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PCT-pogoj obvezen skoraj povsod
Suzana P. Kovačič
Ljubljana – Od jutri dalje
morajo skladno z vladnim
odlokom PCT-pogoj za čas
opravljanja dela izpolnjevati
vsi delavci in osebe, ki na ka
kršnikoli drugi pravni podla
gi opravljajo delo pri deloda
jalcu ali samostojno oprav
ljajo dejavnost. Za opravlja
nje dela se PCT-pogoj izpol
njuje tudi s testom HAG za
samotestiranje, ki se izva
ja enkrat tedensko v enakih
presledkih, ni pa to podlaga
za pridobitev QR-kode in ne
omogoča dostopa do drugih

storitev, je na včerajšnji no
vinarski konferenci opozo
ril državni sekretar na mi
nistrstvu za zdravje Franc
Vindišar in dodal: »Sred
stva za samotestiranje s te
stom HAG zagotavlja delo
dajalec oziroma oseba, ki
samostojno opravlja dejav
nost. V primeru neizpolnje
vanja PCT-pogoja delodaja
lec uporabi ukrepe skladno
s predpisom, ki ureja var
nost in zdravje pri delu, in
predpisom, ki ureja delov
na ali uslužbenska razmer
ja, ter kolektivnimi pogod
bami dejavnosti.«

PCT-pogoj morajo izpol
njevati tudi vsi uporabniki
storitev ali prisotni pri izva
janju dejavnosti. Stroške te
stiranja v tem primeru posa
mezniki krijejo sami. Vsi po
trošniki, ki niso prebolevni
ki ali cepljeni, morajo hitri
antigenski test opravljati na
48 ur ali PCR-test na 72 ur.
Prav tako morajo PCT-po
goj izpolnjevati uporabniki
zavodov za prestajanje kazni
zapora, prevzgojnih domov
... ob sprejemu ali ponovni
vrnitvi v nastanitev, če je od
sotnost trajala več kot 48 ur.
42. stran

Foto: Gorazd Kavčič

Od jutri bo PCT-pogoj obvezen praktično za vse zaposlene in uporabnike
storitev. »Epidemija je dinamičen proces, ki od vseh nas zahteva veliko
prilagajanja. Zavedamo se, da vse spremembe niso prijetne, toda na žalost
drugih možnosti nimamo več,« je dejal državni sekretar Franc Vindišar.

Iz skupine Arriva, ki izvaja javni potniški prevoz, so sporočili, da bodo PCT-pogoj pri
sodelavcih izvajali in da so na to ustrezno pripravljeni. Glede preverjanja PCT-pogoja pri
potnikih pa so imeli včeraj usklajevalni sestanek s pristojnim ministrstvom, podrobnejše
informacije za potnike bodo pravočasno objavili na spletni strani www.arriva.si.

Letalnica ima nova rekorda
V osmi izvedbi Red Bull 400 v Planici so bili na startu tekmovalci iz osmih držav. Zmagovalca
zahtevnega teka na letalnico sta Barbara Trunkelj in Luka Kovačič, oba sta dosegla nov rekord.

V iniciativi za novo občino na severnem delu
Kranja napovedujejo, da bo njihovo pobudo za
razpis referenduma v državnem zboru vložila
kranjska poslanka Mateja Udovč.

Maja Bertoncelj
Rateče – Najtežje od prizo
rišč med tekmovanji Red
Bull 400 je tudi letos ostalo
slovensko. Slavila sta Luka
Kovačič in Barbara Trunkelj,
oba z rekordom letalnice.
Štiristo metrov dolgo progo
z 202 višinskima metroma,
navzgor seveda, in z več kot
petdesetodstotnim povpreč
nim naklonom je Kovačič
premagal v štirih minutah in
53 sekundah. Svoj zadnji re
kord je izboljšal za tri sekun
de. Drugi je bil Klemen Špan
ring (5:10), ki je lani osvojil
naziv najboljšega mladega
gorskega tekača pri nas, tre
tji je bil Andrej Koželj (5:13).
413. stran

Do referenduma s
pomočjo Udovčeve
Simon Šubic

Luka Kovačič je bil najboljši v Planici četrtič zapored, ob vsaki zmagi je postavil tudi
nov rekord. / Foto: Samo Vidic

Kranj – Po nekajmesečnem
zatišju so pobudniki usta
novitve nove občine na se
vernem delu mestne občine
Kranj pred novim dejanjem.
Včeraj je namreč iniciativa,
ki jo v javnosti predstavlja
predvsem mestna svetnica
Barbara Gunčar, napoveda
la vložitev predloga za raz
pis posvetovalnega referen
duma za ustanovitev Obči
ne Golnik, kar bodo javno
sti podrobneje predstavili v
sredo v Goričah. Pred tem

se bodo predstavniki sed
mih krajevnih skupnosti s
severa Kranja sestali tudi z
državno poslanko Matejo
Udovč (SMC), ki naj bi pre
dlog za razpis vložila v držav
nem zboru.
V iniciativi za ustanovitev
nove občine so razložili, da
bi jo večina prebivalcev po
imenovala Brdo pri Kranju.
Ker pa mora občina nosi
ti ime po enem od krajev na
njenem območju, so se odlo
čili za Golnik, ki je s kliniko
najbolj prepoznaven.
43. stran
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Urbane klopce
na Čufarjevem trgu

V Kranju zagnali
projekt Prostofer

Kmetice uživale
v druženju

Angelski koncert

Občina Jesenice bo v okviru parti
cipativnega proračuna v prihod
njih dveh letih izvedla enaindvaj
set projektov v skupni vrednosti
280.000 evrov. Med njimi so tudi
urbane klopce in talne igre na Ču
farjevem trgu.

Pred dnevi je v Kranju začela ura
dno delovati brezplačna telefon
ska številka 080 10 10 v okviru
projekta Prostofer, ki zagotavlja
brezplačen prevoz starejšim in in
validom s pomočjo voznikov pro
stovoljcev.

Predstavnice gorenjskih društev
kmečkih in podeželskih žena so se
zbrale na tradicionalnem sreča
nju, ki so ga težko čakale, saj je
lani odpadlo. Med epidemijo so
bile prikrajšane tudi za društvene
aktivnosti in druženje.

Danes bo pretežno jasno.
Jutri čez dan se bo od zahoda oblačnost povečala.
V četrtek bo spremenljivo
oblačno s padavinami.
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S samostojnim koncertom je v pe
tek zvečer v domači Besnici nav
dušil Tilen Lotrič, kjer je prvič v
živo zapel tudi svojo zadnjo, že
šesto skladbo, ki nosi naslov An
gel. Na odru se mu je pridružil
glasbeni kolega Dejan Kranjc, ob
činstvu poznan kot Dejan Dogaja.

17

10/25 °C
jutri: delno jasno
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Nova abonmajska sezona simfonikov RTV SLO

Foto: Janez Kotar

Simfonični orkester RTV Slovenija začenja svojo 66. koncertno
sezono z novim ciklom Kromatike. Kromatiko letos odlikuje
pet izvrstnih dirigentov, svetovno priznani solisti, klasika, džez
in rok. V letošnjih koncertnih večerih bo Simfonični orkester
gostil številne odlične soliste – inštrumentaliste in sopranistko,
tako svetovno priznane kot domače umetnike, priložnost pa
bodo dali tudi mlajšim. Repertoar za devet raznolikih večerov
so izbrali v sodelovanju s šefom dirigentom in z gostujočimi
dirigenti, upoštevali pa so tudi predloge solistov.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa
trajnostno nakupovalno vrečko. V žrebu boste sodelovali, če
boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kako je ime šefu dirigentu Simfoničnega orkestra RTV Slovenija? Odgovore s svojimi
podatki pošljite do petka, 24. septembra 2021, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Smeh je pol zdravja, 1. del
Korona nam natika maske na obraz in duši še tisto malo smeha, kolikor ga premoremo Gorenjci, ki tako hitimo delati, da
se niti smejati nimamo časa.
Na moje poročanje o knjigi, ki govori, kako nas darila povezujejo, se mi je odzvalo neverjetno veliko ljudi. To me je
spodbudilo k ponovnemu pisanju.
Pred seboj imam knjigo Smeh stoletij, zbirko najboljših svetovnih anekdot in dovtipov vseh časov in narodov. Knjiga ima
348 strani. Ne nameravam pisati obnove, izbrala sem le nekaj
misli in citatov iz nje. Knjiga naj bi bila zakladnica veselih in
zabavnih zgodbic, ki naj bi razvedrile in razveselile človeka. V
njej so anekdote zbrane po časovnem redu in po narodih, kakor
so se pojavljali v zgodovini. Anekdote so zdravilo proti utrujenosti, dolgočasju in osamljenosti. Knjiga se začenja z besedami
Marka Twaina: »Med najboljše reči na svetu sodi smeh. Gube
na človekovem obrazu bi morale biti sledi smeha.« Najprej
so predstavljeni Grki in Rimljani. V njihovem humorju se največkrat odražata njihova stroga vzgoja in duhovitost. Primeri:
1. Neki tujec, ki je izredno dolgo stal na eni nogi, je dejal
Špartancu: »Ne verjamem, da bi ti mogel toliko časa vzdržati
kot jaz.« »Jaz ne,« odgovori nagovorjeni, »toda tako uslugo
ti lahko naredi vsaka gos.«
2. Ko je grški filozof in matematik Pitagora odkril svoj znameniti izrek, je daroval bogovom sto volov. Od takrat vsi voli
trepetajo, če kdo odkrije novo resnico.
3. 'Ideal' zlobne zakonske žene je bila Sokratova Ksantipa.
Ujezila se je in moža pošteno ozmerjala, nazadnje pa je pljusnila vanj še golido umazane vode. Sokrat je čisto mirno rekel:
»Sem si kar mislil, da bo za grmenjem še deževalo.«
4. Ustanovitelj življenjske filozofije ravnodušnosti je rad gledal
za mladimi dekleti. Ko so ga zbadali, da se to za filozofa ne
spodobi, je dejal: »Lepotice bi se mi smilile, če bi jih ljubili
samo tepci.«
Rimljani so bili politično silen narod, njihova šala pa je bolj
groba in vsakdanja.
Nadaljevanje prispevka o smehu bo objavljeno v eni od prihodnjih številk Gorenjskega glasa. Prispevek nam je poslala
naša naročnica Majda Pogačnik iz Kranja.

Nagrajenca
V nagradni igri, ki je bila objavljena 3. septembra, prejmeta
namizno svetilko Marinka Novak iz Mavčič in Silvo Simončič
iz Kranja. Nagrajencema čestitamo!

Darilo
www.gorenjskiglas.si

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JELKA OREL z Bohinjske Bele.
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PCT-pogoj obvezen skoraj povsod
31. stran
PCT-pogoja ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let, osebam, ki pripeljejo otroka oziroma učenca v vrtec ali prve
tri razrede osnovne šole,
v glasbeno šolo do vključno drugega razreda, osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi
potrebami, pa tudi osebam,
ki k izvajalcu zdravstvene
dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta
starosti oziroma odraslega,
ki ni sposoben skrbeti zase,
ter učencem in dijakom pri
prevozu z javnim potniškim
prometom.

Med izjemami torej od
srede dalje tudi ni več obisk
bencinskih servisov, bank,
trgovin s tehničnim blagom,
verskih obredov ...

Kakšni so odzivi
»Po novem odloku morajo od 15. septembra tudi uporabniki poštnih storitev, torej stranke, ki storitev opravijo v poštni poslovalnici, izpolnjevati PCT-pogoj. Tudi
v prihodnje si bomo prizadevali, da bo izvajanje na-

jo skenirajo. »To ni najbolj
prijetno opravilo, ampak je v
trenutni situaciji nujno. Seveda pa pogoji delno vplivajo
tudi na obisk studia.«
V Domu upokojencev
Kranj za zaposlene izvajajo testiranja na covid-19
enkrat tedensko, tako kot
je to določeno, vendar ne s
samotestiranjem. »Pri obiskovalcih preverjamo PCT-pogoj ob vstopu v dom. Večina to odobrava in sprejema. Sproti jih zaprošamo

kapacitetam zdravstvenega
sistema. Ta trenutek imamo aktivnih že deset covidnih bolnišnic in s povečevanjem potrebnih kapacitet za covid je pričakovati pomembno zmanjševanje rednih programov. Prosim vas za dosledno izvajanje vseh teh ukrepov,« je
še povedal Franc Vindišar
in znova pozval k cepljenju
proti covidu-19. S prvim odmerkom je cepljenih 58 odstotkov starejših od 18 let in

Izjema nujna medicinska
pomoč
V zdravstvenem sistemu
PCT-pogoja ni treba izpolnjevati le v primerih nujne
medicinske pomoči. Med
izjemami so še nujna oskrba z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami,
zagotavljanje javnega reda
in miru, varnost in obramba
ter zaščita in reševanje.
Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki
in potrebščinami se štejejo prodajalne, ki v pretežni
meri prodajajo živila in pijačo, specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, vendar
pozor: ta izjema ne velja v trgovskih centrih. PCT-pogoj
bodo preverjali ob vstopu v
trgovski center, je včeraj pojasnil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc.

Preverjanje PCT-pogoja
Odlok določa tudi, da preverjanje izpolnjevanja PCT-pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. »To ni omejevalni
pogoj, ampak s tem pustimo gospodarstvo odprto. Z
malo truda se to da nadzorovati, vsaj naši sosedje Avstrijci to dokazujejo,« je še
pojasnil Simon Zajc.
PCT-pogoj osebe dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, prebolelosti
ali z dokazilom o cepljenju
(QR-koda ali drugo potrdilo). Sprememba je pri prebolevnikih, ki pogoj izpolnjujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR-testa, ki je starejši od deset
dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni. Vlada je torej pogoj prebolelosti znova skrajšala z osem na šest
mesecev. »S to spremembo pogoj izenačujemo z večino držav Evropske unije,«
je povedal državni sekretar
Vindišar.

PCT-pogoja ne bo treba izpolnjevati osebam, ki pripeljejo otroka v vrtec, higienska
priporočila NIJZ pa ostajajo tako kot povsod drugje. / Foto: Gorazd Kavčič
ših storitev potekalo varno
in nemoteno,« so sporočili
iz Pošte Slovenije in dodali, da pa izvajalci storitev Pošte Slovenije strankam niso
dolžni dokazovati izpolnjevanja tega pogoja.
PCT-pogoj velja tudi za
zaposlene in uporabnike storitev na področju javne uprave. Na Občini Tržič
v prejšnjem tednu še niso
preverjali izpolnjevanja tega
pogoja, po presoji direktorja občinske uprave Klemena
Srne je bil odlok še nejasen
in je zahteval korekcije. Na
podlagi spremenjenega odloka, ki bo začel veljati jutri,
bodo izdali interna navodila. »Preverjanje se bo predvidoma izvajalo v sprejemni
pisarni ob vhodu v občinsko
stavbo ali pri javnem uslužbencu, ki bo prišel v stik z
uporabnikom, oziroma v
kombinaciji obojega,« je pojasnil Srna.
Iz dm Studia, ki ima frizerski in kozmetični salon
tudi v Kranju, so sporočili,
da sodelavcem že omogočajo samotestiranje na delovnem mestu, pod nadzorom
nadrejene osebe. »Želimo,
da imajo vsi sodelavci možnost testiranja na hiter in
enostaven način, predvsem
zaradi varnosti na delovnem
mestu, tako za stranke kot
tudi za zaposlene,« so pojasnili in dodali, da preverjanje PCT-pogoja za stranke
poteka s pomočjo aplikacije
za preverjanje QR-kode, ki

za razumevanje in spoštovanje odloka. Odgovornost
je na vseh nas, ki smo in
prihajamo v stik stanovalci,
da odgovorno pristopimo
k spoštovanju ukrepov in
zdravi vstopamo v dom,« je
pojasnila direktorica Doma
upokojencev Kranj Nadja
Gantar.

Uporaba zaščitne maske
Glede uporabe zaščitnih
mask (in izjem) v istem vladnem odloku ni sprememb
glede na prejšnji teden. Maske ostajajo obvezne v notranjih prostorih in tudi zunanjih, kjer ni mogoče zagotavljati medsebojne razdalje
1,5 metra.
Tudi pogoji za vstop v Slovenijo do 19. septembra ostajajo nespremenjeni.

Epidemiološke razmere
V prejšnjem tednu smo
znova imeli večkrat po tisoč okužb s koronavirusom
na dan. Včeraj se je v bolnišnicah zdravilo že 312 covidnih bolnikov, od tega 74
na intenzivni negi. »Epidemija nas ne sme deliti, temveč ravno nasprotno, mora
nas povezovati. Okoliščine
od nas v tem trenutku zahtevajo, da ukrepamo odločno in s tem zaščitimo življenja ljudi. Odlok PCT je bil
pripravljen z namenom, da
zagotovi maksimalno zaščito vseh državljanov Republike Slovenije. Posebna skrb
je namenjena omejenim

49 odstotkov celotne populacije. Polno cepljenih je 53
odstotkov starejših od 18 let
in 44 odstotkov celotne populacije.

Termini cepljenj
Občina Železniki bo v sodelovanju z ekipo Ambulante Košir izvedla odprto cepljenje brez predhodne najave ta petek od 18. ure do 18.30
v Gasilskem domu Davča in
v torek, 21. septembra, od 18.
ure do 18.30 v Dvorani Ivana Groharja v Spodnji Sorici. Na voljo bosta cepivi Pfizer in Janssen. S seboj prinesite zdravstveno kartico,
in če imate, tudi kartonček
prvega cepljenja in cepilno
knjižico.
Cepljenje brez naročanja bo v Zdravstveni postaji Naklo danes od 12. do 14.
ure, v TIC-u v Škofji Loki od
8. do 12. ure, v ZD Tržič pa
od 14. ure do 16.30. Do konca tedna naj bi s tretjim odmerkom cepili tudi stanovalce Doma Petra Uzarja
Tržič.
V sredo in četrtek se v
kranjski vojašnici nadaljuje
cepljenje naročenih in nenaročenih, pa tudi prejšnji teden začeto množično cepljenje starostnikov s tretjim odmerkom (starostna meja se
spušča na 70 let). V načrtu
ostaja tudi petkovo cepljenje
koncesionarjev v sistemu
ZD Kranj ter redovnic in duhovnikov v samostanih Repnje, Brezje, Trstenik.
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Narava ne pozna meja
Naredili smo veliko, marsikaj je treba še postoriti. A pot je začrtana in treba ji je le še odločno slediti.
Tako bomo zagotovo – ponekod smo že danes – vzor celotni Evropi. Ta cilj bo še bolj pomemben, če
nam v tem spreminjajočem se svetu uspe vključiti tudi mlade, je zbrane na osrednji slovesnosti ob
štiridesetletnici Triglavskega narodnega parka v slovenskem jeziku nagovoril Stefano Santi, skupaj z
Janezom Bizjakom letošnji prejemnik Belarjevega priznanja.
Marjana Ahačič
Stara Fužina – V okviru praznovanja 40-letnice delovanja Triglavskega narodnega parka (TNP) so v petek v
Centru TNP v Stari Fužini
pripravili osrednji dogodek
v jubilejnem letu: na slavnostni seji sveta in strokovnega sveta zavoda TNP so
podelili tradicionalno Belarjevo priznanje. Skupaj sta
ga prejela nekdanji direktor TNP Janez Bizjak in Stefano Santi, nekdanji direktor Naravnega parka Julijsko predgorje. Sosednja parka, pred dobrim desetletjem
razglašena tudi kot čezmejno območje Ekoregija Julijske Alpe, sta od prvega sodelovanja leta 1996 do danes zgradila trdno čezmejno partnerstvo, so poudarili v obrazložitvi.

Za skupno dobro
čezmejnega območja
Kot je zapisno v obrazložitvi, je v času direktorovanja Janeza Bizjaka TNP
postal uveljavljeno in zgledno upravljano zavarovano območje ne le v slovenskem, temveč tudi v evropskem merilu. »Prispevek
Janeza Bizjaka na področju raziskovanja, varovanja in ozaveščanja o pomenu Julijskih Alp je neprecenljiv. Je večni ambasador
parka in Julijskih Alp. Pod
njegovim vodstvom so bili
uveljavljeni mednarodni
varstveni standardi Svetovne komisije za zavarovana
območja, razglašeno je bilo
območje Unesco MAB Julijske Alpe, veliko je prispeval k ratifikaciji Alpske konvencije v Sloveniji.
Stefano Santi je s svojo izjemno osebnostjo bistveno

Janez Bizjak in Stefano Santi, prejemnika Belarjevega priznanja v jubilejnem letu
Triglavskega narodnega parka / Foto: Primož Pičulin
pripomogel k celostnemu in poenotenemu urejanju Julijskih Alp. »Njegova sposobnost izpostaviti in nadgraditi ter povezati različno misleče, vse z namenom doseganja boljšega
skupnega cilja, je neizmerna. Narava ne pozna meja in
v tem duhu je v času direktorovanja v Naravnem parku
Julijsko predgorje tudi deloval – za skupno dobro čezmejnega območja Ekoregija
Julijske Alpe,« je zapisano v
obrazložitvi.

Z mislijo na prihodnje
rodove
Oba prejemnika letošnjega Belarjevega priznanja –
namenjeno je posameznikom in organizacijam za
uspešno delo, prispevek k
poslanstvu, ozaveščanju in
promociji narodnega parka, ohranjanju biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine

v narodnem parku – sta se
zahvalila za izkazano pozornost. Bizjak je v svojem nagovoru predvsem še enkrat
spomnil na dr. Antona Belarja, dolgo prezrtega znan-

z mirom. In ko sem imel priložnost spoznati ljudi, ki so
svojemu delu predani in zavezani ohranjanju vsega naštetega, so moji obiski TNP
postali mali prazniki.«

Stefano Santi: »Z gospodom Bizjakom sva se že po
prvem srečanju v trenutku strinjala, da narava ne
pozna meja. Tako smo začeli graditi sodelovanje,
sanjati o velikem skupnem zavarovanem območju
Julijske Alpe brez državne meje. Vse z mislijo na
prihodnje rodove.«
stvenika in izumitelja, predvsem na področju seizmologije, pa tudi enega od idejnih
očetov zaščitene doline Triglavskih jezer in Triglavskega narodnega parka.
Stefano Santi, ki je svoj zahvalni nagovor prebral v slovenskem jeziku, pa je dejal:
»Neokrnjena narava, kristalno čiste vode, visoke gore,
travniki, polni rož, in ohranjene vasi so me vedno napolnile

Priznanje je nagrajencema podelil predsednik sveta
TNP Bojan Dejak, zbrane na
slovesnosti pa sta nagovorila še bohinjski župan Jože
Sodja ter član sveta TNP in
predsednik sveta KS Stara
Fužina Bojan Traven. Oba
sta poudarila pomen sožitja
in sodelovanja vseh deležnikov v parku in skupno zavezanost v prizadevanjih za razvoj območja.

Do referenduma s pomočjo Udovčeve
31. stran
Sedež občine bi bil v Predosljah, kjer imajo v še pra
zni novozgrajeni stavbi župnišča ob kulturnem domu
najboljše prostorske pogoje za delovanje občinske
uprave. »Iniciativa ni uperjena proti trenutni občinski mestni upravi. Iniciativa je nastala zaradi neučinkovite občinske politike pri
razvoju podeželja v zadnjih
deset
letjih. V primeru novonastale občine bi se tako

MOK lahko bolje posvetila
delovanju in razvoju mesta
in primestnega okolja, kar
bi omogočilo hitrejši razvoj
regije kot celote,« zatrjujejo.
Poslanka Mateja Udovč
je potrdila, da so se v iniciativi obrnili nanjo s prošnjo,
da predlog vloži v državnozborsko proceduro. »Vedno sem pripravljena pomagati uresničiti vsak predlog,
ki je izvedljiv, kar dokazujejo številni vloženi in sprejeti amandmaji. Tako sem,
seveda ob podpori drugih

poslancev, pripravljena vložiti tudi predlog za razpis
posvetovalnega referenduma za Občino Golnik, seveda če je pobuda resna, če
so za to izpolnjeni vsi zakonsko predpisani pogoji in
predvsem če za njo stoji lokalno prebivalstvo in krajevne skupnosti. Vendarle gre
za ustavno pravico. Sicer pa
menim, da so problemi povsod po Sloveniji in da bi bilo
zelo dobro, če bi se o njih čim
več pogovarjali in na ta način
iskali rešitve,« je povedala.

Za mnenje smo zaprosili
tudi kranjskega župana Matjaža Rakovca, a ga včeraj do
zaključka redakcije še ni
smo prejeli.
Za razpis posvetovalnega referenduma o ustanovitvi nove občine je sicer po
trebna večina glasov poslank
in poslancev, na Ministrstvu
za javno upravo pa so že pred
časom pojasnili, da vlada nasprotuje ustanavljanju novih občin, nasprotno – podpira združevanje sedanjih
občin.

KOMENTAR
Marjana Ahačič

Dostava na dom

V

čeraj spet nisem kuhala
kosila, pripeljali so mi
ga domov. To je (slaba?)
navada, ki mi je ostala iz časov
drugega vala epidemije, ko se
mi je zdelo prav, da z naročanjem hrane pri bližnjih gostincih pomagam, da bodo ti lažje
prebrodili zaustavitev javnega
življenja ... Potem sem ugotovila, da je tisti en dan v tednu, ko
se mi ni treba ukvarjati s kuhanjem in pomivanjem posode,
precej manj naporen od običajnega delovnika, ko se, razpeta
med računalnikom, telefonom
in lonci, pozno popoldan zgrudim na kavč in štejem ure, ki
me še ločijo do konca dneva.
Tokrat smo jedli kitajsko.
Za štiri osebe sem naročila tri
glavne jedi, dve kislo-pekoči
juhi in sojine kalčke. Hrana
je bila okusna, po kosilu sem
le še oplaknila štiri prozorne
plastične posode s pokrovom,
ki so ostale od chop sueya in
kalčkov, dve okrogli, v katerih
je bila juha, in eno iz 'penaste'
plastike, malo debelejšo, v kateri je bil riž.
Bambusove palčke, ki jih
priložijo kitajski hrani, se odlično obnesejo, da hitro zagori
v kaminu. Vsak čas bo jesen in
bodo prav prišle. Papirnate prtiče tudi uporabim, vanje shranim čebulo in krompir. Ampak
posode, v katerih je hrana ...
teh imam v shrambi že celo
skladovnico. Potrebujem jih
v resnici ne, da bi jih odvrgla,
se mi zdijo prelepo ohranjene,
ubogega Kitajca, ki sprejema
naročila za dostavo na dom,

pa tudi ne upam vprašati, če
bi jih, pomite in osušene, vzel
nazaj in mi jih prihranil za
naslednjič.
Pred kratkim je začela veljati uredba o prepovedi dajanja
nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na
trg. Prepovedani so plastični
pribor, krožniki, slamice in vatirane palčke, to so v glavnem
tisti izdelki, ki jih je težko ali
nemogoče reciklirati. To se mi
zdi seveda odlična novica.
Ampak če pomislim, da smo
v letu in pol, kar traja epidemija, večinoma pozabili, kako
pogumno smo pred pred 'covid
ero' po sadje in zelenjavo v trgovino odhajali s svojimi vrečkami za večkratno uporabo, da so
nam celo mesnine ponekod že
prijazno natehtali v embalažo,
ki smo jo prinesli od doma ...
vidim, da je prepoved uporabe
plastičnega pribora, krožnikov,
slamic in vatiranih palčk le
drobna stopinja naprej, komaj
opazna ob velikih korakih, ki
smo jih v tem času naredili
nazaj.
Lahko bi rekli tudi: zgolj
kaplja v morje. Tisto morje, v
katerem že leta plavajo strašljivi otoki odvržene plastike.
Sestavljeni so iz vsega mogočega, tudi iz plastenk, ki jih je
sicer mogoče reciklirati, a jih
po svetu prodajo 1,3 milijarde
vsak dan in le 65 odstotkov jih
v Evropi zberemo za recikliranje. Preostale bodo razpadale
na stotine let. Tako kot, žal,
morda tudi ostanki mojega kitajskega kosila.
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Deset let univerze
Univerza za starejše na Jesenicah letos beleži
desetletnico delovanja.
Maša Likosar
Jesenice – Ustanovni zbor
Univerze za tretje življenjsko obdobje je potekal 17.
maja leta 2011 v Gledališču
Toneta Čufarja. Že v prvem
šolskem letu se je v kreativnost, geografijo, kulturno
dediščino, zdravje in šport
vpisalo 128 starejših, pri čemer je bilo največ zanimanja za zdravje. V desetletju
je bilo skupno vpisanih 1253

tudi risanja, česar prej nisem znala,« nam je zaupala
Koželjeva.
Na Univerzo je od samega začetka vpisanih 24 udeležencev, ki so jim ob tej priložnosti izročili diplome.
Strokovno in kvalitetno vsebino v sekcijah že vseh deset
let podajo štirje predavatelji: Marjeta Žohar, Andreja
Koprivec, Nataša Kokošinek
in Katjuša Radinovič, ki so v
zahvalo prejeli darila.

Udeležencem, ki so na Univerzo vpisani od samega
začetka, so izročili diplome. / Foto: Primož Pičulin
udeležencev, največji vpis
je bil v šolskem letu 2019–
2020, ko je univerzo obiskovalo 140 udeležencev. V šolskem letu 2014–2015 so se
preimenovali v Univerzo za
starejše, naslednje leto pa so
univerzi dodali še eno sekcijo, in sicer umetnostno zgodovino, ki se ji je kasneje pridružila še umska vadba.
Zdenka Koželj, ki že devet
let obiskuje Univerzo, je povedala, da ji obiskovanje sekcij popestri in izboljšuje življenje, širi znanje, obenem
spoznava nove ljudi. »Poleg tega sem postala bolj samozavestna, naučila sem se

»Aktivno staranje pomeni zagotavljanje ljudem, da
čim dlje ostanejo samostojni in odločajo o lastnem
življenju, za kar potrebujejo primerno znanje in kompetence,« je na praznovanju
desetletnice v Banketni dvorani Kolpern dejala direktorica Ljudske univerze Jesenice Maja Radinovič Hajdič in dodala: »Starejšim je
treba dati priložnost, da pokažejo, da so aktivni člani
skupnosti, da ji lahko veliko
prispevajo ter pozitivno vplivajo na kvaliteto življenja v
njej ter da nikakor niso strošek in breme družbe.«

Začeli bodo preurejati
cesto v dolino Vrata
Suzana P. Kovačič
Mojstrana – Direkcija RS za
infrastrukturo (Direkcija) je
pristopila k preureditvi makadamske ceste od Mojstrane v dolino Vrata. Izbrani izvajalec Gorenjska gradbena
družba (GGD) bo dela, katerih pogodbena vrednost znaša dobrih 1,6 milijona evrov,
začela še ta mesec. Zaradi
del je od 27. septembra do
22. novembra od ponedeljka do petka od 7.30 do 17.
ure predvidena popolna zapora ceste. Kot so povedali na Direkciji, cesta poteka
po Triglavskem narodnem
parku, zato je treba uporabiti materiale, ki so skladni

z značilnostmi kulturne dediščine in značilni za narodni park (za asfaltno zmes
bo tako uporabljen samo
svetel apnenec brez primesi
magmatskih kamnin). Urejeno bo tudi odvodnjavanje,
bankine in brežine. Na Občini Kranjska Gora so se te informacije razveselili. Asfaltiranje ceste je bilo med prvimi cilji v sklopu celotnega
projekta umirjanja prometa v dolino Vrata, za katerega se zavzema občina in ki
vsebuje že kar nekaj izvedenih aktivnosti (akcije umirjanja prometa, števec vozil
pred vstopom v dolino Vrata, aktivnosti za dodatna parkirišča v Mojstrani ...).

Gorenjski glas
torek, 14. septembra 2021

Urbane klopce in talne
oznake na Čufarjevem trgu
Občina Jesenice bo v okviru participativnega proračuna v prihodnjih dveh letih izvedla enaindvajset
projektov v skupni vrednosti 280.000 evrov. Med projekti, ki so jih izglasovali občani, so med drugim
urbane klopce in talne igre na Čufarjevem trgu, nov kolesarski poligon na Plavžu, obnova fasade
gledališča, ureditev igrišča na Kočni, ureditev sredinskega otoka v krožišču na Hrušici ...
Urša Peternel
Jesenice – V jeseniški občini so občani letos prvič dobili možnost, da soodločajo
o porabi dela proračunskih
sredstev. V sklopu participativnega proračuna, ki so ga
poimenovali JES odločam,
so na Občini Jesenice prejeli
150 predlogov projektov, od
tega so jih 56, ki so izpolnjevali kriterije in so izvedljivi,
uvrstili na glasovanje. To se
je zaključilo prejšnji teden,
in kot so sporočili z Občine
Jesenice, so občani izglasovali 21 projektov, ki jih bodo
uresničili v naslednjih dveh
letih. Občina bo za njihovo izvedbo v proračunih za
leti 2022 in 2023 namenila
280.000 evrov.
Med izglasovanimi projekti so denimo nov kolesarski poligon na Plavžu, obnova fasade na gledališču, ureditev igrišča na Kočni, ureditev sredinskega otoka v krožišču na Hrušici, nova igrala

Na Trgu Toneta Čufarja bodo na predlog občanov v sklopu participativnega proračuna
postavili urbane klopce in uredili talne igre. / Foto: Gorazd Kavčič
ob Domu Pristava, postavitev urbanih klopc in ureditev talnih iger na Čufarjevem trgu ...
Glasovanja se je udeležilo 14 odstotkov vseh upravičencev, najnižja udeležba
je bila v Krajevni skupnosti
Plavž, kjer je znašala manj

kot štiri odstotke, najvišja pa
v Planini pod Golico, kjer je
presegla 57 odstotkov.
Kljub temu je jeseniški župan Blaž Račič na splošno zadovoljen z odzivom na projekt, ki so se ga na Jesenicah
lotili prvič. Želi si, da bi bili
občani aktivni državljani.

Drugi rebalans proračuna
Suzana P. Kovačič
Kranjska Gora – S sprejetim
drugim rebalansom proračuna Občine Kranjska Gora
je predvidenih za približno
11,5 milijona evrov prihodkov, odhodkov za skoraj 14,7
milijona evrov, primanjkljaj
se krije iz ostanka preteklih
let. V načrtu je odkup zemljišč pri igrišču oziroma v
bližini vstopne točke v ferato Hvadnik v Gozdu - Martuljku. Domači župan Janez
Hrovat je povedal, da bi občina zemljišča lahko uredila
za parkirišča, turistično-informacijski center ...
Kar 650 tisoč evrov namenjajo za preplastitev cest v

občini za povečanje prometne varnosti, ureditev cest
po zaključenih obnovah komunalnih vodov, lepši videz
krajev. V sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom
(TNP) in državo potekajo
tudi aktivnosti razbremenitve območja TNP z vozili.
Občina je razbremenjena
plačila zdravstvenega zavarovanja osebam brez zaposlitve in mrliških ogledov,
ki jih je po novem zakonu
v letu 2021 prevzel državni
proračun. Na prihodkovni
strani je sprememba tudi pri
financiranju naravnih nesreč, občina bo prejela sofinancirana sredstva za sanacijo plazu pri zajetju Jurež,

gozdno cesto Hladnik–Čikica pa bodo sanirali prihodnje leto.
V rebalans so dodana
sredstva za odkup zemljišča za vodohran Srednji Vrh,
obnovo ograje železniškega
mostu v Kranjski Gori, postavitev parkomatov, javno
razsvetljavo ceste v Podkorenu in sprehajalne poti v Mojstrani, projekt sanacije meteornih in fekalnih voda v Naselju Ivana Krivca v Kranjski
Gori, popravilo in menjavo
hidrantov, menjavo cevovoda Jurež ...
Občina Kranjska Gora ohranja približno petodstotni
delež (50 tisoč evrov) v družbi
RTC Žičnice Kranjska Gora.

»Prav spodbujanje aktivnega državljanstva pa je
bil eden od namenov tega
projekta,« je poudaril župan, ki si želi, da bi čez dve
leti, ko bodo projekt znova
izvedli, prejeli še več predlogov in dosegli še boljšo
udeležbo.

Kot je pojasnil župan Hrovat,
v družbi načrtujejo investicijski cikel, na nedavni skupščini so tudi odločali o dokapitalizaciji družbe, a bo treba
najprej počakati na pozitivna
mnenja s strani pristojnih institucij.
V naslednje proračunsko leto pa občina prenaša sredstva za projekte, ki
letos ne bodo realizirani;
gradnja pločnika v Gozdu
- Martuljku, projekt pametne skupnosti, postavitev
igral na Dovjem ...
Odprta je tudi nova postavka v Načrtu razvojnih
programov.
Zdravstveni
dom Jesenice se je prijavil
na javni razpis za nakup IT-opreme za ekipe mobilnih
enot nujne medicinske pomoči, pogoj razpisa je bil, da
kandidira občina, ki pa bo ta
sredstva dobila povrnjena.

Spominska plošča Alojzija Knafelca bo obnovljena
Jasna Paladin
Ukanc – Pred dnevi so strokovni delavci Restavratorskega centra ZVKD Slovenije zaradi dotrajanosti odstranili
spominsko ploščo, ki je bila
postavljena na skali v bližini

koče pri Triglavskih jezerih.
Plošča je postavljena v spomin Alojziju Knafelcu (1859–
1937), dolgoletnemu gospodarju koče, planinskemu aktivistu, očetu rdeče-bele planinske markacije in avtorju Slovenske planinske poti. Zaradi

popolne dotrajanosti in obledelosti napisa so jo strokovni delavci zavoda za kulturno dediščino prepeljali v Ljubljano, kjer jo bodo obnovili,
so sporočili s Planinske zveze Slovenije (PZS). »Plošča
bo predvidoma postavljena

nazaj na isto mesto pred začetkom planinske sezone v
letu 2022. Vse planince, ki
bodo pogrešili spominsko
ploščo, prosimo, da obvestilo sprejmejo z razumevanjem,« je dodal vodja projektov na PZS Miro Eržen.

xxlsports.at
Ponudba velja samo
od 16. do 18. 9. 2021
oz. do odprodaje zalog.

Veliko odprtje v nakupovalnem
centru Südpark Celovec/Klagenfurt
16. 9. od 7. do 18. ure
2.500 m2 raja za športne navdušence z najboljšim svetovanjem, najboljšimi storitvami, najboljšimi blagovnimi
znamkami in najboljšimi cenami

-55%

Na voljo samo v poslovalnici
Celovec/Klagenfurt

99

90

• vodotesno

Minimalistična jakna, ženska/moška
Lahka minimalistična in stisljiva jakna hardshell.
PN: 1169306/1169316. Priporočena prodajna cena: 220 €

• v zalogi 200 kosov
• na osebo samo 1 kos

990

Na voljo samo
v poslovalnici
Celovec/Klagenfurt

-84%

• v zalogi 70 kosov
• tudi za uporabo
na prostem

269€

Na voljo samo
v poslovalnici
Celovec/Klagenfurt

• v zalogi 100 kosov
• na osebo samo 1 kos

9990

-55%

Na voljo samo
v poslovalnici
Celovec/Klagenfurt

-50%

Shuffle SD Usx, Unisex

Outdoor Roller

Forerunner 45 GPS, ženska/moška

Privlačni športni copati iz semiša. Vložek
SoftFoam+- zagotavlja še višje udobje.
Primerni za vsestransko uporabo. PN: 1180010.
Priporočena prodajna cena: 60 €

Stiga Outdoor Roller je vrhunska
namiznoteniška miza za uporabo tako v
notranjih prostorih kot na prostem. Miza je
zelo stabilna, ker je na kolescih, se z lahkoto
prestavi na drugo želeno mesto. PN: 1039304.
Priporočena prodajna cena: 599 €

Lahka in elegantna pametna ura, GPS,
srčni utrip, merjenje spanja, številni dodatni
brezplačni programi itn. PN: 1167626/1167625.
Priporočena prodajna cena: 199,99 €

Priporočeno prodajno ceno predpiše proizvajalec oz. dobavitelj.

Dodatne informacije na xxlsports.at
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Venec položil tudi Pahor
Simon Šubic
Kranj – Minuli petek je ob 91.
obletnici tragičnih dogodkov
v gozdu pri Bazovici, kjer so
po končanem prvem trža
škem procesu 6. septembra
1930 usmrtili slovenske do
moljube in borce proti fašiz
mu Ferda Bidovca, Frana Ma

Gorenjski glas
torek, 14. septembra 2021
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1930, so se udeležile skupna
delegacija obeh krovnih or
ganizacij Slovencev v Italiji
(SKGZ in SSO), predstavni
ki Društva TIGR ter Združe
nja borcev za vrednote NOB.
Svečanosti so se udeleži
li tudi predstavniki domače
ga političnega, kulturnega in
gospodarskega življenja ter

Zagnali projekt brezplačnih
prevozov Prostofer
Prijave starejših in gibalno oviranih za brezplačne prevoze v okviru projekta Prostofer že pobirajo,
prevoze bodo začeli izvajati 17. septembra.

Spominska slovesnost ob spomeniku bazoviškim žrtvam v
Prešernovem gaju je potekala v petek. / Foto: Gorazd Kavčič
rušiča, Zvonimirja Miloša in
Alojza Valenčiča, v Prešerno
vem gaju tradicionalno pote
kala spominska slovesnost.
Padlim junakom se je s po
laganjem venca poklonil tudi
predsednik Republike Slove
nije Borut Pahor.
Spominske slovesnosti ob
prvem antifašističnem spo
meniku v Evropi, ki v Prešer
novem gaju stoji že od leta

občani in drugi obiskovalci.
Goste in udeležence sta na
govorila župan Mestne ob
čine Kranj Matjaž Rakovec
in župan Občine Sovodnje
ob Soči Luka Pisk. Sodelova
li so tudi častna straža tabor
nikov Rodu modrega vala in
skavtov Slovenske zamejske
skavtske organizacije, Zveza
tabornikov Občine Kranj ter
praporščaki.

Zahvalili so se jim s priznanji
Tržič – Društvo upokojencev (DU) Tržič že dobrih deset let
izvaja projekt Starejši za starejše, kjer prostovoljci ugotavljajo,
da je kar precej občanov, ki komaj shajajo s svojimi pokojninami. Društveni piknik, ki so ga imeli v avgustu, so povezali
tudi z zahvalami in priznanji. »V sodelovanju z Lions klubom
Bled Golf, Rotary klubom Tržič Naklo in Tržiškim muzejem
za božično-novoletne praznike obdarujemo vsako leto več
starejših. Zato smo se jim ob tej priložnosti zahvalili za njihovo denarno pomoč. Še posebna zahvala velja Tei Gasser,
Jeleni Jukič Wilfan in Jani Babšek, ki se vsako leto izredno
potrudijo pri organizaciji dražbe slaščic, katere del denarja
gre za starejše. Priznanja pomenijo tudi zahvalo društva posameznim članom, ki že leta sodelujejo v različnih društvenih
dejavnostih. Letos so jih dobili Marija Erlah za prizadevno
delo na finančnem področju, Miro Meglič za dolgoletno delo
v namiznoteniški komisiji in Franci Dobre za dolgoletno delo
v teniški komisiji,« je povedala članica DU Tržič in nekdanja
predsednica Zvonka Pretnar.

Kranj – Pred dnevi je v Kra
nju začela uradno delova
ti brezplačna telefonska šte
vilka 080 10 10 v okviru pro
jekta Prostofer, ki zagotavlja
brezplačen prevoz starejšim
in invalidom s pomočjo voz
nikov prostovoljcev, so spo
ročili z Mestne občine Kranj
(MOK). Upravičenim upo
rabnikom bo od zdaj na voljo
brezplačen prevoz do zdrav
stvenega doma, lekarne ali
dnevnega centra za starejše.
Prevoze bodo izvajali vsak
delovnik med 7. in 18. uro
od 17. septembra naprej.
Prostofer, trajnostni vses
lovenski prostovoljski pro
jekt za mobilnost starejših
in invalidov, je namenjen
občanom in občankam, sta
rim nad 65 let, mlajšim upo
kojencem in invalidom, ki
ne vozijo sami, imajo slab
še povezave z javnim prevo
zom, so prejemniki socialne
pomoči, imajo nizke pokoj
nine in nimajo sorodnikov,
ki bi jim nudili prevoz. Nji
hov klic na brezplačno tele
fonsko številko 080 10 10
vsak delovni dan med 8. in
18. uro bo sprejel komunika
cijski center, ki bo zabeležil
podatke klicatelja in lokacijo

prevoza ter o tem obvestil vo
znika. Prevoze je treba naro
čiti vsaj tri dni pred želeno
storitvijo.
E-vozilo bo primarno na
menjeno prevozu občank in
občanov do zdravstvenih in
javnih ustanov, ki se naha
jajo na območju občine, pa
tudi do Splošne bolnišnice
Jesenice in Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana,

so razložili na MOK. Če pa
bosta vozilo in prostovoljec
na razpolago, se bodo lahko
opravili tudi prevozi upravi
čencev za nujni obisk trgo
vine in druge storitvene de
javnosti ter za namene dru
žabnega življenja, kot je na
primer obisk dnevnih cen
trov za starejše in invalide.
Prevozi niso namenjeni ne
pokretnim ali hudo bolnim,

Na petkovi novinarski konferenci, ki je potekala v prostorih gledališča Khislstein, sta analizo, podrobno
sliko stanja in ugotovitve, strnjene v Zero Waste strategijo, predstavila župan Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec in direktor javnega podjetja Komunala Kranj Matjaž Berčon.
Maša Likosar

Kranj – Včeraj so začeli odstranjevati v avgustovskem neurju
podrta in nevarno nagnjena drevesa ob in v strugi Kokre na
območju Ovčana. Ker gre za nevarna dela, predvsem vitlanje,
podiranje in razrez dreves, je ta teden za obiskovalce prepovedano zadrževanje vse od kopališča Kosorep do mostu
čez Rupovščico, so sporočili z Mestne občine Kranj. Zlasti
problematične so razmere na lokaciji Kosorepa, kjer se je pri
balvanih v strugi Kokre podrla smreka in leži prečno na tok v
strugi. Tudi dolvodno se v strugi nahaja nekaj podrtih dreves,
ki zavirajo pretok Kokre in poslabšuje poplavne razmere.

Kranj – Predstavniki občin,
v katerih kranjska komuna
la izvaja gospodarsko javno
službo zbiranja komunal
nih odpadkov – Mestna obči
na Kranj ter občine Jezersko,
Naklo, Šenčur in Preddvor
–, predstavniki komunale
ter člani različnih društev
in javnosti so se letos sreče
vali na razširjenih delavni
cah. Izvajali so jih predstav
niki Ekologov brez meja. Iz
oblikovali so podrobno sli
ko stanja in izhodišča za
učinkovite ukrepe za aktiv
no gospodarjenje na podro
čju trajnostnega razvoja. Iz
delana je bila natančna ana
liza stanja v občinah, ugoto
vitve pa so strnjene v osnut
ku Zero Waste strategije.

Tržič – Tudi letos Občina Tržič namenja proračunska sredstva
za razvoj podjetništva in gospodarstva. Na javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti za razvoj je v roku prispelo sedemnajst
vlog. Enajstim upravičencem bodo skupno dodelili dobrih 85
tisoč evrov, upravičenci bodo sredstva med drugim porabili za
posodobitev spletne trgovine, nakup novih strojev in opreme,
ureditev novih prostorov, investicije v nepatentirano tehnično
znanje, digitalizacijo podjetja …

Župan Matjaž Rakovec predaja ključe e-vozila Luku Volku iz
Vizij mobilnosti, s katerim je MOK razvil sistem Prostofer.

saj prostovoljci za delo z nji
mi niso usposobljeni, pou
darjajo na občini. Kranj je
sicer sedemdeseta občina in
četrta mestna občina, ki se je
vključila v projekt Prostofer.
»Dolgo pričakovani pro
jekt je vendarle zaživel tudi
v kranjski občini. Veseli me,
da bomo s Prostoferjem os
rečili mnoge starostnike in
invalide ter jim olajšali vsak
dan, kar je za MOK zelo po
membno, saj se trudimo
ustvariti okolje, v katerem
smo vsi zadovoljni. Hkra
ti sledimo konceptu zelene
ga, trajnostnega in lokalne
ga, in sicer z e-vozilom, pro
izvedena elektrika pa je de
jansko na občinski strehi. To
je za Kranj velika stvar, zelo
ponosni smo na sistem, ki
smo ga razvili skupaj z Vizi
jami mobilnosti, in vsesko
zi delamo na tem, da bodo
ljudje v Kranju živeli še bo
lje. Predvsem pa zdravo,« je
dejal župan Matjaž Rakovec.
Prevoze z e-vozilom bo
opravljalo sedem prostovolj
cev, ki so uspešno prestali
usposabljanje in testno vo
žnjo z e-vozilom. MOK sicer
še vedno zbira prijave za do
datne voznike prostovoljce
na telefonski številki 04/23
73 371.

Do družbe brez odpadkov

Zaradi čiščenja gozda zaprto območje Ovčana

Sredstva za razvoj podjetništva in gospodarstva

Foto: Anže Krže (Mediaspeed)

Simon Šubic

»Dobesedni prevod nič od
padkov preozko opiše kon
cept Zero Waste, ki je mnogo
več kot samo to. Zero Waste
je namreč globalna blagovna
znamka, ki ime strategije, v
kateri so združeni koncepti,
modeli in nasveti za družbo,
ki ne bo samo zmanjšala ko
ličine odpadkov, ampak tudi
znižala porabo materialov in
energije,« je povzel direktor
javnega podjetja Komunala
Kranj, Matjaž Berčon.
Do naziva Zero Waste ob
čina sodelujoče občine loči
še nekaj korakov: predstavi
tev in potrditev strategije ter
začetek uresničevanja za
vez. Kranjski župan Matjaž
Rakovec je ob tem povedal:
»V Mestni občini Kranj smo
se zavezali zeleni politiki na
vseh področjih, od prometa,

gradnje infrastrukture in
obnov stavb do turizma.
Eden od pomembnih kora
kov na poti k trajnostnemu
je tudi zmanjševanje koli
čine odpadkov. Zdaj smo
se pod okriljem Komunale
Kranj odločili stopiti na pot
do družbe brez odpadkov
skupaj še s sosednjimi obči
nami, kar je res velika stvar.
Pomeni, da si vsi želimo oh
raniti okolje na učinkovit in
trajnostni način.«
Zero Waste strategija bo
tako v pomoč pri pripravi
trajnostnih izobraževalnih
vsebin in deljenju dobrih
praks za uporabnike, snova
nju sistemov upravljanja z
viri, usmerjenim k zmanjše
vanju nastajanja odpadkov
ter za postopno opuščanje
odpadkov, izobraževanju in

usposabljanju strokovnja
kov. Obenem bo pripomo
gla k postavljanju vrstnega
reda v procesu ravnanja z
odpadki. Med predlaganimi
zavezami je tudi prizadeva
nje za prireditve brez odpad
kov, sodelovanje v različnih
snovnih krogih reciklaže
odpadkov, digitalne rešitve
za uporabnikom prijaznej
še storitve. »Pred občinami
kandidatkami je še zaključ
na faza zbiranja pripomb
na javno predstavljeno Zero
Waste strategijo in predsta
vitev strategije na občinskih
svetih. Potem pa začnemo z
uresničevanjem zavez. Ne
smemo pozabiti, da je Zero
Waste pot, ne samo cilj. Sku
paj bomo poiskali prave re
šitve za uporabnike in oko
lje,« je strnil Berčon.
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Spomin je še vedno živ

Kolesarska pot bo kmalu
vendarle dokončana
Aleš Senožetnik

Osrednja slovesnost ob počastitvi praznika Občine Jezersko je tokrat minila v duhu tridesetletnice
samostojnosti Slovenije.

Šenčur – Ob izgradnji obvoznice mimo brniškega letališča leta 2018 je bila zgrajena tudi kolesarska pot, ki
pa se je na meji med občinama Cerklje in Šenčur nenadoma končala, kar je v slabo
voljo spravljalo številne kolesarje. Zgodba epilog dobiva v teh dneh, saj sta država kot investitor in Gorenjska gradbena družba kot izvajalec del pristopili k izgradnji manjkajočega tristometrskega odseka. Investicije
so veseli tudi na šenčurski
občinski upravi. Kot nam je
povedal Aleš Puhar, je do dokončanja prišlo tudi po njihovi zaslugi. »Predvsem
župan se je zelo angažiral,

Alenka Brun
Jezersko – Kulturno-glasbeni program na slovesnosti je
pripravilo domače kulturno-umetniško društvo, vezno
besedo, ki je govorila o naši
domovini, časih izpred tridesetih let, trenutkih, ki so
jih doživljali na Jezerskem
v času desetdnevne slovenske osamosvojitvene vojne,
pristnem domoljubju, ki je
brezpogojno in ga Jezerjanom v tistem času ni manjkalo, je prisotnim prenesla
Maja Lesar. Program so sooblikovali še Lucija Karničar in Ana Šenk z recitali ter
moško večglasno petje. Avtor fotografij, ki so se prikazovale v ozadju, pa je bil Primož Šenk.
»Prazniki in obletnice so
edinstvene priložnosti, da se
na poti življenja ustavimo in
razmislimo, kakšne so naše
vrednote, od kod prihajamo
in kam gremo,« je začel svoj
nagovor domači župan Andrej Karničar in v njem poudaril tudi, da je prav, da se
zavedamo, da se večstoletni
sen slovenskega naroda po
lastni državi ni zgodil sam od
sebe, da je bila za to potrebna
plebiscitarna enotnost pregovorno razklanega ljudstva
ter odločnost in pogum naših voditeljev. »Velika večina se nas teh dogodkov bolj
ali manj živo spominja, na
drugi strani pa je vedno več

Dan za krepitev zdravja

Bogdan Polajnar, Danica Zavrl Žlebir in župan Jezerskega Andrej Karničar / Foto: Gorazd Kavčič
generacij, ki se takrat sploh
še niso rodile. Zato je prav,
da vsaj kdaj pa kdaj spregovorimo o tistih dneh, adrenalinu in nacionalnem ponosu, ko se je rojevala naša
država.« Tudi na Jezerskem
so bili zelo angažirani v času
osamosvojitve. Še posebej
dramatično je bilo na mejnem prehodu Jezerski vrh, a
na koncu je vse minilo brez
najhujšega: človeških žrtev.
Župan se je zahvalil Združenju veteranov vojne za Slovenijo in Policijskemu veteranskemu združenju Sever,
ki vsako leto na dan državnosti organizirata spominsko slovesnost, kjer osrednji

akterji takratnega dogajanja
poskrbijo, da težki trenutki osamosvojiteljev ne bodo
šli v pozabo; pa tudi vsem Jezerjanom in Jezerjankam, ki
so kakorkoli sodelovali v dogodkih osamosvojitvene vojne. Dodal je še, da so si kljub
zelo različnim pogledom
na vojaške dogodke izpred
tridesetih let na Jezerskem
lahko enotni, da je bila vloga
Bogdana Polajnarja v obdobju osamosvajanja tako jasna
in izstopajoča, da si zasluži
posebno pozornost in priznanje. Bil je glavni pogajalec in mediator v zelo napetih trenutkih med Jugoslovansko vojsko, pripadniki

Jezersko – V sodelovanju z Osnovnim zdravstvom Gorenjske
Center za krepitev zdravja na Jezerskem vabi na t. i. Dan za
krepitev zdravja, ki se bo zgodil danes, 14. septembra, med 15.
in 18. uro pred dvorano Korotan (na strani Lekarne). Aktivno in
z oblico dobre volje se bodo posvetili vsakemu posamezniku
z nasveti, meritvami, delavnicami, novimi znanji, pogovori in
usmeritvami za zdrav življenjski slog. Izvedeno bo testiranje
telesne pripravljenosti, analiza telesne sestave, meritve krvnega tlaka in pogovor o zvišanem krvnem tlaku, zvišanem
krvnem sladkorju, izvedli bomo tudi sproščanje.

Teritorialne obrambe in
Ljudske milice ter domačini. Takrat je odigral eno od
ključnih vlog, da na Jezerskem v desetdnevni vojni ni
bilo žrtev. Poleg njega pa je
za dolgoletno odlično obveščanje javnosti o življenju in
delu v občini Jezersko prejela priznanje župana Občine
Jezersko še naša novinarska
kolegica, pred kratkim upokojena Danica Zavrl Žlebir.
Ob tej priložnosti se je zahvalila za korektno in dolgoletno sodelovanje, Polajnar
pa je s prisotnimi delil nekaj trenutkov iz tistega časa
– spomin je še vedno živ in
vzbudi tudi čustva.

Do kdaj bosta pločnika še ograjena

Občina Vodice išče zasebnega partnerja
za izgradnjo Kopitarjevega centra
Občina Vodice je objavila javni razpis za javno-zasebno partnerstvo za projekt Kopitarjev center, ki je namenjen ureditvi novega občinskega središča. Na območju površine okoli
12.000 m2 je predvidena ureditev prometnih in zunanjih
površin ter novega objekta, ki bo predstavljal novo poslovno,
upravno in kulturno središče občine. Objekt Kopitarjevega
centra v skupni površini 7.500 m2 bo namenjen poslovni,
upravni, kulturni in zdravstveni dejavnosti. V objektu se 60
odstotkov površin nanaša na zasebni program (trgovine,
gostinski prostori, pošta, lekarna, pisarne, storitvene dejavnosti, zdravstvene dejavnosti in znanstveno-raziskovalne
dejavnosti), v preostalem delu objekta pa je predviden javni
oziroma občinski program (upravni del, večnamenska kulturna dvorana, knjižnica, center za starejše, mladinski center,
društveni prostori, spominska soba), ki zaseda 40 odstotkov
površin. V novem občinskem središču bo zagotovljenih 164
parkirišč, v sklopu zunanje ureditve pa bosta urejena Kopitarjev trg in Trg pod lipami.

Rekonstrukcijo mostu čez Savo na Ljubljanski cesti v Kranju naj bi vendarle začeli še letos. Za prihodnje
leto napovedujejo gradnjo novega mostu pri Planiki ter med Jamo in Prebačevim.

Kranj – Čeprav so oba pločnika na mostu čez Savo na
Ljubljanski cesti v Kranju za
pešce ogradili že pred več kot
letom dni, se rekonstrukcija
mostu še vedno ni začela.
Kranjski župan Matjaž Rakovec je pojasnil, da trenutno pridobivajo tehnično dokumentacijo, rekonstrukcijo, ki naj bi se vendarle začela še letos, pa nekoliko zavlačujejo zaradi pridobitve sofinanciranja s strani države
in Evropske unije. »Sicer pa
most ne predstavlja nobene
nevarnosti, pločnika sta ograjena le zato, ker se kruši
beton,« je povedal.
V kranjski občini je sicer skupno evidentiranih 24 mostov, daljših od
pet metrov, 17 mostov, dolgih od tri do pet metrov, in

več propustov, Mestna občina Kranj pa se je zdaj lotila njihovega strokovnega
pregleda, da ugotovijo, kateri so potrebni rekonstrukcije. Lani so tako že obnovili most v Goričah, letos pa
propust na Suhi, gradi se
tudi most čez Rupov
ščico

ob izlivu v Kokro. Prihodnje leto se bodo zaradi napovedane gradnje soseske
Ob Savi, kjer bo stanovanjski sklad gradil neprofitna
stanovanja, lotili gradnje
novega mostu pri Planiki z
dvema prometnima pasova
ter površinami za kolesarje

Na Mestni občini Kranj računajo, da bodo za obnovo
Ljubljanskega mostu v Kranju, kjer sta pločnika ograjena že
več kot leto dni, pridobili sofinanciranje države in Evropske
unije. / Foto: Gorazd Kavčič

in pešce. »Most bomo tudi
dvignili, saj pod njim poteka glavna kanalizacijska cev
za čistilno napravo in ob velikih nalivih obstaja nevarnost, da jo odnese,« je napovedal župan.
V načrtu so tudi nove premostitve. Skupaj z Občino
Šenčur že pridobivajo projektno dokumentacijo za
most za kolesarje in pešce
med Jamo in Prebačevim.
Zgradili naj bi ga prihodnje leto, ko bodo predvidoma zgradili tudi nadhod
za pešce in kolesarje med
kranjskim pokopališčem in
pešpotjo do poslovne cone
Hrastje. V prihodnjih letih
nameravajo zgraditi še nove
mostove čez Kokro med
Ibijem in kranjskim športnim parkom, med Skalico
in Pungertom ter med Spodnjo Besnico in Okroglim.

Javni razpis je objavljen na povezavi https://tinyurl.com/
JZP-Kopitarjev-center. Rok za oddajo ponudb je 12. 10.
2021 do 13. ure.

Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Simon Šubic

zbral manjkajoča soglasja lastnikov ter vložil precej
naporov, da so bile sklenjene pogodbe o odkupu in je
zemljišče prišlo v last države, s čimer je bil tudi omogočen začetek gradnje in
bo manjkajoči odsek do priključka na Bivju zgrajen, s
tem pa omogočena nemotena in varna povezava med
Šenčurjem in letališčem oz.
Zgornjim Brnikom,« je povedal. »Predvsem bi se zahvalil vsem lastnikom, ki so
odstopili zemljišča, da se je
gradnja lahko začela in da
bomo lahko dokončali ta odsek med obema občinama,«
pa je dodal šenčurski župan
Ciril Kozjek, ki računa, da bo
odsek zgrajen najverjetneje
še ta mesec.

Več informacij o projektu in načinu njegove izvedbe je
dostopnih na spletni strani projekta, na povezavi https://
srediscevodice.si/, in v času uradnih ur občinske uprave
Občine Vodice, na telefonski številki 01/833-26-10.
Informacije in navodila za prijavo na javni razpis so objavljena v razpisni dokumentaciji. VSE ZAINTERESIRANE
PARTNERJE VABIMO K ODDAJI PONUDBE.
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Dan, prežet z ustvarjalnostjo
Mateja Rant

Sekirnik iz Rokodelskega
centra DUO Škofja Loka in
dodala, da s tem posredujejo zelo pomembno sporočilo za današnji čas: skupina,
skupnost je zelo pomembna. Od skromnih začetkov
pred desetimi leti se je število njihovih članov in posameznikov, s katerimi sodelujejo, močno povečalo.

»Pripravili smo ogromno
dogodkov, razstav in projektov,« je pojasnila Katarina
Sekirnik in dodala, da imajo obenem srečo, da imajo
pri svojem delu močno podporo lokalne skupnosti, saj
brez tega ne bi šlo.
Na nedeljskem dogodku
na Visokem se je predstavilo trideset mojstrov rokodelcev in mojstric rokodelk,
večinoma njihovih članov,
k sodelovanju so povabili
še druge rokodelske centre
po Sloveniji. Tako so se jim
pridružili rokodelci iz Ribnice, Veržeja, Slovenske Bistrice in Litije. »V središču

Na nedeljskem dogodku na Visokem se je predstavilo
trideset mojstrov rokodelcev in mojstric rokodelk,
večinoma članov Rokodelskega centra DUO Škofja
Loka, k sodelovanju pa so povabili še druge rokodelske
centre po Sloveniji.

Ves dan so potekale tudi rokodelske delavnice.
pa so bili seveda rokodelci z
našega območja, saj so prav
oni srce našega rokodelskega centra.« Ves dan so potekale tudi rokodelske delavnice. V dopoldanskem času
se je bilo mogoče preizkusiti v rezbarjenju, kvačkanju in mokrem polstenju,
popoldne pa so si obiskovalci lahko izdelali usnjene
zapestnice in se preizkusili

v suhem polstenju. Za otroški program je poskrbel zavod KRES, v skupnostnem
kotičku pletilske skupnosti Breja preja pa so pletli,
kvačkali in vezli. Na ogled
so postavili še razstavi Erazma Simona Paravinje in
Denysa Shadre. Dvorec Visoko in Kaos okusov pa sta
poskrbela za razvajanje brbončic obiskovalcev.

Foto: Gorazd Kavčič

Visoko pri Poljanah – Nedelja je na Visokem minila v ustvarjalnem vzdušju, ki so ga uspeli pričarati
številni mojstri rokodelci,
ki so predstavili svoje znanje in izdelke. Rokodelski
sejem so popestrili z rokodelskimi delavnicami, na
katerih so obiskovalci lahko
tudi sami spoznali, kako poteka proces ustvarjanja, bogat je bil tudi spremljevalni
program tako za otroke kot
odrasle. Dogodek so zaokrožili s koncertom glasbenega dueta, ki ga sestavljata

Katarina Juvančič in Dejan
Lapanja.
»S tem dogodkom smo
pokazali, kaj nam je uspelo narediti v desetih letih,
koliko ljudi smo povezali v
okviru rokodelskega centra
in koliko znanja se je zbralo na kupu. Gre za vrhunske ustvarjalce in krasne ljudi,« je poudarila Katarina

Foto: Gorazd Kavčič

Ob desetletnici Rokodelskega centra DUO Škofja Loka so minulo nedeljo ob Dvorcu Visoko pripravili
dogodek z naslovom Rokodelsko na Visokem, kjer so prikazali sadove desetletnega delovanja.

Na rokodelskem sejmu se je predstavilo trideset mojstrov rokodelcev in mojstric rokodelk.

Dom Valentina Staniča z novo vremensko postajo
Mojstrana – Ekipa Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani, je v okviru projekta LIFE SustainHuts na Dom Valentina Staniča pod Triglavom, ki stoji 2332 metrov nad morjem,
namestila vremensko postajo, s katero bodo lahko analizirali
učinkovitost sistema za zagotavljanje električne energije na
planinski koči. Po analizi obratovalnih podatkov v letu 2020 se
je izkazalo, da je treba preveriti dinamiko obratovanja energetskega sistema s stališča proizvodnje, porabe in shranjevanja
električne energije. Vremenska postaja ves čas pošilja izmerke
na splet, kjer so dosegljivi vsem, ki želijo spremljati trenutne
razmere v Julijskih Alpah. Vremenski podatki so sedaj na voljo na www.weatherlink.com ali na lab.fs.uni-lj.si/kes/vreme.

CAFE
RESTAURANT
BAR

BELJAK/VILLACH - v naši PE Racer’s širimo obseg delovne ekipe. Nudimo celoletno zaposlitev za nedoločen čas. Po dogovoru delo za polni
delovni čas oz. skrajšan delovni čas (točen delovni urnik). Delovni čas ni
deljen. Dopust je možen tudi poleti. Nudimo vam tudi brezplačno hrano in brezplačen vstop v beljaške terme Kärnten Therme. Zaposlimo

KUARJA m/ž
(KOCH)

KUHARJA PRIPRAVNIKA m/ž
(JUNGKOCH)

POMOČNIKA V KUHINJI m/ž
Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

(KÜCHENHILFE)

NATAKARJA m/ž

(SERVICEMITARBEITER MIT INKASSO)

Plača višja od kolektivne pogodbe. Prosimo, javite se nam v nemščini:
office@racerscafe.at 0043 4242 37333 www.racerscafe.at

I

I

Otroški program so pripravili v sodelovanju z zavodom KRES. / Foto: Gorazd Kavčič

Stara oblačila v novih podobah
V Kamniku je v okviru Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine minuli konec tedna znova
razstavljala mojstrica šivanja Andreja Stržinar.
Jasna Paladin
Kamnik – Čeprav je bila razstava z naslovom V pisanem
gvantu – stara oblačila Gorenjcev in njihove nove podobe v Galeriji Veronika na
ogled le od petka do nedelje, so imeli obiskovalci kaj
videti.
Andreja Stržinar s Hotavelj z organizatorji Dnevov
narodnih noš in oblačilne
dediščine v Kamniku sodeluje že vrsto let, saj je bila to
že njena peta razstava. Kostume raziskuje in poustvarja že približno trideset let.
Tokratna razstava je povezala staro z novim – predstavila je ohranjena stara oblačila, ki so jih ljudje vključevali v pripadnostne kostume,
kakor strokovno imenujemo narodne noše, ob njih
pa nova oblačila, nastala na
podlagi starih. Med seboj jih

Andreja Stržinar ob kostumih rateške noše, ki jih je
poustvarila sama
je bilo težko ločiti, kar kaže
na bogato znanje, ki ga ima
šivilja. »Vsak kostum, ki ga
poustvarim, naredim tako,
da najprej do podrobnosti
raziščem starega. Razlike in
znanje šivanja nekdaj in danes so namreč ogromne. Šivilje so bile včasih izjemno
natančne in skrbne, s svojim

delom so izražale spoštovanje, saj so se oblačilni kosi
nekdaj prenašali iz roda v
rod. Vsak kostum je bil življenjsko delo posamezne
ženske. Danes na te stvari ne
gledamo več tako. Redki posamezniki v folklornih skupinah se še zavedajo, koliko
dela je vloženega v izdelavo

takšnih kostumov. Bogato
znanje šivilj, krojačev, čevljarjev, vezilj in drugih rokodelcev žal nezadržno izginja in sama sem imela veliko srečo, da sem se še lahko učila od starih mojstrov,«
nam je Andreja Stržinar povedala na razstavi; razstavljene kose je izdelovala kar
dve leti.
Na razstavi posebno mesto zavzemajo kostumi, ki jih
je izdelala za Akademsko
folklorno skupino Študent
iz Maribora (umetniški vodja skupine in s tem soavtor
razstave je televizijski voditelj Saša Krajnc) in z njimi
obudila spomin na nekdanje oblačenje ljudi v Ratečah. Kot pravi Andreja Stržinar, so poleg Kamničanov
prav Ratečani tisti, ki so na
Gorenjskem najbolj zaslužni za ohranjanje oblačilne
dediščine.
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Gradijo in povezujejo

Ob začetku šole nova
kuhinja in jedilnica
Jasna Paladin

S prireditvijo v parku Pod lipami in podelitvijo priznanj občinskim nagrajencem so v Vodicah počastili
svoj šestindvajseti občinski praznik.
Aleš Senožetnik
Vodice – Dne 9. Septembra
1995 je začel veljati prvi statut Občine Vodice, ki vse
odtlej svoj občinski praznik
praznuje na ta dan. Tudi minuli četrtek so pripravili slovesnost v počastitev praznika. »Verjamem, da smo se
v 26 letih samostojnosti po
svojih najboljših močeh trudili, da so pogoji bivanja v
naši občini za večino prebivalcev vsako leto boljši. Letošnji občinski slogan 'Gradimo in povezujemo' govori
zgodbo, ki jo že več kot deset
let uspešno nadgrajujemo,«
je v svojem govoru povedal
vodiški župan Aco Franc
Šuštar, ki je v nadaljevanju
spomnil na večje projekte v
občini, med drugim izgradnjo kanalizacijskega sistema C0 ter druge investicije
v javno infrastrukturo v zadnjem obdobju. Med izzivi,
ki občino še čakajo, je Šuštar
med drugim poudaril gradnjo težko pričakovanega Kopitarjevega centra v središču Vodic ter gradnjo obvoznice, za katero je že izbran
izvajalec, veljavno gradbeno
dovoljenje pa bo konec meseca pravnomočno. Gradnja
obvoznice se bo tako najverjetneje začela že v prihodnjem mesecu. Vodiški župan se je zahvalil tudi vsem
posameznikom, društvom
in drugim organizacijam,
ki pomagajo h kvalitetnejšemu življenju v občini, predvsem pa letošnjim občinskim nagrajencem.

Plakete trem
nagrajencem
Tokrat so podelili dve priznanji župana ter tri plakete Občine Vodice. Plaketo

Rodica – Osnovna šola Rodice sodi med največje v občini Domžale, v šolske klopi je
letos sedlo kar 81 prvošolcev.
Ker so se na šoli že dlje
časa soočali s prostorsko stisko v času malic, je Občina
Domžale letos pristopila k
večji investiciji, gradnji prizidkov za novo kuhinjo in
jedilnico. »Na zahodni strani obstoječe jedilnice, med
učilniškim traktom in telovadnico, je dokončan nov

prizidek jedilnice, na vzhodni strani pa je v novem šolskem letu že zadišalo iz nove
kuhinje. Enoprostorska zasnova prizidka predstavlja
podaljšek obstoječe jedilnice, v katerem bo po novem
lahko malicalo do sto učencev hkrati,« pojasnjujejo na
občini, kjer so za projekt iz
proračuna namenili 1,3 milijona evrov. Na novo so uredili tudi prostor za umivanje
rok, instalacije prezračevanja in razsvetljave ter prostor za razdeljevanje hrane.

Letošnji občinski nagrajenci
je prejela Enota za prvo pomoč za izjemen prispevek
k razvoju in krepitvi zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Vodice, varovanju zdravja prebivalstva ter strokovno nudenje prve pomoči občanom.
Enoto sestavljajo gasilci bolničarji oziroma certificirani
prvi posredovalci iz vseh gasilskih društev znotraj Gasilske zveze Vodice, ki je z začela delovati oktobra 2019,
do danes pa so posredovali
že na 52 intervencijah.
Ob šestdesetletnici delovanja je plaketo prejel tudi
Vrtec Škratek Svit Vodice.
Vrtec je bil ustanovljen 18.
decembra 1961 na podstrešju stanovanjske hiše v Lokarjih, dve leti kasneje se je preselil v prostore sedanje knjižnice in občinske uprave.
Odtlej se je vrtec širil in razvijal, danes pa pod imenom
Vrtec Škratek Svit vključuje
več kot 270 otrok, ki obiskujejo 15 oddelkov v Vodicah,
Utiku in Skaručni. Plaketo
je prevzela ravnateljica Hedvika Rosulnik.
Tretja plaketa je šla v roke
članom
Prostovoljnega

gasilskega društva Polje ob
stoletnici delovanja. Gre za
drugo najstarejše gasilsko
društvo v Vodicah, ki so ga

za zasluge na področju prometne varnosti v občini.
Kot inženir gradbeništva je
ves čas izvajal različna dela
pri gradnji, upravljanju in
vzdrževanju državnih cest.
Med drugim je tudi aktiven
član koordinacijske skupine za izgradnjo vodiške obvoznice.

Letošnje praznovanje
v Vodicah poteka pod
sloganom Gradimo in
povezujemo.
z namenom zagotavljanja
večje požarne varnosti ustanovili prebivalci Polja, Vesce
in Sela. Društvo danes šteje
232 članov, od tega 32 operativnih, 44 pa je mladincev. Uspešno se udeležujejo
tudi gasilskih tekmovanj ter
pripravljajo gasilske veselice
in druge družabne dogodke.

Godba začela
praznovanje ob
prihajajočem jubileju
Praznični večer je s svojim
koncertom obogatila Godba
Vodice, ki je s tem nastopom
začela tudi sklop dogodkov
ob prihajajočem jubilejnem
letu, ko bo praznovala stoletnico delovanja. Ustanovljena je bila namreč leta 1922,
zadnjih dvajset let pa godbo vodi dirigent in kapelnik
Igor Dajčman. Godbenike
oktobra čaka gostovanje na
festivalu v Ohridu, tradicionalni decembrski novoletni
koncert, prihodnje leto načrtujejo koncert s Slovenskimi muzikanti in sklepno dejanje praznovanja stoletnice, ki bo 17. decembra 2022
v Cankarjevem domu.

Priznanji Dolencu in
Černivcu
Priznanji župana pa sta
šli v roke Klemnu Dolencu in Romanu Černivcu.
Klemen Dolenc si jo je prislužil za zasluge pri ustanovitvi in vodenju Enote
za prvo pomoč ter izboljšanje odzivnosti ob življenje ogrožujočih stanjih občanov, Roman Černivec pa

Prizidek šole, v katerem je prostor dobila nova kuhinja

Skozi Škrjančevo že po novi cesti
Škrjančevo – Rekonstrukcija ceste in gradnja pločnika skozi
Škrjančevo, zaradi česar je poleti na cesti med Radomljami in
Virom veljala popolna zapora za promet, sta končani. Cesta
je na novo asfaltirana in opremljena s talnimi označbami.
Obnovljeno je vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter
prestavljena javna razsvetljava. Na prenovljeni cesti sta na
obeh straneh postavljeni dve novi avtobusni postajališči in
hodnik za pešce. Občina Domžale je za naložbo namenila
približno 600 tisoč evrov.

Cesta od Radomelj do Vira je prenovljena.

Mateja Rant
Ljubljana – Mednarodni
program za mlade MEPI
je letos v Sloveniji zaključila sedma generacija prejemnikov zlatih priznanj,
tako imenovanih zlatnikov. Zlato priznanje si je z
večletnim prizadevanjem
prislužilo 153 mladih, največ z Gorenjske, in sicer
kar 96, so sporočili iz Zavoda MEPI. Gre za svetovno
priznan program osebnega
razvoja, ki mladim med 14.

in 25. letom starosti omogoča, da z aktivno udeležbo na
različnih področjih odkrijejo, razvijejo in uresničijo
svoje potenciale. »Program,
ki ga na globalni ravni izvaja
več kot 130 držav, mlade opremi z znanji in veščinami,
ki jih znotraj formalne izobrazbe pridobijo v manjši
meri.« Med učinki programa so poudarili krepitev zavedanja mladih o pomenu
varstva okolja, krepitev enakosti med spoloma, zmanjševanje stopnje nasilja,

izboljšanje učnega uspeha,
krepitev zaposljivosti mladih, večjo participacijo mladih v civilni družbi in krepitev zdravja. Letošnji prejemniki zlatih priznanj z
Gorenjske prihajajo iz Šolskega centra Kranj, Gimnazije Škofja Loka, Gimnazije
in srednje šola Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazije
Kranj, Gimnazija Franceta
Prešerna Kranj, Gimnazije Jesenice, Šolskega centra
Škofja Loka in Srednje šole
Domžale.

ŠPORTNA ZVEZA KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 35, KRANJ

Največ prejemnikov zlatih
priznanj z Gorenjskega
23. – 28. SEPTEMBER

Center Kranja
www.szkranj.si

Športna zveza Kranj
medijski pokrovitelj:

ZANIMIVOSTI
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Sto petdeset let
pošte Lesce
Pošta Lesce je bila ustanovljena 27. avgusta 1871 z
imenom Lees. Raziskovalec zgodovine slovenskih
pošt Janko Štampfl nam je poslal nekaj zanimivih
utrinkov iz njene preteklosti.

Gorenjski glas
torek, 14. septembra 2021

info@g-glas.si

O življenju skozi likovnost
V Biotehniškem centru Naklo sodelujejo v mednarodnem projektu Your Alps. »Ker imamo na šoli
odličnega idej polnega profesorja likovne umetnosti Borisa Urha, so dijaki pripravili še likovna dela za
projekt PODVIG in jih na razstavah predstavili slepim in slabovidnim,« pojasni profesorica geografije in
zgodovine Mojca Logar. O zgodbah, ki jih ustvarjajo v šolskem centru, nas je zanimalo še kaj več.
Igor Kavčič

Lesce – »Ko je bila leta 1870
zgrajena proga Ljubljana–
Jesenice, so znamenito poštno postajo Zgornji Otok
pri Podvinu, ki je bila ustanovljena leta 1783, prestavili ob železnico v Lesce. Pošta Lesce je bila ustanovljena
27. avgusta 1871 z imenom
Lees,« začetke pošte v Les-

uslužbencev pošte iz leta
1934. Predstojnik pošte je bil
višji kontrolor Janko (Ivan)
Šraj, rojen 24. junija 1896.
Poštno-telegrafsko-telefonska 'zvaničnica' (uradnica)
je bila Uršula Lešnik, rojena
25. aprila 1909. Poštni 'služitelj' (sluga) pa je bil Ivan
Kocjančič, rojen 20. oktobra 1898, izhaja iz uradnega
Staleža pošte 1941.

Uslužbenci leške pošte iz leta 1934: poštni sluga Ivan
Kocjančič, uradnica Uršula Lešnik in predstojnik pošte
Janko Šraj / Foto: PTT arhiv 21/1978
cah opisuje Janko Štampfl,
zbiralec predmetov poštne
zgodovine in filatelistični publicist, ki nas je tudi
opozoril na nedavni jubilej,
150-letnico pošte v Lescah.
Sam preteklost pošte raziskuje predvsem na osnovi
zbirateljskih predmetov, kot
so odtisi poštnih žigov (skeniranih jih ima več kot 130
tisoč!), nalepke in razni dokumenti. Nekaj podatkov
o leški pošti je našel tudi v
PTT arhivu 21/1978 v članku Majde Žontar iz Kranja,
od koder je tudi fotografija

Žig pošte Lees iz leta 1922

Žig iz leta 1942 na znamki s
podobo Adolfa Hitlerja

Pošta se je najprej imenovala Lees, kar dokazujejo
žigi, nekaj let kasneje pa je
dobila dvojezični žig z imenoma Lees/Lesce. V prvi Jugoslaviji je uporabljala žig z
zapisom imena v žigu v latinici in cirilici. Med drugo
vojno se je v letih 1941/42/43
imenovala Lees (Kärnten),
leta 1944 pa je bila preimenovana v Lees (Oberkrain).
Ves čas pa je bila podružnica pošte Radmannsdorf/Radovljica.
Prvi povojni poštni žig
je bil enokrožni z zapisom
imena kraja v žigu le v latinici Lesce, druga serija jugoslovanskih žigov pa je imela zapis imena pošte oziroma kraja v žigu spet v latinici in cirilici. Tako je bilo vse
do leta 1971, do uvedbe poštnih številk, ko je pošta dobila številko 64248.
Prvega marca 1996 je bila
iz nje odstranjena šestica,
ki je v jugoslovanskem poštnem sistemu označevala
Slovenijo. V sedanje prostore v večnamenskem objektu
nasproti železniške postaje
se je pošta 4248 Lesce preselila 23. decembra 1997, še
navaja Janko Štampfl in dodaja, da je 150-letnico marca
letos praznovala tudi pošta
Begunje.

Naklo – Zadnje leto in pol, ko
je svet obkrožila in v marsičem ukrojila naše zemeljsko
bivanje pandemija koronavirusa, res ne moremo govoriti o ravno prijaznih časih.
Življenje je potekalo drugače, kot smo bili še včeraj vajeni, še posebej to velja za šolajočo se mladino, ki je pred
vrnitvijo v šolske klopi velik
del leta znanje nabirala na
daljavo. Biotehniški center
Naklo ni bil izjema, kar pa
ne pomeni, da preteklo šolsko leto ni bilo delovno in
ustvarjalno.
Šola se je vključila tudi v
mednarodni projekt Your
Alps, v katerem sodelujejo
alpske države od Francije do
Slovenije. Projekt obravnava probleme alpskega prostora; mladi se odseljujejo,
saj je delovnih mest v drugih panogah, kot so gozdarstvo, turizem in kmetijstvo,
malo, prav tako pa je življenje v mestu lažje kot v odmaknjenih vaseh visoko v
gorah. V projektu sta bila
dva partnerja, poleg šole še
institucija, ki se profesionalno ukvarja z zaščito in ohranjanjem alpskega prostora. V Sloveniji sta sodelovala Biotehniški center Naklo
in Triglavski narodni park.
V šoli sta moči združila
profesorja Mojca Logar in
Boris Urh, ena od aktivnosti
pa je bila izvedba fotografske
delavnice v alpskem prostoru. »Dijaki so se za tri dni
podali v območje Trente in
Kranjske Gore, kjer so iskali primerne motive in jih beležili v fotografske objektive
in mobilne telefone. Rezultat je bila razstava fotografij, s tem pa se naša zgodba
ni zaključila,« razlaga Mojca Logar in nadaljuje: »Naš
odlični profesor Boris Urh si
je zamislil novo nalogo. Na
osnovi fotografij so drugi dijaki izdelali slike v 3D-tehniki. Pri delu so uporabili časopisni papir, karton, lepenko in v več plasteh ustvarili
reliefno podobo pokrajine s
fotografije in s tem pridobili
tretjo dimenzijo.«
Likovna dela so predstavili na eni izmed izobraževalnih delavnic v okviru vseslovenskega projekta PODVIG,
uvajanje podjetnosti v gimnazije, ki ga izvaja Zavod RS
za šolstvo, kjer so jim predlagali, naj slike predstavijo
tudi slepim in slabovidnim,
saj jih ti lahko tudi otipajo.
Ob tem so se obrnili tudi na
Center Iris, kjer so slikam

Profesorja Mojca Logar in Boris Urh sodelujeta v različnih projektih in pri dijakinjah in
dijakih spodbujata ustvarjalno razmišljanje in kreativnost. / Foto: Igor Kavčič
dodali kratke opise v brajici, in razstava je začela svojo pot izven šole. Predstavili so jo v knjižnici Ivana Tavčarja v Škofji Loki, v Planinskem muzeju v Mojstrani,
kjer je bila del Tedna evropske kulturne dediščine, pa v
Triglavskem narodnem parku v Bohinju, v Centru Iris
v Ljubljani in tudi v Knjižnici za slepe in slabovidne
Minke Skaberne v Ljubljani. »Razstava je s tem dobila
novo dimenzijo in je pravzaprav presegla svoj namen,«
je prepričana Logarjeva.

Kreativni za življenje
Likovni pedagog Boris Urh
je dvanajst let učil na OŠ Josipa Plemlja na Bledu, kako
desetletje pa je profesor likovne umetnosti v Biotehniškem centru, kjer med dijaki in dijakinjami velja za
enega najbolj priljubljenih,
a ne zato, ker bi predmet sodil med 'manj zahtevne', nasprotno – mladi se morajo pri
njem potruditi, da čim bolj
pokažejo svojo ustvarjalnost.
»Ne obstajajo bolj ali manj
pomembni predmeti, predvsem so učitelji tisti, ki učence bolj ali manj motivirajo,«
je prepričana Mojca Logar, da
je prav kolegov način učenja

označila za najboljši približek ideji štiriletnega projekta PODVIG, saj dijake z idejami in zanimivimi likovnimi projekti pritegne k ustvarjanju. »Redni pouk v gimnazijah naj bi postal bolj dinamičen, bolj problemski, bolj
povezan si siceršnjim življenjem,« pove Boris Urh. Gimnazijski program ni namenjen zgolj učenju za maturo,
učenci naj dobijo tudi širša
znanja za življenje.
»Dijakov nikoli ne silim,
raje jih poskušam na druge
načine pritegniti k ustvarjanju. Marsikdo reče, da ni likovni tip, ko pa postavimo v
razredu razstavo ali pa svojo
sliko vidi na hodniku šole, hitro spremeni mnenje,« o svojih pedagoških prijemih pove
Boris Urh in doda, da je šola
tako na neki način postala
razstavni prostor, v katerem
se razstave stalno menjajo.
V lanskem šolskem letu
so pripravili kar osem razstav, ki so na ogled po šolskih prostorih. Skorajda ni
proste stene po hodnikih, likovne izdelke vidimo v jedilnici, pod stopnicami, v knjižnici … Urh dijakom vsakič
zastavi novo nalogo, povezano z določenim obdobjem v
likovni umetnosti, posameznim umetnikom, ali pa jim

Foto: arhiv BTŠ

Urša Peternel

Projekt Your Alps so nadgradili s slikami v 3D-izvedbi in s
tem motive iz Alp predstavili slepim in slabovidnim.

ponudi kakšno zgodovinsko
temo. Tako so ustvarjali na
temo grafičnih del ameriške umetnice Barbare Kruger, učili so se izdelovanja
grafik v tehniki sitotiska, dijak Marcel Nemec je pripravil razstavo fotografij ptic,
gradili so mostove iz špagetov, za katere je mentor dobil idejo v svetovnem prvenstvu Spaghetti bridge (most
iz špagetov) … »Naj povem,
da smo ob vrednotenju del z
dijaki spregovorili tudi o etičnosti in moralnosti uporabe špagetov kot gradbenega
materiala. Tudi sicer ob vsaki nalogi na hodniku na tla
postavimo izdelke in se pogovarjamo o njih. Namen likovne naloge je tudi reakcija nanjo,« pove profesor in
me popelje do šolske jedilnice. V njej so stene okrasili z
razstavo slik sadja oziroma
zelenjave na gajbicah, ki so
jih dijaki ustvarjali po vzoru
likovnika Vladimirja Lebna
in njegovega cikla Leben im
zoo (Leben (nemško življenje) v živalskem vrtu). Ob slikanju na cenene gajbice so v
razredu razvili debato o tem,
kakšno prehrano danes uživamo, v kakšni obliki južno
sadje prihaja v Evropo, Slovenijo … Pri delu vselej znova
uporabljajo nizkocenovne,
običajno že uporabljene materiale, kot so papir, plastika
in podobno, in jim tako dodajajo novo vrednost.
»Namen mojega dela je
tako razvoj kreativnosti kot
etičnega mišljenja, se pri tem
soočati s problemi in reševanjem le-teh. Pomembno je,
da so dijaki ob svojem delu
postavljeni v neko realno situacijo,« je prepričan Boris
Urh, ki za dijake že snuje
nove naloge in likovne projekte za aktualno šolsko leto.

Gorenjski glas
torek, 14. septembra 2021

ZANIMIVOSTI

11

info@g-glas.si

Riba – lokalno živilo, ki ga
premalo uporabljamo

September je
mesec netopirjev

Zaključil se je projekt Gorenjske ribe, ki s katerim so želeli pripravljavci povečati uporabo lokalnih
sladkovodnih rib in ribjih jedi v vsakodnevni prehrani.

Cveto Zaplotnik
Kranj – September je mesec
netopirjev, v noči z 28. na
29. avgust je bila tradicionalna mednarodna noč netopirjev Slovensko društvo za
proučevanje in varstvo netopirjev je v sodelovanju s partnerji pripravilo več dogodkov, na katerih so opazovali
in spoznavali življenje netopirjev. Gorenjski najbližji je
bil dogodek v parku Tivoli v
Ljubljani, kjer so udeleženci
spoznavali metodo lovljenja
netopirjev v mrežo.

Aleš Senožetnik
Zgornji Brnik – Na Dvoru
Jezeršek je v sredo potekal
zaključni del projekta Gorenjske ribe, ki ga na območju LAS Gorenjska košarica kot vodilni parntner izvaja BSC, poslovno podporni
center, skupaj z Jezeršek gostinstvom, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije
– Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj in ribogojnico
Vodomec.
Kot nam je povedal direktor BSC Rok Šimenc, je
bil namen projekta povečati uporabo rib v vsakodnevni prehrani, učinki pa se že
kažejo. Tako je kar nekaj gostincev ribje jedi vpeljalo v
svoje jedilnike, svojo dejavnost pa so okrepili tudi nekateri lokalni ribogojci. Kot
pravi Šimenc, sicer še ne
toliko po tonaži rib, kot po
pestrejši ponudbi, ki marsikje sedaj vključuje tudi
fileje, ikre in različne ribje
namaze. »Bistvo projekta pa je povečanje uporabe

V Sloveniji dvaintrideset
vrst netopirjev

Recepte za ribje jedi je zasnoval kuharski mojster Luka Jezeršek.
večjih gorenjskih ribogojnic, ki skupaj pridelajo skoraj 60 tisoč ton rib letno, k
čemur svoje dodajo še nekatere manjše.
Bistveno za večjo uporabo
rib v vsakodnevni prehrani
pa je, da jih znamo pripra-

Cilj pojesti več rib
Da moramo ribam nameniti več pozornosti, se strinja tudi vodja LAS Gorenjska košarica Domen Bekš:
»Eden od ciljev projekta je,
da bi na Gorenjskem pojedli
več rib lokalnega izvora, saj
jih imamo po zaslugi ribogojnic na Gorenjskem ves
čas na dosegu roke. Pri ribi
je pomembna svežina, pri
nas pa je lahko v nekaj urah
že na krožniku.« V projektu je sicer sodelovalo pet

Slovenci v povprečju pojemo le enajst kilogramov rib
na osebo letno, za razliko od evropskega povprečja,
ki znaša štiriindvajset kilogramov. Sodelujoči pri
projektu Gorenjske ribe želijo zato povečati predvsem
uporabo domačih sladkovodnih rib, ki jih gojijo
lokalni ribogojci. Zasnovali so več receptov in izvedli
dvajset kulinaričnih in drugih delavnic, s katerimi
so širili znanje o pripravi rib. Eden od ciljev projekta
je tudi povečanje uporabe rib v javnih kuhinjah,
predvsem v šolah in vrtcih.
od evropskega povprečja,
ki znaša 24 kilogramov na
osebo. »V ribah imamo odlično lokalno živilo, ki pa ga
bistveno premalo uporabljamo. Upam, da bo v prihodnje še kakšen podoben
projekt, ki bo prav tako ozaveščal Slovence, da bodo več
posegali po domačih sladkovodnih ribah,« je povedal direktor KGZ Kranj Mitja Kadoič.

Direktor BSC Rok Šimenc
rib v javnih kuhinjah, kot so
šole in vrtci. Prav tam se otroci privajajo na prehrano
in te navade potem prinesejo tudi domov in s seboj v
življenje,« je še dodal direktor BSC.

V septembru, mesecu netopirjev, opozarjajo na
kopičenje njihovih iztrebkov – gvana na kotiščih v
stavbah kulturne dediščine.

viti. Kuharski mojster Luka
Jezeršek, ki je vodil kulinarične delavnice za pripravo
ribjih jedi, pravi, da se velikokrat preveč zanašamo na
svežo ribo za na žar ali v ponev, in pozabljamo, da imamo na voljo tudi številne
druge možnosti. »Pripravimo lahko še različne hladne ali tople ribje jedi, predvsem pa riba predstavlja
zelo dober nadomestek drugega mesa, ki ga je veliko v
naši prehrani,« pravi Luka
Jezeršek, ki je skupaj s sodelavci Akademije Jezeršek
pripravil tudi knjižico 12 receptov ribjih jedi, ki so jo izdali ob tej priložnosti.
Slovenci sicer v povprečju
pojemo 11 kilogramov rib
letno, kar je bistveno manj

Le petnajstodstotno
samooskrbni
V Sloveniji je sicer 329
objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, od tega

je 25 morskih, preostanek
pa sladkovodnih. Po zadnjih
podatkih so v lanskem letu
skupaj pridelali 1625 ton
vodnih organizmov, od tega
935 ton hladnovodnih vrst
(pretežno šarenke), 235 ton
toplovodnih vrst (pretežno
krapa), okrog 80 ton brancina in okrog 425 ton školjk
(pretežno klapavic). Celoten
pridelek znaša le 15 odstotkov samooskrbe.
Celotna vrednost projekta, ki se je v 85 odstotkih financiral s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, je znašala dobrih 277
tisoč evrov.

V Evropi živi več kot petdeset vrst netopirjev, vse so zaščitene v okviru Sporazuma o
varstvu netopirjev v Evropi.
V Sloveniji je 32 vrst netopirjev, vsi so še posebej zaščiteni z uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih
vrstah. Med njimi je deset
vrst, ki sodijo med kvalifikacijske vrste območij Nature
2000. V Sloveniji kar 23 vrst
netopirjev živi v stavbah kulturne dediščine, biologi so v
zadnjih dvajsetih letih pregledali več kot 1700 tovrstnih
stavb in našli netopirje v štirih petinah stavb, porodniške kolonije pa skoraj v dveh
petinah stavb.
K varstvu netopirjev pomembno prispevajo številni projekti, med katerimi sta
tudi projekta Monitoring populacij netopirjev in Ohranimo netopirje.

Kako zmanjšati
onesnaženost z gvanom
V okviru projekta Life-IP Natura.si si prizadevajo predvsem za varstvo netopirjev v stavbah kulturne
dediščine, v katerih je zabeleženih več kot petsto kotišč
netopirjev. Na posameznem
kotišču je lahko le nekaj živali ali pa tudi več tisoč samic z mladiči, temu primerno veliki so tudi problemi z
gvanom, to je z iztrebki netopirjev. Posledica teh problemov je uničevanje kotišč.
Rezultati državnega monitoringa kažejo, da naj bi letno uničili ali poškodovali od pet do deset odstotkov
kolonij netopirjev v stavbah
in da je enajst vrst netopirjev ali dve petini vseh zaradi

tega uvrščenih med vrste z
neugodnim statusom ohranjenosti. V okviru projekta
naj bi vzpostavili dolgoročno sodelovanje med lastniki
in upravljavci stavb ter strokovnjaki zavoda za varstvo
narave, zavoda za varstvo
kulturne dediščine, ministrstva za okolje in prostor
in agencije za okolje, oblikovali sistemske rešitve za
pomoč upravljavcem stavb
pri čiščenju oziroma odstranjevanju gvana ter se dogovorili za izvedbo preprostih
preventivnih ukrepov, s ka-

V Sloveniji je 32 vrst
netopirjev, vsi so
zaščiteni.
terimi bi zmanjšali morebitna navzkrižja med ohranjanjem kotišč netopirjev in
vzdrževanjem stavb. Tako
že poteka obveščanje glavnih deležnikov o ohranjanju
netopirjev v stavbah kulturne dediščine, izdali so publikacijo Netopirji v stavbah
kulturne dediščine, izvajajo
pa tudi popis prvih sto stavbnih zatočišč, pri katerem dajejo poudarek onesnaženosti z gvanom in ukrepom za
zmanjšanje onesnaženosti funkcionalnih delov stavb.

Eholokacija jim omogoča
nočno življenje
Netopirji sodijo med bolj
zanimive živalske vrste že
zato, ker so kot edini sesalci
sposobni aktivno leteti. Letenje jim omogočajo prhuti,
to je kožna opna, ki je razpeta med podaljšanimi dlančnicami in prstnicami ter telesom. Za nočno življenje
imajo dobro razvito eholokacijo, ki deluje tako, da oddajajo človeku neslišne ultrazvočne klice za navigacijo, ki se odbijajo od predmetov v prostor, njihov odmev pa prestrežejo z uhlji in
se tako lahko orientirajo tudi
v popolni temi. Eholokacija je tako natančna, da lahko zaznajo tudi pol milimetra tanko nit. Čez dan in vso
zimo se skrivajo v zatočiščih,
za prezimovališče si izberejo hladne in vlažne prostore,
kjer je stalna temperatura,
denimo v jamah, cerkvah,
na podstrešjih, v špranjah
stanovanjskih stavb ...

Razstava o žerjavčku, simbolu Trzina

Z ribo je mogoče pripraviti različne hladne ali tople jedi.

Trzin – Medobčinski muzej Kamnik in Občina Trzin vabita
na odprtje razstave z naslovom Žerjavček – simbol Trzina in
pomembnejša naravna dediščina v občini, ki bo v torek, 14.
septembra, ob 18. uri v Centru Ivana Hribarja v Trzinu.

KULTURA

Od Pesmi upora do
Našega skladišča
Gledališče Toneta Čufarja vabi v aBONma. Letos
je gledališki in glasbeni abonma, oba z zanimivim
programom za različne okuse, mogoče plačati
tudi z bonom.
Igor Kavčič
Jesenice – V Gledališču Toneta Čufarja že po tradiciji
obiskovalcem ponujajo tako
gledališki kot glasbeni abonma. Letos sta oba zanimiva,
precej raznolika in primerna za vsak okus.
V gledališkem abonmaju
za leto 2020/21 se bo tako
ob predstavah v lastni produkciji zvrstilo nekaj odličnih gostujočih uprizoritev. Naše skladišče avtorice Tjaše Mislej, Grumove
nagrajenke 2020, je aktualna predstava Prešernovega
gledališča iz lanske sezone,
z Rokovo modrino (na besedilo Boštjana Videmška jo je
režiral Matjaž Pograjc), biografsko dramo o smučarju Roku Petroviču, že več let
navdušuje Slovensko mladinsko gledališče, tu pa sta
še predstavi, pri katerih je
smeh zapovedan, in sicer
strip komedija Janez Novak
v režiji Dejana Batoćanina
in Uroša Fürsta ter v izvedbi izvrstnih Klemna Slakonje, Tadeja Toša in Gregorja
Podričnika, ter Ljubljanski
vodnik našel Vodnika v izvedbi Rozinteatra z odličnima Andrejem Rozmanom
Rozo in Alenko Tetičkovič.
In da ne pozabimo – tu je še
sklop predstav v okviru 21.
Čufarjevega maratona in 34.
Čufarjevih dni, ki bodo tudi
letos, upajmo, da spet v živo,
potekali v novembru.
Glasbeni abonma bo vseboval kar sedem glasbenih
dogodkov. Baritonist Ivan

Andres Arnšek se bo predstavil s Piazzolleky quintetom,
Pesmi upora bomo slišali v
izvedbi ženskega pevskega
zbora Kombinat, ritmov zabavne glasbe bomo deležni
na koncertu domačinke Alje
Wolte Sula in Chorchypa, baletni ansambel Društva baletnih umetnikov Slovenije
pa se bo predstavil z baletom
Romeo in Julija. S koncertom brezčasnih uspešnic bo
nastopila Tanja Zajc Zupan
z gosti, seveda ne bo umanjkal tradicionalni koncert Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora, sledil pa bo
še prav poseben glasbeno-gledališki posladek z naslovom Čudovita v koprodukciji
Slovenskega stalnega gledališča Trst in SiTi teatra.
V gledališču so pripravljeni tudi na morebitne zaostritve pogojev izvedbe,
zato bodo že vnaprej upoštevali sedežni red, ki bo omogočal ustrezno razdaljo. Zato
so letos razpisali dva gledališka termina (četrtek in petek) za vsako predstavo in en
glasbeni termin, ki pa bo izveden ob različnih dnevih v
tednu v večji dvorani, v dvorani kina. Vpis v abonmaje poteka do 30. septembra
med 8. in 12. uro ali po elektronski pošti karmen.svetina@gledalisce-tc.si, informacije pa posredujejo tudi
na telefon 04 58 33 100. Kot
rečeno v uvodu, abonmaje je
moč plačati z boni ali obročno, upokojenci, šolajoči in
invalidi pa lahko uveljavijo
tudi popust.

igor.kavcic@g-glas.si
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Nekoč so bile razglednice
V Galeriji Prešernove hiše je na ogled razstava razglednic iz zbirke prof. dr. Ivana Turka s pomenljivim
naslovom Če bom v bližini ali v daljavi, spominjam tebe se s srčnimi pozdravi.
Igor Kavčič
Kranj – Nekoliko dolg naslov razstave vsekakor zahteva razlago, mar ne? Prijazne besede je leta 1900
na razglednico St. Jurija pri
pri Kranju napisala Jožica
in jo poslala blagorodni gospodični Apoloniji v Vodice.
Pošta torej ni šla prav daleč.
Dandanes bi Joži iz Šenčurja vzela v roke mobilni telefon, poklicala svojo prijateljico Polono in ji ob tem poslala še kakšno fotografijo, v
uvodu k razstavi ugotavlja
njen avtor Zmago Tančič;
da se časi spreminjajo, zato
se lahko vprašamo, ali bomo
v prihodnosti sploh še pošiljali razglednice. Morda jih
bo prav tehnologija pospremila v pozabo. Prav zato je
tokratna razstava tako v spomin kot v uk.
»Ko je konec lanskega leta
umrl prof. dr. Ivan Turk, je
bil to za naše društvo velik
udarec. Napisal je namreč
veliko strokovnih člankov
in knjig, ki so dejansko napotek za nas, aktualne in
prihodnje generacije zbiralcev, zato smo čutili neke
vrste dolžnost, da se mu z
razstavo zahvalimo za njegovo delo. Bili smo enotni v
zamisli te razstave, prav tako
pa so nas podprli v Gorenjskem muzeju, da smo z razliko od prejšnjih let, ko smo
predstavljali numizmatiko,
letos predstavili razglednice
pokojnega profesorja,« o pobudi za razstavo pove Tančič, sicer tudi predsednik
Numizmatičnega društva
Slovenije.
Seveda pa brez sodelovanja dedičev te zbirke ne bi

Foto: Igor Kavčič
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Darko Turk in Zmago Tančič ob vitrini, kjer je na ogled tudi najstarejša razglednica z Bleda
šlo. V več kot štiridesetih letih je dr. Ivan Turk namreč
ustvaril čudovito zbirko starih razglednic. »Oče je zbirko razdelil med svoje vnuke. Razglednice je nekako
tematsko razdelil po interesih: vnuku, ki je bil jadralec, je namenil razglednice s Primorske, razglednice
z motivi iz Ljubljane je podaril drugima dvema vnukinjama, tiste z Gorenjske, ki
so večinoma na tej razstavi,
je dal v hrambo vnukinji, ki
ima po enem od staršev sorodstvo na Gorenjskem, in
tako naprej …« očetovo odločitev razgrinja njegov sin
Darko Turk.
Izbrati razglednice iz take
zbirke ni bilo lahko; ker je
razstava v Kranju, je Zmago Tančič odbral tiste z motivi Gorenjske. V posameznih
sklopih v osmih vitrinah je na
na ogled več kot 300 razglednic. »Gre za sprehod po

gorenjskih krajih, vaseh, hribih, naravnih lepotah, vključili pa smo tudi razširjeni del
pokrajine z Jezerskim in Kamnikom,« pojasnjuje sogovornik. Iz Kranja se ob razglednicah tako sprehodimo do
Škofje Loke, po obeh dolinah
do Sorice, v Bohinjsko Bistrico, naprej na Triglav, v dolino
Vrat ter potem na levo proti
Kranjski Gori in pod obronki
Karavank nazaj proti Bledu,
Radovljici, vse do Krope, Tržiča, Ljubelja, na Jezersko, od
tod pa še do Kamnika.
Najstarejša razglednica na
razstavi je z Bleda, in sicer iz
leta 1893. Bled je nasploh
prednjačil med slovenskimi
kraji, ki so konec 19. stoletja
prvi dobili svoje razglednice.
V zlati dobi razglednic, tja
do konca prve svetovne vojne, je potem tako rekoč vsak
slovenski kraj, še posebej, če
je imel kakšno znamenitost,
dobil svojo razglednico. Na

njih pa lahko vidimo tudi hotele, gostilne, trgovine, saj so
bile v tistem času izviren način reklamiranja, na ta način
pa so prispevale tudi k razvoju turizma. Različno stare
razglednice so izdelane tudi
v različnih tiskarskih tehnikah. »Pri snovanju razstave
sem se oziral tudi na mlajšo generacijo, zato sem nalašč izbral razglednice z živahnejšimi in bolj domiselnimi motivi.«
»Očetovi nasledniki nimamo strokovnega vpogleda v njegovo zbirko, kaj bi
bilo primerno za razstavo in
kaj ne, zato lahko potrdim,
da je na ogled res zanimiva
razstava. Verjemite, da bi bil
tudi oče prijetno presenečen
in bi mu bila razstava v veliko zadovoljstvo,« je še dodal Darko Turk. Sprehod po
gorenjskih krajih nekoč pa v
Prešernovi hiši lahko opravite še do 27. septembra.

Likovne povezave s Hrvati
V galeriji dr. Ceneta Avguština Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Kranju
je še teden dni na ogled razstava Vzporedni svet likovnikov iz hrvaške Istre,
naši umetniki razstavljajo v Pulju in Zagrebu.
Igor Kavčič
Kranj – Na povabilo Likovnega društva Kranj v galeriji dr.
Ceneta Avguština z razstavo Vzporedni svet gostujejo člani Hrvaškega društva
likovnih umetnikov Istre.
Na ogled so dela zelo različnih likovnih konceptov, saj
se predstavlja več kot trideset avtorjev in avtoric iz širše Istre, največ prav iz Pulja,
kjer je tudi sedež njihovega
društva. Razstava se ukvarja s konceptom umetniškega bita in njenega obstoja v

realnem svetu. Predsednik
društva Milan Marin je ob
razstavi med drugim zapisal, da si sodobna umetnost
prizadeva ukiniti meje med
umetnostjo in življenjem,
saj ravno njuna medsebojna
bližina ustvarja takšno iluzijo. Pravilno bi bilo, da linija,
ki ločuje umetnost od življenja, dejansko omogoča, da
umetnost preživi, v nasprotnem – z odpravo te linije –
bi umetnost izginila sama.
Posledice te miselnosti so,
da je danes lahko vse umetnost, vendar še vedno ni.

Vstop v privilegirani prostor umetniškega sveta zahteva nekaj več, in to je lebdenje nad realnostjo.
Ob tem pa so v galeriji pobratenega društva v Pulju
svoja dela razstavili tudi naši
umetniki. Na razstavi z naslovom Pogledi se predstavlja
14 umetnic in umetnikov, ki
skozi različne izrazne medije komentirajo aktualni vsakdan, naj bo s klasično sliko,
objektom ali videom. Svoja
dela predstavljajo Brut Carniollus, Domen Dimovski,
Nataša Druškovič, Andreja

Sodelovanje med umetniki Likovnega društva Kranj in Hrvaškega društva likovnih
umetnikov Istre je obrodilo razstavi v Kranju (na fotografiji) in v Pulju. / Foto: Lojze Kalinšek
Eržen, Irena Gayatri Horvat, Lojze Kalinšek, Martina Marenčič, Peter Marolt,
Goran Međugorac, Kristina
Rutar, Tomaž Šebrek, Meta
Šolar, Maruša Štibelj, Klavdij Tutta, Kaja Urh in Cveto
Zlate.

Članice in člani Likovnega
društva Kranj pa ta čas razstavljajo tudi v galeriji Kurija v Zagrebu. Ob 700. obletnici smrti Danteja Alighieria se predstavljajo z deli
na temo Dantejevi krogi v
času korone. Razstavo je

spodbudilo dolgoletno sodelovanje kranjskega društva s
Hrvaškim združenjem likovnih umetnikov in likovnih
kritikov. Na razstavi se predstavlja 18 umetnic in umetnikov s slikami, grafikami, videom in skulpturami.
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Na Dan nogometa prvi poraz Letalnica
nova rekorda
V NK Triglav Kranj so praznovali Dan nogometa z vrhuncem – tekmo druge lige, derbijem med
Kranjčani in ekipo Roltek Dob. Triglavani so zabeležili prvi poraz, še naprej pa ostajajo v vodstvu.
Jože Marinček,
Maja Bertoncelj
Kranj – Petkov deveti Dan
nogometa NK Triglav Kranj
so obeležili na poseben način: z obilo dogodkov v navijaški coni, odprtjem galerije Triglav Kranj, v kateri se
predstavlja članska izbrana
vrsta, vrhunec pa je sledil na
koncu, in sicer tekma 7. kroga v drugi ligi, derbi med domačimi nogometaši Triglava Kranj in Roltek Dobom,
prvo- in četrtouvrščeno ekipo na lestvici. Odigrana je
bila pod žarometi.
Igra je bila skozi celotno
srečanje zanimiva, priložnosti za zadetek so imeli več
domačini, ki pa jih niso izkoristili. So pa jo gostje. V 80.
minuti je zadel Tristan Ciglar in postavil končni rezultat 0 : 1. Kranjčani so po petih
zmagah in remiju zabeležili
prvi poraz. »Dobra predstava z obeh strani. Mi svojih
priložnosti nismo izkoristili, Dob je izkoristil edino. Čestitam jim za zmago. Glave
pokonci in gremo naprej,«
je po tekmi povedal domači
trener Boštjan Miklič, trener
Roltek Doba Jernej Javornik
pa je dodal: »Mislim, da so

Nogometaši Roltek Doba (v modrih dresih) so v Kranju triglavanom zadali prvi poraz
v sezoni. / Foto: Primož Pičulin
lahko gledalci uživali v dobri
predstavi obeh ekip. Gledali so nogomet s hitrim tempom. Bili smo srečnejši in
mislim, da zasluženo zmagali.« Triglavani kljub porazu ostajajo vodilni na lestvici, druga je Gorica, na tretje
mesto pa je napredoval Roltek Dob. V 8. krogu bo Triglav v petek gostoval pri Dravi Ptuj, Roltek Dob pa bo v
soboto gostil Vitanest Bilje
(začetek tekme ob 16. uri).

Po odmoru zaradi kvalifikacijskih tekem reprezentance se je pretekli konec tedna nadaljevalo tudi tekmovanje v prvi ligi Telemach –
z 8. krogom. Domžalčani so
gostovali v Celju. Povedli so
v 10. minuti, ko je zadel Gaber Dobrovoljc, nato pa prejeli tri zadetke in izgubili s
3 : 1. V Domžalah so nogometaši Kalcerja Radomlje
gostili vodilni Koper in Primorcem morali priznati

premoč. Tekma se je končala z rezultatom 1 : 4, za domačine je zadel Marko Božić, ko je v 52. minuti izenačil na 1 : 1. Koprčani tako še
naprej vodijo, Domžale so
predzadnje, devete, Kalcer
Radomlje pa zadnji.
V naslednjem, 9. krogu,
se bosta prvoligaški ekipi s
širšega Gorenjskega srečali med seboj. Tekma v Športnem parku Domžale bo v
soboto z začetkom ob 17. uri.

Tek v družbi vrhunskih športnikov
Letošnjo donacijo s Triglav teka za boljšo oskrbo novorojencev in porodnic so prejeli štirje porodniški
oddelki splošnih bolnišnic. Tekače so spodbujali tudi številni vrhunski športniki.
Maja Bertoncelj

Vita Hočevar (1;38:44) in
Marko Krišelj (1;22:10). Za
tekače je ob trasah in v ciljni
ravnini poleg obiskovalcev
navijalo tudi trinajst slovenskih vrhunskih športnikov –
ambasadorjev Triglav teka.
Vsi sodelujoči na dogodku
so z udeležbo podprli tudi
dober namen Triglav teka,

Foto: Gorazd Kavčič

Predoslje – Triglav tek je v
soboto v protokolarnem parku Brdo pri Kranju potekal
v deveti izvedbi. Po letu premora je privabil okrog tisoč
tekačev in obiskovalcev. Tekači so se podali na pet tekaških preizkušenj, in sicer na

otroški tek Kuža pazi, družinski tek, štafetni tek trojk,
tek na 10 km in polmaraton.
Najboljši rezultat na 10
km je v ženski konkurenci
s časom 38:11 dosegla Saša
Pisk. Med moškimi je slavil
Enej Kovač (34:12). Najdaljšo preizkušnjo – polmaraton – sta najhitreje pretekla

Tekači so se podali na pet tekaških preizkušenj, tudi na družinski tek (na sliki).

ki je boljša oskrba porodnic
in novorojencev. Tokrat so
donacijo prejeli štirje porodniški oddelki splošnih bolnišnic. V Splošni bolnišnici
Izola bodo s sredstvi pridobili PH-meter za merjenje PH
v krvi za dojenčke, murskosoboška splošna bolnišnica
bo z donacijo poskrbela za
ležišče za prevoz porodnic,
Splošna bolnišnica Ptuj bo
pridobila ležišče za snemanje CTG in minifeton, v jeseniški splošni bolnišnici pa
bodo prejeta sredstva namenili za porodno pručko in pediatrični stetoskop.
Organizatorji
dogodka
Triglav tek h gibanju spodbujajo tiste, ki lahko sami
poskrbijo za svojo fizično
pripravljenost in dobro počutje. Obenem pa z vsakoletno donacijo zdravstvenim
ustanovam prispevajo tudi h
krepitvi zdravja tistih, ki tega
sami ne (z)morejo. V devetih izvedbah Triglav teka so
zbrali že za dobrih 143.867
evrov donacij za sedemnajst
zdravstvenih ustanov.

31. stran
»Ko je tekma, je tekma in
tudi četrte zmage sem si želel enako kot prve. Konec
koncev še nihče ni na eni
letalnici zmagal štirikrat,
sploh pa ne zaporedoma.
Zato nisem niti pomislil, da
jih ne bi vseh zmlel. (smeh)
Klemen mi je do zaletnega mosta kar dobro sledil
in na trenutke sem pomislil, da me zna tudi presenetiti. Mogoče ni videti, ampak
zdaj sem zelo utrujen, noge
me komaj držijo,« je na vrhu
povedal Kovačič in dodal, da
bi bil za naslednja leta vesel
tudi kakšnega novega obraza, ki bi mu pošteno dihal za
ovratnik vse do vrha.
Pri ženskah je bila Barbara Trunkelj na poti k tretji
zmagi na velikanki, a prvič
z najboljšim časom (6:11), s
čimer je prejšnji rekord Italijanke Valentine Belotti izboljšala za devet sekund.
Med vsemi boji je bil najbolj
napet ravno ženski finalni
tek. Preko hrbtišča letalnice
je Trunkljeva sicer pritekla z
nekaj prednosti, a ta se je na
zaletnem pomolu začela topiti. Drugo mesto je zasedla Tea Femc (6:17), tretje pa
Mojca Koligar (6:35).
»Da sem rekord popravila
za devet sekund, me je zelo
presenetilo. Na prejšnji tekmi sem si ga želela, pa mi
ni uspelo, zato sem letos

pričakovala, da bo podobno.
Verjetno je k rezultatu pripomogel tudi pritisk drugih deklet. Za naslednjič tako lahko računam na še večjo konkurenco, pridem pa vsekakor spet, če le ne bo kakšne
poškodbe,« je po zmagi povedala Barbara Trunkelj.
Tekmovanje Red Bull
400 v Planici poteka od leta
2012, odpadlo je dvakrat,
leta 2014 zaradi obnove letalnice in lani zaradi obilice shranjenega snega na
doskočišču, ki je čakal na
prestavljeno svetovno prvenstvo v poletih. Tek na letalnico pa ni le lov na absolutne rekorde in zmagovalne stopničke, poleg profesionalcev se ga namreč udeleži tudi veliko rekreativnih
športnikov. To so tudi osebne zmage, »da premagaš
samega sebe«, kot je rekel
eden od tekmovalcev.
Po strmini navzgor se podajo tudi mešane, moške
in poklicne štafete štirikrat
sto metrov. Letos so bili najboljši med njimi gasilci iz
Zagradca pri Grosuplju, ki
pravijo, da taka dirka vendarle ni le še en dan na delu:
»Je kar veliko huje kot en dober gasilski trening. Noge ne
le da pečejo, človek sploh ne
ve, ali jih še ima.« Pri mešanih štafetah je vrh prva dosegla ekipa Bicove gule, pri
moških štiricah pa so bili
najbolj vitalni Upokojenci.

Borčnik želi vsaj polfinale
Simon Šubic
Kranj – Danes se v francoskem Martiguesu začenja
člansko in mladinsko svetovno prvenstvo v balinanju.
Slovensko reprezentanco
v Franciji zastopajo pri članih Aleš Borčnik (hitrostno
zbijanje) ter Nina Volčina
in Anže Petrič (mešana štafeta), pri mlajših članih Žan
Sodec (natančno zbijanje,
dvojice), Erik Čeh (dvojice)
in Gašper Povh (hitrostno,
posamezno), pri mladincih
pa Jaka Štremfel (natančno,
posamezno, dvojice) ter Jan
Guštin in Luka Blaževič (štafeta). Člansko izbrano vrsto
bo vodil Škofjeločan Bojan
Berčič, mladi zasedbi pa

Anton Kosar s pomočnikom
Igorjem Isteničem.
Edini Gorenjec v reprezentanci Aleš Borčnik je
pred odhodom v Francijo povedal: »Letos se na SP
v hitrostnem zbijanju prvič
igra na tri pozicije, tako da
bo konkurenca večja. Osebni cilj je uvrstitev med štiri,
kjer bo treba narediti najvišji možen rezultat.«
V spremenjenem formatu svetovnih prvenstev
bo oktobra v italijanskem
Alassiju potekalo še žensko
SP v igri posamezno, dvojicah ter natančnem, hitrostnem in štafetnem zbijanju, SP v mešanih dvojicah
ter moško SP v igri posamezno in dvojicah.

Jeseničani Alpsko hokejsko ligo začeli s porazom
Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so v soboto v
dvorani Podmežakla odigrali uvodni obračun alpske lige v
novi tekmovalni sezoni proti ekipi HC Merano Pircher, ki je
novinec v ligi. Po streljanju kazenskih strelov so izgubili z 1 : 2.
Edini zadetek za domače je v rednem delu dal Eetu Elo. Zadel
je v 23. minuti. Kot edini je za Jeseničane uspešno izvedel tudi
kazenski strel. V četrtek bodo Železarji gostovali pri Linzu.
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Planinski izlet: Sass Rigais (3025 m n. m.)

Privlačne špice
Gorski masiv Odle/Geisler se nahaja med dolino Val di Funes/Funes in Val
Gardena, v osrčju naravnega parka Puez-Odle. Eden najlepših masivov v
Dolomitih.
Jelena Justin
Ko sem na vrhu Grande Cir gledala proti zahodu,
se mi je pogled ustavil na visokih sulicah, gorah zanimivih oblik, ki so kar vabile in
privabile. Gre za gorski masiv Odle/Geisler. Glavni in
najvišji vrh tega gorskega območja je Sass Rigais, 3025 m n. m. Tudi njegova sosednja Fruchetta meri
3025 metrov, a je dosegljiva le alpinistom. Na Sas Rigais se bomo povzpeli po zavarovanem vzhodnem grebenu, sestopili pa po njegovem južnem pobočju.

Iz Colfosca se čez prelaz Gardena zapeljemo v
Val Gardeno, tik pred S. Cristino pa zavijemo desno in
sledimo oznakam za kabinsko žičnico, ki nas bo popeljala na Col Raiser, 2100
m n. m. Pred nami so
Odle: Mala in Velika Farmeda, Villnösser Odla,
sedlo
Mittagsscharte,
Mali Sass Rigais, Sass Rigais, Furchetta, Odla di Veldussa, Wasserhofel, Wassertuhl, Campillerturm. Pogled nanje je fenomenalen!
Z zgornje postaje kabinske žičnice se usmerimo
na pot št. 4, ki bo izgubljala

V ferati, ki na vrh pelje po vzhodnem grebenu / Foto: Jelena Justin

višino in nas pripeljala do
koče Regensburger, 2037
m n. m. Tik ob koči je smerokaz za pot št. 13, zavijemo
levo in sledimo poti. Zložno
vzpenjajoča se pot med idiličnimi travniki, na katerih
se pase živina, nas bo pripeljala skoraj povsem pod ostenja skupine Odle. Razgledi
so dih jemajoči. Ko pridemo
do razpotja, zavijemo desno in še vedno sledimo poti
št. 13. Bližamo se melišču.
Na vrhu strmega vzpona se
pred nami odpre zagruščena ledeniška dolina, kjer
bomo pridobili glavni del višinske razlike. Povzpnemo

Odlo špice. Sass Rigais je desno. / Foto: Jelena Justin
se na sedlo med Sass Rigais in Furchetto. Na sedlo se
opremimo s samovarovalnim kompletom, plezalnim
pasom in čelado. Do vstopa nas čaka še nekaj lažjega poplezavanja, nekaj izpostavljenosti. Pot je označena z rdečimi pikami in že
smo pred vstopom v ferato,

Vrh Sass Rigaisa, kot ga vidimo ob sestopu / Foto: Jelena Justin

Hribovska malica
Neža Markelj

Pred kratkim sem prebrala zanimiv članek o prehrani
planincev in gorskih tekačev
z daljšimi turami (torej so
bili pri tem izključeni vsi tisti, ki sopihajo na Sv. Jošta, Jakoba in druge polurne hribčke). Zanimivo branje, tako
v razmislek. V članku sem z
rahlo nejevoljo prepoznala
sebe, navdušeno planinko,
ki pošteno zasluženo malico prepovršno prilagodi svojim energijskim potrebam.
Predvsem gre za prigrizke,
ki jih pobašemo v že tako
poln nahrbtnik. Zelo pa je
pomembno tudi to, kaj pojemo pred in po zahtevni fizični obremenitvi, ki jo Slovenci še vedno imenujemo rekreativni šport.
Kasnejše
prebiranje
takšnih in drugačnih vsebin me je pripeljalo do korenitih sprememb, ki jih

počasi uvajam v svoje pestro
športno življenje. Prepogosto preskočen zajtrk zdaj zamenjam z zvrhano skodelico medenih kosmičev z jogurtom ali pa v ponvi zacvrči
jajce s kosom ovsenega kruha. Zajtrk mora biti predvsem tak, da bo zagotavljal
dobro razpoložljive ogljikove hidrate, ki bodo telesu dali energijo. Prazna vreča ne stoji pokonci! V nahrbtnik potem natlačim banano,
suhe fige, energijske čokoladice, sočne sendviče, veliko
vode in izotoničnega napitka. Slednji nadomesti vodo
in elektrolite, izgubljene s
potenjem, in tako izboljša
našo fizično zmogljivost. Kaj
pa doma? Jah, zdaj se po hoji
dobro raztegnem, po daljših
naporih naslednji dan spočijem mišice in kolena, se ne
ženem dan za dnem, ker mi

ki ne preseže ocene B, je pa
izjemno zračna in zanimiva. Vstopni skalni skok ima
oceno A, nato sledi nekaj korakov hoje in smo pred delom, kjer je ocena B. Pred
nami je nekaj skob, rahlo
prečno, ki nas vlečejo v levo.
Na vrh tega dela je težavnost
A/B, nato zopet sledi B. Zanimiv detajl je, ko pridemo
okoli roba skale in vidimo,
da jeklenica visi v zraku. Ja,
kako? Kako bomo pa pripeti,
če je pa treba stopiti kar malce nižje? A to je vse le na prvi
pogled. Ko se lotimo, ni nobenih težav. Do vrha težavnost ne preseže več ocene
A/B, del vrhnje poti pa tudi
ni zavarovan.
Z vrha sestopimo po ozkem in izpostavljenem grebenu, ki je zavarovan, ocena A. Ves vršni del sestopa proti južnemu pobočju ne preseže zahtevnosti
A/B, pot je speljana po naravnih prehodih, je pa nekaj kar konkretnih vertikal.
Ko dosežemo razpotje, kjer
se zavarovani del konča, nas
smerokaz opomni na možnost sestopa po srednji poti,

Mladost,

je končno jasno, da nič ni narobe z ležernimi dnevi. Hribi
so hrana za dušo, ki si jo privoščim z enakim veseljem
kot dobro hribovsko malico
na vrhu, medtem ko mi pogled počiva na stenah Škrlatice, strešnatih pobočjih Mojstrovk, oblačni kapici na
vrhu Mangarta in mi hočejo
kavke na Špiku ukrasti moj
debel, sočen sendvič.
Rekreativnost bi lahko
opredelili iz različnih vidikov, kot najbolj pomembna točka pa se ta opira na
zmernost – torej prava mera
športa, ki se sicer od osebe
do osebe razlikuje, nanjo pa
ima velik vpliv telesna kondicija in lastna presoja. Da
poenostavim, le zdrava pamet in upoštevanje lastnih
zmožnosti loči 'zdravega'
rekreativca od tistega, ki
pri športu pretirava. Čeprav

t. i. Villnösser ferati, kjer zavijemo desno. A ta pot nas ne
zanima. Sestopamo po južnem, zagruščenem pobočju,
kjer je ogromno skrotja in
grušča, zato previdno. Spodnji del sestopa je še zavarovan. Najtežji del je B/C,
ko pridemo do lesenega mostička. Prečimo krušljive in
zbite grape. Ko dosežemo
široko in zagruščeno grapo,
se nam z desne strani pridruži sestop s srednje, prečne
poti Villnösser. Strma sestopna grapa je utrjena z lesom. Zavijugamo navzdol
in pred nami se pokaže pravljična panorama masiva
nad dolino Gardena. Ko dosežemo zelene travnike, nadaljujemo mimo jutranjega razpotja, nato pa po poti
vzpona sestopimo nazaj na
Col Raiser. Tik pred kabinsko žičnico nas čaka nekaj
vzpona; a če smo zmogli celo
turo, tudi ta zaključni vzpon
ne bo problem.
Nadmorska višina: 3025 m
Višinska razlika: 1050 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

potepi in drugi užitki

Moje zadovoljstvo na vrhu Špika – cilj, ki je bil na vrhu
seznama želja že kar nekaj let
precej posplošujem, pa bom
vseeno trdila, da si Slovenci pri rekreativnem športu ne znamo postaviti prave
meje. Kolesarjenje do morja, celodnevni vzponi v hribe
(pri čemer nisem nikakršna
svetla izjema), večdesetkilometrski tekaški podvigi,

nekajkrat na teden, skoraj
vsak dan ali dvakrat na dan,
niso 'zdrava' rekreacija. Ne
morem trditi, da nam tovrstne aktivnosti bolj škodijo
kot koristijo, a Slovenci pri
tem pozabimo na pomemben vidik športa – regeneracijo in pravilno prehrano.
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KMETIJSTVO

Kmetice uživale v druženju
Predstavnice gorenjskih društev kmečkih in podeželskih žena so se zbrale na tradicionalnem srečanju,
ki so ga težko čakale, saj je lani odpadlo. Med epidemijo so bile prikrajšane tudi za določene društvene
aktivnosti in druženje.
Ana Šubic
Polica pri Naklem – Potem
ko je lansko srečanje gorenjskih kmetic, ki je običajno
potekalo ob svetovnem dnevu kmetic (15. oktober), zaradi epidemije odpadlo, so
organizatorke iz Društva
kmečkih žena (DKŽ) Kranj
letos pohitele z izvedbo in
srečanje že minuli četrtek
uspešno spravile pod streho. Povabilu so se odzvale predstavnice enajstih od
trinajstih gorenjskih društev kmečkih in podeželskih
žena; skupaj jih je bilo okoli štirideset, saj je bila zaradi slabšanja koronarazmer
udeležba omejena na tri članice posameznega društva.
Zbrale so se v jutranjih urah
na Poličarjevi kmetiji na Polici pri Naklem, v nadaljevanju pa so se odpravile še
na druge zanimive lokacije.
»Vesela sem, da se nam je po

dveh letih spet uspelo srečati,« je poudarila predsednica DKŽ Kranj Marija Bergant ter dodala, da je namen
srečanja druženje, izmenjava izkušenj pa tudi omogočiti članicam prost dan.
Ob začetku srečanja so
udeleženke pozdravili tudi
vodja oddelka za kmetijsko
svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj
Tomaž Cör in kmetijske svetovalke Marija Grohar, Ana
Beden in Vanja Bajd Frelih. Tudi Cör je izrazil zadovoljstvo, da so se s kmečkimi ženami znova srečali
v živo. V času epidemije so
se sicer srečevali na raznih
spletnih predavanjih in sestankih, kar pa ni isto, je opozoril. Srečanje je po njegovem pomembno tudi zaradi
povezovanja društev in dejstva, da je bilo društveno delovanje v zadnjem letu in pol
omejeno, zato so bile članice

prikrajšane za določena predavanja, ekskurzije … Opaža
sicer, da epidemija na kmetijstvo ni imela le slabih vplivov. »Določene kmetije, ki
so se znale prilagoditi, so iz
tega izšle kot zmagovalke.
Ljudje so se obrnili k domačim pridelkom in izdelkom,
je pa verjetno res, da je bilo
kmeticam težje. Včasih je
odhod na neki sestanek tudi
malo za dušo oz. da gredo od
doma. Ne moremo pa vseh
dati v isti koš, veliko je odvisno od tega, kako so se na posamezni kmetiji prilagodili
razmeram,« je pristavil.
Udeleženke so spoznale tudi Poličarjevo kmetijo,
ki jo je predstavila gospodinja Andreja Jagodic. Gre za
samooskrbovalno kmetijo z
52 hektarji zemlje, od tega je
polovico obdelovalnih površin. Ukvarjajo se z govedorejo, prašičerejo, perutninarstvom in poljedelstvom.

Srečanje gorenjskih kmetic se je začelo na Poličarjevi kmetiji na Polici pri Naklem, kjer so
udeleženkam postregli tudi s svojimi dobrotami. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednica Društva
kmečkih žena Kranj Marija
Bergant / Foto: Gorazd Kavčič
Imajo 50 govedi, prašičev še
nekaj več ter od 400 do 500
kokoši. Na leto predelajo
okoli 100 tisoč litrov mleka,
med 70 in 80 tisoč ga predelajo v mlečne izdelke. Oskrbujejo tudi javne zavode. Pri
mesu prodajo približno 70
odstotkov svežega, ostalega
pa predelanega v izdelke.
Navzoče je nagovoril tudi
nakelski podžupan Zdravko Cankar, s Police pa so se
nato odpravile v Kranj na voden sprehod skozi stari del
mesta, v Preddvoru so si
ogledale cerkev in prenovljeni grad Dvor, nato jih je pot
vodila na Jezersko na perspetkivno Šenkovo domačijo in za konec še na turistično kmetijo Olipje na Spodnjem Jezerskem. Med obiskom njihovih krajev so jih
pozdravili tudi župani Kranja, Preddvora in Jezerskega. »Ker naše društvo pokriva štiri občine, smo se odločile obiskati prav vse,« je ra
zložila Bergantova.

Zahtevajo več denarja za kmetijstvo
Zaradi nestrinjanja z višino sredstev v predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
je Svet Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije zahteval sestanek s premierjem Janezom Janšem in
dodatnih 380 milijonov evrov, sicer bodo organizirali protest slovenskih kmetov.
Ana Šubic
Ljubljana – Člani sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice
Slovenije (KGZS) so minuli torek na izredni seji sveta obravnavali nov predlog
kmetijskega
ministrstva
glede finančnega razreza
Strateškega načrta skupne
kmetijske politike 2023–
2027. Seja je bila zaradi nestrinjanja z višino sredstev
prekinjena.
Predsednik
KGZS Roman Žveglič je po
seji povedal, da so v sklepu zahtevali takojšnje srečanje s predsednikom vlade Janezom Janšo in dodatnih 380 milijonov evrov za

obdobje petih let, saj predlagana višina sredstev ne
omogoča ohranitve in posodobitve slovenskega kmetijstva. Prav tako so spreje-

pregledu finančnega razreza strateškega načrta ugotovili, da je sredstev premalo,« je poudaril predsednik
Sindikata kmetov Sloveni-

Premier Janez Janša in kmetijski minister Jože
Podgoršek sta se v petek že sestala s predstavniki
KGZS. Spregovorili so tudi o Strateškem načrtu
skupne kmetijske politike 2021–2027 in finančnih
sredstvih za naslednje petletno obdobje.
li sklep, da bodo organizirali vsesplošen protest slovenskih kmetov, če bodo naleteli na gluha ušesa.
»Čeprav nam je vlada že
zagotovila določena dodatna sredstva, smo pri novem

je Anton Medved. Po besedah Žvegliča višina sredstev
na drugem stebru, ki zahteva prilagoditev slovenskega kmetijstva na nove razmere, podnebne in tržne,
ne zagotavlja preživetja,
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ohranitve in razvoja slovenskih kmetij. »Ugotavljamo,
da manjkajo sredstva za
dobrobit živali, razvoj gozdarstva in kmetij kot takih,
tudi na dopolnilnih dejavnostih in za skladiščne kapacitete ... Za vse to je razpisnih sredstev občutno manj
kot v preteklem finančnem
obdobju,« je opozoril Žveglič. Dodal je, da bi dodatnih
380 milijonov evrov po izračunih omogočalo razvoj
mladim kmetom, ohranitev
in razvoj družinskim kmetijam, predvsem pa bi prebivalcem Slovenije omogočalo oskrbo z zdravo, varno
in kakovostno hrano.

Izbrana kakovost za
pridelavo in predelavo žit
Cveto Zaplotnik
Kranj – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, GZS
– Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zadružna
zveza Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije so na ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano naslovile vlogo za
priznanje označbe Izbrana
kakovost za sektor pridelave in predelave žit – pšenice,
rži, ječmena, ovsa, pire, koruze, prosa in ajde. K vlogi
so priložile predlog specifikacije, ki predpisuje ključne
stopnje pridelave in predelave žit in izdelkov iz njih, pravila za označevanje, obvezno

dokumentacijo za dokazovanje sledljivosti in dodatne zahteve glede kolobarjenja, obdelave tal, gnojenja, varstva rastlin, žetve in
kakovosti. V shemo se bodo
lahko vključili vsi pridelovalci in predelovalci, ki bodo od
certifikacijskih organov pridobili certifikat o izpolnjevanju pogojev iz specifikacije.
Ministrstvo je predlog specifikacije objavilo na svoji
spletni strani in bo pripombe na predlog sprejemalo do
4. oktobra.
Doslej so se v nacionalno
shemo kakovosti Izbrana
kakovost že vključili sektorji
pridelava in predelava mesa,
mleka in sadja.

Odkupne cene mleka
Cveto Zaplotnik
Kranj – Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so mlekarne
julija za mleko, dostavljeno
v mlekarno ter s 3,7 odstotka maščobe in 3,15 odstotka
beljakovin, plačale v povprečju 31,84 evra za sto kilogramov, kar je bilo 86 centov ali
2,78 odstotka več kot mesec
prej. Ker je mleko v povprečju vsebovalo 3,96 odstotka

maščobe in 3,27 odstotka
beljakovin, je bila povprečna dejanska odkupna cena
33,64 evra in je bila za 55
centov ali za 1,66 odstotka
višja kot junija. Odkupovalci so za mleko s 3,7 odstotka maščobe in 3,15 odstotka beljakovin plačali povprečno 28,83 evra za sto kilogramov, cena, izračunana
glede na dejansko vsebnost
maščob in beljakovin v mleku, pa je znašala 31,54 evra.

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

Cena mlekarn
Cena odkupovalcev
*standardna *dejanska *standardna *dejanska
December 2013 36,23
38,36
31,06
36,12
December 2014 32,64
34,09
27,77
31,72
December 2015 28,88
30,70
24,86
28,33
December 2016 26,84
30,01
24,15
28,18
December 2017 32,87
35,25
28,63
32,97
December 2018 31,43
34,40
28,37
31,95
December 2019 32,26
36,62
29,55
34,16
December 2020 30,85
34,69
27,40
31,56
Junij 2021
30,98
33,09
28,30
31,19
Julij 2021
31,84
33,64
28,83
31,54

Srečanje pridelovalcev koruze
Žabnica – Kmetijsko-gozdarski zavod (KGZ) Kranj, kmetija
Šifrer iz Žabnice 19 in semenarske hiše, ki oskrbujejo kmetije
s semenom koruze, vabijo na srečanje pridelovalcev koruze
pred spravilom. Srečanje bo v petek, 17. septembra, ob 9.30
na njivi kmetije Šifrer v Ledinah na Žabniškem polju. Marija
Kalan iz KGZ Kranj bo spregovorila o pogojih pridelave koruze
in koruznem hrošču ter vplivu toče na višino in kakovost pridelka, njen sodelavec Franc Pavlin pa o mikotoksinih v koruzni
silaži. Predvideli so tudi predstavitev in ogled hibridov koruze
iz različnih semenarskih hiš, nato pa si bo možno ogledati še
stroj za minimalno obdelavo tal brez oranja.

Delavnici o invazivnih rastlinah v kmetijski krajini
Ševlje, Žiri – V okviru projekta API – aktivno proti invazivkam,
ki ga sofinancirata EU in Republika Slovenija, bosta v četrtek, 16. septembra, potekali delavnici o invazivnih rastlinah v
kmetijski krajini, in sicer ob 10. uri na kmetiji Aljoza Lebna v
Ševljah v Selški dolini in ob 15. uri na kmetiji Francija Jurce iz
Brekovic 11 v Žireh. Delavnico bo vodila Marija Kalan iz KGZ
Kranj. Predavanju bo sledil še ogled rastišč invazivnih rastlin.
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Moškega izsiljevali z
intimnimi fotografijami
Simon Šubic
Kranj – Gorenjski policisti so
pred dnevi obravnavali prijavo moškega, ki so ga neznane osebe izsiljevale z objavo
fotografij z intimno vsebino.
»Izsiljevalci za intimne
fotografije, ki jih žrtev običajno pošlje sama, zahtevajo od nekaj sto pa do več tisoč evrov, ki jih marsikdo v
strahu pred objavo fotografij tudi nakaže. Izsiljevanje
pa se tudi po plačilu še vedno lahko nadaljuje,« je razložil Bojan Kos s Policijske
uprave Kranj.
Policisti
opozarjajo,
da so žrtve izsiljevanja z

intimnimi slikami največkrat moški, zato jim svetujejo, da na družabnih omrežjih ne sprejemajo prošenj za
prijateljstvo od popolnoma
neznanih oseb, četudi je na
profilni fotografiji mlada privlačna ženska. Za lepo profilno sliko se namreč lahko
skriva kdorkoli. Prav tako nikomur ne pošiljajte intimnih
fotografij, video posnetkov in
se ne slačite pred kamero.
Storilci tovrstnih izsiljevanj so večinoma iz afriških
držav, kjer je pregon skoraj
nemogoč, ugotavlja policija,
ki opozarja na previdnost, saj
je takšno izsiljevanje za žrtve
ponižujoče in zelo stresno.

Živali rešili pred ognjem
Simon Šubic
Log nad Škofjo Loko – Na
Logu nad Škofjo Loko je v
nedeljo kmalu po polnoči
zagorela večja lesena lopa, v
kateri so bile tudi živali. Požar so pogasili prostovoljni

gasilci iz Škofje Loke in Stare Loke, rešili so tudi vse živali. Policija je sporočila,
da je tuja krivda izključena, saj je po vsej verjetnosti zagorelo zaradi neustrezno odložene žerjavice zraven lope.

Minuli konec tedna umrla
motorist in padalec
Minuli konec tedna sta se na Gorenjskem zgodili dve smrtni nesreči, v katerih sta za posledicami hudih
poškodb umrla motorist iz Domžal in padalec Uroš Ule iz Kranja.
Simon Šubic
Selca, Kranjska Gora – Gorenjski policisti so od petka
do nedelje prejeli skoraj trideset prijav prometnih nesreč, v enajstih od njih so se
udeleženci tudi poškodovali, v nedeljski prometni nesreči v Selški dolini pa je življenje izgubil 33-letni motorist iz okolice Domžal.
Domžalčan se je smrtno
ponesrečil v nedeljo okoli
14.50 na glavni cesti Škofja
Loka–Železniki. Po ugotovitvah policistov je 36-letni voznik osebnega avtomobila iz Tolmina med

vožnjo iz Selc proti Železnikom izven naselja Selca
zapeljal čez sredinsko črto
v trenutku, ko je po nasprotnem voznem pasu pravilno v smeri svoje vožnje
pripeljal 33-letni motorist.
Prišlo je do silovitega trčenja. Za motoristom je pripeljal še drug voznik avtomobila, ki je zaradi izogibanja prometni nesreči zapeljal s ceste. V nesreči se
je 33-letnik tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Na Gorenjskem
je letos na cestah umrlo že
devet oseb, enako kot lani v
tem obdobju.

Goljufiva serviserja
Simon Šubic
Spodnja Besnica – Pred
dnevi sta v Spodnji Besnici 'internetna serviserja' pri
objektih občanov preverjala delovanje komunikacij.
Tako sta enega občana zvabila v klet stanovanjske hiše in
ga tako zamotila, da je eden
od njiju lahko pregledal hišo
ter odtujil nakit in denar.

Policija opozarja, da nepoznanih ljudi, ki se pojavijo nenapovedano ali vam
prodajajo oziroma ponujajo različno blago in storitve,
ne spuščate v stanovanjske
objekte. »Preverite jih, preverite podjetje, za katero delajo, pozanimajte se o storitvi, lahko jih odslovite, prenaročite itd.,« svetujejo policisti.

Nadzora prometa
Simon Šubic
Kranj, Jesenice – Pred dnevi so policisti na Laborah pri
omejitvi 50 km/h merili hitrost vožnje in pri tem ugotovili tri prekoračitve hitrosti. Dva voznika sta vozila s
hitrostjo 70 km/h, eden pa
s hitrostjo 96 km/h. Proti vsem poteka prekrškovni
postopek.
Na območju Jesenic pa so
policisti poostreno nadzirali osebni in tovorni promet.

Skupno so ugotovili 26 kršitev. V petih primerih je šlo
za kršitve voznikov tovornih vozil zaradi vožnje izrednega prevoza brez dovoljenja, prekoračitve teže, hitrosti, neuporabe varnostnega pasu in neustrezne opreme. Pri ostalih voznikih pa
so zaznali predvsem nespoštovanje omejitev hitrosti in
prometne signalizacije, neuporabo varnostnega pasu
in uporabo telefonov med
vožnjo.

V trgovini šest tatov
Simon Šubic
Kranj – Zadnji konec tedna
je varnostnik v eni od živilskih trgovin v Kranju zalotil
šest oseb, ki so organizirano

poskušale izvesti tatvino
različnih izdelkov v skupni vrednosti približno 150
evrov. Proti osumljencem
poteka postopek, so sporočili s policije.

Gorenjski glas
torek, 14. septembra 2021

V trčenju z voznikom avtomobila je v nedeljo pri Selcih
umrl 33-letni motorist iz okolice Domžal. / Foto: PU Kranj

Pri skoku na Rakovi špici se je v soboto smrtno ponesrečil
skakalec Uroš Ule iz Kranja. / Foto: arhiv GG
V soboto opoldne se je
za Kranjčana Uroša Uleta
tragično končal skok s pobočja Rakove špice. Skočil
je z opremo za base jump
oziroma v wingsuit obleki.
»Prve okoliščine kažejo,
da je takoj po skoku izgubil kontrolo nad letenjem
in umrl po trčenju v skalno polico,« je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj. Preminulega so
gorski reševalci iz Kranjske Gore, Rateč in Tržiča s pomočjo dežurne ekipe Gorske reševalne službe na Brniku in helikopterja Letalske policijske enote
v večurni intervenciji dvignili z nedostopnega terena, prepeljali v dolino in

ga predali pristojnim službam, je poročala uprava za
zaščito in reševanje.
Uroš Ule je bil vsestranski
športnik, med drugim je bil
tudi član slovenske ekipe, ki
je na svetovnem prvenstvu v
paraskiju v Rusiji leta 2014
osvojila drugo mesto na ekipni tekmi. Aktiven je bil tudi
v Združenju turističnih vodnikov Slovenije, med drugim je bil na letošnji mednarodni dan turističnih vodnikov (21. februar) odgovoren
za izvedbo virtualnega turističnega vodenja po Sloveniji, s katerim so v času razglašene epidemije covida-19
nadomestili tradicionalna
vsakoletna brezplačna turistična vodenja.

Poiskali tudi izgubljeni nahrbtnik
Ob tragični nesreči na Rakovi špici so gorski reševalci zadnji konec tedna opravili še deset drugih
intervencij, v katerih so večinoma reševali planince, pomagali pa so tudi pastirju, gobarju in kolesarju.
Simon Šubic
Kranj – V nedeljo je uprava
za zaščito in reševanje poročala o štirih intervencijah
gorskih reševalcev. Kmalu po 8. uri si je na planini
Dedno polje pastir poškodoval nogo. Po poškodovanega
pastirja je poletel helikopter Letalske policijske enote (LPE) v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje
v gorah z Brnika in ga prepeljal v dolino, od koder so
ga bohinjski gorski reševalci
odpeljali v Zdravstveni dom
Bohinj. V nedeljo okoli 16.
ure se je pri sestopu s Storžiča čez Škarjev rob izgubil
planinec. Gorski reševalci
iz Tržiča in helikopter LPE
v spremstvu dežurne ekipe
za posredovanje v gorah so

planinca s pomočjo prejetih
koordinat našli. S pomočjo
vitla so ga dvignili v helikopter in prepeljali do planinske
koče pod Storžičem. Na težje prehodnem terenu na območju Davče se je isto popoldne izgubil gobar. Ker si je
poškodoval tudi nogo, je zaprosil za pomoč pri sestopu.
Reševalci GRS Škofja Loka
so ga našli, mu imobilizirali poškodovano koleno in ga
prepeljali do vozila, kjer ga je
prevzela soproga. Na vznožju Šmarne gore pa je proti
večeru pohodnika obšla slabost, zato je padel in si poškodoval glavo. Ljubljanski
gasilci in gorski reševalci so
pomagali ekipi Nujne medicinske pomoči pri oskrbi in
prenosu ponesrečenca do
reševalnega vozila.

V soboto dopoldan so se
bohinjski gorski reševalci
odpravili na Viševnik, kjer
je planinki padel nahrbtnik
v globel. Nahrbtnik so s pomočjo brezpilotnega letalnika locirali in ga vrnili lastnici. Na pobočju Stola se je popoldan poškodovala planinka, ki so jo najprej oskrbeli
reševalci GRS Radovljica in
dežurne ekipe z Brnika, nato
so jo s policijskim helikopterjem odpeljali v jeseniško
bolnišnico. Na Planini Kofce
pa so v soboto reševalci GRS
Tržič pomagali oboleli osebi
pri sestopu v dolino.
V petek navsezgodaj –
bilo je okoli pol petih zjutraj – sta se pri sestopu s Triglava na Tominškovi poti
izgubila planinca. Našli so ju gorski reševalci iz

Mojstrane in ju nepoškodovana pospremili v dolino. Pri sestopu s Kredarice
se je dopoldne poškodovala planinka. Znova so posredovali mojstranski gorski reševalci in ji skrbeli gleženj, nato so jo s policijskim helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. V kolesarskem
parku v Kranjski Gori pa se
je v petek popoldan pri padcu, ki je bil posledica prevelike hitrosti, hudo poškodoval kolesar. Posredovali
so GRS Kranjska Gora ter
Nujne medicinske pomoči
Kranjska Gora in Jesenice.
Policijski helikopter ga je v
spremstvu dežurne ekipe
Helikopterske nujne medicinske pomoči prepeljal v
ljubljanski klinični center.

ANGELSKI KONCERT

Mednarodni Ex Tempore Preddvor 2021

S samostojnim koncertom je v petek zvečer v domači Besnici navdušil Tilen Lotrič, kjer je prvič v živo
zapel tudi svojo zadnjo, že šesto skladbo, ki nosi naslov Angel. Na odru se mu je pridružil glasbeni
kolega Dejan Krajnc, občinstvu poznan kot Dejan Dogaja.
Maša Likosar

L

eto in pol je minilo
od zadnjega samostojnega
koncerta Besničana Tilna
Lotriča, ki je tokrat
ponudil več kot dve uri glasbene poslastice. Poleg avtorskih skladb, ki jim ima v svoji glasbeni zakladnici že šest,
je občinstvo na Športnem
igrišču v Besnici razgrel
še s skladbami domačih in
tujih avtorjev in izvajalcev,
med njimi Jana Plestenjaka,
Nine Pušlar, Oliverja Dragojeviča, Tošeta Proeskega, Nede Ukraden in Tonyja Cetinskega – glasbenikov,
ki so Lotriču še posebej ljubi. »Zelo sem vesel, da sem
svojim poslušalcem lahko ponovno ponudil samostojen koncert. Doživetje je
bilo še posebej navdušujoče,

saj sem koncertiral v domačem kraju. Preplavljen sem
z adrenalinom, občutek je
res izjemen in ravno zanj in
za občutke poslušalcev več
mesecev delaš in pripravljaš koncert,« je po nastopu
dejal Tilen Lotrič in obenem
predstavil svojo zadnjo skladbo Angel. »Skladba, katere avtor glasbe je moj producent Nino Ošlak, pod besedilo se podpisuje Igor Pirković, videospot pa je delo
Luka Blatnika, je nastajala
dve leti in je izšla pred kratkim. Videospot smo snemali na Pagu, v Italiji, Beogradu in Portorožu. Igralca,
ki nastopata v njem, prihajata iz Dominikanske republike, sam sem iz Makedonije in lahko bi v šali dejal,
da je Angel internacionalen.
Besedilo je poročno obarvano in ena izmed mojih želja je, da bi skladbo Angel

Na odru se je Tilnu Lotriču pridružil Dejan Krajnc, s katerim
je – ko je bil Krajnc še član skupine Poskočni muzikanti –
posnel duet Upam, da si srečna. / Foto: Primož Pičulin
mladoporočenci izbrali za
svoj prvi poročni ples.«
Na odru se je Tilnu pridružil še glasbeni kolega Dejan
Krajnc, za presenečenje pa
je poskrbel producent Nino
Ošlak, ki je skupaj z Lotričem zapel Bazarjevo skladbo Tina. »S Tilnom sva dobra prijatelja in ravno ta vez

je pripeljala do tega, da sem
gostoval na njegovem samostojnem koncertu,« je povedal Dejan Krajnc in nam zaupal še, da je tudi on nedavno
izdal svojo prvo otroško skladbo Krokodili, v prvi polovici oktobra pa obljublja še
eno poskočno skladbo, ki bo
nosila naslov Manekenka.

Preddvor je ponovno gostil Mednarodni Ex Tempore,
že enajstega po vrsti. Tematika letošnjega so bile preddvorske vode in ribe, zgodil pa se je minuli konec tedna.
Zaključil se v nedeljo popoldan v senci vrta gradu Dvor,
kjer so najboljšim trem ustvarjalcem podelili tudi denarne
nagrade. Nastala dela bodo en mesec razstavljena v eni
od soban v prvem nadstropju gradu Dvor, zmagovalna
dela pa ostanejo v lasti občine. Sicer pa so ustvarjalci – teh
je bilo prijavljenih več, kot se jih je ekstempora dejansko
udeležilo, nam je razložil oče umetniškega dogodka v
Preddvoru Franc Guček alias Guči – prejeli tudi priznanja
za svoje sodelovanje. Med njimi sta bila celo dva ljubitelja
barv in čopiča najmlajše generacije – Luka Ivančič Rus in
Anej Markič Rus, najbolj pa so s svojimi deli navdušili:
Zdravko Purgar s Podbrezij, ki je osvojil tretje mesto, Kranjčanka Pavla Peranovič je bila druga, prvo mesto pa je
osvojila slika Marije Mojce Viler iz Domžal. Dogodek je
bil na neki način tudi del projekta Turizem ribjih doživetij,
o katerem je nekaj besed spregovoril župan Občine Preddvor Rok Roblek, prisotne pa je pozdravila še grofica Tanja
Šubelj. Guček je iz njenih rok prejel tudi posebno listino
v zahvalo za sodelovanje. Za pravo glasbeno 'zakusko' je
ob razglasitvi poskrbel Jure Tori, virtuoz na harmoniki,
ustanovitelj skupine Orlek; brbončice pa so prisotni lahko
razvajali z ribjo pojedino, ki so jo poimenovali Ribce z Belce. Povezovalni del dogajanja so tudi tokrat Preddvorčani
zaupali radijki Jani Jenko.

GLASBENA SVOBODA
Samo Lesjak

G

rad Dvor v
Preddvoru je
gostil
četrto
izvedbo mednarodnega festivala improvizirane glasbe, eksperimentalne zvočnosti in svobodnih umetniških oblik Free Forms. Festival je znova ponudil presežke osnovne vsebinske
naravnanosti, kot novost pa
ponudil komponirano elektroakustično glasbo. Glasbeno napoved festivala
Free Forms so navdušujoče

izvedli vrhunski improvizatorji Jaka Hawlina, Chiao-Hua Chang in Boris Janje.
Petkove nastope je odprla izvedba dela avstrijskega komponista Wolfganga Liebharta z naslovom En
route into silence (Pot v tišino), elementi dela pa so bili
uporabljeni tudi pri skupinski improvizaciji vseh sodelujočih v sklepni točki festivala. Med obema glasbenima konceptoma je bilo
občinstvo priča improviziranim soočenjem glasbenikov
v zasedbah, ki so se tvorile na
prizorišču samem.

Marija Mojca Viler, Zdravko Purgar in Pavla Peranovič

Letošnji festival je obogatila vrhunska elektroakustična
glasba. / Foto: arhiv festivala
Festival ni pozabil niti
na mlade, tako so učenci
preddvorske osnovne šole v
spremstvu oblikovalca zvočnih prostorov Boštjana

Perovška soustvarili Zvočno razglednico Preddvora
na temo zvočne obremenitve okolja zaradi človekovih
posegov.
Jana Jenko (Radio Sora) in Franc Guček - Guči,
organizator preddvorskega ekstempora

Popevka 2021: Slavila je Raiven
Festival je bil zaradi ukrepov, povezanih z zajezitvijo
novega koronavirusa, prestavljen iz aprila na september.
Od napovedanih dvanajstih skladb se jih je predstavilo
enajst, ker so za eno od njih po naknadnem preverjanju
ugotovili, da za sodelovanje na Popevki 2021 ne izpolnjuje
vseh zahtevanih pogojev. Na koncu je občinstvo prepričala Raiven alias Sara Briški Cirman s skladbo Volkovi.
Gostitelj letošnjega festivala je bil Tilen Artač. Podelili pa
so še nekaj nagrad strokovne žirije in med njimi je tudi
letos dobil nagrado Gorenjec Tomaž Hostnik, ki je na
tokratni Popevki nastopil tudi v solo izvedbi, a nagrado je
dobil za najboljše besedilo za skladbo Podaril si mi svoje
srce v izvedbi Vudlenderjev.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

OREHEK ZMORE VSE
Optimizem in dobro voljo so v Osnovni šoli (OŠ) Orehek po vrnitvi v šolske klopi konec lanskega
šolskega leta vrnili s projektom, ki je povezal celotno šolo. Posneli so namreč pesem Orehek pleše na
glasbeno podlago skladbe Jerusalema in nato vsi skupaj še zaplesali v ritmih Jerusaleme.
Mateja Rant

M

i zmoremo
vse pravi refren pesmi,
ki so jo posneli učitelji OŠ Orehek, za glasbeno
podlago pa uporabili skladbo Jerusalema. »Že med
lansko karanteno je učencem močno padla motivacija za delo, zato smo se odločili, da je treba nekaj narediti, da vrnemo optimizem
in dobro voljo,« je korenine
projekta, ki je v maju in juniju povezal vso šolo, razkrila
idejna vodja Monika Zaplotnik Kos. Pri projektu so po
besedah ravnatelja Draga
Zalarja sodelovali vsi učitelji in otroci njihove šole, to
je 569 učencev tako na matični šoli na Orehku kot podružnici v Mavčičah ter okrog
130 otrok iz vrtca na Orehku
in v Mavčičah.
Že lani decembra so začeli razmišljati, da bi po zgledu
drugih, ki so že zaplesali na

Pri projektu so sodelovali celo najmlajši – na fotografiji so
otroci iz vrtca v Mavčičah. / Foto: arhiv šole

PESMI MLADIH
Pesem za bratca
Si kot balonček,
sladek bombonček.
Si kot slonček
in rumen sonček.
Si kot objemček,
mehek citronček.
Si kot odeja
iz mehkega perja.
Ti si moj bratec
in rada te imam.
Polonca
Draga Polonca, zelo lepa pesmica, s katero si se spomnila
na bratca in mu s tem pokazala, kako ga imaš rada. Vedno
jo bo lahko imel za spomin na dni, ko je bil še dojenček.
Meta

POTOVANJA



VINO



HRANA



DOGODIVŠČINE



MOŠKI

Celotna šola je zaplesala na skladbo Orehek pleše, med
njimi tudi devetošolci, ki so bili sicer letos prikrajšani za
valeto. / Foto: arhiv šole
skladbo Jerusalema in posnetke objavili na YouTubu,
to storili tudi v njihovi šoli.
»Po drugi strani pa se nam je
zdelo že nekoliko obrabljeno, da bi posneli samo ples,
kot so storili že drugi. Hoteli smo nekaj drugačnega,
nekaj 'svojega',« je priznala
Monika Zaplotnik Kos. Tako
je nastala pesem Orehek pleše na glasbeno podlago skladbe Jerusalema. Po vrnitvi v
šolo so začeli vaditi plesne


ŽENSKE



korake in se na koncu še
posneli, posnetek pa objavili na YouTubu. Besedilo pesmi Orehek pleše so napisale učiteljice Janja Jošt, Simona Ostović, Simona Merljak,
zapeli pa so jo poleg že omenjenih še Matjaž Pavlič, Lovro Krišelj, Nejc Urh, Gašper
Ivančič, Marcela Mazi, Tjaša
Debeljak in Ingrid Ajdovec.
»Pesem smo posneli v snemalnem studiu Roka Jamnika iz Senice pri Medvodah,

POTOVANJA



VINO



pri snemanju pa so nam
pomagali Vid Sodnik z ekipo, Matej Ostović in Matevž
Vukotič,« je pojasnila Monika Zaplotnik Kos. Učiteljici
Barbara Umek in Petra Podlogar sta naštudirali plesne
korake in naučili še predstavnike posameznih razredov, ki so to prenesli naprej
na vse učence, pri tem pa sta
bila v pomoč še Aleš Bašar
in Neža Mohar. Na koncu je
zaplesala celotna šola skupaj z vrtcem na Orehku in
v Mavčičah, pridružila se
jim je tudi njihova maskota
Veveriček.
»Iz vsega skupaj je nastalo resnično nekaj pozitivnega, iz posnetka kar veje optimizem,« je navdušen ravnatelj, ki pravi, da ob snemanju ni videl obraza, ki ne bi bil
nasmejan. »Nastal je čudovit
izdelek, ki se ga bomo vedno
spomnili z veseljem,« je poudaril in dodal, da so z njim prenesli sporočilo, da si moramo
kljub koroni zaupati, sodelovati med seboj in gledati na
svetle plati življenja.

HRANA



ŽENSKE

Potovanje z barko in kolesom (3)

OTOKI S KOLESA
Maja Bertoncelj

P

red nami je bil drugi dan kolesarjenja po otoku Hvar.
Obetal se je še en
vroč, sončen dan.
Tokratna trasa nas je vodila iz Jelse do Vrboske, mimo

Starega Grada, naselij Selca
kod Starog Grada, Velo Grablje in Brusje do Hvara, torej
po razgledni stari cesti – tja
in potem nazaj do Starega
Grada, kjer nas je čakala barka. Obakrat je bil zahtevnejši prvi del, ko se cesta vzpenja, nato pa večinoma le še
spušča. Motornega prometa

ni bilo skoraj nič – čisti užitek. Trasa je znova ponudila
čudovite razglede. Vmes so
me očarala 'polja' sivke, ki so
prav tako značilna za ta hrvaški otok. Večinoma so razširjena na območju manjše vasice Velo Grablje. Po zadnjih
dostopnih podatkih ima le še
nekaj prebivalcev, včasih pa

Čudovit pogled s kolesa na sivko na območju vasice Velo Grablje

je bil to napreden kraj, poznan po proizvodnji dobrega vina, olivnega olja, medu,
veljal pa je tudi za največjega
proizvajalca sivkinega olja v
Evropi. Sivko so začeli saditi leta 1928, kar jim je prineslo ekonomski razcvet. Prebivalci, ki so se ukvarjali s to
dejavnostjo, so si omogočili
lagodnejše življenje v mestu
Hvar, kjer so si zgradili hiše.
Začeli so zapuščati to slikovito vasico. Mladi ji sedaj skušajo dati novo življenje. Destilarna ostaja, odprli so restavracijo ... Polno znamenitosti je tudi mesto Hvar. Za najboljši pogled na trg, pristanišče, Paklene otoke, otoček
Galešnik se je treba povzpeti
na trdnjavo Fortica, ki je bila
zgrajena v začetku 16. stoletja. Ne manjka seveda številnih lokalčkov, cene pa med
najvišjimi na Hrvaškem.
Števec je iz Jelse do Hvara in nazaj do Starega Grada
nameril 58 kilometrov, slabih 1100 višinskih metrov.
Čakal nas je le še en dan in
otok Vis. (Se nadaljuje)

Mesto Hvar s trdnjavo Fortica v ozadju

Iz Jelse do Hvara po stari cesti – v ospredju Ida in Borut
Bizjak, ki hrvaške otoke s kolesa raziskujeta že vrsto let
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NISO BILI LE SOŠOLCI,
BILI SO PRIJATELJI

Maja se bo poročila

Po petdesetih letih so se prvič srečali nekdanji sošolci in sošolke, ki so osnovnošolsko izobrazbo
sklenili v šolskem letu 1970–1971 na Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor.
Maša Likosar

N

Novorojenčki
V preteklem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 12
dečkov in 18 deklic. Najtežji je bil deček s 4450 grami,
najlažja pa deklica, ki je tehtala 2585 gramov. Na Jesenicah
se je skupno rodilo 19 otrok, od tega 8 deklic in 11 dečkov.
Najtežji in najlažji sta bila dečka, prvemu je tehtnica pokazala 4280 gramov, drugemu pa 2700 gramov.

»Galeb«

2 3

9 2

6

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

3
6
2 4
3
3 1 2 9 8 6 4 7 5
4
1
7 5 9 2 4 1 8 6 3
9
8
2 4
8 6 4 3 5 7 9 1 2
1
7
2
9
6 9 7 5 2 3 1 4 8
2 3
1
7
Rešitev:
1 2 3 4 6 8 5 9 7
1
6
4 8 5 1 7 9 3 2 6
8
6 4
9 4 6 8 3 2 7 5 1
6
7
1
5 7 8 6 1 4 2 3 9
Navodilo
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odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.
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Kot vidim, direktorica nima
občutka, da je naredila kaj

Seveda ste se odločili prav.
Skrajni čas je bil, da ste se
postavili zase in dali v ospredje tiste stvari, ki vam osebno
pomenijo največ. Če komu
to ni všeč, je to njegov problem, in ne vaš. Kajti vi ste
se odločili, da takšnih težav
ne boste imeli več. Bravo in
srečno.

sudoku_LAZJI_21_73

Načeloma se za tretje osebe ne sme delati vpogledov.

NALOGA

Ponovno se obračam na vas,
saj ste mi že večkrat pomagali.
Sem na razpotju in ne vem, ali
sem se odločila prav. Kaj lahko zaradi tega pričakujem od
okolice? Najbrž nič kaj dobrega. Hvala vam.

2
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Zanima me glede službe. Ali
bo vodstvo deloma priznalo
napako ali bo vsa krivda na
meni? Zanima me, kako bo
potekalo v službi, ali bom
prešel na osemurni delavnik
ali bo kaj drugače? Lep pozdrav.
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4

Zanima me, ali bo sestra še
kdaj spregovorila z mano.
Kako je z njenim premoženjem, ki ga je podedovala?
Kako se pa razume s svojim
možem in kje je njen sin, ali
ima službo? Lep pozdrav.

7 5
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»Služba«

2

narobe, in bi se še enkrat
odločila enako. Moj nasvet
je, da zadevo pustite na miru,
da ne bo še slabše. Za zdaj
tudi ne vidim sprememb pri
samem delovniku. Prej kot v
roku enega leta se vam obeta
nova zaposlitev. Srečno.
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»Sestra«
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tanja.70@hotmail.com
Vedeževalska etika. Lahko
pa pogledam vajin odnos
za naprej. Še kakšno leto
ne bosta imeli stikov, saj si
nobena od vaju tega ne želi.
Potem odnos obnovita in se
pogovorita. V preteklosti sta
imeli kar nekaj sporov, ki se
jih ne da rešiti čez noč. Vi
ste prepričani o njeni krivdi
in obratno velja enako, saj
ona verjame, da ji je vse, kar
je dobila, pripadalo. Čas bo
prinesel svoje. Želim vam
vse dobro.

LAŽJI
SUDOKU
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Kot sem vam že v prejšnjem
odgovoru napisala, se vsaka
stvar v življenju zgodi z razlogom. Tudi ljudje, ki jih spoznavamo, so z nekim namenom. Ne bom potrdila, da
je ta oseba sedaj tista prava,
saj vam vidim, da boste – če
ne prej, na pomlad – spoznali še nekoga. In potem
bo odločitev na vaši strani.

TANJA ODGOVARJA
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Prebrala sem si vašo napoved,
napisali ste mi, da se mi obeta
sprememba na področju ljubezni. Moram vam povedati,
da sem res spoznala moškega,
vendar ne vem, ali je to ta moj
partner. Prosim vas za ponovni vpogled za področje ljubezen. Zanima me, ali imam
lahko upanje za prihodnost z
njim? Kaj torej pokažejo karte za tega moškega, ali imam
lahko upanje? Ali je boljše, da
srečo najdem pri drugem?

To ne pomeni, da morate
s tem partnerjem prekiniti
stik, ampak le to, da on ne
bo vaša edina možnost. Sta
na isti valovni dolžini in med
vama se že dogajajo lepa in
iskrena čustva. Zato samo
tako naprej, saj ni treba, da
ste sami. Sicer je odprte
narave, ima pa še neke stare
zadeve iz preteklosti, ki jih bo
moral urediti. Ima vas rad in
za zdaj je pomembno samo
to. Seveda si tudi on želi družino in partnerstvo. Lepo vas
pozdravljam.

se spodbujali,« je povedala
Simona Herlec; in še: »Učila nas je tudi Berta Golob, ki
je bila izjemna slavistka. Vsi
naši učitelji so bili bolj človeški, naučili so nas vrednot, reda in discipline. Spoštovali smo jih in cenili, točno
smo vedeli, kjer je meja med
učitelji in nami, učenci.«
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Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v
višini 10 odstotkov. Za več informacij čim prej pokličite
Tanjo na tel. št.: 040 514 975.

je spomine strnila Franceska Žumer.
Bili so tudi prvi razred, ki
je šel v osmem razredu na
zaključni izlet v Split z razrednikom Mirkom Udirjem.
»Nismo bili le sošolci, bili
smo prijatelji. Vsak je imel
posebne lastnosti in odlike,
med seboj smo se učili in

V sredo, 1. septembra 2021, so na Bledu zakonsko zvezo
sklenili Lara Dular in Tomaž Javornik, Alison Gayle Brown
in Matthew Selig Cynamon, Katarina Žilih in Dejan Tonejc
ter Natalia Pogonea in Denis Benič. V soboto, 4. septembra 2021, sta se v Mostah poročila Veronika Vogelnik in
Miha Sušnik. V četrtek, 9. septembra 2021, sta se v Radovljici poročila Hana Valentina Pirnat in Samael Hernandez
Moya. V soboto, 11. septembra 2021, sta v Škofji Loki
zakonsko zvezo sklenila Urška Seljak in Dejan Pustovrh.
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razred preselili tja. Mi smo
bili navdušeni, zlasti zato,
ker smo v gostilni Jurček v
Hotemažah lahko vsak dan
kupovali žvečilke na avtomatu. Spominjam se, kako
prijetno sem se počutila,
ker sem mislila, da sem že
srednješolka, čeprav sem
bila šele v četrtem razredu,«

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja.

»Nasvet – vpogled v
prihodnost«

Mladoporočenci

Nekdanji sošolci in sošolke oddelka A, ki so osnovno šolo končali leta 1971 z razredničarko
Jezerjanov Anico Jakopič / Foto: Primož Pičulin
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www.gorenjskiglas.si

Konec avgusta smo v Železnikih naleteli na dobro razpoloženo druščino deklet, ki so se zabavale na dekliščini. V
središču pozornosti je bila bodoča nevesta Maja Tomaševič. Prijateljice so ji pripravile nepozabno zabavo, preden
bo skočila v zakonski stan. Poročni zvonovi bodo Maji
zapeli prav kmalu – v soboto, 18. septembra, ko bo svojemu srčnemu izbrancu Damjanu Potočniku, ki prav tako
prihaja iz Železnikov, dahnila usodni da.
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a preddvorski
osemletki je
leta 1971 šolanje končalo 33
učencev, ki so
oblikovali oddelek A. »Pol
stoletja smo hodili vsak
svojo pot, z osebnimi cilji
in željami. Upam, da smo
vsi dosanjali svoje sanje in
danes nismo deležni trenutkov, ki bi jih radi pozabili,« je nekdanjim sošolcem dejal Viljem Ekar, ki
je skupaj z Jankom Bolko
in Jurijem Markičem organiziral srečanje. Udeležilo
se ga je dobrih dvajset gospa in gospodov, ki so v Gostilni Majč, nedaleč stran od
osnove šole, obujali spomine. Pridružila se jim je
tudi Anica Jakopič, razredničarka Jezerjanov, ki so se
Preddvorčanom na matični šoli pridružili v petem
razredu.
»Jeseni leta 1966 smo bili
edini razred, ki se je vozil z
avtobusom na podružnično šolo na Olševek. Šola
v Preddvoru je bila namreč premajhna, zato so naš
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VESELA
JESEN

Top cena

139,⁹⁹
Kaminska peč Comfort
Za drva. Zgornji priključek za dimno cev premera 120 mm.
Mere: š 46,3 x v 88,1 x g 41,5 cm. Teža: 65 kg. Moč: 6 kW.
Razred energijske učinkovitosti A.¹ Št. art.: 1952415

Top cena

79,⁹⁹
WPC ograja
Antracitne barve. Iz materiala WPC, odpornega proti
vremenskim vplivom in preprostega za vzdrževanje.
Profilirana površina. Mere: 180 x 180 cm. Št. art.: 1381359

Nagrade: 3-krat praktična nagrada

Top cena

799,⁹⁹
Kovinski nadstrešek za avto
Okvir iz aluminija antracitne barve. 8-mm streha iz polikarbonatnih plošč
sive barve. 4 stebri in dodaten montažni material. Vklj. s 4 žlebovi in odtoki
za vodo. Skupne mere: š 300 x g 496 x v 202/217 cm. Št. art.: 1583053

Akcija velja v OBI Kranj do 30. 9. 2021, oz. do
razprodaje zalog. Cene so v EUR z vštetim DDV.

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z ošte
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)
pošljite do 23. septembra 2021 na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah
ko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa
pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

NASVETI

Gorenjski glas
torek, 14. septembra 2021

Trije v postelji, 2. del

Raje BMW R1250GS kot ženske
Milena Miklavčič

usode

»… Irmina grožnja me je
za trenutek streznila. Če kaj,
sem sovražil maščevalne
ženske! Eno izkušnjo sem
imel že doma, saj mama ni
skoparila z idejami, kako prizadeti očeta. Tudi kolegom
se ni dobro godilo, ko so jim
bivše grenile življenje …«
Stane nadaljuje: »Teta, pri
kateri sva z mamo živela v
Domžalah, mi je rekla, da nimam več vstopa v hišo, ker
sem kurbir. Stari starši, ki so
živeli na vasi, so mi, ko sem
prišel na obisk, pred nosom
zaloputnili vrata. Tudi prav.
Niti za sekundo se nisem sekiral. Preselil sem se k Majdi,
ki mi je začasno, dokler nisem diplomiral, uredila službo na RTV. Ne bom sicer povedal, kaj sem delal, lahko le
rečem, da se mi ni godilo slabo. Zaslužil sem več kot odlično, žensk mi ni manjkalo,
kar je bilo bistveno. Spoznaval sem politike, umetnike,
glasbenike, gospodarstvenike, mešalce megle. Zadnjih
je bilo v tistih krogih še največ. Nekatere ženske so bile
že takrat zelo preračunljive.
Znale so izračunati, s kom se
jim splača iti v Turista na kavo
in s kom ne. Nešteto noči smo
prežurirali v nočnem baru,
naslednji dan pa smo potem
prišli v službo mačkasti in

pijani. Pred vrati je bila osamosvojitev, jaz pa bi moral
iti služit vojsko. ''Pokliči tegapatega tovariša. Če je meni
uredil, da sem se služenju izmaknil, bo tudi tebi,'' mi je
svetoval kamerman, s katerim sva bila še nekaj v sorodu po očetovi strani. Žal pa mi
je pozabil povedati, da je imel
dotični zelo rad mlade fante.
Ko me je v avtu, s katerim je
prišel pome, zelo konkretno
zagrabil tam spredaj, sem vedel, da sem se zafrknil. Verjemite, če kaj, sem zelo krepko
plačal, da sem se izognil vojaščini! To je bila moja prva in
edina izkušnja z moškim. Še
danes se je ne smem spomniti, ker deluje v obratni smeri kot viagra,« je brez dlake na
jeziku razkril svojo bolj kot ne
zamolčano skrivnost.
Čeprav mi je želel pripovedovati le o ženskah, ki so
zaznamovale njegovo življenje, je beseda nanesla tudi
na njegove otroke.
»Koliko jih imam v resnici, niti ne bi vedel. Na tem področju sem podoben prijatelju, ki je kot popotnik večkrat
obkrožil svet. Povsod, kjer
se je za dlje časa ustavil, si je
našel žensko in ji največkrat
tudi zaplodil otroka. Pogosto ni niti toliko počakal, da bi
se otrok rodil, že ga je usoda
gnala naprej, novim izzivom
naproti. Za dve ženski dam
roko v ogenj, da sta me po krivici obdolžili očetovstva. O Lidiji sem že govoril, druga je
bila Martina. Bila je zelo lepa
ženska. Spominjam se, da so
bile takrat v modi umetne trepalnice in lasni vložki. Vse, ki
so kaj dale nase, so jih nosile. V hotel Slon sem bil povabljen na gala večerjo nekega znanega desnega politika, ki se je, kot so včasih rekli, 'spreobrnil'. Martina je bila
del njegovega piara, zelo samozavestna, odločna, vse niti
večera je imela v rokah. Kar

prilepila se je name. Noč, kolikor je je še ostalo, sem prespal pri njej. Po tistem se nisva več videla. Enkrat okoli novega leta pa me pokliče, da je
noseča. Bil sem v šoku. Prvič
sem se komaj spomnil njenega imena, drugič me je pa jezilo, da me poišče zgolj zaradi takšne neumnosti. No, in
ravno za tega otroka sem očetovstvo preveril z DNK. Izkazalo se je, da nisem oče, to pa
je tudi pomenilo, da mi je morala vrniti ves denar, ki sem
ji ga za 'sina' pet let plačeval.
Ženske, s katerimi sem
imel otroke, so se kasneje,
ko so me prebolele, poročile z drugimi. Nikoli se nisem vtikal v vzgojo, kaj šele
da bi zahteval, da mi otroci rečejo oče. Prvič zato ne,
ker sem, kot sem že omenil,
brez 'starševskih nagnjenj',
drugič pa zato, ker menim,
da je otrokov starš tisti, ki ga
vzgaja. Veliko sem pa pomagal Metki, njena mama je namreč umrla v prometni nesreči, stari starši pa so bili
precej nerodni in se za vnukinjo niso brigali. Metka mi je
zelo podobna, plačeval sem ji
internat, kasneje tudi študij
na medicinski fakulteti, ki ni
bil poceni. Občasno se srečava in greva na kavo. Bil sem
tudi njena poročna priča, to
pa je tudi vse.«
Na splošno pa o ženskah
nima dobrega mnenja. Trdi,
da ni res, da bi bile zmeraj
žrtve. Zgrozi se, ko sliši 'feministke', da so moški prasci, one pa angeli.
»Morda sem imel smolo, a
srečeval sem le koristolovke,
ki so se lepile na mojo zunanjost in kasneje, ko sem tudi
poslovno uspel, na denarnico. Vse so bile lepotice, drugi
moški so mi jih zavidali, kar
me je zelo podžigalo, moram
reči. Z načinom življenja, ki
sem ga živel, sem želel tudi
teti in babici dokazati, da mi

je lepo, da mi nič ne manjka.
V bistvu se tja do petdesetega
leta niti nisem lagal. Vse mi
je šlo kot po maslu.
Leta 2015 pa se je začelo.
Mislim, da prav na koncertu
Andreja Šifrerja v Cankarjevem domu. Šifrerja in Iztoka Mlakarja sem, če lahko povem, raje poslušal v kakšnem
bolj intimnem okolju, a ker
je moja takratna prijateljica vztrajala, sem se vdal. Ne
vem, zakaj, a ves čas koncerta sem se spraševal, kaj tam
počnem, zakaj sem pokleknil
prednjo in ji ustregel. Med
prvim odmorom sem se poslovil in se odpravil domov.
Sam. Še nikoli se nisem počutil tako samega kot tisti večer. Padel sem v neko čudno
abstinenčno krizo, vse se mi
je zagabilo: ženske, družba,
denar, hrup s ceste, vse. V ponedeljek nisem bil zmožen iti
v službo, opravičil sem se, kar
je med zaposlenimi vzbudilo
nemalo nervoze. Od mene
česa podobnega niso bili vajeni. Bal sem se, da bom padel v
depresijo, tega si pa res nisem
želel. Potem sem se spomnil
Tineta, ki sem ga poznal še iz
osnovne šole. Vedel sem, da
je župnik na eni župniji bogu
za hrbtom. Lepo sem ga prosil, če lahko pridem k njemu, ne več kot za kakšen teden. Težko sem ga prepričal,
saj se je bal govoric. Kaj bodo
rekli farani, ko bodo videli, da
mu dela družbo neznan moški! Prijetno me je presenetil:
ko sem prišel, me je že čakalo oblačilo, ki ga nosijo frančiškani. Oblekel sem si ga, v
njem pa sem ostal več kot tri
mesece. V postnem času sem
se postil, veliko sem bral, pomagal Tinetu pri vsakodnevnih, fizičnih opravilih. Brez
telefona, televizije, brez stika
s svetom!
Potem sem se počasi vrnil
v vsakdanje življenje. Ne
vem, ali sem danes drug človek, sem pa precej bolj previden. Rad imam samoto, mir,
ženske prihajajo le občasno,
takrat, ko ne gre več drugače,« mi reče ob slovesu.
(Konec)

Tudi testenine so lahko zdrav obrok
Erika Jesenko

Za pripravo testenin z lososom in paradižniki potrebujemo: pol kilograma polnovrednih testenin, 1 srednje velik file lososa, 4 stroke česna, 2 srednje velika paradižnika, pol decilitra belega vina, nekaj listov sveže
bazilike ali pol žličke suhe,
sol in poper, 1 žlico olivnega
olja, 1 pest parmezana.
Testenine skuhamo v osoljeni vodi in odcedimo. Kuhamo jih eno minuto manj
kot piše na embalaži, del
vode pa prihranimo za kasneje. Lososa narežemo na
trakove, solimo in popramo.
Ponev segrejemo, prilijemo
olje ter na njem popečemo

losove trakove. Ko ti izpustijo maščobo, dodamo česen in prilijemo belo vino.
Počakamo, da vino izhlapi,
in nato primešamo na kocke narezan paradižnik. Pražimo 5 minut, toliko, da odvečna tekočina izhlapi. Primešamo kuhane testenine, liste bazilike in prilijemo deciliter vode, ki je ostala od kuhanja testenin. Kuhamo še eno minuto, da se
vse sestavine povežejo. Serviramo na krožnike in posujemo s parmezanom.
Nasvet: Za še bolj kremasto strukturo parmezan dodamo v omako skupaj s testeninami.
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Za pripravo testenin z
bučo in špinačo potrebujemo: pol kilograma polnovrednih testenin, polovico hokaido buče, 2 stroka česna, 1
svež paradižnik, 1 pest listov
sveže špinače, sol in poper, 1
žlico olivnega olja.
Bučo olupimo, odstranimo semena ter jo narežemo

KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Katja Dolenc
Paprike vnašajo v hrano barve in ogenj. Vseeno je, ali jih pri
pravimo kuhane, pečene ali surove. Vselej pospešijo preskrbo
celic s hranilnimi snovmi, zato nas poživijo.

Ragu s papriko in teletino
Potrebujemo: 500 g teletine, čebulo, 3 stroke česna, po 250 g
rdečih, rumenih in zelenih paprik, 2 žlici masla, 2 žlici sladke
rdeče paprike, 1 lovorov list, 2 paradižnika, 200 g sladke smetane,
svež peteršilj in baziliko, sol in poper.
Meso oplaknemo, popivnamo in narežemo na 2 cm velike
koščke. Čebulo in česen drobno sesekljamo. Paprike nareže
mo na 4 centimetre velike koščke. V kozici segrejemo maslo,
stresemo vanj meso in ga močno opečemo. Dodamo čebu
lo, česen in papriko ter na srednji vročini pražimo 5 minut,
nato še sladko rdečo papriko in lovorov list. Paradižnika za
30 sekund potopimo v krop, nato v mrzlo vodo in olupimo.
Grobo ju zrežemo in primešamo v kozico. Prilijemo smetano,
zmešamo in počasi dušimo 30 minut. Peteršilju in baziliki
potrgamo listke, jih nasekljamo in primešamo raguju, preden
ga ponudimo. Nazadnje še solimo in popramo. Ragu lahko
pripravimo vnaprej in ga pred serviranjem le pogrejemo.

Paprike v pikantni solati
Potrebujemo: po 400 g rdeče, rumene in/ali zelene paprike, 100
g kislih kumaric, 100 g zelja, 100 g paradižnika, 2 trdo kuhani
jajci, 80 g kuhanega riža, čebulo, po žlico kaper in drobno zrezanega drobnjaka, sol, gorčico, olje in kis.
Očiščene paprike zrežemo na tanke rezance, dodamo na drob
ne kocke zrezane kumarice, na rezance zrezano zelje, na krhlje
zrezan paradižnik in na rezine narezani jajci. Riž skuhamo v
veliko slane vode, odcedimo, splaknemo z mrzlo vodo, popol
noma ohladimo in nato dodamo solati. Primešamo še drobno
sesekljano čebulo in kapre, drobnjak, sol, gorčico, olje in kis.

Enolončnica s papriko in kumarami
Potrebujemo: zeleno in rumeno papriko, 2 čebuli, 4 kumare, 2
žlici olja, 50 g dolgozrnatega riža, sol, poper, 250 ml mesne juhe,
paradižnikovo mezgo in koper.
Papriki narežemo na trakove, čebulo sesekljamo, olupljene ku
mare po dolgem razpolovimo, z žličko izpraskamo semena, po
lovice pa narežemo na koščke. V kozici segrejemo olje, dodamo
čebulo in papriko ter med mešanjem pražimo. Dodamo kumare,
riž in malo paradižnikove mezge, solimo in popramo. Zalijemo
z juho, pomešamo, zavremo in na zmerni vročini kuhamo 20
minut. Nazadnje primešamo še drobno sesekljan koper.

Omaka iz paprik
Potrebujemo: veliko rdečo papriko, čebulo, 150 m kisle smetane,
olje, peteršilj, sol in poper.
Papriko narežemo na majhne koščke, čebulo pa drobno se
sekljamo. V kozici segrejemo olje, stresemo nanj čebulo in
papriko in prepražimo. Pokrijemo in vsebino na šibki vročini
počasi dušimo. Nato jo s paličnim mešalnikom gladko ob
delamo. Primešamo kislo smetano, nasekljan peteršilj, sol in
poper. Omaka se poda k ražnjičem in mesu z žara.

Lahke

jedi

na tanjše rezine. Ponev segrejemo, prilijemo olje in na
njem popečemo bučo. Solimo in popramo ter primešamo nasekljan česen in na
kocke narezan paradižnik.
Ponev pokrijemo in dušimo
10 minut, da se buča zmehča. Testenine skuhamo v
osoljeni vodi in odcedimo.

Kuhamo jih eno minuto
manj kot piše na embalaži,
del vode pa prihranimo. Kuhane testenine stresemo v
ponev k omaki in prilijemo
še deciliter vode, ki je ostala
od kuhanja testenin. Primešamo še liste špinače in kuhamo še kakšno minuto, da
se sestavine povežejo.

KAŽIPOT
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Dirka na Hrušici
Hrušica je gostila prvo avtomobilistično
tekmovanje, na katerem je sodelovalo sedemdeset
amaterskih voznikov s svojimi jeklenimi konjički.
Urša Peternel
Hrušica – Na Hrušici, na zaprti cesti do deponije Mala
Mežakla, je v soboto potekala avtomobilistična dirka, namenjena vsem, ki so
želeli svoje jeklene konjičke preizkusiti na zaprti gorski cesti. Na progo se je podalo sedemdeset vozil, kot
je povedal eden od organizatorjev Rok Kostanjšek, pa
so vozili na primerjalni čas,

kar pomeni, da je vsak voznik progo odpeljal dvakrat, v
prvi vožnji je postavil čas, ki
se mu je v drugi vožnji moral
čim bolj približati. Na ta način vsak tekmovalec tekmuje po svojih zmožnostih, kar
je bolj primerno in varno za
ljubiteljske dirkače. Dirko so
si ogledali številni avtomobilistični navdušenci, organizatorji pa so bili društvo Heartuned, Pure Drivers Club
in KŠD Hrušica.

urica Kratke misli, ki dajo veliko misliti. Prebirali bodo najboljše pregovore in se o njih pogovarjali.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Jesenice – V četrtek, 16. septembra, se bo ob 18. uri v Muzeju Kosova graščina na Jesenicah začel muzejski večer Hrana
s predstavitvijo knjižice Delavska malca, ki je rezultat sodelovanja med projektoma Kuham DOMAče in Naša kuhna.
Predstavitvi bo sledilo javno vodstvo po gostujoči fotografski razstavi FDJ Hrana. Prireditev bodo zaključili s filmsko
projekcijo dokumentarca Ne meč’mo hrane stran, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Ekologi brez meja.

Tržič – V soboto, 18. septembra, bo potekal 14. Tek po ulicah
Tržiča. Tekmovanje šteje za serijo Gorenjska, moj planet in
za točke Tržiškega pokala. Tekmovanje bo potekalo ob podpori Občine Tržič in Fundacije za šport. Prijave in informacije pri Športni zvezi Tržič na telefonski številki: 051 354 064.

Pregovori v Hiši čez cesto

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom BODI RADOVEDEN IN KUHAJ NOVE JEDI, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 27. avgusta 2021, so: Primož Janc iz Podnarta, ki prejme 1. nagrado (darilna kartica OBI v vrednosti 20
EUR), Angelca Bizovičar iz Gorenje vasi in Zdravko Kovač iz
Kranja, ki prejmeta 2. in 3. nagrado (knjiga Več kot sanje/Jaz,
midva, mi).
Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom DOPOLNI
SVOJA ZNANJA O MESU, ki je bila objavljena v Gorenjskem
glasu 31. avgusta 202, so: Filip Knaflič iz Horjula, ki prejme 1.
nagrado (darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR), Slavica Šivic
z Jesenic in Frančiška Stare z Golnika, ki prejmeta 2. in 3. na
grado (knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi).
Izžrebani nagrajenci nagradne križanke Zavarovalnice Triglav,
objavljene v Šolskem glasu v petek, 27. avgusta 2021, z geslom
NEZGODNO ZAVAROVANJE, ki prejmejo nagrade dežnik, paket prve pomoči za avtomobiliste, majico, odsevni trak, odsevni
jopič, frizbi in pokrivalo za kolesarski sedež, so: Marinka Kern z
Visokega, Andrej Košič iz Naklega in Marija Pergar iz Šenčurja.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Milje – V okviru Tednov vse življenjskega učenja bo v četrtek,
16. septembra, ob 17. uri v Hiši čez cesto na Miljah literarna

www.gorenjskiglas.si

Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani
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.
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S kolesom do Lancovega
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 16. septembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Podnart–
Lancovo–Radovljica–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma
starejših občanov upokojencev Naklo.

O fitoterapiji
Preddvor – V sredo, 15. septembra, bo ob 18. uri na Gradu
Dvor predavanje fitoterapevtke, raziskovalke in pisateljice
Marie Ane Kolman z naslovom Fitoterapija kot prva izbira
za ohranjanje zdravja, preprečevanje in zdravljenje bolezni.

RAZSTAVE
Razstava klekljanih in kvačkanih izdelkov
Stražišče – Sekcija ročnih del Ivanjščice pri Društvu upokojencev Bitnje Stražišče vabi na 10. razstavo klekljanih in kvačkanih
izdelkov, ki bo v Šmartinskem domu v Stražišču. Teme razstave
so stari vzorci iz Loškega muzeja, klekljane obrobe ter Baragova
razstava o življenju in delu misijonarja Friderika Barage. Baragovo razstavo je pripravil klekljarski krožek Žnurce iz Trebnjega.
Odprtje razstave bo v petek, 17. septembra, ob 18. uri, ogled bo
možen še v soboto, 18. septembra, in v nedeljo, 19. septembra,
od 9. do 19. ure.

kakovosti v proizvodnem procesu izdelkov (vizualni pregled izdelkov).
RAVNIHAR, d. o. o., Kidričeva cesta 9, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo
do 10. 10. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

MojeDelo.com
STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com
Varilec-monter, m/ž (Hrušica pri Jesenicah )
Delo obsega: delo v proizvodnji kovinskih izdelkov, brušenje, varjenje,
sestavljanje, končna obdelava izdelkov, montaža – servis na terenu ...
Ekoling, d. o.,o., Jezerska cesta 121, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10. 10.
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Avtoelektrikar, m/ž, v Področju vzdrževanje, v ACB Hrušica
(ACB Hrušica in izpostava Podtabor) (Hrušica in Podtabor)
Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in 2-mesečnim poskusnim delom. DARS – Družba za avtoceste RS, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 20. 9. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.
Bančni specialist v Poslovalnici Tržič , m/ž
V Sektorju poslovne mreže, Podružnica osrednja regija, zaposlimo novega sodelavca ali sodelavko na delovnem mestu bančni specialist v Poslovalnici Tržič. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor. Prijave
zbiramo do 21. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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.

IZLETI

PREDAVANJA

Muzejski večer Hrana

Tek po ulicah Tržiča

Dirka na zaprti gorski cesti proti deponiji / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenjski glas
torek, 14. septembra 2021

kazipot@g-glas.si

Gasilec, m/ž (Brnik)
Naš novi sodelavec/-ka bo zadolžen/-a za: operativno izvajanje nalog gašenja in reševanja, požarno preventivo in požarno stražo, odstranjevanje poškodovanih letal, vzdrževanje in upravljanje gasilskih vozil in gasilsko-reševalne opreme ... Fraport Slovenija, d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik-Aerodrom. Prijave zbiramo do 26. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Sodelavec v proizvodnji, m/ž (Škofja Loka)
V svoj kolektiv sprejmemo novega sodelavca za delovno mesto sodelavec v proizvodnji, m/ž. Delovne naloge: izvajanje nalog zagotavljanja

Vodja carinskega oddelka, m/ž (Slovenija)
Postanete lahko del mednarodnega logističnega podjetja, ki svojim zaposlenim nudi profesionalno in osebnostno rast ter razvoj v urejenem
delovnem okolju. Imeli boste priložnost sodelovanja z ekipo odličnih in
dinamičnih posameznikov po celem svetu. Kuehne+Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 10. 10. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.
Varilec-monter, m/ž (Hrušica pri Jesenicah)
Delo obsega: delo v proizvodnji kovinskih izdelkov, brušenje, varjenje,
sestavljanje, končna obdelava izdelkov, montaža – servis na terenu ...
Ekoling, d. o. o., Jezerska cesta 121, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10. 10.
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Prodajalec, m/ž (Lesce)
Vaše naloge bodo: pomoč kupcem pri izbiri blaga, delo na oddelkih in
na blagajni, skrb za urejenost trgovine, skrb za dobro založenost prodajnih polic. Spar Slovenija, d. o. o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 26. 9. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.
Voznik strojnik, (m/ž), v področju vzdrževanje, v ACB Hrušica
(ACB Hrušica in izpostava Podtabor)
Vsebina delovnega mesta – naloge: opravljanje vzdrževalnih del z vozili,
stroji in napravami ter ustreznimi priključki; postavljanje, vzdrževanje in
odstranjevanje cestnih zapor; preventivno vzdrževanje vozil in opreme;
pregledovanje stanja vozišč in pripadajočih objektov na AC in HC ... DARS
– Družba za avtoceste RS, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. Prijave zbiramo
do 20. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Strokovnjak za razvoj odličnosti kadrov, m/ž (Kranj)
Bodi STROKOVNJAK, ker: uspešno uresničuješ HR-strategijo, ki vključuje tudi razvoj, upravljanje in prenovo kadrovskih procesov ... Iskratel, d. o.
o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 17. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
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MALI OGLASI, ZAHVALA

Gorenjski glas
torek, 14. septembra 2021

Iskanja
Naklo – KUD LIK Naklo vabi na odprtje razstave Iskanja, ki bo v
sredo, 15. septembra, ob 17. uri v Pavlinovi galeriji v kulturnem
centru – Domu J. Filipiča Naklo. Svoja slikarska dela predstavljata Nada Golob Pignatari in Jana Urbas. Razstava bo na
ogled še v petek, 17. septembra, od 19. do 20. ure in v nedeljo,
19. septembra, od 10. do 12. ure.

Pletarstvo – oplet tradicije
Škofa Loka – Odprtje razstave Pletarstvo – oplet tradicije bo
v sredo, 15. septembra, z začetkom ob 18. uri v Rokodelskem
centru DUO Škofja Loka, nadaljevanje bo v Okroglem stolpu
Loškega gradu. Razstava predstavlja zaključek poglobljenega
raziskovanja pletarstva na Škofjeloškem in širšem Gorenjskem
z dokumentiranjem pletarskih postopkov ter pripravo priročnika in izobraževalnega filma na temo pletarstva, ki bo vključen
tudi v razstavo.

MALI OGLASI

SUHA mešana drva, možna dostava,
tel.: 031/676-235
21002037

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

SUHA mešana drva, tel.: 041/841632
21002141

 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!

STANOVANJSKA
OPREMA

Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

NEPREMIČNINE

Naklo – Odprtje razstave slik in fotografij slepih in slabovidnih
z naslovom Onstran svetlobe bo v sredo, 15. septembra, ob 13.
uri na Biotehniškem centru Naklo. Razstava je nastala v okviru
praznovanja 100-letnice ustanovitve Podpornega društva slepih. Sodelovali bodo avtorji slik in fotografij in dijaki BC Naklo

MANJŠE enosobno stanovanje v Škofji
Loki, za daljše obdobje, tel.: 041/911835
21002161

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI

21002165

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in
koritom, tel.: 031/812-210
21002168

ŠPORT,
REKREACIJA

IZKOPALNIK krompirja ali kombajn
Grime. Višelnica 15, Gorje, tel.:
031/604-918
21002158
TRAKTOR in nekaj traktorskih priključkov, tel.: 041/529-684
21002169

21002026

21002160

ŽENSKO mestno kolo s košarico in 6
prestavami, tel.: 041/849-514
21002159

TRAKTORJE in kmetijske priključke,
lahko v dobrem, slabem stanju ali v
okvari, tel.: 070/519-447
21002164

AVTO karavan, disel, star do 5 let, tel.:
041/608-765
21002157

GRADBENI
MATERIAL
KURIVO
PRODAM
BUKOVA in jesenova suha drva, tel.:
031/220-367
21002167

LJUBLJANSKO zelje v glavah, tel.:
041/532-899
21002154

ADAPTACIJA – vsa gradbena dela od
temeljev do strehe, fasade, škarpe,
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, ograje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo,
tel.: 041/583-163
21002053

LOTO

s poslanim

Rezultati 73. kroga – 12.
september 2021:

4 mesece starega bikca simentalca,
tel.: 041/544-164

21002064

RAZNO
PRODAM
1-krat rabljene elemente, 2. vrsta, 50
m2, tel.: 041/760-791
21002156

s ključno besedo

AFRIKA5
na 1919

za
srce
afrike

boste prispevali

5 EUR

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

www.karitas.si

ZAHVALA
V 85. letu starosti se je poslovil

Vinko Klemenčič
iz Bukovščice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečeno sožalje in darove za svete maše. Hvala dr.
Petri Mesec Rodi za dolgoletno zdravljenje. Še posebno se zahvaljujemo župnikoma Damjanu Proštu in Tonetu Slabetu ter pevcem za lep pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Sklad 74. kroga za PLUS:
240.000 EUR

Vsi njegovi

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

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

1250
EUR

+ po

št ni n a

V visoki gredi lahko
gojimo zelenjavo
preprosto in
udobno. S
tunelom iz folije
ali pokrovom za
toplo gredo na
najmanjši površini
tudi v jeseni in
pozimi lahko sami
nekaj pridelamo.
V knjigi so ideje za
zasaditve in nego
od preprostih
kombinacij pa
vse do zahtevnih
različic – s
15 vzorčnimi
gredami za
preproste
dodatne
posevke.

www.gorenjskiglas.si

Alenka Kodele
je tokrat pripravila
svoj izbor
najboljšega
peciva iz
priljubljenih
in tudi že
razprodanih
knjig: Torte in
tortice, Pite in
zavitki, Čaša
sladkega,
Piškoti, Piškotki
in drugačno
pecivo, Najboljši
piškoti.

www.gorenjskiglas.si

PRAŠIČE, težke od 110 do 150 kg,
mesni tip, možnost izbire moškega
spola in dostava, tel.: 041/455-732

21002051

21002163

Lotko: 502790
Sklad 74. kroga
za Sedmico: 250.000 EUR

Sklad 74. kroga za Lotka:
280.000 EUR

21002162

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

80 strani, mehka vezava z zavihki,
format: 214 x 172 mm
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.

10,
EUR

+ po

št ni n a

V knjigi je
opisana zanimiva
življenjska
zgodba dr.
Franca Kosela,
od rojstva
na Mišačah
do življenja
v Ljubljani in
vrnitve v rojstni
kraj, ter tudi
njegovo bogato
znanstveno
delo.
www.gorenjskiglas.si

Loto PLUS:
3, 11, 16, 28, 34,
36, 37 in 25

UMETNINE, NAKIT

B R E Z P L AČ N A O B J AVA

4, 5, 7, 11, 13,
30, 34 in 23

SMS

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

TAPISERIJE, tema živali (sova, lev,
konj, volk, slon, jelen, čebela ...), tel.:
040/567-544

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

NUDIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke,
razglednice, kovance, bajonete, sablje, čelade, uniforme, tel.: 051/740430
21002152

PRODAM

NUDIM

PRODAM

PRODAM

KUPIM

ZAPOSLITVE (m/ž)

STORITVE

VZREJNE ŽIVALI

HOBI

OČIŠČENE kokoši za juho, tel.:
040/751-730
21002153

PRIDELKI

KUPIM

20.50 ZLOBEN
CINEPLEXX, KRANJ
18.40 CANDYMAN
15.40, 17.50 MALI ŠEF: DRUŽINSKI POSLI, sinhro.
Sreda, 15. 9.
19.10 SOBA POBEGA 2: BREZ IZHODA
20.40 AVA
15.30, 16.30, 17.20 TAČKE NA PATRULJI:
16.40, 18.20, 20.00 PRVIČ NA ROBU
FILM, sinhro.
18.10, 20.20 SHANG CHI IN LEGENDA O
21.00 GLAVNI JUNAK
DESETIH PRSTANIH
16.10 LUKA, sinhro.
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

OSTALO
PRODAM

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico, motokultivator in mini bager, lahko v okvari, tel.:
031/500-933

ŽENSKI kolesi na prestave Scott 26
col in Rog 28 col, tel.: 04/25-22-507,
031/863-835

PRODAM

ČB bikca, starega 10 dni, tel.:
041/962-860
21002166

PRODAM

CISTERNO za olje, 2.000 litrov,
peč na olje, gorilec, 150-litski bojler
- krom, skupaj ali posamezno, tel.:
040/229-257

PRODAM

OPEL Astra 1.7 DT 16 V, letnik
2004, 238.300 km, redno servisiran,
lepo ohranjen, tel.: 04/53-12-555,
070/817-646
21002155

KINO SPORED

PRODAM

PEČ za centralno, olje-plin, Viadrus P6
50, nova, še v embalaži, cena po dogovoru, tel.: 041/520-404
21002105

STANOVANJA

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

KMETIJSKI STROJI

MALO rabljeno plinsko peč Junkers
z bojlerjem, skupina Bosch, ugodno,
tel.: 031/888-802
21002170

ODDAM

Onstran svetlobe

OGREVANJE,
HLAJENJE

23

malioglasi@g-glas.si

samo

Trda vezava, 290 strani
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 knjigo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

15
EUR

+ po

št ni n a
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Tudi otroci znajo in zmorejo
Vsako drugo soboto v septembru je že več kot dve desetletji svetovni dan prve pomoči. Letos so
v ospredju otroci in mladi – ter stališče, da bi morala biti prva pomoč sestavni del učnih načrtov
že v vrtcih ter v osnovnih in srednjih šolah. Da tudi mladi zmorejo in hočejo pomagati, dokazujejo
učenci leške osnovne šole, kjer generacije učencev že leta opremljajo z znanji in veščinami temeljnih
postopkov oživljanja in prve pomoči.
Marjana Ahačič
Lesce – »Veste, v kakšnem
ritmu je treba pritiskati na
prsni koš, ko oživljamo?« je
s pogledom obšel učenke,
ki na Osnovni šoli F. S Finžgarja Lesce obiskujejo krožek prve pomoči, zdravnik
Rok Müller, nato pa na telefonu poiskal in predvajal
pesem priljubljene skupine
iz sedemdesetih Bee Gees
Stayin' Alive ter z obema rokama v ritmu začel odločno
pritiskati na prsni koš lutke. Dekleta so mu prav tako
odločno sledila in pokazala,
da pri temeljnih postopkih
oživljanja leta niso ovira.

Pomagati brez strahu
»Želimo jih usposobiti, da
jih ne bo strah pristopiti in pomagati, ko je bo potrebno,« je
na petkovi prireditvi, posvečeni svetovnemu dnevu prve
pomoči, pojasnil Müller, tudi
inštruktor projekta Oživimo
srce. »Otroci v resnici znajo
in zmorejo. Ko vidijo, da se

S prikazom temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja, ki ga
je vodil zdravnik Rok Müller, in postopka zaustavitve krvavitve, ki so jo pod njegovim
vodstvom pokazale učenke krožka prve pomoči, so v petek v Lescah zaznamovali svetovni
dan prve pomoči. / Foto: Gorazd Kavčič
je osnov oživljanja in prve pomoči mogoče naučiti v nekaj
urah, se opogumijo,« pove
iz izkušenj in dodaja: »Pomembno je, da otroke začnemo vzgajati že v osnovni šoli

Rok Müller: »Prepričan sem, da je bistveno lažje
pristopiti in pomagati, če imamo znanje o tem, kako
pomagati človeku, ki potrebuje pomoč.«

in jim privzgojimo vrednoto
pomagati drugim. To je tisti najpomembnejši del – saj
veste, imamo sto in en izgovor, da gremo mimo človeka,
ki leži na tleh. Prepričan sem,
da je bistveno lažje pristopiti
in pomagati, če imamo znanje o tem, kako pomagati človeku, ki potrebuje pomoč,« je
povedal.

Prva pomoč na različnih
nivojih

Učenke krožka prve pomoči, ki ga na leški šoli vodi
učiteljica Urša Praprotnik, so na lutkah prikazale postopek
oživljanja. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce se učenci s temo
prve pomoči srečujejo tudi
pri rednem pouku, je pojasnila ravnateljica Emilija Kavčič, ob tem pa še na delavnicah oživljanja, v šoli v naravi
in na planinskih taborih, zelo
dobro pa deluje tudi krožek
prve pomoči. »Za zaposlene delavnice prve pomoči in
oživljanja organiziramo vsaki dve leti. Zadovoljna sem,
ker so res zelo dobro sprejete, udeležujemo pa se jih

vremenska napoved
Danes bo pretežno jasno. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez
dan se bo od zahoda oblačnost povečala. V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami
in posameznimi nevihtami.

tako rekoč vsi. Zavedamo se,
da gre za znanja, ki jih je treba ponotranjiti, zato da takrat, ko je to potrebno, ne razmišljamo o tem, ali znamo ali
ne, ampak enostavno pomagamo.«
Od leta 2017 šola sodeluje tudi pri projektu Oživimo
srce; gre za projekt, v okviru katerega Občina Radovljica skupaj z Zdravstvenim domom in območnim združenjem Rdečega križa že vrsto
let sistematično izobražuje
ter z znanji in veščinami temeljnih postopkov oživljanja in prve pomoči opremlja generacije mladih in odraslih. Kot je povedal župan
Radovljice Ciril Globočnik,
projekt zajema tudi izobraževanja prvih posredovalcev,
teh je bilo konec leta 2019 že
osemdeset, ter vzpostavljanje
učinkovite mreže javno dostopnih defibrilatorjev, ki jih
je na območju celotne občine
trenutno že 39.
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Zaradi del bo občasno veljala popolna zapora,
obvoza ni.
Jasna Paladin
Kranjski Rak – Občina Kamnik se je lansko poletje odločila, da bo na cesti na Veliko planino (do Rakovih ravni) začela pobirati parkirnino, predvsem z namenom,
da promet na planini uredijo in cesto asfaltirajo, saj sedanja makadamska terja veliko stroškov vzdrževanja.
Koncesijo za pobiranje parkirnine so podelili družbi Velika planina, ta
pa je v letu dni s parkirninami zbrala približno 160
tisoč evrov, od tega je bila
polovica stroškov. Odločili so se, da cesto asfaltirajo
že letos, zato je družba Velika planina objavila razpis,
na katerega so prejeli tri ponudbe, najugodnejšo je oddalo gradbeno podjetje Brlec, ki je specializirano za
urejanje gorskih cest. Odsek v dolžini 1700 metrov
med Kranjskim Rakom in

Rakovimi ravnmi bodo asfaltirali za dobrih 600 tisoč
evrov. Ta strošek bo plačala
družba Velika planina, povrnil pa se bo predvidoma v
desetih letih.
Družba Velika planina,
ki je v stoodstotni lasti Občine Kamnik, ima v tem trenutku za investicijo še dovolj lastnih sredstev, za potrebe realizacije celotnega
projekta pa bodo najeli posojilo, dokapitalizacija družbe iz občinskega proračuna
za ta namen ni predvidena,
nam je pojasnil župan Matej Slapar.
Dela so se začela prejšnji
teden, zaradi njih pa na cesti velja spremenjeni prometni režim, in to vse do konca novembra. Dela bodo potekala od ponedeljka do petka, občasna popolna zapora
pa je možna od ponedeljka
do četrtka med 11. in 14. uro.
Obvoza v času popolne zapore ni.

Parade učenja tudi
na Gorenjskem
Potekale bodo jutri, in sicer v Kranju, Medvodah,
Žirovnici, Bohinjski Bistrici in na Jesenicah.
Ana Šubic
Kranj – V okviru Tednov vseživljenjskega učenja, največje promocijske kampanje na področju izobraževanja v Sloveniji, ki letos poteka med 6. septembrom in
10. oktobrom, bodo jutri, 15.
septembra, v različnih krajih priredili Parado učenja
– Dan učečih se skupnosti. Gre za osrednji dogodek
kampanje, na katerem se
bodo predstavili številni ponudniki znanj in spretnosti.
Parade učenja bodo potekale tudi na Gorenjskem.
Ljudska univerza Kranj jo
načrtuje med 9. in 17. uro na
športnem igrišču na Planini

I. Obeta se pestro dogajanje
na odru in stojnicah; sodelovalo bo kar 43 organizacij. K spoznavanju organizacij in institucij iz lokalnega okolja vabi tudi Ljudska
univerza Jesenice, ki Parado
učenja prireja na treh lokacijah: med 14. in 18. na prostoru Muzeja na prostem
na Stari Savi, od 14. do 16.
ure v Osnovni šoli Žirovnica in od 16. do 18. ure pred
Domom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. V Medvodah
pa bo Kulturno društvo Sejalec umetnosti pripravilo Tržnico znanj, ki prav tako prinaša bogat program, potekala pa bo med 15. in 20. uro na
lokaciji pokrite tržnice.
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Škofja Loka – Na Mestnem trgu v Škofji Loki bo danes, v
torek, z začetkom ob 18. uri potekalo odprtje razstave na prostem z naslovom Prenova Škofje Loke. Razstava ponuja izbor
del prof. dr. Petra Fistra tako v starem mestnem jedru kakor
tudi širšem ruralnem prostoru Škofje Loke. Pri njeni pripravi
so sodelovali: Občina Škofja Loka, ZVKDS, OE Ljubljana, in
ZVKDS, OE Kranj, Šola prenove ter Združenje zgodovinskih
mest Slovenije. Ambientalno razstavo so pripravili ob 80.
obletnici rojstva profesorja Petra Fistra.

