim par-
tnerjem kupilo podjetje Lon-
ca iz Kranja. Direktor Milan 
Markovič je takrat napove-
dal, da naj bi se obnova zače-
la naslednjo pomlad.

Hotel Transturist so začeli prenavljati in naj bi ga znova odprli prihodnje leto. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

V Gorenjskih lekarnah 
za zdaj dovolj testov

Kranj – V lekarnah so za 
učence, dijake in študente 
od včeraj na voljo hitri testi za 
samotestiranje na covid-19, 
vsak je upravičen do desetih 
brezplačnih testov na mesec. 
Ob trenutnih epidemičnih 
razmerah je testiranje zanje 
prostovoljno. V Lekarniški 
zbornici Slovenije so spom-
nili, da je vlada v četrtek med 
upravičence do brezplačnih 
testov nepričakovano že zdaj 
umestila tudi študente. Od-
lok pa je bil v uradnem listu 
objavljen šele v petek popol-
dne, so poudarili, zato upra-
vičence prosijo za razumeva-
nje, saj lahko pride do mote-
ne preskrbe s testi.

Medtem so nam v Gorenj-
skih lekarnah zagotovili, da 

imajo na zalogi dovolj te-
stov, verjetno za kar šti-
ri mesece. Kot je pojasni-
la direktorica Romana Ra-
kovec, so jim ostale zalo-
ge še od takrat, ko je bilo te-
stiranje 'čez noč' ukinjeno. 
»Včeraj do 11. ure so bile iz-
daje narejene v 19 naših le-
karnah od 23, skupaj so iz-
dale nekaj več kot tristo ška-
tel (pakiranj po pet testov). 
Vse teče normalno.« Rakov-
čeva je še dejala, da je bila na 
Gorenjskem prodaja testov 
čez poletje relativno visoka. 
»Če smo v najbolj 'sušnih' 
covidnih mesecih prodali 
2500 testov na mesec, smo 
jih samo julija okrog 30 ti-
soč. Ljudje so očitno ozave-
ščeni, zase znajo poskrbeti 
in so teste večinoma imeli 
doma.«

Suzana P. Kovačič

Po prejetju pravnomočnega gradbenega dovoljenja za novi most pri Planiki 
so na Mestni občini Kranj napovedali objavo razpisa za izbiro izvajalca in 
čim hitrejši začetek gradbenih del.

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je pred dnevi preje-
la pravnomočno gradbeno 
dovoljenje za rekonstrukci-
jo Savske ceste in mostu pri 
Planiki, tako da bo še letos 
začela uresničevanje projek-
ta, so sporočili z MOK in že 
napovedali objavo javnega 
razpisa za izvajalca del.

Novi, širši most je sicer 
del celotne prometne in ko-
munalne ureditve območja, 
ki sta pogoj za začetek grad-
nje stanovanjske soseske 
Ob Savi, ki jo načrtuje Sta-
novanjski sklad RS. To bo 
pripomoglo tudi k uredi-
tvi in revitalizaciji tega dela 

Kranja, ki ga Kranjčani ime-
nujejo Koreja, poudarjajo 
na MOK.

Prometna ureditev ob-
močja vsebuje rekonstruk-
cijo Savske ceste, ki jo bodo 
razširili, imela pa bo tudi 
pločnik, in izgradnjo nove-
ga mostu pri Planiki. Obsto-
ječi most, po katerem lahko 
hkrati pelje le eno vozilo, 
bodo podrli, na njegovem 
mestu pa bo zrasel most z 
dvema voznima pasovoma, 
pločnikom in kolesarsko 
stezo na obeh straneh. Most 
bo tudi za poldrugi meter 
višji od zdajšnjega, kar bo 
omogočilo večjo poplavno 
varnost na območju. Ob 

tem bodo prestavili še tlač-
ni kanal pod most čez Savo, 
so pojasnili na MOK.

»Celoten predel Savske 
ceste, nekdanja industrij-
ska cona in tudi območje ob 
Savi, ki ga Kranjčani ime-
nujemo Koreja, bo kmalu 
dobil novo podobo ter ure-
jeno komunalno in prome-
tno infrastrukturo. S tem 
bomo občutno izboljšali 
tudi dostopnost do središča 
mesta prebivalcem Orehka, 
Drulovke in iz bolj oddalje-
nih vasi na desnem bregu 
Save,« je dejal kranjski žu-
pan Matjaž Rakovec.

Gradbeno dovoljenje za gradnjo novega mostu pri Planiki, ki bo zamenjal obstoječi most 
(na sliki), je postalo pravnomočno. / Foto: Gorazd Kavčič

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Jutri popoldne 
bodo krajevne plohe in 
nevihte. V četrtek se bo 
čez dan postopno jasnilo.

jutri: oblačno s plohami
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Simon Šubic

Pravnomočno dovoljenje za most
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Nekdanji Hotel Transturist v Škofji Loki je že vrsto let zaprt, pred kratkim pa se je prenova vendarle 
začela in naj bi bila končana prihodnje leto.

Prenova hotela se je začela

AKTUALNO

Nočna mora starejših: 
digitalno do zdravnika
Sindikat upokojencev Slovenije 
opozarja, da je komuniciranje z 
zdravniki po digitalnih aplikacijah 
za bolnike nehumano in nev-
zdržno.

2

AKTUALNO

Ogrevanje na pelete 
se draži
Lesnih peletov primanjkuje, cene 
so poskočile. Če je bilo v lanski ku-
rilni sezoni za tono treba odšteti 
okoli 275 evrov, ta trenutno pone-
kod presega celo šeststo evrov.

3

ŠPORT

Poletna liga  
Jeseničanom
Hokejisti HDD Jesenice so prvaki 
mednarodne poletne hokejske 
lige na Bledu, ki tradicionalno za-
znamuje uvod v novo hokejsko 
sezono.

13

ŠOLSKI GLAS

Pripravljeni v novo 
šolsko leto
Začenja se novo šolsko leto za več 
kot 194 tisoč učencev, od tega 21 
tisoč prvošolcev. V srednjih šolah 
bo okoli 21 tisoč novih dijakov.

17–24
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Ljubljana, Kranj – Kot je po-
jasnila predsednica Sindi-
kata upokojencev Slovenije 
Francka Ćetković, so preg-
ledali nekatere spletne stra-
ni zdravstvenih zavodov in 
ugotovili, da je dostop do 
osebnega zdravnika po no-
vem možen le s pomoč-
jo portala za paciente. Na 
teh portalih je izrecno po-
udarjeno, da stiki po elek-
tronski pošti niso več mo-
goči. Na portal se je mogo-
če registrirati v dveh fazah: 
najprej z enim od digitalnih 
potrdil, nato pa še z dvofak-
torsko avtentifikacijo. »Op-
rostite, tudi jaz, ki se imam 
za digitalno pismeno, se na 
teh portalih nisem znašla.« 
Takšno ureditev v zdravstve-
nem sistemu v sindikatu ra-
zumejo le tako, da želi drža-
va starejše odvračati od obi-
skov pri osebnem zdravni-
ku. »Številni naši člani in 
drugi starejši opozarjajo, da 
so portali za prijavljanje k 
osebnemu zdravniku 'kom-
pletno neprijazni',« je pove-
dala Ćetkovićeva.

Opozarja je tudi, da so sta-
rejši vse bolj odrinjeni na 
rob družbenih dogajanj. Kot 
je ponazorila, po njim do-
stopnih podatkih v Sloveni-
ji samo 51 odstotkov ljudi v 
starosti od 65 do 74 redno 
uporablja internet, pametne 
telefone pa ima zgolj 58 od-
stotkov starejših v tej staro-
stni skupini.

Dosegljivost po telefonu
Predsednica Komisije za 

zdravstveno in socialno po-
litiko pri Zvezi društev upo-
kojencev Slovenije (ZDUS) 
Rosvita Svenšek je poveda-

la, da je sicer e-naročanje na 
pregled dobrodošlo, tako za 
izvajalce zdravstvenih sto-
ritev kot tudi ljudi, saj za to 
porabijo precej manj časa. 
»Vendar digitalizacija za sta-
rejše predstavlja problem, ki 
je celo nepremostljiv v pre-
delih Slovenije – v t. i. si-
vih conah, kjer internetna 

povezava ni možna.« V 
ZDUS, kot je poudarila 
Svenškova, je upokojencem 
treba zagotoviti enakoprav-
nost. »Dostopnost po telefo-
nu ali pa fizični obisk v am-
bulantah osebnih zdravni-
kov predstavlja od kovidnih 
časov dalje velik problem, 
ko so bile ambulante zaradi 
preprečevanja širjenja okuž-
be praktično zaprte.« Zahte-
vajo spremembo pravilni-
ka o naročanju in upravlja-
nju čakalnih seznamov ter 
najdaljših dopustnih čakal-
nih dobah v delu, ki se nana-
ša na telefonsko naročanje 
pri osebnem zdravniku s čr-
tanjem možnosti avtomat-
skih odzivnikov. »Ker gre v 
splošnih ambulantah za prvi 
kontakt ljudi z zdravstveno 
službo, morajo biti doseg-
ljivi ljudem ves ordinacijski 
čas. Marsikdaj gre za nena-

dno nepričakovano stisko 
oz. zdravstveno stanje člove-
ka, ko je nujen takojšen po-
govor z izbranim osebnim 
zdravnikom. Takrat ljudem 
v primeru nedosegljivosti 
(v tistih dveh urah dnevno, 
ko kličejo vsi) tudi povratni 
klic prav nič ne pomaga.« V 
ZDUS so še prepričani, da v 

osnovni zdravstveni dejav-
nosti pri osebnih zdravni-
kih naročanja praviloma ne 
bi smelo biti.

Gospodar zdravja
Luka Kristanc, vodja dru-

žinske medicine v največ-
jem gorenjskem zdravstve-
nem domu (ZD) v Kranju, 
kjer so za naročanje pri 
osebnem zdravniku uvedli 
aplikacijo Gospodar zdrav-
ja, je pojasnil, da sta poglavi-
tni prednosti prehoda s kla-
sične elektronske pošte na 
sodobnejše digitalne meto-
de komunikacije med paci-
enti in zdravniki predvsem 
dve: »To je zaščita pred vdo-
ri od zunaj in večja struktu-
riranost izmenjave infor-
macij. Po začetnih težavah 
smo se tako zdravstveni de-
lavci kot pacienti navadi-
li na novo aplikacijo, tako 
da v ZD Kranj večjih težav 
ne zaznavamo več. Nekih 
bistvenih razbremenitev v 
smislu zmanjšanja komu-
nikacije na daljavo ali upa-
da dnevnega števila telefon-
skih klicev ni, pravzaprav 
tudi niso bile pričakovane. 
Fizični pregled in telefon-
ski posvet ostajata temelj-
na stika med pacientom in 

zdravnikom, pisna komu-
nikacija oz. pošiljanje do-
kumentov pa sta sedaj tudi 
sprejemljivo urejena.« Kot 
je še pojasnil Kristanc, sta-
rejši pridejo v stik z njimi 
večinoma po klasični meto-
di; po telefonskem naroča-
nju ali pa se pojavijo pred 
vrati, »slednje sicer ni zaže-
leno«. »Pri uporabi Gospo-
darja zdravja si pogosto po-
magajo z mlajšimi (z otro-
ki, vnuki, prijatelji ...). Ne-
odgovorjene klice še vedno 
vračamo, se pa pričakuje od 
pacientov, da so pri klica-
nju vztrajni in da ne obupa-
jo po enem samem klicu,« 
je sklenil Kristanc.

Razvoja ni mogoče 
ustaviti, a vendarle ...

Predsednica Sindikata 
upokojencev Slovenije pri-
čakuje, da bodo zdravstveni 
zavodi zagotovili, da ob uva-
janju novih tehnologij ne 
bodo opuščeni vsi komuni-
kacijski kanali in klasični do-
stopi do vseh storitev, ki so 
potrebne ljudem. »Razvoja 
prav gotovo ni mogoče usta-
viti, treba pa je zagotoviti, da 
lahko starejši uresničujemo 
svoje pravice tudi na klasi-
čen način.«

Suzana P. Kovačič

»Ne smemo dovoliti, da bi uvajanje novih tehnologij in digitalizacije povzročalo novo 
razslojevanje in diskriminacijo.« Slika je simbolična. / Foto: Tina Dokl
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Knjigo prejme FRANCKA DOLŽAN iz Žirovnice.

»Način komuniciranja med osebnimi zdravniki in njihovimi pacienti, v kakršnega nas sedaj silijo 
digitalne aplikacije, je popolnoma nehuman in s človeškega vidika tudi nevzdržen,« v javnem pismu 
opozarjajo na Sindikatu upokojencev Slovenije. V največjem gorenjskem zdravstvenem domu pa 
pojasnjujejo, da so se po začetnih težavah tako zdravstveni delavci kot pacienti navadili na novo 
aplikacijo in da večjih težav ni več.

Nočna mora starejših: 
digitalno do zdravnika

Ljubljana, Jesenice – V 82. 
letu starosti se je poslovil dr. 
Jože Mencinger, minister za 
gospodarstvo v prvi sloven-
ski vladi, ekonomist, uve-
ljavljeni profesor in častni 
občan občine Jesenice.

Rodil se je leta 1941 na Je-
senicah, leta 1964 diplomi-
ral na Pravni fakulteti v Lju-
bljani, čez deset let pa je pre-
jel doktorski naziv na Pensil-
vanski univerzi v Philadelp-
hiii (ZDA).

Od leta 1988 je bil redni 
profesor za gospodarski sis-
tem in politiko na Pravni fa-
kulteti, od leta 1993 do 2001 
pa je bil njen direktor. Preda-
val je na univerzah v Maribo-
ru, Zagrebu in Pittsburghu 
ter bil gostujoči znanstve-
nik na Mednarodnem cen-
tru za ekonomska razisko-
vanja v Torinu in Inštitutu 
za družbene vede na Duna-
ju. Uveljavil se je kot mak-
roekonomist, zlasti na po-
dročju gospodarskih siste-
mov, ekonometričnih ana-
liz slovenskega in jugoslo-
vanskega gospodarstva ter 

pri spremljanju tekoče eko-
nomske politike.

V letih 1990 in 1991 je bil 
podpredsednik slovenske 
vlade, odgovoren za gospo-
darstvo. Leta 2002 je bil iz-
voljen v državni svet za petle-
tni mandat in nato še za ene-
ga. Leta 1995 je postal član 

evropske akademije znano-
sti in umetnosti v Salzbur-
gu, v obdobju 1998–2005 je 
bil rektor ljubljanske univer-
ze, leta 2011 pa je bil izvoljen 
tudi za izrednega člana Slo-
venske akademije znanosti 
in umetnosti

Kot so zapisali na sple-
tni strani Občine Jesenice, 
je z dolgoletnim delom na 
gospodarskem, šolskem in 
znanstvenem področju kot 
izjemen makroekonomist 
in publicist pomembno pri-
speval k politični in eko-
nomski osamosvojitvi Re-
publike Slovenije.

Leta 2001 mu je bilo po-
deljeno tudi državno odli-
kovanje, zlati častni znak 
svobode Republike Sloveni-
je, maja 2020 pa je bil ime-
novan za častnega meščana 
Ljubljane.

Umrl je ekonomist 
dr. Jože Mencinger
Marjana Ahačič

»Takšen način komuniciranja med osebnimi 
zdravniki in njihovimi pacienti, v kakršnega nas sedaj 
silijo digitalne aplikacije, je popolnoma nehuman 
in s človeškega vidika tudi nevzdržen. Svetovni splet 
je dejansko javen, kljub vsem geslom in drugim 
varnostnim ukrepom,« opozarjajo na Sindikatu 
upokojencev Slovenije.

Dr. Jože Mencinger (1941–2022) / Foto: Gorazd Kavčič

Luka Kristanc, vodja družinske medicine v ZD Kranj: 
»Po začetnih težavah smo se tako zdravstveni delavci 
kot pacienti navadili na novo aplikacijo, tako da v ZD 
Kranj večjih težav ne zaznavamo več. Nekih bistvenih 
razbremenitev v smislu zmanjšanja komunikacije na 
daljavo ali upada dnevnega števila telefonskih klicev 
ni, pravzaprav tudi niso bile pričakovane.«

Kranj – Drobnoprodajni 
ceni dizla in 95-oktanskega 
neosvinčenega motornega 
bencina izven avtocestne-
ga križa sta se danes opol-
noči spremenili, so sporo-
čili z ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologi-
jo. V naslednjem 14-dnev-
nem obdobju, do vključno 
ponedeljka, 12. septembra, 
bo tako za liter dizelskega 

goriva treba odšteti 1,767 
evra, kar je za 13 centov 
dražje kot doslej. Cena ben-
cina ostaja praktično enaka 
in znaša 1,491 evra za liter.  
Marže trgovcev so v skladu 
z vladno uredbo o oblikova-
nju cen naftnih derivatov 
izven območja avtocest in 
hitrih cest omejene in lah-
ko znašajo največ 0,0983 
evra za liter dizelskega go-
riva in 0,0994 evra za liter 
NMB-95.

Od danes nove cene goriv
Simon Šubic
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Kranj, Ljubljana – Da so raz-
mere na trgu lesnih pele-
tov v zadnjem času kaotič-
ne, potrjujejo tako kupci kot 
prodajalci. Upravljavci sple-
tnega primerjalnika cen pe-
leti-ceneje.si so se denimo 
po osmih letih delovanja 
odločili, da stran ugasnejo, 
kot razlog pa so navedli izre-
dne razmere na trgu, zara-
di katerih se jim delovanje 
ne zdi več smiselno. V pod-
jetju Energija narave iz Po-
ljan nad Škofjo Loko so že 
pred časom na spletni stra-
ni sporočili, da zaustavljajo 
naročila in da nakupe ome-
jujejo na štiri palete na go-
spodinjstvo. Že nekaj časa 
je polna tudi avgustovska 
kvota naročil, tako da bodo 
nova naročila sprejemali 
spet septembra, ko bo naro-
čilo na gospodinjstvo ome-
jeno na tri palete.

Veliko povpraševanje be-
ležijo denimo tudi pri trgov-
cu s tehničnim blagom Mer-
kurju, kjer sicer dodajajo, da 
bodo še naprej zagotavlja-
li redno oskrbo z energenti, 
kupce pa usmerjajo tudi na 
druge možnosti energetskih 
rešitev, kot so denimo sonč-
ne celice in toplotne črpalke.

Peleti vse dražji
Gozdarski inštitut Slove-

nije od leta 2011 spremlja 
cene lesnih goriv na sloven-
skem trgu v začetku in ob 
koncu kurilne sezone. Kot 
kažejo podatki, se je cena 
za tono peletov, pakiranih v 

vreče po 15 kilogramov, v mi-
nulih letih ves čas gibala pod 
tristo evrov. Še oktobra lani 
je bilo denimo za takšno ko-
ličino treba odšteti v povpre-
čju 275 evrov, do maja letos 
pa je cena poskočila na 344 
evrov oz. za 25 odstotkov, v 
primerjavi z majem 2021 pa 
za 28 odstotkov.

Prav zaradi trenutnih raz-
mer bodo na inštitutu opra-
vili tudi avgustovsko analizo 
cen, ki bo objavljena v pri-
hodnjih dneh, kot pa kaže 
hiter pregled cenikov pri 
nekaterih trgovcih, cene že 
krepko presegajo petsto oz. 
ponekod tudi šeststo evrov.

Težave so večplastne
Za komentar razmer smo 

poprosili dr. Nike Krajnc, 
vodjo oddelka za gozdno 
tehniko in ekonomijo na 
gozdarskem inštitutu. »Te-
žave na trgu peletov so širše 
in niso omejene le na Slove-
nijo. Tudi denimo v Nemčiji 
in Italiji, ki je velika porabni-
ca peletov, se srečujejo z vi-

šanjem cen,« pojasnjuje so-
govornica, ki dodaja, da gre 
del razloga iskati v razmerah 
v Ukrajini, od koder je uvoz 
otežen zaradi vojne, izvoz pa 
sta omejili tudi Srbija ter Bo-
sna in Hercegovina.

V Sloveniji s peleti namreč 
nismo samooskrbni. Proi-
zvedemo jih med 150 in 160 

tisoč ton, poraba pa nekoliko 
presega dvesto tisoč ton. Šte-
vilo proizvajalcev peletov si-
cer narašča, v letošnjem letu 

so jih na inštitutu evidenti-
rali 23, a le eden od njih pre-
sega letno proizvodnjo pet-
deset tisoč ton, manjšina jih 
proizvede več kot dvajset ti-
soč ton, medtem ko ima ve-
čina manjše obrate, v katerih 
proizvajajo do pet tisoč ton 
peletov letno.

»Proizvajalci so omejeni 
tudi z žagovino in tudi zato 
ne morejo na hitro povečati 
proizvodnje. V poletnih me-
secih je aktivnosti v gozdo-
vih manj, zato je manj tudi 
razreza na žagah. Več žago-
vine zato pričakujemo jese-
ni,« o tem, da se proizvajal-
ci srečujejo tudi s pomanj-
kanjem surovine za izdelavo 
peletov, pravi Nike Krajnc.

Delež gospodinjstev, ki se 
ogreva na pelete, je v zadnjih 
letih rasel in po grobih oce-
nah trenutno obsega deset 
odstotkov. Večinoma gre za 
uporabnike, ki so v minulih 
letih na pelete prešli s precej 
dražjega kurilnega olja. »Če 
primerjamo cene peletov in 
kurilnega olja, se je prehod 
izplačal, drugače pa je de-
nimo v primerjavi s toplot-
nimi črpalkami,« še dodaja 

sogovornica in pri tem po-
udarja, da si marsikatero 
gospodinjstvo stroške pri-
marnega ogrevanja zmanj-

šuje z vgrajevanjem sobnih 
peči oz. kaminov na drva ali 
pelete.

O cenah v prihodnje
Pri ocenah, v katero smer 

se bodo cene peletov gibale 
v prihodnje, Nike Krajnc os-
taja previdna: »Več bo jasno, 
ko se bo začela kurilna sezo-
na. Če zima ne bo prehuda, 
bo tudi povpraševanje manj-
še in s tem tudi cene nižje. 
Veliko pa je odvisno tudi od 
tega, kaj se bo dogajalo z dru-
gimi energenti, ceno elektri-
ke in zemeljskega plina, kjer 
trenutno vlada precejšnja 
negotovost.«

V določeni meri bi moralo 
na cene vplivati tudi napove-
dano znižanje davka na do-
dano vrednost za energen-
te (z izjemo kurilnega olja) z 
22 na 9,5 odstotka. Ali se bo 
znižanje prelilo na potrošni-
ke, pa sicer ni gotovo.

»Kurilna sezona, ki je 
pred nami, bo verjetno v 
marsičem prelomna. Poka-
zalo se bo namreč, kako se 
bodo oblikovale cene v pri-
hodnje,« je zaključila sogo-
vornica.

Aleš Senožetnik

Lesni peleti v zadnjem obdobju postajajo vse dražji. / Foto: Aleš Senožetnik

P o dveh letih, ko se je ob 
začetku šolskega leta 
vse vrtelo okrog epidemi-

je covida-19, se letošnje šolsko 
leto znova začenja precej bolj 
umirjeno. Mladi bodo znova 
lahko sedli v šolske klopi in se 
zazrli v obraze svojih sošolcev, 
ki ne bodo več skriti za maska-
mi. Predvsem pa jim življenja 
v šoli ne bodo več krojili števil-
ni ukrepi, ki so jim v šolah vča-
sih kar težko sledili, tako hitro 
so se spreminjali.

Tudi zato bo mogoče kdo le-
tos precej bolj sproščeno pres-
topil šolski prag, kot ga je v 
preteklih dveh letih. Pristoj-
ni opozarjajo, da je zapiranje 
šol pri mladih pustilo številne 
psihosocialne posledice in so se 
zato pogosteje znašli v stiski, iz 
katere mogoče sami niso zna-
li poiskati izhoda in so za to 
potrebovali celo strokovno po-
moč. Prav v zadnjih dveh letih 
smo se zato še bolj začeli zave-
dati, da šola ni zgolj nabiranje 
znanja in ocen, ampak ima 
zelo pomembno vlogo pri so-
cializaciji. Nekateri so si zna-
li ustvariti mrežo bližnjih pri-
jateljev, s katerimi so ohranjali 
stike kljub zaprtju šol. A pred-
vsem tisti, ki ne živijo v več-
jih središčih, so bili za te stike 
prikrajšani. Že po dveh mese-
cih počitnic se zato marsikdo 
iskreno veseli začetka pouka, 
saj to pomeni tudi druženje s 
sošolci, prve simpatije, skupne 
potegavščine ... Zato si verje-
tno vsi želimo, da bi tako, kot 
začenjamo letošnje šolsko leto, 
tudi zaključili, k čemur bo pri-

pomoglo tudi upoštevanje pri-
poročil NIJZ – predvsem glede 
zračenja in osebne higiene ter, 
seveda, da otroci ob bolezen-
skih simptomih ostanejo doma.

Letošnje šolsko leto je po-
sebno tudi zato, ker se bodo 
po dveh letih, ko so se v šolah 
ukvarjali predvsem z ukrepi 
za preprečevanje širjenja co-
vida-19, lahko znova v več-
ji meri posvetili tudi vsebini. 
Eno od pomembnih vsebin, ki 
bo vplivala na življenje vseh 
nas v prihodnosti, so v ospred-
je postavili na konferenci rav-
nateljev slovenskih vzgojno-iz-
obraževalnih zavodov na Brdu 
pri Kranju minuli teden, to 
je vprašanje vzgoje in izobra-
ževanja za trajnostni razvoj. 
Gregor Torkar s Pedagoške fa-
kultete Univerze v Ljubljani je 
opozoril, da skrb za okolje pri 
mladih postaja vedno bolj izra-
zita, po drugi strani pa so raz-
iskave pokazale, da se na tem 
področju čutijo izigrane in iz-
dane, kar vodi v frustracijo, ki 
jo v okoljski znanosti imenuje-
jo okoljska melanholija. Da vse 
le ni tako brezupno, je pokazal 
predsednik vlade Robert Go-
lob, ki pravi, da ne samo da je 
vsak lahko kamenček v moza-
iku, ki začne s spremembami 
pri sebi, ampak je ta kamenček 
lahko tisti, ki sproži plaz večjih 
sprememb. To bo mogoče le, če 
bomo delovali v skupnosti. In 
prav šole bodo imele pri tem po-
membno vlogo, saj bodo otroci 
znanje, ki ga bodo na tem po-
dročju pridobili v šoli, prenaša-
li tudi na starše, stare starše …

Plaz spremembLesnih peletov v zadnjem času primanjkuje, cene so poskočile. Če je bilo v lanski kurilni sezoni za 
tono treba odšteti okoli 275 evrov, je do maja cena narasla na 344, trenutno pa ponekod presega 
celo šeststo evrov.

Ogrevanje na pelete se draži
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V Sloveniji s peleti nismo samooskrbni. Proizvedemo 
jih med 150 in 160 tisoč ton, poraba pa nekoliko 
presega dvesto tisoč ton. Število proizvajalcev peletov 
sicer narašča, v letošnjem letu so jih na inštitutu 
evidentirali 23, a le eden od njih presega letno 
proizvodnjo petdeset tisoč ton, manjšina jih proizvede 
več kot dvajset tisoč ton, medtem ko ima večina 
manjše obrate, v katerih proizvajajo do pet tisoč ton 
peletov letno.

Težave na trgu peletov so širše in niso omejene le 
na Slovenijo. Tudi v Nemčiji in Italiji, ki je velika 
porabnica peletov, se srečujejo z višanjem cen.

KO MEN TAR
Mateja Rant

Kranj – Danes in jutri bo zaradi sanacije oziroma menjave 
asfalta popolna zapora Bleiweisove ceste v Kranju, in sicer od 
krožišča na Bleiweisovi 1 do križišča s cesto Staneta Žagarja 
(Bleiweisova 3). Obvozi bodo po Koroški in Kidričevi cesti (iz 
smeri centra mesta) ter mimo avtobusne postaje po Stošičevi 
ulici in Koroški cesti (v smeri centra).

Popolna zapora Bleiweisove ceste v Kranju
Železniki – V okviru projekta protipoplavne ureditve Selške 
Sore, ki ga vodi Direkcija RS za vode, bo v četrtek, 1. septembra, 
ob 16. uri v dvorani Kulturnega doma Železniki predstavitev 
načrtovanih ukrepov na območju četrtega odseka (Jeseno-
vec–Na plavžu). Predstavili jih bodo naročnik, projektant in 
izvajalec del, ki bodo odgovarjali tudi na vprašanja občanov.

Predstavitev protipoplavnih ukrepov na Jesenovcu
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Bohinjska Bistrica – S slove-
snostjo, ki se je je tudi letos 
udeležil predsednik drža-
ve Borut Pahor, in podelit-
vijo priznanj zaslužnim ob-
čanom so v petek v Bohinju 
praznovali občinski praznik.

Najvišje priznanje, naziv 
častni občan Bohinja, je pre-
jel Dušan Jovič, dolgoletni 
kmetijski svetovalec v Bohi-
nju, gonilna sila pri snova-
nju bohinjske sirarske poti 
in pobudnik ustanovitve 
danes priznane blagovne 
znamke Bohinjsko.

Plaketi Občine Bohinj za 
življenjsko delo sta prejela 
literarna ustvarjalka in pro-
stovoljka Marija Mencinger 

in ustanovitelj Malega voj-
nega muzeja Janko Sebasti-
jan Stušek.

Priznanja za delo v dobro 
skupnosti

Plakete občine Bohinj so 
prejeli: eden do ustanovi-
teljev Ribiške družine Bo-
hinj in predsednik Društva 
upokojencev Stanislav Go-
renc, aktiven in predan tu-
ristični delavec Samo Gar-
dener, dolgoletna »opera-
tivka« v bohinjskem turiz-
mu, vodja strokovnih služb 
Turističnega društva Bo-
hinj in direktorica druž-
be Danica Milena Košnik, 
Društvo za delo z mladi-
mi Žarek, ki ima v Bohinju 
že od leta 2006 komuno, v 

kateri izvaja program pomo-
či mladim odvisnikom, dru-
štvo Lovski rogisti Bohinj ob 
25-letnici delovanja in Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
Nomenj, ki letos praznuje 
stotletnico delovanja.

Martina Sodja Alič, ki se 
je izjemno izkazala, ko se je 
družina njenih sosedov zna-
šla v hudi stiski, je prejela ob-
činsko priznanje za posebne 
dosežke, prav tako predana 
prostovoljka Milena Kocjanc, 
Lovska družina Nomenj pa 
za svoje zasluge pri ponovni 
naselitvi in ohranjanju popu-
lacije risa v Alpah.

Posebno priznanje je 
občina namenila tudi 

mladi občanki Lani Repinc, 
vrhunski biatlonki in letos 
tudi zlati maturantki Gim-
nazije Jesenice.

Ocena preteklega dela in 
načrti za naprej

Župan Sodja je v svojem 
prazničnem nagovoru iz-
razil zadovoljstvo, da kljub 
težkim razmeram vsi ob-
činski infrastrukturni pro-
jekti pa tudi največja ob-
činska investicija zadnjih 
leti, gradnja vrtca v Bohinj-
ski Bistrici, kljub težkim 
razmeram tečejo naprej. 
Spomnil je na večje projek-
te, ki so bili letos že zaklju-
čeni, in med njimi posebej 

poudaril obnovo podru-
žnične šole in igrišča ter 
ureditev spominskega par-
ka v Srednji vasi. Povedal je 
tudi, da se bo še ta mesec za-
čela gradnja kolesarske po-
vezave med Bohinjem in 
Bledom, ter napovedal za-
četek dozidave zdravstvene-
ga doma v Bohinjski Bistri-
ci. Pripravljen je tudi pro-
jekt ureditve okolice kultur-
nega doma Joža Ažmana in 
tržnice v Bohinjski Bistrici, 
za katero se pripravlja pro-
gram celovite prenove ko-
munalne infrastrukture, je 
še povedal.

V nagovoru se je dotaknil 
tudi iztekajoče se poletne 

turistične sezone. »Stre-
mim k temu, da je življenje 
v okolju, kjer živimo, prijet-
no in varno, čisto in ureje-
no, ter da so zagotovljeni 
primerni življenjski pogoji. 
Občina skrbi, da ostaja glav-
ni fokus delovanja v turiz-
mu in razvoju občine ohra-
njanje naravne in kulturne 
dediščine, ki temelji na traj-
nostnem razvoju.«

Občinski praznik v Bohi-
nju praznujejo 26. avgusta, 
ko se spomnijo na dan, ko 
so štirje srčni možje – Luka 
Korošec, Matevž Kos, Šte-
fan Rožič in Lovrenc Willo-
mitzer, vsi iz Bohinja – leta 
1778 prvič stopili na Triglav.

Marjana Ahačič

Letošnji občinski nagrajenci skupaj z županom Bohinja Jožetom Sodjo in predsednikom države Borutom Pahorjem / Foto: Tina Dokl

Kredarica – »Trenutno ima-
mo vode samo še za deset 
dni,« nam je minuli četrtek 
povedal oskrbnik Trigla-
vskega doma na Kredarici 

Herman Uranič, ki pohod-
nike brez rezervacij nasta-
nitvenih kapacitet poziva, 
naj ne hodijo v njihov dom 
oz. naj se še isti dan vrne-
jo v dolino, če se še lahko. 
»Ne zato, ker niso zaželeni, 

ampak ker nimamo vode,« 
je pojasnil. Nastanitve-
ne kapacitete so tako mo-
rali omejiti, a bodo vsee-
no imeli rekordno sezono, 
je razkril oskrbnik. V pri-
merjavi z lani je obisk vsaj 

za od dvajset do trideset od-
stotkov večji in tako so le-
tos zabeležili že okoli se-
dem tisoč nočitev, kolikor 
jih je običajno v celi sezoni, 
ki se na Kredarici izteče ko-
nec septembra. Tri četrtine 
pohodnikov je tujih, največ 
iz Poljske, Češke, Nemčije, 
Avstrije in Francije. Tudi 
prometa imajo po podatkih 
oskrbnika že sedaj za skoraj 
200 tisoč evrov več kot lani v 
istem času oz. je takšen kot 
običajno ob koncu sezone.

Naval pohodnikov je s se-
boj prinesel tudi večje pot-
rebe po vodi, ki pa je ob po-
manjkanju padavin letos 
močno primanjkuje. »Ko 
smo 12. junija prišli v dom, 
je bila situacija glede vode 
približno takšna, kot je obi-
čajno konec julija. Nekaj 
smo je izčrpali iz ledenika, 
poleg tega smo speljali žle-
bove z vzhodne strani koče 
in obnovili še en rezervoar, 
ki ni bil v uporabi,« je pojas-
nil oskrbnik in dodal, da bi 

bili brez omenjenih ukrepov 
zdaj že brez vode.

Prhajo se na deset dni
Zaradi pomanjkanja vode 

so omejili tudi število leži-
šč, ki jih je možno rezervi-
rati. Dnevno sprejmejo od 
150 do 200 gostov, čeprav bi 
jih lahko 340. »Ljudje misli-
jo, da če bodo prinesli s se-
boj vodo, da bodo rešili pro-
blem. Mi rabimo vodo za po-
mivanje, čiščenje kuhinje,« 
je pojasnil in dodal, da imajo 
vodo, ki so jo uporabili v ku-
hinji, nato še za splakovanje 
stranišč, da bodo poleg kar-
tonskih kozarčkov, ki so že v 
uporabi, v skrajni sili uvedli 

še papirnate krožnike, ose-
bje pa da se tušira na deset 
dni.

»Če bo šlo tako naprej, da 
bo vsakih 14 dni malo dež-
ja, bomo morda prišli skozi. 
Septembra je med tednom 
že manj obiska, konci tedna 
pa so še vedno polni,« je raz-
ložil. Če jim bo vode zmanj-
kalo, doma ne namerava-
jo zapreti, pač pa bodo vodo 
vozili s helikopterjem. »To 
je ogromen strošek. Če pri-
peljemo tri kubične metre 
vode, kar zadošča za en dan, 
bomo plačali pet ali šest tisoč 
evrov, dnevnega prometa pa 
imamo 10 tisoč evrov,« je še 
povedal Uranič.

Rekorden obisk na Kredarici še dodatno poglablja velike težave s pomanjkanjem vode. Pohodnike brez 
rezervacij postelj prosijo, naj ne hodijo v kočo.

Ana Šubic

Oskrbnik Triglavskega doma na Kredarici Herman Uranič  
/ Foto: Primož Pičulin

Tudi na Kredarici hude težave z vodo

Najvišje priznanje, naziv častni občan Bohinja, je župan 
Jože Sodja izročil Dušanu Joviču. / Foto: Tina Dokl

Na slovesnosti ob občinskem prazniku v Bohinju so Dušanu Joviču, dolgoletnemu kmetijskemu pospeševalcu in pobudniku znamke Bohinjsko, podelili 
naziv častnega občana. Proslave se je tudi letos udeležil predsednik države Borut Pahor.

Častni občan Bohinja je Dušan Jovič

Na Kredarici so letos zabeležili že okoli sedem tisoč nočitev, kolikor jih je običajno v celi 
sezoni. / Foto: Primož Pičulin
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Lipnica – Le še šest članov 
Agrarne skupnosti Lipniška 
planina se je letos odločilo, 
da poleti na Jelovico pošlje 
skupaj nekaj manj kot pet-
deset glav živine. Govedo se 
pod nadzorom pastirja pase 
na z električnim pastirjem 
ograjeni, 1400 metrov viso-
ko ležeči planini.

Pretekli petek je pas-
tir opazil, da so se živali na 
planini splašile in razbeža-
le po okolici. »Ocenili smo, 
da najverjetneje zaradi tro-
pa volkov,« dogajanje konec 
tedna opisuje predsednik 
agrarne skupnosti Tomaž 
Kunčič. »Kot kažejo sledi, so 
šle na zahod do Radovljiške 
in na vzhod vse do Vodiške 
planine. Do tja pa do pozne-
ga popoldneva žal niso priš-
le vse, manjkala je krava do-
jilja s svojim šestmesečnim 
teletom.«

Kravo in tele so našli šele 
naslednji dan

Takoj je stekla tudi iskal-
na akcija za pogrešanima ži-
valma, ki jim ju niti do po-
znega večera ni uspelo najti. 
»Ker so tereni precej nevar-
ni, se je iskanje nadaljevalo 
v soboto zjutraj. Trud je bil 
poplačan okoli enajste ure, 
ko so lastnik in pomočniki 
našli poškodovani in precej 
izmučeni živali. Sploh tele, 
ki je imelo odžrt del stegna 
in potrebušine, močne ugri-
ze na vratu ter obilico prask 
po vsem telesu.«

O dogodku so najprej ob-
vestili lovce, ki so jih napotili 

na blejsko območno enoto 
Zavoda za gozdove Sloveni-
je, nato pa še policijo. »Na-
padov volka na domače ži-
vali v naših krajih sicer še 
ni bilo, smo pa pred nekaj 
leti imeli izginulo žival, ki je 
kljub iskalnim akcijam, pri-
javi na policijo in oglasom 
nismo našli,« je še povedal 
Kunčič, ki je prepričan, da so 
divje zveri krive tudi za ško-

do, ki jo na vrtovih in njivah 
povzročata v dolino pregna-
na prestrašena srnjad in je-
lenjad. Zato, pravi, bodo dr-
žavne institucije najostre-
je pozvali k odstrelu volkov, 

ki jih je po njihovem prepri-
čanju na Zgornjem Gorenj-
skem preveč.

Volkulja je mladiče 
učila loviti

Da je živali napadel trop 
volkov, ocenjujejo tudi goz-
darji Zavoda za gozdove Slo-
venije, ki so v soboto prišli na 
kraj dogodka. »Gre že za dru-
gi napad na širšem območju 

Jelovice v zadnjem obdob-
ju, pred štirinajstimi dne-
vi so napadli oslička in osli-
co na planini pod Črno goro 
v Bohinju, zgodaj spomladi 
psa v Rovtah nad Češnjico,« 

je povedal Andrej Avsenek, 
vodja blejske enote Zavoda 
za gozdove Slovenije.

»Po vsej verjetnosti gre za 
volkuljo z mladiči, ki jih prav 
v tem obdobju uči loviti. Ker 
je trop očitno postal nevaren 
in je napadel živino ter se s 
tem tudi preveč približeva-
ti ljudem, smo se v konkret-
nem primeru odločili, da 
pristojnemu Ministrstvu za 
okolje in prostor predlaga-
mo odstrel,« je še povedal 
Avsenek.

Na Gorenjskem trije 
tropi volkov

Pojasnil je še, da se trenu-
tno na Zgornjem Gorenj-
skem zadržujejo trije tropi 
volkov – običajno jih sestav-
ljajo samec, volkulja in mla-
diči – ter posamezni volko-
vi, po navadi so to osebki 
iz lanskih legel, ki si iščejo 
svoj prostor. Gre za teritori-
alne trope na Jelovici, Pok-
ljuki in v Zgornjesavski doli-
ni, in kot ugotavljajo gozdar-
ji, imajo letos vsi trije tro-
pi mladiče, ki so prav zdaj v 
fazi, ko počasi odraščajo.

Pristojnost za odločitve o 
primernem številu živali in 
o morebitnem odstrelu pa 
je na strani Ministrstva za 
prostor, in ne gozdarjev, je 
še poudaril Avsenek. Prav 
gozdarji ob tem opozarjajo, 
da gre pri odstrelu volkov za 
zahteven lov. Zelo pomem-
ben pri tem je čas, v katerem 
se odstrel opravi, zato si že-
lijo, da bi postopki v zvezi z 
odločitvijo zanj, sicer običaj-
no dolgotrajni, stekli in bili 
zaključeni čim hitreje.

Živina s pašnika se je razbežala po okoliških planinah, 
kravo in tele, izmučena in poškodovana, pa so lastniki našli 
šele naslednji dan. / Foto: Arhiv As Lipniška Planina

Tržič – V tržiških osnov-
nih šolah (OŠ) in vrtcih je 
bilo čez poletje opravljenih 
kar nekaj del. Med drugim 
se bodo prenovljenega igri-
šča razveselili učenci Podru-
žnične šole Lom pod Stor-
žičem. Za sanacijo igrišča, 
na katerem so obnovili igra-
la, ograje in dodali senčilne 
mreže, bo Krajevna skup-
nost Lom pod Storžičem 
prispevala tisoč evrov, skoraj 
5300 evrov pa Občina Tržič. 

V OŠ Križe so obnovili štiri 
učilnice, za kar je strošek v 
višini skoraj 25 tisoč evrov 
pokrila Občina Tržič, poleg 
tega je financirala še nakup 
60 garderobnih omaric.

Vrtec Tržič je že v začetku 
julija izvedel pomembno in-
vesticijo za enoto Križe z na-
kupom in montažo klimat-
skih naprav za vse igralnice. 
Poletja zadnja leta postajajo 
vse bolj vroča in zaradi južne 
lege enote Križe je bil nakup 
klimatskih naprav nujno po-
treben. Investicijo, vredno 

nekaj čez 11 tisoč evrov, je fi-
nancirala Občina Tržič, in 
kot so še napovedali, bodo 
med jesenskimi počitnica-
mi nadaljevali obnovo not-
ranjih prostorov vrtčevske 
enote Deteljica ......

Že ob koncu šolskega leta 
so odprli novo zunanjo te-
lovadnico ob Podružnični 
šoli Kovor, Dvorana tržiških 
olimpijcev dobiva novo niz-
ko plezalno steno, staro og-
revalno plezalno steno v 
dvorani pa bodo prestaviti v 
OŠ Križe.

Suzana P. Kovačič

Zgornja Radovna – Okoli 
dvajset predstavnikov jav-
nega zavoda Triglavski na-
rodni park (TNP) je pred 
dnevi opravilo košnjo grbi-
nastega travnika v bližini 

Pocarjeve domačije v Zgor-
nji Radovni na območju ob-
čine Kranjska Gora. Skoraj 
dva hektara velik travnik, 
ki je poseben tako po svoji 
obliki kot po neverjetni pe-
strosti rastlin (na spomla-
danskem popisu so našte-
li kar okoli 120 različnih), 
jim je uspelo v veliki meri 
pokositi. Akcija je potekala 
v sklopu projekta Ohranja-
nje prioritetnih travniških 
habitatnih tipov v Sloveni-
ji z vzpostavitvijo semen-
ske banke in obnovo in situ, 

Life for seeds, v katerem jav-
ni TNP sodeluje kot projek-
tni partner. Ena izmed na-
log projekta je obnovitev 
suhih travnikov s kukavi-
čevkami (Natura 2000 ha-
bitatni tip oziroma evrop-
sko pomemben habitatni 

tip, ki ga je treba ohranja-
ti v ugodnem stanju), ki se 
bodisi zaraščajo ali intenzi-
ficirajo. Za ohranitev kuka-
vičevk je treba travnik kositi 
enkrat na leto, zato bodo ak-
cijo ponavljali tudi v prihod-
njih letih. V javnem zavodu 
TNP si želijo, da bi košnja 
prerasla v tradicionalen do-
godek v sodelovanju z lokal-
no skupnostjo s spremljajo-
čimi aktivnostmi, akcijo so 
pozdravili tudi predstavniki 
Kranjske Gore z županom 
Janezom Hrovatom.

Suzana P. Kovačič
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Radovljica, Bled – Med nagrajenci natečaja Biodiverziteti naj-
bolj prijazen vrt, ki je bil izveden v okviru projekta LIFE Natu-
raviva, sta tudi javni biodinamični učni vrt pri Osnovni šoli A. 
T. Linharta Radovljica in vrt podružnične osnovne šole Ribno. 
Na natečaj je sicer prispelo 34 prijav v treh kategorijah: hišni 
vrt, šolski vrt in društveni vrt. Prijave sta ločeno pregledala 
Botanični vrt Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za 
biologijo, ki sta nato na podlagi skupnih ocen v vsaki kategoriji 
izbrala tri najboljše. V kategoriji šolski vrt so prejeli dvanajst 
prijav in med najboljše tri poleg radovljiškega in blejskega 
uvrstili še vrt Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Lorem Ip5um po5krbite, da bo5te pri razvoju

Lorem Ip5um po5krbite, da bo5te pri razvoju

Nagrajena šolska vrtova v Radovljici in Ribnem

Marjana Ahačič

Košnja grbinastega travnika v bližini Pocarjeve domačije  
/ Foto: JZ TNP

Trop živine se je že v petek razbežal po okoliških planinah, šele v soboto dopoldan je lastnik našel 
izmučeno in hudo poškodovano kravo s teletom. Gozdarji bodo pristojnemu ministrstvu predlagali 
odstrel volčje družine na Jelovici.

Volkovi napadli živino,   
ki se je pasla na Jelovici

Grbinasti travniki 
so prava redkost

Vrtec Križe opremili   
s klimatskimi napravami

www.apothekeferlach.at
GOVORIMO SLOVENSKO

LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
T: 0043 4227 2225  •  E: adler@apothekeferlach.at
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• Zdravila lahko predhodno rezervirate tudi po telefonu oz. e-pošti
• Ekspresna dobava  zdravil tudi iz NEMČIJE  • Bachovi cvetni pripravki in Schüsslerjeve soli
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FERLACH  BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

Tamara Rigelnik Dr. Eva Rosian

Obiščite nas
na Facebook-u

Na Zgornjem Gorenjskem se trenutno zadržujejo 
trije tropi volkov – na Jelovici, na Pokljuki in v 
Zgornjesavski dolini. Kot ugotavljajo gozdarji, imajo 
letos vsi trije tropi mladiče, ki so prav zdaj v fazi, ko 
počasi odraščajo in se učijo loviti.
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Kranj – Kranjski mestni 
svetnik Zoran Stevanović 
(Resni.ca) je pred časom 
problematiziral lokacijo ze-
meljske energijske točke 
na semaforiziranem križi-
šču nasproti železniške po-
staje v Kranju, ki so jo odpr-
li oktobra lani. Med drugim 
je opozoril, da je postavljena 
na lokaciji nekdanjega po-
kopališča, na katerem so po-
kopavali od 6. do konca 18. 
stoletja, na širšem obmo-
čju pa je nekoč stala srednje-
veška cerkev sv. Martina. 
Ob tem gre za zelo prome-
ten del Kranja, kar predsta-
vlja nevarnost za obiskoval-
ce energijske točke, ti pa so 
tudi izpostavljeni izpušnim 
plinom. Poleg tega je Ste-
vanović opozoril še na čla-
nek v enem od slovenskih 
časnikov, po katerem naj bi 
bila energijska točka s tre-
mi litopunkturnimi kamni 
z vklesanimi kozmogrami, 
ki so delo akademskega ki-
parja Marka Pogačnika, celo 
škodljiva.

V kabinetu župana so od-
govorili, da je bila ideja o po-
stavitvi energijske točke po-
dana že v preteklem manda-
tu, a je bila zaradi dolgega 
čakanja na soglasje Direkci-
je za infrastrukturo realizi-
rana šele lani. »Kar se tiče 
ustreznosti lokacije, je bil 
pri izvajanju del prisoten 
arheolog in ni bojazni, da 

bi bile skulpture postavlje-
ne na grobišču. Cerkev ozi-
roma grobišče je pod par-
kiriščem Beer puba, ne na 
drugi strani, kjer je energij-
ska točka. Lokacijo tudi z 
vzhodne strani robi pločnik 
in omogoča običajen dostop 
do energijske točke, kar ni 
videti sporno z vidika var-
nosti,« so razložili. 

Avtor Marko Pogačnik, 
po rodu Kranjčan, pa je po-
jasnil, da je energijska ze-
meljska točka eno od dveh 
umetniških del, ki ju je na-
redil za rojstno mesto; dru-
go delo sta lika Kokre in 
Save na mestnem vodnja-
ku. Glede omenjenega ča-
sopisnega članka je pou-
daril, da pavšalne sodbe o 

nekem umetniškem delu 
niso veljavne: »Na obsodbe 
Pogačnikovega umetniške-
ga dela, zapisane pred leti, 
se je s protestom v Delu od-
zval za umetnost kompe-
tentni kolektiv Muzeja so-
dobne umetnosti iz Ljublja-
ne. Kar velja tako za znanost 
kot umetnost, so reference. 
Moje reference so nasled-
nje: Bevkova nagrada 1991, 
Nagrada Prešernovega skla-
da 1991, Nacionalna nagra-
da za likovno umetnost – Ja-
kopičeva 2008. Leta 2016 
me je UNESCO kot do sedaj 
edinega slovenskega ume-
tnika imenoval za umetnika 
za mir in ambasadorja OZN, 
kar je na eni od svojih sej po-
trdila tudi Vlada RS. Skozi 

vseh 60 let javnega delova-
nja na področju umetnosti 
se zavzemam za svobodo 
umetniškega dela in odgo-
vornost umetnika do življe-
nja in resnice.«

Lokacija energijske toč-
ke ni spomeniško sporna, 
njegovo delo pa je toliko od-
maknjeno od cest, da ni ne-
varnosti prometne nesre-
če niti pretiranega zauži-
tja izpušnih plinov, je po-
jasnil Pogačnik in še do-
dal: »Z umetniškim delom 
je bil označen kraj, ki je ig-
ral pomembno vlogo v zad-
njih treh tisočletjih zgodo-
vine Kranja in bi bil izročen 
pozabi, če ga ne bi označili z 
umetniškim delom in infor-
macijskimi tablami.«

Zemeljsko energijsko točko so v Kranju uradno odprli lansko jesen. / Foto: arhiv GG/Anže Krže

Predoslje – V okviru tridnev-
ne prireditve Naaj dan so v 
nedeljo v Prostovoljnem ga-
silskem društvu Predoslje 
slovesno odprli dograjeno 
gasilsko garažo z dvorano in 

prevzeli novo vozilo za pre-
voz moštva GVM-1. Slove-
snosti so se udeležili tudi 
minister za obrambo Mar-
jan Šarec, kranjska podžu-
pana Janez Černe in Robert 
Nograšek ter podpredsednik 
Gasilske zveze Slovenije in 

predsednik Gasilske zveze 
Mestne občine Kranj Jože 
Derlink.

Vrednost obeh investicij 
je presegla 150 tisoč evrov, 
brez izdatne pomoči vašča-
nov in domačih podjetnikov 
je ne bi zmogli, pri nakupu 
gasilskega vozila pa je v okvi-
ru programa nabave gasil-
skih vozil izdatno pomaga-
la tudi Mestna občina Kranj 
oziroma njena gasilska zve-
za, je povedal predsednik 
PGD Predoslje Franci Ropo-
tar. »Z novim gasilskim vo-
zilom in dograjeno gasilsko 
garažo z dvorano bomo lah-
ko še uspešnejši pri zagota-
vljanju pomoči pri požarih 
in drugih nesrečah,« je pou-
daril. »To ni pridobitev samo 
za gasilce, ampak za celot-
no vas, na kar smo lahko vsi 
zelo ponosni,« je dodal pred-
sednik KS Predoslje Gašper 

Žbogar. »V Predosljah smo 
resnično povezani in znamo 
stopiti skupaj, ko je to pot-
rebno,« je poudaril.

»Za uspešno operativno 
delo na področju požarnega 
varstva je potrebno dvoje: 
primerna tehnika in uspo-
sobljeni gasilci, ki tehniko 
lahko uporabljajo. Tehnika 
se spreminja in izboljšuje 

iz leta v leto, vse to se odra-
ža na finančnih sredstvih. 
Sama tehnika brez usposo-
bljenih gasilcev, ki jo uprav-
ljajo, ni funkcionalna. Na 
drugi strani pa so tudi uspo-
sobljeni gasilci brez ustre-
zne tehnike nemočni,« je 
povedal Derlink.

»Za vsako gasilsko dru-
štvo, zlasti manjše, je velik 

zalogaj nabaviti novo opre-
mo, katerokoli že društvo 
potrebuje,« se je strinjal 
tudi resorni minister Mar-
jan Šarec. »Slovensko ga-
silstvo je v zadnjih letih 
napredovalo z bliskovito 
naglico. Gasilska društva 
so opremljena in usposo-
bljena na zavidljivi ravni,« 
je dodal.

V Prostovoljnem gasilskem društvu Predoslje so se letos razveselili dveh 
pridobitev: dograjene garaže in novega vozila za prevoz moštva.

Simon Šubic

Smlednik – Pri spomeni-
ku pri golfskem igrišču v 
Smledniku je bila 22. avgu-
sta tradicionalna spominska 
slovesnost ob 81. obletni-
ci streljanja talcev. Nemški 
okupator je na tem mestu 
ubil pet slovenskih fantov: 

Franca Seška, Franca Pozni-
ka, Božidarja Repiča, An-
tona Jegliča in Ivana Preg-
la. Zveza borcev za vredno-
te NOB Medvode v spomin 
na ta tragični dogodek vsako 
leto pripravi kulturni pro-
gram, ob spomeniku priž-
gejo sveče in k njemu polo-
žijo venec.

Spomin na ustreljene talce

Za kranjskega župana je 
izredno pomembno, da bo 
po prometni in komunal-
ni ureditvi republiški stano-
vanjski sklad v soseski Ob 
Savi začel graditi okoli 240 
stanovanj. »Povpraševanja 
je res veliko, zato si na vso 
moč prizadevamo čim prej 
izboljšati razmere na stano-
vanjskem področju. Pri tem 
upamo tudi na dogovor s sta-
novanjskim skladom, da ob-
čina v upravljanje pridobi 
vsaj četrtino novozgrajenih 
stanovanj,« je še poudaril.

Na stanovanjskem skla-
du so prejšnji teden pojas-
nili, da za njihov projekt v 
Kranju (pa tudi na Jeseni-
cah) še nimajo zagotovlje-
nih sredstev. Sklad si je si-
cer pred kratkim zagoto-
vil skupno 108,25 milijo-
na evrov iz naslova nepo-
vratnih sredstev in posojila 
Razvojne banke sveta Evro-
pe (CEB), ki jih bodo name-
nili 18 projektom v devetih 
statističnih regijah, s kateri-
mi bodo zagotovili 1244 jav-
nih najemnih stanovanj, od 
tega 164 oskrbovanih stano-
vanj za starejše.

Simon Šubic

V dograjeni gasilski garaži v Predosljah je po novem prostora za tri vozila, dve več kot prej. 
/ Foto: Tina Dokl

Zemeljska energijska točka nasproti železniške postaje v Kranju ne stoji na območju nekdanjega 
grobišča, so na zastavljeno svetniško vprašanje odgovorili s kranjske občine.

Energijska točka ni na grobiščuPravnomočno dovoljenje 
za most

Nova garaža in kombi

1. stran

Za krst novega vozila je poskrbel njegov boter Robert Rebol 
(ob njem botrinja vozila Mojca Ančimer), za blagoslov pa 
domači županik Janez Jenko. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

K spomeniku pri golfskem igrišču v Smledniku so položili 
venec. / Foto: Maja Bertoncelj
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Zgornje Rute – Na zadnjo av-
gustovsko soboto je v Zgor-
njih Rutah potekalo 51. sre-
čanje gorenjskih turističnih 
delavcev, ki ga je letos v so-
delovanju z Gorenjsko turi-
stično zvezo (GTZ) organizi-
ralo Turistično društvo (TD) 
Gozd - Martuljek.

Predsednica GTZ Lucija 
Kavčič je o vsakoletnem dru-
ženju povedala: »Srečanje 
je organizirano že od samih 
začetkov turistične zveze, 

glavni namen tega je spozna-
vanje in povezovanje z drugi-
mi društvi, predvsem z nji-
hovimi vodstvi, izmenja-
ve izkušenj in dobrih praks. 
Vsako leto se srečanja ude-
ležijo številna društva iz cele 
Gorenjske, v okviru dogodka 
podelimo priznanja, ki pred-
stavljajo določeno potrditev 
za dobro delo društev in po-
sameznih članov.« Izrazila 
je navdušenje in ponos nad 
že izvedenimi srečanji, ki so 
po njenih besedah vedno ne-
kaj lepega, želi pa si, da bi v 

prihodnjih letih društva pri-
vabila več podmladka.

V letu 2022 mineva 150 
let od rojstva znamenitega 
arhitekta Jožeta Plečnika, ki 
je s svojimi arhitekturnimi 
mojstrovinami zaznamo-
val tako evropske metropo-
le kot tudi kraje po Sloveni-
ji. Raziskovanja Plečnikovih 
del se je lotila Mirjam Pavlič 
iz GTZ in svoje ugotovitve 
zbrala v knjižici Plečnik na 
Gorenjskem, ki so jo v okvi-
ru sobotnega srečanja kraj-
še predstavili. »Na Gorenj-
skem je 19 krajev, kjer se 
ponašajo s Plečnikovo arhi-
tekturo in 37 njegovimi deli. 
Večinoma gre za opremo 
cerkva, kulturnih ustanov, 
vmes so tudi trgi, spomeni-
ki, jaslice in manjši predme-
ti,« je o Plečnikovih delih na 
Gorenjskem povedala avto-
rica knjižice.

Na zdaj že tradicionalnem 
srečanju so podelili prizna-
nji TD z okroglimi obletni-
cami, prejela sta ju TD Stari 
vrh in TD Kokrica ob 50-le-
tnici delovanja. V nadaljeva-
nju so v okviru akcije Turi-
stične zveze Slovenije 'Moja 

dežela – lepa in gostoljubna' 
podelili priznanja za najlep-
še urejene izletniške kraje, 
ki so jih prejeli Planina pod 
Golico, Davča, TD Bohinj, 
Kranjska Gora in Preddvor. 
Kar 14 posameznikov je letos 
prejelo priznanje za najbolj 
prizadevne dolgoletne člane 
TD, med drugimi so podelili 

priznanja za najlepše go-
renjske nageljne za leto 2021 
in 2022. Akciji 'Vrnimo go-
renjski nagelj na gorenjski 
balkon' so letos uspešno sle-
dili Mira Petrič in Andreja 
Medved iz Kranja, Lidija Kos 
iz Zg. Bele, Gretica Kozoma-
ra, ki skrbi za nageljne v Ho-
telu Center Ribičev Laz, in 

Mojca Cigler iz Laškega. Po-
delili so tudi priznanja za naj 
gorenjski vrt.

V okviru srečanja so do-
mačini pripravili prijeten 
kulturni program, ki ga je 
povezovala Nataša Mrak, 
manjkalo pa ni niti humori-
stičnih vložkov in glasbenih 
popestritev.

Nika Toporiš

Prejemniki priznanj za najlepše urejene izletniške kraje skupaj s predsednico GTZ Lucijo 
Kavčič in Mirjam Pavlič, avtorico knjižice Plečnik na Gorenjskem / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Kamniti most 
oziroma Kapucinski most v 
Škofji Loki je bil zgrajen v 
sredini 14. stoletja kot ma-
sivna enoločna kamnita 
konstrukcija. Kamniti most 
čez Selško Soro je najstarej-
ši kamniti most v Sloveni-
ji in je izjemen primer sre-
dnjeveškega graditeljstva in 
konstruiranja mostov ter iz-
jemna, prepoznavna me-
stna ikona.

Kot so pojasnili na lo-
ški občini, projekt obnove 

mostu, za katerega je bil 
izdelan konservatorsko-
-restavratorski program, 
vključuje celovito obnovo 
mostu po posameznih sklo-
pih. V prvi polovici leta je bil 
že obnovljen betonski ho-
dnik za pešce, obnovljena 
je bila kovana ograja in na-
rejena nova bronasta repli-
ka skulpture oziroma kipa 
Janeza Nepomuka. »Tre-
nutno poteka še čiščenje, 
restavriranje in konservira-
nje obočnih kamnitih delov 
ločne konstrukcije, ki vklju-
čuje čiščenje in fugiranje 

kamnitih elementov ter či-
ščenje in restavriranje kon-
zolne betonske konstrukci-
je, ki nosi hodnik za pešce. 
Restavratorsko-konserva-
torska dela bodo zaključe-
na v mesecu oktobru,« do-
dajajo odgovorni.

Celotna vrednost obnove 
mostu znaša nekaj manj kot 
116 tisoč evrov, Občina Ško-
fja Loka pa je zanjo z Mini-
strstva za kulturo prejela ne-
kaj manj kot 57 tisoč evrov 
namenskih sredstev za ob-
novo nepremične kulturne 
dediščine.

Obnova najstarejšega kamnitega mostu v Sloveniji naj bi bila zaključena 
oktobra.

Vilma Stanovnik

Kamniti most bo prenovljen do oktobra. / Foto: Tina Dokl

Na Kamnitem mostu 
zaključna dela

Za pester kulturni program so poskrbeli domačini.  
/ Foto: Primož Pičulin

Enainpetdeseto srečanje turističnih delavcev Gorenjske je v Zgornje Rute privabilo mnoge člane turističnih društev, ki so ob prijetnem kulturnem programu 
izkoristili čas za druženje in izmenjavo izkušenj.

Priložnost za izmenjavo dobrih praks

Komenda – Občina Komen-
da je prejšnji teden objavila 
javni razpis za dodeljevanje 
pomoči za pospeševanje ra-
zvoja malega gospodarstva. 
Sredstva v višini 14.900 
evrov so zagotovljena v ob-
činskem proračunu. Osem 
tisoč evrov je namenjenih 
za pospeševanje udeležb na 
sejmih in razstavah, 3.500 

evrov za pospeševanje zapo-
slovanja, dva tisoč evrov za 
spodbujanje razvoja social-
nega podjetništva, preosta-
nek pa za pospeševanje izo-
braževanja in usposabljanja 
na področju podjetništva. 
Rok za prijavo poteče 19. 
septembra. Podrobnosti in 
obrazci so na voljo na občin-
ski spletni strani www.ko-
menda.si pod zavihkom Ak-
tualni občinski razpisi.

Sredstva za razvoj 
podjetništva v občini
Aleš Senožetnik
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Domžale – Občina Domža-
le poziva vse srednješolce s 
stalnim bivališčem na obmo-
čju občine, ki so v šolskem 
letu 2021/2022 dosegli iz-
jemen splošni uspeh in jim 
je šola izdala maturitetno 
spričevalo s pohvalo – sum-
ma cum laude, »zlati matu-
rant«, da jim to sporočijo na 
elektronski naslov vlozisce@
domzale.si. Na Občini Dom-
žale bi jih namreč radi spoz-
nali in jim čestitali za uspeh. 
Prijave zbirajo do petka, 30. 
septembra.

Poziv zlatim 
maturantom
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V Škofji Loki se je minuli konec tedna na 46. generalni skupščini mednarodnega združenja  
Douzelage, ki povezuje 28 partnerskih mest iz 28 držav, zbralo dvesto petdeset udeležencev iz vseh 
držav Evropske unije.

Škofja Loka – Škofja Loka 
je minuli konec tedna go-
stila 46. generalno skup-
ščino mednarodnega zdru-
ženja Douzelage. »Škofja 
Loka je že več kot desetletje 
članica tega mednarodnega 
združenja, tokrat pa imamo 
prvič čast gostiti generalno 
skupščino, ki vsako leto po-
teka v enem od partnerskih 
mest,« je poudaril tokratni 
gostitelj, župan Občine Ško-
fja Loka Tine Radinja. Zdru-
ženje povezuje 28 mest, in 
sicer po eno mesto iz vsa-
ke od držav članic Evrop-
ske unije ter britansko mes-
to Sherborne, ki je bilo eno 
od ustanoviteljev združenja 
in je v njem ostalo tudi po 
Brexitu. Na tokratni skup-
ščini so po županovih be-
sedah pregledali aktualne 
skupne projekte in začrtali 
prihodnje delo, posebno po-
zornost pa so namenili tudi 

projektu Mladi za starejše – 
aktivno staranje.

Krona mednarodnega 
sodelovanja

»Douzelage predstavlja 
krono mednarodnega sode-
lovanja škofjeloške občine,« 
je pred začetkom generalne 
skupščine poudaril Radinja 
in dodal, da združuje mesta, 
ki v svojih državah niso naj-
večja, a jih krasi njihov zgo-
dovinski in kulturni pomen, 
v nekaterih primerih tudi 
poseben turističen status. 
»Naše aktivno sodelovanje 
temelji na tem, da smo pri-
merljiva mesta s podobnimi 
izzivi in problemi.« Sodelu-
jejo tako na kulturnem kot 
športnem področju, pa tudi 
pri vsebinsko pomembnih 
projektih, kot je že omenje-
ni Mladi za starejše – aktiv-
no staranje.

Minuli petek so v Sokol-
skem domu pripravili skle-
pni dogodek omenjenega 

triletnega projekta, ki je pote-
kal v sklopu evropskega pro-
jekta Evrope za državljane, v 
njem pa je poleg Škofje Loke 
kot vodilne partnerice sode-
lovalo še enajst mest. Tako 
je Škofja Loka pred tremi leti 
gostila tudi uvodno srečanje, 
na katerem so posebno po-
zornost namenili konceptu 
participativnega proračuna, 
ki ga je na podlagi izkušenj 
drugih mest že uvedla tudi 
škofjeloška občina, je spom-
nil vodja projekta Miha Ješe. 
»Naš ključni cilj pa je izme-
njava izkušenj in dobrih pra-
ks na področju medgenera-
cijskega sodelovanja.«

Na enem od prvih sre-
čanj so med drugim govo-
rili o e-opismenjevanju, kar 
se je nato kot ključnega po-
mena izkazalo med korono, 
ko so bili mnogi osamljeni, 
prek informacijske tehno-
logije pa so lahko vzdrževali 
stike z drugimi. Posvetili so 
se tudi mobilnosti starejših v 

mestih in pregledali, kako so 
mesta urejena za ljudi z gi-
balnimi omejitvami. »Stri-
njali smo se, da je treba ob 
vsaki rekonstrukciji odpra-
viti čim več preprek, ki so v 
starejših mestih seveda pri-
sotne.« 

Na zadnjem srečanju so 
se posvetili še vprašanju sta-
novanj za mlade in starej-
še. »Kot smo ugotavljali, je 
stanovanj dovolj, a niso pri-
merno razporejena,« je de-
jal Ješe in pojasnil, da je re-
cimo v Škofji Loki kar 267 
stanovanjskih hiš, v kate-
rih je le en stanovalec. »Tre-
ba je razmisliti, kako ustva-
riti simbiozo med mlajšimi 
in starejšimi, da bi v te veli-
ke hiše nastanili mlade dru-
žine. Več teh hiš je namreč 
dejansko dvostanovanjskih, 
niso pa grajene na ta način.« 
A to je za občine prevelik iz-
ziv, je poudaril, zato bi se po 
njegovih besedah s tem mo-
rala spopasti država.

Mateja Rant

Škofja Loka je minuli konec tedna gostila 46. generalno skupščino mednarodnega združenja Douzelage. / Foto: Peter Pokorn Ml.

Železniki – V občini Že-
lezniki v teh dneh nadalju-
jejo asfaltiranje občinskih 
cest. Po podatkih občinske-
ga svetovalca za komunal-
no dejavnost Roka Pintar-
ja bodo asfaltirali 370 me-
trov lokalne ceste od Selc 
proti Topoljam, osemde-
set metrov javne poti Pod-
grivar–Žbontar v Davči in 
več krajših odsekov lokalne 

ceste Spodnja Golica–Selca 
v skupni dolžini približno 
sto metrov. Jeseni načrtu-
jejo še tretji del asfaltiranja 
občinskih cest, sicer pa so 
v okviru letošnjega progra-
ma že asfaltirali nekaj kraj-
ših odsekov na območju 
Rudna, Dražgoš, Sorice, 
Spodnjih Danj in Podpore-
zna. Skupna vrednost letoš-
njih del je 237 tisoč evrov (z 
DDV), izvaja pa jih Gorenj-
ska gradbena družba.

Ana Šubic

Železniki – Občina Železniki 
se je pred kratkim lotila dru-
ge faze sanacije strme breži-
ne nad naseljem Na plavžu. 
Izvedli bodo še preostale pot-
rebne varovalne ukrepe za 
zaščito pred padajočim kame-
njem nad objekti Na Plavžu 
1–57. V vrhu pobočja bodo tik 
pod zgornjimi skalnimi ro-
bovi s pomočjo helikopter-
ja vgradili tri podajno-lovil-
ne sisteme dolžine šestdeset 
metrov in višine pet metrov z 

lovilno kapaciteto od tisoč do 
dva tisoč kilodžulov, je napo-
vedal Gregor Ivnik Dujovič iz 
podjetja Eho projekt, ki izva-
ja sanacijo skupaj s partner-
jema Miha Doles, s. p., in Ka-
skader ter podizvajalcem Fe-
niks +. Pogodbena vrednost 
druge faze je 561 tisoč evrov 
(z DDV), pri čemer bo dela v 
znesku do 450 tisoč evrov so-
financiralo okoljsko ministr-
stvo, preostalo pa bo plačala 
občina.

»Dela bodo zaradi same la-
bilnosti in težje dostopnosti 

brežine ter helikopterske 
montaže temu primerno 
zahtevna, vendar zaradi vi-
soke izkušenosti in usposo-
bljenosti alpinističnih ekip 
pričakujemo, da jih bomo 
uspešno končali do konca 
oktobra,« je pojasnil Ivnik 
Dujovič. Najprej bodo pod 
območjem gradnje izvedli 
začasno varovanje z lahkimi 
lovilnimi palisadami za za-
gotovitev osnovne varnosti 
spodnjih objektov in ljudi. V 
kratkem naj bi začeli posek 
v liniji ograj, nakar bo sledi-
la stabilizacija večjih izrazi-
to labilnih skalnih gmot na 
samem izvoru. Vzporedno 
bodo izvedli platoje za heli-
kopterski transport in začeli 
vrtalna dela. Po vgradnji si-
der bodo sledili helikopter-
ski transport materialov, na-
mestitev stebrov in mrež ter 
ostala montažna dela.

Z drugo fazo sanacije bre-
žine bodo zagotovili zausta-
vljanje večjih skal že na sa-
mem mestu izpada. »Sku-
paj z izvedenimi ukrepi prve 
faze bo tako zagotovljeno bi-
stveno izboljšanje varnosti 
celotnega starega mestnega 
jedra Železnikov, popolne 
varnosti pa zaradi nepredvi-
dljivosti naravnih procesov 
na takšnih območjih žal ni 
mogoče zagotoviti,« je dodal 
Ivnik Dujovič.

Začela se je druga faza sanacije strme brežine 
nad naseljem Na plavžu v Železnikih. Dela bodo 
zaradi težje dostopnosti terena in helikopterske 
montaže zahtevna.

Nadaljujejo 
sanacijo brežine

Ana Šubic

Železniki – Kulturno društvo ROV in Turistično društvo Že-
lezniki vabita na Večer zimzelenih melodij, ki bo v nedeljo, 4. 
septembra, ob 19.30 v Plnadi v Železnikih. Nastopili bosta so-
listka Christina Thaler in pianistka Anja Šinigoj. Vstop bo prost.

Večer zimzelenih melodij

Prenova hotela se je začela

»V času korone smo imeli 
vrsto pomislekov o tem, kdaj 
in kako bo moč začeti, sedaj 
pa so se razmere toliko ure-
dile in začeli smo vzdrževal-
na dela. Gradijo se nove in-
štalacije, začeli smo obnav-
ljati fasado, potrebno je novo 
stavbno pohištvo in vse dru-
go, da bo hotel lahko čim 
prej spet sprejel goste. Dela 
smo začeli pred dvema me-
secema, če bo vse po načrtih, 
pa naj bi bila stavba čez eno 
leto prenovljena. Smo opti-
misti in računamo, da bo ho-
tel še lepši, kot je bil,« je po-
jasnil Milan Markovič in do-
dal, da bo v hotelu 52 sob, 
prav tako bo tudi nekaj po-
slovnega dela. Glede bazena 
se še dogovarjajo z Občino 

Škofja Loka. »Z županom in 
občinskim svetom smo ve-
liko sodelovali, vsi pa smo 
prepričani, da mesto potre-
buje hotel,« je še dodal Mar-
kovič.

»Zelo sem vesel, da so se 
dela začela in da bo prihod-
nje leto hotel znova sprejel 
goste. V to smo vložili veli-
ko skupnih naporov ter naš-
li rešitve, ki so omogočile, 
da se je obnova začela,« je 
pojasnil škofjeloški župan 
Tine Radinja in dodal, da 
si zelo želijo, da bi obnovili 
tudi bazenski prostor. »Sku-
paj z lastnikom in investitor-
jem bomo poiskali možnos-
ti, razpise in finančne spod-
bude za to, da bi v hotelu spet 
zaživel tudi bazen,« je dodal 
župan Radinja.

Gostili skupščino združenja 
Douzelage

Asfaltirajo občinske ceste

1. stran

Asfaltirali so tudi 370 metrov ceste od Selc proti Topoljam.

Z drugo fazo sanacije 
brežine bodo zagotovili 
zaustavljanje večjih skal 
že na samem mestu 
izpada.

Vrednost letošnjih del na občinskih cestah v Železnikih je skoraj 240 tisoč evrov.
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Jamstvo, da bo vse v redu
Kamniški gasilci so praznovali 140 let uspešnega delovanja in ob tej priložnosti minuli konec tedna 
pripravili pester program.

Kamnik – Praznovanje ob 
140-letnici delovanja Prosto-
voljnega gasilskega društva 
(PGD) Kamnik so kamniški 
gasilci minulo soboto začeli 
že dopoldne, kjer so na Glav-
nem trgu prikazali vajo po-
sredovanja ob prometni ne-
sreči, predstavili delo gasil-
ske mladine in veteranov, 
radovednežem so razkaza-
li gasilsko opremo in vozila, 
posebna pozornost pa je bila 
namenjena tudi avtolestvi, 
s katero se je bilo mogoče 
dvigniti in si mesto ogleda-
ti s ptičje perspektive.

Slavnostni začetek pra-
znovanja pa je v poznopo-
poldanskem času naznani-
la gasilska parada z Glavne-
ga trga do Doma kulture Ka-
mnik, kjer je potekala prire-
ditev ob visokem jubileju.

Od začetkov do sodobne 
organizacije

Zgodovino kamniških ga-
silcev in pomembnejše do-
godke od ustanovitve takra-
tne prostovoljne državne 
brambe 14. avgusta 1882 je 
v svojem nagovoru nanizal 
Jože Oblak, ki društvo vodi 
od leta 2013. Med drugim je 
poudaril prve tehnične pri-
dobitve takratnih gasilcev, 
vlogo takratnega župana 
Maksa Samca, tudi predse-
dnika Meščanske korpora-
cije, pa prelomno leto 1900, 
ko je društvo zašlo v težko fi-
nančno situacijo. Ob prazno-
vanju petdesetletnice je dru-
štvo prenovilo gasilski dom, 
ob stoletnici leta 1982 pa so 
začeli gradnjo novega gasil-
nega doma, v katerem so še 

danes. Ena najpomembnej-
ših investicij v zadnjem času 
pa je bila izgradnja prizidka 
k obstoječem domu, v ka-
terem so pridobili dodatne 
prostore, med drugim tudi 
Civilna zaščita in Gasilska 
zveza Kamnik.

»V vseh teh letih od usta-
novitve do danes so leta na-
šega obstoja zaznamova-
le vojne vihre, politične, go-
spodarske in druge spre-
membe. Društvo se je tem 
spremembam vedno prila-
godilo, ostalo močno, se kre-
pilo in razvijalo. Danes je 
naše društvo sodobna pro-
stovoljna reševalna organi-
zacija, ki šteje več kot dves-
to članic in članic,« je po-
vedal predsednik in pouda-
ril, da se je stopnja požar-
ne ogroženosti predvsem 
v mestnem jedru in okolici 

povečala zaradi večjega šte-
vila stanovanjskih in poslov-
nih objektov.

Steber zaupanja in 
zaščite

PGD Kamnik poleg nalog 
na področju javne gasilske 
službe izvaja tudi zahtevne 
naloge na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, tehničnimi ne-
srečami, nesrečami z ne-
varnimi snovmi ter naloge 
v skladu s pogodbo Uprave 
za zaščito in reševanje. Hit-
remu razvoju sledijo s poso-
dabljanjem voznega parka 
in izobraževanjem ter uspo-
sabljanjem gasilcev.

Slavnostni govornik žu-
pan Matej Slapar je pou-
daril pomembno vlogo ga-
silcev, ki jo imajo ti v sis-
temu zaščite in reševanja, 

vlaganje v opremo in zna-
nje, ter se jim zahvalil za 
srčno in požrtvovalno ter 
strokovno delo. »Niso do-
volj le srčnost, predanost 
in pogum, pomembna je 
tudi sodobna oprema gasil-
cev, znanje in ne nazadnje 
tudi sreča, da se intervenci-
ja razplete v dobro vseh. A 
še bolj pomembno je tisto, 
kar nosite v srcu: pogum, 
predanost in tovarištvo,« je 
dejal Slapar in gasilce ozna-
čil za steber zaupanja, zaš-
čite, pripravljenosti, organi-
ziranosti in garancije, da bo 
vse v redu.

V nadaljevanju slovesno-
sti so podelili priznanja 
PGD Kamnik in posame-
znim gasilcem ter se zah-
valili posameznim organi-
zacijam in podpornikom za 
dobro sodelovanje.

Aleš Senožetnik

Parada ob 140-letnici PGD Kamnik / Foto: Tina Dokl

Kamnik – Sladoledna podje-
tniška pot Kamničana Boja-
na Polaka se je začela z na-
kupom dveh sladolednih 
aparatov, nato pa je potrebo-
val prikolico, da bi ju lahko 
vozil naokoli, in takrat našel 
prikolico v obliki jajčka. »Za-
ljubil sem se vanjo in vse od 
junija z njo obiskujem kra-
je po Sloveniji ter ljudi raz-
veseljujem s sladoledom,« 
nam je povedal ustanovitelj 
podjetja Sweet Point, ki pa v 
svojem poslu vidi tudi veliko 
priložnosti za dobrodelnost.

Tako je bilo prejšnji teden 
po njegovi zaslugi zelo ve-
selo tudi v atriju Doma sta-
rejših občanov Kamnik, kjer 
je svojo prepoznavno slado-
ledno prikolico v obliki rde-
čega jajčka parkiral odlo-
čen, da bo dopoldan polep-
šal tudi najstarejšim. Ti so se 
peš, s hojicami ali na vozič-
kih ustavljali pri njem in ra-
dovedno gledali na pult, kjer 
je v lončke točil sladoled in 
ga sladkal z različnimi preli-
vi in posipi. Starejši so s sla-
doledom v roki posedali na-
okoli, medtem ko so zapos-
leni lončke nosili po sobah 

vsem tistim, ki v atrij niso 
mogli.

Vodstvo Doma starejših 
občanov Kamnik je podjetje 
Boštjana Polaka želelo naje-
ti, da bi stanovalcem poslad-
kalo pozno poletno popol-
dne s sladoledom, a prese-
netil jih je z odločnim od-
govorom, da plačila ne bo 
sprejel. »Moja želja je vrača-
ti okolju; če veliko daš, tudi 
veliko dobiš, takšno je moje 
prepričanje. In če sem na za-
četku poletja sladoled brez-
plačno delil otrokom kamni-
škega Vrtca Tinkara, sem se 
odločil, da poletje sklenem s 

podobno dobrodelno akci-
jo, a le za starejše. V Domu 
starejših občanov Kamnik 
so se tako lahko posladkali 
vsi, zaposleni in stanovalci, 
tudi tisti nepokretni, ki smo 
jim lončke s sladoledom do-
stavili v sobe,« nam je pove-
dal Boštjan Polak, ki s svojo 
prikolico, ki ji reče kar swe-
ety, obiskuje različne kraje 
po Sloveniji, dogodke in ve-
selice ter prodaja točen sla-
doled.

»Precej sem razmišljal o 
tem, kako biti konkurenčen 
ostalim sladoledarjem. Sam 
v takšni prikolici namreč ne 

morem imeti deset ali več 
okusov sladoleda. Zato sem 
se odločil za tekoči sladoled 
z okusom vanilje oz. mleč-
ni cvet, ki je osnova, zraven 
pa ponujam več prelivov, de-
nimo pistacijo, borovnico, 

belo čokolado z malino in 
pokalico in čokolado s ko-
kosom, in posipov,« nam je 
še povedal in dodal, da ima-
jo sladoled resda najraje naj-
mlajši, a starejši za njimi ne 
zaostajajo kaj dosti.

Boštjan Polak iz Kamnika, ki vodi podjetje Sweet Point, je s svojim sladolednim »jajčkom« pred dnevi 
obiskal Dom starejših občanov Kamnik ter tamkajšnje stanovalce in zaposlene razveselil z odličnim 
brezplačnim sladoledom.

Mengeš – Občina Mengeš 
je v letošnjem letu zaključi-
la konservatorsko-restavra-
torska dela na grobni kape-
li rodbine Stare, h katerim je 
pristopila že v lanskem letu. 
Dela je v sodelovanju z re-
stavratorko Ano Resnik in v 
dogovoru z odgovorno kon-
servatorko dr. Renato Pa-
mić iz kranjske enote Zavo-
da za varstvo kulturne dediš-
čine Slovenije izvajal Jaka 
Grmek.

Že v začetku leta so izved-
li zemeljska dela s statičnimi 
ojačitvami kamnitega ven-
ca, sledila je izdelava drena-
že z ustreznim odvodnjava-
njem, hkrati pa so premič-
ne dele, elemente ograje, 
kamniti pokrov grobnice in 

poškodovani dekorativni ka-
mniti del prepeljali v resta-
vratorsko delavnico in jih 
tam obnovili.

Zaradi del so morali z 
grobnice začasno umakni-
ti šest kovinskih krst, ki pa 
so jih morali zaradi nestabil-
nega kovinskega plašča pred 
tem zaščititi z ovojno folijo. 
Nato so sledili čiščenje, de-
zinfekcija in izsuševanje 
grobnice, ki so jo zaradi vdo-
rov podtalne vode in tudi del-
no opečne zidave tudi hidro-
izolirali.

Restavrirali so tudi vhod v 
grobnico in odstranili poško-
dovane talne plošče, pod ka-
terimi se je zadrževala vla-
ga, ter krste vrnili v grobni-
co, vhod pa zaščitili z začas-
nim pokrovom, ki omogoča 
zračenje in kontrolo stanja.

V Mengšu se je zaključila obsežna obnova grobne 
kapele rodbine Stare.

Nova podoba 
grobne kapele

Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Starostniki v Domu starejših občanov Kamnik so z 
zanimanjem obiskali sladoledno prikolico, ki je bila prejšnjo 
sredo parkirana v atriju njihovega doma. / Foto: Jasna Paladin

S sladoledom razveselil tudi starejše

Obnovljena grobna kapela rodbine Stare / Foto: Jaka Grmek
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Bohinjska Bela – Slovenska 
vojska (SV) bo med 12. sep-
tembrom in 21. oktobrom iz-
vedla jesenski del iz niza vaj 
Preskok 2022, ki je sesta-
vljen iz 18 različnih vaj. So-
delovalo bo do dva tisoč pri-
padnikov SV ter okoli 250 
pripadnikov partnerskih in 
zavezniških oboroženih sil 
iz devetih držav. Z vajami 

dvigujejo pripravljenost, 
kredibilnost in sposobnost 
izvajati osnovno poslanstvo, 
tj. oboroženi boj, je poudari-
la podpolkovnica Nina Ra-
duha. Hkrati jim to daje in-
teroperabilnost in povezlji-
vost z elementi nacionalno-
varnostnega sistema, sku-
paj z zavezniki in partner-
ji pa prispevajo k mednaro-
dnemu redu in varnosti, je 
pristavila.

Na Gorenjskem bodo med 
12. in 23. septembrom iz-
peljali vajo Zvezda Trigla-
va. Kako se nanjo priprav-
lja 132. gorski polk, smo si 
minuli četrtek ogledali na 
vadišču in strelišču Mačk-
ovec pri Bohinjski Beli ter 
bližnjem plezališču Iglica. 
Vaja bo potekala na Mačk-
ovcu, plezališčih Iglica in 
Kupljenik ter v drugem delu 
na območju Gorenje vasi, 

Hotavelj, na lokaciji planin-
ske koče na Ermanovcu in 
Blegošu. »Vaja bo poteka-
la že sedmič in v veliko več-
jem obsegu kot prejšnja leta. 
Gre za eno večjih gorskih vaj 
v gorskem območju v Evro-
pi. Fizično je precej zahtev-
na. Poudarek je na osnovnih 
gorniških veščinah in upo-
rabi taktike na težko pre-
hodnem terenu,« je pojasnil 
stotnik Jernej Alič, poveljnik 
prve gorske čete 132. gorske-
ga polka. Na vaji bo okoli 450 
sodelujočih: poleg sloven-
skih vojakov še pripadniki 
ameriške, britanske, poljske 
in madžarske vojske. »Taki 
tereni nam dajo priložnost, 
da se med sabo spoznamo 
poveljujoči, da se spoznajo 
pripadniki in da si delimo 
znanja,« je pristavil Alič.

Podpolkovnica Nina Ra-
duha je posebej opozorila 
tudi na septembrsko med-
narodno vojaško vajo Jackal 
Cave na Madžarskem, na ka-
teri bo sodelovala Enota za 
specialno delovanje SV. Na 
vaji bo potekalo ocenjevanje 
Kopenskega odreda za spe-
cialno delovanje po Nato-
vi metodologiji. »Moja pri-
čakovanja so zelo visoka in 
prepričan sem, da bomo to 

uspešno izvedli in da bodo 
tudi ljudje v Sloveniji lahko 
zelo ponosni na specialne 
sile,« je dejal poveljnik enote 
za specialno delovanje pod-
polkovnik Miha Rijavec.

S serijo vaj Svarunov pog-
led bodo septembra in ok-
tobra preverjali obstoječe 
zmogljivosti SV ter uspo-
sobljenost dveh čet: ene za 

napotitev na rotacijo na Slo-
vaško in druge za napotitev 
v hitro odzivno iniciativo 
Nata, je napovedala Nina Ra-
duha. Med prihajajočimi va-
jami je omenila še vajo Lad-
ja, katere cilj je dvig priprav-
ljenosti za delovanje na mor-
ju, poveljniško-štabno vajo 
sil SV in vajo balkanskih na-
menskih zdravstvenih sil.

Ana Šubic

S priprav 132. gorskega polka na prihajajočo vajo Zvezda Triglava na vadišču Mačkovec pri 
Bohinjski Beli / Foto: Primož Pičulin

Žlebe – Razstava Hiša na 
hribu pri cerkvi svete Marje-
te v Žlebeh je v zadnjih letih 
glavni projekt Zavoda CCC. 
Vrata je odprla že osmič. Gre 
za umetniški projekt, ki želi 
povezovati sodobno ume-
tniško produkcijo s prostori 
tradicije, ruralnega ter kul-
turne in naravne dediščine. 
Svoje temelje ima v vaseh v 
okolici Medvod.

»Dela na razstavi Hiša na 
hribu 2022 odražajo glo-
boko povezanost sodelujo-
čih umetnikov z vsem ze-
meljskim, o čemer v veli-
ki meri pričajo povsem raz-
lični načini uporabe narav-
nih materialov v umetniških 
delih, kar pa jih hkrati tudi 
združuje. Njihova angažira-
nost in večplastnost v ume-
tniških praksah kažeta na 
človekovo odvisnost od na-
rave in na okoljske tegobe 

sodobnega sveta, hkrati pa 
skozi sublimacijo nagovar-
jajo k lepemu,« pojasnjujejo 
v Zavodu CCC, katerega go-
nilna sila je Zvonka T Sim-
čič. Ta je na dogodku ob od-
prtju razstave, ki je bilo 20. 
avgusta, poudarila, da Hišo 
na hribu ustvarjajo s pomoč-
jo veliko ljudi in da je veli-
ko več kot le predstavitev del 
umetnikov: »Je to, da se med 
seboj povezujemo, spozna-
vamo, kdo vse živi v tej oko-
lici, poskušamo posredovati, 
kaj je to umetnost, kaj je pri-
jateljstvo. Letos naša razsta-
va temelji na sočutju, dotiku 
in bližini.«

V Žlebeh je glavna raz-
stava. V razstavnih prosto-
rih lahko spoznate dela po-
vabljenih umetnikov. To sta 
Milojka Drobne in Jurij Ka-
lan. Miro Rismondo se je ob 
odprtju razstave predstavil z 
izdelovanjem ledene skulp-
ture v živo. Sodelujeta tudi 
umetnici Zvonka T Simčič 
in Mojca Senegačnik, ki ce-
lotno razstavo tudi koordini-
rata. Razstavljajo še na dveh 

lokacijah, in sicer na Katari-
ni (Topolu), kjer obiskoval-
ce čakajo potovke, umetni-
ški izdelki, ki jih lahko vza-
mete s seboj in prenesete na 
drugo lokacijo, in na domači-
ji pr' Lenart na Belem, kjer je 
na ogled Veliko gnezdo, ki so 

ga umetnice Mateja Kavčič, 
Mihaela Ciuha in Alja Piry 
izdelale v času svojega biva-
nja tam na začetku poletja.

V kulturnem programu 
ob odprtju razstave sta se 
predstavili glasbeni zased-
bi Za srce mo in duet Žiga 

Murko in Blaž Grm. Glav-
na razstava pri mežnariji ob 
cerkvi sv. Marjete v Žlebeh 
bo na ogled vse do 18. sep-
tembra, in sicer od srede do 
petka med 16.30 in 19. uro, 
ob sobotah in nedeljah pa od 
15. do 19. ure.

Letošnja razstava Hiša na hribu, na kateri se prepletata sodobna umetnost in tradicija, temelji na sočutju, dotiku in bližini.

Maja Bertoncelj

Slovenska vojska se pripravlja na izvedbo več vojaških vaj. Na Gorenjskem bo med 12. in 23. septembrom gorska vaja Zvezda Triglava, ki bo potekala na 
Bohinjski Beli pa tudi na območju Gorenje vasi in Blegoša.

Vaja Zvezda Triglava še obsežnejša

Jernej Alič, poveljnik prve gorske čete 132. gorskega polka  
/ Foto: Primož Pičulin

Hiša na hribu v Polhograjcih

Dela na razstavi Hiša na hribu odražajo globoko navezanost in povezanost sodelujočih 
umetnikov z vsem zemeljskim – tudi skozi uporabljene materiale. Milojka Drobne uporablja 
glino, Jurij Kalan pa les. / Foto: Maja Bertoncelj

Odprtje razstave je popestril Miro Rismondo z 
izdelovanjem ledene skulpture v živo. / Foto: Maja Bertoncelj
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Huda vojna leta, 11. del

»Neprijateljski avion« je 
pomenilo, da se je vsak mo-
ral čim prej skriti pod poste-
ljo. »Poplava!« Vsak je moral 
splezati na polico, kjer smo 
imeli zložene obleke. Za vse 
ni bilo na policah prostora, 
in kdor je bil prepozen, je 
gotovo občutil vsakovrstne 
sankcije. Zgodilo se je celo, 
da polica ni zdržala in je vse 
skupaj zgrmelo na tla. To in 
podobno smo tolikokrat do-
življali sredi noči, prebujeni 
iz spanca. Posebno smo ob-
čutili, če so se kaplarji vrni-
li iz vasi pijani. Večkrat so 
nam v hodniku zamešali če-
vlje, ki smo jih imeli zložene 
v vrstah. Potem pa so ugas-
nili luč in uprizorili »uzbu-
no« ter uživali ob preriva-
nju in gneči. Zraven kli-
cev »brže, brže« je po naših 

hrbtih padalo s kaplarjevim 
opasačem. Nemalokrat je ta 
ali oni kaplar stopil k vratom 
kopalnice in je z vso močjo 
udrihal po nas, vstopajočih 
nagcih, kar tako, ustrezajoč 
svojemu sadizmu. Pri vež-
banju so nas podili sem in 
tja, to pa tako, da je na kon-
cu poti čakal spočit kaplar z 
opasačem v roki in po ukazu 
»na levo krug« je padalo po 
vsakem, kogar je dosegel. In 
tako dalje, dalje … Še moj las-
ten primer: Večino vojaških 
vaj sem znal že pred priho-
dom v vojsko. Zato tam ni-
sem s tem imel težav. In mi 
je kaplar dal tovariša, regru-
ta, naj ga jaz naučim vsega 
potrebnega. Ni mu uspeval 
korak, ne vojaški pozdrav ne 
ravnanje s puško. Trudil sem 
se, toda pri tem bi bilo treba 
časa. Kmalu je kaplar prišel 
gledat, kako napredujeva. 

Videč, da ni uspeha, je meni 
ukazal, naj onega udarim 
po licu. Misleč, da ne jemlje 
ukaza resno, sem kaplar-
ja pogledal. Ukaz je surovo 
ponovil. Da bi bil »volk sit 
in koza cela«, sem tovariša 
slednjič res udaril, vendar 
le toliko, da ni dosti obču-
til. Kaplar nato meni: »Dod-
ži vamo, ja ču ti kazati, kako 
se to učini!« In me je z roko 
mahnil v obraz s tako silo, 
da sem se kar opotekel. Take 
in podobne so se v tej vojski 
ponavljale še in še. Pritožbe 
ni bilo. Sam sem tudi nekoč 
pozneje dobil tak nezaslu-
žen udarec. Pa sem si dejal: 
»Prva je prepovedana, druga 
ne več!« Brž sem si prislužil 
sedem dni zapora. Ko sem 
na raportu zanikal kaplarje-
ve laži, je komandir zakričal 
name: »Šuti, ja verujem ka-
plaru, nek govori, šta hoče! 

Ti kaplare, da ga odmah ste-
raš u zatvor!« Pred očmi se 
mi je stemnilo ob teh bese-
dah. V trenutku sem se do-
mislil primerov od doma, ko 
je bil ta ali oni ribič ali div-
ji lovec obsojen na dva ali tri 
dni zapora. Pa je o tem govo-
rila vsa fara. Jaz pa torej celih 
sedem dni! Ali se bom sploh 
živ vrnil, me je resno skrbe-
lo. Tudi sem se spomnil, da 
vojak v zaporu vsak drugi 
dan dobi samo kruh in vodo. 
Jaz pa sem vselej le lačen … 
Kaplar je potem hotel poka-
zati vso svojo moč. Pred ka-
sarno je zbral vse mlade vo-
jake iz treh čet, bilo nas je 
čez dvesto. Kajpak so tudi 
vsi kaplarji sodelovali. Raz-
vrstili so nas v obliki odprte-
ga kvadrata. Kaplar je zakli-
cal moje ime. Moral sem iz 
vrste. Glasno je vsem razgla-
sil moj »greh« in tudi kazen 

zanj. Štirim vojakom je uka-
zal »nož na puško« in jih raz-
postavil okrog mene. Ostri-
na bajonetov se je bleščala v 
soncu. Meni je odvzel puško 
in opasač s torbicama za mu-
nicijo. Potem še dežno pele-
rino. Slednjič sem moral iz-
vleči še trak od spodnjih hlač 
in vezalke od čevljev. Zahte-
val je tudi žepni nož, ki pa ga 
nisem imel pri sebi, ampak v 
kovčku. Vse to je bilo potreb-
no zaradi varnosti, da se ne 
bi v zaporu obesil ali žile po-
rezal … Nazadnje me je oni 
rabelj ogrnil z zelo obnoše-
nim vojaškim plaščem in mi 
dal do kraja obrabljeno ode-
jo (koc). Vrhunec ceremo-
nije pa je nastopil tedaj, ko 
je odredil: »Napred marš!« 
Sredi štirih stražarjev sem 
tak odkorakal proti zapo-
ru. Sam nad seboj sem se 
zamislil in si dejal: »Glejte 

človek!« Morda je tudi kdo 
od gledalcev tega teatra mis-
lil podobno. Rabelj me je 
končno izročil komandir-
ju straže. Temu je zame dal 
še razna posebna priporoči-
la. Videl in čutil sem, kako je 
v resnici »maščevanje slad-
ko«. Ko je oni odšel, sem se 
zjokal kot otrok. Malo v za-
vesti krivice, ki se mi je zgo-
dila, malo od strahu, kaj me 
tu čaka … V zaporu sem na-
šel različne tipe. Večidel so 
bili stari vojaki iz kuhinje, 
pekarne, skladišča. V zapo-
ru so bili zato, ker niso vse-
lej ločili med svojo in vojaš-
ko lastnino. Vsi vprek so se 
norčevali iz mene in mojega 
joka. Potem se je začela prev-
zgoja. Ko bi vse to slušal tis-
ti kaplar in tisti komandir, ki 
mi je sodil …

 Janez Kunšič

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

Radovljica – Kljub temu da sla-
bo vreme preteklo soboto Ju-
lijskim Alpam ni prizanaša-
lo, pa je predvsem tisti del Ka-
ravank, kjer kraljuje Stol, vsaj 
v času pohoda Večno mladih 
fantov ostal »nedotaknjen«. 
Pohodnike je večji del poti 
izza oblakov spremljalo son-
ce, tako kot lani pa je vrh gore 
in Prešernovo kočo pod njim 
objela megla, kar pa seveda 
ni pokvarilo dobrega vzdušja 
med planinci. Tako kot tudi 
ne nekaj deževnih kapelj ob 
njihovem sestopu v dolino.

Kot je tudi tokrat zabeležil 
natančni kronist Kluba Več-
no mladih fantov Boštjan Le-
nac, se je letos pohoda udele-
žilo 65 pohodnikov, od tega 
se jih je 44 povzpelo na vrh 
Stola oziroma do Prešernove 
koče, med njimi je bilo 26 čla-
nov kluba, fantom so se prid-
ružile tri gostje iz radovljiške 

občinske uprave, poslanka 
državnega zbora in štiri go-
stje žene članov iz Hrvaške. 
Iz avstrijske strani se je na vrh 
povzpelo pet državljanov Av-
strije in eden iz Nemčije, dva 
izmed njih sta bila tudi med 
letošnjimi tremi prejemniki 
zakramenta večne mladosti 
pri koči. Vodja pohoda je bil 
tudi letos Miro Pogačar, po-
hodnike pa so spremljali čla-
ni Gorske reševalne službe 
Radovljica.

Simbol letošnjega poho-
da je bila gobica za šivanje 
in krpanje, izdelana iz lipo-
vega lesa. Njena skupna teža 
je bila 35 kilogramov. Simbol 
je bil sestavljen iz dveh delov, 
klobuka in beta, pri čemer je 
prvi tehtal 22, drugi pa 12 ki-
logramov. Prvega sta izme-
nično nosila Branko Bajič in 
Gašper Matjan (v rezervi je 
bil Drago Finžgar), drugega 
pa Stanko Mulej in Tomis-
lav Toman. Po vrnitvi s Stola 

je simbol, ko je bil sestavljen v 
celoto, pridobil še zadnji kilo-
gram v obliki kovinske zagoz-
de in lesenega čepa.

Po dveh letih epidemije so 
letos spet pripravili popol-
danski program na Linharto-
vem trgu, po povorki članov 
kluba, udeležencev pohoda 
in pihalnih orkestrov so sle-
dili nastopi le-teh. Medtem 
ko je Pihalni orkester Naša 

sloga Babići iz Umaga še na-
stopil na prostem, pa sta Pi-
halni orkestri EMV Stadka-
pelle Villach in domači Pihal-
ni orkester Lesce zaradi dež-
ja igrala v veži Radovljiške 
graščine. Za večerni koncert 
se je vreme toliko izboljšalo, 
da je Bid Bang z gostom Mi-
tjem Šinkovcem publiko nav-
duševal s prireditvenega odra 
na prostem.

Po dveh letih epidemije se je število pohodnikov na Stol letos spet približalo tistemu iz preteklih let. / Foto: Toni Demšar

Igor Kavčič

Letos so se večno mladim ponovno pridružili tudi pihalni 
orkestri. / Foto: Igor Kavčič

Zadnja sobota v avgustu je že 48. leto zapored rezervirana za pohod Večno mladih fantov na Stol,  
ki se je letos vrnil v odlični formi.

Vreme na strani pohodnikov

(se nadaljuje)

Po dveletnem koronskem premoru se nadaljuje 
sejemska dejavnost v Mengšu.

Mengeš – Minuli konec te-
dna so v Kulturnem dru-
štvu Mihaelov sejem zdru-
žili moči s podjetjem Toma 
prireditve in še številnimi 
lokalnimi društvi ter posa-
mezniki in pripravili bogat 
prikaz kulturnega življenja 
in ustvarjanja.

Dogajanje se je začelo že 
v petek zvečer s koncertom 
skupine Pop Design. Za za-
bavni program so poleg sku-
pine Joker v prihodnjih dveh 
dneh poskrbeli tudi men-
geški godbeniki. Na stojnicah 
so se predstavili ponudniki 

domačih dobrot, obrtniških 
izdelkov in tekstila, svoje de-
lovanje pa so predstavila tudi 
nekatera društva in skupine.

Pestra je bila tudi bera 
spremljevalnih dogodkov, 
zgodb s področja ohranjanja 
tradicij in ljudskega izročila, 
na svoj račun pa so prišli tudi 
najmlajši, za katere so prip-
ravili zanimiv program do-
godkov in delavnic.

Odprtje sejma je potekalo v 
soboto dopoldne. Ob zvokih 
Mengeške godbe sta sejem 

odprla Matjaž Repnik, pred-
sednik Kulturnega društva 
Mihaelov sejem, ki letos be-
leži 25 let delovanja, in men-
geški župan Franc Jerič.

Kot je dejal Repnik, je epi-
demija tudi na področju sej-
marjenja pustila svojo sled. 
Ugasnile so nekatere dejav-
nosti, kadri so si poiskali 
druge zaposlitve, prihodkov 
je manj in stroški so višji. A 
kljub temu je v Mengšu še 
osemindvajsetič zaživel Mi-
haelov sejem. »Tudi tokrat 
so posamezniki in društva 
vložili veliko volje, znanja 
in truda, predvsem pa svo-
jega prostega časa, za sejem, 

za kraj, za Mengeš,« je med 
drugim povedal Repnik in 
zaključil z mislijo, da ima-
jo še vedno dovolj hotenja 
in pripravljenosti, da sejem 
pripravijo tudi v prihodnje.

Župan Franc Jerič pa je iz-
razil upanje, da je Mihaelov 
sejem, ki letos sicer poteka 
nekoliko prej, kot je bilo to 
običajno v minulih letih, lep 
uvod v jesen, ki naj bo čim 
manj obremenjena z grož-
njo ponovnega poslabšanja 
epidemične situacije.

Znova na sejem

Aleš Senožetnik

Sejemsko dogajanje v Mengšu / Foto: Aleš Senožetnik
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Kranj – Tokrat vstopim v 
drugačno Malo galerijo Li-
kovnega društva Kranj. 
Nič razstavljenega, vse raz-
postavljeno po prostoru. V 
odprtem ateljeju sta ustvar-
jali ta čas zagotovo izstopa-
joči avtorici kolaža v sloven-
skem prostoru Eva Mlinar iz 
Ljubljane in domačinka iz 
Kranja Maruša Štibelj. Nju-
no delovno druženje ni na-
ključno, saj sta lani svoje 
ustvarjalne moči med dru-
gim združili v projektu, ki je 
sodil v okvir priprav na EPK 
v Novi Gorici – v urbani in-
tervenciji sta namreč pripra-
vili mural na enega tamkaj-
šnjih zidov, mimo katerega 
so se peljali kolesarji na Dir-
ki po Italiji (Giro d'Italia).

»Projekt naju je hkrati tudi 
spodbudil k najinemu na-
daljnjemu sodelovanju. Že 
takrat sva se dogovorili, da se 
bova ukvarjali z melanholi-
jo,« je povedala Eva Mlinar, 
ki temu čustvenemu stanju 
pripisuje zelo pomembno 
mesto v likovni umetnosti: 
»Že od antike naprej, toliko 
bolj pa v renesansi, se me-
lanholija obravnava kot zna-
čajska lastnost, ki jo mora 
imeti umetnik zato, da je lah-
ko ustvarjalen. Če je ta na eni 
strani vezana na žalost, hre-
penenje, nostalgijo, pa je na 
drugi strani njena pomemb-
na kvaliteta poglobljena re-
fleksija nekega stanja, doga-
janja v svetu, in ne zgolj po-
vršinsko ukvarjanje z neko 
temo. Umetniki melanholi-
ki svet poskušajo razumeti 
globlje in to potem prenašajo 
v likovno umetnost.« Danes, 

ko svetu vlada diktatura sre-
če, ko je dobrodošlo biti kar 
naprej vesel, pozitiven in 
predvsem površinski, ima za 
obe umetnici melanholija še 
toliko večji pomen. Prav so-
cialna omrežja so platforma, 
na kateri ljudje kažejo le po-
zitivno plat. Družba teži k 
temu, da je vse popolno, da je 
vse najboljše, najlepše in da 
nihče ne kaže svojih pomanj-
kljivosti – zato odsotnost re-
fleksije in vse ostane na po-
vršini. »Pomembno je hipno 
zadovoljstvo,« dodaja Maru-
ša Štibelj, ki v nadaljevanju 
pojasni njun način skupne-
ga dela in ga deloma vidimo 
tudi na fotografiji.

Iz Dürerjeve melanholije
Umetnici sta se odloči-

li v svojem skupnem ko-
lažu reinterpretirati slav-
no umetniško delo na temo 

melanholije, namreč grafi-
ko Albrechta Dürerja z nas-
lovom Melancolia I iz leta 
1514. Svoje skupno delo sta 
se odločili predstaviti v od-
prtem ateljeju. »Delava isto-
časno in sproti. Obe se prila-
gajava skupnemu konceptu, 
znotraj katerega ustvarjava 
skupaj na istem mestu, tu-
kaj in zdaj,« pojasnjuje Ma-
ruša in poudarja: »Pri sku-
pnem delu se ena pri dru-
gi zavedava najinih moči in 
šibkosti. To pomeni, da mo-
rava dati večkrat svoj ego na 
stran.« Pri tem sta seveda v 
zakup vzeli vse obiskovalce, 
ki so v teh dneh prihajali v 
odprti atelje.

Osrednji vir za skupno 
delo je kot rečeno prej ome-
njena Dürerjeva grafika, ki 
jo bosta umetnici reinter-
pretirali. Natisnili sta vsa-
ka svojo povečavo grafike. 

»Vsaka od naju je po svo-
ji ideji izrezala fragmente, 
ki sva jih potem začeli kom-
binirati na skupnem plat-
nu, nekatere elemente reci-
mo uporabljava po dvakrat,« 
pove Eva, Maruša pa doda, 
da je pomemben del kolaža 
tudi dodajanje elementov iz 
revij in drugih tiskov. Dürer-
jevo grafiko bosta tako rein-
terpretirali in aktualizirali v 
kontekstu sodobnega časa.

Delo bosta končali v pri-
hodnjih dneh, razstavlje-
no pa bo v novembru in de-
cembru v Galeriji Pogled v 
Kamniku. Od danes naprej 
pa je v Mali galeriji na ogled 
prvi del razstave Pod površ-
jem melanholije, obe avto-
rici se namreč predstavljata 
tako z analognimi kot digi-
talnimi kolaži, pripravili pa 
sta tudi asemblaže. Do 15. 
septembra.

Igor Kavčič

Eva Mlinar in Maruša Štibelj sta v odprtem ateljeju ustvarjali skupni kolaž. / Foto: Igor Kavčič

Kranj – Festival je v svo-
ji drugi izvedbi obravnaval 
temo DOM: Prostor preho-
da. Tema je pomembna, ker 
osvetljuje pogled na kom-
pleksne problematike, kot 
so: stanovanje kot človekova 
pravica, pregon zaradi pod-
nebnih sprememb, naravne 
nesreče, oboroženi spopadi, 
gentrifikacija, nedostopnost 
nepremičnin in slabe social-
ne politike, osebne pripove-
di o migracijah ter občutku 

pripadnosti (ali nepripadno-
sti) določenemu ozemlju 
in njegovi kulturi, intimne 
zgodbe, ki jih človek doživi 
na mestih, ki jih občuti kot 
začasne.

Na Kranj Foto Fest je na 
mednarodnem javnem raz-
pisu na omenjeno temo 
prispelo 305 prijav iz več kot 
70 držav. Sedemčlanska ži-
rija je nagradila 21 projektov. 
Poleg zmagovalca, maroške-
ga dokumentarnega foto-
grafa M'hammeda Kilita, je 
izbrala fotografa s posebno 

omembo Allana Salasa iz 
Kostarike ter 19 finalistov, 
ki sodelujejo na skupinskih 
razstavah na različnih loka-
cijah v Kranju, naj bo to v ga-
lerijskih prostorih, razstav-
nih panojih na ulicah, na 
mostu, v gozdu ...

Med vrhunci festivala je 
vsekakor razstava 18 sloven-
skih fotografov, ki so jih po-
vabili, da razmislijo, kaj jim 
pomeni dom in kako to lah-
ko pokažejo skozi fotografi-
jo. Samostojno razstavo ima 
tudi nagrajenec pregleda 

portfolijev lanske edicije fe-
stivala, mladi slovenski fo-
tograf Lin Gerkman s seri-
jo Die and Become Somet-
hing. Prav tako samostoj-
no razstavo, vendar v Lju-
bljani, pod naslovom No-
čem biti gej v takšni Ukraji-
ni ima Nizozemka Ilvy Nji-
okiktjien. V okviru festivala 
je bila na sporedu tudi tri-
dnevna delavnica Free style 
z mednarodno priznanim 
francoskim fotografom slo-
venskega rodu Klavdijem 
Slubanom.

Intenzivni del letošnjega Kranj Foto Festa je končan, razstave z odličnimi fotografijami bodo na ogled 
še mesec dni.

Igor Kavčič

Udeleženci delavnice Klavdija Slubana pri pregledu 
posnetih fotografij / Foto: Marion Brun

Festival končan, fotografske 
razstave še na ogled

Odprti atelje dveh kolažistk Eve Mlinar in Maruše Štibelj, ki je hkrati napovedoval tudi današnje odprtje 
razstave, sta umetnici naslovili Pod površjem melanholije.

V drobovju melanholije

Duplje – Vrt Graščine 
Duplje bo v četrtek, 1. sep-
tembra, od 20. ure naprej 
v znamenju dobre glasbe. 
V sodelovanju s Kulturno-
turističnim društvom Pod 
krivo jelko in Občino Nak-
lo bo nastopila Urša Kav-
čič s svojo skupino in gosti. 
Urša, sicer poklicna igral-

ka, trenutno zaposlena v 
Lutkovnem gledališču Ma-
ribor, je med letoma 2019 
in 2021 študirala muzi-
kal na filmski akademiji v 
New Yorku (NYFA). V če-
trtkovem glasbenem pro-
gramu bo predstavila zna-
ne skladbe iz muzikalov, 
šansone Edith Piaf, ob tem 
pa še ščepec pesmi iz zla-
tih časov slovenske popev-
ke. Odlično vokalistko Uršo 
bo spremljala že preverjena 
široka zasedba instrumen-
talistov: Anže Vrabec (kla-
viature), Matej Naglič (ki-
tara), Tilen Sušnik (baskita-
ra), Tomaž Ferenc (bobni), 
Miran Domajnko (violina), 

Leon Slabe (trobenta) in 
Jure Kavčič (klaviature). Kot 
gosta večera bosta nastopila 
kantavtor Florjan Meglič in 
glasbenik Samuel Hudl iz 
skupine Sam's Fever.

Gre za tretji koncert te 
vrste v zadnjih treh letih. 
Prvega je Urša s skupino iz-
vedla leta 2019, ko je zbirala 
sredstva za svoj študij muzi-
kala v New Yorku. Po vrnit-

vi domov je lani koncert po-
novila in prijela se je ide-
ja o vsakoletnem tradicio-
nalnem koncertnem veče-
ru. Koncerti v Dupljah so 
vedno dobro obiskani, lan-
skega so ponovili pred raz-
prodano dvorano Kulturne-
ga doma Predoslje. »Ustvar-
jam z res krasno ekipo talen-
tiranih glasbenikov, ki živi-
jo za glasbo. S koncerti se 
na nek način želim zahvaliti 
domači publiki, ki me že leta 
spremlja in podpira. Zato mi 
je tudi všeč, da je vrt Grašči-
ne Duplje bolj intimne nara-
ve,« še pove Urša Kavčič in s 
tem namigne, da bo koncert 
bržkone kaj hitro razprodan.

Ozvezdje s skladbami iz muzikalov, šansoni in 
slovenskimi popevkami bo napolnila Urša Kavčič 
z glasbeno skupino in gosti.

Zgodbe pod zvezdami

Igor Kavčič

Nastopi Urše Kavčič pred domačo publiko postajajo 
tradicija. / Foto: Jure Stušek
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Bled – Hokejisti z Jesenic 
so po prepričljivi petkovi 
zmagi nad Ferencvarošem 
s 4 : 1 v soboto slavili še pro-
ti izbrani selekciji Sloveni-
je, ki jo je vodil trener Go-
razd Drinovec. Jeseničani 
so bili boljši tekmec prak-
tično čez celotno tekmo, 
kar se je na koncu pokazalo 
z izidom 5 : 0.

»Zadovoljen sem s preds-
tavami, ne nazadnje smo 
turnir tudi osvojili. Petkov 
nasprotnik je bil zelo pri-
znan, imel je močno tujo 
zasedbo, današnji nasprot-
nik pa je sestavljen iz bolj-
ših igralcev v slovenski ligi. 
Vedeli smo, da ne bo lahko, 
vendar smo se držali načr-
tov in dosegli cilj,« je pove-
dal novi trener Jesenic Ga-
ber Glavič, ki je zadovoljen s 
pripravami na novo sezone. 
Novo pripravljalno tekmo 
bodo njegovi varovanci odi-
grali že danes, ko bodo gos-
tili aktualnega prvaka Alp-
ske hokejske lige, ekipo Asi-
ago iz Italije, ki se seli v ICE 
Hockey League.

Prvotni cilj končnica
Glavič je spregovoril tudi 

o ciljih v novi sezoni: »Cilji 
so pri nas na vseh nivojih 

vedno visoki, naj si bo alp-
ska liga ali državno prven-
stvo. V alpski ligi si želimo 
v prvem delu doseči čim viš-
je mesto, nato se bomo po-
govarjali naprej, v konti-
nentalnem pokalu bomo 
poskušali preseči prvo le-
tvico, če se bo tako izšlo, 
če bomo imeli malo sreče. 
V državnem prvenstvu pa 
vemo, kdo je favorit, Olim-
pija, imajo močno ekipo, 
tako da jih bomo poskusili 

presenetiti.« Železarji se 
bodo za uvod v Alpsko ho-
kejsko ligo 10. septembra 
pomerili s Cortino doma v 
Podmežakli.

Organizator zadovoljen 
z odzivom ekip

Predsednik nadzornega 
odbora Hokejske zveze Slo-
venija in organizator med-
narodne poletne hokejske 
lige na Bledu Brane Terglav 
pravi, da je zadovoljen z 

odzivom ekip, hkrati pa do-
daja, da bi bilo lepo, če bi 
se turnirja udeležila tudi 
Olimpija, ki je letos povabi-
lo odklonila. Gledalci in na-
vijači so bili tako prikrajšani 
za prvi veliki slovenski ho-
kejski derbi v sezoni. Letos 
je potekala 18. izvedba tur-
nirja, ki je v preteklosti že 
gostil moštva, kot so Spar-
tak Moskva, Bolzano, KAC, 
Team Kanada in druge med-
narodno priznane ekipe.

Jeseničani so na poletni hokejski ligi na Bledu mrežo selekcije Slovenije zatresli petkrat, 
svojo pa ohranili nedotaknjeno. / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – V Ribnici in v 
Škofji Loki je bil pretekli ko-
nec tedna Šilčev memorial, 
najstarejši tradicionalni ro-
kometni turnir, ki ga izme-
nično gostijo štirje klubi, v 
katerih je Jože Šilc pustil ve-
lik pečat kot igralec ali tre-
ner. Letošnji turnir je bil že 
28.

Zmago so slavili rokome-
taši RD LL Grosist Slovan, ki 
so v soboto v finalu v dvora-
ni Poden v Škofji Loki pre-
magali RD Riko Ribnica. Na 
tekmi za 3. mesto so bili do-
mačini iz RD Urbanscape 
Loka boljši od RK Sevnica. 
Peto mesto so osvojili čla-
ni RK Krško. Ločani so prvi 
dan turnirja najprej izgubili 
z Grosistom Slovanom, nato 
pa premagali Krško. »Čestit-
ke ekipi iz Ljubljane za osvo-
jeni turnir. Kar se tiče naše 
ekipe, zagotovo še nismo 
pokazali prave forme. Na 
trenutke smo se predstavili 

s super igro tako v obrambi 
kot v napadu, prav tako smo 
videli, kje smo »slabi«, kje 
je še prostor za napredek in 
na čem moramo delati nas-
lednjih nekaj dni do začet-
ka nove sezone. Novi igral-
ci so se odlično ujeli z eki-
po, ni bilo nobenih težav s 

spoznavanjem. Malo nam 
še manjka uigranosti, am-
pak mislim, da se bomo do 
prve ligaške tekme še bolj 
povezali,« je po turnirju po-
vedal Darko Cingesar, kape-
tan RD Urbanscape Loka, ki 
je bil tudi najboljši igralec 
tekme za 3. mesto.

Pri Škofjeločanih je po 
lanski sezoni prišlo do kar 
nekaj sprememb. Grega Ja-
mnik je po 25-ih letih igra-
nja rokometa končal kari-
ero, v rokometni pokoj sta 
odšla tudi Gašper Dolenc in 
Andrej Bergant, brata Pipp 
pa sta našla novi sredini: Ur-
ban v RK Gorenje Velenje, 
Matic pa v RK Trimo Treb-
nje. Trener Gregor Cvijić 
ima nekaj novincev. To so: 
Mark Batagelj in Jan Križaj 
(oba iz MRK Ljubljana), Ale-
ksander Atanasov, ki je pri-
šel iz Avstrije, Gašper Jakac 
(iz RD LL Grosist Slovan) in 
Feliks Strehar (iz RD Alples 
Železniki).

Priprave na novo sezono 
so edini gorenjski prvoligaši 
začeli 27. julija. V tem tednu 
jih čakata še dve prijateljski 
tekmi. Slovenska elitna ro-
kometna liga se bo začela 10. 
septembra. Prvi nasprotnik 
Škofjeločanov bo LL Grosist 
Slovan. Tekma bo na Kode-
ljevem.

Osemindvajseti Šilčev memorial so osvojili rokometaši iz Ljubljane, Škofjeločani so bili tretji. Ligaška 
sezona se začne 10. septembra.

Maja Bertoncelj

Pokljuka – Triatlon jeklenih v 
Bohinju poteka zadnjo sobo-
to v avgustu. To je spektaku-
larna tekma za tiste najbolj 
vzdržljive, za jeklene. Po ve-
slanju, plavanju ali supanju 
po Bohinjskem jezeru jih je 
čakalo kolesarjenje do Pok-
ljuke in nato še gorski tek do 

Vodnikovega doma na Ve-
lem polju. To je bila že 35. iz-
vedba.

V tradicionalni različici z 
veslanjem je novo zmago do-
segel Luka Tavčar (2;41:09). 
Drugi je bil »večno drugi« 
Aleš Udovič (2;43:54), tretji 
pa Tilen Potočnik (2;47:07). 
V ženski konkurenci je nova 
zmagovalka. To je Jasmi-
na Pitamic Vojska. Nastopi-
la je prvič. Njen čas je 3;10:13. 
Druga je bila domačinka 
Manca Mikelj (3;43:53). Dru-
gič so izvedli tudi različico s 
plavanjem in sedmič s supa-
njem. Med plavalci so bili 

najhitrejši pri moških Peter 
Sajevec (2;42:36), Jaroslav 
Kovačič in Iztok Arbajter, 
pri ženskah pa drugič zapo-
red Tanja Kompan (3;05:07). 
Druga je bila Sabina Vesel. S 
supom je znova zmagal Go-
razd Konc (3;00:40). Tako v 
izvedbi s kajakom, plavanjem 
kot supom so tekmovale tudi 
štafete. Najhitrejša je bila Do-

mača smetana (2;29:56) s ka-
jakašem.

Organizatorji iz Turistič-
nega društva Bohinj, ki so 
triatlon izpeljali s pomoč-
jo sponzorjev, so zadovoljni. 
»Nastopilo je 66 posamezni-
kov in 13 štafet. Konkurenca 
je bila tudi mednarodna. Or-
ganizacijsko je bilo vse na vi-
sokem nivoju. Naša vizija je 
še naprej, da je jekleni tria-
tlonec kralj,« je povedal Jure 
Sodja, vodja tekmovanja. Za 
prihodnje leto je že napove-
dal še eno novost. Pripravljajo 
še tekmo v kvadratlonu, ki bo 
v sklopu svetovnega pokala.

Maja Bertoncelj

Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi Telemach 
so konec tedna odigrali tekme 7. kroga. Kalcer Radomlje je 
gostoval pri Olimpiji in izgubil z 2 : 1, Domžale pa so izgubile 
v Kopru (0 : 2). Domžalčani so na lestvici peti, Radomljani pa 
šesti. Za drugoligaši so tekme 5. kroga. Roltek Dob je gostil 
Rudarja Velenje in izgubil (0 : 4), triglavani pa so visok poraz 
doživeli pri Iliriji 1911 (5 : 0). Roltek Dob je deveti, Triglav pa 
z 1 točko na zadnjem mestu. V 2. krogu v ženski slovenski 
nogometni ligi Triglav Zdravje je bil gorenjski obračun. ŽNK 
Radomlje Medex je z 8 : 0 premagal ŽNK Cerklje.

Slab konec tedna za gorenjske nogometaše

Ljubljana – V senci članskega 
svetovnega prvenstva v od-
bojki se bo jutri v Ljubljani z 
žrebom in otvoritveno slove-
snostjo začelo tudi evropsko 
prvenstvo v balinanju za čla-
nice, na katerem bo nastopilo 
enajst reprezentanc. Sloven-
ska izbrana vrsta bo nasto-
pila v postavi Tadeja Petrič 
(dvojica, krog, štafeta), Lau-
ra Škoberne (dvojica), Nina 
Volčina (hitrostno, štafe-
ta) in Kranjčanka Ana Pevec 

(posamezno, natančno). V 
balinarski dvorani na Krimu 
bodo v četrtek in petek pote-
kali kvalifikacijski in četrtfi-
nalni dvoboji, petkov spored 
bo postregel tudi že s polfi-
naloma v natančnem in šta-
fetnem izbijanju. V soboto 
dopoldan sledijo ostala polfi-
nala, od 13. ure naprej pa se 
bodo zvrstili vsi finalni obra-
čuni. Slovenske balinarke so 
dobro pripravljene in so spo-
sobne poseči po medaljah v 
vseh šestih disciplinah, pravi 
selektor Dejan Koren.

Simon Šubic

Maj Peterka

Darko Cingesar, kapetan RD Urbanscape Loka, je bil na 
Memorialu Jožeta Šilca najboljši igralec na tekmi za 3. 
mesto. / Foto: Lin Gombač

Najhitrejši moški na tradicionalni izvedbi s kajakom so bili 
sami Gorenjci: (od leve) drugi Aleš Udovič, prvi Luka Tavčar 
in tretji Tilen Potočnik. / Foto: Albert Dobravec, arhiv TD Bohinj

Hokejisti HDD Jesenice so prvaki mednarodne poletne hokejske lige na Bledu, ki tradicionalno 
zaznamuje uvod v novo hokejsko sezono. Tekmovali so še madžarski Ferencvaroš in izbrana selekcija 
Slovenije.

Poletna liga Jeseničanom Jeklena preizkušnja

Od jutri evropsko 
prvenstvo za balinarke

Tretji na Šilčevem memorialu

maja.bertoncelj@g-glas.si
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Glasove specialkarke

Že približno desetletje 
opažam, da se na cestnih ko-
lesih s krivim krmilom (ba-
lanco) vozi vse več žensk. 
Prej so se vozile le na pano-
ramskih in mestnih kole-
sih, takšnih s košarico. Ne-
kaj jih je sedlo na gorska ko-
lesa in se drzno spuščalo po 
brezpotjih. Na specialkah pa 
so bile prava redkost, nekaj 
posebnega. Cestna kolesa 
so bila rezervirana samo za 
moške. Danes to težko razu-
mem, sploh ko vidim, kako 
se ženske linije imenitno 
ujemajo z eleganco cestne-
ga kolesa. Na cesti je danes 
opaziti vse več ženskih sku-
pin, ki zavzeto pritiskajo na 
pedale. Vse več deklet gre s 
fantom na zmenek, randi 
po domače, s cestnim kole-
som. In zanimivo, fantom 
sledijo tudi v najbolj strme 

klance. Ženske poskrbijo, 
da so elegantno in usklajeno 
oblečene. Noben kos oblači-
la ne smo barvno izstopati, 
vse mora biti usklajeno tudi 
z barvo kolesa. Tudi proi-
zvajalci koles in opreme so 
opazili, da ženske namenijo 
precej več pozornosti uskla-
jenosti na kolesu kot moški. 
Zato je ponudba za special-
karke iz leta v leto večja.

Tudi v Športnem društvu 
Gorenjski glas smo pred pe-
timi leti ustanovili žensko 
skupino. Sprva so se dekle-
ta vozila skupaj s fanti, po-
tem se je nekaj časa z nji-
mi vozil Brane Dežman in 
jim pokazal osnove vožnje 
v skupini. Danes se najraje 
vozijo same, torej brez moš-
ke družbe. Tako imajo lah-
ko svoj tempo, morda se na 
kakem lepem odseku usta-
vijo za dlje časa, malo pok-
lepetajo ali samo uživajo v 

razgledu. Bolje fizično prip-
ravljene vedo, da na skupni 
rundi pač gonijo počasne-
je in tempo prilagodijo slab-
še pripravljenim, lastnost, 
ki jo v moških skupinah po-
grešamo. Opažam pa, da so 
Glasove specialkarke iz leta 
v leto bolje pripravljene in 
marsikatera lahko sledi tudi 
svoji bolj možati polovici.

Dobivajo se ob torkih, in 
sicer pol ure pred startom 
moške skupine. Tako fantov 
ne motijo preveč. »Nekateri 
pač ne morejo iz svoje kože 
in z veseljem delijo kakšen 
nepotreben komentar,« mi 
zaupa ena od njih. Med ko-
lesarjenjem se praviloma 
držijo začrtane trase, ki je 
objavljena na našem sple-
tnem forumu, vendar jih 
včasih, predvsem zaradi vre-
mena, zanese tudi drugam. 
Le redko pa traso tudi skraj-
šajo. Z veseljem sprejmejo 

nove članice in jim poma-
gajo z nasveti. Če pa je kate-
ra izmed njih slučajno pre-
več tekmovalna, jo napotijo 
v moški del družbe.

Skupino Glasovih speci-
alkark že od samega začet-
ka vodi Tina Ahačič, ki de-
kleta navdušuje s pozitivno 

energijo, jih obvešča o novo-
stih in skrbi, da katera od ko-
lesarskih prijateljic ne zaos-
tane preveč. »V glavnem su-
per punca,« so mi zaupale 
njene kolesarske prijateljice.

Prejšnji torek so se dekle-
ta svoji vodji še posebej zah-
valile za vodenje. Ta runda je 

bila namreč posvečena Tini, 
saj je pred kratkim slavila 
okroglo obletnico. Glasovim 
specialkarkam in še pose-
bej Tini želimo še veliko le-
pih doživetij na cestnih ko-
lesih in da nadaljujejo v svo-
jem ritmu. Torej zmerno in 
predvsem družabno.

Grega Flajnik

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

Divja visokogorska pregra-
da na meji med Italijo in Slo-
venijo se začne z Malo Pon-
co, nadaljuje z Visoko, Sre-
dnjo in Zadnjo Ponco, od 
koder se preko Struga dvig-
ne do Vevnice. Proti jugu se 
povzpne na vrh V koncu špi-
ce in se s Kotove špice spu-
sti na Kotovo sedlo ter se po 
severovzhodnem grebenu 
vzpne na vrh Jalovca, pro-
ti jugozahodu pa prek Roba 
nad Zagačami in Malega Ko-
ritniškega Mangarta ter pre-
padne Hude škrbine spleza 
na vrh Mangarta. Mogočna 
kulisa, vredna vsakega spo-
štovanja. Delček tega amfi-
teatra bomo obiskali danes.

Skozi Kranjsko Goro se za-
peljemo v Rateče, vstopimo 

v Italijo in nadaljujemo proti 
Trbižu. Ko smo na dnu klan-
ca, malce za mejo, se levo 
odcepi cesta proti Belope-
škim jezerom (Laghi di Fu-
sine). S parkirišča nadaljuje-
mo po makadamski poti, ko 
nas smerokaz usmeri levo 
proti Zacchi (Rif. Zacchi). 
Nekaj časa sledimo pre-
cej strmemu kolovozu, po-
tem pa se kolovoz spreme-
ni v hitro vzpenjajočo se pot. 
Vzpon poteka v okljukih, 
tako da strmine ni zaznati. 
Izpred Koče Zacchi se od-
pre čudovit pogled na Vev-
nico in Mangart. Pred kočo 
se usmerimo v smeri Sre-
dnja Ponca (Ponza di Me-
zzo), Visoka Ponca (Ponza 
Grande). Hitro vzpenjajoča 
se pot skozi ruševje poteka 
v desno in nas hitro pripelje 

do prvih jeklenic, kar olajša 
strm vzpon. Ko pridemo do 
stene, prečimo grapo in se 
na drugi strani ponovno str-
mo povzpnemo. Previdno. 
Dosežemo razcep: desno 
gre normalna pot na Visoko 
Ponco, pot, po kateri bomo 
sestopili, levo pa se odcepi 
pot proti ferati. Predlagam, 
da se na tem mestu opremi-
mo z vsem potrebnim. Do 
vstopa v ferato prečimo ne-
kaj grap. Vstop označuje og-
romna rdeča pika. Ferata je 
lepo speljana, strma in pre-
cej zračna. Pozorni mora-
mo biti predvsem v vmes-
nem delu, ki ni zavarovan in 
je izjemno krušljiv. Če ima-
mo pod seboj koga, je previ-
dnost še toliko večja. Vzpne-
mo se po manjši lestvi, ki z 
eno nogo binglja v zraku. 

Sledi še nekaj prijetnega 
poplezavanja po sicer izje-
mno krušljivem terenu. Ko 
dosežemo vršni greben, se 
le še lagodno sprehodimo do 
vrha. Visoka Ponca leži v sa-
mem amfiteatru zgoraj naš-
tetih vrhov, zato ponudi fan-
tastičen razgled. Če se obr-
nemo proti dolini Tamar, 
je pred nami greben Moj-
strovk, zadaj pa Prisojnik, 

pa greben od Kriške stene 
do Škrlatice, Oltarjev, Špika, 
Frdamanih polic itd. Proti 
severu se pokaže razpoteg-
njeni Dobrač, globlje v Av-
striji Visoke Ture, proti za-
hodu Karnijske Alpe, ob jas-
nem vremenu pa tudi Dolo-
miti. Z vrha sestopimo na 
slovensko stran. Tudi sestop 
je krušljiv in v zgornjem 
delu povsem nezavarovan, 

zato previdno. Strm sestop 
se zaključi na ozkem grebe-
nu, ki je povsem na novo za-
varovan in spominja na Mali 
Triglav, od tam pa dosežemo 
Planiško škrbino, 2156 m 
n. m., s katere se začnemo 
vzpenjati na Srednjo Ponco. 
No, prej še malce izgubimo 
višino. Strm vzpon na Sre-
dnjo Ponco, z enim krajšim 
kaminom, nas vodi po raz-
bitem in krušljivem svetu. 
Z vrha Srednje Ponce sesto-
pimo nazaj do razpotja, kjer 
zavijemo levo navzdol, pro-
ti koči Zacchi. Sledi strm se-
stop po visokih travah in ka-
menju. Precej hitro smo na 
razcepu, kjer smo se prej 
odcepili levo proti ferati, nas 
pa čaka le še strm sestop do 
koče Zacchi, ki je ponekod 
zavarovan. Od koče Zacchi 
se po udobni poti spustimo 
do izhodišča pri zgornjem 
Belopeškem jezeru.

Nadmorska višina: 2274 m
Višinska razlika: 1500 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost:  

Razgled z vrha Visoke Ponce proti Škrlatici z okolico / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

V zavarovanem delu poti na Visoko Ponco / Foto Jelena Justin Sestop s Srednje Ponce, spredaj Visoka Ponca / Foto: Jelena Justin

Ko spremljamo polete v Planici, slišimo, da skakalnici pogosto rečejo 
velikanka pod Poncami. Ja, Ponce so štiri: Mala, Visoka, Srednja in Zadnja. 
Mogočne krušljive gospe.

Visoko nad velikanko
Planinski izlet: Visoka (2274 m n. m.) in Srednja Ponca (2228 m n. m.)

Neža, Violeta, Petra, Nataša, slavljenka Tina, Lili in Špela na Glasovi rundi
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na sejmu Agra predstavilo dopolnjen strateški 
načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027. Ministrica Irena Šinko je dejala, da so za 
Slovenijo pomembni tako veliki kot mali pridelovalci hrane.

Gornja Radgona – V četr-
tek so na Pomurskem sej-
mu v Gornji Radgoni zapr-
li šestdeseti Mednarodni 
kmetijsko-živilski sejem 
Agra. Na sejmu so sodelo-
vali tudi domala vsi najpo-
membnejši gorenjski izde-
lovalci in prodajalci kmetij-
ske in gozdarske mehaniza-
cije in opreme, ogledali pa so 
si ga tudi številni gorenjski 
kmetje. Sejemsko dogajanje 
so poleg ponudbe izdelkov 
zaznamovali tudi pogovori 
o aktualnih temah, podeli-
tve priznanj in tekmovanja.

Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no je na sejemskem posvetu 
predstavilo dopolnjeni stra-
teški načrt skupne kmetij-
ske politike, po katerem naj 
bi Slovenija v petletnem ob-
dobju 2023–2027 dobila 1,8 
milijarde evrov denarja, od 
tega 700 milijonov evrov za 
neposredna plačila in 1,1 mi-
lijarde evrov za razvoj pode-
želja. Kot je dejala ministrica 
Irena Šinko, so na načrt pre-
jeli pripombe, ki jih lahko 
strnejo v tri skupine: načrt 
ne odgovarja na izzive pre-
hranske varnosti, okoljsko 
je premalo ambiciozen in fa-
vorizira ekološko kmetijstvo 
ter daje premalo pozornosti 
gorskim kmetijam. Za Slo-
venijo so po njenem mnenju 
pomembni tako veliki pride-
lovalci, ki so tržno usmerje-
ni in imajo visoko tehnolo-
ško pridelavo, kot mali kme-
tje, ki imajo možnost, da 
so uspešni v tržnih nišah. 
Načrt bo septembra obrav-
navala vlada, še isti mesec 
pa ga bodo poslali Evropski 
komisiji.

Jelenjad otežuje 
pomlajevanje gozdov

Kmetijsko-gozdarska 
zbornica in zveza lastnikov 
gozdov sta na sejmu prip-
ravili pogovor z naslovom 
Kakšen gozd bomo predali 
naslednjim generacijam. V 
zbornici in zvezi ugotavlja-
jo, da pomlajevanje gozdov 
močno otežuje preveč števil-
na jelenjad, zato zahtevajo, 
da zavod za gozdove v osnut-
kih gozdnogospodarskih in 
lovskoupravljavskih načr-
tov, ki so zdaj javno razgrnje-
ni, konkretno določi zmanj-
šanje števila jelenjadi in zim-
skega krmljenja jelenjadi. 
Po njihovem mnenju bi šte-
vilo jelenjadi morali zmanj-
šati za 30 odstotkov, količino 
hrane za zimsko krmljenje, 
ki zdaj znaša 1660 ton na 
letno, pa za od 20 do 25 od-
stotkov. Janez Logar, v. d. di-
rektorja Zavoda za gozdove 

Slovenije, je dejal, da lastni-
ki gozdov soodločajo o načr-
tih, ki so jih pripravili v za-
vodu, saj so zastopani v vseh 
svetih območnih enot.

Zahtevajo nadomestilo za 
opraševanje rastlin

Čebelarska zveza Sloveni-
je je na sejmu pripravila prvo 
srečanje praporščakov čebe-
larskih društev in območnih 
čebelarskih zvez. Srečanja 
se je udeležilo približno 120 
praporščakov, nagovoril jih 
je tudi predsednik zveze Bo-
štjan Noč, ki je ob tem poz-
val državne organe, da naj 
pomagajo tudi čebelarjem, 
ki se soočajo s podražitvami 
energentov, opreme in hra-
ne za čebele. Zavzel se je za 
sistemsko ureditev pomoči 
čebelarjem v obliki nadome-
stila za opraševalni servis, ki 
ga opravljajo čebele, in sicer 
v znesku deset evrov na če-
beljo družino.

Cirilu Peternelu najvišje 
zadružno priznanje

Zadružna zveza Sloveni-
je je na tradicionalnem dne-
vu zadružnikov podelila 

priznanja zaslužnim za-
družnikom in zadružnim 
delavcem ter zadrugam, ki 
praznujejo okrogle jubileje. 
Najvišje zadružno prizna-
nje, to je priznanje za trajen 
prispevek k razvoju zadruž-
ništva, je na predlog Kmetij-
sko gozdarske zadruge Ško-
fja Loka prejel tudi Ciril Pe-
ternel iz Drage, priznanje za 
prispevek k razvoju zadruž-
ništva pa tudi Stanislav Ka-
lan (KGZ Sloga Kranj), Ja-
nez Kopač (KZ Medvode) 
in Cecilija Lukančič Valič 
(KGZ Škofja Loka).

Priznanja tudi gorenjskim 
razstavljavcem

V okviru sejma je potekalo 
tudi ocenjevanje kmetijske 
mehanizacije in opreme, 
ki so jo izdelovalci oziroma 
prodajalci ponujali na sej-
mu. Dvajset podjetij je dalo 
na ocenjevane 38 strojev. 
Strokovna komisija je izmed 
njih izbrala najboljše in jim 
dodelila medalje. Agrome-
hanika iz Hrastja je prejela 
eno zlato medaljo, samos-
tojni podjetnik Darko Opa-
ra iz Domžal prav tako eno 

zlato, podjetje Interexport s 
Potoka pri Komendi dve zla-
ti medalji, podjetje Lavrih s 
Srednjega Brda pa dve zlati, 
dve srebrni in eno bronasto 
medaljo.

Na sekaškem tekmovanju 
Mihael Brlec peti

Zavod za gozdove Slove-
nije je na sejmu pripravil 
tradicionalno, že 22. držav-
no sekaško tekmovanje la-
stnikov gozdov. Sodelovalo 
je štirinajst ekip območnih 
enot zavoda, med njimi tudi 
ekipi območnih enot Kranj 
in Bled, ki pa sta se uvrstili 
na začelje. Od tekmovalcev 
s širšega gorenjskega obmo-
čja je bil najboljši Mihael Br-
lec iz Zgornjih Palovč (obči-
na Kamnik), ki se je kot član 
ljubljanske ekipe uvrstil na 
peto mesto med 41 tekmo-
valci.

Med črno-belimi najlepša 
Svetlinova telica

Kmetijsko-gozdarska 
zbornica Slovenije je v so-
delovanju še z nekaterimi 
organizacijami izvedla oce-
njevanje plemenskih živali, 
ki so jih predstavljali na sej-
mu. Med plamenskimi te-
licami črno-bele pasme je 
zmagala telica iz hleva An-
draža Svetlina iz Podgorja 
pri Kamniku.

Najmočnejši Veterani 
Zgornje Gorenjske

Na tekmovanju v vlečenju 
vrvi so se pomerile tri eki-
pe, brez poraza je zmagala 
ekipa Veterani Zgornje Go-
renjske, ki je sicer zmagala 
že na vseh tovrstnih tekmo-
vanjih od leta 2015 dalje. Za 
veterane so tekmovali: Božo 
Repovž (vodja ekipe) ter Kle-
men Pribožič, Gašper Peča-
rič, Mare Ambrožič, Aleš Ba-
udek, Jure Lindič, Aleš Poni-
kvar in Nejc Koželj.

Cveto Zaplotnik

Na tekmovanju v vlečenju vrvi so spet zmagali Veterani 
Zgornje Gorenjske. / Foto: arhiv Agre – Jure Zauneker

Kranj – Letošnja suša je 
povzročila veliko škodo v 
kmetijstvu, zato številni 
kmetje ne bodo mogli izpol-
niti zahtev ali obveznosti za 
ukrepe kmetijske politike, ki 
so jih prijavili v zbirni vlogi 
oziroma v vlogi na javni raz-
pis. Kmetje morajo v tem 
primeru prijaviti višjo silo. 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je 
že pripravilo navodila o tem, 
kdaj in kako naj jo uveljavlja-
jo. Navodila so objavljena na 
spletni strani ministrstva.

Pri neposrednih plačilih se 
suša šteje za primer višje sile 
pri proizvodno vezanem pla-
čilu za zelenjadnice in v ne-
katerih primerih pri izpol-
njevanju zahtev zelene kom-
ponente pri kmetijski pra-
ksi (površine z ekološkim 
pomenom). Pri kmetijsko-
-okoljskih in podnebnih pla-
čilih (Kopop) je možno višjo 
silo uveljavljati pri ukrepih, 
za katere zaradi pomanjka-
nja krme ne bo možno zago-
tavljati minimalne obtežbe, 
to je za ukrepe Trajno travi-
nje I, Trajno travinje II, Reja 
domačih živali na območju 

pojavljanja velikih zveri, Pla-
ninska paša in Reja lokalnih 
pasem, ki jim grozi preneha-
nje reje. Primer višje sile je 
možno uveljavljati tudi pri 
ukrepih Ekološko kmetova-
nje, Dobrobit živali in pri ne-
površinskih ukrepih progra-
ma razvoja podeželja.

Če kmetje uveljavljajo viš-
jo silo pri neposrednih plači-
lih, ukrepih Kopop ter ukre-
pih Ekološko kmetovanje in 
Dobrobit živali, naj izpolni-
jo obrazec Sporočanje višje 
sile ali izjemnih okoliščin, ki 
je dostopen na spletni stra-
ni agencije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, in ga s 
priporočeno pošto čim prej 
pošljejo na naslov agencije. 
Pri neposrednih plačilih in 
ukrepu Dobrobit živali ob-
razcu ni treba prilagati do-
datnih dokazil, pri ukrepih 
Kopop in Ekološkemu kme-
tovanju pa je treba priložiti 
predpisane evidence o de-
lovnih opravilih.

Če kmet uveljavlja višjo 
silo pri nepovršinskih ukre-
pih programa razvoja pode-
želja, mora to pisno sporoči-
ti agenciji z dopisom in pri-
ložiti footografije in druga 
dokazila.

Cveto Zaplotnik

Plavški Rovt – Če v dolini koga kaj (za)boli, si poišče pomoč 
v zdravstveni ambulanti. Ambulant pa nimajo le v dolinah, 
ampak tudi na planinah. Tale na sliki je s Hruščanske planine, 
kjer sicer za živino na paši nimajo hleva, imajo pa ambulanto, 
kamor se zatečejo bolne ali poškodovane živali in kjer jim 
pastir ali veterinar lahko pomaga. Pastir je na planini, veterinar 
se mora pripeljati iz doline.

Ambulante – v dolinah in na planinah

Pomembni veliki in mali kmetje
Kmetije, ki zaradi suše ne bodo mogle izpolniti 
zahtev iz zbirne vloge ali javnega razpisa, morajo 
prijaviti višjo silo.

Uveljavljanje višje 
sile zaradi suše

Ambulanta za živino na Hruščanski planini / Foto: Cveto Zaplotnik

Mengeš – Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Kmetijski in-
štitut Slovenije, Občina Mengeš, Kmetijsko gozdarski zavod 
Ljubljana in Biotehniški center Naklo prirejajo konec tedna na 
polju pri Lovski koči Mengeš 65. državno tekmovanje oračev in 
27. državno tekmovanje dijakov in študentov biotehniških šol 
v oranju. V petek, po odprtju tekmovanja, ki se ga bo udeležila 
tudi kmetijska ministrica Irena Šinko, se bodo orači pomerili v 
oranju strnišča, v soboto pa še v oranju ledine. Zveza kmetic 
Slovenije bo v petek ob 15. uri pripravila državno tekmovanje 
žensk v spretnostni vožnji s traktorjem. V okviru prvenstva 
bo v Jablah dan koruze, kmetijski inštitut pa bo predstavil 
mikro bioplinarno, poskusne posevke in specialno kmetijsko 
mehanizacijo.

V Mengšu državno tekmovanje oračev

Nagrajena črno-bela telica, ob njej (od leve): Gašper Napotnik, predsednik Društva rejcev 
črno-bele pasme v Sloveniji, Svetlinovi – oče Mirko, mama Joži in sin Andraž – ter državni 
sekretar dr. Darij Krajčič / Foto: arhiv Agre – Jure Zauneker
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Gasilcem podarili dron
Podjetje Telemach je Gasilski zvezi Slovenije podarilo visokotehnološki dron, ki bo gasilcem olajšal 
iskanje žarišč in opravljanje popožarnih preiskav na večjih in težko dostopnih terenih.

Ljubljana – Slovenski gasil-
ci si bodo odslej v večjih in-
tervencijah pomagali tudi z 
najnovejšim visokotehnolo-
škim brezpilotnim letalni-
kom, ki ga je podjetje Tele-
mach podarilo Gasilski zve-
zi Slovenije (GZS). Poleg 
drona s termokamero, vred-
nega petnajst tisoč evrov, so 
pri Telemachu GZS name-
nili še dodatno finančno do-
nacijo v vrednosti pet tisoč 
evrov, podprli pa so jo še s 
pokrivanjem julijskih in av-
gustovskih stroškov teleko-
munikacijskih storitev ga-
silskih društev, ki so njiho-
vi naročniki.

Pogum in trud, ki ju slo-
venski gasilci vedno znova 
kažejo ob naravnih nesre-
čah, nista ostala neopažena, 
poudarjajo pri Telemachu, 
kjer so se odločili pomagati 
GZS z donacijo. Minuli četr-
tek je tako članica poslovod-
stva Telemacha Urška Kos 
predsedniku GZS Janku 
Cerkveniku predala najno-
vejši visokotehnološki brez-
pilotni letalnik nove genera-
cije DJI Matrice 30T, ki ga je 
dobavilo podjetje OneDron.

»Letošnje poletje si bodo 
mnogi Slovenci zapomnili 
po požaru na Krasu, ki pred-
stavlja veliko naravno kata-
strofo. V Telemachu daje-
mo velik poudarek družbe-
ni odgovornosti in vračanju 
v okolje, zato smo takoj pris-
topili k zagotovitvi donacije. 
Veseli smo, kadar lahko pri-
spevamo društvom in po-
sameznikom, ki skrbijo za 

našo varnost ob nujnih za-
devah, kot so požari, popla-
ve, prometne in ostale nes-
reče,« je ob izročitvi drona 
povedala Kosova. »Hitrost 
in varnost morata biti pri-
oriteta pri intervencijskem 
delovanju, zato bo Telema-
chova donacija brezpilotne-
ga letala pomemben prispe-
vek k boljšemu delu gasil-
cev,« je dodala.

Tudi Cerkvenik je izrazil 
prepričanje, da bodo gasilci 
z letalnikom hitreje ukrepa-
li ob intervencijah in posre-
dovanja izvedli še učinkovi-
tejše, ob tem pa dodatno zaš-
čitili gasilce. »Z njim bomo 
lahko natančno ocenili tve-
ganja in nevarnosti, se pri-
merno odzvali na nesreče in 
reševali ljudi. Zaradi vgra-
jene termokamere nam bo 
dron v veliko pomoč pri is-
kanju žarišč in opravljanju 
popožarnih preiskav na več-
jih ali težje dostopnih obmo-
čjih,« je dodal.

Gasilci so prejeli brezpi-
lotni letalnik, ki je lahko brez 
vmesnega polnjena v zraku 
41 minut, doseže maksimal-
no hitrost 23 m/s in se brez 
težav upira najtežjim vre-
menskim razmeram, tudi 
vetrovom, ki dosegajo hitrost 
15 m/s. Z njegovo pomočjo 
bodo lahko učinkovito anali-
zirali teren, dodana program-
ska oprema pa jim bo omo-
gočila ogled z varne razdalje, 
saj bodo dron lahko upravljali 
neposredno iz centra krizne-
ga štaba. Vgrajena širokoko-
tna kamera omogoča 16-kra-
tno optično in kar 200-kratno 
hibridno digitalno povečavo, 
vgrajena radiometrična ter-
malna kamera pa bo močno 
olajšala iskanje pogrešanih 
oseb in določanje kritičnih 
točk požara. Posledično se bo 
tako skrajšal čas določitve ob-
močja gašenja, bolj natančna 
pa bodo lahko tudi navodila 
za morebitno gašenje iz zra-
ka, so pojasnili v Telemachu.

Simon Šubic

Novi dron sta iz rok Urške Kos, članice poslovodstva Telemacha, prevzela poveljnik in 
predsednik GZS Franci Petek in Janko Cerkvenik. / Foto: Telemach

Triglav – Spomin na mno-
žično nesrečo na Trigla-
vu, ko je sredi julija stre-
la večkrat udarila v skupi-
no osemnajstih planincev 
in dva tudi huje ranila, je še 
vedno živ, policija pa poro-
ča o novem primeru udara 
strele na slovenskem oča-
ku, ki pa se je žal končal 
tragično. V sobotnem ne-
urju, bilo okoli 18. ure, je 
namreč na grebenu pod vr-
hom Triglava strela udarila 
v slovaškega planinca, ki je 

zaradi hudih poškodb kljub 
oživljanju na kraju dogod-
ka umrl. Gorski reševalci 
iz Mojstrane so s pomočjo 
dežurne ekipe gorskih re-
ševalcev na Brniku in heli-
kopterja Letalske policijske 
enote preminulega prepe-
ljali v dolino, tja pa so pre-
peljali tudi njegovo sopla-
ninko, ki je bila nepoško-
dovana. Kot smo izvedeli, 
se sama ni odpravila na vrh 
Triglava, ampak je raje os-
tala v koči, kot naj bi sveto-
vali obema. Med sobotnim 
neurjem je bilo sicer na 

Triglavu najmanj pet ljudi, 
so sporočili gorenjski poli-
cisti.

Druga tragična nesreča 
se je v soboto okoli 12.30 
zgodila v plezališču nad 
Nomenjem, kjer je pleza-
lec iz Nemčije padel v glo-
bino in se huje poškodoval. 
Gorski reševalci iz Bohinja 
in dežurna ekipa z Brnika 
so ga oskrbeli, nato so ga 
s policijskim helikopter-
jem prepeljali v ljubljan-
ski klinični center, kjer pa 
je hudim poškodbam pod-
legel. »Okoliščine kažejo, 

da je plezalec med prepe-
njanjem na sidrišču pa-
del z vrha smeri. Okolišči-
ne nesreče policisti gorske 
enote še podrobneje pre-
verjajo,« je pojasnil Bo-
jan Kos s Policijske upra-
ve Kranj.

V soboto so bili na delu 
tudi tržiški gorski reševalci, 
ki so pomagali mladoletni 
osebi, ki jo je med sestopom 
s Planine Kofce pičila osa, 
zaradi reakcije pa jo je obšla 
slabost. Tudi njo so s policij-
skim helikopterjem odpelja-
li v bolnišnico.

Udar strele je bil v soboto popoldan usoden za planinca na grebenu pod vrhom Triglava. Isti dan je po padcu v plezališču v Bohinju umrl nemški državljan.

Zgornje Jezersko – Pri Plan-
šarskem jezeru na Zgornjem 
Jezerskem bo v soboto znova 
potekalo srečanje prvih pos-
redovalcev. Gre za prosto-

voljce, večinoma iz vrst ga-
silcev, ki so usposobljeni za 
postopke oživljanja ter ukre-
panje pri možganski in srč-
ni kapi, hudih krvavitvah, 
odstranitvi tujkov iz dihal ... 

Kot je v imenu organiza-
torja Društva prvi posredo-
valci povedal njegov pred-
sednik Dejan Rogelj, gre za 
peto tovrstno srečanje, dru-
go na Jezerskem. Letošnje-
ga srečanja, ki bo potekalo 
od 8. do približno 18. ure, se 
bo udeležilo več kot dvajset 
ekip prvih posredovalcev iz 
vse Slovenije, ki se bodo po 
tradiciji pomerile v tekmo-
vanju.

Prireditev pa je odpr-
ta tudi za širšo javnost, za 
katero pripravljajo pester 
program. Poleg ogleda tek-
movanja so za obiskoval-
ce pripravili prikazno vajo 
iz reševanja v delovni ne-

sreči v gozdu. Začela se bo 
ob 13. uri, v njej pa bodo so-
delovali Gorska reševalna 
služba Jezersko, Prosto-
voljno gasilsko društvo Je-
zersko, Gasilsko reševal-
na služba Kranj, Policijska 
postaja Kranj in Reševal-
na postaja Ljubljana. Ves 
dan bo za obiskovalce po-
tekalo tudi brezplačno uče-
nje oživljanja v šoli prve po-
moči, predstavljal se bo Za-
vod Reševalni pas (Ustvari-
mo reševalni pas na avto-
cestah), otroci bodo lahko 
jahali konje, na ogled pa 
bodo tudi reševalno, poli-
cijsko in gasilsko vozilo.

Tudi peto srečanje prvih posredovalcev, ki bo v 
soboto potekalo na Jezerskem, je odprto za širšo 
javnost.

Prvi posredovalci 
na Jezerskem

Simon Šubic

Simon Šubic

V soboto je policijski helikopter trikrat poletel v gorenjske 
gore. / Foto: Gorazd Kavčič

Pod vrhom Triglava zaradi udara strele umrl planinec

Brezpilotni letalnik DJI Matrice 30T bo gasilcem še posebno 
v pomoč pri iskanju žarišč in opravljanju popožarnih 
preiskav na večjih in težko dostopnih terenih. / Foto: Telemach

Usposobljenost ekip prvih posredovalcev bodo preverili v 
desetih različnih scenarijih. / Foto: Društvo prvih posredovalcev/Simon Krnc
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O pripravah na novo šol-
sko leto in novostih so pre-
tekli teden govorili tudi na 
8. konferenci ravnateljic in 
ravnateljev vzgojno-izobra-
ževalnih zavodov v Republi-
ki Sloveniji na Brdu pri Kra-
nju, kjer so gostili tudi pred-
sednika vlade Roberta Golo-
ba ter ministra za izobraže-
vanje, znanost in šport Igor-
ja Papiča. V svojem nagovo-
ru sta oba poudarila, da se 
novo šolsko leto začenja 
na konvencionalen način, 
v šolah in brez mask. Na 
novo šolsko leto so vsi dob-
ro pripravljeni, je še zatrdil 

minister in dodal, da bodo 
šole varno, spodbudno in 
vključujoče okolje.

Konference se je tokrat 
po podatkih Zavoda RS za 
šolstvo udeležilo več kot 
šeststo ravnateljic in rav-
nateljev vrtcev, osnovnih in 
srednjih šol. Pripravljenosti 
vseh za sodelovanje in pod-
poro pri spreminjanju šol-
ske prakse direktorja zavo-
da za šolstvo Vinka Logaja 
veseli, saj kot je izpostavil, 
je področje izobraževanja 
sistem, ki se nenehno raz-
vija. Po njegovih besedah 
v različnih nacionalnih in 
mednarodnih projektih ter 
poskusih sodeluje skoraj 

polovica slovenskih šol in 
vrtcev, zavod za šolstvo pa je 
vzpostavil tudi dobro sode-
lovanje s predstavniki fakul-
tet vseh treh javnih sloven-
skih univerz. V zvezi s pro-
blemom kadrov na področju 
šolstva pa je pojasnil, da se s 
pomanjkanjem delovne sile 
srečuje vsa Evropa, po nje-
govih informacijah pa bodo 
šole kljub temu začetek šol-
skega leta in organizaci-
jo dela lahko izvedle tako, 
kot je predvideno. Na zavo-
du pripravljajo aktivnosti 
za promocijo učiteljskega 
poklica, na šolskem mini-
strstvu pa vzpostavljajo šti-
pendiranje na pedagoških 

študijskih programih. Za 
šolsko leto 2022/2023 so po 
desetih letih ponovno razpi-
sali tudi klasična pripravni-
ška mesta s sklenjenim de-
lovnim razmerjem na po-
dročju vzgoje in izobraže-
vanja.

Minister Papič je na konfe-
renci še napovedal, da si želi 
ponovne vzpostavitve dialo-
ga s šolsko skupnostjo – med 
ravnatelji, zaposlenimi, sin-
dikati, ministrstvom in vla-
do. »Nikoli nismo pričako-
vali, da se bomo v vsem stri-
njali, pomembno pa je, da se 
znamo normalno pogovarja-
ti in usklajevati različne inte-
rese,« je poudaril.

Mateja Rant

V četrtek se začenja novo šolsko leto. Fotografija je 
simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

V četrtek se začenja novo šolsko leto za več kot 194 tisoč učencev, od tega je okoli 21 tisoč prvošolcev. V srednješolskem izobraževanju bo okoli 79 tisoč 
dijakov, od tega okoli 21 tisoč v prvih letnikih.

Pripravljeni v novo šolsko leto

Uspešni v znanju in tudi na številnih drugih področjih
Gimnazijo Kranj bo v prihodnjem šolskem letu obiskovalo več kot devetsto dijakov, pri čemer je v prvi letnik vpisanih 240 dijakov, vpis  
pa so bili prisiljeni prvič po več letih omejiti. Po lanskem izredno napornem šolskem letu, ki so ga zaznamovale številne okužbe in karantene 
zaradi covida-19, kar je prineslo ogromne težave pri organizaciji pouka in ocenjevanja, si letos želijo mirnejšega šolskega leta. Upajo, da 
tudi brez zaščitnih mask, ki so oteževale komunikacijo v preteklih dveh letih, je poudaril ravnatelj mag. Aljoša Brlogar.

Izvrstni na maturi in  
državnih tekmovanjih

Napornemu letu navkljub 
se na Gimnaziji Kranj tudi v 
iztekajočem se šolskem letu 
lahko pohvalijo z izvrstnimi 
dosežki tako pri maturi kot 
tudi na drugih področjih. 
Splošno maturo je v spo
mladanskem roku z odliko 
opravilo šestnajst maturan
tov, med njimi sta Nejc Urh 
in po ugovoru tudi Nina 
Cankar zbrala vse možne 
točke ter se s tem zapisala 
med diamantne maturante 
letošnje generacije. Trinajst 
zlatih maturantov je bilo 
tudi na mednarodni maturi. 
Na tekmovanjih iz znanja so 
njihovi dijaki osvojili 52 zla
tih, 81 srebrnih in 365 bro
nastih priznanj. »Na držav
nih tekmovanjih smo imeli 
155 udeležencev, med njimi 
je bilo osem državnih prva
kov,« je ponosen ravnatelj. 
Nina Cankar je bila državna 
prvakinja iz kemije, Benja
min Bajd pa iz programira
nja, oba sta se uvrstila tudi v 
ekipe za mednarodne olim
pijade. Naja Kolar in Eva Ce

lec sta postali državni prva
kinji na tekmovanju ekolo
škega novinarstva Zeleno 
pero, Jan Košir pa je državni 
prvak iz angleškega jezika 
za 3. letnik v kategoriji dija
kov oddelkov mednarodne 
mature. Lara Stoilov Spaso
va se je kot državna prvaki
nja iz kitajščine udeležila 
tudi svetovnega tekmova
nja. Državni prvakinji imajo 
tudi v evropskih statističnih 
igrah, to sta Špela Tomšič in 
Sara Vasiljević. 

Pet medalj in ena pohvala 
na sedmih olimpijadah  
iz znanja

Dijaki Gimnazije Kranj so se 
izkazali tudi na olimpijadah 
iz znanja. Sedem dijakov je 
na sedmih olimpijadah 
osvojilo pet medalj in eno 
pohvalo. Benjamin Bajd je 
dobitnik dveh zlatih medalj 
iz programiranja, in sicer na 
balkanski in mednarodni 
olimpijadi. Aljaž Erman in 
Matic Primožič sta osvojila 
bronasto medaljo iz naravo
slovja, Žan Ambrožič pa na 
fizikalni olimpijadi. Nina 

Cankar si je prislužila pohva
lo na kemijski olimpijadi. 
Alja Šlenc se je uvrstila na 
lingvistično, Meta Peneš pa 
na olimpijado iz filozofije. 
Prav ti izvrstni uspehi na tek
movanjih šoli dajejo pečat 
kakovostne, a zahtevne šole, 
kar po Brlogarjevih besedah 
marsikoga odvrne od vpisa 
na njihovo gimnazijo, a po 
njegovem mnenju povsem 
po nepotrebnem. »Pri nas se 
recimo zelo dobro znajdejo 

tudi mnogi uspešni športni
ki.« Med njimi je posebej 
omenil letošnjo maturantko 
Ano Rus, ki je na svetovnem 
mladinskem prvenstvu v Ko
lumbiji v teku na 400 metrov 
dosegla 19. mesto, in špor
tnega plezalca Gorazda Jure
koviča, zmagovalca v sku
pnem seštevku evropskega 
pokala v težavnosti in balva
nih, ki je osvojil tudi 2. mesto 
na mladinskem evropskem 
prvenstvu v težavnosti. Po

nosni pa so še na športne 
uspehe nekdanjih dijakov: 
Ceneta Prevca, Mateja Mo
horiča, Mie Krampl in Luke 
Mezgeca. Na področju 
umetnosti pa je blestel nji
hov dekliški pevski zbor, ki je 
prejel zlato priznanje in veli
ko nagrado na mednaro
dnem tekmovanju Zlatna 
lipa Tuhlja na Hrvaškem ter 
najvišje priznanje na virtual
nem tekmovanju Svetovnih 
zborovskih iger v Belgiji. 

»Čeprav veljamo za zahtev
no šolo, naši dijaki torej niso 
uspešni samo v znanju, am
pak tudi na drugih področ
jih.« Ob tem je ravnatelj 
omenil še, da so njihovi dija
ki pripravili tudi dvanajst raz
iskovalnih nalog ter na dr
žavni ravni osvojili tri srebrna 
in tri bronasta priznanja.

V pričakovanju mirnejše
ga šolskega leta

Za prihajajoče šolsko leto si 
Brlogar želi predvsem tega, 
da bi ga preživeli v šolskih 
pros torih ter da jim dela in 
življenja v šoli ne bi znova 
krojile karantene. »Želim si 
tudi, da bi znova lahko v celo
ti izpeljali vse načrtovane do
godke.« Pri tem je posebej 
omenil dva koncerta, ki ju na
črtujejo z zbori in orkestrom, 
saj bodo v novem šolskem 
letu zaznamovali dvajsetlet
nico njihovega delovanja.

Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, Kranj
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Glede na to, da bo od mladih 
vsega sveta v prihodnje od-
visno, kako se bo civilizacija 
odzivala na trajnostne izzive, 
ki jih prinaša čas, je ključne-
ga pomena, kako jih bomo v 
obdobju izobraževanja opre-
mili z znanjem, veščinami in 
vrednotami ter jih spodbudi-
li k aktivnemu vključevanju 
pri reševanju trajnostnih iz-
zivov, so kot iztočnico za ok-
roglo mizo navedli na Zavo-
du RS za šolstvo. Svoj pogled 
na to so predstavili predse-
dnik vlade Robert Golob, mi-
nister za izobraževanje Igor 
Papič, namestnica direktorja 
Zavoda RS za šolstvo Stanka 
Preskar, Gregor Torkar s Pe-
dagoške fakultete Univerze v 
Ljubljani in Andreja Ahčin iz 
Biotehniškega centra Naklo.

Po besedah ministra Pa-
piča se moramo ob vpraša-
nju, kako spremeniti šolo za 
prihodnji trajnostni razvoj, 

najprej vprašati, kako spre-
meniti sebe. »V družbi je 
treba pokazati jasno spre-
membo, potem bo šolski 
sistem samodejno sledil tej 
spremembi. Zato spremeni-
mo sebe, družbo, in temu bo 
sledil šolski sistem.« Politi-
ka pa mora po njegovih be-
sedah ustvariti razmere, da 
bo razvoj uspešen. Stanka 
Preskar je pojasnila, da so na 
zavodu za šolstvo že doslej v 
številne projekte vključeva-
li tematike trajnostnega ra-
zvoja in tudi v prenovljenih 
učnih načrtih predvideva-
jo trajnostni razvoj kot ene-
ga temeljnih stebrov. To po 
njenih besedah ponuja pri-
ložnosti za pouk, ki prinaša 
drugačno kakovost. »Šolski 
sistem je živa materija, in 
čeprav se je v preteklosti po-
gosto govorilo, da za bistve-
ne spremembe v šolstvu pot-
rebujemo veliko časa, pa se 
je ravno v minulih dveh le-
tih pokazalo, da so mogoče 

tudi zelo hitre spremembe.« 
Gregor Torkar je pojasnil, da 
skrb za okolje pri mladih po-
staja vedno bolj izrazita, kar 
se odraža tudi v okoljskih gi-
banjih in nedavnem referen-
dumu za vodo. Po drugi stra-
ni pa so raziskave pokazale, 
da se na tem področju čutijo 
izigrane in izdane, kar vodi 
v frustracijo, ki jo v okoljski 

znanosti imenujejo okolj-
ska melanholija. Mladega, 
ki je poln idej in življenjske 
sile, pripelje do občutka ne-
moči in bivanjske praznine, 
je opozoril in dodal: »Mla-
di zahtevajo spremembe, 
kar moramo v družbi spre-
jeti kot nujno.« Ustvariti je 
treba okolje, je poudaril Tor-
kar, v katerem se bo razvijal 

demokratični diskurz – da 
razpravljamo in poslušamo. 
»Šola mora biti progresivna; 
ustvarjati mora spodbudna 
učna okolja in se odpirati lo-
kalnim skupnostim.« Tudi 
Andreja Ahčin je poudari-
la, da se mora šola odpirati 
navzven. »Pri trajnostnem 
razvoju se je treba zavedati, 
da si kamenček v skupnem 

mozaiku in da je treba ime-
ti pogum za spreminjanje 
lastnih navad.« Veliko se po 
njenem mnenju lahko nau-
čimo tudi drug od drugega, 
zato so vsi sodelavci pri njih 
ponotranjili metodo akcij-
skega raziskovanja. »Tako z 
majhnimi koraki izboljšuje-
mo lastno prakso.«

Predsednik vlade Robert 
Golob je ob koncu ugota-
vljal, da vprašanje podneb-
nih sprememb melanholije 
ne vzbuja le pri mladih. »Vsi 
se počutimo nemočne glede 
tega, kaj lahko naredimo kot 
posamezniki. A vsak od nas 
je lahko kamenček v mozai-
ku oziroma bi jaz to popra-
vil – vsak od nas je lahko ka-
menček, ki sproži plaz, in ko 
se to zgodi, stvar ni več bre-
zupna. Namesto da smo fru-
strirani, se počutimo nav-
dahnjeni.« A da bi sprožili 
plaz, ki ga ni mogoče usta-
viti, je treba delovati v skup-
nosti, je še poudaril.

Mateja Rant

Na okrogli mizi so se posvetili vprašanju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.  
/ Foto: Primož Pičulin

V sklopu konference ravnateljev slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov na Brdu pri Kranju so pripravili tudi okroglo mizo, na kateri so se posvetili 
vprašanju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.

Vzgoja za trajnostni razvoj

BODITE POZORNIBODITE POZORNI 
NA OTROKE V PROMETU!

www.avp-rs.si
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petek, 15. februar in sobota, 16. februar |  www.sckr.si

|  www.sckr.si

Programi: ekonomski tehnik, 
administrator, trgovec, ekonomski 
tehnik – poklicni tečaj, frizer, frizerski 
tehnik, gradbeni tehnik, tesar, 
slikopleskar – črkoslikar, zidar, 
pečar – polagalec keramičnih oblog, 
pomočnik pri tehnologiji gradnje.

Programi: računalnikar,
tehnik računalništva, elektrikar, 
elektrotehnik, mehatronik operater,
tehnik mehatronike.

ÎÎ mehatronika
ÎÎ elektrotehnika
ÎÎ računalništvo

ÎÎ tehniškaÎgimnazija

ÎÎ ekonomija
ÎÎ trgovina
ÎÎ frizerstvo
ÎÎ gradbeništvo

ŠOLSKI CENTER
KRANJ ZA POKLICE

PRIHODNOSTI

Kidričeva cesta 55, Kranj

Kidričeva cesta 55, Kranj

Kidričeva cesta 55, Kranj

Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA

STROKOVNA GIMNAZIJA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ÎÎ mehatronika
ÎÎ informatikaÎ
ÎÎ elektroenergetika
ÎÎ ekonomistÎ
ÎÎ varovanje
Î organizatorÎsocialneÎmreže

SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA 
IN GRADBENA ŠOLA
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Naša gimnazija ponuja svo-
jim dijakom poleg gimnazij-
skega programa tudi mož-
nost učenja na strokovnih 
področjih računalništva, 
strojništva in elektrotehnike. 
Namenjena je vsem, ki imajo 
radi naravoslovje in jih zani-
majo tehnika in moderne 
tehnologije. 
Eden izmed takšnih dijakov je 
tudi letošnji maturant An-
draž Sitar, ki je vsa štiri leta 
izkazoval veliko zanimanje za 
naravoslovje in navdušenje 
nad njim, medtem ko je bilo 
njegovo strokovno področje 
na tehniški gimnaziji elektro-
tehnika. Andraž je bil vsa leta 

ZLATI MATURANT NA STROKOVNI TEHNIŠKI GIMNAZIJI
vedoželjen in odličen dijak, 
letos pa je postal tudi zlati 
maturant, na kar smo zelo 
ponosni. Prepričani smo, da 
bo Andraž uspešen tudi na 
svoji nadaljnji študijski poti 
na Fakulteti za matematiko in 
fiziko v Ljubljani, kjer bo štu-
diral fiziko. 

Rok Drol je dijak Srednje teh-
niške šole. Program tehnik 
mehatronike je izbral zato, ker 
ga zanimajo CNC-obdelova-
nje in programiranje, konstru-
iranje, 3D-tisk, robotika in po-
dobno. Za zaključno nalogo je 
izdelal offroad oz. vzmetno 
rolko, saj je želel narediti izde-
lek, ki bo zanj uporaben. 
Po začetnem raziskovanju de-
lovanja tovrstnih rolk je sledi-
lo 3D-konstruiranje v progra-
mu CAD Solid Works, nato pa 
je vse dele natisnil na 3D-ti-
skalniku. Sledil je pregled 
ustreznosti natisnjenih delov, 
zatem je bilo treba vse kose 
izdelati še iz aluminija. Te je z 

mentorjevo pomočjo obdelal 
na šolskem CNC-stroju. Rolka 
zavija glede na nagib celotne-
ga ogrodja čez os, ki nagib 
pretvori v rotacijo kolesa v že-
leno smer. 
V prihodnosti bo rolka dobila 
še elektromotor, ki bo omogo-
čal tudi vožnjo v klanec.

OFFROAD ROLKA KOT ZAKLJUČNA NALOGA

VABLJENI K VPISU V VIŠJO STROKOVNO ŠOLO

Na SESGŠ Kranj že več kot 12 
let sodelujemo v projektu mo-
bilnosti. Njegov namen je iz-
vedba praktičnega usposablja-
nja pri delodajalcih za dijake v 
tujini. Projekt financira Evrop-
ska unija v sklopu projekta 
Erasmus+. Mobilnost dijakov 
je edinstvena priložnost, da 
pridobijo veliko novih izku-
šenj, ki so povezane tudi s sa-
mostojnostjo, iznajdljivostjo in 
novim znanjem iz tujine. Dijaki 
razvijajo kompetenco medkul-
turnosti in izboljšajo znanje 
tujega jezika. Na delovnem 
mestu usvojijo nove veščine in 
si izmenjujejo primere dobre 
prakse, spoznajo nove ljudi in 

navežejo stike. Prav ta raznoli-
kost dijake bogati in jim da ne-
pozabno življenjsko izkušnjo. 
Prakso so doslej lahko op-
ravljali v različnih državah, kot 
so Finska, Portugalska, Nizo-
zemska, Malta, Nemčija, Češka 
in Slovaška. Letos pa odhajajo 
na prakso na Poljsko. 

MOBILNOST JE ZAKON

Na prosta mesta se lahko prijavite od 25. avgusta do 31. avgusta 
2022 na https://vss-ce.com/vps

Po tem roku se na izredni študij lahko vpišete direktno v šoli,  
in sicer do konca oktobra.

Za dodatne informacije nas pokličite na 04 280 40 42.

Podatki o prostih mestih so objavljeni na spletnih straneh šole ter 
Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Vpisujemo bodoče:
– ekonomiste/ekonomistke,
– inženirje/inženirke elektroenergetike,
– inženirje/inženirke informatike,
– inženirje/inženirke mehatronike,
– organizatorje/organizatorke socialne mreže,
– inženirje/inženirke varovanja.

Malta, Valletta (2019)
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Zanimivosti

Šolski glas, torek, 30. avgusta 2022

Aljoša Brlogar, ravna-
telj Gimnazije Kranj: »Tež-
ko rečem, da se dobro spo-
minjam svojih prvih šolskih 
dni, kar bi pripisal dejstvu, 
da sem se v šoli vedno dob-
ro počutil. Še najbolj se spo-
minjam svojega prvega šol-
skega dne v osnovni šoli. 
Kot pet- oziroma šestletnik 
sem bil izredno radoveden 
in sem se zgodaj naučil brati 
in računati. Zlasti zato sem 
si resnično želel čim prej v 
šolo, pa čeprav leto prej kot 
večina mojih vrstnikov. Zato 
sem nestrpno čakal prvi šol-
ski dan. Mogoče tudi zara-
di obljubljene tortice. V šolo 
me je pospremila mami, mi 
je pa v spominu bolj ostala 
naša takratna učiteljica, nje-
na prijaznost in živa bar-
va oblačil. Gospo učitelji-
co srečujem še danes na so-
sednji osnovni šoli. Z mar-
sikaterim sošolcem smo se 

poznali že iz vrtca, tako da 
smo se hitro ujeli drug z dru-
gim. Na začetku sem ome-
nil veselje do računanja. Ker 
sem imel na določene zako-
nitosti svoje poglede, je bila 
mami kmalu vabljena na go-
vorilne ure. Verjetno je bil to 
prvi delček v mozaiku moje 
odločitve za študij matema-
tike.«

Lidija Goljat Prelogar, rav-
nateljica Strokovne gimna-
zije Šolskega centra Kranj: 
»Začetka šole sem se zelo 
veselila, saj sem vedno z ra-
dovednostjo in občudova-
njem spremljala starejšega 
brata, ki je že hodil v šolo. 
Vse njegove zgodbe in pri-
petljaje v šoli sem doživlja-
la, kot bi bili moji. Zato sem 

se tudi prvega šolskega dne 
izjemno veselila. In tako se 
je zgodil 1. september 1985 
na Osnovni šoli Cvetka Go-
larja v Škofji Loki. V šolo me 
je spremljala mami. Še zdaj 
se živo spomnim svoje ru-
mene obleke, zaradi katere 
nova rumena rutica okrog 
vratu ni prišla do izraza. V 
klop sem se usedla s sošolko 
Barbaro, mojo sosedo in pri-
jateljico, s katero sva še da-
nes prijateljici, in zanimivo 
– obe sva se odločili za uči-
teljski poklic. Moja prva uči-
teljica je bila Zlata Razpet, ki 
je bila ravno prava mešani-
ca srčnosti, prijaznosti, stro-
kovnosti in občasne strogos-
ti. S svojim pristopom nam 
je znala šolo približati na na-
čin, da je nisem doživljala 
kot neko prisilo, ampak kot 
neke vrste zanimivo igro, 
pri kateri smo se mimogre-
de naučili brati, pisati in ra-
čunati. V šolo še danes (oči-
tno) rada hodim. In prvega 
septembra se še vedno vese-
lim, saj ga tudi kot ravnate-
ljica vsako leto pričakujem z 
veliko mero veselja, pričako-
vanj in malce treme.«

Martin Pivk, direktor Šol-
skega centra Škofja Loka: 
»Moj prvi šolski dan v srednji 
šoli sega v leto 1980, ko smo 

kot prva generacija strojnih 
tehnikov v Škofji Loki sedli 
v šolske klopi. Z nekaterimi 
sošolci smo se poznali že iz 
osnovne šole, z drugimi smo 
se srečevali na raznih tekmo-
vanjih, z ostalimi smo se vi-
deli prvič. Že takoj na začetku 
smo se povezali in to poveza-
nost ohranjamo še danes. Na 
sošolke, sošolce, učiteljice in 
učitelje s srednje šole imam 
zelo lepe spomine.«

Mirjam Bizjak, ravnatelji-
ca Gimnazije Franceta Pre-
šerna: »Osnovna šola je si-
cer krepko število let odda-
ljena in so spomini medli. 
Pa vendar se zagotovo spom-
nim tega, da sem pravzaprav 

vsako leto težko čakala kon-
ca počitnic in mi je bilo v šoli 
vedno 'prima'. Še bolj z ve-
seljem in pričakovanjem 
sem potem zakorakala v gi-
mnazijska leta, ki so mi dala 
tudi dragocene prijateljice 
za vse življenje. Na začetku 
smo imeli precejšnjo tremo, 
predvsem fantje so bili de-
ležni kakšnega brisanja table 
višjim letnikom, zato smo se 
jim skušali malce izogiba-
ti in se naučili narediti nevi-
dne. Tudi zdaj vsako leto z ve-
seljem pričakam novo gene-
racijo naših dijakov in upam, 
da bodo tudi zanje gimnazij-
ska leta ena najlepših v živ-
ljenju.«

Mateja Rant

Nekaj ravnateljev gorenjskih srednjih šol smo povprašali o njihovih spominih na prvi šolski dan v osnovni ali srednji šoli – kaj so si najbolj zapomnili, kdo jih 
je spremljal v šolo, kako so se počutili v razredu, med novimi sošolci ...

Še vedno radi hodijo v šolo

EDC Kranj vpisuje za poklice:

Mi smo  
prihodnost!

Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj
04 236 11 24, 041 351 164

edc.visja@guest.arnes.si
www.edckranj.com

zidar
tesar 
dimnikar 
slikopleskar-črkoslikar
pečar-polagalec keramičnih oblog 
kamnosek
izvajalec suhomontažne gradnje in 
gradbeni tehnik

inženir gradbeništva
inženir varstva okolja in komunale

Aljoša Brlogar / Foto: Tina Dokl Lidija Goljat Prelogar Martin Pivk / Foto: osebni arhiv Mirjam Bizjak / Foto: Katja Bidovec

Dijaki že lahko kupi-
jo subvencionirano vozov-
nico, študenti pa se bodo 
po subvencionirano vo-
zovnico predvidoma lahko 
odpravili od 21. septembra 

dalje, so zapisali na sple-
tni strani prevoznika Arri-
va. Do subvencionirane vo-
zovnice so upravičeni dija-
ki in študenti, katerih biva-
lišče je oddaljeno najmanj 
dva kilometra od kraja iz-
obraževanja. Enotna cena 

mesečne vozovnice znaša 
25 evrov oziroma 200 evrov 
za letno vozovnico ter 20 
evrov za mesečno vozovni-
co za deset voženj na mesec 
oziroma 160 evrov za letno 
vozovnico za deset voženj 
na mesec.

V šolo z vlakom ali avtobusom
Mateja Rant
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Štipendije

Šolski glas, torek, 30. avgusta 2022

DNEVI ODPRTIH VRAT:
Vabilo na našo vsakokratno predstavitev bo objavljeno na spletni strani šole, FB in IG.

INFORMATIVNA DNEVA:
Petek, 17. 2. 2023, ob 9. in 15. uri | Sobota, 18. 2. 2023, ob 9. uri

Naša gimnazija ti omogoča vsestranski razvoj in osebnostno rast.1.
S spoštljivim odnosom in zgledom ustvarjamo prijetno, ustvarjalno in varno učno okolje.2.
Dobil boš dobro podlago za študij in se lahko vpisal na vse višje, visoke in univerzitetne študijske programe. 3.
Z nami boš potoval po Sloveniji in tujih deželah, sodeloval v projektih in pri mednarodnih izmenjavah.4.
Z uporabo najmodernejše tehnologije boš znanje pridobival na prijeten in inovativen način.5.
Kot športnik boš imel najboljše pogoje za usklajeno šolanje in trening.6.
Spodbujali bomo tvojo umetniško nadarjenost.7.

Programi na GFP: Gimnazija Ekonomska gimnazija Ekonomska gimnazija – športni oddelekGimnazija – športni oddelek

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva cesta 65, SI-4000 Kranj

T: 059 093 340  |  E: tajnistvo@gfp.si  |  www.gfp.si  |        @gfp.si  |        @gfpkranj  |        Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

  

Preteklo šolsko leto je bilo za GFP zelo 
uspešno. Zaradi velikega zanimanja za vpis 
na našo gimnazijo smo v š. l.  2022/23 dijake 
vpisali v dodatni oddelek splošne gimnazi-
je. V iztekajočem se letu smo pridobili tudi 
nov program – športni oddelek splošne 
gimnazije. Prvošolci se bodo tako izobraže-
vali v 7 oddelkih: 3 oddelkih splošne gimna-
zije, 1 športnem oddelku gimnazije, 2 
oddelkih ekonomske gimnazije in 1 šport-
nem oddelku ekonomske gimnazije. 

Meseca maja smo prejeli tudi državno priz-
nanje. Naše kakovostno delo je prepoznal  
predsednik RS Borut Pahor in nam podelil 
jabolko navdiha za sistematično delo z mla-
dimi športnimi talenti in za spodbujanje 
razvoja tekmovalcev na športnem in izobra-
ževalnem področju. Nagrade smo bili veseli, 
saj predstavlja pohvalo mnogim generaci-
jam učiteljev in vodstvu šole, da so z dijaki 
delali – in da še vedno delajo – dobro. 

Sistem dela, ki smo ga desetletja razvijali 
skupaj s športniki, uspešno nadgrajujemo z 
dijaki, ki imajo ambicije tudi na drugih živ-
ljenjskih področjih. Šolo so obiskovali izvrst-
ni umetniki, podjetniki, znanstveniki, preje-
mniki Michelinovih zvezdic … Letošnji 
maturant Jernej Mišič, najboljši harfist v 
državi, ki se je vzporedno izobraževal na 
konservatorju v italijanskem Vidmu, si je 
tako že po uspešno opravljeni maturi in 
zaključenem gimnazijskem izobraževanju 
pridobil akademsko izobrazbo, študij pa 
nadaljuje v Haagu.

V novem šolskem letu si najbolj želimo, da 
bi se dijaki lahko izobraževali v šoli. V prete-
klih letih so bili zaradi epidemije prikrajšani 
za mnoge socialne stike. Sedaj pa smo lah-
ko ponovno organizirali izmenjave s finsko 
umetniško gimnazijo Vaskivuoren lukio 
secondary school, našo partnersko šolo iz 
Francije, gimnazijo Lycee Cordouan, in 
špansko šolo IES LA Patacona. Naši dijaki 
so bili tako letos že na Nizozemskem, v 
Španiji in Franciji. Gostili smo tudi nizo-
zemske vrstnike iz srednje šole Van der 
Capellen.

V prvih dneh novega šolskega leta želimo 
prvošolcem čim bolj olajšati prehod iz 
osnovne v srednjo šolo, zato bodo na spoz-
navnem taboru v Bohinju v okviru obveznih 
izbirnih vsebin navezali prve stike z novimi 
sošolci in razrednikom. Da dijaki višjih letni-
kov začnejo novo šolsko leto s čim več ela-
na in dobrimi medsebojnimi odnosi, jim 
bomo organizirali različne ekskurzije v 
Posočje, na Gorenjsko in Notranjsko, kultur-
ne dneve in različne naravoslovne in podje-
tniške delavnice. Tudi dijaki drugih letnikov 
bodo odšli na večdnevni tabor v Bohinj. 
Dijaki četrtih letnikov pa se bodo podali v 
Prago. 

Tako kot se bo novo šolsko leto na naši gim-
naziji začelo pestro, si želimo, da bomo tudi 
med letom lahko dijakom omogočali števil-
ne obšolske dejavnosti, projekte, krožke, 
tekmovanja, izmenjave ..., s katerimi bomo 
nadgrajevali v šoli pridobljeno znanje. 

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA – 
SMELO V NOVO ŠOLSKO LETO 
Na Gimnaziji Franceta Prešerna se bo v prihajajočem šolskem letu v štirih 
gimnazijskih programih izobraževalo okrog 600 dijakov, največ do sedaj. 

Javni štipendijski, razvoj-
ni, invalidski in preživninski 
sklad za prihodnje dijake in 
študente pripravlja brezplač-
ne spletne delavnice za prija-
vo na razpis za Zoisovo šti-
pendijo in štipendijo za de-
ficitarne poklice. Na delav-
nicah jim bodo podrobneje 
predstavili oba razpisa, po-
goje za prijavo in novosti ter 
jih vodili skozi izpolnjevanje 
vloge, ob tem pa odgovorili 
na morebitna vprašanja, ki 
se jim pred oddajo vloge še 
porajajo, so pojasnili na skla-
du.

Rok za oddajo vlog za do-
delitev Zoisove štipendije je 
za dijake 9. september in za 
študente 10. oktober. Dija-
ki in študenti se lahko prija-
vijo na eno od treh spletnih 
delavnic, ki bodo potekale 

danes, 30. avgusta, ob 16. uri, 
v četrtek, 1. septembra, ob 17. 
uri in v ponedeljek, 5. sep-
tembra, ob 16. uri. Delavni-
ce so namenjene tako tistim, 
ki se prvič prijavljajo za do-
delitev štipendije, kot tistim, 
ki v šolskem oziroma študij-
skem letu 2022/2023 preha-
jajo na višjo raven oziroma 
stopnjo izobraževanja. Po-
vezavo do dogodka bodo pri-
javljenim poslali najkasneje 
dan pred dogodkom na elek-
tronski naslov, ki ga bodo na-
vedli v prijavi na delavnico.

Rok za oddajo vlog za do-
delitev štipendije za defici-
tarne poklice pa je 23. sep-
tember. Prihodnji dijaki 
se lahko prijavijo na sple-
tno delavnico, ki bo poteka-
la v torek, 6. septembra, ob 
16. uri. Delavnica je name-
njena dijakom, ki so že vpi-
sani in se bodo 1. septembra 

začeli izobraževati v katerem 
od programov za deficitarne 
poklice. Štipendijo je sicer 
mogoče pridobiti za 23 defi-
citarnih poklicev.

Sklad mladim omogoča 
tudi iskanje kadrovskih šti-
pendij preko aplikacije Iz-
menjevalnica, kjer deloda-
jalci oddajo potrebe po kad-
rovskih štipendistih in kjer 
so torej načeloma kadrovske 
štipendije zbrane na enem 
mestu. Ta čas so že objavlje-
ne vse razpisane štipendije, 
ki bodo na voljo s šolskim 
oziroma študijskim letom 
2022/2023. Informacije pa 
lahko iščejo tudi na spletnih 
straneh regionalnih razvoj-
nih agencij. Na svoji spletni 
strani sklad objavlja še infor-
macije o razpisih oziroma 
štipendijah drugih domačih 
in tujih ustanov in organiza-
cij, ki podeljujejo štipendije.

Mateja Rant

Bližajo se roki za oddajo vlog za Zoisovo štipendijo in štipendijo za 
deficitarne poklice, o katerih bo mogoče več izvedeti na spletnih delavnicah.

O štipendijah na 
spletnih delavnicah

Waldorfska šola Gorenjska že enajsto leto izobražuje in vzgaja učence v 
duhu waldorfske pedagogike: 

-  učno snov predstavimo in utrdimo z gibanjem in ustvarjanjem,
-  učitelj opazuje in spremlja otroka ter podpira njegov razvoj, 
-  poučujemo flavto, angleščino in nemščino že od prvega razreda,
-  poučujemo ročne spretnosti, ki krepijo mišljenje, voljo in estetiko,
-  dajemo poudarek na kakovosti znanja in ne količini,
-  spodbujamo gibanje in učenje v naravi,
-  se povezujemo z drugimi ustanovami, tudi mednarodnimi.

WALDORFSKA ŠOLA IN VRTEC 
VABITA K VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

Waldorfska šola Ljubljana, enota Gorenjska, Glavna cesta 13, 4202 Naklo
informacije: 041 415 726; gorenjska@waldorf.si; www.waldorf-gorenjska.si

Vabljeni v nov triletni
ciklus izobraževanj za 

waldorfske učitelje, 
vzgojitelje in specialne 

pedagoge v okviru Zavoda 
za razvoj waldorfskih šol in 

vrtcev Slovenije - zveze. 
Več na www.waldorf.si.

Poglobljeno znanje, ustvarjalnost, predanost, vztrajnost, empatija in 
odgovornost do sebe, sočloveka in narave.

Na Gorenjskem delujejo trije waldorfski vrtci: v Kranju, Radovljici in na Jesenicah.

WS_127x191_avgust2022_fin.indd   1 29.Aug.22   10:17
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Šolski glas, torek, 30. avgusta 2022

Prijave že potekajo, zato pohiti, da si zagotoviš svoje vpisno mesto.  
Z nami v prihodnost!

Zakaj študirati na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer so svojo izobrazbo 
pridobivali številni vodilni kadri v slovenski javni upravi?

  Možnost brezplačnega študija na vodilni in moderni fakulteti v centru Kranja,
 povezovanje teorije s prakso,
 odličen akademski kader,
 številne in raznolike obštudijske dejavnosti
 in še veliko več.

Priložnost za tvoj uspeh!
Več informacij najdeš tukaj: https://fds.nova-uni.si/

Članice Nove univerze v študijskem letu 2022/2023 razpisujejo  
vpisna mesta za sledeče študijske programe:

Ne zamudi priložnosti in pravočasno oddaj prijavnico za vpis. Nova univerza, nove priložnosti!

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
Dodiplomski študijski programi 

Pravo UN, 
Pravo in management infrastrukture  

in nepremičnin VS 
Magistrski študijski programi 

Pravo, 
Pravo in management nepremičnin, 

Civilno in gospodarsko pravo, 
Alternativno reševanje sporov 
Doktorski študijski programi 

Pravo, 
Pravo in management nepremičnin

Več informacij: 
Telefon: 05 338 44 00 

Spletna stran: epf.nova-uni.si

FAKULTETA ZA SLOVENSKE  
IN MEDNARODNE ŠTUDIJE

Dodiplomski univerzitetni študijski program 
Slovenski študiji UN 

Magistrski študijski program 
Slovenski študiji II 

Doktorski študijski program 
Slovenski študiji III

Več informacij: 
Telefon: 05 934 47 62 

Spletna stran: fsms.nova-uni.si

FAKULTETA ZA DRŽAVNE  
IN EVROPSKE ŠTUDIJE

Dodiplomski študijski programi 
Javna uprava UN, 

Državne in evropske študije VS 

Magistrski študijski programi 
Javna uprava, 

Mednarodne in diplomatske študije

Doktorski študijski programi 
Javna uprava, 

Mednarodne in diplomatske študije

Več informacij: 
Telefon: 04 260 18 53

Spletna stran: fds.nova-uni.si



2323

AktuAlno

Šolski glas, torek, 30. avgusta 2022

PREDNOSTI BIVANJA V DOMU:
 bližina srednjih šol,

 pomoč pri učenju in šolskem delu,

 urejena in kvalitetna prehrana,

 delo in življenje potekata po ustaljenem domskem redu,

 sodelovanje v prostočasnih dejavnostih v domu,

 brezžična povezava z internetom preko omrežja Eduroam,

 subvencija za prevoz domov ob koncu tedna,

  subvencija oskrbnine ob istočasnem bivanju dveh ali 

več otrok iz iste družine v dijaškem domu.

Predvsem pa je bivanje v dijaškem domu za mlade  
pomemben korak na poti k odraslosti, samostojnosti 
in odgovornosti.

V študentskem delu doma omogočamo nastanitev  

študentom višjih in visokih šol.

Kidričeva cesta 53, 4000 KRANJ
Tel.: 04/20 10 430
E-pošta: info@dsd-kranj.si
http://www.dsd-kranj.si

DOBRODOŠLI V DŠD KRANJ!

V DŠD Kranj nudimo dijakom kranjskih srednjih šol  
celovito oskrbo v času šolanja.

Informacije
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka · 04 506 23 00 · info@scsl.si · www.scsl.si · 
04 506 23 72 srednja šola · 04 506 23 62 višja šola

informativni dan za višjo šolo: 8. 9. 2022 · 16.30 · predavalnica 242 (2. nadstropje)
informativni dan za srednjo šolo: 7. 9. 2022 · 15.00–17.00 · soba 235 (2. nadstropje)

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE ŠC ŠKOFJA LOKA · VPIS 2022/23

 višja strokovna šola

srednja šola za odrasle    
oblikovalec kovin-orodjar · avtoserviser · avtokaroserist · inštalater strojnih inštalacij · strojni mehanik ·
mizar · tapetnik · strojni tehnik 3+2 · avtoservisni tehnik 3+2 · lesarski tehnik 3+2

inženir strojništva · inženir lesarstva   

Esej na splošni matu-
ri bodo maturanti prihod-
nje leto pisali pod naslovom 
Ženska na odru sveta. Glavni 
urednik Cankarjeve založbe, 

publicist in literarni zgodo-
vinar Aljoša Harlamov se je 
na sproščen in zanimiv način 
sprehodil skozi vsa štiri pred-
pisana dramska dela, pri tem 
pa se je osredotočil predvsem 
na to, kako so v njih prikaza-
ni ženski liki, ter to poskušal 
tudi aktualizirati. Kot je priz-
nal, ga namreč jezi, ko pra-
vijo, da literature ne smemo 
jemati preveč resno, da je to 
zgolj fikcija. »A v literaturi je 
marsikaj resnega, kar lahko 
prenesemo na aktualno živ-
ljenje.«

To je našel tudi v dramah, 
ki so predpisane za maturo 
prihodnje leto: Antigoni an-
tičnega dramatika Sofokleja, 
Nori oziroma Hiši lutk nor-
veškega dramatika Henri-
ka Ibsena, Dogodku v mes-
tu Gogi slovenskega književ-
nika Slavka Gruma in Anti-
goni slovenskega dramskega 
ustvarjalca Dominika Smo-
leta. Najprej je ironično po-
udaril, da ne razume čisto 
dobro, zakaj so esej naslovi-
li Ženska na odru sveta, ob 
tem pa izbrali drame štirih 
moških avtorjev, ki zgolj pi-
šejo o ženskah, čeprav bi lah-
ko izbirali tudi med izvrstni-
mi slovenskimi dramati-
čarkami. Vse štiri drame po 
njegovih besedah zelo dob-
ro prikažejo žalostno resni-
co, kako zelo malo se je spre-
menilo v tisoč in več letih. 
»Od Sofokleja naprej se po-
govarjamo o skorajda isti vlo-
gi ženske v svetu, v družbi.«

Najprej je primerjal obe 
Antigoni, Sofoklejevo in po-
sodobljeno Smoletovo. Kot 
pravi Harlamov, pri Sofokle-
ju Antigona želi pokopa-
ti oba svoja brata, ker ji tako 

nalagajo božji zakoni in vera v 
posmrtno življenje, pri Smo-
letu pa ji to narekuje etič-
ni imperativ oziroma ji vest 
ne bi dovolila, da ne bi poko-
pala tudi brata Polinejka, ki 
ni bil na pravi strani. V obeh 

dramah je ključna ženska, ki 
posluša vest in se upre moš-
kemu. »Mene zato Antigo-
na spominja na Greto, ki je 
na kocko postavila svojo izo-
brazbo, poklicno prihodnost, 
ker je začutila, da to, kar se 
dogaja z okoljem, ni prav in 
da je treba ukrepati.« Zato jo 
občuduje, da se kljub blate-
nju nekaterih tako kot Anti-
gona bori za to, kar je prav, 
četudi so drugi proti. »Zato 
je Antigona še danes tako pri-
vlačna,« je prepričan Harla-
mov, saj jo mnogi občuduje-
mo, ni pa jih veliko, ki bi bili 
pripravljeni na kocko posta-
viti celo lastno življenje, da bi 
bil svet lepši.

Norino odvisnost od moža 
v Ibsenovi drami pa je po-
vezal z današnjim prekar-
stvom, saj je ekonomska od-
visnost pri tej obliki dela zelo 
podobna. »Tudi danes so 
prekarne delavke močno od-
visne od moških, saj na vo-
dilnih položajih še vedno 
prevladujejo moški. Od tak-
rat se torej ni veliko spreme-
nilo – dobrodošli v 21. sto-
letju.« Nora se mora po be-
sedah Harlamova najprej 
emancipirati in osvoboditi 
od moža, da lahko postane 
človek in ni le lutka. Vzpore-
dnice s sodobnostjo pri Gru-
movi drami pa najde v gi-
banju Jaz tudi. »Ena izmed 
stvari, ki jih Grum zelo pla-
stično prikaže, je paraliza, ki 
jo ženska občuti ob storilcu, 
saj je Hana povsem pod nje-
govo oblastjo. Ob nasilnem 
dejanju pogosto 'zmrzne-
mo', se ne zmoremo upreti,« 
je namignil, zakaj je zelo po-
membno, da upoštevamo, da 
samo ja pomeni ja.

Na predzadnji Bralnici na vrtu Sokolskega doma 
v Škofji Loki so se posvetili dramatiki na maturi z 
Aljošo Harlamovim.

O ženskih 
likih v dramah

Mateja Rant

Na predzadnji Bralnici so se posvetili dramatiki na maturi z 
Aljošo Harlamovim. / Foto: Mateja Rant

V knjigarnah in papirni-
cah je v dneh pred začetkom 
pouka malce večja gneča kot 
po navadi, saj starši šoloob-
veznih otrok nakupujejo še 
zadnje potrebščine, ki jih 
bodo otroci potrebovali v šoli. 
Številni pa se odločijo tudi za 
nakup na spletu in tako šol-
ske potrebščine naročajo kar 
iz udobja domačega naslo-
njača. Ob dobro premišlje-
nih nakupih so ti včasih lah-
ko tudi cenejši, kot če bi ku-
povali v fizičnih trgovinah.

Na primerjalnih platfor-
mah skupine Heureka, del 
katere je tudi največji sple-
tni primerjalnik Ceneje.si, 
so že sredi avgusta zlasti na 
območju regije Adriatic opa-
zili velik skok povpraševanja 
po šolskih potrebščinah. »V 
zadnjih tridesetih dneh je 

povpraševanje po šolskih pe-
resnicah v Sloveniji naraslo 
za 111 odstotkov, skok pri šol-
skih nahrbtnikih je bil 48-od-
stoten, medtem ko se je in-
teres za nakup beležk pred 
septembrom povečal za 72 

odstotkov,« so navedli. Ob 
izteku šolskih počitnic pa za-
znavajo predvsem povečanje 
zanimanja spletnih potro-
šnikov za šolske nahrbtni-
ke, peresnice, šolske copate 
ali škatle za malico. »Porast 

zanimanja znaša kar od 30 
do 50 odstotkov,« poudar-
ja vodja analitike pri skupini 
Heureka Michal Buzek. Ob 
tem je kot zanimivost še na-
vedel, da njihovi podatki ka-
žejo, da velika večina staršev 
potrebščine za šolo kupu-
je ob koncu koncu šolskega 
leta ali pa tik pred začetkom 
novega, kljub temu da so re-
cimo cene šolskih nahrbtni-
kov v zimskih mesecih kar do 
20 odstotkov cenejše.

Pri Heureki še dodajajo, da 
drugi val nakupov, ki so veza-
ni na začetek šolskega oziro-
ma akademskega leta, priha-
ja v septembru, ko se vsako 
leto občutno poveča povpra-
ševanje po računalniški in 
drugi tehnični opremi, obe-
nem pa se pojavi skok v pov-
praševanju po jesenskih ozi-
roma sezonskih oblačilih in 
obutvi.

Pred začetkom šolskega leta šolarji in njihovi starši opravljajo še zadnje nakupe delovnih zvezkov in 
drugih šolskih potrebščin, pri čemer se mnogi odločajo tudi za nakup na spletu.

S klikom do potrebščin
Mateja Rant

Šolske potrebščine je mogoče kupiti tudi na spletu. / Foto: Tina Dokl
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Rumene rutke Kuža 
Pazi bodo tudi letos 
varovale naše najmlajše 
na poti v šolo in domov. 
Zavarovalnica Triglav jih 
podarja vsem prvošolcem 
v sodelovanju z Mladinsko 
knjigo. Rutke boste prejeli skupaj 
z revijo Ciciban-Cicizabavnik. 

Za prvošolčke!

Darilo
Ob sklenitvi zavarovanja 
prejmete darilo: frizbi 
ali pokrivalo za sedež.  

20 % popusta na zavarovalno premijo za veliko družino se prizna ob hkratni sklenitvi vsaj treh nezgodnih zavarovanj Pazi name po spletu, pri zavarovalnem 
zastopniku oziroma na naših prodajnih mestih. Več na triglav.si. 

Vse bo v redu.
triglav.si

Nezgodno
zavarovanje
Pazi name.

Kjer vi vidite likalno desko, 
otroci vidijo desko 
za surfanje.

Zavarujte jih pri odkrivanju sveta.

• Višja zavarovalna kritja ob nespremenjenih premijah.

• 20 % popusta za veliko družino.

• Enostavna sklenitev na triglav.si.

Rešitve križank (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenimi polji in vpisano v 
kupon iz križanke) pošljite do PETKA, 9. SEPTEMBRA 2022, na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik 
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Nagrade: 3-krat dežnik, paket prve 
pomoči za avtomobiliste, odsevni 
trak, odsevni jopič, frizbi in pokrivalo 
za kolesarski sedež.

Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
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KMEČKI PRAZNIK

Kmečki praznik je 
trajal dva dni. V 
soboto zvečer so 
najprej razglasi-
li najbolj vztrajne 

pohodnike na Sv. Lovrenca. 
Teh je bilo letos okoli petde-
set. Med njimi je bilo največ 
pohodnic, moški so bili tok-
rat v manjšini, kar nekaj je 
bilo otrok. Ti so se pohvale 
in nagrade za uspele poho-
de sploh razveselili. Predse-
dnica Turističnega društva 
(TD) Bašelj Jana Smolej se 
je tudi javno zahvalila Moj-
ci Ančimer iz Doma na Lo-
vrencu, ki se je pri samem 
dogajanju okoli pohoda in 
pohodnikov izjemno anga-
žirala.

Večer se je nadaljeval z ve-
selico, za katero je poskrbe-
la priljubljena skupina Chi-
cas, obiskovalce dogodka pa 
je izjemno privlačila tudi le-
tošnja novost, bar, ki so ga 
poimenovali Koktejl šank. 
Domiselna so bila tudi ime-
na koktajlov: koktajl Sex on 
the beach so na Kmečkem 

prazniku pod Storžičem po-
imenovali Seks na seniku; 
Kopriva je bila znameniti 
Mojito, Blue Lagoon Plou 
jezik, Cuba Libre pa Krava 
liska.

Drugi dan prireditve se je 
vreme sicer nekaj želelo ski-
sati, a žalosten pogled v nebo 
ni trajal dolgo. V vlogi mo-
deratorja se je dobro odrezal 
domačin, sicer pa tudi žu-
pan Občine Preddvor Rok 
Roblek. Točno opoldne so 
obiskovalci že povpraševali 
po masouneku, posmodulji, 
še največ po domačih oreho-
vih in skutinih štrukljih, ki 
so bili ravno tako delo Mojce 
Ančimer. Tudi sveže ocvrti 
flancati so šli obiskovalcem v 
slast. Ravno prav hrustljavi, 
ne preveliki ne premajhni. 
Ekipa, ki jih je delala, je raz-
mišljala, da jih bo verjetno 
do konca spravila v promet 
najmanj petsto. Je pa pra-
znik znan tudi po t. i. črnem 
»kofet«, posebnosti, ki vas 
vse prej kot samo zbudi … V 
nedeljo je svoja vrata odprl 
tudi Peku, poseben »šank« 
za pogumne. Na prizorišču 
v dolini Belice niso manjkali 

srečelov, kegljanje za teleta, 
obiskan je bil tudi otroški ko-
tiček, ljudje so si lahko pri-
voščili kakšno mesno speci-
aliteto. Z Žirovskega vrha se 
je oglasil Marko Oblak s svo-
jimi lesenimi etnografskimi 
izdelki, sedeč na lesenem 
stolu, t. i. klepišni babi, je 
prikazal tudi klepanje kose 
in srpa.

V nadaljevanju je za pri-
kaz starih kmečkih iger in 
običajev poskrbela kmečka 
mladina. Na ta način so obi-
skovalci dobili tudi vpogled 

v zadnje državne kmečke 
igre, ki so jih letos gostile 
Goriče, glasbeni oder dru-
gega dne Kmečkega prazni-
ka pod Storžičem pa so or-
ganizatorji zaupali Veselim 
Begunjčanom.

Jana Smolej je še poudari-
la, da je vesela, da še obsta-
ja sodelovanje na vasi in tudi 
širše. Zaveda se, da bi bila iz-
vedba tovrstnega dogodka 
brez podjetnikov, sponzor-
jev, ljudi in njihove dobre vo-
lje ter pripravljenosti poma-
gati zagotovo precej težja.

Po dveh letih počitka se je v Bašelj v avgustu vrnil priljubljeni Kmečki praznik pod Storžičem.  
Letos je bil to že petintrideseti. Tudi vreme je zdržalo.

Alenka Brun

Marko Oblak / Foto: Alenka Brun

Peku je svoja vrata odprl drugi dan. V njem sta stregla 
Andrej Jagodic in Nik Roblek. / Foto: Alenka Brun

V zabijanju žebljev se je preizkusil tudi Niki Legat iz Veselih 
Begunjčanov. / Foto: Alenka Brun

Novo preddvor-
sko turistič-
no lokacijo ob 
jezeru Črna-
va so poimeno-

vali Park Bor. Pred kratkim 
so ob uradnem odprtju po-
vabili na dogodek Na Črna-
vo na zabavo. Odločili so se 
za popoldansko obliko dru-
ženja ob glasbi in hrani. Za 
glasbo je skrbel didžej Bas-
tiano Balearic, hamburgerji 

so bili domena restavracije 
Mangoop Burgers iz Ka-
mnika, poskrbeli pa so tudi 
za simpatične degustacije. 
Če so vas zamikale postr-
vi, ste si jih lahko privoščili 
iz ribogojnice Ribce z Belce. 
H postrvem je izvrstno pasa-
la krompirjeva solata, med 
dobrotami iz Parka Bor pa 
so obiskovalci lahko pokusili 
znan sladoled Hane Kotar iz 
Britofa, priljubljeno domače 
Kranjsko pivo, iz Plešivega 
pa se je v Preddvoru ustavil 
celo vinar Iztok Mužič.

Na Jesenovcu pri Železnikih je Kulturno društvo ROV pred 
kratkim izpeljalo 29. festival težke in hrupne glasbe Krawal. 
Festival alternativne glasbe je občinstvu tudi tokrat postre-
gel s tršimi žanri: metalom, pankom, hardrokom, hardko-
rom pa tudi z rokenrolom in elektroniko ... V dveh večerih 
se je na odru zvrstilo enajst izvajalcev. Med njimi so bili 
dvoji domačini, in sicer soriški Helahirn + VJ Dimension 
ter sedemletni kitarist iz Železnikov ŠMIDsSON. Kot izraz 
nasprotovanja vojni in njenim grozotam so na Krawalu 
letos gostili pankovsko zasedbo Bezlad iz ukrajinskega 
Harkova. Na festivalu je nastopilo še osem izvajalcev iz 
Slovenije, vključno z jeseniško rokenrol zasedbo Guni. 
Organizatorji so bili z 29. Krawalom zelo zadovoljni; kot 
so dejali, so ga pohvalili tudi nastopajoči in obiskovalci. 
Ti so bili večinoma iz Železnikov in okolice, del pa tudi iz 
drugih slovenskih krajev.

Na Krawalu spet uživali v težki in hrupni glasbi

Alenka Brun

NA ČRNAVO NA ZABAVO

Bastiano Balearic / Foto: Alenka Brun

Ukrajinska pankovska zasedba Bezlad / Foto: Jan Potočnik

Postrvi iz Belce so ljudje z veseljem degustirali. / Foto: Alenka Brun
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Park Brdo pri Kra-
nju je v nedeljo 
gostil Dan doma-
čih dobrot, pravijo, 
da največjo tržni-

co domačih pridelkov in iz-
delkov na Gorenjskem. Vre-
me je zdržalo, čeprav je bilo 
na trenutke videti, kot da bo 
nebo zdaj zdaj zajokalo.

Dan domačih dobrot je bil 
zelo dobro obiskan, k čemur 

je zagotovo pripomogel tudi 
brezplačni avtobus iz Kra-
nja.

Dogodek je bil namenjen 
tako degustiranju kot tudi 
nakupovanju in seznanja-
nju z različnimi dobrotami 
lokalne domače pridelave 
s poudarkom na gorenjski 
pokrajini. Poleg precejšnje-
ga števila stojnic, kjer so pre-
vladovali stojničarji z mleč-
nimi in mesnimi izdelki, kar 
precej je bilo tudi takih z me-
dom, ter bogate kulinarične 

ponudbe na Račjem otoku 
je bila vrsta tudi za slado-
led pred Kavarno Zois. Otro-
ci so izjemno uživali v roko-
delski delavnici izdelave lo-
ških kruhkov, se med dru-
gim preizkušali v pripravi 
mošta, pritegnila jih je izde-
lava sveč iz čebeljega voska, 
Podbreška potica in njene 
sestavine pa so že bolj zani-
male odrasle. Srečali smo 
še škrata Krančka, stojnica 
Gorenjskega muzeja je po-
nujala ogled predstavitve 

izdelave »putra« po starem. 
Tudi za sladokusce se je naš-
lo kaj okusnega na stojnicah 
– na primer tortice na palč-
ki, različni štruklji, cesar-
ski praženec z marmelado. 
Oglasili so se člani Folklor-
ne skupine Iskraemeco in 
mimogrede smo izvedeli, da 
so nedavno na spletu objavi-
li poziv, da če bi se jim radi 
pridružili, vpisujejo – in si-
cer v Kulturnem domu Pre-
doslje 23. septembra ob 19. 
uri.

MLADI ROKODELCI

Člani Konzorci-
ja rokodelskih 
centrov Sloveni-
je so na pobudo 
ministrstva za 

gospodarski razvoj in teh-
nologijo med letošnjimi po-
letnimi počitnicami prvič 
organizirali Slovenski roko-
delski tabor, ki je potekal v 
sedmih slovenskih krajih, 
kjer delujejo regijski roko-
delski centri, med drugim 
tudi v Škofji Loki. Minuli 
teden se je tako v delavnici 
Matije Hiršenfelderja zbra-
lo devet mladih, ki so pod 
budnim očesom mojstrov 
spoznavali rokodelske ve-
ščine.

Brezplačne delavnice so 
bile namenjene učencem 
in mladostnikom med 12. in 
17. letom starosti, ki so tako 
dobili priložnost za aktiv-
no in ustvarjalno preživlja-
nje dela počitnic ter obe-
nem razmislek o svojem 
prihodnjem poklicu. Mla-
di so lahko pobliže spoznali 

delo posameznih mojstrov 
rokodelcev in skupaj z nji-
mi ustvarjali svoje izdelke. 
V Škofji Loki so učenci in di-
jaki na delavnicah, ki jih je 
organiziral Rokodelski cen-
ter DUO Škofja Loka v so-
delovanju s Srednjo šolo za 
lesarstvo Škofja Loka, spoz-
navali tradicionalne načine 
obdelave lesa. Ob mojstrih 
rokodelcih je vsak izdelal 
lesen izdelek, v katerem so 
prepletli tradicionalno mi-
zarstvo, rezbarstvo in ple-
tarstvo, je pojasnil mojster 
Matija Hiršenfelder. »Izde-
lali so lične škatle za shra-
njevanje, na katerih je rez-
barjeno okrasje, na vrhu pa 
pletarski izdelek za pokrov 
– pletena mreža iz viter.« 
Delavnic se je po njegovih 
besedah udeležilo šest sre-
dnješolcev in trije osnov-
nošolci. »Tudi srednješol-
ci so na taboru spoznava-
li program, ki ga v šoli ne 
moremo obravnavati tako 
podrobno – sicer se spoz-
najo z ročno obdelavo lesa, 
ampak tu so se seznani-
li s pravimi rokodelskimi 

spretnostmi,« je pojasnila 
Irena Leban iz srednje šole 
za lesarstvo. Osmošolec 
Marko Huzjak je bil nad de-
lavnicami navdušen. »Rad 
delam z lesom, zato mi je 
bilo zelo zanimivo posku-
siti. Mogoče bom celo šola-
nje nadaljeval v tej smeri.« 
Navdušen je bil tudi njegov 
brat Rok Huzjak. »To delo 
je zelo zanimivo, prav po-
mirja.« Dijak lesarske šole 

Klemen Iglič je priznal, da 
bi se s tem ukvarjal za hobi, 
poklicno pa bi delal kaj dru-
gega, saj delo zahteva veliko 
truda, ki pa ni ustrezno ce-
njen. Mojstra Janeza Krišlja 
veseli, da se mladi zanimajo 
za rokodelstvo. »Upam, da 
bodo tudi v šolah spoznali, 
da je pomembno, da spret-
nost rok ostane živa in da se 
dijaki naučijo še kaj druge-
ga kot podajati les v stroje.«

Na rokodelskem taboru v Škofji Loki je devet udeležencev pod mentorstvom Matije Hiršenfelderja, 
Toneta Kosmača in Janeza Krišlja spoznavalo delovne procese pri izdelavi končnega izdelka iz lesa.

Mateja Rant

Na rokodelskem taboru v Škofji Loki so udeleženci izdelali 
lično škatlo. / Foto: Mateja Rant

Pri Tilnu Sokliču iz Zg. Gorij so gospe kar posegale po 
čebuli in česnu. / Foto: Alenka Brun

Na stojnici Moji štruklji Slovenije je bilo povpraševanje po 
štrukljih precejšnje. / Foto: Alenka Brun

DOMAČE DOBROTE NA BRDU

Igram se igro,
nihče se noče
igrati z mano.
Moja igra
nima posebnih pravil.
Obstaja zanka,
s katero
lahko ujameš srečo.
Moje igre
se nikjer ne da kupiti.
Je mnogo prijateljev,
ki pridejo,
in nekateri včasih gredo.
Sara

Vsi imamo radi igre, s pravili ali brez. Ne moremo pa igrati 
sami, ali pa … Dragi moji, če še niste opazili, počitnic je 
konec, ni pa še konec poletja. Meta.

Igra

Seznanili so se tudi s pletarstvom. / Foto: Mateja Rant

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Brdski hišni sladoled je šel marsikomu v slast. / Foto: Alenka Brun

Stojnic z mlečnimi izdelki je bilo precej. Na stojnici Kmetije 
pr' Krč so stregli v zanimivi opravi. / Foto: Alenka Brun
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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BOGATO ŽIVLJENJE

Življenje Zalke 
Radikovič je bilo 
vseskozi zelo pe-
stro. »Oče Jernej 
je bil obrtnik in 

tapetnik, prihajal je iz Kri-
žev pri Tržiču, mama An-
gela pa je bila iz Dolenjske. 
Imela sem štiri brate, ki pa 
so na žalost že vsi pokoj-
ni,« pripoveduje slavljen-
ka. Po osnovni šoli se je vpi-
sala naprej in nato dobila 
službo na takratnem okra-
ju v Kranju, kjer je opravlja-
la delo tajnice pri načelniku 
za finance. V tem obdobju 
je spoznala svojega zdaj že 
pokojnega moža Franja, ki 
je v Kranju kasneje ustvaril 
eno izmed prvih podjetij za 
izdelavo ključev, popravilo 
ključavnic ter odpiranje vrat 
in avtomobilov v nekdanji 
Jugoslaviji.

Franjo Radikovič se je oko-
li 60. leta prejšnjega stole-
tja odpravil v Nemčijo, ka-
mor se je čez dve leti prese-
lila tudi Zalka. Sprva sta se 
podala v gostinske vode in 
kasneje odprla gostilno, Zal-
ka nato še kavarno. »V Nem-
čiji sva ostala skoraj petnajst 
let, vendar sem se jaz pred-
vsem zaradi domotožja že-
lela vrniti. Franjo je že pred 
vrnitvijo pripravil obrt in v 
Slovenijo prišel z znanjem, 
ki je bilo takrat redko.« Klju-
čavničarstvo Radikovič je 

postalo zelo uspešno, ime-
li so dve delavnici in oskr-
bovali več kot dvesto podje-
tij doma in v tujini. Kasne-
je je podjetje kupil švedski 
konglomerat ASSA ABLOY, 
sin Franjo ml. pa je leta 2015 
odprl novo podjetje in v po-
dobnih vodah pelje naprej 
tradicijo, ki sta jo začela nje-
gova starša.

Za svoja leta zelo vitalna 
in živahna gospa je veliko 
časa preživela v tujini, bodisi 

zasebno bodisi poslovno. Še 
vedno rada potuje. Nedav-
no je cel mesec preživela v 
Zadru, kjer je dopustovala 
s prijateljico, decembra je 
bila v Egiptu. »V Zadru sva 
bili v hotelu, malo prej sem 
bila nekaj dni tudi v Maribo-
ru pri prijateljih, drugače pa 
sem obiskala že veliko držav. 
Avstralijo, Kubo, Turčijo, Ki-
tajsko, Malto ...« pripovedu-
je in poudari, da jo je naj-
bolj navdušila Avstralija. Na 

Možjanci, kjer so imeli vča-
sih vikend, je spoznala sose-
do, ki se je poročila v Ameri-
ko, in tako je večkrat potem 
odšla čez lužo obiskat prija-
telje. »Bili smo v New Yor-
ku, ogledali smo si Niagar-
ske slapove, zelo pa mi je bil 
všeč Seattle, ker ko pristajaš 
z letalom in si ogleduješ oko-
lico, zares spominja na Go-
renjsko.«

Kadar ni na potovanjih 
in izletih, čas Radikovičeva 
preživlja doma z družino. 
»Rada prebiram časopise, 
kaj skuham, spečem kakšen 
zavitek, osvojila pa sem tudi 
internet, tako da mi druž-
bena omrežja niso neznan-
ka.« Snaha Katja in vnuki-
nja Hana pa jo dopolnita, da 
skuha najboljšo govejo juho 
ter druge jedi na žlico.

Praznovanje 90. roj-
stnega dne bodoča devet-
desetletnica pripravlja na 
Zbiljskem jezeru, nanj pa je 
povabila približno šestdeset 
prijateljev in znancev. Mi-
lan Kokalj, eden od Zalki-
nih nečakov, ki igra pri An-
samblu Franca Miheliča, bo 
vodil protokol praznovanja 
in skupaj s sinom Gašper-
jem in znanko Brigito pos-
krbel za glasbeno popestri-
tev dogajanja. Pri organiza-
ciji praznovanja ji pomagata 
sin Franjo ml. in snaha Ka-
tja, prišel naj bi Stane Vid-
mar, obljubljajo pa ji tudi ne-
kaj presenečenj, za katera se 
ji ne sanja, kaj bi lahko bilo.

Zalka Radikovič, ki je svoje otroštvo preživela v Tupaličah pri Preddvoru, sedaj pa živi v Kranju, bo 1. 
septembra letos dopolnila devetdeset let. Pripravlja veliko praznovanje na Zbiljskem jezeru, prijatelji pa 
ji obljubljajo mnoga presenečenja.

Nika Toporiš

»1968«

Pozdravljeni. Z možem sva sku-
paj že skoraj 25 let. Imava tudi 
že skoraj odraslega sina. Vedno 
sva nekako dobro vozila, zadnje 
čase pa sva se odtujila. Mislim 
tudi, da ima drugo. Ali mi lahko 
to potrdite.
Vsa ta leta, ki sta jih preživela 
skupaj, so bila tako dobra kot 
slaba in vse vama je uspelo 
prebroditi skupaj. Toda živ-
ljenje nam postavlja izzive 
in predvsem zahteva od nas, 
da zelo veliko delamo na od-
nosih. Videti je, da vidva na 
tem ravno nista delala. Pusti-
la sta, da se je vse odvijalo po 
nekem svojem scenariju, češ 
saj bo šlo. In šlo je. Otroci, 
standard, služba so vama za-

polnjevali dneve. Do sedaj! Kot 
omenjate, je sine odrasel in 
vidva sta se znašla na pustem 
otoku odnosa, ki ga doslej nis-
ta negovala. Sprašujete, ali se 
mož ozira za drugo žensko. 
Da obstaja druga ženska, je 
videti. Toda vprašanje je, kaj 
mu ta ženska pomeni. Upala 
bi si trditi, da ne toliko kot vi. Z 
vami ima zgodovino. Kakršna-
koli že je, je vajina in videti je, 
da tudi njemu veliko pomeni. 
Toda po drugi strani sta se 
zelo odtujila in mislim, da bo 
predvsem od vas odvisno, kaj 
bo iz tega nastalo. Premislite 
pri sebi, ali boste zavrgli vse, 
kar ste imeli doslej, in začeli na 
novo, ali pa boste začeli garati 
na vajinem odnosu. Saj ni pot-

rebno, da vse opravite sami. 
Za to obstajajo tudi šolani 
terapevti in svetovalci, ki vam 
bodo svetovali. Srečno.

»Zaljubljena«
Stara sem 16 let in zelo mi je 
všeč sošolec, ki pa me skoraj ne 
pogleda. Živi blizu mene in vide-
vam ga vsak dan. Zanima me, 
ali me bo kdaj opazil in ali bova 
začela hoditi.
Pa si res zaljubljena. Draga 
moja, vse življenje je še pred 
teboj in še veliko fantov te 
čaka. Ta fant je še zelo otro-
čji in ga deklice za zdaj še ne 
zanimajo. Ne ti ne katera dru-
ga. Ampak nikar se ne sekiraj, 
malo se ozri okoli sebe, opa-
zuje te nekdo drug, ki bo kma-
lu pristopil, in imela se bosta 
zelo lepo. Kar se pa te trenutne 
simpatije tiče … poskusil se ti 
bo približati v kasnejših letih. 
O tem, kaj boš takrat storila, 
se boš pa odločala takrat. Lep 
pozdrav.

»Mladost je norost«

Imam tri otroke, od katerih je 
prva hčerka že najstnica pri 18 
letih. Skrbi me, ker ima fanta, 
ki ni po mojem okusu. Fant je 
starejši od nje in že zaposlen. 
Ima svoj denar in ji lahko kupu-
je stvari, ki jih ji jaz ne morem. 
Seveda jo je s tem osvojil, toda 
mislim, da fant marsikaj nepri-
jetnega skriva. Prav tako upam, 
da bo hčerka študirala in si s 
tem omogočila boljše življenje.
Vsako mamo, ki ima rada 
svojega otroka, skrbi. Sicer 
ni videti, da bi bil fant izra-
zito slabega značaja, res pa 
je, da verjetno nanjo vpliva 
slabo, kar se fakultete tiče. 
Mislim, da ji je to obdarova-
nje že malce priskutilo študi-
ranje in da bo študirala šele 
potem, ko bo dosegla malce 
zrelejša leta. S tem fantom 
pa ne vidim neke daljše pri-
hodnosti, saj ko se bo izpela 
prva zasanjanost, ne bosta 
ostala skupaj. Srečno!

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 30 novo-
rojenčkov, med njimi je bilo 14 deklic in 16 dečkov. Najtežji 
je bil deček, ki je tehtal 4475 gramov, najlažja pa dekli-
ca, ki ji je tehtnica pokazala 2710 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 12 novorojenčkov, med njimi je bilo 8 deklic 
in 4 dečki. Najtežji je bil eden od dečkov, tehtal je 4530 
gramov. Najlažja je bila deklica, ki ji je tehtnica pokazala 
2210 gramov.

V Radovljici sta 19. avgusta 2022 sklenila zakonsko zvezo 
Goran Matešič in Maruša Pogačnik. Dne 20. avgusta 2022 
so se na Bledu poročili Igor Sedovšek in Marjana Rajšp 
ter Tim Greblo in Kaja Pavlin, v Kranju Janez Drobun in 
Vesna Lesar, na Krvavcu Žan Krajnik in Eva Zaletelj, v 
Škofji Loki pa Marko Javeršek in Kaja Bukovec. V Škofji 
Loki sta se 27. avgusta 2022 poročila tudi Luka Romič in 
Valentina Grgić. V Kranjski Gori sta se 22. avgusta 2022 
poročila Bojan Sašek in Annett Greifendorf.

Novorojenčki

Mladoporočenci

Poletje se približuje koncu in z začetkom septembra se 
po slovijo tudi nekatere tradicionalne poletne prireditve. 
Prvega septembra se bo v Radovljici na Linhartovem trgu 
in trgu pred cerkvijo tako zgodil še zadnji poletni Četrtek na 
trgu. Dogodek bo tudi tokrat pospremil zabaven program: 
ob 18. uri plesna delavnica s Petro, tržnica filmskih plakatov 
za lepo podobo učbenikov v novem šolskem letu; med 19. in 
21. uro pa bo nastopila zasedba Fadeouts (Bruno Domiter – 
bobni, Aleš Avbelj – bas kitara, Rok Lopatič – klaviature, Blaž 
Trček – saksofon, Moha Koretič – kitara), Okusi Radol'ce 
pa bodo v ulični različici. Medtem ko se lahko v soboto, 3. 
septembra, oglasite v Domžalah, ki bodo med 11. in 22. uro 
gostile tokrat celodnevno Kuhno na plac. Zgodila se bo že 
na znani lokaciji, tržnem prostoru v Domžalah. Ob pestri 
ponudbi raznovrstne sveže pripravljene hrane za vse okuse 
bo še sladki kotiček dobrot, ponudba piva malih pivovarn, 
vinoteke, koktajlov. Za glasbeno vzdušje bo poskrbel didžej, 
zvečer pa bodo ambient razsvetlile žarnice.

Zadnji četrtek na trgu v Radovljici in Kuhna na 
Plac v Domžalah

Zalka Radikovič s snaho Katjo in vnukinjo Hano / Foto: Tina Dokl
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda

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

Čokolada je kraljica 
sladic, okusna 
in neizogibna 
poslastica, ki jo 
obožujejo tako 
stari kot mladi.  V 
knjigi boste našli 
recepte za kremna 
peciva, biskvitna 
peciva, peciva 
brez peke, peciva 
iz krhkega testa, 
torte in ostale 
sladice, v katerih 
seveda kraljuje 
čokolada.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani

EUR

www.gorenjskiglas.si
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Sem in tja je naneslo, da je 
Evgen pri kakšni stranki ob 
kavi tudi potarnal, da doma 
ni vse tako, kot bi moralo biti. 
»Zakaj pa ne greš stran? Za-
kaj pustiš, da te starši mal-
tretirajo? Zakaj jim ne poveš, 
kar jim gre?« so mu govorili 
in kazali mišice, kaj bi pa oni 
storili na njegovem mestu.

»Nič ne bi storili!« se je je-
zil Evgen. »Seveda so bili tre-
nutki, ko sem mislil pospra-
viti svoje stvari in oditi. Toda 
kam? Kako starše pusti-
ti doma same? Mama je že 
tako bila ves čas bolehna in 
neznosno sitna tudi zato, ker 
jo je vse bolelo. Nisem imel 
srca, da bi ju pustil sama!

Star sem bil komaj dvaj-
set let, na bančni knjižici 
sem imel kar nekaj denarja. 
Del zaslužka sem hranil tudi 
doma. Nad škatlo, v kateri so 
bili lepo zloženi bankovci, sta 
bdela oba, ata in mama. Sme-
šno, a resnično. Za bančno 
knjižico nista vedela.

Malo po veliki noči sem 
očetu predlagal, da bi v hišo 
napeljali centralno kurja-
vo, na podstrešju pa izdela-
li nekaj sob, kjer bi imel koti-
ček zase. 'Preko mojega trup-
la!' je vzkipel. Še sreča, da je 
tako rekel. Ker če bi pristal, bi 

v zidovje vložil vse premože-
nje, od tega pa ne bi imel nič.

Čez dve leti je mama pad-
la s češnje, se hudo poškodo-
vala po glavi ter čez deset dni 
umrla v bolnišnici, ne da bi se 
prebudila iz kome. Sam sebi 
nisem mogel verjeti: oče se je 
po njeni smrti obnašal zelo 
praktično. Bil je prepričan, da 
dva moška ne moreta sama 
skrbeti zase. Začel je iskati 
žensko, ki bi prišla za gospo-
dinjo. Hitro jo je našel. Še pre-
den se je lotila dela, je zahte-
vala, da se zanjo uredijo pro-
stori, kjer bo imela malo za-
sebnosti. Pa je šla moja man-
sarda po gobe! Na njeno zah-
tevo smo napeljali tudi cen-
tralno, zanimivo, pa oče ni 
rekel ne bev ne mev. Anika je 
bila stara malo čez sedemde-
set, zelo visoka ženska, odloč-
na. Edino, kar je ata motilo, je 
bilo to, da ni hodila v cerkev. 
Ob nedeljah je malo dlje spa-
la, tako da sva si zajtrk prip-
ravila sama. Ne da bi vedel, 
kdaj, je med njima preskočila 
iskrica. Saj ne bi niti opazil, če 
se ne bi začel ata za vsako figo 
smejati. Imel je 83 let, še zme-
raj je bil znan kot najboljši iz-
delovalec coklov, meni je bilo 
25 let, ko sem doma dobil ko-
šarico. 'Čas je, da greš na svo-
je!' mi je rekel. Anika je sedela 
zraven njega in kimala.

Sanjalo se jima ni, kako 
sem bil vesel teh besed! Si 
predstavljate: lahko sem od-
šel od doma, ne da bi imel 
slabo vest! Kakšen dar! Ata 
in Anika sta se poročila čis-
to po tihem, a le civilno. Brez 
duhovnika. Kako ga je prep-
ričala, ne vem, a tako je bilo. 
Prvič po več kot četrt stoletja 
sem videl svojo polsestro. Ni 
je bilo niti na mamin pogreb, 
ker ji je oče pozabil sporoči-
ti. Bila je prijetna ženska, si-
cer že upokojena, a še zme-
raj zelo delavna. Vodila je 

cerkveni zbor, igrala na orgle, 
bila pa je tudi zelo dejavna pri 
upokojencih. Ko je slišala, da 
bom moral oditi, mi je predla-
gala, da v vasi, kjer je živela, 
kupim skoraj čisto novo hišo. 
'Ljudje so vraževerni, ker se 
je lastnica obesila, pa je nih-
če noče, zato jo dediči proda-
jajo pod ceno,' mi je povedala 
po pravici.

Hiša me je strašno navduši-
la! Pripadal ji je še sadovnjak 
in nekaj malega vrta. Zame-
njal sem le kopalnico in pohi-
štvo v spalnici in dnevni sobi. 
Denarja sem imel dovolj. Ve-
sel sem bil, da imam v bliži-
ni tudi polsestro. Res ni bila 
napačna ženska. Postala sva 
prijatelja, morda tudi zato, 
ker sta se njena otroka odse-
lila in ni imela ob sebi druge-
ga kot zelo sitnega moža, ki 
je bil za povrhu tako navezan 
nanjo, da je ni niti za trenutek 
izpustil izpred oči.

Leta so tekla ... Da bi mis-
lil nase? Ni bilo časa! Blizu in 
daleč ni bilo kopalnice ali ku-
hinje, kjer ne bi imel prstov 
zraven. Veliko sem se samo-
izobraževal, povezal sem se s 
kolegom Žanom, ki je bil mi-
zar. Najraje sva obnavljala 
stare hiše in jim dajala novo 
podobo.

Šele pri tridesetih sem se 
začel zavedati, da sem druga-
čen. Imel sem veliko prijate-
ljic, a nobena od njih se ni do-
taknila mojega srca. Veliko le-
pše mi je bilo z Žanom. Zde-
lo se mi je celo, da sva postala 
vedno bolj nerazdružljiva. Do 
prvih objemov je potem prišlo 
čisto spontano. Priznal mi je, 
da brez mene ne more živeti. 
Začelo me je skrbeti, ker mu 
kakšne velike ljubezni nisem 
mogel vračati. Imel sem ga 'le' 
rad, pa lepo mi je bilo v nje-
govi družbi. Velikokrat je pre-
spal pri meni. V hišo sem ga 
pripeljal tako, da se je pokrit 
s ponjavo ulegel v prtljažnik. 
Bala sva se opravljivih jezikov, 
ki jih je bilo v vasi s komaj dva 
tisoč prebivalci več kot preveč.

Najbolj srečen sem bil, ko 
sem delal. Žan pa si je želel, da 

bi šla skupaj tudi na dopust. 
Ker mu nisem mogel ustreči, 
po pravici povem, zdelo se mi 
je škoda časa, je šel sam. V Ro-
vinju je na neki zabavi spoz-
nal drugega, mladega fanta 
iz okolice Škofje Loke. Nekaj 
časa smo se družili v troje, a ni 
šlo. Več mi je pomenilo delo 
kot njuna družba. Poslovno 
smo še zmeraj sodelovali, in-
timno pa si nismo bili več bli-
zu. Me je bolelo srce? Niti ne. 
Nisem bil sposoben globljih 
čustev? Kaj pa vem. Ko me je 
polsestra presenetila za štiri-
deseti rojstni dan, sem jokal 
kot otrok. Ko mi je umrl oče, 
nisem potočil niti solze.

Kriza srednjih let se me 
je močno dotaknila. Pogre-
šal sem duhovno širino, ki 
je nisem imel. Manjkala mi 
je izobrazba, globlji duhov-
ni stik s sočlovekom. Z moš-
kim ali žensko? Ni mi bilo po-
membno. Počutil sem se zelo 
samega in osamljenega.

Potem sem spoznal Dar-
jo. Doštudirala je medicino, a 
se je morala zaradi bipolarne 
motnje odpovedati poklicu, 
ki ga je imela zelo rada. Na-
vezala sva se drug na druge-
ga, res sva imela veliko sku-
pnega. Tudi njena duša je 
bila ranjena zaradi pomanj-
kanja ljubezni v otroštvu. Ži-
vela je z mamo, ki ji ni pus-
tila dihati. Nekoč sem jo čis-
to preprosto in spontano sti-
snil k sebi. Takšnega nava-
la čustev, kot me je preplavil 
takrat, nisem čutil ne prej in 
ne pozneje. Čez nekaj mese-
cev se je preselila k meni. Da-
nes paziva drug na drugega, 
veliko se objemava in imava 
se rada. Brez nje, ki mi je kot 
sestra, ne bi mogel več žive-
ti. Vem, da je danes svet poln 
čustvenih čudakov, morda 
sem tudi sam eden od njih, 
a nikogar ne smemo obsoja-
ti, če ne vemo, kakšne izku-
šnje nosi v duši. Svojo zgodbo 
sem povedal zato, da se iz 'ču-
dakov', meni podobnih, ne bi 
več norčevali. Tudi besede in 
prezirljivi pogledi bolijo, če še 
ne veste.«

Milena Miklavčič

Uporabimo poletno zelenjavo
Poletna rižota z lososom 

ter rezanci v zelenjavni oma-
ki sta odlična primera jedi, 
kako v promet spraviti pole-
tno zelenjavo.

Za pripravo poletne rižote 
z lososom potrebujemo: 250 
g lososovega fileja, 400 g 
riža, 1 čebulo, 2 stroka česna, 
1 srednje veliko bučko, 150 g 
češnjevih paradižnikov, 1 dl 
belega vina, 1 l jušne osnove, 
10 listov sveže bazilike, ščep 
rdeče paprike, sol in poper, 1 
žlico olivnega olja.

Lososov file narežemo na 
krajše trakove, ga posolimo 
in popopramo ter potrese-
mo z mleto rdečo papriko. 
Čebulo in česen olupimo ter 
nasekljamo, bučko nareže-
mo na kolesa, paradižnike 

na polovice. Posodo segre-
jemo, prilijemo olivno olje 
ter na njem popečemo loso-
sov file. Nato primešamo če-
bulo in česen ter nato še pre-
ostalo zelenjavo ter riž. Soli-
mo in popramo, potresemo 
z nasekljano baziliko in vse 
skupaj pražimo dve minuti. 
Zalijemo z belim vinom, in 
ko ta izhlapi, prilijemo jušno 
osnovo. Zavremo in v pokriti 
posodi kuhamo približno 15 
minut, toliko, da se riž sku-
ha. Po potrebi prilijemo še 
tekočino in po okusu dodat-
no začinimo.

Nasvet: Rižota je okusna 
in aromatična že sama po 
sebi, vendar pa jo lahko na 
koncu še dodatno obogati-
mo s koščkom masla, nekaj 

žlicami smetane ali z nariba-
nim parmezanom.

Za pripravo rezancev v 
zelenjavni omaki potrebu-
jemo: 0,5 kg rezancev, 1 sre-
dnje veliko bučko, četrt ho-
kaido buče, 2 stroka česna, 
10 listov sveže bazilike, 1 ve-
jico svežega rožmarina, sol 
in poper, 800 g svežega pa-
radižnika in 2 žlici olivne-
ga olja.

Hokaido bučo olupimo in 
ji odstranimo semena ter jo 
narežemo na majhne koc-
ke. Tudi bučko narežemo 
na majhne kocke, česen pa 
sesekljamo. V mešalniku 
ali s pomočjo paličnega me-
šalnika zmeljemo sveže pa-
radižnike, tako da dobimo 
paradižnikovo kašo. Večjo 

ponev segrejemo, prilijemo 
olje in na njem prepražimo 
bučko, bučo in česen. Soli-
mo in popramo, potresemo 
z nasekljano baziliko in rož-
marinom ter vse skupaj zali-
jemo s paradižnikovo kašo. 
V napol pokriti posodi ku-
hamo približno pol ure, da 
tekočina izhlapi in se oma-
ka zgosti. Rezance kuhamo 
v slanem kropu eno minuto 
manj, kot piše na embalaži. 

Rezance odcedimo, 1 dl vode 
pa prihranimo. Odcejene re-
zance vmešamo v omako in 
kuhamo še eno minuto, da 
se vse sestavine povežejo. Po 
potrebi dolijemo še vodo, ki 
smo jo prej prihranili od ku-
hanja testenin.

Nasvet: Omako lahko 
pripravimo v večji količini. 
Še vročo jo zapremo v ko-
zarce in si jo shranimo za 
ozimnico.

Erika Jesenko

V četrtek bo začetek šolskega leta, ko lahko svoje otroke, vnuke 
ali celo pravnuke razveselimo s kakšnimi dobrimi, mogoče 
novimi jedmi, seveda pa s sestavinami, za katere vemo, da 
jih imajo radi. Večina ima rada meso, krompir in sladoled.

Nabodala s puranjim mesom, paradižnikom   
in papriko
Potrebujemo 750 g puranjih prsi brez kosti in kože, 8 češnjevih 
paradižnikov, 1 mesnato rdečo papriko, 2 lovorova lista, sol, 
poper in olje.
Meso oplaknemo pod mrzlo vodo, popivnamo in narežemo 
na primerne koščke. Paradižnike in papriko operemo in obriše-
mo. Papriko narežemo na kvadratke, velike približno 3 × 3 cm. 
Lovorova lista oplaknemo, obrišemo in raztrgamo na koščke. 
Na štiri kovinska nabodala menjaje nabodemo pripravljene 
sestavine. Nabodala solimo, malo popramo in pokapljamo 
z oljem. Položimo jih na vroč žar ali pomaščeno ponev ter 
spečemo. Med pečenjem jih večkrat premažemo z oljem.

Zloženka iz krompirja in paradižnika
Potrebujemo 500 g velikih krompirjev, sol, 750 g paradižnika, 2 
zavitka mocarele po 150 g ali 1 po 250 g, poper, 100 g masla, 50 
g parmezana in drobnjak.
Krompir olupimo, operemo in narežemo na 1 cm debele re-
zine, jih 2–3 minute blanširamo v slanem kropu in odcedi-
mo. Paradižnik operemo, obrišemo in izrežemo nastavke za 
pecelj, mocarelo pa odcedimo. Tudi paradižnik in mocarelo 
narežemo na 1 cm debele rezine. V nepregorno posodo me-
njaje zložimo krompir in paradižnik, tako da se rezine deloma 
prekrivajo. Solimo jih in popramo ter obložimo z mocarelo. V 
lončku razpustimo maslo ter primešamo nariban parmezan. 
Mešanico razdelimo po zloženki. Posodo postavimo na sre-
dino pečice, segrete na 225 °C in pečemo 20 minut. Medtem 
operemo, osušimo in narežemo drobnjak. Pečeno zloženko 
damo iz pečice, posujemo z drobnjakom in takoj ponudimo.

Jabolčni šerbet s kivijevim prelivom
Potrebujemo 600 g kiselkastih jabolk, sok 1 limone, 1 vaniljevo 
palčko, 4 sveža in brezhibna jajca, 50 g sladkorja, 6 kivijev, vrečko 
vaniljevega sladkorja, listke melise in jabolko za okras.
Jabolka operemo, olupimo, razpolovimo, izrežemo peščišča 
in narežemo na koščke. Stresemo jih v mešalnik, prilijemo 
limonin sok in zmeljemo v pire. Vaniljevo palčko po dolgem 
razpolovimo in izpraskamo semenca. Jajca ubijemo in ru-
menjake ločimo od beljakov. Rumenjake, sladkor in vaniljeva 
semenca damo v lonček. Postavimo ga v kozico, v kateri komaj 
opazno vre voda, in vsebino penasto stepemo. Nato vzamemo 
lonček iz kozice. Beljake stepemo v čvrst sneg. Rumenjakovo 
kremo, jabolčni pire in beljakov sneg zmešamo in preložimo v 
kovinsko posodo. Postavimo jo v zamrzovalnik in zmrzujemo 
3–4 ure. Preden šerbet ponudimo, olupimo kivi, ga narežemo 
na koščke in skupaj z vaniljevim sladkorjem obdelamo v pire. 
Šerbet razdelimo v steklene skodelice in prelijemo s kivijevim 
prelivom. Okrasimo z meliso in sveže narezanimi rezinami 
jabolk ter takoj ponudimo.

usode
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencSreča

Gremlini iz moje mladosti, 2. del
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Rokodelski dogodek na Dvorcu Visoko
Visoko pri Poljanah – V nedeljo, 11. septembra, na Dvorcu 
Visoko pripravljajo dan, posvečen rokodelstvu. Od 10. ure 
naprej pripravljajo bogat program na prostem. Potekal bo 
osrednji rokodelski sejem s prikazi dela mojstrov rokodel-
cev in mojstric rokodelk, prodaja rokodelskih izdelkov, bogat 
otroški program, razstave na prostem, rokodelske delavnice, 
pripovedovanje za otroke in odrasle, skupnostni kotiček ... 
Poskrbeli bodo za kulinariko in glasbeno dogajanje. Dogodek 
bodo sklenili ob 18. uri s koncertom vrhunskega glasbenega 
dueta Uršule Ramoveš in Metoda Banka: Pesmi iz Jazbecove 
grape, ki jih je napisal Janez Ramoveš.

Blaznikov večer
Škofja Loka – Muzejsko društvo Škofja Loka in Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka vabita danes, v torek, 30. avgusta, na Bla-
znikov večer z naslovom Stric Bric – ob 150. obletnici rojstva in 
70. obletnici smrti Ivana Koširja. Prireditev se bo začela ob 19. uri 
na terasi Mladinskega oddelka Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji 
Loki (2. nadstropje stavbe nekdanje Name, Kapucinski trg 4), v 
primeru slabega vremena pa v Miheličevi galeriji v Kašči na Spo-
dnjem trgu. Na srečanju bodo predstavili knjigo o Ivanu Koširju 
– stricu Bricu iz Suhega Dola pri Šentjoštu, ki je kot duhovnik 
služboval v Goriških brdih. O njem bo spregovoril mag. Tone 
Košir, avtor knjige in častni član Muzejskega društva Škofja Loka.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

30. 8. tor. Roza 6.20 19.45

31. 8. sre. Rajko 6.21 19.43 

1. 9. čet. Tilen 6.23   19.42

2. 9. pet. Štefan 6.24  19.40

3. 9. sob. Dora 6.25 19.38

4. 9. ned. Zalka 6.26 19.36

5. 9. pon. Lovrenc 6.28 19.34

desetdnevna vremenska napoved
Torek
30. 8.

16/27 °C

Nedelja 
4. 9.

13/25 °C

Sreda 
31. 8.

Četrtek
1. 9.

Petek
2. 9.

Sobota
3. 9.

14/22°C 12/20 °C 11/21 °C 11/24 °C

Ponedeljek 
5. 9.

Torek
6. 9.

Sreda
7. 9.

Četrtek
8. 9.

14/26 °C 14/25 °C 13/24 °C 12/23 °C

Festival praženega krompirja
Naklo, Kokrica – Turistični društvi Naklo in Kokrica vabita 
v soboto, 3. septembra, na 22. Svetovni festival praženega 
krompirja na Bled. Odhod avtobusa s Kokrice bo ob 7.50, iz 
Naklega pa ob 8. uri. Pred obiskom festivala praženega krom-
pirja se boste ustavili v Radovljici in si ogledali Čebelarski in 
Mestni muzej. Prijave do zasedbe mest v avtobusu sprejemajo 
v Gostilnici Kresnik v Naklem.

Tek po Poti treh zvonov
Žiganja vas – ŠKD Žiganja vas skupaj s KS Sebenje organizira 
Tek po Poti treh zvonov. Prireditev bo v soboto, 3. septembra, 
na igrišču pod Kostanjčki.

Vikend smeha
Križe – Vikend smeha že vrsto let v Kulturni dom Križe privab-
lja ljubitelje gledališča. Letos se bo začel v petek, 2. septembra, 
in ker domače kulturno društvo praznuje 20-letnico delovanja, 
bo program posebej bogat. Prinaša kar pet gledaliških večerov 
v dveh zaporednih koncih tedna.

Šuštarska nedelja
Tržič – Šuštarska nedelja je sicer praznik čevljarjev, a se bodo 
na letošnjih stojnicah predstavili tudi ostali slovenski ponu-
dniki z butično ponudbo slovenskih izdelkov in kulinarike. V 
nedeljo, 4. septembra, bo trgovanje na stojnicah od 8. do 19. 
ure, uradno odprtje šuštarskega praznika pa ob 10. uri na par-
kirišču tržnice. Za zabavo na glavnem odru bodo skrbeli Tilen 
Lotrič, Sounds of Slovenia trio in Ansambel Saša Avsenika. 
Poskrbljeno bo tudi za bogat otroški program in animacijo, 
vodeno si bo možno ogledati cerkev sv. Andreja in Fužino 
Germovko. Bogat program pripravljajo tudi v Tržiškem mu-
zeju. V atriju občine bo ob 12. uri Modna revija malo drugače: 
Sloves nekdanjih obuval.

IZLETI

S kolesom pod Dobrčo
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 1. sep-
tembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Posavec–Be-
gunje–Kovor–Naklo. Start bo ob 8. uri izpred Doma upoko-
jencev Naklo.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 6. septembra, 
na kolesarski izlet Kranj–Golnik–Križe–(Kriva jelka)–Kranj. Od-
hod bo ob 8. uri izpred vodnjaka na Glavnem trgu. Proga je 
srednja zahtevna, dolga 42 kilometrov.

OBVESTILA

Vodeni ogled cerkve Marijinega oznanjenja
Crngrob – V okviru projekta Crngrob naokrog bo v soboto, 
3. septembra, ob 11. uri zbrane skozi zgodovino crngrobške 
cerkve, ene najstarejših romarskih cerkva na Slovenskem in 
ene od treh evropskih cerkva, v katerih hranijo kitovo rebro, 
popeljal vodič Loškega muzeja. Udeležba je brezplačna, pri-
jave niso potrebne.

RAZSTAVE

Ali je kaj trden most?
Tržič – Tržiški muzej vabi na odprtje razstave z naslovom Ali 
je kaj trden most?: Šuštarske in druge igre in igrače, ki bo v 
četrtek, 1. septembra, ob 17. uri.

Prireditveni šotor nasproti Term Snovik je gostil 
tradicionalno dvodnevno etnološko prireditev, ki 
jo organizira Turistično društvo (TD) Tuhinjska 
dolina. Letos so jo poimenovali Vrti, vrti se kolo.

Snovik – Že XVII. etnološka 
prireditev, ki jo že tradicio-
nalno organizira Turistič-
no društvo Tuhinjska do-
lina, nas je tokrat popelja-
la v čas lesenih »tanc« ko-
les, spoznali pa smo tudi 
današnje, novejše obli-
ke. Prireditev so spremlja-
le tudi rokodelske delavni-
ce, osrednji del pa so pope-
strili s sejemsko ponudbo 
in kulturnim programom. 
Voditeljske vajeti so zaupali 
Manji Žebaljec. Ni manjkal 
tudi srečelov. Za uvod je za-
igrala Godba Tuhinjske do-
line, zapeli so domači ljud-
ski pevci, ki bodo prihodnje 
leto praznovali desetletnico 
delovanja, zazvenela je har-
monika. Prišli so tudi kole-
sarji iz društva starodobnih 
kolesarjev iz Kamnika, na 
ogled so svoje jeklene ko-
njičke z legendarnim pri-
dihom preteklosti postavili 
člani Kluba Tomos Legen-
de (ŠKD Sela pri Kamniku). 

Med njimi smo opazili raz-
lične oprave, celo poštarja. 
Nejc Štrajhar je bil v opravi 
lovca, ki nam je prijazno raz-
ložil, da so se s svojimi jekle-
nimi ljubljenčki ravnokar 
vrnili iz krajšega popotova-
nja. »Leta 1973 je izšla knji-
ga, ki sta jo napisala dva no-
vinarja. Obiskala sta vse sta-
re lipe na Slovenskem. Izpi-
sal sem vse te lipe in naredil 
karto po regijah. Letos smo 
začeli s Savinjsko in Koro-
ško. Lani pa smo šli od Avse-
nika do Slaka, recimo. Pred 
tremi leti smo delali mejo 
Slovenije …« Šaljivo je zak-
ljučil, da so motorji skoraj 
boljši kot njihovi lastniki, pa 
so tudi že stari.

»Vsako leto je druga tema. 
Letos je prireditev na temo 
vsega, kar se vrti: od otroških 
vozičkov, motorjev, starih 
koles do sekiric, današnjih 
koles, ki jih že poganja elek-
trika,« je še povedala Zden-
ka Klančnik iz TD Tuhinjska 
dolina in dodala, da se tudi v 
življenju vse vrti.

Vrti, vrti se kolo

Alenka Brun

Kamničana Marjan  Schnabl  in Frenk Vengust, ki je tokrat 
predstavil še eno zanimivost: njegovo kolo namreč ni imelo 
verige. / Foto: Alenka Brun

Z otroškim vozičkom na sprehod ... / Foto: Alenka Brun

Včasih je bila to priljubljena oblika zabave. / Foto: Alenka Brun

KaŽiPoT kazipot@g-glas.si
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KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 30. 8.
19.20, 21.15 ZVER
16.00, 18.00, 20.20 
PRVIČ RESNIČNO SREČNA
16.10, 17.15, 18.20 
DC LIGA SUPER LJUBLJENČKOV, sinhro.
20.00 HITER KOT STREL

16.30, 18.30 
MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.
15.30, 17.30 
MINIONI: GRUJEV VZPON, 3D, sinhro.
19.30 ELVIS
20.30 TOP GUN: MAVERICK

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

Rezultati – žrebanje 28. avgusta 2022
19, 21, 26, 27, 28, 32, 33 in 29

Loto PLUS: 5, 6, 18, 24, 29, 31, 35 in 23
Joker 6: 985679

Sklad 31.8.2022 za Sedmico: 4.130.000 EUR
Sklad 31.8.2022 za Loto PLUS: 1.060.000 EUR

Sklad 31.8.2022 za Joker 6: 300.000 EUR

LOTO

www.karitas.si

B
R

E
Z

P
L

A
Č

N
A

 O
B

JA
V

A

za 
srce

afrike

Darovanje omogočajo Telekom  
Slovenije, A1, Telemach, T-2.

s ključno besedo

s poslanim  SMS

AFRIKA5
na 1919 boste 

prispevali 5 EUR

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

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
Kdaj in kam jih 
saditi, kako jih 
gnojiti in zaščititi 
pred mrazom, 
škodljivci in 
boleznimi, so 
osrednja poglavja 
te knjige. 
Predstavi številne 
sorte vrtnic, ki so 
jih preizkusili v 
Sloveniji. 
Vrtnica je na 
vsakem vrtu 
nekaj posebnega, 
zato bo ta 
prelepa knjiga 
z več kot 250 
fotografijami 
očarala prav 
vsakogar.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

25,50
Število strani: 176 strani, 19 x 25 cm, trdo vezana    

EUR

Zdravo 
pridelovanje 
rastlin se prične 
z zdravim in 
kakovostnim 
semenom.  
Zato je nujno, da 
dobro poznamo 
rastline in 
pridelavo semen.  
S pomočjo brošure 
bomo spoznali 
tehnološke 
postopke in si 
pridelali seme 
za domač vrt, pa 
tudi za prodajo 
ob upoštevanju 
zakonskih 
določil.

Brošuro 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.

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura    

                        + poštnina

22
EUR
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ZAHVALA

V 91. letu se je poslovila draga sestra in teta 

Francka Langerholc
Iz srca hvala sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, 
cvetje in darovane svete maše. Lepa hvala zaposlenim v Centru slepih, slabovidnih in 

starejših Škofja Loka. Hvala gospodu župniku Janezu Šketu za lepo opravljen cerkveni 
obred, gospodu Janezu Hauptmanu za bolniško maziljenje, Društvu upokojencev Škofja 

Loka in nečakinji Brigiti za lep govor. Hvala pevcem in violinistki Emi. Hvala tudi  
pogrebni službi Akris za opravljene pogrebne storitve in vsem, ki ste jo pospremili na 

njeni zadnji poti.

Nečakinja Patricija z družino

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ŠKODO Octavio 1.0 TSI, l. 07/2022, 
siva, ambition oprema, cena 23.990 
EUR, tel.: 040/567-544 22002068

KUPIM

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

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOTOR BMW F 650, letnik 2002, 
endura, registriran do 5/2023, zelo 
ohranjen, tel.: 041/638-445 22002128

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

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

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

GRADBENI   MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

6 smrekovih hlodov, tel.: 041/543-
239 22002133

METRSKE bukove okroglice in meša-
na drva, možna dostava, tel.: 041/811-
794 22002139

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva po izbiri, cena 40 
EUR/m3, Otoče 21, tel.: 031/505-
087 22002124

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM posteljo 200 x 180 ali zame-
njam za kavč, tel.: 040/744-939  
 22002134

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Torpedo Deutz 48 km, le-
tnik 1988 in pajek dvovretenski TKM 
220, tel.: 031/837-791 22002131

KUPIM

TRAKTOR, znamka in model nista po-
membna, lahko tudi v slabšem stanju, 
tel.: 070/112-619 22002096

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK, izredne kvalitete, prijetnega 
okusa, nizkih kislin, ugodno, možna 
dostava, tel.: 031/301-013 22002097

JEDILNI krompir rdeči in beli za ozi-
mnico, tel.: 041/378-937 22002138

SEME enoletne trave, očiščeno ter 
ajdo, tel.: 040/355-865 22002135

EKOLOŠKI jabolčni kis, cena 1  
EUR/l., Otoče 21, tel.: 031/505-087  
 22002123

KUPIM

HRUŠKE in slive za predelavo, tel.: 
031/311-417 22002125

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 bikca ČB, stara 7 in 14 dni, tel.: 
04/25-22-112, 041/378-771 22002126

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo in kg bele piščan-
ce. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 22001891

BIKCA ČB in teličko ČB, stara 14 - 20 
dni, tel.: 041/378-937 22002137

PRAŠIČE, težke od 50 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in možna dostava, tel.: 041/455-
732 22001896

OSTALO
PRODAM

OBRAČALNIK sena, pajek 5 m, ko-
silnico BCS 127, bikce in teličke nad 
200 kg, tel.: 031/585-345 22002121

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO - z živo glasbo vam po-
pestrimo praznovanje ali poroko, tel.: 
031/325-654 22002136

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE - vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija - po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 22001894

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 22001892

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 22001783

ZELIŠČARSTVO PREŽLA iz Lesc ima 
od 27. 8. do 31. 8..uradne ure: de-
lavniki od 8. do 13. in od 15. do 18. 
ure, nedelja od 8. do 13. ure. Izdelke 
pošiljamo po tudi  pošti. Torkar Antoni-
ja, s.p., Begunjska c. 23, Lesce, tel.: 
04/53-18-340, 051/649-793 22002127

IŠČEM

IŠČEM izvajalca za izdelavo napušča 
na stanovanjski hiši, tel.: 040/269-
936 22002129

IŠČEM prijazno gospo za pomoč, mož-
nost stanovanja, tel.: 041/414-963  
 22002130

IŠČEMO mizarja, ki  bi nam naredil 
nova vhodna vrata, tel.: 031/410-647 
 22002132

RAZNO
PRODAM

GAJBICE 30-kilogramske, nove, tel.: 
041/673-792 22002122

Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa, ki je izšel 16. avgus-
ta, glavno nagrado, bon za trgovino OBI v vrednosti 20 evrov, 
prinaša Miroslavu Zadravcu iz Železnikov, drugo in tretjo kn-
jižno nagrado, roman Melanda, prejmeta Janez Potočnik iz 
Zgornje Besnice in Marija Petrič iz Kranja. Geslo je bilo Ideje 
za njami recepte za vsak dan. Vsem nagrajencem čestitamo!

OSMRTNICA

V 93. letu je sklenila svojo življenjsko pot naša draga  

Marija Bernik
iz Kranja

Od nje se bomo poslovili na Mestnem pokopališču Kranj v sredo, 
31. avgusta 2022, ob 15. uri. Žara bo v tamkajšnji poslovilni veži-
ci na dan pogreba od 11. ure dalje.

Hči Brigita z Ivom in vnuk Tadej z družino
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Konec tedna, od 26. do 28. avgusta 2022, so Begunje tri dni dihale z Avsenikovo glasbo, ravno tako 
številni tuji in domači obiskovalci Festivala Avsenik. Mi smo se oglasili na drugem festivalskem večeru.

Begunje – Festival Avsenik 
2022 je bil letos šestič, orga-
nizirajo ga na dve leti. V treh 
glasbenih večerih se je na 
odru prireditvenega šotora 
v Begunjah zvrstilo več kot 
dvajset domačih in tujih na-
rodno-zabavnih zasedb.

Med publiko je bilo tako 
kot vedno največ nemško go-
vorečih ljubiteljev Avseniko-
ve glasbe različnih generacij 
in zagotovo toliko tradicio-
nalnih oblačil, t. i. lederho-
sen in dirndlov, kot smo jih 
videli na festivalsko soboto, 
težko vidimo v Sloveniji na 
enem mestu. Pa še slovenski 
oziroma gorenjski folklorni 
kostumi so nam padli v oči.

Od mednarodnega do 
slovenskega dne

Prvi večer festivala so po-
imenovali Mednarodni dan 
– Na avtocesti, kjer je nasto-
pilo tudi kar nekaj tujih za-
sedb, vodila pa sta ga Nuša 
Derenda in Bernd Pratter, 
radijec (ORF), po duši glas-
benik, sicer pa učitelj ma-

tematike in glasbene vzgo-
je, ki ima kar nekaj kilome-
trine v igranju po različnih 
narodno-zabavnih zased-
bah na severni strani meje. 
V soboto je na voditeljskem 
odru Derendo zamenjala 

domačinka, ravno tako ra-
dijka, Urša Mlakar, večer je 
nosil naslov Avsenikov dan – 
Lepo je biti muzikant in med 
drugimi smo prisluhnili Hi-
šnemu ansamblu Avsenik, 
Danaji Grebenc s harmoni-
ko, Ansamblu Saša Avseni-
ka, skupaj sta na odru nasto-
pila tudi oče in hči Gregor 

in Monika Avsenik. V ne-
deljo pa je sledil še Sloven-
ski dan – Slovenija, od kod 
lepote tvoje. V čevlje vodite-
ljice je stopila Darja Gajšek, 
medtem ko je Pratter vodil 
večerni del vse tri dni.

Bogat spremljevalni 
program

Bogat je bil dnevni spre-
mljevalni glasbeni program 
v Gostilni Avsenik Pod Av-
senikovo marelo, Zavod za 
turizem in kulturo Radovlji-
ca je poskrbel za sejem do-
mače obrti ter vodene poho-
de, sprehode in oglede. Sašo 
Gašperin iz zavoda je tisti, ki 
jih je pripravil, jih odvodil, 
pomagala pa mu je še Sabi-
ne Frank, nemško govoreča 
vodnica, ki živi pri nas, poz-
na našo kulturo in fenomen 
ansambla bratov Avsenik.

»Predvsem jih zanima iz-
vor, od kod prihaja navdih 
za glasbo, melodijo, od kod 
energija, če hočete, morda je 
to najbolj primeren izraz,« 
začne svoj odgovor na vpra-
šanje, kaj je tisto, kar nem-
ške ljubitelje Avsenikove 
glasbe najbolj zanima. Na-
daljuje: »Pesmi poznajo pod 
drugimi naslovi. Pogled z Ja-
lovca je Grossglocknerblick, 
Na Golici ima celo besedi-
lo in sliši na ime Trompe-
tenecho  ...« Predvsem gre 
za to, da spoznajo pokraji-
no Avsenikove glasbe. »Da 
vidijo, kje in kako je odra-
ščal Slavko Avsenik; da jim 

predstavimo, kdo so bili nje-
govi prijatelji  ... Od doma-
čega kraja do gorskega za-
ledja, s poudarkom na Be-
gunjščici, Robleku  ... Raz-
ložimo zgodbe za posame-
znimi skladbami, ki jih oni 
ne poznajo, saj ne pozna-
jo izvornih besedil.« Naj-
bolj fascinantna je zgodba 
skladbe Tam, kjer murke 
cveto, ki je edina, ki jo Slav-
ko Avsenik ni pustil preves-
ti v nemški jezik, ker ome-
nja s krvjo prepojeno dolino 
Drage, še izvemo. »Je neka-
ko poklon v spomin talcem, 
ki so jih nemški okupator-
ji med vojno tam strelja-
li in zato prevoda ni pustil. 
Ko oni v živo vidijo grobo-
ve talcev, razumejo celotno 
zgodbo. Ko vidijo Roblek, si 
znajo predstavljati ozadje. 
Vidijo, da ima glasba zadaj 
dejansko neko pokrajino. 
Pravijo, da potem druga-
če poslušajo to glasbo, ker 
jo na drug način razume-
jo.« Marsikateri svoje ga-
njenosti ne skrivajo, zaklju-
či Gašperin, spoznajo pa na 
ta način tudi Vilka. Pri Slo-
vencih pa je tako, da osnov-
no zgodbo poznajo, pa po-
tem iščejo v njej bolj detajle.

Alenka Brun

Na odru se je očetu Gregorju Avseniku (levi) pridružila tudi hči Monika. / Foto: Alenka Brun

Podblica – Združenji borcev za vrednote NOB Kranj in Besni-
ca - Podblica ter Krajevna skupnost Podblica so v petek nad 
Jamnikom pripravili spominsko slovesnost ob 80. obletnici 
smrti Viktorja Kejžarja, ki je padel 28. avgusta 1942 med na-
padom Nemcev na štab 1. grupe odredov nad Jamnikom na 
Jelovici, njegovo truplo pa so vaščani šele mesec dni kasneje 
našli v bližini Bele peči nad Podblico. Ob tej priložnosti so pri 
plošči ob spomeniku, ki je delo akademskega slikarja in kiparja 
Vinka Tuška, položili spominski venec. Slavnostni govornik 
Asim Alidžanović je med drugim poudaril: »Velike so bile 
žrtve za to, kar imamo danes, za našo svobodo, za katero so 
se borili štiri leta. Mnogi svobode niso dočakali. Zato je naša 
dolžnost, da se mi, ki to svobodo danes uživamo, s spošto-
vanjem poklonimo spominu na žrtve NOB.«

Spominska slovesnost nad Podblico

Gorje – V nedeljo je pri spo-
meniku padlim talcem v 
Spodnjih Gorjah potekala 
spominska slovesnost, na 
kateri so se spomnili petih 

talcev, ki so leta 1941 pod hri-
bom Revovca izgubili življe-
nja. Slavnostna govorka na 
slovesnosti je bila sekretarka 
Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo Ra-
dovljica Rina Klinar.

»Tako v državi kot tudi v 
občini je nujno spoštljivo 
sodelovanje različnih. S so-
lidarnostjo lahko premagu-
jemo tudi največje težave. V 
preteklosti smo že dokazali, 
da skupaj zmoremo veliko. 
Tudi upreti se,« je v svojem 

nagovoru povedala Klinarje-
va. Orisala je dogodke pre-
tekle zgodovine in obenem 
opozorila na malomarno 
ravnanje s planetom, o ka-
terem pričajo trenutne pod-
nebne spremembe, vojne in 

epidemija, ki ji ni bilo vide-
ti konca.

Zbrane je pozdravil tudi 
župan Gorij Peter Torkar, 
ki je skupaj s Klinarjevo in 
predsednico krajevne orga-
nizacije zveze borcev Gorje 
Zdenko Repe položil venec 
pred spomenikom. Spomin-
sko slovesnost so dopolnili 
Ina Sekne in Pia Pečar z re-
citacijami pesmi Bine Štam-
pe Žmavc ter veteranski pev-
ski zbor pod vodstvom Fran-
ca Podjeda.

S solidarnostjo  
nad težave

Častna straža garde Slovenske vojske ob spomeniku padlim 
talcem pod hribom Revovca / Foto: Tina Dokl

Zaodrje: voditelja Bernd Pratter in Urša Mlakar ter Sašo 
Avsenik (Ansambel Saša Avsenika) / Foto: Alenka Brun

Festival Avsenik 2022

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

Danes zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Sredi dneva in po-
poldne bo več spremenljive oblačnosti, nastale bodo posamezne 
plohe ali nevihte. V sredo se bo pooblačilo in predvsem popoldne 
bodo krajevne plohe in nevihte. V četrtek se bo čez dan postopno 
jasnilo. Ponekod bo pihal severni veter, nekoliko hladneje bo.

S spominske slovesnosti ob 80. obletnici smrti Viktorja 
Kejžarja nad Podblico / Foto: Lado Nikšič

Pri spomeniku v Spodnjih Gorjah so se tudi  
letos poklonili petim usmrčenim talcem, ki so  
bili zaprti zaradi sodelovanja ali sorodstvenih vezi 
s partizani.

Nika Toporiš


