
Ljubljana – Skupno ima sedaj 
devet slovenskih restav racij 
po eno Michelinovo zvezdi
co. Hiša Franko s kuharsko 
mojstrico Ano Roš ter njeno 
ekipo je ponovno prejela dve 
zvezdici, prejeli pa so tudi 
Michelinovo zeleno zvezdi
co. Zelene zvezdice je preje
lo še pet slovenskih restavra
cij. Znak Bib Gourmand je 
dobilo sedem restavracij, kar 
41 pa jih je dobilo t. i. pripo
ročilo Michelina. Vsega sku
paj se je v vodnik Michelin 
Guide Slovenia 2022 uvrsti
lo 58 restavracij.

Po eno »mišelinko« je prejelo devet slovenskih restavracij, med njimi tudi dve gorenjski – 
Hiša Linhart in Milka. Dve zvezdici je ohranila Hiša Franko. / Foto: Alenka Brun

Alenka Brun

Kakšno vreme nas čaka

Kranj – Poslovili smo se od 
vročega poletja, kakšno vre
me pa nas čaka jeseni? Mete
orolog z Agencije RS za oko
lje Branko Gregorčič je po
vedal, da upoštevajoč najno
vejše mesečne in sezonske 

napovedi vodilnega svetov
nega meteorološkega centra 
(ECMWF) kaže, »da bo dru
go polovico septembra in 
nato še večji del oktobra pri 
nas prevladovalo povprečno 
ali nekoliko nadpovprečno 
toplo vreme«.

Ana Šubic

Okoli pet tisoč odjemalcev na Gorenjskem bo te dni prejelo obvestilo, da 
jim bo kranjski Domplan s 1. novembrom prenehal dobavljati zemeljski plin. 
Odločitev je bila težka, a nujna, pravi direktorica družbe Saša Krč.

Kranj – V državnem zboru 
danes po nujnem postop
ku potrjujejo energetsko za
konodajo, ki odgovarja na 
krizne razmere na trgu elek
trične energije in zemeljske
ga plina. Zakonodajni paket 
med drugim prinaša pred
log novele zakona o oskr
bi s plini, ki zaradi poveča
nih tveganj v dobavni veri
gi zemeljskega plina pred
videva dodatno zaščito go
spodinjskih odjemalcev pli
na, malih poslovnih odje
malcev in skupnih gospo
dinjskih odjemalcev. Ta za 
zaščitene odjemalce dolo
ča tudi nadomestno oskrbo 

s plinom v primeru, da ne
nadoma ostanejo brez do
bavitelja. Prav s tem vpraša
njem pa se bo v teh dneh so
očilo skoraj pet tisoč gospo
dinjstev in okoli dvesto več
jih poslovnih odjemalcev na 
Gorenjskem, saj kranjska 
družba Domplan po tride
setih letih s 1. novembrom 
ukinja dejavnost dobave ze
meljskega plina.

V Domplanu so se v zad
njem letu zaradi posledic 
energetske krize in enor
mnih rasti cen energentov 
znašli pred zahtevno preiz
kušnjo, je pojasnila direktori
ca družbe Saša Krč. Na strmo 
naraščanje cen na svetovnih 

borzah je vlada julija odgo
vorila z regulacijo drobno
prodajne cene plina za zašči
tene odjemalce, s čimer pa je 
po besedah Krčeve v izredno 
težaven položaj postavila do
bavitelje zemeljskega plina. 
»Regulirana cena velja od 1. 
septembra dalje za čas enega 
leta in je trenutno od tri do 
štirikrat nižja od borzne cene 
zemeljskega plina,« je pou
darila in dodala, da bi Dom
plan ob trenutnih regulira
nih cenah in cenah na sve
tovni borzi v letu dni z doba
vo zemeljskega plina ustva
ril več kot tri milijone evrov 
izgube. Kranjska družba Domplan s 1. novembrom po tridesetih letih ukinja dejavnost dobave 

zemeljskega plina, o čemer svoje odjemalce obvešča v teh dneh. / Foto: Gorazd Kavčič

VREME

Danes bo precej jasno. 
Jutri bo še večinoma  
sončno. V četrtek bo  
pretežno oblačno z občas-
nimi padavinami.

jutri: večinoma sončno

10/27 °C

Simon Šubic

Domplan ukinja dobavo plina

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
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Tokrat so Slovenijo Michelinovi inšpektorji obiskali tretjič. Podelili so kar štiri nove zvezdice. 
Na Gorenjskem sta ju dobili radovljiška Hiša Linhart in kranjskogorska restavracija Milka.

Podelili Michelinove zvezdice

AKTUALNO

V domovih upajo  
na pomoč
Visoke podražitve energentov, ma-
terialov in živil otežujejo tudi po-
slovanje domov za starejše, kjer 
pričakujejo pomoč države, sicer 
bodo morali zvišati oskrbnine.

3

GORENJSKA

Luč na gavge  
v krožišču
V tržiško krožišče ob Sokolnici so 
umestili dobre štiri metre visoko 
čevljarsko svetilko, luč na gavge, ki 
se navezuje na bogato čevljarsko 
tradicijo na Tržiškem.

5

KMETIJSTVO

Zahtevajo odstrel  
treh volkov
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slo-
venije je na ministrstvo za okolje 
in prostor naslovila zahtevo za od-
strel treh volkov, ki napadajo živi-
no na območju Jelovice.

15

ZANIMIVOSTI

Zmagovalca že  
»stara znanca«
Več kot tisoč tekačev je bilo na 
startu že devete izvedbe teka na 
planiško velikanko. Med posa-
mezniki sta znova slavila Barbara 
Trunkelj in Luka Kovačič.

24

 ELEKTRIČNA        
    KOLESA
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Priloga: LOČANKA
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V Domplanu ocenjujejo, 
da takih tveganj ne morejo 
prevzemati, saj bi s tem res-
no ogrozili tudi druge svoje 
dejavnosti ter kratkoročno in 
dolgoročno plačilno sposob-
nost. »Glede na navedeno 
smo bili v družbi Domplan 
z namenom zagotavljanja fi-
nančne stabilnosti družbe in 
ohranitve ter nadaljnjega ra-
zvoja drugih naših dejavno-
sti primorani sprejeti težko 
poslovno odločitev o prene-
hanju opravljanja dejavnosti 
dobave zemeljskega plina s 
1. novembrom,« je poveda-
la in zagotovila, da bodo še 
naprej opravljali dejavnost 
operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina 
na območju Kranja, Nakla 
in Šenčurja.

Pomoč pri iskanju 
drugega dobavitelja

Domplan z zemeljskim 
plinom na območju Kra-
nja, Tržiča, Šenčurja, Nakla, 
Škofje Loke, Bleda in Rado-
vljice kot dobavitelj oskrbu-
je štiri portfelje, v katerih 
je 1900 gospodinjskih od-
jemalcev ter 71 skupnih ko-
tlovnic za okoli 3000 stano-
vanjskih in poslovnih pro-
storov, 170 rednih večjih po-
slovnih odjemalcev in več-
ji poslovni odjemalci, kate-
rih portfelj se zakupi glede 
na njihovo povpraševanje. 

Vsem so v teh dneh že pos-
lali odpovedi pogodb o do-
bavi zemeljskega plina z in-
formacijami o postopku me-
njave dobavitelja, ob tem pa 
Krčeva poudarja, da bodo 
vsem nudili vso potrebno 
pomoč pri izvedbi postopka. 

»Zavedamo se dejstva, da 
vsi odjemalci do novega do-
bavitelja ne bodo prišli zlah-
ka, o čemer smo že vnaprej 
obvestili tudi ministrstvo za 
infrastrukturo in agencijo za 
energijo,« je dejala.

Prenos dejavnosti 
zapleten

»Z drugimi dobavitelji 
smo se pogovarjali tudi o 
možnosti prenosa celotne-
ga portfelja, vendar gre v 
tem primeru za prenos de-
javnosti, kar je podvrženo 
strogi zakonodaji, postop-
ki pa so dolgotrajni. Kot 
dobavitelj ves čas komuni-
ciramo z drugimi dobavi-
telji tudi o možnostih pre-
nosa zgolj posameznega 

portfelja, pri čemer upamo, 
da bomo uspešni. Navede-
no sicer ni dolžnost obsto-
ječega dobavitelja, bomo pa 
kljub temu storili vse, kar je 
v naši moči, da vsem našim 
odjemalcem tudi po 1. no-
vembru zagotovimo stabil-

no in neprekinjeno oskrbo z 
zemeljskim plinom pri dru-
gem dobavitelju,« je razlo-
žila Krčeva in ob tem pou-
darila, da bo za odjemalce, 
ki ne bodo uspešni pri me-
njavi dobavitelja, poskrblje-
no z nadomestno oskrbo, ki 
jo, kot že omenjeno, opre-
deljuje novela zakona o os-
krbi s plini.

Dobavitelja bo iskala tudi 
občina

S 1. novembrom bo no-
vega dobavitelja zemeljske-
ga plina morala iskati tudi 
Mestna občina Kranj. »To 
je tudi velik problem za dr-
žavo. Čeprav je Domplan 
manjši ali srednje velik do-
bavitelj, pa gre za tretjo 

največjo občino v Sloveniji 
in tudi za več okoliških ob-
čin, v katerih je Domplan 
tudi dobavljal plin,« je oce-
nil podžupan Janez Černe, 
ki sicer razume Domplano-
ve razloge za prenehanje de-
javosti, saj se v nasprotnem 
primeru družba lahko znaj-
de tudi v stečaju. »Na MOK 
smo se že angažirali, da na 
ministrstvih ta problem ne 
ostane neopažen in da sku-
paj z največjimi dobavitelji 
v državi poiščejo rešitev, da 
bo imel Kranj tudi v tej ku-
rilni sezoni zagotovljene za-
dostne količine zemeljskega 
plina. Mislim, da število od-
jemalcev, ki bodo ostali brez 
dobavitelja, ni majhno in da 
se bo našel drug dobavitelj, 
je pa zelo neugodno, da se s 
tem vprašanjem ukvarjamo 
tik pred začetkom kurilne 
sezone.«

Občinski objekti, tudi vsi 
vrtci in šole ter drugi javni 
zavodi, ne sodijo med zaš-
čitene odjemalce, kar ve-
lik problem predstavlja tudi 
MOK, dodaja Černe. »Dr-
žava je zaščitila uporabnike 
državnega pomena, občin-
ski objekti pa niso. Ne pred-
stavljam si, kako bo to izgle-
dalo, če bo moralo vseh 212 
občin zagotavljati dodatna 
sredstva. V Kranju bi iz tega 
razloga imeli mesečno mili-
jon evrov dodatnih stroškov, 
ki jih nimamo kje vzeti,« je 
opozoril.

Jesenice – Kot smo na kratko 
že poročali, se je Slovenska 
industrija jekla (SIJ), pod 
katere okrilje spada tudi je-
seniški Acroni, kot prvo ve-
liko slovensko podjetje mi-
nuli teden odločilo, da za-
radi visokih cen energentov 
zmanjša svojo proizvodnjo. 
V septembru bo tako obseg 
proizvodnje manjši za tretji-
no, od oktobra do konca leta 
pa načrtujejo 40-odstotno 
zmanjšanje.

Kako bo odločitev vplivala 
na zaposlene? Skupina SIJ 
namreč zaposluje okoli 3800 
delavcev, od tega 1300 v SIJ 
Acroni na Jesenicah. Kot so 
nam sporočili, zaradi zmanj-
šanja obsega proizvodnje 
ne predvidevajo odpuščanj, 
bodo pa v nekaterih druž-
bah po potrebi uvedli nekate-
re organizacijske ukrepe, kot 
je skrajšan delovni čas in ča-
kanje na delo. Te ukrepe so 
za zdaj uvedli le v SIJ Acroni.

»Vseh posledic hitro spre-
menljivega mednarodnega 

gospodarskega okolja in 
razmer na trgu energen-
tov v tem trenutku ne mo-
remo predvideti, a verjame-
mo, da je odločitev o optimi-
zaciji proizvodnje zaradi iz-
jemno visokih cen energen-
tov v tem trenutku smisel-
na in pravilna odločitev za 

zagotavljanje stabilnega po-
slovanja Skupine SIJ do kon-
ca leta. Ohlajanje evropske-
ga gospodarstva bo verje-
tno vplivalo na raven naro-
čil v mesecih do konca leta, 
a poslovno leto bo Skupi-
na SIJ kljub temu zaključi-
la pozitivno,« so še zapisali v 

odgovoru in dodali, da z od-
ločevalci trenutno ne vodijo 
posebnih pogovorov, vklju-
čeni pa so v skupna prizade-
vanja celotnega slovenskega 
gospodarstva za čimprejšnjo 
umiritev razmer in sprejetje 
ustreznik ukrepov za reševa-
nje energetske krize.

V SIJ-u zaradi zmanjšanja proizvodnje ne načrtujejo odpuščanj.

Aleš Senožetnik

Žiri – Žirovsko podjetje Al-
pina je s prvim septembrom 
tudi uradno dobilo nove-
ga lastnika, to je postala če-
ška družba K&H. Imeno-
vali so tudi novega general-
nega direktorja, Víta Hro-
cha, ki tako kot lastnik pri-

haja iz Češke, so sporočili 
iz Alpine. Pojasnili so še, da 
je K&H del skupine Franco, 
ki jo sestavlja trideset podje-
tij iz Evrope, Afrike in Azi-
je. Družinsko podjetje je re-
gistrirano na Češkem in je v 
lasti Františka Pivode, ki pri 
nakupu Alpine sodeluje z 
Romanom Vývodo, enim od 
glavnih delničarjev češke-
ga holdinga Cimex. »»Cilj 
skupine Franco je dolgoroč-
no partnerstvo s prevzetimi 

podjetji, njihov nadaljnji ra-
zvoj, pospeševanje proda-
je in povečanje dobičkonos-
nosti,« poudarjajo v Alpi-
ni in dodajajo, da skupina 
Franco Alpino ocenjuje kot 
odlično blagovno znamko 
olimpijskih prvakov z veli-
kim potencialom za rast, ki 
temelji na širokem znanju 

in izkušnjah njenih ljudi 
in bogati tradiciji. Novi di-
rektor Vít Hroch, so še na-
vedli v Alpini, pa ima več 
kot štirideset let izkušenj z 
delom v različnih panogah 
kot menedžer, največkrat v 
vlogi generalnega direktor-
ja. Njegov glavni namen, so 
ga povzeli, je razvoj in poso-
dabljanje podjetja, da bodo 
svojim strankam še naprej 
zagotavljali odlične izdelke 
in storitve.

Mateja Rant

V SIJ Acroni na Jesenicah zaradi zmanjšanja obsega proizvodnje ne predvidevajo 
odpuščanj, zatrjujejo v Skupini SIJ. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)
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Knjigo prejme IVAN VREČKO z Bohinjske Bele.

Domplan ukinja dobavo plina

Ne načrtujejo odpuščanj

Vít Hroch novi direktor 
Žirovske Alpine
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V primeru neuspeha pri menjavi dobavitelja bodo 
za odjemalce prišle v poštev določbe novele zakona 
o oskrbi s plini. Zakon med drugim opredeljuje 
nadomestno oskrbo s plinom, ki je namenjena 
nadomestitvi dobavitelja v primeru, ko odjemalec 
osnovne oskrbe nenadoma ostane brez dobavitelja, ki 
preneha poslovati. V tem primeru se uvede začasna 
nadomestna oskrba odjemalca, dokler ta ne pridobi 
novega dobavitelja.

Vít Hroch / Foto: arhiv Alpine

Kranj – Predsednik stranke Resni.ca in kranjski mestni svetnik 
Zoran Stevanović, ki se je na zadnjih županskih volitvah v 
Kranju prebil v drugi krog, bo tudi letos kandidiral za župana 
Mestne občine Kranj. Kandidaturo je napovedal po spletu in 
napoveduje, da bo, če bo izvoljen, predvsem ljudski župan. 
»Kot župan bom predvsem ljudski. Zelo veliko se zadržujem 
med občani, se z njimi pogovarjam, poznam in čutim njihove 
vsakodnevne tegobe. In tako bo tudi ostalo. Vsakodnevno se 
bom srečeval z ljudmi, vrata moje pisarne bodo odprta za 
vsakogar. Loteval se bom projektov, ki bodo zares koristili 
kranjski občini, vsakršna oblika klientelizma in nepotizma bo 
popolnoma odpravljena,« obljublja.

Stevanović bo znova županski kandidat
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Kranj – »Ob visokih podraži-
tvah cen električne energije, 
zemeljskega plina in hrane 
bodo domovi brez pomoči 
države prisiljeni izvesti izre-
dne uskladitve cen oskrbe,« 
je opozoril sekretar Skup-
nosti socialnih zavodov Slo-
venije Denis Sahernik in do-
dal, da pravilnik o metodolo-
giji določa, da lahko izvajalec 
izredno uskladi ceno oskr-
be, če rast posameznih ele-
mentov cene (stroški dela, 
stroški materiala in storitev) 
v obdobju od zadnje uskladi-
tve zahteva več kot triodsto-
tni dvig cene oskrbe. Stroški 
pa so še bistveno višji. Po po-
datkih Sahernika ocenjuje-
jo, da bi se oskrbnine zaradi 
vseh podražitev v povprečju 
morale podražiti za 14 od-
stotkov. V anketi, ki so jo op-
ravili med domovi, je sodelo-
valo 59 domov in večina pri-
čakuje dvige cen od tri do tri-
deset odstotkov, več kot po-
lovica pa več kot 15-odstotno 
povišanje oskrbnin. Pove-
dal je tudi, da je ministrstvo 
za delo, družino in socialne 
zadeve podprlo njihov pred-
log, da se iz proračuna za-
gotovi financiranje razlike 
med lansko in letošnjo ceno 
energije in hrane, in ga pos-
redovalo vladni delovni sku-
pini za blaženje draginje.

Sahernik je tudi pojasnil, 
da se je plin kljub uredbi o 
regulaciji cene zelo podražil, 
»saj je cena 300 odstotkov 
višja kot lani, brez regulacije 
pa bi bila 700 odstotkov viš-
ja. Podobno je pri električni 
energiji, saj tudi če so zavodi 

vključeni v Uredbo o določi-
tvi cen električne energije, 
se bo cena pri večini izvajal-
cev povečala za dobrih 130 
odstotkov, sicer pa za še bi-
stveno več.« Prav tako do-
movi po njegovih besedah 
poročajo, da so ob podpisu 
novih pogodb z dobavitelji 
v povprečju zabeležili kar za 
petino višje cene živil, tisti, 
ki so se jim pogodbe iztek-

le nedavno, pa jih podpisu-
jejo po še višjih cenah. Po-
membno je tudi vprašanje 
financiranja dodatnega ka-
dra po uredbi o kadrovskih 
normativih, ki je začela ve-
ljati 1. septembra. »Sredstva 
za financiranje dodatne-
ga kadra so zagotovljena v 

noveli zakona o dolgotrajni 
oskrbi, ki pa zaradi zahteve 
za referendum septembra 
še ne bo stopila v veljavo,« je 
opozoril.

Rešitev subvencije države
Da visoka rast cen življenj-

skih potrebščin v veliki meri 
vpliva na poslovanje doma 
starejših, je potrdila tudi di-
rektorica Doma upokojen-

cev Kranj Nadja Gantar. 
»Občutimo dvig vseh stro-
škov – od živil, energentov 
do stroškov dela. Narašča-
joči stroški niso v celoti vra-
čunani v veljavne cene sto-
ritve,« je pojasnila Gantar-
jeva. Njihovi trenutni izra-
čuni kažejo, da bodo morali 

uskladiti ceno oskrbe in jo 
dvigniti za približno sedem 
odstotkov do konca leta in 
prav gotovo še enkrat v za-
četku naslednjega leta. »Re-
šitev je, da se najdejo doda-
tna sredstva v proračunu za 
sofinanciranje stroškov sto-
ritve, da bi le-ta čim manj 
vplivala na dvig oskrbnin,« 
je dodala.

»Ker vpliva na globalno 
ekonomsko situacijo nima-
mo, rešitev vidimo edino z 
različnimi subvencijami dr-
žave in v dvigu cen oskrb-
nin,« ugotavlja tudi Karmen 
Arko, direktorica Doma dr. 
Franceta Bergelja Jesenice. 
Ker imajo pogodbe z doba-
vitelji živil, energentov in 
ostalih potrebnih materia-
lov sklenjene vsaj do konca 
letošnjega leta, so se določe-
ni stroški sicer pomembno 
povečali, kar pa za zdaj še 
obvladujejo, tudi na račun 
tega, da ne obnavljajo nenuj-
nega drobnega inventarja in 
opreme. »Pričakujemo pa 
znatno večji porast stroškov 
s potekom pogodb za živila, 
čistila in sanitetni material, 
še zlasti pa pogodbe o doba-
vi električne energije, ki po-
teče konec letošnjega leta, in 
stroškov s prihajajočo kuril-
no sezono. Z oskrbninami 
komajda pokrivamo nasta-
le stroške, predvsem z iska-
njem notranjih rezerv, raci-
onalizacijo stroškov in opti-
mizacijo delovnih procesov, 
kar pa po pričakovanem dvi-
gu vrednosti plačnih razre-
dov in novih pogodb z doba-
vitelji ne bo več mogoče in 
bomo prisiljeni v dvig oskrb-
nin,« je napovedala Arkova.

Ana Šubic

V sako leto drugo sobo-
to v septembru zazna-
mujemo mednarodni 

dan prve pomoči. Z ozavešča-
njem in z različnimi dogodki 
tudi Rdeči križ Slovenije pou-
darja pomen prve pomoči, in 
ker je polje prve pomoči široko, 
so se letos odločili, da bodo čas 
od 10. septembra do 16. okto-
bra poimenovali mesec prve 
pomoči. S tem zaznamujejo 
dva pomembna dneva – med-
narodni dan prve pomoči, ki je 
bil 10. septembra, in svetovni 
dan oživljanja, ki bo 16. okto-
bra. V tem obdobju v organi-
zaciji 56-ih območnih zdru-
ženj Rdečega križa Slovenije 
potekajo številni dogodki, kar 
kaže na velik pomen širjenja 
znanja in veščin o prvi pomo-
či ter spodbujanja in ozavešča-
nja prostovoljcev.

Prva pomoč je največje hu-
manitarno dejanje ter eden 
osnovnih gradbenih elementov 
pri zagotavljanju osebne var-
nosti in varnosti lokalne skup-
nosti in bi kot taka morala 
postati del osnovne splošne iz-
obrazbe, poudarjajo na Rde-
čem križu Slovenije. Prva po-
moč, vključno z oživljanjem, 
je namreč ključno dejanje za 
učinkovito in hitro zdravljenje 
poškodb in bolezni, s čimer se 
poveča možnost preživetja.

Lanskoletni slogan Otroci 
so ambasadorji prve pomoči v 
svojem lokalnem okolju ter po-
zivi in stališča Rdečega križa 
Slovenije, da bi morala prva 

pomoč postati sestavni del uč-
nih načrtov že v vrtcih ter nato 
v osnovnih in srednjih šolah, 
letos nadgrajujejo s sloganom 
Prva pomoč povsod in za vsa-
kogar, glavno sporočilo pa je 
pomembnost vseživljenjskega 
učenja prve pomoči.

Poglavitno je, da začnemo 
takoj pomagati, je največkrat 
slišan poziv ob prikazih te-
meljnih postopkov oživljanja, 
pogosto s pomočjo avtomatske-
ga defibrilatorja, ki jih je na-
meščenih vse več. Ne sme nas 
biti strah, da ne znamo ali ne 
zmoremo, kajti vsaka pomoč 
šteje in lahko reši življenje. Še 
največ pa bomo v premagova-
nju lastnega strahu naredili, če 
se oktobra udeležimo kakšne 
od aktivnosti, kjer nas študen-
ti zdravstvenih fakultet in štu-
denti medicinskih fakultet, 
taborniki in skavti, prvi pos-
redovalci in drugi prostovoljci 
podučijo, kako naj pristopimo 
do osebe brez znakov življenja 
in ji pomagamo. Zastoj srca 
pri bolnikih zunaj bolnišnič-
nega okolja je namreč najpo-
gostejši vzrok smrti v razvitih 
državah. Če bi očividci zače-
li temeljne postopke oživljanja 
še pred prihodom reševalcev, bi 
lahko rešili od dva- do štirikrat 
več življenj, kot če temeljnih po-
stopkov oživljanja ne izvajajo.

Naj ne bo izgovora, da gre-
mo mimo človeka, ki leži na 
tleh. Nikdar ne vemo, kdaj 
bomo pomoč potrebovali tudi 
sami. Zato pomagajmo!

Prva pomoč povsod  
in za vsakogar

Visoke podražitve energentov, materialov in živil otežujejo tudi poslovanje domov za starejše, kjer 
pričakujejo pomoč države, sicer bodo morali zvišati oskrbnine.

V domovih upajo na pomoč

Ob tem je meteorolog 
Branko Gregorčič pojas-
nil, da lahko pričakujemo 
dokaj povprečno količino 

padavin. Podobno vreme 
naj bi bilo tudi novembra 
in decembra. »Seveda bodo 
vmes tako topla kot hladna 
obdobja z več ali manj dežja, 

ampak za tovrstne napove-
di bo treba spremljati npr. 
desetdnevne napovedi na 
naših spletnih straneh,« je 
pristavil.

Po delnih in še ne povsem 
preverjenih podatkih Agen-
cije RS za okolje (Arsa) je 
bilo letošnje poletje na ravni 
države nadpovprečno toplo 
in osončeno ter zelo suho. 
Šlo je za drugo najtoplejše 
poletje vsaj od leta 1961, re-
kordno toplo pa je bilo 2003. 
Regionalno pa so bile razlike 
in tako je bilo v večini zahod-
ne Slovenije in Ljubljanske 
kotline letošnje poletje celo 
toplejše kot leta 2003, so na-
vedli na Arsu. Na brniškem 
letališču je denimo povpreč-
na temperatura znašala 21,6 
stopinje Celzija, v Lescah 
21,2 in v Bohinjski Češnjici 
19,9 stopinje, kar je malen-
kost več kot v do sedaj naj-
toplejših poletjih. Padavin je 
bilo zelo malo. Kazalnik vi-
šine padavin na ravni drža-
ve je glede na obdobje 1981–
2010 znašal šestdeset od-
stotkov, kar letošnje poletje 
uvršča med tri najbolj suha 
od leta 1961.

Kakšno vreme nas čaka
ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Urša Peternel, Simon Šubic

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

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

Mateja Rant, Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik,  
Ana Šubic, Simon Šubic, Ana Volčjak Aleksič 

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka 
pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj:  
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek, od 8. do 15. ure, sreda od 8. 
do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih 
in petkih, v nakladi 17.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice 
in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 
/ Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % 
popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od 
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Karmen Arko, direktorica 
Doma dr. Franceta Bergelja 
Jesenice / Foto: Tina Dokl

Nadja Gantar, direktorica 
Doma upokojencev Kranj  
/ Foto: Tina Dokl

Letošnje poletje je bilo izredno skromno s padavinami in je bilo na ravni države med tremi 
najbolj suhimi od leta 1961. Jeseni lahko po napovedi meteorologa Branka Gregorčiča 
pričakujemo dokaj povprečno količino padavin. / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran

Po podatkih sekretarja Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije Denisa Sahernika ocenjujejo, da bi se 
oskrbnine zaradi vseh podražitev v povprečju morale 
podražiti za 14 odstotkov. Opravili so anketo med 59 
domovi in večina pričakuje dvige cen od tri do trideset 
odstotkov, več kot polovica pa več kot 15-odstotno 
povišanje oskrbnin.
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Begunje – Projekt zunanje 
ureditve podružnične šole 
v Begunjah je Občina Rado-
vljica izpeljala med poletni-
mi počitnicami, priložno-
stno slovesnost s formalnim 
odprtjem pa so pripravili 
pretekli četrtek. Z novo ure-
ditvijo se predvsem izboljšu-
je prometna varnost za vseh 
119 učencev, ki v tem šol-
skem letu v šestih oddelkih 
od prvega do petega razreda 
obiskujejo šolo v Begunjah.

Kot je na slovesnosti po-
jasnil radovljiški župan 
Ciril Globočnik, je obči-
na projekt z Osnovno šolo 
F. S. Finžgarja Lesce, v 
okvir katere sodi podružni-
ca v Begunjah, in Krajev-
no skupnostjo Begunje do-
končno uskladila v lani. V 

dveh poletnih mesecih je 
bila nato zgrajena nova dos-
topna cesta za šolo, ureje-
nih je dvanajst parkirnih 

mest, od teh eno mesto za 
invalide, plato za kolesa in 
dve učilnici na prostem. 
Dostopna cesta, ob kateri 

je tudi pločnik, ima krožni 
prometni režim in urejeno 
eno parkirno mesto za za-
časno ustavljanje. Parkirna 
mesta so namenjena obi-
skovalcem šole, predvsem 
pa staršem prvošolcev, ki 
morajo svoje otroke pospre-
miti v šolo, so poudarili na 
prireditvi.

Učilnici na prostem sta 
urejeni med objektom šole 
in lokalno cesto kot tlakova-
na osemkotnika, opremlje-

na s klopmi, to območje pa 
bo še bogato ozelenjeno z 
drevesi in grmičevjem.

Vrednost gradbenih del, 
ki jih je izvedla Gorenjska 
gradbena družba, in gradbe-
nega nadzora znaša 450 ti-
soč evrov, so še pojasnili na 
občinski upravi. Sredstva za 
projekt je s proračunom za-
gotovila občina.

V dveh poletnih mesecih je bila pri podružnični šoli v Begunjah zgrajena 
nova dostopna cesta, urejenih je dvanajst parkirnih mest, plato za kolesa in 
dve učilnici na prostem.

Marjana Ahačič

Kranj – Pri spomeniku ba-
zoviškim junakom v Prešer-
novem gaju v Kranju so se v 
petek tradicionalno pokloni-
li spominu na štiri tržaške 
domoljube, ki so jih pred 92 
leti usmrtili v Bazovici. Ven-
ce so k spomeniku položili 

predstavniki Mestne občine 
Kranj, Odbora za proslavo 
bazoviških junakov pri Na-
rodni in študijski knjižni-
ci v Trstu, skupne delegaci-
je obeh krovnih organizacij 
Slovencev v Italiji – Sloven-
ske kulturno-gospodarske 
zveze in Sveta slovenskih 
organizacij, društva TIGR, 
stranke Slovenska skupnost 
in Združenja borcev za vred-
note NOB Kranj, v imenu 
predsednika republike Bo-
ruta Pahorja pa tudi častna 
garda Slovenske vojske.

Prisotne sta nagovori-
la kranjski podžupan Janez 
Černe in župan Občine De-
vin - Nabrežina Igor Gabro-
vec. »Razlog, da se vsako leto 
zberemo na tem mestu, je 

tragičen, posledice pa pozi-
tivne: srečujemo se, neguje-
mo vezi z našimi ljudmi tudi 
izven meja. Obenem krepi-
mo misel o miru, medseboj-
nem spoštovanju in vsakič 
znova kličemo k uporu pro-
ti politikam, ki nevarno teži-
jo v nasprotno smer,« je de-
jal Černe.

»Takratna mladina se je 
odločila, da ne bo bilka v 
vetru. Odločili so se, da ne 
bodo kimali in da bodo uso-
do vzeli v svoje roke – za vsa-
ko ceno. Potrudimo se, tudi 
kot politiki in javni upravi-
telji, da presežemo vsako-
dnevno besedičenje, puh-
le obljube in skregana zago-
tovila, da presežemo jalove 
spore in skupaj pogledamo 
v čas, ki je pred nami. In no-
vim generacijam ponudimo 
prostor, čas in priložnost, 
da pridobljenemu znanju, 
spominu in izkušnjam do-
dajo svoje pisane kamenč-
ke v nadaljevanje živobarv-
nega mozaika, ki mu pravi-
mo svet,« pa je med drugim 
povedal Gabrovec.

Simon Šubic

Preurejeno okolico šole v Begunjah so simbolično odprli 
šolarji, ki so se z ene strani šolske stavbe na drugo podali 
na skirojih. / Foto: Primož Pičulin

V imenu predsednika republike je venec k spomeniku 
bazoviškim junakom položila častna garda Slovenske 
vojske. / Foto: Primož Pičulin

Poklon bazoviškim 
junakom

Prenovljena okolica šole

V Kranju so se spomnili štirih domoljubnih tržaških 
Slovencev, ki so jih pred 92 leti usmrtili v Bazovici.

Dostopna cesta, ob kateri 
je tudi pločnik, ima 
krožni prometni režim 
in urejeno eno parkirno 
mesto za začasno 
ustavljanje.

Žirovnica – Mercator je v Žirovnici odprl novo trgovino, ki je 
prostornejša od dosedanjega Marketa Žirovnica, ki po odprtju 
modernih prostorov ne bo več deloval. V novi prodajalni, ki 
se razprostira na skoraj 400 kvadratnih metrov površin, so v 
ponudbo vključene številne novosti in predvsem več lokalnih 
izdelkov. Odprtja se je poleg župana Žirovnice Leopolda Po-
gačarja in drugih predstavnikov lokalne skupnosti udeležilo 
tudi Mercatorjevo vodstvo, ki je ob tej priložnosti vrtcu in šoli 
Žirovnica izročilo donacijo v vrednosti tisoč evrov.

Ravnatelju šole in vrtca Žirovnica Gregorju Pungaršku 
je predsednik poslovodstva Mercatorja Tomislav Čizmić 
izročil donacijo v vrednosti tisoč evrov. / Foto: Peter Irman

Ljubljana – Cesta Britof–
Hotemaže je edini manjka-
joči pododsek regionalne 
ceste R1-210, ki bo potekala 
mimo naselij Hotemaže, Vi-
soko, Milje in Britof na po-
vezavi med Kranjem (križi-
šče Primskovo) in Preddvo-
rom. Nova cesta, ki bo dol-
ga 3,7 kilometra, bo imela tri 
nova krožna križišča ter eno 
klasično križišče s pasom za 
leve zavijalce. Vsa križišča 
bodo priključena na lokalne 
ceste oziroma bodo zgraje-
ne nove gospodarske poti do 
kmetijskih zemljišč. Na tra-
si bodo štirje podvozi, ureje-
na bo tudi vsa komunalna in-
frastruktura, cestna razsvet-
ljava, protihrupna zaščita ter 
krajinska ureditev.

Vrednost projekta je dob-
rih 5,6 milijona evrov z 
vključenim DDV-jem, izva-
jalec pa Gorenjska gradbena 
družba. Glavni investitor je 
Ministrstvo za infrastruktu-
ro oziroma Direkcija RS za 
infrastrukturo, ki prispeva 
dobrih pet milijonov evrov, 
v projektu sodelujeta še Me-
stna občina Kranj z dobrimi 
162.500 evri ter Občina Šen-
čur z dobrimi 444.600 evri.

Nova cesta bo pomembno 
razbremenila promet v delu 
mestne občine Kranj, omo-
gočila bo boljšo povezljivost 
in pretočnost od Kranja proti 
Preddvoru. Trasa ceste sicer 

v največjem delu poteka v ob-
čini Šenčur, prizadevanja za-
njo pa imajo že dolgo zgodo-
vino. Povezava med Kranjem 
in Preddvorom je bila v načr-
tu že pred štiridesetimi leti, 

a so cesto s kranjske strani 
zgradili le do Britofa, na dru-
gem koncu pa s preddvorske 
strani le do Hotemaž.

Občina Šenčur, kjer sicer 
sofinancerske pogodbe niso 
pričakovali, saj so bili prepri-
čani, da občina pri gradnji ne 
bo nosila nobenih stroškov, 
bi morala po prvotni pogod-
bi prispevati dobrih 928 

tisoč evrov. Znesek se jim je 
zdel previsok, zato so z Di-
rekcijo RS za infrastrukturo 
usklajevali višino sofinan-
ciranja in določila pogod-
be. »S končnim dogovorom 

smo izredno zadovoljni, saj 
je naš proračun razbreme-
nil za več kot pol milijona 
evrov,« je z zadovoljstvom 
dejal šenčurski župan Ci-
ril Kozjek, ob tem pa še po-
jasnil, da je Občina Šenčur 
v zadnjih 25 letih vložila več 
kot milijon evrov v obstoje-
čo cesto, ki poteka skozi Mi-
lje, Visoko in Hotemaže. 

»Ravno ta vlaganja so pred-
stavljala ključna izhodišča, s 
katerimi nam je uspelo zni-
žati višino sofinanciranja,« 
je dodal.

Delež, ki ga bo prispeva-
la Mestna občina Kranj, bo 
namenjen postavitvi javne 
razsvetljave ter izgradnji in-
frastrukture za pešce in ko-
lesarje, poleg tega se s tem 
projektom umešča novo 
krožno križišče v Britofu. 
»Omenjeni odsek državne 
ceste Kranj–Hotemaže je 
izjemnega pomena tudi za-
radi dejstva, da se bo nanjo 
navezoval načrtovani avto-
cestni priključek Kranj se-
ver, za izgradnjo katerega si 
v MOK zadnja leta aktivno 
prizadevamo,« pa je po pod-
pisu pogodbe povedal kranj-
ski podžupan Janez Černe.

Na ministrstvu za infrastrukturo je bila v četrtek podpisana pogodba za gradnjo dolgo pričakovane 
ceste Britof–Hotemaže, ki bo pomembno razbremenila promet v delu Mestne občine Kranj in 
izboljšala prometno varnost v občini Šenčur.

Pogodba končno podpisana
Maša Likosar

Pogodbo so podpisali Ciril Kozjek, župan Občine Šenčur, Janez Černe, podžupan Mestne 
občine Kranj, Bojan Tičar, v. d. direktorja Direkcije RS za infrastrukturo, in Igor Tavčar, 
predstavnik Gorenjske gradbene družbe. Med njimi Alenka Bratušek, državna sekretarka na 
Ministrstvu za infrastrukturo. / Foto: Arhiv DRSI

Izvajalec Gorenjska gradbena družba se s pogodbo 
obvezuje, da bo dela dokončal v skladu s terminskim 
planom izvajanja del, in sicer v roku 750 dni od 
uvedbe v delo.

V Žirovnici prostornejša trgovina
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V tržiško krožišče ob Sokolnici so umestili dobre štiri metre visoko čevljarsko svetilko, luč na gavge, ki 
se navezuje na bogato čevljarsko tradicijo na Tržiškem. Skultpturo je financirala Občina Tržič, izdelavo 
pa so zaupali Kulturno-umetniškemu društvu (KUD) Ampus Tržič.

Tržič – »Šuštarska luč ob 
vstopu v Tržič prikazuje kre-
ativno tradicijo Tržiča in nje-
govo ustvarjalno zgodovino, 
ki mu s simboliko luči naka-
zuje tudi svetlo prihodnost,« 
je postavitev čevljarske sve-
tilke, poznane kot luč na gav-
ge, v krožišče ceste ob Sokol-
nici v Tržiču pojasnil direk-
tor tržiške občinske uprave 
Klemen Srna, ob tem pa do-
dal, da je bila njena postavi-
tev ideja in pobuda Občine 
Tržič oz. nekdanjega župa-
na Boruta Sajovica in usluž-
benca občinske uprave. Kot 
je pojasnil Srna, sta bili v ož-
jem izboru še skulptura Šu-
štarčka in čevelj orjak.

V luči je veliko simbolike
Izdelavo skulpture je Ob-

čina Tržič zaupala KUD 
Ampus Tržič, predsednik 
društva Anže Bizjak je ob 
tem pojasnil: »Kot prvo, če-
vljarsko svetilko kot edin-
stveni primerek te luči v svo-
jih zbirkah hrani Tržiški 
muzej, kot drugo je omenje-
no lučko pred desetletji že 
obudil gospod Kosmač in jo 
ljudem približal v obliki da-
rila. Kot tretje se v njej skriva 
veliko simbolike. Luč na gav-
ge je že sama po sebi močan 
simbol čevljarske obrti, saj je 
bila v zimskem času nepo-
grešljiva pri izdelavi čevljev. 
Z njo je simbolično povezan 

razcvet tržiškega čevljar-
stva in hkrati tudi gregorje-
vo, marčevska šega, ob kate-
ri so čevljarji, kovači in dru-
gi rokodelci prenehali dela-
ti ob umetni svetlobi in tak-
rat simbolično spustili luč v 
vodo. Sveča, ki gori znotraj 
luči, je sicer simbol minlji-
vosti, kar nas lahko opomi-
nja in spominja na bogato 
čevljarsko obrt v Tržiču, po 
drugi strani pa goreči pla-
men nakazuje na boljšo pri-
hodnost te obrti, saj je če-
vljarska obrt še vedno živa v 
Tržiču, z njo se ukvarja kar 
nekaj podjetnikov.«

Težka je okrog pol tone
Luč na gavge, postavlje-

na v krožišču, v višino meri 
dobre štiri metre, premer 

ene krogle je približno en 
meter, teža luči pa okrog 
500 kilogramov. »Konstruk-
cijski elementi so izdelani iz 
železa, ki smo ga površin-
sko oksidirali in primerno 
zaščitili. Največji problem 
so nam predstavljale krog-
le, pri katerih nam je na po-
moč priskočilo podjetje Kri-
li iz Vrzdenca pri Horjulu, ki 
jih je izdelalo iz pleksi stekla. 
Sveča in plamen sta iz epo-
ksidnih materialov. Izdelava 
celotne luči je potekala dva 
meseca v prostem času čla-
nov našega društva,« je po-
vedal Anže Bizjak. Gonilna 
sila projekta je bil Aleš Pova-
lej s pomočjo Anžeta Bizja-
ka, v manjši meri sta se jima 
pridružila tudi Rok Mo-
har in Žiga Kleindinst.»Kot 

predloga je bila vzeta origi-
nalna lučka, ki jo hrani Tr-
žiški muzej, smo si pa do-
pustili malo umetniške svo-
bode. Detajl, ki je recimo 
drugačen od originala, je, 
da smo namesto usnjenega 
traku, ki drži kroglo pripe-
to na gavgah (stojalu), upo-
rabili debelo vrv. V kroglah 
prav tako ni prekuhane vode 

oz. alkohola, saj bi to statič-
no poslabšalo samo stabil-
nost pritrjenih krogel, zara-
di snopov svetlobe bi lahko 
prišlo tudi do nepotrebnega 
oviranja prometa. Namen 
skulpture je, da spominja na 
original, ne pa da opravlja 
njegovo prvotno funkcijo.«

Projekt je financirala Ob-
čina Tržič. Izdelava skulp-
ture je stala nekaj manj kot 
14 tisoč evrov, skupaj z na-
črtom in izdelavo temelja ter 
ureditvijo krožišča pa nekaj 
čez 17 tisoč evrov. Direktor 
občinske uprave je povedal, 
da naj bi v prihodnje doda-
li napis, da gre za šuštarsko 
luč oziroma luč na gavge.

Suzana P. Kovačič

Okrog pol tone težka luč na gavge v tržiškem krožišču  
/ Foto: Primož Pičulin

Cerklje – Cerkljanski gasil-
ci so 130 let delovanja zazna-
movali v sklopu tridnevnega 
praznovanja Pozdrav jeseni 
z gorenjskimi nageljni, ki je 
minuli konec tedna poteka-
lo v Cerkljah. Že v dopoldan-
skem času je bilo v okviru 
srečanja gasilskih vozil Sca-
nia po občini na ogled pre-
cej vozil, ki so vzbudila zani-
manje pri številnih občanih.

Glavnina dogajanja pa 
je potekala v popoldan-
skem času, ko so slove-
snost začeli z gasilsko pa-
rado od Cerkelj do priredit-
venega prostora v Dvorjah, 
kjer je sledila krajša slove-
snost, na kateri je o preho-
jeni poti društva spregovo-
ril sedanji predsednik Pri-
mož Močnik. »Po vseh teh 

letih in kljub povsem dru-
gačnim razmeram in nep-
rimerno boljši opremi nam 
danes še vedno uspeva oh-
ranjati osnovni namen, s 
katerim je bilo društvo us-
tanovljeno; to je združeva-
ti ljudi različnih prepričanj 
in nazorov za delo za skup-
no dobro,« je med drugim 
povedal Močnik in pouda-
ril predvsem dobro opre-
mljenost tako z opremo kot 
z znanjem, ki ga danes pre-
morejo cerkljanski gasilci.

Znanje in dobra tehnič-
na oprema pa nista samo-
umevni, na kar je spomnil 
predsednik Gasilske zve-
ze Cerklje Blaž Kaplenik in 
kot enega ključnih mejni-
kov v zadnjih desetletjih po-
udaril ustanovitev Občine 
Cerklje in vztrajno zviševa-
nje proračunskih sredstev 

za požarno varnost v obči-
ni, kar se danes odraža prav 
v dobri opremljenosti dru-
štev na Cerkljanskem. Ob 
tem je v ospredje postavil 
prizadevanja župana Fran-
ca Čebulja, ki je »spoznal, 
da opravljanje javne lokal-
ne gasilske službe stane, 
čeprav gasilci delamo pov-
sem brezplačno«. »Spoznal 
je tudi, da več kot vložiš, več 
dobiš. In s tem so daleč naj-
več pridobili občani, ki ima-
jo zagotovljeno zanesljivo 
pomoč gasilcev,« je povedal 
Kaplenik in zaključil z že-
ljo, da bi cerkljanski gasil-
ci tudi v prihodnje uspešno 
delovali.

Cerkljanski župan se je ga-
silcem zahvalil za njihovo 
požrtvovalno delo, ki je bilo v 
tem letu deležno še posebne 
pozornosti tudi zaradi velikih 

požarov v sosednji občini 
Preddvor in nedavnega na 
Krasu. Tudi tovrstne narav-
ne nesreče upravičujejo fi-
nančna sredstva za gasilstvo. 
»Samo v lanskem letu smo v 
gasilski dom v Cerkljah vlo-
žili okoli milijon evrov opre-
me, seveda tudi ob pomoči 
društev, občanov in občank 
ter donatorjev,« je dejal Če-
bulj. Ena večjih investicij v 

zadnjem času je predstavljal 
nakup vozila s požarno avto-
lestvijo. Prav zaradi tega že 
načrtujejo tudi povečanje ga-
silskega doma, za kar po Če-
buljevih besedah že poteka 
pridobivanje potrebne doku-
mentacije.

Podpredsednik Gasilske 
zveze Slovenije za gorenj-
sko regijo Jože Derlink pa je 
govoril o razvoju društva od 

skromnih začetkov do mo-
derne organizacije z ope-
rativno enoto in primerno 
opremo, s katero so svojim 
občanom vedno v pomoč, ter 
se jim zahvalil za nesebično 
delo in ohranjanje zgodovi-
ne in tradicije gasilstva.

Pred zaključkom prire-
ditve so podelili tudi zah-
vale in priznanja zasluž-
nim članom.

Zgodovina cerkljanskih gasilcev sega v leto 1892, ko je takratni župan, 
nadučitelj in skladatelj Andrej Vavken 7. avgusta s somišljeniki ustanovil 
gasilno društvo.

Škofja Loka – V okviru pro-
jekta bo Občina Škofja Loka 
med drugim zgradila manj-
kajoč odsek dvosmerne ko-
lesarske steze na vzhodnem 
robu Industrijske cone Trata 
ob južni dovozni cesti v dol-
žini tristo metrov in pločnik 
z drevoredom v južnem delu 
od poslovne cone ter poveza-
la industrijsko cono z Gode-
šičem. »Obenem pa bo po-
vezava zgrajena do podjetja 
LTH Casting. Cilj je zagoto-
viti kontinuirano povezavo, 
ki bo omogočila varno trajno-
stno mobilnost na tem obmo-
čju,« so poudarili na občini in 
dodali, da bo projekt končan 
do maja 2024. Skupaj je vre-
den 1,1 milijona evra, finan-
cirali pa ga bodo s sredstvi 
Norveškega finančnega me-
hanizma 2014–2021 in pri-
padajoče slovenske udelež-
be. »Norveški finančni me-
hanizem predstavlja prispe-
vek Norveške k blaženju pod-
nebnih sprememb in prila-
gajanju nanje.«

Poleg Občine Škofja Loka 
kot vodilnega partnerja pri 
projektu sodelujejo še: Ra-
zvojna agencija Sora, IPOP, 
Cipra Slovenija, Cipra Inter-
national ter podjetja Knauf 
Insulation, LTH Castings in 
SIBO G. V sklopu projekta 

bodo namreč izdelali tudi 
mobilnostne načrte za ome-
njena tri večja škofjeloška 
podjetja. »Vsa podjetja se 
nahajajo v Industrijski coni 
Trata, zato si delijo številne 
dejavnike, ki vplivajo na na-
čin, kako zaposleni v podje-
tju prihajajo na delo. Okvir 
mobilnostnih načrtov se bo 
nanašal na celotno industrij-
sko območje Trata, medtem 
ko bo za vsako podjetje prip-
ravljen poseben in ločen mo-
bilnostni načrt,« so pojasnili 
na občini. Izvedli bodo tudi 
ukrepe, ki bodo pospeševa-
li uporabo kolesa za prihod 
na delo. »Poleg izgradnje 
manjkajočega odseka kole-
sarske povezave na vzhod-
nem robu Industrijske cone 
Trata bo projekt prinesel še 
postavitev treh kolesarnic za 
električna kolesa, nakup 60 
električnih koles in postavi-
tev treh polnilnic električnih 
koles s po štirimi priključki 
za vsako podjetje.« V Ško-
fji Loki verjamejo, da lahko 
raznoliko partnerstvo med 
javnim sektorjem, gospo-
darstvom, razvojno agenci-
jo in različnimi strokovnjaki 
s področja trajnostne mobil-
nosti ter želje po spremem-
bi obstoječega stanja Škofjo 
Loko popeljejo med najbolj-
še slovenske zgodbe s pod-
ročja trajnostne mobilnosti.

V Škofji Loki so za projekt, v sklopu katerega 
bodo zaposlene spodbujali, da na delo prihajajo 
na trajnosten način, pridobili več kot milijon evrov 
nepovratnih sredstev.

Gradili bodo tudi 
kolesarsko stezo

Mateja Rant

Aleš Senožetnik

Ob praznovanju so gasilci pripravili tudi parado. / Foto: Aleš Senožetnik

Več vložiš, več dobiš

Luč na gavge v krožišču

Luč na gavge (stojalu)
so nekdaj čevljarji 
uporabljali pozimi, ko je 
bil dan krajši. Steklene 
krogle, napolnjene z 
vodo, so snop svetlobe 
okrepile in ga usmerile v 
naročje čevljarja.
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Jezersko – Za prijeten ve-
čer ob občinskem prazni-
ku, ki so ga slavnostno zaz-
namovali na Jezerskem 9. 
septembra, sta za spremlje-
valni program poskrbela 
Kulturno-umetniško dru-
štvo Jezersko in Glasbena 
šola Kamnik. Slovesnost je 

moderirala domačinka Maja 
Lesar. Za uvod je zadonela 
Zdravljica, prisotne je nago-
voril tudi jezerski župan An-
drej Karničar, ki se je dotak-
nil preteklih uspehov, ki so 
jih skupno dosegli v obči-
ni, se za sodelovanje zahva-
lil vsakemu posebej in vsem 
skupaj ter občanom česti-
tal ob njihovem prazniku. 

Spregovoril je tudi o bliž-
nji prihodnosti in pozdra-
vil nagrajence, saj je bila le-
tošnja rdeča nit prireditve 
vezana na podelitev prizna-
nja in zlatih plaket Občine 
Jezersko.

»Nocojšnji večer je zato 
namenjen prav njim; vi-
dnim predstavnikom naše 
male lokalne skupnosti, ki 

v mozaik kamenčkov prele-
pe doline pod Grintovci pri-
spevajo vsak s svojim delom, 
ustvarjalnostjo, požrtvoval-
nostjo in pogumom,« je na-
povedala Lesarjeva.

Tako je priznanje Občine 
Jezersko prejel muzej Jen-
kova kasarna za 20-letno 
neprekinjeno uprizarjanje 
iger Jezerske štorije oziro-
ma pobudnica in soorgani-
zatorka Olga Tičar. V nada-
ljevanju je zlato plaketo Ob-
čine Jezersko prejela Apolo-
nija Šavs, na Jezerskem bolj 
poznana kot Lonca. Rodila 
se je leta 1939 in vse življe-
nje živi in ustvarja na Jezer-
skem. Še vedno je izjemno 
aktivna tudi v domačem 
upokojenskem društvu, je 
članica ljudskih pevk in zelo 
rada piše pesmi. Zlato plake-
to je prejela tudi Anica Jako-
pič, ki je sicer večino svojega 
časa preživela na Jezerskem, 
a se rada spominja domačih 
Haloz. Že več kot šestdeset 
let na Jezerskem pušča sle-
di. Kot učiteljica, pedagogi-
nja in kulturna delavka je v 
svoji profesionalni karieri in 
vse do danes pustila nepoza-
ben pečat. Tudi Tone Kar-
ničar je prejel zlato plaketo. 
Letos je po 22 letih zaokrožil 

svoje poslanstvo gorskega 
reševalca letalca, a še vedno 
z veliko predanostjo ostaja 
eden najbolje pripravljenih 
vsestranskih športnikov in 

gorskih reševalcev na Jezer-
skem. Še zadnjo zlato pla-
keto pa je župan Karničar 
ob 30-letnici delovanja Dru-
štvo Gorska reševalna služ-
ba Jezersko predal sedanje-
mu predsedniku GRS Jezer-
sko Primožu Šenku. Kot vsi 

se je tudi Šenk zahvalil zanjo 
in dejal, naj bo to priznanje v 
spomin na tiste gorske reše-
valce, ki jih danes ni z nami, 
pa bi še lahko bili; in vse tis-

te, ki rešujejo življenja in op-
ravljajo to plemenito dejav-
nost. »Naj bo pa tudi spod-
buda za vse pripravnike in 
mlade Jezerjane, da se nam 
v prihodnosti pridružijo in 
opravljajo našo dejavnost še 
naprej,« je še povedal.

Alenka Brun

Letošnji občinski nagrajenci v družbi jezerskega župana Andreja Karničarja (skrajno desni). 
Od leve proti desni: Primož Šenk, Olga Tičar, Tone Karničar, Apolonija Šavs - Lonca, Anica 
Jakopič. / Foto: Primož Pičulin

Vodice – Minuli petek so ob-
čani Vodic praznovali svoj 
27. občinski praznik. Slav-
nostna seja občinskega sve-
ta s kulturnim programom, 
v katerem so sodelovali člani 
glasbene skupine Noreia in 
Godba Vodice, je potekala v 
vodiškem kulturnem domu.

Osrednja pozornost je 
bila namenjena tokratnim 
občinskim nagrajencem, 
med katerimi sta bila kar 
dva nova častna občana. Na-
ziv si je s svojimi izjemnimi 

smučarskimi uspehi, med 
katerimi je v letošnjem letu 
še posebej odmevala srebr-
na medalja v veleslalomu na 
olimpijskih igrah v Pekingu, 
prislužil Žan Kranjec. V nje-
govem imenu je priznanje z 

rok župana Aca Franca Šu-
štarja sprejela mama Rebe-
ka, ki je tudi prebrala nekaj 
misli, ki jih je za ta namen 
napisal Kranjec. »Ko v živ-
ljenju dosežemo velike stva-
ri, je najpomembneje, da te 
trenutke lahko s kom deli-
mo,« je med drugim zapi-
sal in dodal: »Dosežena me-
dalja na olimpijskih igrah 
je zame dobila sovjo veliči-
no na sprejemu v Vodicah. 
Tega občutka se ne da opi-
sati. Sem si ga pa že izbil iz 
glave, saj sem se osredotočil 
na nove podvige, v srcu pa bo 
ostal za vedno,«« je sporočil 
zbranim v dvorani.

Častna občanka je pos-
tala tudi Leopoldina Kra-
njec, predana zobozdravni-
ca, za dolgoletno in izjemno 
požrtvovalno, predano, hu-
mano in strokovno delo na 
področju zobozdravstva v 
občini. Kot so zapisali v ob-
razložitvi, kot koncesionar 
deluje že od leta 1998 in od 
takrat naprej se zobozdra-
vstvena dejavnost izvaja 
vzorno, občani pa so v njej 

prepoznali izjemno oseb-
nost tako po človeški kot po 
strokovni plati. »Kako zelo 
je predana poklicnemu delu 
in soljudem, pričajo števil-
ne zgodbe, kako je ob proš-
nji na pomoč, tudi izven de-
lovnega časa, včasih kar s 
polja ali ob sobotah in nede-
ljah, zavila v ordinacijo in pa-
cienta rešila bolečin,« so še 
zapisali.

Tudi plakete in priznanja 
župana

Poleg obeh nazivov častni-
ma občanoma so tokrat po-
delili tudi tri plakete Obči-
ne Vodice, ki jih podeljuje-
jo za večletne uspehe in do-
sežke, s katerimi nagrajenci 
povečujejo ugled občine ali 
dosegajo izjemne dosežke 
trajnega pomena. Tokrat so 
šle v roke Radu Čuku za zje-
mno požrtvovalnost in srč-
nost ter velik prispevek k bo-
gatemu kulturnemu izroči-
lu občine. Ob nedavni stole-
tnici delovanja si jo je prislu-
žila tudi Godba Vodice, in si-
cer za prispevek na področju 

kulture in glasbe na obmo-
čju občine in širše.

Plaketo pa so podelili tudi 
civilni iniciativi, ki se je 
vzpostavila v času, ko termin 
gradnje vodiške obvoznice 
še ni bil gotov, in s svojim 
delovanjem pomembno pri-
spevala, da v tem času dela 
za ta pomemben projekt, ki 
ima velik razvojni, ekološki 
in trajnostni pomen za celot-
no občino, potekajo.

Župan Aco Franc Šuštar 
je štirim mladim perspek-
tivnim posameznikom po-
delil tudi priznanja župa-
na. Prejeli so jih Leonie Liza 
Mandelc za uspehe, ki jih je 

zabeležila kot plesalka ro-
kenrola, Matic Kranjec Ža-
gar za uspehe na področju 
gorskega kolesarstva, Mark 
Gubanc za uspehe na podro-
čju boksa in Ajd Hodžar za 
dosežke v judu in v šolskih 
tekmovanjih iz znanja.

Tudi o načrtih občine
Zbrane je nagovoril tudi 

župan, ki se je v svojem na-
govoru dotaknil aktualnih 
razmer in spomnil na neka-
tere pomembnejše projek-
te, ki so jih v zadnjem času 
izvedli na področju obči-
ne, med katerimi še poseb-
no mesto zavzema gradnja 

obvoznice, ki bo pomembno 
vplivala na izboljšanje pro-
metnih, varnostnih in bi-
vanjskih razmer. Med prio-
ritetami prihodnjih let pa je 
med drugim poudaril nada-
ljevanje komunalnega opre-
mljanja v občini, gradnjo 
športne dvorane ter kultur-
nega centra v Vodicah. »Za-
radi finančnih omejitev vse-
ga načrtovanega gotovo ne 
bomo mogli postoriti ali 
zgraditi naenkrat. Potreben 
bo širok pogled, kompromis 
in razumevanje med vsemi 
deležniki, ki bomo sodelo-
vali pri odločitvah,« je med 
drugim dejal vodiški župan.

Ob praznovanju občinskega praznika so v Vodicah podelili dva naziva 
častnih občanov, tri občinske plakete in štiri priznanja župana.

Aleš Senožetnik

Letošnji občinski nagrajenci v Vodicah / Foto: Aleš Senožetnik

Dva nova častna občana

Kulturni program prireditve so tokrat lepo nadgradili mladi 
kamniško-jezerski glasovi pod taktirko Anice Smrtnik.  
/ Foto: Primož Pičulin

Na Jezerskem so ob občinskem prazniku pripravili kulturno slovesnost v dvorani Korotan. Podelili so 
tudi občinska priznanja.

Tokrat v znamenju priznanj

Častna občana sta 
postala smučar Žan 
Kranjec in zobozdravnica 
Leopoldina Kranjec.

»Kaj pa je tisto, čemur bi lahko rekli skupni 
imenovalec občinskih priznanj? Kljub temu da so 
nagrajenci z različnih področij – na eni strani kultura 
in prosveta, na drugi reševanje v gorah, alpinizem in 
šport –, je odgovor pravzaprav zelo preprost: razdajanje 
za skupnost in prostovoljstvo. Zato naj nam bodo 
njihove življenjske zgodbe predvsem zgled in navdih, 
da bo naša skupnost še naprej tako živa in solidarna,« 
je povedal župan Andrej Karničar.
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Huda vojna leta, 14. del

Nekje v središču mesta 
smo zagledali gručo ljudi v 
nekakšnih črnih uniformah, 
na rokavih so imeli rdeč pas 
s kljukastim križem. Vsi so 
bili oboroženi. Za bližnjim 
vogalom je eden od teh ležal 
ob strojnici, katere cev je bila 
usmerjena proti naši skupi-
ni. Zaustavili so nas. Go-
vorili so slovensko in le po 
kljukastih križih na rokavih 
in kapah smo lahko spozna-
li, kdo so. Kdove, kako dol-
go so oni kočevski Nemci že 
imeli pripravljene te unifor-
me za ta današnji – njihov 
dan!? Čeprav smo jim zatr-
jevali, da smo brez orožja, 
da se vračamo domov, so sle-
hernega od nas natanko pre-
iskali. Ko so našli pri nekom 
v kapuci pelerine nekakšno 
bodalo, bi to skoro posta-
lo usodno za nas. Nazadnje 

smo jih le prepričali, da je 
to samo nož za kruh. Pos-
pešili smo korak, ko so nam 
končno dovolili nadaljeva-
li pot. Na železniško posta-
jo smo prišli ravno v času, 
ko je tam stal vlak, priprav-
ljen za odhod proti Ljublja-
ni. Silna gneča na vlaku nas 
ni motila. Brž smo si izrini-
li prostor in kmalu je vlak 
odpeljal. Menda je bilo nek-
je pri Ribnici, ko smo sre-
čali veliko italijansko eno-
to nekakšnih majhnih tan-
kov. Neovirano so hiteli po 
prašni cesti. Zdi se mi, da je 
v tem mini oklepniku mog-
lo biti prostora samo za ene-
ga vojaka. Spričo dolge ko-
lone pa je taka enota že upo-
števanja vredna. Sicer pa se 
prav do pred vrat Ljublja-
ne ni zgodilo nič, kar bi bilo 
omembe vredno. Od postaje 
Ljubljana Rakovnik do glav-
nega kolodvora smo morali 

iti peš. Na glavnem kolodvo-
ru je bilo opaziti nered, sicer 
pa nobenih vojakov, razen 
bežečih jugoslovanskih, se-
veda brez orožja. Naša sku-
pina, od katere so se neka-
teri poslovili že pred Lju-
bljano, se je v Ljubljani do-
cela razšla. Posamezniki so 
se odpravili na vse strani, za 
Gorenjsko smo na vlak čaka-
li samo trije. Pozno zvečer 
nas je končno vlak le odpe-
ljal proti domu. Na vlaku je 
bilo največ vračajočih se vo-
jakov. Mnogi smo bili v vo-
jaških uniformah, mnogi pa 
v civilni obleki. Pri slednjih 
pa ni bilo težko ugotoviti, da 
obleke niso bile ukrojene po 
njihovi meri. Nekje na poti 
so jo zamenjali, kupili ali jo 
izprosili v upanju, da bodo 
kot civilisti potovali bolj brez 
skrbi. Dva sopotnika sta os-
tala v Kranju in tako sem 
pot nadaljeval sam. Zvedel 

sem, da vlak vozi samo do 
Otoč, ker je železniški most 
čez Savo porušen. Potniki 
so tudi vedeli povedati, da 
so na Jesenicah Nemci, ki 
da gredo po dolini proti Lju-
bljani. Da naj se skušam iz-
ogniti srečanju z njimi, ker 
je nevarno, da bi sicer postal 
njihov ujetnik. Odločil sem 
se, da nadaljujem pot po des-
nem bregu Save, čez Lan-
covo, Ribno in Bled. Tudi 
sem sklenil, da se ne usta-
vim prej kod doma. Nekdo 
mi je pokazal pot, po kateri 
naj grem. Bil sem že skraj-
no omagan, povrh tega pa 
tudi lačen. Bil pa sem poln 
močne volje. Hodil sem v 
temi, noge sem le še vlekel 
po kamnati poti. Bled in Kr-
nica pa je bilo še tako daleč. 
Na vse načine sem bodril sa-
mega sebe, pa sem nazadnje 
vendarle omagal. Moral sem 
priznati, da dalje ne morem 

več. V bližini sem zagledal 
hišo, v kateri je kljub pozni 
uri še gorela luč. Dasi ne-
rad, sem se odločil, da tam 
prosim za prenočišče. Res 
z zadnjimi močmi sem pri-
šel do tiste hiše. Razsvetlje-
no okno je bilo v prvem nad-
stropju. Jaz pa sem boječe 
potrkal spodaj na vežna vra-
ta. Zgoraj se je na balkonu 
takoj oglasila ženska. »Kdo 
je?« je vprašala. Na kratko 
sem pojasnil, od kod priha-
jam, kam sem namenjen, pa 
tudi to, da naprej ne morem 
več. Žena srednjih let mi je 
prišla odpret. Z njo sta bila 
že ostarela oče in mati, ki sta 
vstala iz postelje, ko sta zas-
lišala moje trkanje. Žena mi 
je takoj povedala, da so v veli-
kih skrbeh, ker se še ni vrnil 
njen mož, ki je bil tudi vpo-
klican v vojsko. Čaka ga, ne 
more spati, zato je bila še v 
tej pozni uri luč v njeni sobi. 

Veseli so bili mojega pripo-
vedovanja, da je vojna kon-
čana, da pravzaprav voj-
ne sploh ni bilo. S tem sem 
vsem dal novega upanja, da 
se tudi njihov najdražji kma-
lu vrne. Postregli so mi z ve-
likonočnim žegnom. To me 
je tako okrepilo, da bi bil sko-
ro nadaljeval pot. Le zaradi 
prigovarjanja prijaznih go-
stiteljev sem ostal v hiši. Na 
nekakšnem divanu sem ta-
koj zaspal. Ko sem se pre-
budil, je že bil dan. Bilo je 
na velikonočni ponedeljek, 
drugi praznik vstajenja Gos-
podovega. Moji gostitelji pa 
še niso dočakali gospodarja. 
Se je sploh vrnil …? Ko so mi 
potem postregli tudi z zaj-
trkom, sem se jim lepo zah-
valil za gostoljubje in odšel 
dalje proti domu. Sit in spo-
čit sem hitel, da bi bil čim 
prej doma.

Janez Kunšič 

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

Šenčur – Srečanja, ki je po-
tekalo v šenčurski poslov-
ni coni na parkirišču pod-
jetja Jurčič&CO, se je ude-
ležilo dva tisoč prevoznikov 
in njihovih družinskih čla-
nov ter številni visoki go-
stje. O pomenu družinskih 
podjetij je ob uradnem od-
prtju srečanja spregovo-
ril predsednik sekcije za 

promet pri OZS Peter Pi-
šek. »Na letošnjem druže-
nju želim opozoriti na to, 
kakšen davek plačujejo pre-
vozniške družine, saj te ni-
majo klasičnega družinske-
ga življenja. V zadnjem ob-
dobju smo izgubili prav vse 
bonitete, popuste, dražijo 

se nam osnovna sredstva, 
spopadamo se s pomanjka-
njem delovne sile. Potrebu-
jemo od 50 do 60 tisoč oseb 
poklicnega profila,« je pou-
daril Pišek, svoj govor pa 
sklenil: »Pred leti naš sek-
tor ni bil tako spoštovan, 
kot bi si zaslužili. A dejstvo 
je, da brez nas življenje sto-
ji. Vse pripeljemo in dosta-
vimo. Obljubimo, da bomo 

tudi v prihodnje dober so-
govornik vladi in dober ser-
vis prebivalstvu Slovenije, 
da bodo preskrbljeni ljudje 
in gospodarstvo.«

Zbrane je nagovoril tudi 
predsednik OZS Blaž Cvar, 
ki je poudaril pomen pre-
vozniške panoge. »Od va-

šega sektorja so odvisne 
tudi druge panoge. Gospo-
darstvo se ta trenutek soo-
ča s številnimi izzivi – kad-
rovskimi, energetskimi in 
davčnimi. Verjamem, da se 
bomo teh izzivov lotili sku-
paj z ministrstvi in poiska-
li primerne rešitve,« je de-
jal Cvar, ki je pozval tudi k 
reformi energetskega trga, 
saj je to po njegovem edina 

dolgoročna rešitev. Med 
osrednjimi govorci je bil 
tudi minister za infrastruk-
turo Bojan Kumer, ki je de-
jal, da se ministrstvo trudi 

za takšno zakonodajo, ki bo 
omogočila ustrezne delov-
ne pogoje, zmanjšala nelo-
jalno konkurenco in pove-
čala konkurenčnost. »Kon-
kurenčnost prevoznikov je 
namreč odvisna od infra-
strukture. Pri tem so po-
membni pogoji. Dolžnost 
nas, predstavnikov države, 
je, da z vami tvorno sodelu-
jemo pri oblikovanju pred-
pisov. S predpisi nismo ved-
no vsi zadovoljni. Pri tem je 
pomembno, da je končna 
odločitev kompromis, s ka-
terim smo vsi pomirjeni,« 
je poudaril Kumer in pripo-
mnil, da je dogodek dokaz, 
da je prevozniški sektor v 
Sloveniji izredno dobro or-
ganiziran, k čemur prispe-
vata obe zbornici.

Srečanja so se udeležili 
tudi Peter Svetina, varuh člo-
vekovih pravic, Matjaž Han, 
minister za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, Milan 
Slokar, predsednik sekcije 
za prevoz blaga pri Gospo-
darski zbornici Slovenije, 
Valentin Hajdinjak, predse-
dnik uprave DARS, in pred-
sednik Republike Slovenije 
Borut Pahor, ki je ob tej pri-
ložnosti pohvalil izjemno 
vlogo prevoznikov.

Dan pred srečanjem je 
na Brdu pri Kranju poteka-
la strateška nacionalna kon-
ferenca na temo kadrovske 
problematike, kjer so pre-
vozniki pristojne opozori-
li tudi na zamudne postop-
ke pri pridobivanju delovnih 
dovoljenj.

Na izjemno vlogo prevoznikov je opozoril tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki 
ocenjuje, da slabe napovedi ne bodo tako močno prizadele prevozniške panoge. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Srečanja se je udeležilo dva tisoč prevoznikov in njihovih 
družinskih članov. / Foto: Gorazd Kavčič

Na sobotnem srečanju prevozniških podjetij in družin, ki sta ga že petič organizirali sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in 
Gospodarski zbornici Slovenije, so v ospredje postavili izzive, ki jih gospodarstvu in prevoznikom prinašata energetska kriza in pomanjkanje kadra.

Davek, ki ga plačujejo prevozniške družine

Sektor transporta, ki velja za eno najpomembnejših 
gospodarskih panog, saj oskrbuje vse ostale panoge, 
se sooča z izzivi, ki jih prinašata energetska kriza in 
pomanjkanje kadra.

(Se nadaljuje)

Predsednik sekcije za 
promet pri OZS Peter Pišek 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Med udeleženci srečanja v Šenčurju so bili tudi številni 
visoki gostje. / Foto: Gorazd Kavčič
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Aleš Senožetnik

Skozi mesto se je sprehodilo okoli dva tisoč v narodne noše oblečenih posameznikov  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Rateče – Prišli smo zara-
di druženja, so povedali Ja-
mnikovi iz Ljubljane, ki so 
se v nedeljo udeležili sreča-
nja na vrhu Peči na nadmor-
ski višini 1509 metrov. O pri-
jateljstvu in povezovanju so 
pripovedovali številni poho-
dniki na stičišču treh dežel. 
Opoldne so zbrane nagovo-
rili kranjskogorski župan 
Janez Hrovat, župan Trbi-
ža Renzo Zanette in župan 
Podkloštra Reinhard Anto-
litsch, v vseh treh jezikih je 
zapel Kvartet Tromeja.

Prijateljstvo brez meja
Kot je povedal župan Hro-

vat, je po premoru zara-
di pandemije covida-19 pri-
reditev znova takšna, kot 
mora biti, in poudaril prija-
teljstvo brez meja. »Že tak-
rat, ko so bile meje drugač-
ne kot sedaj, ko smo bili ne-
kaj časa skoraj za železno za-
veso, smo se tukaj družili. Iz 
svoje mladosti se še spom-
nim, kako so nekateri iz od-
daljenih krajev izkoristili ta 
dan za prenos kakšne kave 
v nahrbtniku tu čez. Vsa-
ko obdobje ima nekaj no-
vega, zdaj smo brez meja, 

pripravljamo se tudi na FIS 
svetovno prvenstvo v nor-
dijskem smučanju Planica 
2023, pri katerem sosedje 
aktivno sodelujejo ne samo 
moralno, ampak tudi finanč-
no, tako Trbiž kot avstrijske 
občine do Beljaka. Zahvalju-
jem se jim za sodelovanje in 
tudi vsem pohodnikom, ki 
ste danes tukaj,« je dejal žu-
pan Hrovat, prepričan, da se 
bo tako srečanje na Trome-
ji kot tudi prijateljstvo med 
ljudmi iz teh krajev ohrani-
lo za zanamce. Trbiški žu-
pan je dodal, da kako lepo 
je znova srečati prijatelje, 

podkloštrski župan pa se je 
zahvalil organizatorjem sre-
čanja. In tradicionalnih sre-
čanj se je nabralo že čez šti-
rideset.

Vita je bila prava atrakcija
Med pohodnike se je po-

mešala Vita, maskota FIS 
svetovnega prvenstva v no-
rdijskem smučanju Plani-
ca 2023. »Vito lahko sreča-
mo že praktično po celi Slo-
veniji, Zgornjesavska dolina 
pa je tista, kjer je naš fokus 
promocije. V naslednjih me-
secih gremo tudi preko meja 
in upam, da bo tudi tam Vita 
takšna atrakcija, kot je danes 
tukaj. FIS svetovno prven-
stvo v nordijskem smuča-
nju je odlična platforma, ki 
bo lahko te tri narode v triko-
tniku treh držav še bolj po-
vezala in dala še neki doda-
ten zagon,« je dejal general-
ni sekretar OK Planica To-
maž Šušteršič.

Vse so zmogli
Morebiti je bil zaradi ne-

gotove vremenske napove-
di letos res kak pohodnik 
manj, a na Tromeji je bilo 
čutiti pravo vzdušje, tudi 
glasbeno ob zvokih Zahod 
Banda, pa naj so zaigrali 
Planica, Planica snežna kra-
ljica ali kakšno rokovsko. In 

če so Italijani imeli v po-
nudbi testenine, polento 
s sirom, Avstrijci golaž in 
klobasice, pa je bilo na naši 
strani največ povpraševanja 
po čevapčičih, kranjski klo-
basi ter orehovi in pehtrano-
vi potici, ki so jo spekle rate-
ške gospodinje. Kot je pove-
dal predsednik TD Rateče 
- Planica Primož Oman, bi 

potrebovali vsaj še deset rok 
več, a so zmogli.

Za druženje na Tromeji je 
pohodniške korake opravila 
tudi družina Martina Kna-
pa - Tineta iz Kranjske Gore, 
njegov osemletni vnuk Ož-
bej je pot že sam prehodil, 
dobri dve leti stara vnukinja 
Brina pa je vse tisto »dobro« 
doživela iz naročja ...

Turistično društvo (TD) Rateče - Planica je skupaj s turističnima društvoma Podklošter in Trbiž 
povabilo na tradicionalno srečanje na Tromeji. Znova so se družili pohodniki in župani treh dežel.

Suzana P. Kovačič

Župani v družbi Vite, maskote FIS svetovnega prvenstva v 
nordijskem smučanju Planica 2023 / Foto: Nik Bertoncelj

Pohodu na Tromejo iz različnih smeri je sledilo srečanje v najboljši družbi. / Foto: Nik Bertoncelj

Prijateljstvo je še kako živo

Nedeljsko povorko si je ogledal tudi predsednik republike 
Borut Pahor / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik je bil v minulem koncu tedna znova v znamenju narodnih noš. Povorka se je po letu 2018 
znova, tokrat petdesetič, sprehodila skozi mestno jedro.

Jubilejne narodne noše

V povorki je sodelovalo 
okoli dva tisoč 
udeležencev, prikazali 
pa so več kot petdeset 
različnih tipov narodnih 
noš.

Ekipa TD Rateče - Planica. Porcije je pomagala pripravljati 
tudi kmalu devetletna Nia Petrič. / Foto: Nik Bertoncelj

Kamnik – S spremljevalnim 
programom so se letošnji 
Dnevi narodnih noš sicer 
začeli že v četrtek, uradno 
odprtje osrednjega festival-
skega dogajanja pa je bilo na 

sporedu v petek popoldne na 
Glavnem trgu. »Kar nekaj 
časa smo čakali in vendar-
le dočakali Dneve narodnih 
noš in oblačilne dediščine, 
ki so ponos ne le Kamni-
ka, ampak celotne Sloveni-
je,« je ob odprtju festivala 

povedal župan Matej Slapar. 
Kot je znano, je namreč zna-
menita nedeljska povorka v 
minulih letih odpadla, leta 
2019 zaradi slabega vreme-
na, v naslednjih dveh letih 
pa je bila posredi epidemija 
covida-19.

Pričakovanje je bilo zato 
letos še toliko večje, tako 
med obiskovalci, ki so do-
dobra napolnili glavne ulice 
mestnega jedra, kot pri or-
ganizatorjih, Zavodu za tu-
rizem in šport Kamnik, eki-
pi Javnega zavoda za kulturo 
Kamnik, skupaj s program-
skim koordinatorjem Tone-
tom Ftičarjem s kamniške 

enote Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti ter glavnim 
koordinatorjem Boštjanom 
Štormanom.

Tokrat je vreme sodelova-
lo in nekajtisočglava mno-
žica je imela kaj videti. Po-
vorke se je namreč udele-
žilo okoli dva tisoč skupin 
in posameznikov, ki so v 

Kamnik znova pripeljali 
del bogate etnografske za-
puščine.

»Danes se je skozi mestno 
jedro sprehodilo pravo slo-
venstvo, tisto, kar Slovenci 
premoremo in zaradi česar 
smo obstali. Narodna noša 
nas je identificirala skozi 
vso zgodovino, da smo na 
tem koščku sveta obstali do 
danes,« je zbrane na Glav-
nem trgu nagovoril župan 
Matej Slapar.

Med gosti je bil tudi pred-
sednik države Borut Pahor, 
ki je ob jubilejni izvedbi iz-
ročil pisno zahvalo predse-
dnika republike za pol sto-
letja ohranjanja raznolikosti 
slovenske oblačilne in kul-
turne dediščine, ki sta jo v 

imenu organizatorjev prev-
zela župan Slapar in v. d. di-
rektorja Zavoda za turizem 
in šport Kamnik Luka Sve-
tec. Pahor je spomnil tudi 
na začetke festivala, ko sta 
Svetozar Frantar in Alfonz 
Skala leta 1966 organizira-
la prvi festival. »S trdim in 
predanim delom je festival 
postal največji etnološki fe-
stival v Sloveniji, ki privablja 
na desettisoče obiskovalcev 
iz vseh krajev naše domovi-
ne, prepoznan in upoštevan 
pa je tudi v zamejstvu in pri 
sosedih,« je povedal Pahor 
in ob tem spomnil, da Dne-
vi narodnih noš in oblačilne 
dediščine spadajo med dvaj-
set najboljših tradicionalnih 
festivalov v Evropi.
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Na 54. MOS, da boste vsem težavam kos

Vsi na Celjski sejem  
med 14. in 18. septembrom
Mogoče ste se pravkar odločili za gradnjo 
ali obnovo, pa ne veste kje začeti? Ali pa vas 
skrbijo visoki računi električne energije in bi 
želeli imeti sončno elektrarno, pa ne veste, 
kakšna bi bila prava za vas? Ali pa bi radi 
preizkusili električno kolo?

Pridite na 54. MOS, ki bo med 14. in 18. 
septembrom na Celjskem sejmu, kjer bos-
te na enem mestu spoznali in obiskali vse 
ponudnike. Pa še za sejemski popust boste 
povprašali!

Izjemno pestrega dogajanja na največjem 
poslovno-sejemskem dogodku MOS ne 
smete izpustiti. Z eno vstopnico boste lah-
ko obiskali:
MOS DOM (gradnja in obnova hiš,  
stanovanj …)
MOS TURIZEM (potovanja, kulinarika)
MOS TEHNIKA ENERGETIKA (vse za  
profesionalne in domače mojstre)
MOS B-DIGGIT (najnovejšimi trendi  
digitalizacije)
MOS PLUS (tradicionalnimi sejemski  
izdelki široke potrošnje).

Na Celjskem sejmu so na prvo mesto letoš-
njega MOS-ovega sejemskega dogajanja 
postavili SAMOOSKRBO. Tako bomo spoz-
nali podjetja, ki bodo poskrbela za cenejšo 
električno energijo, za cenejšo pridelavo 
hrane, na enem mestu boste zbrali vse po-
nudnike sončnih elektrarn, ponudnike za 
gradnjo hiše, izvedeli boste vse o visokih 
gredah, o kulinarični ponudbi.

Za mlade bo pripravljena Ulica obrti, kjer 
bodo spoznali najrazličnejše atraktivne in 
deficitarne poklice, se v njih preizkusili in se 
tako lažje odločili za svojo poklicno pot. Tok-
rat tudi prvič na MOS-u boste lahko v živo 
spremljali državno tekmovanje v različnih 

poklicih. Na Stičišču znanosti in gospodar-
stva se bodo predstavili tudi inštituti, fakulte-
te, visokotehnološka podjetja. Tokrat bo po-
udarek na človeški bioniki, na vsadkih, ki jih 
medicina vgrajuje v človeško telo, pa tudi na 
vesoljski tehnologiji in novodobnih poklicih.

Vzemite čas za celodnevni obisk MOS-a 
v Celju, saj je letošnja ponudba okoli 1000  
razstavljavcev iz 20-ih držav in številnih pre-
davanj, kjer boste dobili številne koristne 
informacije, res izredno pestra … pa še za 
hrano in zabavo bo poskrbljeno (v posebni 
zabavno-športni areni).

Vstopnice na 54. MOS lahko kupite cene-
je preko spleta. Redna cena vstopnice je 9 
EUR, v predprodaji jo dobite za 7 EUR. Če 
kupite dve vstopnici v predprodaji, ju dobi-
te za ceno ene, za 9 EUR. Posebna ugodnost 
bo tudi za obiskovalce prvega sejemskega 
dne in za skupine.

Prisrčno vabljeni na 54. MOS med 14. in 
18. septembrom na Celjski sejem – doži-
vetje zabave, cenejših in pametnih naku-
pov ter številnih novih idej, kako si olaj-
šati delo in kje privarčevati.
Ekipa Celjskega sejma vam zagotavlja, 
da boste nad 54. MOS-om izjemno nav-
dušeni!CE
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Med perečimi temami 
v zadnjem obdobju je rast 
cen energentov, ki je pos-
ledica trenutnih razmer v 
svetu. V minulih tednih in 
mesecih smo namreč lah-
ko spremljali podražitve 
domala vseh energentov, 
od lesne biomase, kurilne-
ga olja do plina in električ-
ne energije. Še posebej v 
primeru hude zime z nizki-
mi temperaturami bi lahko 
podražitve precej poslabša-
le finančno stanje nekate-
rih gospodinjstev.

A če zamenjava dražje-
ga energenta s cenejšim 
zahteva precejšen finanč-
ni vložek, investicije pa 
večkrat ni mogoče realizi-
rati z danes na jutri, lahko 
tudi z enostavnimi ukrepi 

pripomoremo k nekoliko 
nižjemu računu.

Nekaj teh so pripravili tudi 
v sklopu projekta Life IP Ca-
re4climate, ki že četrto leto 
poteka pod okriljem mini-
strstva za okolje in prostor. 
Svoje znanje so prispevali 
strokovnjaki z Instituta Jo-
žef Stefan, kjer poudarjajo, 
da je še pred menjavo ogre-
valnega sistema pomembno 
izvesti vse ukrepe učinkovi-
te rabe energije.

Kot poudarjajo, imajo ve-
lik učinek tista dejanja, ki ne 
stanejo veliko, zahtevajo pa 
spremembe naših navad. V 
stanovanju namreč največ 
energije porabimo za ogre-
vanje prostorov ter pripravo 
sanitarne vode.

»Eden najpreprostejših 
in najpomembnejših ukre-
pov pri ogrevanju prostorov 

je znižanje temperatu-
re ogrevanih prostorov za 
eno ali dve stopinji Celzija. 

Kot pravijo, z vsako stopi-
njo manj lahko prihrani-
mo okoli osem odstotkov 

energije. Dodatno pa lahko 
privarčujemo, če ogrevamo 
le tiste prostore, ki jih upo-
rabljamo. Ogrevalni sistem 
lahko nastavimo na najniž-
jo temperaturo ogrevalnega 
medija, ki še ogreje prostore 
na nastavljeno temperaturo. 
Da bi to lahko dosegli, mo-
ramo uporabiti vse radiator-
je ogrevalnega sistema, na 
katere namestimo termos-
tatske ventile in glave z nas-
tavljeno temperaturo pros-
tora. S tem ko imamo več-
jo površino za oddajo toplo-
te v prostor, torej več radia-
torjev, se namreč lahko zni-
ža temperatura ogrevalnega 
medija/sistema, kar pove-
ča izkoristek ogrevalne na-
prave, še posebno če imamo 
kondenzacijsko plinsko peč 
ali toplotno črpalko. Intui-
tivni ukrep 'varčevanja', da 

v prostoru, ki ga ogrevamo, 
zapremo čim več radiator-
jev, je napačen,« so jasni.

Če imamo v stanovanju 
klimatsko napravo, ki omo-
goča tudi ogrevanje, jo lah-
ko uporabimo zlasti v pre-
hodnem jesenskem oz. spo-
mladanskem obdobju za 
dogrevanje. Klimatska na-
prava namreč lahko delu-
je kot toplotna črpalka in je 
zelo učinkovita, ko tempe-
raturne razlike med ogre-
vanim prostorom in zuna-
njostjo niso velike.

Koristen nasvet pa je tudi 
ta, da prostore prezrači-
mo na hitro, tako da okna 
odpremo na stežaj in ustva-
rimo prepih. S tem namreč 
učinkovito zamenjamo zrak 
v prostoru, pri tem pa ohra-
nimo temperaturo. 

Zaradi visokih cen energentov bodo stroški ogrevanja domov v številnih gospodinjstvih višji. Precej lahko prihranimo povsem brez stroškov, s spremembami 
navad in z nekaterimi enostavnimi ukrepi.

Tudi enostavno lahko prihranimo

Aleš Senožetnik

Z znižanjem temperature in namestitvijo termostatskih 
ventilov lahko precej privarčujemo. / Foto: Aleš Senožetnik

10. stran

Ko smo pred nekaj mese-
ci na straneh priloge Nepre-
mičnine & Dom predstav-
nike nekaterih gorenjskih 
nepremičninskih družb 
povprašali, kakšno je stanje 
na trgu stanovanjskih ne-
premičnin, so nam vsi po 
vrsti odgovarjali, da povpra-
ševanje precej presega po-
nudbo, kar je tudi cene dvi-
galo v nebo. Kot smo sliša-
li, bi trend, ki se tudi nepre-
mičninskim agentom zdi 
nevzdržen, lahko poleg več-
je ponudbe spreobrnila tudi 
spremenjena denarna poli-
tika centralnih bank.

Obrestne mere Evropske 
centralne banke, ki nareku-
je denarno politiko v evroob-
močju in s tem tudi pri nas, 
so bile od septembra 2014 
v negativnem območju, kar 
je omogočalo poceni kredi-
te, s katerimi so kupci lah-
ko financirali nakupe ne-
premičnin. A Svet Evropske 
centralne banke je najprej 
julija in nato še prejšnji te-
den dvignil temeljno obre-
stno mero, kar se je že od-
razilo v cenah kreditov. Eu-
ribor oz. medbančna refe-
renčna obrestna mera, na 
podlagi katere si evropske 
banke posojajo denar in ki 

pomembno določa višino 
posojila komercialnih kre-
ditov s spremenljivo obre-
stno mero, se v zadnjih me-
secih vzpenja. Dvanajstme-
sečni euribor se je po letu 
2016 aprila »vrnil« v pozi-
tivno območje, šestmesečni 
pa junija letos. Prejšnji te-
den se je prvi že gibal neko-
liko pod 1,9 odstotka, drugi 
pa se približuje 1,3 odstotka. 
Če je bilo še pred nedavnim 
stanovanjski kredit možno 
najeti po 1,5-odsotni fiksni 
obrestni meri, se danes gi-
blje že okoli treh odstotkov.

Sprememba v denar-
ni politiki, visoka inflacija 

in druge aktualne razme-
re v svetu vse bolj napove-
dujejo umirjanje gospo-
darske rasti ali stagnacijo, 
v bolj pesimističnih scena-
rijih tudi obdobje recesije. 
Kako se bodo spremenjene 
razmere odrazile na stano-
vanjskem trgu, ki je v zad-
njih letih beležil rekordne 
rasti? Ali se napoveduje oz. 
že lahko govorimo celo o 
obratu cen nepremičnin? 
Na ta vprašanja so posku-
šali odgovoriti tudi na sple-
tnem seminarju nepremič-
ninske družbe Equinox.

Po tem, ko smo spremljali rekordne rasti cen nepremičnin, spremenjene 
razmere v zadnjem času že kažejo na umirjanje trga in celo postopen zasuk.

Zasuk na trgu?

Aleš Senožetnik

Cene nepremičnin utegnejo biti v prihodnje nižje. 
Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

11. stran
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Notranja vrata LIP BLED

Ste se odločili za menjavo vrat ali morda potrebujete le nekaj dodatnih 
informacij? Potem ne odlašajte in čim prej obiščite svoj najbližji 
prodajni salon LIP BLED, kjer vas čakajo posebne ponudbe. Prijazni 
svetovalci vam bodo pomagali z nasveti pri sami izbiri notranjih in 
vhodnih vrat ali talnih podov. V času sejma MOS pa lahko izkoristite 
tudi ugodnosti na izbrane izdelke.

https://www.lip-bled.si/prodajna-mesta

RUSTIKA alpine se izjemno prilega 
počitniškim hišam ali apartmajem v alpskem 
slogu, saj je s svojim videzom usklajena z 
naravnim okoljem. Ta naravna linija vrat se 
namreč odlično ujame z drugim pohištvom 
in detajli v tem slogu, hkrati pa daje občutek 
tesne povezanosti z naravo.

RUSTIKA natur je svetlejših odtenkov in 
se izjemno lepo ujame z različnimi parketi 
in drugimi talnimi podi, ki dajejo prostoru 
malo surovosti in enostaven videz. Če želite 
v svojem domu naravni videz, je RUSTIKA 
zagotovo odlična izbira.

RUSTIKA klasik z edinstvenim stilom in 
eleganco celostno zaokroži videz vašega 
doma. Če izberete še masivno pohištvo in 
rustikalno dekorativo, boste ustvarili prijeten 
in topel prostor.

Pr
om

oc
ijs

ko
 b

es
ed

ilo

Vrata so danes več kot le zagotovilo, da se počutimo varni. So obraz našega 
doma. Zato je zelo pomembno, da so skrbno izbrana in po našem okusu. 
Vsekakor jih morajo odlikovati tudi vrhunska kvaliteta, moderen videz in 
na koncu odlična cena. Vse te lastnosti odražajo vrata podjetja LIP BLED, 
enega od modernejših podjetij na področju lesne industrije v Sloveniji, ki že 
75 let razvija in izdeluje notranja vrata, ki temeljijo na naravnem videzu in 
videzu strukture lesa. Njegovo vzdrževanje in negovanje je enostavno, vidne 
grče in razpoke pa izžarevajo edinstvenost, modrost in dolgoživost. 

LIP BLED sledi sodobnim smernicam in 
linijam notranjih vrat in dodatno bogati svoj 
program. Kot novost sodobnega opremljanja 
predstavlja novo linijo TOPLINE PLUS. Gre 
za priljubljen rustikalen stil, ki domu prinaša 
pridih narave, lesa in elegance. Izbirate 
lahko med alpine, rustiko in nature, ki imajo 
morda bolj čvrsto, grobo teksturo in več grč, 
vendar pa rustikalnost še poudarijo.

Vse tri vrste pa lahko dodatno popestrite s svojo 
izbiro nastavkov ali elegantno zasteklitvijo.

LIP_PR clanki_jesen 2022.indd   1 6 Sep 2022   13:03:06

UGODNOSTI
V ČASU SEJMA MOS.

V VSEH PRODAJNIH  
SALONIH!

Prodajni saloni:
BLED industrijski prodajni center / LJUBLJANA Prodajni center BTC /  
LJUBLJANA Park center - Rudnik / KRANJ-ŠENČUR - Cubis center

www.lip-bled.si

Notranja in 
vhodna vrata  
ter talni podi  
LIP BLED.
IZDELKI S TRADICIJO.

LIP_oglasi_jesen 2022.indd   3 5 Sep 2022   08:43:09

Tudi enostavno lahko prihranimo
9. stran

Z napol odprtimi okni, ki 
jih puščamo dolgo časa od
prta, pa le izgubljamo toplo
tno energijo.

Ob upoštevanju zgoraj 
omenjenih ukrepov lahko 
po izračunih Instituta Jožef 
Stefan prihranimo tudi od 

15 do 20 odstotkov energi
je. Podoben prihranek pa si 
lahko obetamo tudi, če upo
števamo ukrepe pri ogreva
nju vode. Za ponazoritev, 
kako energetsko intenziv
no je ogrevanje vode, so na 
Institutu podali primer, da 
za pripravo enega litra vro
čega čaja porabimo toliko 

energije, kot če bi avto dvig
nili na vrh tridesetmetrske 
stolpnice.

Privarčujemo lahko s tem, 
da se ne kopamo, ampak pr
hamo, in še to na na kratko. 
Minuta prhanja namreč v 
povprečju pomeni deset li
trov vode oz. 0,3 kilovatne 
ure akumulirane energije.

Pri splošni uporabi, de
nimo spiranju ali pomiva
nju posode, raje uporablja
mo hladno vodo. Odpravi
mo tudi morebitna pušča
nja vode, na pipe pa, če jih 
še nimamo, namestimo t. i. 
perlatorje, mrežice, ki vodi 
primešajo zrak, s tem pa 
zmanjšajo porabo.

Če je možno, lahko zniža
mo tudi temperaturo aku
mulirane tople vode v zalo
govniku. Z nižjo temperatu
ro je učinkovitost grelne na
prave za pripravo tople sani
tarne vode višja, hkrati pa se 
zmanjšajo tudi toplotne iz
gube zalogovnika in celot
nega sistema.

Z izjemo nakupa termos
tatskih ventilov, ki predstav
ljajo strošek približno tride
set evrov na radiator, ter mi
nimalnega stroška perlator
jev so ukrepi zastonj, kot po
udarjajo na institutu, pa lah
ko pomembno prispevajo k 
zmanjšanju stroškov gospo
dinjstva.
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Kot je povedala Ajda Mrzel 
Kaluža iz družbe Arivo, ki 
ponuja platformo za vred-
notenje nepremičnin, so na-
povedi o pregrevanju trga si-
cer nehvaležne, a je poudari-
la, da razlogov za nadaljnjo 
rast cen stanovanjskih ne-
premičnin ni. Glede na po-
datke, s katerimi razpolaga-
jo, zaznavajo celo že obra-
te na trgu. Ne pričakuje si-
cer nenadnega in občutne-
ga padca oz. zloma trga. Kot 
je dodal Matej Rigelnik, di-
rektor Equinoxa, je namreč 
za nepremičninski trg zna-
čilno, da cene upadajo poča-
si in dlje časa, podoben pa je 
trend tudi v primeru rasti.

Oba sta se strinjala, da 
bodo prihodnji meseci in 

leta verjetno manj ugodni 
za nakup nepremičnin. A 
kot opozarja Ajda Mrzel Ka-
luža, je odločitev seveda od-
visna od vsakega posame-
znika. »Nekdo, ki prvič rešu-
je stanovanjski problem in 
hkrati za najemnino plačuje 
sedemsto ali osemsto evrov 
mesečno, utegne razmisliti, 
ali ni bolj ugodno tega zne-
ska nameniti obroku kredi-
ta za lastniško stanovanje,« 
je dejala.

Na drugi strani pa je Ri-
gelnik še posebej v sedanjih 
razmerah zadržan do naku-
pa nepremičnine kot inve-
sticije, čemur smo bili priča 
predvsem v zadnjem obdob-
ju. Še posebej ob visoki infla-
ciji meni, da so realni dono-
si boljši na kapitalskih trgih.

Zasuk na trgu?
9. stran

Celje – Jutri se v Celju zače-
nja 54. Mednarodni obrtni 
sejem (Mos), ki velja za naj-
večji in najpomembnejši se-
jemski dogodek pri nas. Le 
v zadnjem desetletju je se-
jem gostil poldrugi milijon 
obiskovalcev in okoli 15 ti-
soč razstavljavcev iz štiride-
setih držav. Razvejano se-
jemsko dogajanje je razde-
ljeno na pet tematskih pod-
ročij, in sicer Dom, Tehnika 

energetika, Turizem, B-dig-
git in Plus. Letošnji sejem je 
med drugim osredotočen na 
trajnostno prihodnost in sa-
mooskrbo, med drugim tudi 

z energijo, na gradnjo, opre-
mljanje in prenovo doma.

Zaradi razrahljanih epi-
demioloških omejitev si 
organizatorji v prihodnjih 

petih dnevih obetajo boljše-
ga obiska kot v zadnjem ob-
dobju, pričakujejo namreč 
okoli šestdeset tisoč ljudi, 
medtem ko je lani sejem 

obiskalo okoli štirideset ti-
soč obiskovalcev.

Sejem bo spremljala pe-
stra paleta spremljevalnih 
dogodkov, med katerimi 

bodo tudi nekatere s pod-
ročja gradnje, energetske 
učinkovitosti in opremlja-
nja doma. Na direktoratu 
za lesarstvo ministrstva za 
gospodarstvo tako že prvi 
dan pripravljajo predavanje 
in okroglo mizo na temo 
priložnosti gozdno-lesnega 
sektorja za povečanje suro-
vinske samooskrbe sloven-
skega gospodarstva. Na mi-
nistrstvu sicer pripravljajo 
še druge posvete in razpra-
ve, obiskovalci pa se bodo 

lahko srečali tudi z minis-
trom Matjažem Hanom.

V četrtek bo denimo Dan 
Društva energetikov Ce-
lje, na katerem bodo z go-

sti odgovarjali na aktualna 
vprašanja in izzive energe-
tike pri nas in v trenutnih 
razmerah. Vse dni sejma 

se bodo na ulici obrti, ki jo 
organizira Obrtno-podje-
tniška zbornica Slovenije, 
predstavili obrtni poklici.

V petek bodo na spore-
du strokovne predstavitve 
in panelna razprava, ki bo 
ob pomoči strokovnjakov z 
različnih področij naslav-
ljala izzive in priložnosti, ki 
jih prinaša fotovoltaika, in 
odgovarjala na vprašanje, 
kako s sončnimi elektrar-
nami povečati energetsko 
neodvisnost.

Letošnji obrtni sejem v Celju poleg ponudbe več sto domačih in tujih razstavljavcev ponuja tudi aktualne informacije s področja gradnje in druge nasvete za 
kvalitetnejše in udobnejše bivanje.

Na sejem tudi po nasvete

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Zveza potrošnikov Slovenije je prejšnji teden ob-
javila rezultate letošnjega testa lesnih peletov, ki so ga opra-
vili v laboratoriju za lesna goriva na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije, v katerem so preverili najpomembnejše lastnosti 
peletov, ki so jih junija kupili na različnih mestih v Sloveniji. 
Kot so zapisali, so rezultati spodbudni. Od 18 vzorcev le en ni 
ustrezal zahtevam standarda, enega so na podlagi izmerjenih 
parametrov uvrstili v kakovostni razred B, štiri v razred A2, 
preostale pa v najvišji kakovostni razred A1.

Spodbudni rezultati testa peletov

Ljubljana – Zveza potrošni-
kov Slovenije je prejšnji te-
den začela kampanjo za sku-
pinski nakup sušilnih stro-
jev s toplotno črpalko, ki v 
primerjavi s klasičnimi kon-
denzacijskimi porabijo tudi 
do petdeset odstotkov manj 
električne energije, perilo pa 
sušijo pri nižji temperaturi, 
kar podaljša življenjsko dobo 
oblačil. Gre sicer za že peti 

skupinski nakup, ki ga orga-
nizira ZPS in s katerim pri 
ponudnikih želi doseči bolj-
še pogoje za nakup. Zaintere-
sirane pozivajo, naj čim prej 
oddajo brezplačne prijave za 
sodelovanje, nato pa bodo v 
drugi polovici oktobra preje-
li nezavezujočo ponudbo, na 
podlagi katere se bodo odloči-
li, ali bodo aparat kupili ali ne. 
Nakup bo treba opraviti do 
konca novembra. Doslej so 
zbrali že več kot 1300 prijav.

Skupinski nakup
Aleš Senožetnik

Sejem je v zadnjem desetletju privabil okoli milijon in 
pol obiskovalcev.

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA DRSNA IN SAMONOSNA DVORIŠČNA VRATA

DVIŽNA ROLO NAVOJNA VRATA

JOYTECH AC 600 ALLMATIC MOVEO 600 BENINCA BULL 5M BFT DEIMOS 400 ALLMATIC BIG ALLMATIC KALOS
 TURBO

do 500 kg do 400 kg do 2200 kgdo 600 kg do 600 kgdo 650 kg

229 € 309 € 349 € 279 € 550 € 430 €

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA KRILNA, DVOKRILNA DVORIŠČNA VRATA

do 250 kg / 2,5 m

TERRIER 200 ALLMATIC SO400 ALLMATIC HYPER 400 in HYPER 600 ALLMATIC MAXIARTK ALLMATIC PLUS L

do 350 kg / 3 m do 300 kg / 3 m do 300 kg / 4,5 m do 500 kg / 5 mdo 3,5 m

369 €

415 €

480 € 670 € 735 €

510 €

PANELNE / ŽIČNE OGRAJE IN STEBRI

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

29,30 €
33,70 €
42,80 €
53,40 €

steber v. 100 cm

steber v. 125 cm

steber v. 150 cm

steber v. 200 cm

18,40 €
20,00 €
23,40 €
27,70 €

5 mm

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

21,70 €
24,20 €
28,60 €
40,20 €

4 mm

prodaja@kipkop.si  /  prodaja1@kipkop.si  /  prodaja2@kipkop.si  /  prodaja3@kipkop.si  /  prodaja4@kipkop.si  

www.kipkopshop.siinfoline:    040 974 470    /    030 479 955    /    030 464 480    /    030 360 630

TOPLOZRAČNI KAMINI NA PELETE ZA UGODNO OGREVANJE

moč: 4,6 kW moč: 7,5 kW moč: 9,5 kW moč: 8 kW moč: 10 kW moč: 12 kW moč: 9 kW

KK Camilla slim KK Thelma TOBY Helena 8 TOBY Helena 12 SOLE Croatica 12 SOLE Inserto vložekRade Končar TEP10

949 € 1149 € 1149 €1099 €

AKCIJA

www.kipkop.si
www.kipkopshop.si

NA ZALOGI PRI NAS 
TUDI DIMNIŠKE CEVI, 

ROZETE, KOLENA, 
TESNILA, SPOJKE, 

NOSILCI...

TOPLOVODNI KAMINI NA PELETE ZA PRIKLOP NA CENTRALNO OGREVANJE

moč: 20 kW moč: 24 kWmoč: 15 kW

TOBY H 15 TOBY H 20 TOBY H 24 

1699 € 1799 € 1999 €

ŽE OD 1414 €

ŽE OD 739 €

ŽE OD 839 € ŽE OD 640 €

SEKCIJSKA 
INDUSTRIJSKA

DRSNA VRATA ENOKRILNA 
VHODNA

SEKCIJSKA DVIŽNA Z 
VGRAJENIM OSEBNIM 

PREHODOM

MODEL KIPROL55

www.dvizna-vrata.si

moč: 12 kW

1299 €749 € 1149 €

KK Susy slim

779 €

ŽE OD 839 €
ŽE OD 1495 €

SEKCIJSKA DVIŽNA

  

www.dvizna-vrata.si

swiss made

Bela, srebrna in rjava 
barva vrat za isto ceno!

SEKCIJSKA GARAŽNA VRATA

SEKCIJSKA 
STRANSKA

ŽE OD 1414 €

ŽE OD 999 €

DVOKRILNA 
KK ECONOMIC 40

DVOKRILNA 
KK CLASSIC 44

ŽE OD 1220 €

MODEL KIPROL77

HITROTEKOČA
INDUSTRIJSKA 

ROLO KKBIO

ŽE OD 839 €
ŽE OD 1990 €

ŽE OD 1990 €

Sejem bo gostil tudi 
več okroglih miz in 
predavanj.
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Kranj –Verjamem, da smo 
mnogi na uvodno uprizori-
tev nove sezone v polno pre-
mierno dvorano Prešerno-
vega gledališča sedli s po-
sebnim pričakovanjem. Po 
šestih letih (takrat Nušićevi 
Žalujoči družini) so v gleda-
lišču na spored znova uvrsti-
li komedijo, tokrat besedi-
lo Vse zastonj! Vse zastonj!, 
ki ga je v sedemdesetih le-
tih kot odziv na takratno si-
tuacijo v Italiji napisal eden 
največjih sodobnih kome-
diografov, italijanski pisec 
Dario Fo, leta 1997 Nobelov 
nagrajenec za književnost.

Dodatni impulz v priča-
kovanju je ponujala že sama 
tema, ki jo Fo v komedi-

ji obravnava, saj nam je ta, 
čeprav je od tega že pet de-
setletij, danes še kako zna-
na. Lahko bi rekli, da ob ne-
gotovih razmerah v global-
nem svetu tudi na mikroni-
voju ta čas doživljamo neko-
liko »posodobljeno« verzijo.

Obubožani delavci se so-
očajo z nezavidljivo situaci-
jo, ko zaradi inflacije in dra-
ginje ne morejo plačeva-
ti položnic, cene hrane so 
vse višje, seveda jim več ne 
uspe odplačevati niti kredi-
tov, zato jih čaka deložaci-
ja … Ker nočejo biti zgolj pa-
sivni opazovalci, se odločijo 

za upor. Dovolj jim je ved-
no ene in iste logike kapita-
lizma v težavah, da so vedno 
oni tisti, ki krizo nosijo na 
svojih ramenih. Zato si vza-
mejo pravico, da v trgovinah 
za blago plačajo toliko, kot se 
jim zdi – najraje nič.

Tako se z geslom Podpla-
čani ne plačamo nič odpre 
tudi kranjska predstava. V 
zadnji zastekljeni tretjini 
odra v zamegljenem ozračju 
tekajo sem in tja maskirani – 
po sili razmer – »kradljivci« 
z vrečami nakradenega bla-
ga. Dve izmed njih sta tudi 
prijateljici, brezposelna An-
tonia (Vesna Pernarčič) in 
honorarna sodelavka v klic-
nem centru Margherita (Ve-
sna Slapar), ki se znajdeta v 
ospredju. Kaj bo prevladalo 
ob nakradenem blagu – sla-
ba vest ali pravica? Kaj bos-
ta rekla njuna možova, Gio-
vanni (Aljoša Ternovšek) in 
Luigi (Miha Rodman), kako 
bosta to razložili policistu 
(Blaž Setnikar), mar ni tudi 
ta podplačan za svoje delo? 
Če predstavo sprva morda 
spremljamo skozi prizmo 
aktivizma, pa nam odrsko 
dogajanje in odlična igral-
ska ekipa misli vedno bolj 
naravnavata na komedijske 
frekvence.

Gledamo komedijo zme-
šnjav, absurdne situacije 
si sledijo ena za drugo, ne 
manjka pretiravanj in z nji-
mi humornih scen, laž rodi 
novo, še večjo laž, vse do 
momenta, ko se ta razpoči 
in se razkrije resnica. Od-
nosi med posameznimi liki 
ustvarjajo številne komične 

situacije, ki jih igralska eki-
pa v vseh pogledih suvereno 
obvladuje.

Fojevo besedilo je moj-
strovina, ki jo je treba zna-
ti uporabiti. Režiserki Ajdi 
Valcl in dramaturgu Mar-
ku Bratušu je uspelo zgodbo 
izpred petdesetih let uspeš-
no adaptirati v naš čas, ko je 
še bolj kot vprašanje dostoj-
nega dela prisotno vprašanje 
prekarizacije le-tega. Prav 
tako v istih okvirih ni men-
talno stanje duha današnje-
ga časa. Če je Fo takrat razu-
mel, da bi lahko enoten na-
stop in revolucija rešila dela-
vski razred, je enotnost v da-
našnjem prekarstvu in za-
poslitvah za določen čas čis-
ta iluzija. Hkrati pa jima je 
uspelo pokazati na absur-
dnost situacije, ko recimo 
Margherita na davčni upra-
vi dela preko študentske na-
potnice svoje nečakinje.

Na odru je vseskozi akci-
ja, situacije se včasih menja-
jo z bliskovito naglico, a vse-
lej načrtovano, premišlje-
no. Režiserka igralski eki-
pi preprosto ne pusti diha-
ti, hkrati pa ji ponuja, da se 
razigra. Fo zahteva igralce, 
vešče komedije, kar aktual-
na peterica vsekakor je. Liki 
so vsak zase zelo dodelani, 
nobeden ni podporen druge-
mu, saj ima vsak svojo spe-
cifično osebnost, neko nje-
mu lastno mimiko, gib ali 
geg. Pri tem nedvomno pri-
de do izraza delo koreogra-
finje in svetovalke scenske-
ga giba Lade Petrovski Ter-
novšek. Prav tako like dopol-
njuje kostumografka Urška 

Recer, ki s kostumi odlično 
sledi komičnosti likov – z 
izstopajočima policajem in 
specialcem.

Igralci, ne glede na to, v ka-
terem delu odra so, naj bo v 
ospredju ali zadaj, vseskozi 
nekaj delajo, naj bo z bese-
dami ali gibom. Pri tem so 
vseskozi med seboj precizni 
in usklajeni, kar od njih go-
tovo zahteva dodaten napor. 
Gledalci sicer tega niti ne 
opazimo – zato ker pač zna-
jo. Navdušujeta najbolj gos-
tobesedna Vesna Pernarčič 
in Aljoša Ternovšek, z od-
lično mimiko in vživetostjo 
v svojo vlogo nas očara Ve-
sna Slapar, prepriča nas njej 
povsem prilegajoč se odrski 

mož Miha Rodman, tu pa 
je še nenadkriljivi gibalec 
kranjskega gledališča Blaž 
Setnikar, ki bi težko še bolj 
komično predstavil policista 
in njegovo nadgradnjo spe-
cialca, kot mu to vseskozi us-
peva. Nihče ni v ozadju, prav 
vsi – vsak na svoj način – pri-
dejo do izraza in nam direk-
tno v žilo pošiljajo želene od-
merke humorja.

Komedija Vse zastonj! 
Vse zastonj! je odlična, saj 
vseskozi daje občutek, da za-
upa sama sebi in tudi nam, 
gledalcem, da bomo razu-
meli, kaj želi povedati. Dob-
ra satira seveda ni »moral-
ka«, ampak zgolj pokaže 
na neke aktualne razmere 

v družbi, jih ironizira, se iz 
njih šali do absurda, hkrati 
pa v podtonu slika resnični 
svet, kar nam spodbudi za-
vedanje, da je nekaj narobe.

Zaključni del predstave 
s pisanjem gesel po stekle-
nem zidu v ozadju odra je v 
redu, ni pa nujen, saj nam 
tokrat odlična ekipa ustvar-
jalcev v sto minutah pove 
vse, kar moramo vedeti, in 
se pri tem celo smejimo.

Morda je največji absurd v 
tem, da se tudi petdeset let 
po tem, ko je bil kapitalizem 
v krizi (in kasneje še nekaj-
krat), razen vsakokratnih 
»posodobitev« ni nič spre-
menilo – kapitalizem je še 
vedno tu. In se mu smejimo.

Igor Kavčič

Izjemna igralska ekipa Prešernovega gledališča: (od leve) Aljoša Ternovšek, Vesna Slapar, 
Blaž Setnikar in Vesna Pernarčič, na drugi strani odra še Miha Rodman / Foto: Miha Fras

Kranj – Pred nami je le-
tošnja, četrta edicija festivala 
Pianopolis, ki ga pripravlja-
jo Layerjeva hiša, PianoRo-
om in KUD Kataman. Prvi 
del nam ta teden ponuja dva 
koncerta. V četrtek, 15. sep-
tembra, ob 20. uri bo v Stol-
pu Škrlovec festival s pre-
miernim nastopom v Kra-
nju odprl klavirski virtuoz 
in eden najhitrejših piani-
stov na svetu Lubomyr Mel-
nyk, naslednji dan, v petek, 
16. septembra, ob enaki uri 
pa bo nastopila pianistka in 
skladateljica Rebeka Rusjan 
Zajc, ki v teh dneh v Kranj 
prihaja tudi na umetniško 
rezidenco.

Lubomyr Melnyk je izje-
men ukrajinski pianist, ki 
ga je v Slovenijo pripeljala 

vojna. Kot so zapisali organi-
zatorji, gre za večnega iskal-
ca glasbe kot prosto tekoče 

kaskade not, ki jo čisto intu-
itivno spaja in preliva v hi-
pnotične zvočne valove.

Mlada pianistka Rebeka 
Rusjan Zajc v Kranj prihaja 
naravnost iz Amsterdama, 
kjer je nedavno zaključila 
dodiplomski študij džez-
ovskega klavirja. Kljub temu 
da pripada drugi generaciji 
kot Lubomyr Melnyk, pa bi 
tudi njen glasbeni izraz lah-
ko opisali kot nenehno iska-
nje novih zvočnih svetov, kot 
kontinuirano glasbo. V solo 
klavirski praksi, ki jo obliku-
je od leta 2020, se posveča 
pojavu zvoka ter njegovemu 
izviru in razvoju od osnov do 
kompleksnih struktur, pre-
izprašuje večpomenskost in 
večplastnost zvoka.

V četrtek in petek bosta v okviru Pianopolisa, festivala za mesto in klavir, nastopila pianista Lubomyr 
Melnyk in Rebeka Rusjan Zajc.

Ta teden bosta prva dva koncerta Pianopolisa. / Foto: Maša Pirc

Dva večera Pianopolisa

V soboto smo si v Prešernovem gledališču ogledali prvo premiero v novi gledališki sezoni, komedijo Daria Foja Vse zastonj! Vse zastonj! v režiji Ajde Valcl.

Podplačani ne plačamo nič

Kropa – Jesenski del druge 
sezone Glasbenega abonma-
ja v Kropi bo v nedeljo, 18. 
septembra, ob 18. uri v Kul-
turnem domu v Kropi od-
prla zasedba Salzmusique. 
Sestavlja jo sedem mednaro-
dno uveljavljenih slovenskih 
glasbenikov: Matej Haas (vi-
olina) Maja Gombač (klavir), 
Nejc Mikolič (viola), Neža 
Klinar (violina), Filip Bre-
zovšek (klarinet), Miha Firšt 
(kontrabas) in Tamara Gom-
bač (violončelo).

Ansambel Salzmusique 
so ustanovili leta 2018, da bi 
v njem združevali svojo lju-
bezen do resne glasbe in že-
ljo po svobodnem muzicira-
nju ter improvizaciji. Skupni 

izraz najdejo v najrazličnej-
ših zvrsteh etno glasbe, svo-
je lastne priredbe tradicional-
nih melodij pa redno uvršča-
jo na program poleg najime-
nitnejših mojstrovin klasič-
nega repertoarja. Na progra-
mu bodo priredbe najrazlič-
nejših etno zvrsti, od klezmer 
& gipsy glasbe pa vse do tan-
ga, kot tudi originalna dela 
klasičnih skladateljev, ki so 
svoj navdih črpali v ljudski 
glasbi. Koncert, ki ne bo pustil 
ravnodušnih niti tistih poslu-
šalcev, ki na tovrstne priredi-
tve ne zahajajo prav pogosto.

Koncert je del novega glas-
beno scenskega abonmaja 
Abonma povezani v sodelo-
vanju Linhartove dvorane, 
KD Kropa in Občine Rado-
vljica.

V Glasbenem abonmaju v Kropi bo v nedeljo 
nastopila zasedba Salzmusique.

Igor Kavčič

Sto minut humorja tipa 
Monty Python. Tokrat v 
živo.

Večer s Salzmusique

Igor Kavčič
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Triglavanke osvojile memorial
ŽKK Triglav je pretekli konec tedna organiziral memorial Jerneja Gortnarja, ki poteka v spomin na dolgoletnega predsednika kluba.

Kranj – Na mednarodnem 
spominskem košarkarskem 
turnirju v Kranju so igrale 
ekipe iz Hrvaške, Avstrije in 
Slovenije.

Kranjčanke so v petek pov-
sem nadigrale ekipo Med-
veščaka za 26 točk, v sobo-
to so bile boljše od ŽKK Pro-
-Bit Konjic (78 : 28), zadnji 
dan, v nedeljo, pa so v boju 
za prvo mesto premagale še 
ekipo Trešnjevka (86 : 71). 
Naziv najkoristnejše igralke 
je pripadel domačinki Re-
beki Abramovič, dolgoletni 
reprezentantki, ki je po tek-
mi dejala: »Glede na to, da 
so to prve tekme pred sezo-
no, sem zelo zadovoljna z 
lastno in ekipno igro. Od-
igrale smo odlično in tako 
želimo nadaljevati.« Predse-
dnica domačega kluba Urša 
Ude je dodala nekaj besed 
o memorialnem turnirju: 

»Organiziramo ga v spomin 
na ustanovitelja in dolgole-
tnega predsednika ŽKK Tri-
glav Jerneja Gortnarja, ki se 

je od nas poslovil v letu 2019. 
Bil je velik ljubitelj tega špor-
ta, klub je popeljal v vrh slo-
venske košarke in uspel 

ženski košarki v naši regi-
ji ustvariti večjo prepoznav-
nost in primernejše mesto v 
družini vseh športov.«

Triglavanke državno pr-
venstvo odpirajo 1. okto-
bra doma proti ekipi iz Ko-
njic, kot pravi glavni trener 
Gašper Sluga, pa so pred 
njimi še trije tedni priprav. 
»Memorial je zelo dobrodo-
šel turnir za uigravanje in 
pripravo na prihajajočo se-
zono. Vesel sem, da nam v 
klubu omogočajo pogoje za 
organizacijo precej močnih 
mednarodnih tekem. Če si 
uspešen v uvodu, pa je vse 
skupaj še toliko lepše,« pravi 
Sluga, ki še doda: »Za nami 
je prvi mesec priprav, v uvo-
du je bilo malo več kondicij-
skih treningov, v zadnjem 
obdobju pa posvečamo tre-
ninge taktičnim pripravam.«

Ekipa iz Kranja se za novo 
sezono ni preveč spremeni-
la. Zapustile so jo tri košar-
karice, priključile so se jim 
Tinkara Zoran z Grosuplje-
ga in nekaj mladih domačih 
igralk.

Maj Peterka

Košarkarice kranjskega Triglava (v modrih dresih) so prepričljivo osvojile Memorial Jerneja 
Gortnarja. / Foto: Gorazd Kavčič

Predoslje – Za Triglav tek 
številni pravijo, da ima naj-
lepšo traso. Poteka namreč v 
protokolarnem parku Brdo. 
Vsako leto privabi veliko te-
kačev. Več kot 1300 jih je 
bilo letos, skupaj pa več kot 
1500 obiskovalcev. To sta 
številki jubilejne, desete iz-
vedbe.

Za tekače je navijalo tudi se-
demnajst vrhunskih sloven-
skih športnikov. Slednji že 
vsa leta podpirajo prireditev, 
ki k zdravemu in aktivnemu 

življenjskemu slogu spod-
buja vse generacije. Poteka-
li so namreč otroški tek Kuža 
Pazi, družinski tek, štafetni 
tek trojk, polmaraton in teka 
na deset in pet kilometrov. 
Najboljši rezultat na pet ki-
lometrov je med ženska-
mi dosegla Jana Bratina, pri 
moških je s časom 18:12 sla-
vil Enej Kovač. Razdaljo de-
set kilometrov je najhitreje, 
s časom 37:58, pretekla Neža 
Žerjav, v moški kategoriji pa 
Tadej Grilc (34:11). Med pol-
maratonkami je bila prva v ci-
lju Katja Juhart (1;31:14), med 

polmaratonci pa Marko Kri-
šelj (1;19:59). Triglav tek je 
več kot zgolj tekmovanje. 
Poleg spodbude posamezni-
kov h gibanju je že tradicio-
nalno posvečen tudi najran-
ljivejšim članom naše druž-
be. Zavarovalnica Triglav 
je tudi letos predala dona-
cijo bolnišničnim ustano-
vam. Direktorica službe za 
trženjsko komuniciranje 
Tjaša Kolenc Filipčič je bon 
v višini 15 tisoč evrov izroči-
la Ultrazvočnemu društvu 
za projekt Slojenčki, ki bo 
sredstva namenilo nakupu 

oksimetrov in grelnih gnezd 
za potrebe slovenskih po-
rodnišnic.

Ob jubilejni izvedbi so 
pripravili še nekaj zanimi-
vih podatkov. V desetih letih 

je bilo na Triglav teku skoraj 
15 tisoč tekačev, pretekli so 
115.444 kilometrov, zbranih 
je bilo skoraj 159 tisoč evrov 
donacij za zdravstvene usta-
nove.

Triglav tek na Brdo pri Kranju je v deseti izvedbi privabil več kot 1500 tekačev 
in obiskovalcev. Dogodek so popestrili številni vrhunski slovenski športniki.

Maja Bertoncelj

Triglav tek je privabil številne znane obraze. Med njimi je 
bil tudi predsednik države Borut Pahor (levo), ki je za deset 
kilometrov potreboval dobrih 50 minut. / Foto: Maja Bertoncelj

Kranjčani do prve zmage
Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi Te-
lemach so konec tedna odi-
grali tekme 9. kroga. Prine-
sel je sosedski obračun med 
Domžalami in Kalcerjem 
Radomlje.

Bolj veseli po odigranem 
prvem polčasu so bili Rado-
mljani. Povedli so v 43. mi-
nuti, ko je žogo v lastno mre-
žo usmeril Ivan Durdov. Isti 
igralec se je nato za ta nes-
rečni dogodek oddolžil v 49. 
in 81. minuti, ko je zadel za 
izenačenje in vodstvo Dom-
žal, končni izid srečanja 3 : 

1 pa je v 93. minuti postavil 
Bartol Barišič. Za domačine 
je bil to izjemni drugi pol-
čas, prvega pa bodo skušali 
čim prej pozabiti. Veselili so 
se treh točk v boju za sredi-
no lestvice. V vodstvu ostaja 
Olimpija, Domžale so na pe-
tem mestu, Kalcer Radomlje 
pa je sedmi. Drugoligaši so 
odigrali tekme 7. kroga. Tri-
glav je zmagal na gostovanju 
v Kidričevem. Še neporaženi 
Aluminij je premagal z 0 : 1, 
zadetek pa je s strelom od da-
leč dosegel Nejc Skok Jeko-
vec v 54. minuti. To je prva 
zmaga Kranjčanov v novi se-
zoni in prva z Aluminijem 

po letu 2015. Na lestvici so 
napredovali na predzadnje, 
15. mesto. Do točke so priš-
li nogometaši Rolteka Dob. 
Neodločeno so igrali z ekipo 
Primorje eMundia (1 : 1) in 
so na lestvici 12. Povedli so 
že v 2. minuti, ko je z bele 
točke zadel Nejc Levec, do-
mačini pa so izenačili v 95. 
minuti.

Nogometaši v tretji slo-
venski nogometni ligi zahod 
so imeli tekme 5. kroga. Re-
zultati gorenjskih ekip: Izo-
la : Škofja Loka 2 : 1, Šobec 
Lesce : Tinex Šenčur 3 : 4, Vi-
soko : Fama Viopava 2 : 2 in 
Eksis Žiri : Sava Kranj 3 : 3.

Kranj – Slovenska 3×3 košar-
karska ekipa gluhih v postavi 
Miha Zupan, Miha Jakofčič, 
Jan Orešnik in Jaka Markovič 
je novi svetovni prvak. V fina-
lu na svetovnem prvenstvu v 
Izraelu so z 21 : 19 premagali 
Ukrajino. Ekipo je do naslova 
vodi trener Saša Lukič.

Košarkarska ekipa 
gluhih svetovni prvaki

Deset let Triglav teka

Center Kranja

Športna zveza Kranjwww.szkranj.si
medijski pokrovitelj:

17. – 24. SEPTEMBER

Jože Marinček

Jesenice – Hokejisti HDD Sij 
Acroni Jesenice so z zmago 
začeli novo sezono v alpski 
hokejski ligi. V soboto so 
doma gostili Cortino in bili 
boljši s 4 : 0. Potrdili so, da 
sodijo med glavne favorite 
za naslov prvaka. Varovanci 
Gabra Glaviča so bili v tek-
mi z italijansko ekipo boljši 
že od samega začetka. Na-
slednja tekma v alpski ligi jih 
čaka 17. septembra, ko bodo 
gostovali pri novincih v ligi, 
hokejistih Unterland Cava-
liers. Danes bi se morali v 
četrtfinalu Pokala Slovenije 
pomeriti s HK Triglav Kranj, 
a gorenjskega obračuna zara-
di bolezni v ekipi Kranjčanov 
ne bo. Jeseničani so tako že 
uvrščeni v polfinale tega tek-
movanja.

Jeseničani alpsko ligo 
začeli z zmago

Kranj – Jeseničan Luka Poto-
čar je osvojil drugo mesto na 
predzadnji tekmi svetovnega 
pokala v težavnosti športne-
ga plezanja v Edinburghu na 
Škotskem. Boljši je bil le Ame-
ričan Jesse Grupper. Potočar 
ima še možnosti za osvojitev 
skupnega seštevka svetovne-
ga pokala v tej disciplini.

Luka Potočar drugi

Kranj – Slovenska odbojkar-
ska reprezentanca je svetov-
no prvenstvo, ki sta ga skupaj 
gostili Poljska in Slovenija, 
končala na četrtem mestu. 
V boju za bronasto odličje 
niso bili kos Brazilcem, ki so 
v Areni Spodek v Katovicah 
slavili s 3 : 0 (18, 18, -22, 18). 
Poskrbeli so za največji us-
peh slovenske odbojke.

Odbojkarji četrti
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Poletne akcije Glasovih kolesarjev

Glasovi kolesarji opravi-
mo daljše ture večinoma ob 
sobotah ali ko so kolesar-
ji na dopustu. Člani skupin 
A in B so skupaj organizira-
li nekaj lepih izletov. Najbrž 
najdaljši podvig je bil iz Kra-
nja do Bleda in nato po doli-
ni Radovne do Mojstrane in 
skozi Jesenice, še s kakšnim 
ovinkom, nazaj v Kranj in 
skupaj prekolesarili 120 ki-
lometrov. Stane se je samos-
tojno podal v dolino Vrata, 
kamor sedaj vodi asfaltirana 
pot. Na nekaterih odsekih 
nove ceste je klanec tudi do 
25-odstoten. »Dober je tisti, 
ki ga zvozi brez pomoči ele-
ktrike,« pravi Stane. Vinko 
je del poletja preživel na hr-
vaškem otoku Rab. En dan 
se je s trajektom odpravil na 
celino ter se iz mesta Stini-
ca povzpel na 1300 metrov 

visoki prelaz Alan. »Tam je 
pivo samo 15 kun (dobra dva 
evra)«, pravi Vinko.

Miro je v živo spremljal 
tudi letošnjo Dirko po Fran-
ciji, kamor se že več let za-
pored podata skupaj z ženo 

Renato in s še drugimi kole-
sarskimi navdušenci spod-
bujata predvsem naše ko-
lesarje. Miro je med zah-
tevnejšimi vidnimi prelazi 
prekolesaril Col du Galibi-
er, Col de Sarenne in Alpe 

d'Huez. Tudi Matej in Ber-
nard sta del svojega dopusta 
preživela v francoskih Al-
pah in prekolesarila nekaj 
vzponov.

V skupini D je vsako leto 
obvezen izlet iz Kranja čez 
prelaz Ljubelj v Borovlje in 
od tam čez prelaz Šajda v 
Železno Kaplo ter čez Jezer-
sko domov. (D: 130 km, V: 
2343 v m)*. Pet fantov je na 
vročo junijsko soboto kole-
sarilo iz Mojstrane na Vršič 
ter se nato iz Bovjuca dvig-
nilo na Mangartsko sedlo in 
čez Predel zavilo proti prela-
zu Na Žlebeh (Sella Nevea), 
od tam pa vodi cesta še pod 
goro Montaž (Jôf di Monta-
sio) v Italiji (D: 136 km, V: 
3355 v m)*. Omenjenim fan-
tom so se pridružile še nji-
hove partnerice ter Violeta 
in Grega. Skupaj so kolesari-
li na Veliki Klek (Grossgloc-
kner) ali do Edelweiss 

spitze, 2571 m n. v. (D: 54 
km V: 2058 v m)*. Skupaj 
so kolesarili tudi po pano-
ramski cesti Nockalmstras-
se v Avstriji. Pot so začeli ob 
Milštatskem jezeru (Mill-
stätter See), vozili do smu-
čišča Bad Kleinkirchheim 

in se od tam povzpeli po pa-
noramski cesti, se spustili 
proti Leobnu in nato nazaj 
do izhodišča (D: 106 km V: 
2135 v m)*.

* D pomeni dolžina, V pa, 
koliko višinskih metrov pre-
magaš na trasi

Grega Flajnik

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

Planina Pecol nad Nevej-
skim sedlom je izhodišče 
za številne lepe ture v viso-
kogorje Zahodnih Julijcev. 
Eden od takih vrhov je tudi 
Strma peč/Monte Cimone. 
Če pogledamo s planine pro-
ti Montažu, so vmes še Klav-
ni noži in Zabuš, daleč tam 
zadaj pa je skrita Strma peč. 
Če jo obiščemo jeseni, nas 
čaka barvit vzpon.

Zapeljemo se proti Trbi-
žu in tik pred njim zavijemo 
levo proti prelazu Predel. 
Pri Rabeljskem jezeru zavi-
jemo desno proti Nevejske-
mu sedlu/Sella Nevea oz. po 
slovensko prelazu V Žlebeh. 
Na prelazu zavijemo desno 
na strmo, asfaltirano cesto, 

ki nas v šestih kilometrih 
pripelje do planine Pecol.

S parkirišča gremo po as-
faltirani cesti proti zahodu, 
do zadnje mlekarne. Sledi-
mo dobro označenemu ko-
lovozu št. 621, ki pelje proti 
vasi Patocc (trenutno je pot 
še vedno neprehodna zaradi 
požara leta 2013). Takoj za 
mlekarno se pot malce spu-
sti, nato pa skoraj eno uro 
poteka vodoravno. Hodimo 
pod južnim pobočjem Za-
buša, ko dosežemo razpo-
tje. Zavijemo desno na pot 
št. 640. Steza se zlagoma 
v okljukih vije čez travnato 
pobočje, preči v levo mimo 
spodmolov na drugo stran 
in se strmo dviguje v ok-
ljukih vse do škrbine Van-
dul/Peklenska vrata, 1986 

m n. m. S škrbine nadalju-
jemo levo po kratkem za-
varovanem delu, čez glad-
ko skalo, ponekod precej iz-
postavljeno, do stranskega 
vrha na Pizzo Viene, 2124 
m n. m. Za ta del poti ne-
veščim priporočam upora-
bo samovarovalnega kom-
pleta. Ko dosežemo greben, 
nadaljujemo desno in pod 
grebenom zagledamo bivak 
Sandro del Torso. Z desne 
se nam pridruži zavarova-
na pot, ferata Norina, ki se 
na Strmo peč pne iz doline 
Dunje, a je trenutno že ne-
kaj časa zaprta. Obiščemo 
bivak in se vrnemo prečno 
na markirano pot, ki nas bo 
vodila do vrha Strme peči. 
Vršno pobočje Strme peči ni 
tako strmo, kot napoveduje 

ime gore. Menjajo se trav-
nata in skalnata področja. 
Pri hoji čez skalne stopnje 
bomo morda morali upo-
rabiti roke. Pazljivi bodi-
mo tik ob robu, saj Strma 
peč prepadno pada v dolini 
Dunje.

Na vrhu so vidni ostan-
ki starega bivaka in tipič-
no za italijanske hribe je na 

temenu gore tudi kip Mari-
je. Če bomo ujeli fantastič-
no vreme, bo razgled z vrha 
čudovit: Naborjetske gore 
nad dolino Dunje, Mon-
taž, Klavni noži in Zabuš, 
na drugi strani pa Kanin s 
svojim pogorjem, Žrd, proti 
zahodu pa Karnijske Alpe, 
lepo so vidni Monte Chia-
vals, Zuc dal Bor, Grauzaria 

in Sernio, še bolj na zaho-
du kipijo Dolomiti, na seve-
ru pa Visoke Ture.

Z vrha Strme peči sesto-
pimo do sedla pod bivakom. 
Tukaj je potrebne malce pa-
zljivosti, da vdenemo ste-
zico št. 641. Pot se strmo 
spušča po travnatem dolu, 
ki je v spodnjem delu precej 
krušljiv in zagruščen. Tukaj 
moramo biti zelo previdni, 
da nam ne zdrsne. Gruščast 
teren nas pripelje na mar-
kirano pot št. 621, ki pote-
ka iz vasi Patocc. Nadalju-
jemo levo po njej. Do pla-
nine Pecol nas čaka kar ne-
kaj kilometrov poti. Pot po-
teka tudi skozi del, ki ga je 
leta 2013 zajel velik požar. V 
goro Monte Jovet, na skraj-
nem zahodu Zahodnih Julij-
cev, je namreč udarila strela, 
ki je povzročila ogromen po-
žar. V vseh teh letih se drev-
je ni nič kaj obnovilo.

Nadmorska višina: 2380 m
Višinska razlika: 880 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: 

Pogled na Strmo peč od bivaka Sandro del Torso / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Pot nas vodi mimo erodiranih spodmolov. / Foto: Jelena Justin

Ranata in Miro Mikič na Col du Galibierju

Višinska razlika ni velika, je pa gora distančno oddaljena. Leta 2013 je njeno 
južno pobočje zajel požar, katerega posledice so še danes močno vidne.

Domovanje kozorogov
Planinski izlet: Strma peč/Monte Cimone (2380 m n. m.)

Aleš, Robert, Uroš, Boštjan in Marijan pod Montažem

Ko se ustaviš, gledaš ter občuduješ. / Foto: Jelena Justin
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Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je na ministrstvo za okolje in prostor naslovila zahtevo za 
odstrel treh volkov, ki napadajo živino na pašnikih na območju Jelovice.

Radovljica – V zbornici se 
v zahtevi za izredni odstrel 
treh volkov na območju lo-
višč oziroma delov lovišč 
Kropa, Jošt – Kranj, Selca, 
Železniki, Sorica, Bohinjska 
Bistrica, Stara Fužina, No-
menj – Gorjuše in Jelovica – 
Ribno sklicujejo na uredbo 
o zavarovanih prostoživečih 
živalskih vrstah, ki omogo-
ča odvzem volkov iz lovišča 
tudi zaradi preprečitve resne 
škode na premoženju. Mini-
strstvu predlagajo, da bi do-
voljenje za odstrel veljalo do 
konca leta oziroma vsaj tri 
mesece od dneva pravno-
močnosti odločbe.

Na Jelovici deset volkov
Na platoju Jelovice se zad-

nja tri leta zadržuje trop vol-
kov, ki po podatkih blejske 
območne enote zavoda za 
gozdove šteje deset živali – 
štiri odrasle in šest mladi-
čev. Lani so na tem območju 
beležili le posamezne napa-
de volkov na drobnico, veli-
kih pašnih živali pa se niso 
lotili. Podobno je bilo letos 
spomladi. Aprila je volk v 
vasi Rovte poškodoval psa, 
ob koncu maja pa je pokon-
čal ovco v Bohinjski Bistrici 
in dve kozi v vasi Kupljenik.

Napadi se vrstijo
Do preobrata je prišlo 20. 

julija letos, ko so na Plani-
ni za Kravjo Črno goro (Ra-
uharska planina) v lovišču 
Bohinjska Bistrica našli po-
končano oslico in njenega 
mladiča, ki so ju na plani-
no prignali prav zato, da bi z 
oglašanjem zavarovala gove-
do na paši pred napadi zveri. 
Na planini Klom na obmo-
čju Ratitovca v lovišču Že-
lezniki so volkovi na zadnji 
julijski dan pokončali žrebe, 
27. avgusta pa so na Rado-
vljiški planini močno poško-
dovali kravo in tele.

Pokončali petnajst ovc
Ob koncu avgusta so vol-

kovi v najmanj dveh napa-
dih na ovce na planinskem 
pašniku Zgornja Krma po-
končali petnajst ovc. Na-
padene ovce so od dveh la-
stnikov, od Roka Jemca in 

Zdravka Zupana iz Zasi-
pa, ki sta preostanek tropa 
že prignala na nižinski paš-
nik. Kot je povedal Zdravko 
Zupan, so štiri ovce v tro-
pu imele na vratu sledilne 
naprave, s pomočjo kate-
rih so trikrat, štirikrat dnev-
no spremljali njihovo giba-
nje. V noči z 29. na 30. av-
gust se je trop neobičajno 
premaknil na drugo lokaci-
jo, takrat so posumili, da se 
na planini, ki sega prek dva 
tisoč metrov nadmorske vi-
šine, dogaja nekaj nenavad-
nega. Slutnje so se uresni-
čile. Volkovi so Zupanu po-
končali tri ovce in eno jag-
nje, Jemcu sedem ovc in 

štiri jagnjeta, še trideset ovc 
pa pogrešata. »Čez zimo bo 
čas za razmislek, kako nap-
rej. Od države želimo dobiti 
odgovor, ali bo ščitila volko-
ve ali drobnico. Če planin-
ska paša v prihodnje zara-
di volkov ne bo več možna, 

bomo stalež morali zmanj-
šati,« pravi Zdravko Zu-
pan. Podobno razmišljajo 
na Jemčevi kmetiji. Kot je 
dejal Rok, bi brez planinske 
paše lahko preživeli samo 
eno tretjino sedanjega tro-
pa ali še celo manj.

Ostali brez koz in mleka
Volkovi nadaljujejo napa-

de na planinskih pašnikih 
tudi v tem mesecu. Tretje-
ga septembra so na ekolo-
ški turistični kmetiji v vasi 
Kupljenik na pašniku, ogra-
jenem z električnim pastir-
jem s štirimi žicami, napadli 
šest mlečnih koz iz ekološke 
reje – dve sta takoj poginili, 

štiri so zaradi poškodb mo-
rali zaklati; v bližini so nas-
lednji dan našli tudi pokon-
čanega jelenjega mladiča. 
Kot je povedala Iza Dolinar 
Krainer, izguba šestih mleč-
nih koz od skupno devetih 
pomeni za kmetijo tudi ve-
lik izpad mleka, iz katerega 
so izdelovali kozji sir tudi za 
potrebe gostov na kmetiji. 
Problem je tudi v tem, kako 
bodo v tropu nadomestili iz-
gubljene živali. »Na trgu je 
malo mlečnih koz iz ekolo-
ške reje; tisti, ki jih prodaja-
jo, pa zagotovo ne ponujajo 
svojih najboljših živali,« je 
dejala Iza.

Pes, podoben volku
Pred dnevi so volka opazi-

li v bližini pašnika z ovcami 
na območju Podkorena. O 
zanimivem primeru poroča-
jo iz Bohinja, tam so opazi-
li, kako se pes, ki je podoben 
volku in ima tudi nekatera 
volčja nagnjenja, nekontro-
lirano giblje v okolju. V za-
vodu za gozdove ob tem opo-
zarjajo na dogodek iz Podko-
rena, kjer so lovci junija na-
mesto volka, za katerega je 
bilo izdano dovoljenje za od-
strel, ustrelili psa. Lastnike 
psov pozivajo, naj poskrbijo 
za to, da bodo njihovi psi pod 
nadzorom.

Cveto Zaplotnik

Ena od pokončanih ovc na planini Zgornja Krma / Foto: Luka Jemec

Radovljica – V nedeljo, 18. 
septembra, bosta odpr-
li vrata obiskovalcem dve 
ekološki kmetiji. Na eko-
loški kmetiji Šilar na Bo-
hinjski Beli, kjer se ukvar-
jajo s pridelovanjem eko-
loške zelenjave, pričakuje-
jo obiskovalce med 11. in 15. 
uro, ob teh urah, torej ob 11. 
in ob 15. uri bo tudi voden 
ogled. Na ekološki kmetiji 

Porta na Ovsišah pri Pod-
nartu bodo v nedeljo prip-
ravili dan odprtih vrat se-
demnajstič zapored, vra-
ta za obiskovalce pa bodo 
odprta od enajstih dopol-
dne do pol petih popoldne. 
Kmetija se bo predstavila s 
ponudbo zelenjave, sadja, 
medu, moke, žita, kruha, 
mlevskih izdelkov, krom-
pirja in jajc, sodelovali pa 
bodo še trije ponudniki. 
Kmetija Rozman Habinc 

bo pripravila srečelov do-
mačih pridelkov in izdel-
kov, čebelar Miha Rozman 
bo ponujal med in izdel-
ke iz medu, kmetija Pra-
potn'k pa jabolka in suho 
sadje. Voden ogled kmeti-
je Porta bo ob 12. in 15. uri, 
predstavili bodo tudi peko 
kruha v krušni peči in sti-
skanje soka iz jabolk, otroci 
se bodo lahko družili ob ta-
bornem ognju, ves dan bo 
pod kozolcem tudi tržnica.

V nedeljo, 25. septembra, 
od 11. do 15. ure bo še dan od-
prtih vrat na ekološki kme-
tiji Pr' Lenčk v Javorniškem 
Rovtu. Ob 11. in 14. uri bo vo-
den ogled kmetije, ves čas pa 
bo odprta tržnica s ponudbo 
ekoloških pridelkov in izdel-
kov, ki jih izdelujejo v okviru 
dopolnilne dejavnosti. Po-
nujali bodo predvsem mleko 
in mlečne izdelke (sir, sku-
to, jogurt) pa tudi mesne iz-
delke, krompir in zelenjavo.

Združenje za ekološko kmetovanje Gorenjske bo pripravilo Dan odprtih vrat ekoloških kmetij.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zadružna zveza Slo-
venije je na kmetijsko-živil-
skem sejmu Agra v Gornji 
Radgoni podelila priznanja 
zaslužnim zadružnikom, 
zadružnim delavcem in za-
drugam, ki praznujejo okro-
gle jubileje. Najvišje prizna-
nje, to je priznanje za trajen 
prispevek k razvoju zadru-
žništva, je prejelo osem za-
družnikov, med njimi kot 
edini z Gorenjske Ciril Pe-
ternel, ki kmetuje na gove-
dorejski kmetiji v Dragi. Pri-
znanje je prejel za 30-letno 
delo v organih upravljanja 
Kmetijsko-gozdarske zadru-
ge Škofja Loka ter v njenih 
odborih in komisijah, akti-
ven pa je tudi v Kmetijsko-
-gozdarski zbornici Sloveni-
je in v občini, kjer je član ob-
činskega sveta.

Med dvanajstimi preje-
mniki priznanja za prispe-
vek k razvoju zadružništva 
so trije s širšega gorenjske-
ga območja – Cecilija Lukan-
čič Valič, Stanislav Kalan in 
Janez Kopač.

Cecilija Lukančič Valič že 
39 let dela v Kmetijsko-goz-
darski zadrugi Škofja Loka, 
od tega je trideset let vodja 

mlekarne. Skupaj s sodelav-
ci je v celoti prenovila pro-
izvodnjo ter poleg klasič-
nih mlečnih izdelkov uve-
dla vrsto novih, s čimer je 
ponudbo prilagodila sodob-
nim trendom. Mlekarna je 
pod njenim vodstvom pos-
tala butična izdelovalka do-
mačih mlečnih izdelkov.

Stanislav Kalan, ki kme-
tuje na družinski kmetiji na 
Jami pri Mavčičah, je prejel 
priznanje za dolgoletno so-
delovanje s Kmetijsko-goz-
darsko zadrugo Sloga Kranj 
in za delo v njenem uprav-
nem odboru. Kot zadružnik 
poudarja pomen povezova-
nja zadrug in pripadnost za-
družništvu, kot kmet pa skrb 
za dobrobit domačih živali.

Janez Kopač je prejel pri-
znanje za dolgoletno delo v 
upravnem odboru Kmetij-
ske zadruge Medvode, en 
mandat je bil tudi njen pod-
predsednik. Kot so zapisali 
v obrazložitev k priznanju, 
je s svojim delovanjem po-
membno prispeval k razvoju 
in ugledu zadruge ter celot-
nega zadružništva. Kmetu-
je na modernizirani družin-
ski kmetiji, kjer se ukvarjajo 
predvsem s prirejo in prede-
lavo mleka.

Z gorenjskega območja so priznanja Zadružne 
zveze Slovenije prejeli Ciril Peternel, Stanislav 
Kalan, Janez Kopač in Cecilija Lukančič Valič.

Priznanja 
zadružnikom

Cveto Zaplotnik

Dan odprtih vrat ekoloških kmetij

Zahtevajo odstrel treh volkov

V blejski območni enoti zavoda za gozdove ugotavljajo, 
da so bili zadnji napadi volkov na živino na paši zelo 
brutalni in da so zahtevali sodelovanje celega tropa. 
Še posebej brutalen je bil napad volkov na Radovljiški 
planini, kjer iz poškodb sklepajo, da je eden od volkov 
držal teleta za vrat, ostali pa so žrli njegovo stegno. 
Tele je napad celo preživelo, vendar so ga potlej zaklali.

Kranj – V občinah na širšem 
gorenjskem območju zbirajo 
prijave o škodi, ki jo je suša 
povzročila na travinju in 
kmetijskih pridelkih. Kme-
tijska gospodarstva morajo 
škodo prijaviti na posebnem 
obrazcu; rok, do katerega 
morajo prijavo oddati ali pos-
lati na občino, pa je različen.

V kranjskogorski, jeseni-
ški in žirovniški občini je 
rok že potekel. V občini Go-
renja vas - Poljane je rok 14. 
september, v cerkljanski ob-
čini 15. september, v bohinj-
ski, škofjeloški, kranjski, 

železnikarski, medvoški, 
blejski in gorjanski občini 
16. september, v vodiški, na-
kelski, preddvorski, šenčur-
ski, tržiški in jezerski občini 
19. september, v kamniški 
in komendski občini 20. 
september, v občinah Men-
geš in Žiri 23. september – 
in tako dalje.

Občinske komisije bodo 
na podlagi prijav oceni-
le škodo do 30. septembra. 
Zbrani podatki bodo skupaj 
s podatki z drugih območij 
osnova za pripravo končne 
ocene škode v državi in za 
pripravo programa odprave 
posledic škode.

Kmetje prijavljajo škodo
Cveto Zaplotnik

Suša je na Gorenjskem močno prizadela tudi koruzo za 
siliranje. / Foto: Cveto Zaplotnik
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Kranj – V soboto dopoldne se 
je na železniški postaji v Kra-
nju zgodila huda prometna 
nesreča, ki je terjala več de-
set mrtvih in poškodovanih. 
Voznik avtobusa je med vo-
žnjo navzdol po Gaštejskem 
klancu izgubil nadzor nad 
vozilom, ki je prebilo varo-
valno ograjo na mostu čez 
železniško progo in padlo na 
tire v trenutku, ko je mimo 
pripeljal kombinirani potni-
ški vlak. Ta je v nadaljevanju 
povzročil še dodatno razde-
janje na območju železniške 
postaje. Zaradi suma, da je 
nekaj potnikov zaradi stre-
sa zapustilo mesto nesreče, 
so preiskali tudi okolico že-
lezniške postaje in del stru-
ge reke Save.

Zgornji opis nesreče je bil 
k sreči le scenarij obsežne 
dvodnevne regijske reševal-
ne vaje Železniška nesreča 
Kranj 2022, katere praktič-
ni del je potekal minulo so-
boto, že dan prej pa tudi teo-
retični del. Na njej se je urilo 
okoli 300 pripadnikov vseh 
struktur zaščite, reševanja 
in pomoči – od gasilcev, po-
licistov, reševalcev in zdrav-
nikov do potapljačev, jamar-
jev, gorskih reševalcev, vod-
nikov reševalnih psov, po-
sadke helikopterja Sloven-
ske vojske, intervencijske 
skupine Slovenskih žele-
znic ... Praktična vaja je pote-
kala tudi pod vtisom petko-
ve hude železniške nesreče 
na Hrvaškem, v kateri so tri 
osebe tudi umrle. Pripravlje-
ni moramo biti, kot da se to 
lahko že jutri zgodi tudi pri 
nas, so zato poudarjali pri-
stojni.

Največji izziv oskrba vseh 
poškodovancev

Z vajo bodo preverili in 
okrepili usposobljenost za 
ukrepanje ob nesreči na 

železnici vseh nosilcev sis-
tema varstva pred naravni-
mi in drugimi nesrečami v 
gorenjski regiji. »Scenarij 
vaje je namenoma zelo za-
pleten, da lahko preverimo 
tudi koordinacijo med vse-
mi reševalnimi službami, ki 
niso vsakodnevno udeleže-
ne v običajnih nesrečah, kot 
smo gasilci, policisti in re-
ševalci,« je poudaril Tomaž 
Vilfan, vodja vaje.

»Gorenjska proga je ele-
ktrificirana, kar je dodaten 
oteževalni element za reše-
valne ekipe, zato je sodelova-
nje z intervencijskimi skupi-
nami Slovenskih železnic še 
toliko bolj pomembno. Nji-
hov odzivni čas pa je v pri-
merjavi z gasilskimi enota-
mi zelo dolg, saj štartajo z 
oddaljenih območij,« je še 
pojasnil Vilfan. Največji iz-
ziv reševalcev na takih va-
jah in tudi pravih nesrečah 
je oskrba vseh poškodova-
nih, je dodal. »Gre za veli-
ko število poškodovanih, 
zato je treba postaviti sis-
tem, da bodo poškodovanci 

čim hitreje prišli do oskrbe 
in obravnave, s tem pa tudi 
do večje možnosti prežive-
tja,« je dejal.

Na vaji je bil prisoten tudi 
Zoran Račič, vodja interven-
cij na Slovenskih železni-
cah. »Vsak dogodek v žele-
zniškem prometu želimo 
raziskati čim bolj podrob-
no, poiskati vzroke, in če je 
bila krivda na strani Sloven-
skih železnic, to tudi ustre-
zno analiziramo in pripra-
vimo ukrepe, da ne pride do 
ponovitve,« je dejal. »Upam, 
da smo se na tej vaji kaj nove-
ga naučili in spoznali, hkrati 
pa moramo prekrižati prste, 
da se kaj takega v praksi ni-
koli ne zgodi,« je dodal.

Gasilcem ozemljitvene 
palice

V okviru regijske vaje je 
Mestna občina Kranj s Slo-
venskimi železnicami Infra-
strukturo ter gasilsko-reše-
valnima službama Kranj in 
Jesenice podpisala protokol 
o uporabi ozemljitvenih pa-
lic. »Protokol je pomemben 

korak pri zagotavljanju var-
nosti gasilcev in tudi potni-
kov v primeru, da pride do 
nesreče na javni železniški 
infrastrukturi. V primeru 
intervencije gasilskih enot 
se bo s pomočjo ozemljit-
venih palic izključilo voz-
no omrežje na elektrificira-
nih daljinsko vodenih pro-
gah in nezasedenih posta-
jah, kar bo omogočilo učin-
kovito ukrepanje v prime-
ru izrednih dogodkov na že-
lezniških tirih, obenem pa 
varne pogoje za izvajanje ak-
tivnosti reševanja in gašenja 
požarov,« so razložili na ob-
čini.

Protokol bodo začeli izva-
jati še letos, ko bosta obe po-
klicni gasilski enoti prejeli 
ozemljitvene palice v upora-
bo. Njuni pripadniki so sicer 
že opravili ustrezno usposa-
bljanje pod vodstvom in-
štruktorjev iz Slovenskih 
železnic, v nadaljevanju pa 
bodo usposobili še druge ga-
silske enote. Na tokratni vaji 
so uporabo ozemljitvenih 
palic tudi preizkusili.

Na sobotni vaji se je v reševanju v primeru železniške nesreče urilo tristo pripadnikov 
različnih reševalnih enot in drugih služb. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Gorenjski prometni 
policisti so minuli konec te-
dna obravnavali trideset pre-
koračitev hitrosti vožnje. V 
dvanajstih primerih bodo 
kršitelji plačilne naloge pre-

jeli po pošti. Na avtocesti je 
bilo prehitrih sedemnajst 
voznikov, največja izmerje-
na hitrost pri omejitvi 130 
km/h pa je bila 200 km/h. 
Trije vozniki so prehitro vo-
zili na cestah izven naselja.

Med kršitelji je v zadnjih 
dneh posebej izstopal voz-
nik, ki so ga zaradi prehitre 
vožnje policisti državne spe-
cializirane enote za nadzor 
prometa v soboto ustavili na 
gorenjski avtocesti. Kot so 
sporočili s Policijske uprave 
(PU) Kranj, je v gostem pro-
metu pri omejitvi 130 km/h 
vozil s hitrostjo 184 km/h, 
za nameček pa je bil še pod 

vplivom alkohola in drog. 
Preizkus alkoholiziranosti je 
namreč pokazal rezultat 0,51 
mg/l, policisti pa so pri njem 
zaznali tudi znake vpliva pre-
povedanih drog, zato so mu 
odredili še hitri test nanje. 
Ta je pokazal prisotnost ko-

kaina. Strokovni pregled je 
voznik odklonil. Policisti so 
ga iz prometa izločili, predla-
gali pa bodo tudi odvzem vo-
zniškega dovoljenja.

Nadzore bodo gorenj-
ski policisti nadaljevali. Kot 
opozarjajo, je stanje prome-
tne varnosti letos slabo. Na 
Gorenjskem je namreč le-
tos v prometu umrlo že šti-
rinajst udeležencev, šest več 
kot lani v enakem obdobju. 
»Zato policisti že poostru-
jejo nadzor v prometu in so 
zelo dosledni pri obravnavi 
kršitev, ki so razlog za slabo 
prometno varnost,« napove-
dujejo na PU Kranj.

Simon Šubic

Medvode – V nedeljo okoli 18. ure se je na cesti na Čeren na 
območju Medvod zgodila prometna nesreča, v kateri je bil 
samoudeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilago-
jene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v gozdni nasip. Vozilo se 
je pri tem prevrnilo na streho. V nesreči se je lažje poškodoval 
voznik, ki so ga odpeljali v klinični center. V vozilu so bili tudi 
trije potniki, ki pa se v nesreči niso poškodovali. Policisti zoper 
voznika vodijo prekrškovni postopek.

S ceste zletel v gozdni nasip

Kamnik – V nedeljo dopoldan sta v križišču za Kamniško Bistri-
co v Stahovici trčila voznik kombiniranega vozila in mopedist. 
Nesrečo je povzročil voznik kombija, ki je v križišču odvzel 
prednost mopedistu. Slednji se je v trčenju poškodoval, zato 
so ga reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center. V postop-
ku so policisti ugotovili, da je mopedist vozil neregistrirano 
vozilo in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti zoper 
oba voznika vodijo prekrškovni postopek.

V križišču izsilil prednost

Kranj, Tržič – Kranjski in tržiški policisti so pred dnevi od 
poštenih občanov prevzeli najden denar. V Kranju je občan 
denar našel pred trgovino, v Tržiču pa ga je nekdo pozabil na 
bankomatu. Z denarjem policisti ravnajo v skladu s predpisi 
o najdenih stvareh.

Poštena najditelja policistom prinesla denar

Simon Šubic

Policisti so v soboto ustavili voznika, ki je divjal po 
avtocesti, ob tem pa je bil tudi pod vplivom alkohola in 
kokaina. / Foto: PU Kranj

Na območju železniške postaje v Kranju je minuli konec tedna potekala obsežna regijska reševalna vaja 
za primer množične železniške nesreče.

Huda železniška nesreča  
k sreči le vaja

Divjal pod vplivom 
alkohola in droge

KRATKE NOVICE

Ob množičnih nesrečah pomembno vlogo odigra tudi 
usklajeno delovanje različnih reševalnih služb. / Foto: Gorazd Kavčič

Pri iskanju ponesrečencev so pomagali tudi reševalni psi z 
vodniki. / Foto: Gorazd Kavčič
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SREČANJE Z JUBILANTI

Občina Nak-
lo in Društvo 
upokojencev 
(DU) Naklo, 
v njihovem 

imenu župan Ivan Meglič 
ter predsednik in tajnica 
društva Jože Kajin in Sav-
ka Jelenc, so v četrtek gos-
tili jubilante, ki so že ali 
bodo v drugi polovici letoš-
njega leta praznovali 80, 
90 ali več let. Že tradicio-
nalno srečanje za jubilante 
so pripravili v gostilni Ma-
rinšek v Naklem. Župan in 
predsednik DU Naklo sta 
jim čestitala za življenj-
ske jubileje in jim zažele-
la obilo zdravja. »Malo se 
bomo pogovorili, si kaj le-
pega povedali in kaj dob-
rega pojedli ter popili,« pa 
je bila popotnica v prijetno 
popoldne, ki so ga z recita-
cijami in pesmijo popestri-
le Naklanske ropotul'e iz 

Folklorne skupine Podku-
ca pod mentorstvom Kla-
re Maljuga in Špele Eržen, 
na harmoniko pa je zai-
gral Žan Eržen. Ob tej pri-
ložnosti sta gostitelja jubi-
lantom predstavila tudi več 
storitev, ki pripomorejo k 

dvigu kakovosti življenja 
starejših v občini Naklo.

Srečanja so se udeleži-
li: Franc Sajovic, Ana Per-
ne, Jožef Jošt, Lucija Šter, 
Marija Stopar, Marija Pi-
pan, Hema Prosen, Marta 
Kolničar, Matej Balantič, 

Jakob Grahek, Marija Slak, 
Albert Laibacher, Ivana 
Križaj, Anton Rozman, 
Frančiška Hočevar, Eliza-
beta Verbič, Marjeta Škr-
janec, Marija Kuhar, Neža 
Savernik, Viktorija Nikač 
in Rudolf Peric.

Srečanje z jubilanti občine Naklo, ki praznujejo osemdeset, devetdeset ali več let

Suzana P. Kovačič

Jubilanti v družbi Ivana Megliča, Jožeta Kajina in Slavke Jelenc / Foto: Primož Pičulin

Odločili so se, 
da bodo tera-
so restavracije 
igrišča za golf 
v Smledni-

ku ob izbranih petkih ode-
li v soj žarometov in jo spre-
menili v prostor prijetnega 
poznopopoldanskega dru-
ženja. Tega pa bodo nadgra-

jevali še z nastopi odličnih 
glasbenikov v živo. Eksklu-
zivne dogodke so poimeno-
vali Be the party by CUBO 
Lounge.

Po dolgem času smo tako 
doživeli družabni dogo-
dek v sicer manjšem, bolj 
intimnem obsegu, a je bil 

vseeno dobro obiskan. Na 
terasi smo poleg Sandija Ko-
vačevića, prvega moža lju-
bljanskega mestnega hotela 
Cubo, ki z igriščem za golf 
spada v istoimensko poslov-
no skupino, srečali še kar 
precej znanih obrazov iz sve-
ta domače glasbe, igralskih 
odrov in seveda tudi iz sve-
ta domačih spletnih vplivne-
žev oziroma vplivnic. Tako 
smo v pisani družbi prepoz-

nali pevca Tilna Lotriča in 
Miha Guština alias Gušti-
ja, Mirana Mikija Vlahoviča 
iz skupine Victory, igralko 
Laro Janković pa Ano Mario 
Mitič in druge. Pia Pustovrh 
pa je tokrat iz voditeljskih 
čevljev stopila bolj v čev lje 
gostiteljice.

Alenka Brun

Lounge terasa Cubo pod Smledniškim gradom 
je gostila dobro družbo, izbrano kulinarično 
ponudbo, večer je glasbeno obarvala Neisha.

VRNIL SE JE SOJ 
ŽAROMETOV

Miki je vedno razigran. / Foto: Alenka Brun

Ana Maria Mitič in Sandi Kovačević / Foto: Alenka Brun

Ko je sonce zašlo, je na odru zazvenel Neishin prepoznavni 
glas. / Foto: Alenka Brun

Kranjčanko Tanjo Drinovec smo najprej spoznali kot obliko-
valko modnega nakita, potem pa je svojo umetniško žilico 
prelila še v oblikovanje tort. Ugotovila je, da do ustvarjanja 
sladkih grižljajev goji veselje, in njene torte so postale po-
jem dobre torte v Kranju – ker dam s tovrstnim talentom v 
gorenjski prestolnici in njeni ožji okolici res ni veliko. Usta-
lila se je na kranjskih Brionih, kjer sicer ostaja, vendar se ji 
je vmes prebudila želja po lastnem slaščičarskem ateljeju. 
Nekaj časa je sicer trajalo, a nedavno nas je povabila na 
sladko zabavo ob odprtju njenega ateljeja dobrih okusov, 
ki ga je poimenovala Umami. Pravi, da ima ime korenine 
v japonščini, poigrala se je pa tudi besedno. Saj ko nekdo 
sliši besedo ateljeja, pomisli na stavek: »U mami, tole si 
pa dobro naredila.« Po novem jo tako lahko srečate tudi 
na Hujah, njen atelje pa dela družbo kavarni, kjer so sploh 
najmlajši »škratje« izjemno dobrodošli; in v njem dekletu 
s fotografije, Špeli Kern.

Sladka zabava

Tanja Drinovec in Špela Kern / Foto: Alenka Brun
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Michelin 
je najug
lednejša in 
najprestiž
nejša znam

ka na področju gastronom
skih vodnikov. Kot smo že 
omenili, je letos Slovenijo 
obiskal tretjič. Treba je ve
deti, da vstopa zgolj na de
stinacije z dokazanim ku
linaričnim potencialom in 
pri tem sledi svoji razvojni 
politiki in strokovni oceni. 
V ospredje postavlja ponud
bo visoke dodane vrednos
ti in nagovarja najbolj pe
tične gastronomske turiste, 
vendar pa hkrati izpostavlja 
tudi nepozabne izkušnje, 
dosegljive širšemu krogu 
ljubiteljev gastronomije. 
Slovenska turistična organi
zacija (STO) je uspešno vpe
ljala Michelin Guide v Slo
venijo leta 2020.

Tokrat je pet slovenskih 
restavracij ohranilo po eno 
Michelinovo zvezdico. To pa 
so: ljubljanski Atelje, kjer je 
glavna kuhalnica Gorenjec 
Jorg Zupan; novogoriška 

DAM restavracija (kuhar
ski mojster Uroš Fakuč), vi
pavska Gostilna pri Lojze
tu (Tomaž Kavčič), Gostišče 
Grič s Horjula (Luka Košir) 
in Hiša Denk iz Zgornje 
Kungote (Gregor Vračko). 
Štiri nove zvezdice pa so do
bile: portoroški COB, kjer 
vihti kuhalnico Filip Ma
tjaž, ljubljanska Restavracija 
Strelec z znanim kuharskim 
mojstrom gorenjskih kore
nin Igorjem Jagodicem, ra
dovljiška Hiša Linhart s ku
harskim mojstrom Urošem 
Štefelinom in kranjskogor
ska Milka s s kuharskim 
mojstrom Davidom Žefra
nom. In slednja je dobila 
zvezdico po komaj treh me
secih, kar je odprta, kar je 
zagotovo izjemen dosežek, 
ravno tako pa je izjemen do
sežek ponovno prejetje Mi
chelinove zvezdice kuhar
ske ekipe z Urošem Štefeli
nom na čelu, a tokrat na dru
gi lokaciji, v Hiši Linhart. Na 
podelitvi tako Jagodic kot 
Štefelin čustev nista skrivala 
kot tudi ne prisotni poslov
ni dami: Dada Jerovšek (sku
pina Kaval, del katere je tudi 
Strelec) in Marcela Klofutar 

iz Hiše Linhart. Slednja se je 
zvezdice tako razveselila rav
no zaradi nove lokacije. »Za 
ekipo je bilo težko leto in 
takšna nagrada je potrditev, 
da nekaj vseeno delaš prav,« 
je bila čustvena. Veliko se jih 
je spraševalo, kako je uspe
lo kranjskogorski Milki po 
treh mesecih odprtja že pri
dobiti zvezdico. A po kuhar
skih kuloarjih se je od odpr
tja restavracije šepetalo, da 

od prvega dne razmišljajo 
o zvezdici. Nekdo je pripo
mnil, da je pravzaprav vse
eno, koliko časa so odprti, 
saj če si jo zaslužijo, si jo pač 
zaslužijo. Medtem ko je po 
drugi strani zvezdica prese
netila Igorja Jagodica. Pra
vi, da jo je morda pričako
val prejšnja leta. Kuharska 
družba mu jo je privošči
la. Bi jo pa marsikdo privo
ščil še enemu gorenjskemu 

kuharskemu mojstru, Jane
zu Bratovžu, ki ima sicer že 
dolgo zelo znano restavraci
jo v Ljubljani, sam pa priha
ja iz kamniške občine. Tok
rat je njegova JB dobila pri
poročilo Michelina.

Michelin je podelil tudi 
Michelinove zelene zvezdi
ce za trajnostno gastronomi
jo in znak Bib Gourmand, ki 
pomeni izkušnjo z dobrim 
razmerjem med ceno in ka
kovostjo oziroma kakovo
stno ponudbo.

Na Gorenjskem je zele
no zvezdico na novo prido
bila Hiša Linhart, ohrani
la pa jo je gostilna Krištof, 
kjer kuharsko ekipo zadnja 
leta vodi Uroš Gorjanc. Sam 
niti ne skriva, da mu oseb
no zelena zvezdica pomeni 
več kot »rdeča«, kot poime
nuje Michelinovo zvezdico. 
V tem se z njim strinja tudi 
Štefelin – skorajda mu je ze
lena ljubša, pravi.

Dejstvo je, da domači, 
predvsem pa tuji dobrojed
ci iščejo zvezdice in Gorenj
ska ima sedaj v tretji izdaji 
mednarodno priznanega vo
dnika dve rdeči, dve zeleni in 
precej takšnih restavracij s 

priporočilom – nekdanji Mi
chelinov krožnik oziroma 
Michelin plate so nadomes
tili s t. i. priporočilom Mi
chelina za 2022. Med 41 pre
jemnicami so to: Dvor Jezer
šek iz Zgornjega Brnika, Go
stilna Danilo iz Reteč, Go
stilna Krištof iz Predoselj, 
Julijana z Bleda, Vila Planin
ka z Jezerskega, še ena blej
ska restavracija v sklopu ho
tela (kot Julijana) Restavraci
ja 1906, kranjskogorska Re
stavracija Mama Marija in 
tudi Vila Podvin iz Mošenj.

In kako gleda prva dama 
slovenske kulinarike Ana 
Roš na vsa priznanja in zvez
dice? Letos je namreč Hiša 
Franko uspela ohraniti dve 
zvezdici, pa tudi zeleno. Od
govori: »Menim, da so izje
mni rezultati in nagrajenost 
Hiše Franko posledica trde
ga dela, ne tega, da bi se foku
sirali, da želimo kako zvezdi
co več, ali se bojimo, da bi jo 
izgubili, temveč, da se vsak 
dan posebej trudimo, da bi 
naredili največ, kar lahko.« 
In nasvet za vse ostale, ki pri
hajajo za njo: »Iskren odnos 
do dela, do gosta, vse ostalo 
pride samo po sebi.«

V STOLPU JE ŽIVAHNO

V Stolpu Pungert 
se tudi v letoš
nji sezoni mar
sikaj dogaja. 
Dejavnosti za 

otroke se odvijajo skoraj vse 
dni v tednu, tako dopoldne 
kot popoldne. Sobotni do
poldnevi so namenjeni kar 
celotnim družinam – pro
gram so poimenovali Dru
žinske Sobotnice. »Tako 
lahko starši in otroci sku
paj kakovostno preživljajo 
prosti čas,« je poudarila Ur
ška Košir iz Stolpa Pungert. 
Prihodnjo soboto se bodo 
lahko skupaj igrali na Teti
nem igrišču, septembrske 
dogodke pa bodo zaokrožili 
s tradicionalnim festivalom 
Živ žav. Ob sobotah popol
dne pa je na sporedu prav 
tako že tradicionalna Stol
pova pravljičarna.

Ob torkih dopoldne se ma
mice z otroki, ki ne hodi
jo v vrtec, lahko družijo ob 
Pravljičnem ognjišču Zavo
da Kres, ob sredah in petkih 

dopoldne pa vabijo vrtčevske 
skupine na glasbene vsebi
ne, poimenovane Glasbe
ni vrtiljak. Popoldanski pro
gram med tednom je name
njen tudi nekoliko starejšim 
otrokom. V septembru ob 
ponedeljkih potekajo delav
nice stop motion animiranja 
z naslovom Premakni!, ki jo 
bo oktobra zamenjala delav
nica Z glino je fino. Ob torkih 
popoldne je mogoče ustvar
jati na PungART ustvarjal
nicah z Meto Šolar in Zdrav
ko Rihtaršič. Vsaka prva sre
da v mesecu je namenjena 

zabavnim eksperimentom v 
okviru Pungertovega Znan
stiveda,  vsako drugo sredo 
v mesecu poteka delavnica 
izdelovanja lutk, vsako tre
tjo sredo v mesecu je mogo
če prisluhniti meditacijskim 
pravljicam s Cvetlično Vilo 
Floro, zadnjo sredo v mese
cu pa se tudi najmlajši otro
ci seznanjajo z jogo. Ob pet
kih je čas za Malo pustolov
sko šolo društva Naturo, ob 
četrtkih popoldne pa je tudi 
glasbena delavnica za otroke 
s posebnimi potrebami Glas
beni objem in logopedske 

urice za otroke, ki potrebu
jejo podporno logopedsko 
obravnavo.

Poseben sklop je name
njen še starejšim osnovno
šolcem z različnimi talenti. 
Osnove improvizacije bodo 
odkrivali z Rokom Škrle
pom, gledališko igro z Aj
dinom Huzejrovićem. Dru
gačno slikarstvo ter risanje 
in slikanje v različnih teh
nikah jim bosta približali 
Zdravka Rihtaršič in Meta 
Šolar, logičnih izzivov v Sobi 
pobega pa se bodo lotevali s 
Simono Ostović.

Otroci in mladi se tudi v novi sezoni lahko udeležijo številnih zanimivih dejavnosti, ki od začetka 
septembra potekajo v Stolpu Pungert v Kranju.

Mateja Rant

Minulo soboto so otroci lahko preživeli v družbi z ekipo Naturo. / Foto: Mateja Rant

Uroš Štefelin, prva dama slovenske kulinarike Ana Roš in 
Igor Jagodic / Foto: Alenka Brun

PODELILI MICHELINOVE ZVEZDICE

Prva sreda v mesecu je namenjena zabavnim 
eksperimentom v okviru Pungertovega Znanstiveda. / Foto: 

Arhiv Stolpa Pungert

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

Vihar v meni
me opominja,
da je jutri nov dan.

Dežne kaplje,
da ni solze,
ki bi jo izbrisal čas.

Vse enkrat mine,
dobro
ali pa slabo.

Živimo,
da ustvarjamo,
se veselimo
in hrepenimo
po vsem najlepšem.

Katarina

Misel

PESMI MLADIH

Vse, kar nas obdaja, ima neki pomen. Dež ali sonce, 
smeh ali solze. Naj bo vsakega v pravi meri. Meta.



19

PRAZNOVANJA

TOREK, 13. SEPTEMBRA 2022

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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DEVETDESET LET ANČNEKOVEGA JOŽA

Pr i Ančnekovih v 
Glinjah se je 12. 
septembra 1932 
rodil sedmi otrok 
– sin Jožef, poves-

ta hčerki, ki sta tudi poskr-
beli, da je nastal tale zapis. 
Hči Mirjana še z nasme-
hom doda, da je oče dolgo-
letni naročnik Gorenjskega 
glasa in da je to edini ča-
sopis, ki ga redno prebira. 
»Bil je najmlajši in vsi nje-
govi bratje in sestre so ga 
imeli zelo radi, a so danes 
žal že vsi pokojni,« poves-
ta. »Ker doma ni bilo dovolj 
kruha za vse, sta ga mama 
Marija in ata Tine že zelo 
zgodaj dala služiti k sose-
dom, kjer je šestletni Jož-
ko pasel krave in spal v hle-
vu. Ker je imel živali rad, 
je kljub otroštvu svojo prvo 
službo jemal zelo resno in 
med vojno skrbel za živali, 
tudi ko so lastniki za ved-
no odšli od doma.« Kas-
neje ga je oče hotel dati v 
uk za kovača, pa je bil mla-
di Joža preslaboten za tako 
delo, zato ga je k sebi za va-
jenca vzel mizarski mojster 
Kosec iz Mengša. »Tam je 
Jože pridno delal in se z 
vso vnemo učil, da bi pos-
tal mizar. Čeprav je večkrat 
moral prijeti za metlo in 
opravljati hlapčevska dela 
za mojstrovo družino, ni 
bil več lačen in tudi miza-

riti se je dobro naučil.« Po-
tem je prišel čas, ko je mo-
ral Jože k vojakom. Odšel 
je v Doboj, kjer je skrbel 
za konje. »To je bilo tež-
ko obdobje za fanta, ki ni 
poznal hudobije in ki mu 
vojaško življenje ni bilo pi-
sano na kožo«, nadaljuje-
ta pripoved. Po končanem 
služenju vojaškega roka je 
doma iskal primerno služ-
bo, le ob nedeljah si je vzel 
čas za uživanje mladostne-
ga življenja in spoznavanje 
deklet. Najbolj od vseh mu 
je bila všeč sosedova Milka. 

Iskrica je preskočila, par 
se je poročil avgusta 1958, 
leto dni prej pa sta že ku-
pila na Kokrici parcelo, kjer 
sta potem zgradila družin-
sko hišo. On se je zapos-
lil pri Projektu na Kokri-
ci, soproga pa v osnovni 
šoli v Predosljah. V zakonu 
sta se jima rodili dve hčer-
ki, Zdenka in že omenje-
na Mirjana, s katerima sta 
se zakonca Korbar skoraj 
vsak konec tedna odpravila 
na kakšen izlet po Sloveniji 
ali na obisk k sorodnikom. 
Je pa slavljenec prav vsak 

dan pridno delal še v svo-
ji domači delavnici, da se je 
družina lahko poleti odpra-
vila na taborjenje na mor-
je, pozimi pa je bil obvezen 
dopust na Krvavcu. »To so 
bili srečni časi za vso druži-
no,« pravita hčerki.

Zakonca Korbar sta bila 
oba zelo dejavna tudi na kul-
turnem področju v Krajev-
ni skupnosti Kokrica. »Jože-
tu je bilo v velik užitek peti 
v krajevnem pevskem zbo-
ru, ki ga je z obiskom in pet-
jem ob njegovem praznova-
nju devetdesetega rojstnega 
dne prav prijetno presene-
til. Kot zaupanja vreden sok-
rajan je bil dolga leta blagaj-
nik pri krajevnem odboru 
SZDL. Pri štiridesetih letih 
starosti mu je začelo nagaja-
ti zdravje, zato se je vpisal v 
delovodsko šolo in jo tudi us-
pešno končal. Bil je zelo ves-
ten pri svojem delu in spo-
soben mojster mizarskega 
poklica. Proti koncu delovne 
dobe je uspešno vodil mizar-
sko delavnico pri SGP Grad-
binec,« izvemo.

Januarja 1985 sta Korbar-
jeva dobila prvega vnuka. 
Kmalu so na svet prijokale 
še tri vnukinje. Danes ima-
ta tudi že tri pravnuke in tri 
pravnukinje, eden pa je še 
na poti. Vsi domači ju z ve-
seljem kličejo dedi in babi.

»Skozi življenje hodi-
ta z roko v roki, si poma-
gata, se spoštujeta in pred-
vsem se imata neizmerno 

Jože Korbar oziroma Ančnekov Jože, kot ga radi kličejo, se je rodil v vasici Glinje v občini Cerklje, sedaj pa že dvainšestdeset let živi na Kokrici pri 
Kranju. Včeraj je praznoval devetdeseti rojstni dan.

Alenka Brun

Jože Korbar s Kokrice se je rodil 12. septembra pred 
devetdesetimi leti. / Foto: osebni arhiv

»Zaskrbljena«
Spoštovana Tanja. Imam sina, 
ki je že v 30 letih. Po mojem 
mnenju še nikoli ni imel pun-
ce in niti ne vem, ali si jo želi. 
Mislim, da ni homoseksualec, 
toda po pravici povedano bi mi 
bilo vseeno, tudi če bi bil. Želim 
samo, da bi bil zadovoljen in 
da ne bi bil sam.
Spoštovana zaskrbljena. 
Najprej razčistiva, kaj po-
meni biti sam. Saj veste, da 
je človek lahko sam tudi v 
množici ljudi in tudi v par-
tnerskem odnosu v dvoje. 
Ostati skupaj samo iz stra-
hu, »kaj bodo pa drugi rek-
li« ali pa »samo da ne bom 
sam«, ni ravno svetleča per-
spektiva za življenje. Mislim, 
da je ta samota hujša kot pa 

ta, v kateri je vaš sin. Videti 
je, da je vaš sin inteligen-
ten moški, ki je iz primarne 
družine odnesel nekaj precej 
slabe popotnice. Videti je, da 
je sramežljiv in da se znaj-
de v poslovnem področju, v 
privatnem pa ne tako dobro. 
Partnerko si bo našel za svo-
jo dušo, ampak šele v zrelih 
letih. Vi kot mati pa se mo-
rate iz njegovega življenja 
skoraj v celoti odstraniti. Vi-
deti je, da vi niste zadovoljni 
v svojem zakonu, zato iščete 
tolažbo v otrocih, kar pa jim 
škoduje. Odstranite se in ne 
drezajte v sina, pustite mu 
njegovo življenje, vi pa živi-
te svoje. Predvsem si mo-
ramo vtisniti v spomin, da 
življenje naših otrok ni naše 

življenje in da jim s tem, da 
jim »želimo samo dobro«, 
velikokrat predvsem škodi-
mo. Lep pozdrav.

»Diagnoza«
Draga Tanja. Ponovno se vam 
javljam. Imam partnerja, ki so 
mu diagnosticirali neozdravlji-
vo bolezen. Gre res za dokaj 
težko bolezen, toda možnost, 
da preživiva še nekaj lepih in 
ob tem še kvalitetnih let, je še 
vedno. Moža pa je diagnoza 
popolnoma pokopala in zdi se 
mi, da nima nobenega veselja 
več do življenja. Ali se bo možu 
uspelo še kdaj »sestaviti«, da 
vsaj še ta preostala skupna leta 
preživiva srečno?
Vašega moža je diagnoza 
resnično zelo prizadela. 
Verjetno je eden tistih, ki 
so skozi življenje korakali 
s stališčem »meni se pa to 
ne more zgoditi«. Napoved 
krajšega življenja, kot ga je 
predvidel, ga je zadela kot 
strela z jasnega. V kartah 

ni videti, da bi imel pred se-
boj samo še kakšno krajšo 
dobo, nekaj časa še ima pred 
seboj. Kaj bi bila tista stvar, 
ki bi mu ponovno vrnila željo 
za življenjem, težko rečem. 
Mogoče poskusite z vnuki, 
ki, kot pravite, jih imate. Naj 
vas obiščejo ob priložnostih 
in ga poskusijo razvedriti. 
Mogoče naj tudi prevzame 
njihovo čuvanje (seveda do 
te mere, do katere zmore). 
Ob vsem tem, ko se boste 
trudili za njegovo dobro, pa 
seveda ne pozabite nase. 
Naj se z njegovo predčasno 
ustavitvijo življenja ne ustavi 
tudi vaše življenje. Ni vaša 
dolžnost, da sedite poleg 
njega in tudi vi obupujete. 
Nasprotno, vi ste dolžni ži-
veti svoje življenje. Seveda 
poskrbite za moža, toda če 
bo vztrajno zavračal sode-
lovanje in vašo pomoč, si 
organizirajte življenje tako, 
da boste aktivno preživljali 
svojo starost. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

rada ter sta tako vzor doma-
čim. Njuna ljubezen je neo-
majna, brezpogojna in pol-
na spoštovanja,« menijo do-
mači. Letos sta že praznova-
la 64-letnico poroke, še po-
vedo. »Še vedno rada hodita 
na krajše sprehode in pok-
lepetata s sosedi in prijate-
lji. Ko sta utrujena, pa najra-
je počivata pred televizorjem 
ali pod vinsko trto, ki jo ima-
ta na domačem vrtu. Čeprav 

so pred leti Jožetu zamenja-
li srčno zaklopko, mu opti-
mizma in veselja do življe-
nja ne manjka.«

Tudi te dni, ko Ančenkov 
Jože praznuje svojih devet-
deset let, skupaj s soprogo 
uživa v naravi med prijate-
lji in v krogu svoje družine. 
Slednja mu sporoča, da ga 
ima neizmerno rada in mu 
želi še veliko srečnih in pred-
vsem zdravih let.

Na Jesenicah sta 31. avgusta 2022 zakonsko zvezo sklenila 
Laura Ugarković in Kenan Hafizović. Dne 3. septembra 
2022 sta se v Mostah v žirovniški občini poročila Sabina 
Stošič in Sašo Stošič. Na Bledu sta se 31. avgusta 2022 
poročila Angie Vanessa Gonzalez Diaz in Sašo Justin, 3. 
septembra 2022 pa sta se tam poročila Teja Majcen in 
Marko Pušnik. Dne 10. septembra 2022 sta na Visokem 
pri Poljanah zakonsko zvezo sklenila Dajana Nanova in 
Grega Čepon.

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 32 
otrok, od tega 14 deklic in 18 dečkov. Najlažja je bila de-
klica, ki je tehtala 2555 gramov, najtežji pa deček s 4555 
grami. Na Jesenicah se je rodilo 12 dečkov in 7 deklic, od 
tega en par dvojčkov. Najlažji je bil deček z 2690 grami, 
prav tako je bil najtežji deček – tehtnica mu je pokazala 
4050 gramov.

Mladoporočenci

Novorojenčki
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OBJEM
TOPLINE

Akcija velja v OBI Kranj do 30. 9. 2022 oz. do razprodaje zalog. Cene so v EUR z vštetim DDV.

Bele barve, eleganten dizajn, moč: 700 W.
Št. art.: 1780113

Stoječi ali stenski. Mere: 95 x 53 cm. 150 W.
Št. art.: 1745629

Z elektronskim regulatorjem. 1 grelec. 1.500 W.  
Št. art.: 1497494

TAKO 
ENOSTAVNO

ELEKTRIČNI 
GRELNIK VODE 
Junior, 80 L.

ELEKTRIČNI
RADIATOR ZA
brisače Limburg.

ELEKTRIČNI
grelnik brisač.

169,,99

149,,99

24,99 Nagrade: tri praktične nagrade

Rešitve križanke ( geslo, sestavljeno iz črk z oštevil-
čenih polj in vpisano v kupon iz križanke ) pošljite 
do torka, 27.septembra 2022, na Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate 
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Nazorjevi ulici 1. 



Nasveti info@g-glas.si
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»Pri osemnajstih sem 
staknil hudo zlatenico. Moje 
življenje je viselo na nitki. 
Rekli so, da sem imel veliko 
srečo, ker sem preživel. Mor-
da res. Dvakrat, trikrat sem 
se vprašal, pa si takšno sre-
čo zaslužim. Po treh mese-
cih sem se na prigovarjanje 
lečečega zdravnika nič kaj 
rad preselil v komuno, ki mi 
jo je predlagal. Bila je odpr-
tega tipa, neobvezujoča. Tis-
to leto so bile zelo popular-
ne. Skoraj vsak dan je bila 
kakšna predstavljena na te-
leviziji, ljudje so imeli ob-
čutek, da se v njih dogajajo 
čudeži. Pa ni bilo čisto tako. 
Tudi terapevti so bili samo 
ljudje, eni so bili slabi, drugi 
še slabši, redki so bili odlič-
ni. Prvo noč, ko sem prišel, 
nisem mogel spati. Moje 
telo se je še zmeraj čistilo al-
kohola in mamil. Vse do jut-
ra sem razmišljal o mami. 
Ob zadnjem obisku v bol-
nišnici mi je omenila, da jo 
drži pokonci le numerolo-
gija. V roki je imela drobno 
beležko, ki je bila polna šte-
vilk. Na prvi strani je bila za-
pisana tista, ki prinaša sre-
čo. Bila je prepričana, da bo 
nekoč zadela na loteriji. Ko 
sem se začel smejati, je bila 
užaljena, vstala je in šla. Čez 

pol ure se je vrnila. Razkri-
la mi je, da verjame v tako 
imenovano tibetansko man-
tro. Številke 2-4-4-7-9-9-1 ji 
bodo pomagale najti pot do 
največjih materialnih dob-
rin v življenju. Izračunala je 
(kako, ne vem), da sem rojen 
v letu številke štiri. Kar men-
da prinaša nesrečo. Zato ni 
verjela, da bom sploh lah-
ko ozdravel. »Usojeno ti je, 
da boš trpel in mlad umrl,« 
mi je zatrjevala. V meni se je 
prebudila zloba, skoraj bi jo 
že vprašal, kdaj bo hudič vzel 
očeta, pa sem se še pravi tre-
nutek ugriznil za jezik. Ko je 
odšla, me je na hitro objela, 
kot bi se želela posloviti. Pi-
zda, me je stisnilo v prsih! 
Spoznanje, da se je ženska, 
in to celo visoko izobraže-
na, spoštovana strokovnjaki-
nja, med domačimi štirimi 
stenami spremenila v čis-
to običajno, neuko odvisni-
co od nekega larifari, je bila 
zame šokantna. Ko sem v ko-
muni prvič prišel na terapi-
jo, sem dr. Franca lepo pro-
sil, da se pogovarjava o njej. 
Zdelo se mi je, da bom bolje 
razumel sebe, če bom razu-
mel njo. Žal je bil najin po-
govor preveč strokoven, ni 
se znal spustiti na moj nivo, 
zato sem bil zelo razočaran. 
Svet, ki je morda že dobival 
tudi svetlejše odtenke, se je 
ponovno obarval v črno. Pa-
del sem v nekakšno duševno 
komo. Ni mi bilo več mar ne 
zase ne za druge. Potem so 
mi dodelili mentorja, neka-
kšnega angela varuha, ki je 
bedel nad menoj podnevi 
in ponoči. Strašno mi je šel 
na živce! Njegov prijazni na-
smeh, spodbudne besede, s 
katerimi ni skoparil, njego-
va senca, ki me je spremlja-
la na vsakem koraku! Bo-
gastvo bi dal za liter domače 
slivovke, v kateri je namočen 
žajbelj. Moja najljubša dro-
ga, s katero se je dalo hitro 

zadeti! Nekaj časa je traja-
lo, da sem se prvič pridružil 
skupinskim pogovorom. Po-
skušal sem se sicer odklopi-
ti, a ni šlo. Vse sem slišal, o 
čemer so se pogovarjali. Ne-
kega dne mi je padel v oči 
fant, star približno toliko kot 
jaz. Bil je brez desne podlah-
ti, na levi pa so mu manjka-
li trije prsti. Njegova zgodba 
me je šokirala. Pohabila ga 
je lastna mama, da si je lah-
ko ob pomoči sočutnih, mi-
moidočih na ulici, kjer ga je 
razkazovala, laže kupovala 
mamila. Nekoč so ju obkro-
žili potepuški psi. Njemu je 
uspelo pobegniti, mamo so 
obgrizli do smrti. Zatekel se 
je v bližnjo cerkev, kjer ga je 
našel duhovnik in poskrbel 
zanj. Komuna, v kateri sva 
se znašla, je bil zadnji po-
skus,da se reši iz pekla. Po-
časi sva se spoprijateljila. 
Čeprav so naju pri sporazu-
mevanju ovirale jezikovne 
bariere, sva se veliko pogo-
varjala. Čutil sem, da potre-
bujem nekoga, ki me bo ra-
zumel, ko mu bom zaupal, 
kaj sem doživljal ob mami 
in očetu. Občudoval sem 
ga, kako spretno si je poma-
gal zgolj s štrcljem in dve-
ma prstoma! Imel je zelo lep 
glas, večkrat nas je zabaval 
s prepevanjem sanremskih 
zmagovalk. V komuni sem 
se počutil kot v maternici: 
varno in udobno. Začel sem 
tudi slikati, izdeloval sem ra-
čunalnike programe, lotil 
sem se tudi ilustracij za otro-
ške slikanice. Našel sem in-
ternetno stran Fiverr, ki mi 
je pomenila odskočno desko 
pri stvareh, ki jih tudi danes 
počnem. Lansko leto sem 
prvič zapustil ''maternico'' v 
želji, da obiščem stare starše 
po mamini strani. Na sooče-
nje z žensko, ki me je rodila, 
še nisem bil pripravljen. Sni-
denje je bilo sicer prisrčno in 
zelo čustveno, hkrati sem pa 

tudi čutil, da se me bojijo. Da 
jih je strah, da jih bom oropal 
in morda celo ubil. Do zasvo-
jencev z drogo imajo ljudje, 
ki z njimi še nikoli niso prišli 
v stik, zelo strašljivo mnenje. 
Ostal sem tri mesece, toliko, 
da sem začel sam pri sebi 
ugotavljati, da pa sem mor-
da že dovolj trden za življe-
nje na svobodi. Zadnji teden 
pred vrnitvijo v komuno mi 
je umrla še mama. Teta, ki je 
bila z njo sem in tja v stikih, 
je povedala, da so bile njene 
težave z dihanjem usodne. 
Ko so jo našli, je v roki krče-
vito stiskala listek z neko se-
demmesečno številko. Ni ji 
pomagala, tako kot ji niso 
pomagale druge številke, ki 
jih je žebrala kot molitvice. 
Njen pepel smo raztresli vrh 
Nanosa in to je bilo to. Nih-
če od prisotnih ni potočil no-
bene solze. Uboga mama. 
V dno srca se mi je zasmili-
la! Kaj jo je gnalo k samou-
ničenju? Nikoli ne bom iz-
vedel. Pred odhodom ''do-
mov'' sem pooblastil staro 
mamo, da je v mojem ime-
nu prodala stanovanje. Prav-
zaprav beznico, polno člo-
veških iztrebkov, podgan in 
ostankov hrane. Nisem ve-
del, da se je mama po očeto-
vi smrti popolnoma zapus-
tila. Živela je le od socialne 
podpore. Koliko je še takšnih 
žensk, ki bi bile lahko uspeš-
ne, pa jim ljubezen uniči 
življenje? Letos, konec apri-
la, sem začasno zapustil ko-
muno. Pristali so, ko sem jih 
prosil, da se vrnem v prime-
ru, ko bom začutil, da se mi 
spodmikajo tla pod nogami. 
Bivam pri stari mami, ji po-
magam in ustvarjam. Mor-
da mi bo uspelo, da ostanem 
čist, morda ne. Ne razmiš-
ljam o tem, vem pa, da sem v 
sebi, končno, že dovolj trden 
in odločen, da ne bom šel ne 
po maminih ne po očetovih 
poteh.«

Milena Miklavčič

Presne kroglice
Presne kroglice so lahko 

zdrav in okusen nadomestek 
kaloričnih sladic, ki so revne 
s hranili. Da lahko iz prosene 
kaše ustvarimo še kako dober 
domač rafaelo, se sliši skoraj 
malo neverjetno.

Za pripravo rafaelo kroglic 
potrebujemo: 100 g prosene 
kaše, 60 g datljev, 3 dl mleka, 
ščep soli, 1 vaniljev sladkor, 1 
žlico sladkorja, 50 g kokoso-
ve moke, 30 g mletih man-
dljev, cele mandlje za sredi-
co, kokosovo moko za posip.

V kozico stresemo prose-
no kašo, ji dodamo na manj-
še kose narezane datlje, ščep 
soli, vaniljev sladkor in žli-
co sladkorja. Zalijemo z 

mlekom in kuhamo 15 mi-
nut. Kašo nato odstavimo in 
jo v pokriti posodi pustimo 
stati pol ure. Nato jo v me-
šalniku zmeljemo do gladke-
ga. Primešamo ji še 50 g ko-
kosove moke in mlete man-
dlje ter zmešamo v homoge-
no zmes. Zmes postavimo za 
eno uro v hladilnik. Iz ohlaje-
ne zmesi oblikujemo krogli-
ce in v vsako kroglico potisne-
mo mandelj ter jo nato pova-
ljamo še v kokosovi moki.

Nasvet: Če je zmes prevla-
žna za oblikovanje, ji prime-
šamo še malo mletih man-
dljev ali kokosove moke.

Za pripravo čokoladnih 
kroglic s suhimi slivami 

potrebujemo: 150 g suhih 
sliv, 50 g mletih mandljev 
ali lešnikov, 50 g čokoladne-
ga namaza, 1 vanilin sladkor, 
1 žličko kakava, 1 žlico medu, 
mlete mandlje ali lešnike za 
posip.

V mešalniku do gladkega 
zmeljemo suhe slive. Če so 
bolj suhe, jim prilijemo še 
dve žlici vroče vode. Zmle-
tim slivam dodamo mlete 
mandlje ali lešnike, čokolad-
ni namaz, vaniljev sladkor, 

kakav in med. Vse skupaj 
dobro zmešamo, da dobi-
mo homogeno zmes. Iz do-
bljene zmesi oblikujemo za 
oreh velike kroglice in jih po-
valjamo v mletih mandljih 
ali lešnikih.

Erika Jesenko

Slive so eden od izvrstnih jesenskih sadežev, ki krepijo imun-
ski sistem in ga pomagajo pripraviti na zimo. So odlične za 
zdravilno, očiščevalno in tudi shujševalno kuro, saj delujejo 
odvajalno. V črevesju vežejo čezmerne maščobe, da ne pos-
tanejo nove maščobne blazinice na našem telesu.

Slive z jogurtom in s semeni za zajtrk ali malico
Potrebujemo: nekaj sliv, kozarček jogurta, po žlico chia, lanenih 
in sončničnih semen, mleti cimet in žličko rjavega sladkorja.
Zvečer ali nekaj ur pred užitjem namočimo v 1,5 dl vode chia in 
zmleta lanena semena, da nabreknejo. Jogurt damo iz lončka 
v skodelico. Slive operemo, izkoščičimo in narežemo v jogurt. 
Dodamo namočena in sončnična semena, malo cimeta in 
sladkor ter dobro premešamo.

Sladoled s slivami
Potrebujemo: 400 vaniljevega sladoleda, 300 g zrelih sliv in 2 žlici 
rjavega sladkorja.
Kupljen vaniljev sladoled preložimo v večjo posodo in pos-
tavimo v hladilnik. Dve slivi prihranimo za okras, ostale ope-
remo, osušimo in izkoščičimo. Polovico jih narežemo na 
kocke, potresemo s sladkorjem in za eno uro postavimo v 
hladilnik. Preostale slive zmeljemo v mešalcu in primešamo 
malo zmehčanemu sladoledu. Primešamo še narezane in vse 
skupaj damo v večji model, obložen s PVC-folijo ter postavimo 
v zamrzovalnik. Pred serviranjem model za nekaj sekund po-
topimo v vročo vodo, nato sladoled prevrnemo na podstavek. 
Odstranimo folijo in ga okrasimo z zvezdo, ki jo naredimo 
iz preostalih dveh sliv. Z nožem, ki ga pomakamo v vročo 
vodo, narežemo sladoledne kose, ki jih damo na krožnike in 
ponudimo.

Slive v rdečem vinu
Potrebujemo: 2 kg dišečih sliv, 1 l suhega rdečega vina, 400 g 
rjavega sladkorja, 4 stroke zvezdastega janeža, 6 nageljnovih žbic 
in 2 cimetovi palčki.
Slive operemo, osušimo, razpolovimo in izkoščičimo. V lon-
cu zavremo vino in sladkor. Umaknemo z ognja in pustimo, 
da se ohladi. Slive izmenično s stroki zvezdastega janeža, z 
nageljnovimi žbicami in narezanimi cimetovimi palčkami v 
plasteh naložimo v litrske kozarce, 2 cm pod rob. Dolijemo 
vinski sirup, ki naj sega 1 cm pod rob. Nato kozarce zapremo 
in pasteriziramo 30 minut pri 90 stopinjah C. Tovrstne slive 
se izvrstno prilegajo k vaniljevemu sladoledu, pečeni divjačini 
in pikantnemu siwru.

Nekuhana marmelada iz suhih sliv
Potrebujemo: suhe slive, med, mleti cimet in klinčke ter sveže 
narezano sadje po želji.
Slivovo marmelado brez sladkorja je možno pripraviti iz suhih 
sliv. Če imate doma sušilec za sadje in ste si slive pripravili za 
ozimnico, je to toliko bolj enostavno, lahko jih pa tudi kupite.
Poljubno količino suhih sliv brez koščic čez noč namočimo, 
kupljene pred tem dobro operemo. Naslednji dan jih odce-
dimo in zmešamo v mešalniku. Marmelada je tako gotova, 
lahko ji pa dodamo še malo medu, mletih začimb ter kakšen 
svež, na drobno narezan sadež.

usode

L a h k e  j e d i

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencMaternica, moj varni dom

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

PRIREDITVE

D-oživite srednji vek
Žiganja vas – Občina Tržič v soboto, 17. septembra, vabi na 
dogodek D-oživite srednji vek, kjer se boste v središču Žiganje 
vasi od 10. do 19. ure lahko predali pesmim in bajkam o po-
gumnih vitezih. Čaka vas tudi testiranje pustolovskih veščin 
in mučilne naprave, na katerih so se znašli nesrečniki.

Festival ljubiteljskega igranega filma
Kovor – Kulturno društvo sv. Janeza Krstnika Kovor, skupina 
Avantura, vabi na peti Festival ljubiteljskega igranega filma 
#FLIF, ki bo potekal v soboto, 17. septembra, od 15. ure dalje 
v Domu krajanov Kovor.

Veseli večer pod vaško lipo
Trata – Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas v so-
delovanju z Občino Cerklje na Gorenjskem vabi v petek, 16. 
septembra, ob 18.30 na Tratarjevo domačijo na tradicionalni 
Veseli večer pod vaško lipo na Trati. V prijetno druženje ob 
koncu poletja vas bodo popeljali pevci in igralci domačega 
kulturno-umetniškega društva z gosti iz PGD Velesovo.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

13. 9. tor. Filip 6.38 19.18

14. 9. sre. Rasto 6.39 19.16 

15. 9. čet. Nikodem 6.40 19.14

16. 9. pet. Ljudmila 6.42  19.12

17. 9. sob. Frančiška, zadnji krajec 6.43 19.10

18. 9. ned. Irena 6.44 19.08

19. 9. pon.  Suzana 6.45 19.07

desetdnevna vremenska napoved
Torek
13. 9.

12/26 °C

Nedelja 
18. 9.

6/17 °C

Sreda 
14. 9.

Četrtek
15. 9.

Petek
16. 9.

Sobota
17. 9.

13/27 °C 12/21 °C 11/18 °C 6/17 °C

Ponedeljek 
19. 9.

Torek
20. 9.

Sreda
21. 9.

Četrtek
22. 9.

5/17 °C 5/17 °C 6/18 °C 6/19 °C

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  26. 8. 
2022 v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje Avtohiša Vr-
tač d.o.o. iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: 
vikend paket VW T-ROC – Martina Hartman, Medvode, 2. 
nagrada: enodnevna uporaba VW T-ROC – Miha Meglič, 
Tržič, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Lovrenc Petrič, 
Kranj.  Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci križanke Zavarovalnice Triglav z geslom 
ŠOLSKO NEZGODNO ZAVAROVANJE, ki je bila objavljena 
v Šolskem glasu 30. avgusta 2022, so: Tončka Langer-
holc iz Škofje Loke, Stanko Sekardi z Jesenic in Jurij 
Frelih iz Kranja, ki prejmejo dežnik, paket prve pomoči 
za avtomobiliste, odsevni trak, odsevni jopič, frizbi in 
pokrivalo za kolesarski sedež. Nagrajencem čestitamo.

Knjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni so 
sajenje, cepljenje, 
rez dreves in 
pomlajevanje starih 
dreves, bolezni in 
škodljivci ter varstvo 
sadnega drevja. 
Marsikatero bolezen 
in škodljivca 
je v domačem 
sadovnjaku mogoče 
omejiti ali celo 
zatreti s pravilnimi 
agrotehničnimi 
ukrepi, v nekaterih 
primerih pa brez 
uporabe kemičnih 
sredstev ne gre. 

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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160 strani, mere: 17 x 23,5 cm  

                        + poštnina
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EUR

Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa, ki je izšel 30. 
avgusta, glavno nagrado, bon za trgovino OBI v vred-
nosti 20 evrov, prinaša Danici Svatovšek iz Škofje Loke, 
drugo in tretjo knjižno nagrado, roman Melanda, pre-
jmeta Majda Vidmar iz Cerkelj in Kristina Mlinar iz 
Kranja. Geslo križanke je bilo Klasična ali ekstravagantna 
sladica. Vsem nagrajenkam čestitamo!

17.15 DC LIGA SUPER LJUBLJENČKOV, 
sinhro.
18.00 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.
16.00 MINIONI: GRUJEV VZPON, 3D, 
sinhro.
19.30  
TOP GUN: MAVERICK

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 13. 9.
16.30, 20.00 MORSKI PES LJUDOŽEREC
17.45, 20.15 TAM, KJER POJEJO RAKI
16.45, 18.45 GAJIN SVET 2
18.30, 20.30 PRVIČ RESNIČNO SREČNA

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 13. septembra, in četrtek, 15. septembra
19.30 Dario Fo: VSE ZASTONJ! VSE ZASTONJ! (v dvorani PGK)

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

IZLETI

12. pohod po Tovorni poti
Možjanca – V soboto, 17. septembra, bo 12. pohod po Tovor-
ni poti. Zbirno mesto je v okrepčevalnici Rožmarin – Mož-
janca med 7. in 8. uro. Za dobrodošlico in okrepčilo bodo 
poskrbeli v okrepčevalnici. Po zaključku pohoda bo golaž. 
Pot je srednje zahtevna, priporočena je pohodna obutev in 
oprema ter pohodne palice, hoje bo za približno 4 ure. V 
primeru slabega vremena se pohod prestavi na naslednjo 
soboto, 24. septembra. Prijave: Tatjana Štirn, tel.: 041 293 
312. Parkiranje zagotovljeno v neposredni bližini okrepče-
valnice Rožmarin

S kolesom čez Rovte
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 15. sep-
tembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Podnart–Rov-
te–Besnica–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upokojen-
cev Naklo.

OBVESTILA

Delavnica za otroke
Preddvor – Program medgeneracijskega sodelovanja vabi v 
Turistično informacijski center Preddvor, kjer bo v četrtek, 
15. septembra, ob 14. uri potekalo uvodno srečanje delavnice 
za otroke in mlade. Vabljeni učenci osnovne šole, spoznali 
boste zabavno »čebulo«. Obvezne prijave do zasedbe mest: 
mck-prijava@luniverza.si ali 04 280 48 25.

E-storitve za starejše
Šenčur – V sejni sobi Doma krajanov Šenčur bo v sklopu 
medgeneracijskega sodelovanja v petek, 16. septembra, ob 
10. uri potekalo izobraževanje e-storitve za starejše. Spoznali 
se boste z uporabnimi spletnimi stranmi in aplikacijami za 
pametne telefone. Zaželeno je, da s seboj prinesete pametni 
telefon ali tablični računalnik. Obvezne prijave do zasedbe 
mest: mck-prijava@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Rodoljub Ledinski
Žiri – Založba Bogataj in Kulturno društvo Rodoljub Ledinski 
vabita na predstavitev knjige Pesmi avtorja Antona Žaklja (Ro-
doljub Ledinski) v četrtek, 15. septembra, ob 18. uri v Kulturno 
središče Stare Žiri.

Načini merjenja časa
Jesenic – Gornjesavski muzej Jesenice v četrtek, 15. septembra, 
ob 18. uri vabi v Muzej Kosova graščina na muzejski večer, 
na katerem bo avtor razstave Mere in merilni pripomočki od 
antike do danes, dr. Marko Mugerli, predstavil načine merjenja 
časa, mase, dolžine in prostornine od antike do danes.

Pomen vretenca atlas za naše počutje
Kranj – Atlasologinja Jožica Ramšak in Združenje HumanUp 
Slovenije vabita na brezplačno predavanje o pomenu vretenca 
atlas za naše zdravje in počutje, ki bo potekalo v sredo, 14. 
septembra, ob 18. uri v poslovni hiši TELE-TV in GTV – go-
renjske televizije. Več informacij in prijave na tel. 041 289 632.

RAZSTAVE

Razstava etno razglednic
Žiri – Turistično društvo Žiri vabi na odprtje razstave etno 
razglednic Simona Šubica Svetleta, ki bo v petek, 16. sep-
tembra, ob 19.30 v Kulturnem središču Stare Žiri v prostorih 
Stare Šole (Tabor 2).

Radovljica – Krajevna orga-
nizacija borcev za vrednote 
NOB Radovljica je tudi letos 
organizirala tradicionalno 
spominsko slovesnost, pos-
večeno borcem, ki so skupaj 
z nekdanjim španskim bor-
cem, narodnim herojem Jo-
žetom Gregorčičem - Gore-
njcem pokopani v radovlji-
škem grajskem paru; letos 
mineva osemdeset let od nji-
hove smrti.

Enainsedemdeset jih je 
pokopanih v skupni grobni-
ci, nad katero so pred dobri-
mi šestdesetimi leti postavi-
li obelisk, delo arhitekta Eda 
Ravnikarja.

Organizatorji so pripravi-
li bogat program, tokrat pos-
večen predvsem vsem tistim 
partizanom, pokopanim v 
radovljiškem parku, katerih 
imena in življenjske zgodbe 
slabo poznamo ali jih sploh 
ne. Tudi zato, so opozorili, 

ker njihova imena na spo-
meniku niso zapisana niti 
ni ob grobnici table s podatki 
o tem, kdo je na tem mestu 
pokopan in kakšno je ozad-
je tega žalostnega pomnika 
zgodovine.

Slavnostni govornik je bil 
predsednik krajevnega od-
bora Združenja borcev za 
vrednote NOB Radovljica - 
Lesce Jakob Demšar. Pouda-
ril je neomajno vero v življe-
nje, svobodo in v prijaznej-
šo prihodnost vseh, ki so po-
kopani v radovljiški grobni-
ci, ter njihov pogum, borbe-
nost in ljubezen do domovi-
ne. Spomnil je, da so pred 
osemdesetimi leti postrelje-
ni po Jelovici tam »obležali 
kot potepuški psi in so se nji-
hova telesa razkrajala v opo-
min okupatorja vsem Slo-
vencem z odporniškim du-
hom. Čez tri leta je nov, dru-
gačen veter prinesel svobo-
do, tlakovano s kostmi tudi 
tukaj ležečih partizanov.«

Spominska slovesnost
Marjana Ahačič

Slovesnost ob grobnici padlih borcev v grajskem parku v 
Radovljici je tudi letos pripravil krajevni odbor Združenja 
borcev za vrednote NOB. / Foto: Gorazd Kavčič

KaŽiPoT kazipot@g-glas.si
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Rezultati – žrebanje 11. 9. 2022
1, 7, 13, 14, 17, 20, 36 in 35

Loto PLUS: 3, 6, 14, 19, 26, 27, 31 in 25
Lotko: 6 5 5 6 1 5

Sklad 14. 9. 2022 za Sedmico: 4.470.000 EUR
Sklad 14. 9. 2022 za PLUS: 1.160.000 EUR
Sklad 14. 9. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

ZAHVALA

V 97. letu starosti nas je zapustila 

Marija Jarc
z Okroglega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem za izrečena sožalja. Hvala pogrebni službi Navček za 
dobro organizacijo pogreba, župnikoma Janezu Zupancu in Slav-
ku Kalanu za lepo opravljen pogreb, pevkama za zapete žalostinke. 
Posebna zahvala velja patronažni službi Kranj, Bolnišnici Jesenice 
– abdominalni kirurgiji in urgentni službi. Še enkrat hvala vsem 
imenovanim in neimenovanim.

Žalujoči vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal. 

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

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

V knjigi je 120 
receptov, ki so 
razumljivi, natančni, 
sestavine pa vsem 
dostopne. Med 
njimi so recepti za: 
čokoladne brizgane 
piškote, cimetove 
zvezdice, žepke 
z marmelado, 
pariške rože, 
orehove rezine, 
kefirjeve tortice, 
pomarančne  
kocke ... 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 150 strani

EUR

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

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

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

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

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

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo v Poljanski dolini, 
tel.: 040/235-738  
 22002283

GARAŽE
ODDAM

OGRAJEN prostor z vso infrastrukturo 
za hrambo – zimovanje avtodomov, 
tel.: 041/607-040 
 22002262

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ŠKODA Scala 1.0, 1. lastnik, letnik 
2020, 27.500 km, cena 7.690 EUR, 
tel.: 041/469-561 
 22002280

KUPIM

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

STROJI IN ORODJA
PRODAM

SNEŽNA freza Gorenje Muta, priklop 
na 2 vijaka, cena 180 EUR, tel.: 
041/677-605 22002267

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

1,5 M3 smrekovih plohov II. kvalitete, 
cena po dogovoru, tel.: 04/51-46-
244, 031/545-085 22002260

PVC stenski paneli, dolžina 615 cm, 
višina 90 cm, debelina 4 cm, cena 50 
EUR/kom, tel.: 031/374-706 22002261

STAVBNO  
POHIŠTVO
PRODAM

OHRANJENA sobna vrata – harmoni-
ka, vel. 200 x 125 cm, tel.: 040/614-
605 22002273

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, lahko razžagana, 
možnost dostave v okolici Kranja, tel.: 
031/229-151 22002282

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

OMARICO za kopalnico z ogledalom, 
stranski ogledali sta pregibni, tel.: 
031/262-046 22002270

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ZAMRZOVALNO skrinjo Gorenje, 
390-litrsko, ohranjeno, ugodno, tel.: 
031/643-725 22002255

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

RABLJENO peč CK KTK 34 kw, z 
bojlerjem, gorilec CTC in 2 cisterni  
2.000-litrski, tel.: 040/522-329 
 22002253

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ELEKTRIČNI pikado, cena 15 EUR, 
tel.: 031/422-531 22002247

HOBI
IŠČEM

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKO kolo za od 7 do 10 let, de-
kliško kolo bele barve, gorsko cestno 
kolo, tel.: 041/374-201 22002279

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

1,5 M visoko drevo življenja, tel.: 
031/869-303 22002269

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CISTERNO za gnojevko, prostornina 
4.000 litrov, tel.: 041/857-703 
 22002271

PLUG Batuje, enobrazdni obračalnik, 
10 col, nova leneža, cena 820 EUR, 
tel.: 041/677-605 22002266

PRIKOLICO za prevoz okroglih bal, 
15 kosov, hidravlično nakladanje, tel.: 
041/807-416 22002248

SILOREZNICO Epple 800 + motor, 
traktorsko škropilnico in enoredni silo-
kombajn, tel.: 031/611-147 22002263

TRAKTOR IMT 539, v zelo dobrem 
stanju, cisterno 3200 Creina in na-
kladalko Evropa 17, delujoča, tel.: 
041/547-994 22002251

TROFAZNI cirkular 3 kw, 2.860 obra-
tov, tel.: 031/605-721 22002257

KUPIM

IZKOPALNIK krompirja, tel.: 068/150-
640 22002276

TRAKTOR, kosilnico in ostale priključ-
ke, tel.: 041/285-944 22002278

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČO papriko, tel.: 041/517-551  
 22002252

KRMNI krompir, tel.: 031/599-318  
 22002250

KRMNI krompir, seme enoletne trave 
ter ajdo, tel.: 040/355-865 22002275

STOJEČO koruzo za siliranje, okolica 
Šenčurja, tel.: 041/931-123 22002277

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

BIKCA LS pasme, starega 4 mesece, 
tel.: 031/677-850 22002254

BIKCE simentalce, stare 3 in 4 mese-
ce, tel.: 031/677-850 22002281

BIKEC LS, star 5 mesecev, tel.: 
040/298-300 22002259

KOZLIČKE za nadaljnjo rejo ali zakol, 
tel.: 051/618-565 
 22002265

KRAVO simentalčko, brejo 6 mesecev, 
tel.: 031/778-933  
 22002272

TELIČKO simentalko, staro 20 dni, 
tel.: 041/214-500 22002264

OSTALO
PRODAM

ZELO dobro ohranjen kmečki voz – 
gumiradel s priključkom za traktor, tel.: 
04/25-23-132, 041/373-469  
 22002258

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM DELO – glasbeni duo vam z 
živo glasbo naredi vzdušje na vaši za-
bavi, tel.: 031/325-654 22002249

NUDIM

GOSTILNA v Kranju zaposli dekle ali 
fanta, lahko tudi mlajši upokojenec/-ka 
za delo v kuhinji. Simona Virant, s.p., 
Jezerska c. 41, Kranj, tel.: 041/229-
788 22002231

STORITVE
NUDIM

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 22002176

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 22002223

ZASEBNI STIKI
IŠČEM

35-LETNI fant išče mamico, staro od 
29 do 40 let, za resno zvezo, bodi iz 
Gorenjske, tel.: 071/289-992 22002256

RAZNO
PRODAM

300-litrski sod za vino inox s pokrovom 
in pipo, zelo lep, ugodna cena, tel.: 
041/387-698 
 22002268

MASAŽNI stol, snežno frezo, inva-
lidski voziček z motorjem, elek. vrtne 
lopate, raztegljivo belo kuh. mizo, tel.: 
031/751-161  
 22002274

STREŠNI prtljažnik za Suzuki Swift in 
kosilnico Gorenje Muta, tel.: 040/239-
365  
 22002284

Škofjeločanka  
Lea Filipovič, bolj 
znana kot vlogerka 
Lepa afna, je izdala 
knjigo s svojimi  
najljubšimi 
jedmi, ki jih zanjo 
pripravlja mami 
Bernarda. Recepti 
so preprosti in vas 
bodo pogosto 
rešili iz zagate, ko 
ne boste vedeli, 
kaj skuhati.  
Preizkusite jih, 
jedi vam bodo 
zagotovo 
teknile!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.

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

                        + poštnina
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Več kot tisoč tekačev je bilo na startu že devete izvedbe teka na planiško velikanko. Med posamezniki 
sta znova slavila Barbara Trunkelj in Luka Kovačič.

Rateče – Devetič so v soboto 
tekli po letalnici bratov Go-
rišek navzgor. Tekmovanja 
Red Bull 400 sicer prirejajo 
na skakalnicah in letalnicah 
po vsem svetu, a dogodek v 
dolini pod Poncami velja za 
najtežjo od preizkušenj z 
enakim imenom predvsem 
zaradi intenzivnosti. Na vse-
ga 400-metrski progi mo-
rajo tekmovalci premaga-
ti 202 metra v višino, strmi-
na pa doseže nekaj več kot 
35 stopinj in razen na hrb-
tišču in izteku ne pade pod 
30 stopinj. Med posamezni-
ki sta znova slavila Barbara 
Trunkelj in Luka Kovačič, a 
letos brez rekorda. Barbara 
je s časom 6:15 le za malen-
kost zaostala za svojim lan-
skim rekordom. Drugo mes-
to je osvojila Tea Femc, tretje 
Tea Faber.

Kovačič, ki drži rekord 
s časom 4:53, je svojo peto 
zmago na velikanki osvo-
jil s časom 5:01. »Danes me 
je tekma kar izmučila, mo-
goče najbolj do sedaj. Mi je 
pa uspelo kontrolirati tek in 
razvrstitev, imam nekaj tak-
tičnih adutov. Komaj čakam 
na prihodnje leto, ko bom 
na jubilejni deseti tekmi v 
Planici lahko spet napadal 

rekord,« je povedal Kova-
čič, ki sta mu sledila Klemen 
Španring z drugim mestom 
in Andrej Koželj na tretjem. 
Med rezultati velja omeniti 
tudi 50-letno Avstrijko Mar-
lies Penker, sicer vrhunsko 
triatlonko, ki je bila na eks-
tremni preizkušnji v Plani-
ci peta. Kot je povedala, je ta 
tekma ena od njenih najljub-
ših netriatlonskih.

Do zadnjega metra v fi-
nalih obračunih, ki jih 
je pospremila tudi kraj-
ša popoldanska osvežitev z 

dežjem, ni bilo še nič odlo-
čenega. Finale so odprle če-
tvorke, ki so se spopadle v 
štafeti 4 x 100 metrov. Naj-
hitreje so palico na vrh zale-
tišča prinesli člani mešane 
ekipe Lepotica in zver Vito 
Kolarič, Tomaz Rep, Lina 
Rotar Paušič, Simon Kmet s 
časom 3:40, pri moških eki-
pah pa Team Never Second 
v sestavi Anže Gros, Miha 
Jan, Rok Zupančič, Vili Črv 
s časom 3:21.

Sledile so poklicne ekipe, 
med njimi pa so bili v štafeti 

najhitrejši gorski gamsi, 
gorski reševalci z Jezerske-
ga Izidor Karničar, Boris 
Piskrnik, Aljaž Krč in Urh 
Karničar, ki so vrh dosegli 
s časom 3 minute in 28 se-
kund.

Na teku na planiško veli-
kanko si vsak postavi svoj iz-
ziv, je pa tudi letos prireditev 
minila v dobrem vzdušju, 
nekateri gledalci, med njimi 
so bili tudi mlajši, ki so spod-
bujali svoje tekaške mamice, 
so jih glasno spodbujali tudi 
z vrha velikanke ...

Maja Bertoncelj

Luka Kovačič je uspešno odbil vse napade že petič zapored, a pravi, da mu vedno bolj 
dihajo za ovratnik. / Foto: Siniša Kanižaj

Tržič – V Domu (starejših) Petra Uzarja Tržič so na četrtkovi 
slovesnosti prevzeli knjige, donacijo Mohorjeve družbe Celo-
vec v vrednosti šest tisoč evrov. Zbrane so nagovorili direktor 
doma Domen Rakovec, tržiški podžupan, ki začasno opravlja 
funkcijo župana, Dušan Bodlaj in direktor Mohorjeve družbe 
Celovec Franz Kelih. Prireditev, ki se je je udeležil tudi urednik 
splošnega programa pri založbi Adrian Kert, so dopolnili otro-
ci z učiteljicama iz OŠ Bistrica s plesom, petjem in dramsko 
igrico ter domski Žoga bend. Stanovalci in zaposleni pa si, kot 
so povedali, že z zanimanjem ogledujejo in izposojajo knjige.

Tržiškemu domu starejših podarili knjige

Trata – Na kmetiji Jelke in 
Cirila Grilca s Trate pri Ve-
lesovem, po domače pr' Tra-
tarju, že vrsto let pridelujejo 
buče za krmo živalim. Lani 
je najtežja buča tehtala 195 
kilogramov, letos 185 kilo-
gramov, ostalih sedem buč 
pa je tehtalo od 139 do 96 
kilogramov. Kot je dejal, je 
njivo pognojil le s hlevskim 

gnojem, seme za buče ima 
tri leta domače, pred leti pa 
je seme dobil od znanega 
pridelovalca buč Janka Lov-
šeta. Letošnja suša ni bila 
naklonjena rasti buč. Kot 
je dejal Ciril, jim je dvakrat 

na teden pripeljal po štiri ti-
soč litrov vode, ki jo je črpal 
iz vaškega vodnjaka. Poleg 
krmnih buč pa je letos pri-
delal še jedilne maslene in 
muškatne buče. Posejal je 
tudi pol hektarja ajde, iz ka-
tere bo mlel moko, in pšeni-
co, ki jo že melje in žena Jel-
ka iz te moke peče v krušni 
peči zelo okusen kruh.

V prostem času Ciril iz 
lesa izdeluje vaze, sklede in 

skodelice različnih velikosti. 
Šestnajstega septembra pa 
člani KUD Pod lipo Adergas 
z upoštevanjem varnostnih 
navodil pr' Tratarju na pros-
tem pripravljajo tradicional-
no srečanje Pod vaško lipo.

Buče velikanke
Janez Kuhar

Najtežja Tratarjeva buča je tehtala 185 kilogramov.  
/ Foto: Janez Kuhar

Ljubljana – Vlada je ponovno uvedla regulacijo cen kurilnega 
olja. Marža trgovcev bo omejena na največ osem centov na 
liter, cene pa bo urejala posebna formula. Cena kurilnega olja 
je bila regulirana že med lanskim novembrom in letošnjim 
majem. Ob začetku regulacije je znašala okoli enega evra, 
najvišjo vrednost je dosegla pri 1,64 evra, pred ponovno re-
gulacijo pa je bilo za liter treba odšteti 1,46 evra. Regulirane 
cene začnejo veljati danes.

Ponovna regulacija cen kurilnega olja

Tudi Barbara Trunkelj je dala vse od sebe, a ji je za 
izboljšanje rekorda zmanjkalo nekaj sekund. / Foto: Samo Vidic

Zmagovalca že »stara znanca«

Od leve: Franz Kelih, Domen Rakovec in Dušan Bodlaj 
/ Foto: Dom Petra Uzarja
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo precej jasno. Jutri bo še večinoma sončno, zapihal 
bo jugozahodnik. V četrtek bo pretežno oblačno z občasnimi 
padavinami, deloma nevihtami.

Gorski reševalci z Jezerskega so slavili zmago med 
poklicnimi štafetami. / Foto: Suzana P. Kovačič


