
Lesce – Kdor je prejšnji po-
nedeljek zjutraj gledal v jas-
no nebo nad Lescami, je 
morda opazil za leško leta-
lišče nenavadno veliko re-
aktivno letalo, ki je malo 
pred osmo zjutraj pristalo, 
kakšno uro za tem pa po-
novno vzletelo z vzletno-pri-
stajalne steze pod Karavan-
kami.

Šlo je za manjše potniško 
letalo Cessna 560 z desetimi 
sedeži, ki pa je tokrat na kro-
vu imelo le dva člana posad-
ke, pilota, in zelo dragocen 
tovor: človeško srce.

Letalo Cessna 560, s katerim so iz Nemčije pipeljali srce, namenjeno transplantaciji, je prejšnji 
ponedeljek zaradi megle na Brniku pristalo na letališču v Lescah. / Foto: Marko Dežman, Alc Lesce

Marjana Ahačič

Začenja se gradnja južne 
blejske obvoznice

Bled – Gradbeno dovoljenje 
za prvo fazo gradnje južne 
blejske obvoznice, ki ga je ra-
dovljiška upravna enota iz-
dala že aprila, je po zapletih s 
pritožbo enega od lastnikov 
zemljišča vendarle dokonč-
no in pravnomočno. Kot 
je pojasnil direktor blejske 

občinske uprave Robert Kli-
nar, so tako zagotovljeni vsi 
pogoji za začetek prve faze, 
ki bo obsegala rekonstrukci-
jo krajšega odseka regional-
ne ceste Lesce–Bled z uredi-
tvijo križišča na Betinu in bo 
potekala predvidoma od 16 
do 18 mesecev. Občina Bled 
je z izbranim izvajalcem del 
že podpisala pogodbo.

Maša Likosar

Gre za največjo investicijo v medkrajevni avtobusni potniški promet v 
Sloveniji do zdaj. Z uvedbo šestindvajsetih novih avtobusov v Arrivi računajo, 
da bodo na letni ravni zmanjšali izpuste CO2 za 160 ton.

Kranj – Skupina Arriva Slo-
venija je svoj vozni park po-
večala za 45 novih medkra-
jevnih avtobusov. Gre za 12 
in 10,5 netra dolge avtobu-
se, ki jim jih je dobavilo pod-
jetje Autocommerce. »Novi 
avtobusi Mercedes-Benz In-
touro   spadajo v najnovejšo 
generacijo primestnolinij-
skih avtobusov. Imajo mo-
torje standarda Euro 6E, ki 
so do okolja prijaznejši od 
predhodnikov. So tudi tišji 
in udobnejši za vožnjo, kar 
je blagodejno tako za potni-
ke kot bližnje prebivalce,« 
je ob slovesni predaji avto-
busov v promet poudaril 

direktor skupine Arriva Slo-
venija Bo Karlsson. Prepri-
čan je tudi, da bodo s sodob-
nimi, uporabnikom prija-
znimi in ekološkimi vozili 
zagotavljali še bolj trajnos-
ten, čist in energijsko učin-
kovit potniški promet.

Karlsson je sicer napove-
dal, da bodo še letos kupi-
li 15 novih 23-sedežnih mi-
nibusov Mercedes Sprinter. 
Skupna naložba bo tako tež-
ka 10,9 milijona evrov brez 
DDV. Novi avtobusi bodo 
vozili po vsej Sloveniji, naj-
več, 26, pa jih bo ostalo na 
območju Gorenjske. Veči-
noma bodo nadomestili sta-
rejše avtobuse emisijskega 
razreda Euro 4.

Vsi novi avtobusi ima-
jo sodobno opremo, ki po-
leg udobnosti zagotavlja 
varnost potnikov z vgra-
jenimi varnostnimi paso-
vi na vseh sediščih. Za do-
datno varnost so opremlje-
ni s sistemom za nadzor sta-
bilnosti vozila ESP in no-
vim elektronskim in zavor-
nim sistemom, ki poskrbi-
ta za krajšo zavorno pot, so 
novo pridobitev opisali v Ar-
rivi. Udobni potniški sedeži 
imajo na stavljivo naslonja-
lo in preklopen integriran 
naslon za roko pri prehodu, 
med drugim je potnikom na 
voljo tudi brezplačni dostop 
do interneta.

Trak so prerezali direktor skupine Arriva Slovenija Bo Karlsson, državna sekretarka na 
ministrstvu za infrastrukturo Alenka Bratušek in direktor družbe Autocommerce Rasto 
Oderlap. / Foto: Gorazd Kavčič

VREME

Danes bo delno jasno z 
zmerno oblačnostjo. Jutri 
in v četrtek bo precej niz-
ke oblačnosti, ki se bo po-
poldne trgala.

jutri: nizka oblačnost

9/17 °C

Klara Mrak

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Zaradi megle na brniškem letališču so letalo, ki je iz Nemčije pripeljalo organ za presaditev, že 
preusmerjali v Zagreb ali Gradec, nazadnje pa je pristalo na s soncem obsijanem leškem letališču.

Letalo s srcem pristalo v Lescah

AKTUALNO

»Teh pet evrov naj kar 
obdržijo«
Napoved dviga letnega dodatka za 
upokojence za leto 2023 za le pet 
evrov je na noge spravila upoko-
jence. Vladi očitajo, da upokojence 
podcenjuje in zapostavlja.

2

GORENJSKA

Uredili še tretji del  
tematske poti
Sredi prejšnjega tedna so odprli še 
tretji del tematske poti Spomini 
starih Jesenic, tokrat odsek od go-
stilne Ejga, nekdanje Tancarjeve 
gostilne, do stavbe TVD Partizan.

4

GORENJSKA

Projekt Severna vrata 
gre naprej
Mestna občina Kranj bo edinega 
ponudnika javno-zasebnega par-
tnerstva pri projektu Severna vrata 
pozvala, naj odda končno in zave-
zujočo ponudbo.

6

ZANIMIVOSTI

Spomin na Marjana 
Stareta
Na Koroški Beli so se s prireditvijo 
Koroška Bela skozi glasbo pokloni-
li spominu na enega vodilnih pi-
scev besedil narodno-zabavne 
glasbe pri nas, Marjana Stareta.

24

Na Gorenjskem vozijo novi avtobusi
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Kranj – Promet pri nas pred-
stavlja enega glavnih one-
snaževalcev zraka in virov 
emisij toplogrednih plinov. 
K zmanjševanju njegovih 
negativnih učinkov bo pri-
speval tudi projekt ReMO-
BIL, v katerem kot partner 
sodeluje tudi BSC, poslov-
no podporni center, d. o. o., 
Kranj – Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske. Glavni 
cilj projekta je namreč prav 
dolgoročno zmanjševanje 
negativnih okoljskih učin-
kov prometa, ki so posledica 
neuporabe trajnostnih oblik 
mobilnosti tako na lokalni, 
regionalni kot tudi državni 
ravni, ter dolgoročno izbolj-
šanje upravljanja trajnostne 
mobilnosti.

Regijski centri mobilnosti
V ta namen bodo partnerji 

v šestih regijah vzpostavili re-
gionalne centre mobilnosti, s 
katerimi nameravajo olajša-
ti sodelovanje lokalnih in re-
gionalnih ravni s pristojnimi 
direktorati na ministrstvih 
za infrastrukturo, okolje in 
prostor ter javno upravo.

Izvesti nameravajo tudi 
specializirana usposabljanja 

strokovnjakov, s čimer name-
ravajo doseči višjo stopnjo in-
formiranosti in specializira-
nosti občinskih, medobčin-
skih in regionalnih strokov-
nih služb za dolgoročen ra-
zvoj in uvajanje sistemov traj-
nostne mobilnosti. Prav tako 
pa se nadejajo, da bo projekt 
prispeval tudi k dolgoročni 
promociji trajnostnih oblik 
mobilnosti, še posebej preko 
aktivnosti, ki vsakoletno po-
tekajo v okviru evropskega te-
dna mobilnosti.

Projekt je sofinanci-
ran s sredstvi Finančnega 

mehanizma Evropske-
ga gospodarskega prosto-
ra 2014–2021 in sloven-
ske udeležbe v okviru jav-
nega razpisa za sofinan-
ciranje projektov v okviru 
programa Blaženje pod-
nebnih sprememb in pri-
lagajanje nanje. Vrednost 
projekta, ki poteka med le-
tošnjim majem in aprilom 
2024, znaša 1,87 milijona 
evrov, delež BSC Kranj pa 
predstavlja dobrih 252 ti-
soč evrov.

BSC Kranj – Regio-
nalna razvojna agencija 

Gorenjske se sicer že dobro 
desetletje vključuje v razvoj 
in krepitev trajnostne mo-
bilnosti in je sodelovala pri 
številnih projektih na tem 
področju. Zato je po bese-
dah vodje projekta Blanke 
Odlazek ReMOBIL pravza-
prav posledica predhodne-
ga dela na področju mobil-
nosti in pomeni priložnost 
sodelovanja pri vzposta-
vitvi in testiranju učinko-
vitega sistemskega mode-
la upravljanja in načrtova-
nja mobilnosti na regional-
ni in medregionalni ravni.

Aleš Senožetnik

Za promocijo trajnostnih oblik mobilnosti bo poskrbel tudi projekt ReMOBIL. Fotografija je 
simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – »Sramoten in po-
niževalen predlog za poviša-
nje letnega dodatka za leto 
2023 za pet evrov povzroča 
bes!« so se na napoved dviga 
letnega dodatka za upokojen-
ce za le pet evrov odzvali v Zve-
zi društev upokojencev Slove-
nije. Predsednik zveze Janez 
Sušnik je ogorčeno pristavil: 
»Teh pet evrov naj kar obdr-
žijo!«

Po predlogu zakona bodo 
upokojenci za leto 2023 preje-
li dodatek v različnih višinah: 

prejemniki pokojnin do 600 
evrov v višini 455 evrov; pre-
jemniki pokojnin od 600,01 
evra do 720 evrov v višini 315 
evrov; prejemniki pokojnin 
od 720,01 evra do 850 evrov 
255 evrov. Za prejemnike po-
kojnin od 850,01 evra do 1020 
evrov se bo dodatek izplačal v 
višini 205 evrov in za tiste s 
pokojninami nad 1020 evrov 
v višini 145 evrov, izhaja iz 
predloga zakona. A s predlo-
gom se v zvezi upokojencev 
ne strinjajo, tako napovedana 
delitev letnega dodatka za pri-
hodnje leto na pet razredov in 

višina izredne uskladitve po-
kojnine (ta še ni znana, po iz-
računih zveze bi morala zna-
šati najmanj 4,4 odstotka) sta 
med upokojenci povzročila 
jezo.

Tako so v petek na vlado na-
slovili odprto pismo, v kate-
rem jo sprašujejo, kje je obti-
čala skrb za izvajanje zakona 
o dolgotrajni oskrbi in zakaj 
še vedno ni ustanovila urada 
za starejše; ker ga ni, »se pre-
bijamo skozi ignoranco mini-
strstev in vladnih uradov do 
naših pobud«, so opozorili v 
zvezi.

Vladi zato očitajo, da upo-
kojence podcenjuje in za-
postavlja. »Vse rešitve gredo 
mimo nas, mi pa pravimo, 
nič o nas brez nas!« so zapi-
sali in vlado pozvali, naj ta-
koj začne izvajanje ali spre-
membo zakona s popravki 
sprejete lestvice dodatka. Če 
tega ne bo storila, bodo vlo-
žili ustavno pritožbo, so na-
povedali.

Obenem so jo pozvali, 
naj za skupno mizo posede 
predstavnike zveze in mini-
strstev oziroma vlade, da vse 
probleme rešijo z dialogom.

Napoved dviga letnega dodatka za upokojence za leto 2023 za le pet evrov je na noge spravila 
upokojence. Vladi očitajo, da upokojence podcenjuje in zapostavlja.

Urška Peternel
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Knjigo prejme TONE BIZOVIČAR iz Gorenje vasi.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

S projektom ReMOBIL se tudi v Regionalni razvojni agenciji Gorenjske nadejajo nadaljnjega razvoja 
trajnostne mobilnosti in izboljšanega povezovanja lokalnih in regionalnih ravni s pristojnimi na ravni 
države.

Za trajnostno mobilnost

»Teh pet evrov naj kar obdržijo«

Pankrti so svojo glasbeno pot začeli leta 1977 s prvim nasto-
pom na Gimnaziji Moste. Takrat so ena za drugo nastaja-
le provokativne pesmi, kot so Anarhist, Lublana je bulana, 
Totalna revolucija, Metka, Osmi dan, Bandiera Rossa, Uma-
zane igre in številne druge. Pankrti so pisali zgodovino na 
glasbenem, kulturnem in političnem področju, o čemer je 
bil posnet tudi dokumentarni film Dolgcajt. Za 40-letnico so 
razprodali areno Stožice, letos bodo ob 45-letnici s številnimi 
gosti nastopili v Hali Tivoli v Ljubljani v petek, 21. oktobra, ob 
20. uri. Pankrte boste lahko videli v originalni postavi: Pero 
Lovšin, Bore Kramberger, Slavc Colnarič, Bogo Pretnar in Marc 
Kavaš. Vstopnice po nižji ceni so na voljo v predprodaji, dva 
naročnika Gorenjskega glasa pa si bosta legendarni koncert 
lahko ogledala brezplačno. V žrebanju boste sodelovali, če 
boste odgovorili na nagradno vprašanje: Kakšen je vzdevek 
Pera Lovšina? Odgovore s svojimi podatki pošljite na koti-
cek@g-glas.si ali na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, 
najkasneje do petka, 14. oktobra 2022. Nagrajenca bosta o 
nagradi obveščena v ponedeljek, objavljena pa v torek, 18. 
oktobra, v Gorenjskem glasu.

Petinštirideset let Pankrtov
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Ker je 1. oktober svetovni dan starejših, sem se odločila, da na-
pišem nekaj vrstic o tem, kako sem pristala v domu starejših. 
Sem Metka, rojena leta 1947 v Celju. Leta 1964 sem prišla v 
Kranj, kjer sem se zaposlila in si ustvarila družino. Rodila sem 
dva sinova. Nekaj let kasneje se je v mojem življenju pojavila 
travma. Umrl mi je 16-letni sin. Minilo je že veliko let, a jaz ga 
imam vsak dan pred očmi. Ta rana se mi ne bo nikoli zacelila. 
Oktobra 2020 sem zbolela za covidom-19. Tri tedne sem bila 
na kisiku v Bolnišnici Golnik. Dobila sem covidno pljučnico, 
odpoved ledvic in rahlo možgansko kap. Premestili so me na 
Jesenice, kjer sem bila na dializi. Na noge nisem stopila niti 
za tri korake. Januarja 2021 so me poslali domov. Sin mi je 
našel negovalko, da mi je dvakrat na dan menjala plenice. Pri 
vsem drugem mi je pomagal sin, tudi pri hranjenju. Ker je sin 
videl, kako sem depresivna, ves dan samo doma in prepriča-
na, da nikoli več ne bom hodila, mu je negovalka predlagala, 
naj pokliče v Dom starejših občanov Preddvor, ali imajo kaj 
prostora zame. Tja so me odpeljali 1. marca 2021. Ležala sem 
v postelji, nepokretna, jokala, razočarana, mislila sem si, zakaj 
moram biti v domu. Čez 14 dni me je začela obiskovati fizio-
terapevtka Barbara. Počasi, korak za korakom, me je vsak dan 
postavljala na noge. V štirih mesecih sem z njenim trudom 
in svojo voljo shodila. Zelo sem ji hvaležna. Danes hodim, 
res ne morem daleč, a sem vseeno srečna, da sem na nogah. 
Sedaj sem v domu, nekaj časa je trajalo, da sem se privadila, 
danes pa sem tu zelo zadovoljna. Vsak dan se nam kaj dogaja, 
z osebjem se dobro razumem. V sobi sem z gospo, ki je tudi 
zelo prijetna. Imamo lepe sobe z balkonom, narava je lepa, 
tako da sem sedaj zadovoljna tu, kjer sem. Lahko smo veseli, 
da obstajajo taki domovi.
Gospa Metka nam je ročno napisano pismo poslala s pomočjo 
delovne terapevtke Irme Čebašek iz Doma starejših občanov 
Preddvor.

Tudi starost je lahko lepa

Bohinj, Bled – Potem ko se 
je konec avgusta začela grad-
nja prvega odseka kolesar-
ske povezave med Bledom 
in Bohinjem, za katerega je 
bil na ponovljenem javnem 
razpisu izbran izvajalec Go-
renjska gradbena družba 

(GGD), je bil pred kratkim 
izbran tudi izvajalec za dru-
gi zahtevnejši odsek od So-
teske do Bleda. Tudi tega bo 
zgradila Gorenjska gradbe-
na družba, in sicer za 12 mi-
lijonov evrov. Na odločitev o 
oddaji naročila je še možna 

pritožba. Naročilo za pro-
jekt kolesarske povezave, ki 
je ocenjen na 18 milijonov 
evrov, je sicer direkcija letos 
spomladi razdelila na dva 
dela, in sicer od Bleda sko-
zi Sotesko in od Soteske do 
Bohinjske Bistrice. Tako naj 

bi pravočasno zagotovili vsaj 
gradnjo lažjega odseka, kar 
je pogoj za črpanje evrop-
skih sredstev, ki je mogoče 
do konca leta 2023. Gradnja 
lažjega odseka bo predvido-
ma lahko končana do konca 
prihodnjega leta, pri zahtev-
nejšem odseku pa bodo – če 
ne bo pravočasno zgrajen – 
vzpostavili začasno rešitev 
za zagotovitev povezljivosti.

Tudi za drugi odsek izbrana GGD
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Ljubljana, Kranj – Brezposel-
nost je dosegla novo najniž-
jo raven v samostojni Slove-
niji. Septembra je bilo regi-
striranih 52.043 brezposel-
nih, avgusta pa 53.995, to-
rej 3,5 odstotka več. V pri-
merjavi s septembrom lani 
je brezposelnih manj za 21,3 
odstotka.

V prvih devetih mesecih 
leta je bilo na zavodu v pov-
prečju prijavljenih 57.918 
oseb, kar je 24,9 odstotka 
manj kot v primerljivem ob-
dobju lanskega leta.

Na novo pa se je sep-
tembra na Zavodu prijavilo 
4.962 oseb, kar je 25,6 od-
stotka več kot avgusta in 7,5 
odstotka več kot septembra 
lani.

V primerjavi s predho-
dnim mesecem se je brez-
poselnost znižala v vseh ob-
močnih službah. V kranjski 
se je znižala za tri odstotke, 
torej nekoliko manj od dr-
žavnega povprečja. V kranj-
ski območni enoti je sicer re-
gistriranih 3.161 brezposel-
nih, kar je 25,5 odstotka manj 
kot pred letom dni. Na med-
letni ravni se je brezposelno-
st bolj znižala le še v ptujski 
območni enoti (28,5).

Največ povpraševanja po 
enostavnih delih

Delodajalci, med katerimi 
je bilo največ delodajalcev 
iz predelovalnih dejavno-
sti, gradbeništva, zdravstva 
in socialnega varstva ter iz-
obraževanja, so septembra 
Zavodu sporočili 15.122 

prostih delovnih mest, 14,1 
odstotka manj kot avgusta 
in 2,5 odstotka manj kot sep-
tembra lani. Največ je pov-
praševanja po delavcih za 
preprosta dela v predeloval-

nih dejavnostih in pri viso-
kih gradnjah, sledijo čistilci, 
strežniki in gospodinjski po-
močniki, prodajalci ter stro-
kovni sodelavci za zdravstve-
no nego ter vozniki težkih 
tovornjakov in vlačilcev.

O prihodnjih trendih 
previdno

Kljub ugodnim številkam 
pa na Zavodu za zaposlova-
nje opozarjajo, da se trend 
utegne spremeniti in da bo 
brezposelnost do konca leta 
nekoliko povečala. Pričako-
vati je povečan priliv de-
lavcev s področja gradbe-
ništva, ki pozimi niso tako 
aktivni, in sezonski priliv 
mladih. Trenutno je Slove-
nija v Evropski uniji med 
prvo petnajsterico po brez-
poselnosti mladih. Stopnja 
brezposelnosti v skupini od 
15 do 29 let je 6,9-odstotna.

Kako bi na povečanje 
brezposelnosti lahko vpli-
vala tudi energetska kriza, 
pa si na zavodu še ne upajo 

ocenjevati, a opozarjajo, 
da bi ob zaostritvi razmer 
število brezposelnih lah-
ko skokovito naraslo. Po iz-

kušnjah, ki jih imajo na za-
vodu, pa bi lahko v tem pri-
meru razmere precej ubla-
žili ukrepi, kot je subven-
cioniranje čakanja na delo 
in skrajšanega delovnega 
časa.

Aleš Senožetnik

Od 6854 brezposelnih, ki jih je septembra Zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma 
samozaposlilo 4567 oseb. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

P redvčerajšnjim se je izte-
kel Teden otroka, s ka-
terim Zveza prijateljev 

mladine Slovenije (ZPMS) že 
skoraj sedemdeset let opozar-
ja na aktualno stanje in potre-
be otrok. Letos je bil v ospredju 
pomen medvrstniškega dru-
ženja in grajenja medseboj-
nih odnosov za ustrezen soci-
alni in psihološki razvoj otrok. 
Izbor teme se je navezoval na 
minuli dve leti, ko so bili otro-
ci za druženje zelo prikrajšani, 
šolali so se od doma, marsikdo 
se je znašel v stiski, še zlasti če 
so bili doma napeti odnosi ali 
celo nasilje. Tako ne presene-
ča, da se je duševno zdravje ot-
rok med epidemijo poslabšalo. 
Stike s prijatelji so sicer lahko 
ohranjali s pomočjo digitalne 
tehnologije, kar pa nikakor ne 
more nadomestiti sproščenega 
druženja v živo ali objema.

Po navedbah ZPMS tudi 
podatki TOM telefona, na-
menjenega otrokom in mlado-
stnikom v stiski, kažejo, da ti 
najbolj hrepenijo prav po pri-
jateljstvu, da se imajo dobro s 
sovrstnikom, ki mu lahko za-
upajo. Vsi pa z vrstniki nima-
jo zgolj dobrih izkušenj. Že 
majhni otroci, v vrtcu, znajo 
biti kruti, odrivajo druge, jih 
izločajo iz igre. V kasnejših le-
tih je medvrstniškega nasilja še 
več, mladi so ga deležni tudi 
na spletu.

Dejstvo je, da je danes pros-
ti čas, ki ga otroci lahko name-
nijo igri in zabavi s prijatelji, 
bolj omejen kot pred nekaj de-
setletji. V primežu hitrega tem-

pa nismo le odrasli, pač pa tudi 
naši otroci, ki jih po pouku ča-
kajo različne interesne dejav-
nosti. Dogaja se, da obveznosti 
otrok presegajo delovnik odra-
slih in da ob petkih že komaj 
čakajo prost konec tedna, da si 
napolnijo baterije. Dokler otro-
ke v dejavnosti ženejo lastni ci-
lji in so ob tem zadovoljni, je to 
še sprejemljivo, sporno postane, 
ko v tem vztrajajo, da bi doseg-
li pričakovanja ambicioznih 
staršev in okolice.

Staršem so v ZPMS ob ted-
nu otroka položili na srce, naj 
otrokom namenimo svoj čas, se 
igramo z njimi, počnemo tisto, 
kar imajo radi. Ob službenih 
in vseh drugih obveznostih to 
ni vselej preprosto, a ne poza-
bimo, da je skupen čas največ, 
kar lahko podarimo otroku. 
Da mu prisluhnemo, se z njim 
pogovorimo, smo mu v oporo, 
ko se počuti izgubljenega v tem 
ponorelem svetu. Da ga ima-
mo brezpogojno radi, ne gle-
de na to, da nas tudi razočara. 
Usmerjamo ga, a le do določe-
ne mere, saj mora slediti svojim 
željam in ciljem, da bo v življe-
nju srečen in zadovoljen. Prav 
to si za svojega otroka želi vsak 
starš ter da bi odrasel v zrelo in 
odgovorno osebo.

Kot vemo, življenje ni vedno 
prijazno in nič ni narobe, če to 
ob kakšni neprijetni situaci-
ji začnejo spoznavati že otro-
ci. Je pa pomembno, da jih po-
leg delovnih navad opremimo 
s kompetencami za soočanje z 
prihodnjimi življenjskimi izzi-
vi, ki jih ne bo malo.

Otroku podarimo časSeptembra smo znova zabeležili najnižje število registriranih brezposelnih oseb v državi. A kot 
opozarjajo na Zavodu RS za zaposlovanje, se razmere na trgu dela utegnejo v prihodnje spremeniti.

Najnižja brezposelnost

Brdo pri Kranju – To je bila 
tako deseta generacija, ki jo 
je predsednik Pahor sprejel 
po končani maturi, v tem de-
setletju pa je ta izjemni us-
peh doseglo 1085 mladih.

V imenu diamantnih ma-
turantov je zbrane nagovo-
rila Nina Cankar, ki je ma-
turo opravila na Gimnaziji 
Kranj. »Diamantna matura 
je le eden od kazalnikov na-
šega truda in uspeha,« je de-
jala in dodala, da so se na-
učili še veliko več. Kot dia-
mantni maturantke in ma-
turanti po njenih besedah 
simbolizirajo radovednost, 

vztrajnost, vedoželjnost in 
samodisciplino. »Zdaj ima-
mo možnost postati tisti, 

ki bomo sooblikovali našo 
prihodnost.« Predsednik 
Pahor pa je maturante v 

svojem slavnostnem nago-
voru pozval, naj po svoji naj-
boljši vesti storijo vse za to, 
da ne bodo samo najboljši 
učenci, ampak tudi najbolj-
ši ljudje. Želi si, da bi svo-
je znanje uporabljali tako, 
da bo dobro njim, tistim, ki 
jih imajo radi, in tudi vsem 
v družbi, ki se sooča s šte-
vilnimi težavami. »Nekate-
ri od vas utegnete najti rešit-
ve za te probleme,« je pou-
daril in dodal, da velika pri-
čakovanja prinašajo tudi 
veliko odgovornost. »Veli-
ka večina vas bo ne zgolj iz-
polnila teh visokih pričako-
vanj, ampak jih bo tudi pre-
segla.«

Predsednik republike Borut Pahor in minister za izobraževanje Igor Papič sta v soboto na Brdu pri 
Kranju pripravila tradicionalni sprejem za maturantke in maturante, ki so letos na splošni ali poklicni 
maturi dosegli vse možne točke.

Mateja Rant
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V imenu diamantnih maturantov je zbrane nagovorila Nina 
Cankar. / Foto: posnetek zaslona (STA)

V kranjski območni enoti 
je registriranih 3161 
brezposelnih, kar je 25,5 
odstotka manj kot pred 
letom dni.

Septembra je bilo 
registriranih 52.043 
brezposelnih, avgusta 
pa 3,5 odstotka več. V 
primerjavi s septembrom 
lani je brezposelnih manj 
za 21,3 odstotka.
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Jesenice – Razvojna agenci-
ja Zgornje Gorenjske (RA-
GOR) je zaključila še tretjo 
fazo projekta Spomini starih 
Jesenic, v katerem s pomoč-
jo urejene tematske poti, 
opremljene z informacijski-
mi tablami, informacijami, 
dostopnimi prek QR kode, 
in zloženkami predstavlja-
jo stare, nekoč pomembne 
stavbe v mestu.

V projektu so se najprej, 
leta 2020, posvetili najsta-
rejšemu delu Jesenic – Mu-
rovi, kamor so postavili se-
dem informacijskih tabel. 
Lani so se preselili na uli-
co južneje – nekdanjo Gos-
posvetsko ulico med Koso-
vo graščino in hotelom Ko-
rotan. V Kolarjevem parku v 
Centru II za banko so posta-
vili galerijo s šestimi panoji.

Letos so pot speljali od 
Restavracije Ejga mimo 

železniške postaje, vile Do-
lik, Gimnazije Jesenice, 
Trga Toneta Čufarja do TVD 
Partizan. Tudi za ta odsek so 

pripravili promocijske zlo-
ženke, na tablah pa so na vo-
ljo QR kode, ki obiskovalce 
popeljejo na spletno stran 
Turizem Jesenice, kjer lah-
ko preberejo več o spominih 
starih Jesenic.

»Ta del Jesenic, opisali 
smo ga s podnaslovom te-
matske poti Življenje ok-
rog jeseniškega kolodvo-
ra, je ključnega pomena za 
kraj, saj je razvoj Jesenic 
tesno povezan prav s pri-
hodom železnice v mes-
to. Okoli kolodvora so se 
postavljali hoteli, gostilne, 
vile ... Prav nasproti kolod-
vora je tako na primer stal 

znameniti hotel Paar, ki pa 
ga danes ni več, svoj konec 
je doživel v bombardiranju 
leta 1945. Ob nekdanji Pre-
šernovi, danes Titovi ces-
ti srečamo tudi mojstrovi-
ne arhitekta Alberta Valli-
ja, ki je med drugim izdelal 
načrte za vilo Dolik in vilo 
Valli, ki stoji neposredno za 
njo,« je v sredo ob uradnem 

odprtju povedal Ambrož 
Černe, vodja projekta.

»Zdi se mi pomembno, da 
kot skupnost vemo, od kod 
prihajamo. Na ta način laž-
je poznamo sebe danes, pre-
poznavamo lastne intere-
se in si tako tlakujemo pot 
v prihodnost. Verjamem, 
da bodo informacije o starih 
Jesenicah zanimive tudi za 

obiskovalce, turiste, ki pri-
dejo k nam. Občina se je na-
mreč v zadnjih nekaj letih 
smelo usmerila tudi na po-
dročje turizma,« pa je dodal 
župan Blaž Račič.

RAGOR projekt izvaja 
v partnerstvu z Gornjesa-
vskim muzejem Jesenice, fi-
nancira pa ga Občina Jese-
nice.

Marjana Ahačič

Projekt sta pred eno od predstavljenih točk, nekdanjo osnovno šolo, danes pa Gimnazijo 
Jesenice, predstavila Ambrož Černe z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in župan 
Jesenic Blaž Račič. / Foto: Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Sredi 
septembra so v Bohinjski Bi-
strici začeli graditi prizidek 
k zdravstvenemu domu. V 
njem bodo uredili izolacij-
ski blok, ki je bil doslej za-
časno urejen v kontejnerju. 
Skupna uporabna površina 
prostorov rekonstruiranega 
objekta znaša nekaj več kot 
110 kvadratnih metrov in bo 
obsegala ordinacijo s preve-
zovalnico in navezavo na ob-
stoječi objekt zdravstvenega 
doma, čakalnico, sestrsko 
sobo, sobo za dežurno ose-
bje, sanitarije za obiskoval-
ce ter prostor za komunal-
ne in infektivne odpadke, so 
pojasnili na občinski upravi 
in dodali, da bo v sklopu pro-
jekta urejena tudi vsa zuna-
nja ureditev doma in komu-
nalni vodi, v načrtu pa je tudi 
rekonstrukcija parkirišča. 
Prizidek bo, če bo šlo vse po 

načrtih, zgrajen v dobrega 
pol leta.

Celoten projekt je vreden 
okoli 730 tisoč evrov, od tega 
je Občina Bohinj na na raz-
pisu Ministrstva za zdravje 
uspešno pridobila nekaj več 
kot 160 tisoč evrov nepovra-
tnih sredstev, 50 tisočakov 

bo prispevalo Osnovno zdra-
vstvo Gorenjske, 100 tisoč 
evrov pa je načrtovanih iz 
sredstev, ki parkovnim obči-
nam pripadajo po zakonu o 
Triglavskem narodnem par-
ku.

Kot poudarjajo v Zdra-
vstvenem domu Bohinj, je 

ureditev izolacijskega blo-
ka njuno potrebna, da tež-
je obolelih, ki jim je v skla-
du z veljavno odredbo tre-
ba zagotoviti ločen dostop 
in obravnavo, ne bo več tre-
ba pregledovati v kontej-
nerjih, kjer je poleti vro-
če, pozimi pa mrzlo. Prav 
tako z novo ureditvijo bol-
nim, ki bodo prišli na testi-
ranje, nanj ne bo več treba 
čakati na mrazu pred kon-
tejnerjem.

V zdravstvenem domu 
v Bohinjski Bistrici sicer 
za občane skrbijo tri dru-
žinske zdravnice, pediatri-
nja, šolska zobozdravnica, 
zobozdravnik za odrasle in 
zobozdravnica s koncesi-
jo. »Težav z zagotavljanjem 
osebnih zdravnikov ni, vra-
ta imamo odprta za vse, ki se 
želijo registrirati; v zadnjem 
mesecu smo zaznali celo po-
rast registracij iz drugih ob-
čin,« so še pojasnili.

V prizidku bodo uredili izolacijski blok, tako da bolnikov ne bo več treba obravnavati v poleti vročem, 
pozimi pa mrzlem kontejnerju. Projekt bo predvidoma zaključen v sedmih mesecih.

Marjana Ahačič

V prizidku bodo uredili izolacijski blok, tako da 
zdravstvenemu osebju bolnikov ne bo več treba obravnavati 
v kontejnerju kot doslej. / Foto: Gorazd Kavčič

V Bohinju gradijo prizidek  
k zdravstvenemu domu

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v sredo pripravila 
še voden ogled tretjega dela tematske poti Spomini starih 
Jesenic, odsek med nekdanjo Tancarjevo gostilno, danes 
restavracijo Ejga, in stavbo TVD Partizan, nekdanjim 
Sokolskim domom. / Foto: Nik Bertoncelj

Sredi prejšnjega tedna so odprli še tretji del tematske poti Spomini starih Jesenic, tokrat odsek od gostilne Ejga, nekdanje Tancarjeve gostilne, do stavbe 
TVD Partizan, nekdanjega Sokolskega doma.

Uredili še tretji del tematske poti

Srce, ki sta ga skupaj z me-
dicinsko ekipo pilota pripe-
ljala v Slovenijo, je bilo na-
menjeno za transplantaci-
jo v ljubljanskem kliničnem 
centru.

»Letalo je bilo namenje-
no na ljubljansko Letališče 
Jožeta Pučnika, a tam zara-

di goste jutranje megle ni 
moglo pristati, zato so se na 
Brniku že začeli odločati o 
tem, ali letalo preusmeriti v 
Zagreb ali Gradec, od koder 
bi nato organ in ekipo z re-
ševalnim vozilom prepelja-
li v Ljubljano. A po naklju-
čju je bil prav takrat v kon-
troli letenja kontrolor Aleš 
Štular, član Alpskega letal-
skega centra iz Lesc, ki je se 
je spomnil, da bi letalo lah-
ko preusmerili tudi na veliko 
bližje leško letališče; megle 

tukaj ni bilo, dober kilome-
ter dolga asfaltna steza pa je 
dovolj dolga za pristajanje in 
vzletanje tovrstnih letal,« je 
dogajanje opisal Marko Dež-
man, vodja letališča, na kate-
rem sicer vzletajo in pristaja-
jo jadralna in športna letala.

Kot pravi, sta pilota po 
pristanku, potem ko je reše-
valno vozilo z Brnika prevze-
lo srce in ekipo in jih odpe-
ljalo v Ljubljano, še kakšno 
uro posedela v restavraciji 
ob letališču, nemalo prese-
nečena nad prvotno nenačr-
tovanim krajem pristanka.

»Iz Ljubljane so ju lepo 
vodili do Lesc, kjer sta nato 
zagledala stezo in brez te-
žav pristala. Šele po pristan-
ku sta si na zemljevidih na-
tančno ogledovala, kje prav-
zaprav sta in bila navdušena 
nad leškim letališčem,« je še 
opisal Dežman, tudi sam za-
dovoljen, da medicinskemu 
osebju po dragoceni tovor 
ni bilo treba v Avstrijo ali na 
Hrvaško. Lesce so Ljublja-
ni pač neprimerno bližje in 
v situacijah, kakršna je pre-
voz organa, šteje prav vsaka 
minuta.

Letalo s srcem pristalo 
na letališču v Lescah

V načrtu je, da bi 
tematsko pot prihodnje 
leto zaključili še s četrtim 
delom, predstavitvijo 
območja na Stari Savi, s 
čimer bi bila povezana 
glavna tri naselja, ki so 
se leta 1929 združila v 
mesto Jesenice.

Letos so v Centru 
za transplantacijsko 
dejavnost v UKC 
Ljubljana presadili že sto 
organov.

1. stran
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Tržič – Zaradi pomembne 
vloge geopestrosti za traj-
nostno upravljanje celot-
nega planeta in za dobrobit 
ljudi je generalna skupšči-
na Unesca lani novembra v 
Parizu enoglasno sprejela 
odločitev o mednarodnem 
dnevu geopestrosti, ki je 
postal 6. oktober.

Prvič smo ta dan praznova-
li letos, za izvedbo osrednje-
ga dogodka v Sloveniji je re-
publiški zavod za varstvo na-
rave (v nadaljevanju zavod) 
izbral Dovžanovo sotesko. 

»Dovžanova soteska po vseh 
svojih lastnostih odlično od-
govarja namenu današnje-
ga dne glede na geološko 

zgodovino in na pestrost ge-
oloških pojavov in kamnin v 
tem območju,« je pojasnil di-
rektor zavoda Teo Hrvoje Or-
šanič, prepričan, da je spozna-
vanje in razumevanje proce-
sov, spoštovanje in izobraže-
vanje o geopestrosti enkrat-
na učilnica za bodoče rodove. 
»Danes je veliko govora o do-
moljubju. Po navadi to razu-
memo v odnosu med ljudmi, 
jaz pa pravim, da je sestavni 
del domoljubja tudi ljubezen 
do naše naravne dediščine.«

Sodelavka zavoda in na-
cionalna predstavnica Pro-
GEO Martina Stupar je pritr-
dila, da ima Slovenija izred-
no bogato geopestrost, zato 
je spodbujanje k razumeva-
nju in preučevanju tega po-
membno tudi za pametnejše 

odločitve v prihodnje.  
Povabili so tudi na terenski 
ogled Dovžanove soteske, 
ki je zaščitena kot naravni 
spomenik. Po njej sta vodila 
dr. Matevž Novak in dr. Ire-
na Mrak. »Najbolj ljudi pri-
tegne najprej sam videz so-
teske. Preprosto lepa je. Če 
se kdo odloči, da hoče ve-
deti nekaj več, priporočam, 
da se priključi kakšni vode-
ni skupini,« je povabila Mra-
kova in še dodala, da pa na 
žalost ne gre brez nadzora. 

»Ljudje mogoče ravno zara-
di slabšega poznavanja ter 
svojih, včasih nepremišlje-
nih dejanj naravi lahko ško-
dijo. S tem, ko neko območje 
zavarujemo, hkrati prispeva-
mo k temu, da se ohranja za 
naprej. Velik del ljudi se zave-
da pomena ohranjanja nara-
ve, ne pa vsi.« Novak je dodal, 
da obiskovalce ob tej narav-
ni kulisi, zanimivih oblikah 
površja, apnenčevih stebrih 
in lepi strugi s kaskadnimi 
slapovi posebej pritegnejo 

tudi fosili. Teh so sicer iz so-
teske v preteklosti, ko ni bila 
zavarovana kot naravni spo-
menik, veliko že odnesli.

Direktor tržiške občinske 
uprave Klemen Srna je pou-
daril, da je Dovžanova soteska 
ena najpomembnejših točk, 
ki je obravnavana kot narav-
ni spomenik, ne le kot pros-
tor rekreacije ali turizma. »Na 
občini si prizadevamo za bu-
tične produkte, ki pa zahteva-
jo posebno pozornost in skrb 
za ohranjanje narave.«

Suzana P. Kovačič

Dovžanova soteska je zaščitena kot naravni spomenik državnega pomena. / Foto: Tina Dokl

Žirovnica – V predlogu pro-
računa Občine Žirovni-
ca za leto 2023 so načrtova-
ni prihodki v višini dobrih 
4,2 milijona evrov in odhod-
ki v višini dobrih 5,6 milijo-
na evrov. Proračunski pri-
manjkljaj je ocenjen na dob-
rih 1,4 milijona evrov, žirov-
niška občina ga bo krila z za-
dolževanjem v višini 540 ti-
soč evrov in sredstvi na ra-
čunu ob koncu leta. Ob tem 
je župan Leopold Pogačar 
pojasnil, da pričakujejo več 
sredstev iz naslova povpreč-
nine, in sicer približno 90 ti-
soč evrov več.

Med večjimi investicij-
skimi projekti, ki so pred-
videni v prihodnjem pro-
računu, je župan poudaril 
pločnik in avtobusna posta-
jališča, 2. fazo, za kar name-
njajo 333 tisoč evrov. »Obči-
na je z DRSI podpisala so-
financerski sporazum in se 
zavezala, da bo zagotovila 49 
odstotkov investicije, preos-
tanek bo krit iz državnega 

proračuna. Nadejamo si, 
da bo DRSI izvedbo del za-
čel prihodnje leto,« je pojas-
nil župan. Poleg tega zagota-
vljajo sredstva za gradnjo ob-
voznice Vrba v višini 852 ti-
soč evrov, pri čemer pričaku-
jejo, da bodo lahko do konca 
leta vložili zahtevo za izdajo 
gradbenega dovoljenja.

Načrtujejo tudi sanacijo 
podpornega zidu pod cesto v 
Mostah, ki je ocenjena na sko-
raj 107 tisoč evrov, v okviru in-
vesticijskega vzdrževanja sta-
novanj pa obnovo električ-
ne inštalacije v šolskem blo-
ku v vrednosti 134 tisoč evrov. 
V proračunu so tudi sredstva 

za projekt sončne elektrarne 
na strehi Osnove šole Žirov-
nica in sredstva v višini dob-
rih 206 tisoč evrov za nakup 
polovice zemljišč za grad-
njo doma starostnikov. Kot 
je povedal župan, je občin-
ski podrobni prostorski načrt 
v izdelavi, ob tem pričakuje-
jo še odgovore socialnega mi-
nistra. »Iz sklada za okreva-
nje so predvidena sredstva za 
gradnjo institucionalne obli-
ke varstva starejših, zato že-
limo od ministra jasna navo-
dila in informacije, kako je s 
pridobivanjem teh sredstev. 
Občina namreč lahko zago-
tovi komunalno opremljena 
zemljišča, investicijo bo kri-
la država, v upravljanje pa bo 
dom sprejel Dom upokojen-
cev dr. Franceta Bergelja Je-
senice,« je dodal župan. Med 
drugim načrtujejo še gradnjo 
parkirišča v Doslovčah, zanj 
je predvideno 231 tisoč evrov, 
kjer bodo parkirna mesta za 
dva avtobusa in predvidoma 
osem osebnih vozil. Predlog 
proračuna so svetniki z deve-
timi glasovi za potrdili.

Žirovniški svetniki so na zadnji redni seji potrdili predlog proračuna  
za leto 2023.

Maša Likosar

Potrdili predlog proračuna

Klemen Srna in Teo Hrvoje Oršanič pred Razstavno-
izobraževalnim središčem Dolina, kjer je bil slovesni 
dogodek / Foto: Tina Dokl

Praznovanje prvega mednarodnega dneva geopestrosti je bilo posvečeno ozaveščanju družbe o pomenu pestrosti geoloških, geomorfoloških in  
hidroloških oblik in procesov, s tem pa tudi ohranjanju te naravne dediščine. Za izvedbo osrednjega dogodka je republiški zavod za varstvo narave izbral 
Dovžanovo sotesko.

Za prvič so izbrali Dovžanovo sotesko

Direktor družbe Auto-
commerce Rasto Oderlap 
je poudaril, da novi avtobu-
si nudijo zanesljivo, okolju 
prijazno in stroškovno učin-
kovito povezavo med sloven-
skimi mesti in podeželjem. 
»S svojo opremo bodo pos-
tavili standarde na področju 
medkrajevnega prometa in 
ga za potnike naredili še pri-
vlačnejšega,« je zagotovil.

Arrivina investicija sledi 
tudi ciljem infrastrukturne-
ga ministrstva. Kot je na če-
trtkovi slovesnosti poveda-
la državna sekretarka na mi-
nistrstvu za infrastrukturo 
Alenka Bratušek, so si v tem 
mandatu kot dve veliki prio-
riteti zadali zelen in bolj ka-
kovosten javni potniški pro-
met. Z novimi avtobusi se bo 
poraba goriva zmanjšala za 
60.000 litrov, emisije oglji-
kovega dioksida pa za 160 

ton letno. Hkrati bodo izbolj-
šave, ki jih prinašajo novi av-
tobusi, k uporabi javnega po-
tniškega prometa privabile 
več ljudi, upa Bratuškova, ki 
si želi, da bi tudi ostali konce-
sionarji še naprej vlagali v iz-
boljšanje voznega parka.

Z novimi avtobusi se bo 
povprečna starost voznega 
parka pomladila s 7,6 na 6,4 
leta. Skupaj ima Arriva Slo-
venija zdaj 566 avtobusov in 
950 voznikov.

Na Gorenjskem novi avtobusi

Novi avtobusi podjetja Arriva / Foto: Gorazd Kavčič

Trenutno je po podatkih naravovarstvenega atlasa 
v Sloveniji 5283 naravnih vrednot (brez jam) in kar 
3048 naravnih vrednot deloma ali v celoti vključuje 
tudi lastnosti geopestrosti. Med desetimi površinsko 
največjimi naravnimi vrednotami jih je osem, ki 
imajo na prvem mestu geomorfološko zvrst (Pokljuka, 
Jelovica, Nanos, Kraški rob, Menina planina, Kanin, 
Vrata in dolina Trebuše). Temu moramo dodati 
še 12.148 podzemnih jam. Slovenija ima tudi dva 
geoparka in enega v ustanavljanju.

1. stran

V proračunu zagotavljajo 
sredstva za gradnjo 
obvoznice Vrba v višini 
852 tisoč evrov, pri 
čemer pričakujejo, da 
bodo lahko do konca leta 
vložili zahtevo za izdajo 
gradbenega dovoljenja.
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Mestna občina Kranj bo edinega ponudnika javno-zasebnega partnerstva pri projektu Severna vrata 
pozvala, naj odda končno in zavezujočo ponudbo.

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so se na zadnji redni 
seji seznanili z dosedanjim 
potekom projekta Severna 
vrata in odločili, da Mestna 
občina Kranj (MOK) nada-
ljuje že začeti postopek jav-
no-zasebnega partnerstva, 
ki so mu zeleno luč prižgali 
že aprila 2021. Kot je znano, 
MOK načrtuje na območju 
med Kidričevo in Bleiweiso-
vo cesto, kjer je prejšnja mes-
tna oblast predvidela avto-
busni terminal, gradnjo po-
slovno-stanovanjskega kom-
pleksa Severna vrata s tremi 
stolpiči, ki bo pretežno na-
menjen zdravstveno-stori-
tveni dejavnosti, predvsem 
za potrebe Zdravstvenega 
doma (ZD) Kranj in Gorenj-
skih lekarn, v manjšem delu 
pa tudi stanovanjem.

Tanja Hrovat, vodja ura-
da za družbene dejavnosti, 
je pojasnila, da sta na javni 
razpis MOK prispeli dve po-
nudbi, od katerih je bila po-
polna le ponudba podjetja 
SGP Graditelj iz Kamnika. Z 
njim so v nadaljevanju izved-
li sedem faz konkurenčnega 
dialoga glede financiranja, 
gradnje objekta in tudi racio-
nalizacije projekta, katerega 
prvotno ocenjena vrednost 
je bila 21 milijonov evrov. A 
zaradi izrazitih sprememb 
cen na trgu, ki so deloma 
posledica covida-19, deloma 
pa rusko-ukrajinske vojne, 

je ponujena cena zasebnega 
partnerja višja. Med drugim 
so se tako odločili, da bodo 
projekt pocenili z gradnjo 
dveh namesto štirih kletnih 
etaž garaže.

Po končanih krogih kon-
kurenčnega dialoga na MOK 
ugotavljajo, da bi v primeru 
uspešnega zaključka postop-
ka javno-zasebnega partner-
stva Osnovno zdravstvo Go-
renjske (OZG) oziroma ZD 
Kranj pridobil 2550 kvadra-
tnih metrov bruto površin 
poslovnih prostorov v stolpi-
ču A in 35 parkirnih mest v 
garaži po stroškovni ceni. Po-
slovni prostori bodo neopre-
mljeni in finalno izdelani. 

Znesek, ki bi ga MOK in 
OZG morala zagotoviti, za-
sebni partner ocenjuje na 6,8 
milijona evrov (brez DDV), v 
kar ni vključena zemlja, ki jo 
prispeva občina. Nadalje bi 
morala MOK zagotoviti še 
sredstva za eno od prvih treh 
etaž v stolpiču B, ki bi bile 
prav tako v celoti namenjene 
zdravstveni dejavnosti (po 
stroškovni ceni gradnje). Go-
renjske lekarne pa pridobijo 
okoli tisoč kvadratnih metrov 
poslovnih prostorov za lekar-
no in upravo ter sedem par-
kirnih mest v garaži.

Svetniki so glede na sli-
šano odločili, da projekt 
nadaljujejo, kot je bilo 

zastavljeno. Drugi možnos-
ti – ponovitev razpisa za jav-
no-zasebno partnerstvo in 
gradnja zdravstvenih pro-
storov na alternativni loka-
ciji stare reševalne postaje – 
so namreč ocenili za slabši. 
S ponovitvijo razpisa bi tve-
gali, da se projekt zamakne 
vsaj za pol leta in da se nanj 
ne javi nihče, z gradnjo nove 
stavbe na lokaciji stare reše-
valne postaje pa ne bi zados-
tili vsem prostorskim potre-
bam kranjskega primarnega 
zdravstva in Gorenjskih le-
karn. Mestna uprava bo tako 
sedaj SGP Graditelj pozvala, 
naj odda končno in zavezu-
jočo ponudbo.

Simon Šubic

Projekt Severna vrata bodo v Kranju poskušali izvesti z zasebnim partnerjem, podjetjem 
SGP Graditelj iz Kamnika. / Foto: MOK

Škofja Loka – Z uvedbo v delo 
izbranega gradbenega izva-
jalca KPL, d. d., se ta mesec 
začenja celovito komunalno 
opremljanje novega stano-
vanjskega območja na Žov-
ščah. Vrednost naložbe je 

nekaj manj kot 2,4 milijo-
na evrov bruto, je pa ome-
njeno opremljanje predpo-
goj za začetek gradnje nove 
stanovanjske soseske na ob-
močju Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta Li-
vada Žovšče. Območje je si-
cer veliko šest hektarjev in 

tam nameravajo zgraditi 65 
enodružinskih hiš z vrtom.

Dela, ki bodo torej izvede-
na v prihodnjih osmih me-
secih, obsegajo izgradnjo in 
povezavo celotne mreže ko-
munalne in prometne infra-
strukture. Ta vključuje iz-
gradnjo fekalne in meteorne 

kanalizacije, vodovodnega, 
plinskega in telekomunika-
cijskega omrežja ter električ-
nega omrežja z novo trans-
formatorsko postajo. Ob tem 
bodo zgradili tudi povezoval-
ne ceste in pločnike ter uredi-
li otroško igrišče, avtobusno 
postajališče in ekološki otok.

Klara Mrak

Kranj – Mestna občina Kranj 
je v petek za občane in obisko-
valce, ki urejajo zadeve v pri-
stojnosti občine, odprla ločen 
vhod v svojo stavbo na Sloven-
skem trgu 1. Uradni vhod za 
mestno občino je tako po no-
vem s parkirišča Brioni, vhod 
za stranke Upravne enote 
Kranj in inšpekcijskih služb 
pa še naprej ostaja na glav-
nem vhodu v stavbo nasproti 
ploščadi na Slovenskem trgu.

V razvejani občinski stav-
bi na Slovenskem trgu 1 
imajo poleg MOK prostore 
tudi Skupna občinska upra-
va občin Gorenjske, Uprav-
na enota Kranj, inšpekcijske 
službe in nekaj drugih orga-
nizacij oziroma organov. S 
pojavom koronavirusa in z 
njim povezanimi zaščitni-
mi ukrepi je prišlo do spre-
memb pri vstopnem režimu 

predvsem na upravni enoti, 
saj morajo njene stranke na 
storitve počakati pred stav-
bo, kar med uradnimi ura-
mi povzroča dajše vrste ča-
kajočih pred glavnim vho-
dom v stavbo. V MOK so se 
zato odločili odpreti ločen 
vhod v občinski del stavbe, s 
čimer se bodo njeni obisko-
valci izognili čakanju v vrsti.

»Dosedanji glavni vhod v 
stavbo je preobremenjen s 
strankami predvsem uprav-
ne enote in je bilo nujno, da 
najdemo prijazno rešitev za 
vse, ki karkoli urejajo na me-
stni občini. Zavedamo se, da 
bo potrebno nekaj časa, da se 
navadimo na novost, ki pa je 
pozitivna ter v prid občanov 
in vseh drugih, ki prihaja-
jo urejati stvari na mestno 
občino, da jim nudimo ma-
ksimalno dober servis s čim 
manj čakanja,« je dejal žu-
pan Matjaž Rakovec.

Uraden vhod v občinski del stavbe Mestne občine 
Kranj na Slovenskem trgu je po novem urejen s 
parkirišča Brioni.

Na občino skozi 
ločen vhod

Simon Šubic

Britof – Pretekli teden je izbrani izvajalec Gorenjska gradbena 
družba začel gradnjo 3,7 kilometra dolge ceste Britof–Hotemaže, 
ki bo potekala mimo naselij Hotemaže, Visoko, Milje in Britof na 
povezavi med Kranjem od križišča na Primskovem in Preddvo-
rom. Vrednost projekta je dobrih 5,6 milijona evrov z vključenim 
DDV-jem, glavni investitor je Ministrstvo za infrastrukturo ozi-
roma Direkcija RS za infrastrukturo, v projektu pa sodelujeta še 
Mestna občina Kranj in Občina Šenčur. Izvajalec se je s pogodbo 
obvezal, da bo dela dokončal v roku 750 dni od uvedbe v delo.

Začela so se dela na cesti Britof–Hotemaže

Na nov glavni vhod v prostore Mestne občine Kranj 
opozarja že napis na klančini pred parkiriščem Brioni.  
/ Foto: Tina Dokl

Ljubljana – Ob svetovnem dnevu učiteljev, ki ga zaznamujemo 
5. oktobra, so v Ljubljani podelili najvišje državne nagrade na 
področju šolstva. Podelili so pet nagrad za življenjsko delo in 
šest za izjemne dosežke na področju šolstva. Med dobitniki 
nagrade za življenjsko delo je tudi Jelena Horvat, in sicer na 
področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Med 
drugim je delala kot vzgojiteljica v Zavodu Matevža Langusa, 
nato pa v Osnovni šoli Antona Janše v Radovljici, najprej kot 
svetovalna delavka, zadnjih sedemnajst let pa kot ravnateljica.

Nagrada tudi Jeleni Horvat

Projekt Severna vrata  
gre naprej

Območje bodo komunalno opremili predvidoma v osmih mesecih.

Bodo na Žovščah gradili že v letu 2023

V Slaščičarni KONDITOREI Ferdinand Cimzar, 
Kotmara vas / Köttmannsdorf na avstrijskem 

Koroškem, zaposlimo

SLAŠČIČARJA m/ž
(KONDITOR)

Zaželjene so delovne izkušnje in osnovno znanje 
nemščine. Po potrebi vam nudimo tudi možnost 

bivanja. Nudimo vam zelo dobro plačo, 14 x letno.
Prosimo, javite se nam na:

KONDITOREI Ferdinand Cimzar
A-9071 Kotmara vas / Köttmannsdorf, Hauptstrasse 10

T:  +43 664 16 01 488
E:  ferdinand@cimzar-sen.at
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Kranj – Mestna občina Kranj je tudi pred Domom krajanov 
Primskovo vzpostavila režim kratkotrajnega parkiranja oziro-
ma t. i. modro cono. Ob delavnikih je možno parkiranje največ 
do dve uri, čas prihoda na parkirišče pa je treba ustrezno 
označiti. Ob koncih tedna in praznikih je parkiranje še naprej 
neomejeno, prav tako so do neomejenega parkiranja upravi-
čeni imetniki parkirnih abonmajev. Te je za 30 evrov mesečno 
ali 300 evrov letno mogoče pridobiti na Komunali Kranj.

Tudi na Primskovem uvedli modro cono
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Poljane – Po izselitvi vseh 
dosedanjih najemnikov pro-
storov v starem kulturnem 
domu so ga minuli teden za-
čeli rušiti, da bi tako pripra-
vili prostor za gradnjo nove-
ga. Nov kulturni dom je si-
cer po besedah tajnika kra-
jevne skupnosti Poljane An-
tona Debeljaka že večdesetle-
tna želja krajanov Poljan, kra-
jevne skupnosti in kulturne-
ga društva.

»Prve idejne zasnove no-
vega objekta so potrjevali že 
v letih od 2010 do 2014, a se 
je vedno ustavilo pri vpraša-
nju poplavne ogroženosti 
tega območja,« sta pojasnila 
predsednik in tajnik krajevne 
skupnosti France Dolenec in 
Anton Debeljak in dodala, da 
so prav poplave, ki so Poljane 
prizadele v letu 2014, pripo-
mogle k hitrejši izvedbi pro-
tipoplavnih ureditev. Tako so 
lahko na podlagi že obstoje-
če idejne zasnove znova prip-
ravili projekt gradnje novega 
kulturnega doma, vse skupaj 
pa je sovpadlo tudi z držav-
nim razpisom, na katerem 
jim je za omenjeni projekt us-
pelo pridobiti okrog milijon 
evrov in pol. »Pogoj, da smo 
na razpisu sploh lahko kandi-
dirali, pa je bilo lastništvo se-
danjega objekta, ki ga je ob-
čina odkupila od župnije.« 
Poleg nove večnamenske 

dvorane s tristo sedišči naj bi 
v novozgrajenem kulturnem 
domu uredili tudi novo, več-
jo knjižnico, skupne prostore 

za društva in pisarno krajevne 
skupnosti.

Zaradi porušenja stare 
stavbe kulturnega doma pa 
so morali začasne prostore 

za delovanje poleg krajevne 
skupnosti poiskati še Kul-
turno društvo dr. Ivan Tav-
čar Poljane, plezalno dru-

štvo Cempin, Športno dru-
štvo Poljane in krajevna 
knjižnica, ki je že pred ča-
som začela delovati na loka-
ciji Poljane nad Škofjo Loko 

28 oziroma v prostorih nek-
danje pekarne. Učilnico za 
verouk so preselili v spodnje 
prostore cerkve v Poljanah, 
za večino pohištva in opre-
me krajevne skupnosti in 
društev so začasno mesto 
našli v skladišču v Todražu. 
»Kulturno društvo bo v do-
govoru z Zavodom Poljan-
ska dolina delovalo v Šubi-
čevi hiši, predstave pa bodo 
v dogovoru z občino prip-
ravljali v Sokolskem domu v 
Gorenji vasi,« je še razložil 
Debeljak.

Pretekli teden so začeli rušiti stari kulturni dom v Poljanah. / Foto: Jure Ferlan

Tradicionalni lončar, mojster domače obrti, prejemnik 
zlate vitice za ustvarjalni opus in prizadevanje na podro-
čju ohranjanja ter razvijanja domače obrti na Sloven-
skem, dobitnik več priznanj za vrhunske lončarske izdel-
ke, predsednik sekcije za domačo obrt OZ Kamnik in OZS 
ter prejemnik znaka kakovosti in drugih priznanj Franc 
Kremžar se je za vedno poslovil od svojega lončarskega 
vretena. Živel in ustvarjal je na Gmajnici pri Komendi.

Leta 1956 se je rodil v družino, kjer je lončarilo že več ro-
dov tako po očetovi kot materini strani. Nadaljeval je tra-
dicijo, ohranjal in nadgrajeval bogato dediščino tega ob-
močja, kjer je bilo dolga stoletja središče lončarske obrti.

Pestro paleto njegovih tradicionalnih izdelkov, od ko-
mendskih skled, latvic, piskrov, potičnic oziroma potični-
kov do vrčev, pekačev, skodelic ipd., so dopolnjevali izdel-
ki po naročnikovih željah, izdelki za razne jubileje, pro-
tokolarna darila, izdelki, ki so nastajali v sodelovanju z 
raznimi oblikovalci, kot sta Oskar Kogoj in Matjaž Deu, 
sodeloval je z dr. Janezom Bogatajem in drugimi. Imel je 
izreden smisel za obliko. Bil je predan glini in dotiku, kot 
da bi njegove roke videle, ko je oblikoval na vretenu po pre-
dlogi. Glino je kopal, predeloval in pripravljal sam, saj so 
dobra glina, občutek in izkušnje nujnost za dobrega lon-
čarja, je rad povedal.

»Za lončarski kolovrat moraš biti rojen,« je rekel in dvig-
nil pogled proti meni, ki sem ga nemo in z občudovanjem 
opazovala pri delu. »In treba je imeti ljubezen do gline in 
do dediščine,« je še dodal.

Ko je končal, si je obrisal roke v predpasnik. Prišla sem, 
da bi se pri njem učila lončarjenja. Bilo je davnega leta 
1991. Iz teh prvih poskusov na vretenu v njegovi delavnici 
se je razvilo mnogo več. Z njim in dr. Janezom Bogatajem 
smo leta 1992 pod okriljem ILA, d. o. o., ustanovili Lončar-
sko šolo Blatnica, kjer je Francelj, kot smo mu rekli, pouče-
val. V dobro oblikovanem konceptu izobraževanja, z lju-
beznijo do gline, lončarske dediščine in željo po prenaša-
nju znanja je iz te šole izšlo kar nekaj dobrih lončarjev, ki 
delujejo še dandanes. Žal šola ni dolgo vzdržala. Podpore 
družbenega in gospodarskega okolja ni bilo dovolj, kot tudi 
ne za rokodelska znanja in njihove nosilce. Franc Krem-
žar se je zavzemal za to na različne načine, tudi kot pred-
sednik sekcije OZ Kamnik in OZS, in se večkrat jezil, da 
se stvari ne premaknejo. Vendar je njegova ljubezen vztra-
jala, delal je vse do konca svojega življenja.

Bil je rojen za lončarja. V Etnografskem muzeju za 
prihodnje rodove hranijo celoten opus njegovih izdelkov. 
Tako kot številnim drugim je tudi hčeri Poloni, ki nada-
ljuje družinsko tradicijo, predal znanje generacij izdelo-
vanja na lončarskem vretenu. In prav vsaka njegova skle-
da, vsak izdelek, ki ga imamo na svojih policah, nosi sle-
di rok Franca Kremžarja, ki so ustvarjale celih 53 let z vso 
predanostjo.

Hvala za vse, kar si nam dal.
S spoštovanjem,   
Tatjana Hlačer

Mateja Rant

V središču Poljan so konec preteklega tedna porušili stari kulturni dom, na mestu katerega bodo v 
prihodnje zgradili novega, sodobnejšega.

Ostale le ruševine Franc 
Kremžar
(1956–2022)

Na občini so morali zaradi porušenja kulturnega 
doma poiskati tudi nadomestno lokacijo za volišče. V 
času letošnjih predsedniških in lokalnih volitev bodo 
tako volišče uredili v Šubičevi hiši.

U t r i n k i  i z  m o j i h  d n iZmagali so! 18. del

»Landeck«, ta napis na 
postajni zgradbi je bilo prvo, 
kar je vsakomur padlo v oči, 
ko se je vlak ustavil in so spre-
mljevalci ukazali izstopiti. Z 
neizmerno bolečimi občut-
ki v srcu, težkih korakov se je 
potem kolona ljudi pomika-
la po poti z železniške posta-
je proti vojašnici. Bili so v ko-
loni možje zrelih let, potem 
krepki fantje, pa tudi mlade-
niči, še skoro otroci. Nekateri 
so bili obloženi s kovčki, dru-
gi so nosili skromne zavitke, 
mnogi pa so bili čisto pra-
znih rok. Ti slednji niso ime-
li časa, da bi si karkoli pripra-
vili na to nepričakovano pot. 
Saj se niso mogli niti poslo-
viti od svojih dragih doma-
čih. Šele ko pridejo na mes-
to, bodo domov sporočili, da 
niso več na delu v tovarni, v 
rudniku, na železnici, kjer so 
bili dotlej in od koder so še 
mogli kdaj priti obiskat svo-
je domače. To je prišlo tako 
nenadoma, da skoro verjeti 

niso mogli. Ko pa so se prav 
zavedeli svojega nezavidlji-
vega položaja, so že bili pod 
nadzorstvom mož z zname-
njem kljukastega križa in 
mrtvaške glave. Tedaj izbire 
ni bilo več. Njih pot je vodi-
la k orožju in potem v bojni 
metež. Vojak stražar je dvig-
nil zapornico in s tem priha-
jajoči množici dovolil vstop 
v vojašnico. Za poslednjimi 
prišleki pa se je tista zapor-
nica znova spustila … Ko so 
vse razdelili po dvonadstro-
pnih ležiščih v lesenih ba-
rakah, so za njimi pripelja-
li cel voz vojaških uniform. 
Naj bi si vsak sam izbral po 
velikosti. Oni pa so stali ob 
skladovnici brez besed, tudi 
brez gibov. Strah jih je bilo 
teh osovraženih zelenih ob-
lek. Bali so se tistih tolikok-
rat prekletih znamenj na ro-
kavih in na kapah. Šele po-
tem, ko je oficir surovo za-
povedal, so se sklonili in po-
iskali vsak zase potrebne ko-
made. Potem jih je vojak vo-
dil v kopalnico. Od tam so se 

vračali čisto drugi ljudje. Ne 
drugačni samo na zunaj, po 
obleki. Tudi notranjost jim 
je bila vsa drugačna. Sleher-
ni od teh je gledal v sebi po-
dobo zveri, kakršne že dolgo 
prinašajo svetu in tudi njego-
vim toliko gorja. In sedaj, ko 
se zdi, da je moč kljukaste-
ga križa že prešla zenit, naj 
bi veliki rajh reševali oni, do 
včeraj še »podljudje« ime-
novani. V vrste so se zbra-
li boječe in negotovo. Sra-
movali so se drug drugega, 
čeprav so se zavedali, da so 
vsi na tem položaju proti 
svoji volji in brez svoje kriv-
de. Zavest nepopisnega po-
nižanja pa je bila še večja, ko 
so nato korakali mimo tabo-
rišča ujetnikov premagane 
jugoslovanske vojske. Podo-
ficirji so na svojih kapah še 
vedno nosili znake dvogla-
vega belega orla. Zavidali 
so jim in želeli bi si stopiti 
mednje in se jim pridružiti, 
ko bi to bilo mogoče … Nato 
so minevali dnevi in tedni. 
Vsak dan znova so morali 

poslušati neskončno dolge 
govore, hvalnice firerju in 
državi. Vsak dan vaje z orož-
jem. Srca vseh pa so bila tako 
nesprejemljiva za vse to … 
Sčasoma so se vsaj privadili 
drug drugega. Spoznali so se 
med seboj. Bil je tam Janez 
iz Gorenjske, velik, da je ho-
dil v prvi vrsti. Zraven Pepe 
iz Prekmurja, potem Adolf 
iz Štajerske, dalje Franclji, 
Toneti, Jožeti itd. Prav zadaj 
pa Franček iz Prlekije in še 
nekaj njemu enakih, še sko-
ro otrok. Razen nekaj izjem 
– vsi Slovenci. Skupaj s spo-
znavanjem je raslo tudi zau-
panje. Prenekateri načrti so 
se porajali ob zaupnih raz-
govorih. Vsi ti sicer niso us-
peli, nekateri pa vendarle so 
… Iz tega zaupanja in prija-
teljstva je predvsem vedno 
bolj rasla in se krepila zavest, 
da so kljub nemškim unifor-
mam – Slovenci in da nočejo 
storiti ničesar, kar bi njiho-
ve časti ne bilo vredno. Tis-
to leto je visok sneg zapadel 
alpski svet Tirolske.

Janez Kunšič 

Bled – V sredo, 12. oktobra, bodo ob 19. uri v Infocentru Tri-
glavska roža Bled odprli mednarodno arhitekturno razstavo 
Constructive Alps (V Alpah gradimo konstruktivno), ki pred-
stavlja nagrajene gradnje in obnove v Alpah v obdobju dveh 
let. Na ogled bo 28 izvedenih arhitekturnih projektov, ki so 
bili uvrščeni v ožji izbor v sklopu mednarodne arhitekturne 
nagrade Constructive Alps 2020. Mednarodna strokovna ko-
misija je novembra 2020 v švicarskem Planinskem muzeju v 
Bernu razglasila rezultate, od 28 projektov iz ožjega izbora je 
nagradila tri, sedmim pa je podelila priznanja. Med njimi so 
biotehniški izobraževalni center, gorsko gostišče, montažna 
hala za proizvodnjo lesenih zabojnikov, večstanovanjska stav-
ba, domačija, prenova zaselka, gorska kapela, gospodarsko 
poslopje, mlekarna, stanovanjska soseska, prenova alpske-
ga skednja, večnamenski objekt, žičniška postaja. Nagrado 
od leta 2010 razpisujeta Kneževina Lihtenštajn in Švicarska 
konfederacija, podpirajo pa jo države pogodbenice Alpske 
konvencije Avstrija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, 
Slovenija in Švica. Razstava bo na ogled do 13. novembra 
letos.

V Alpah gradimo konstruktivno
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N
ajbolj vidni 
so v t. i. ro-
žnatem okto-
bru, mesecu 
ozaveščanja 

o raku dojk, v katerem s šte-
vilnimi dejavnostmi in do-
godki opozarjajo na pomen 
zdravega načina življenja, 
zgodnjega odkrivanja bolez-
ni in na odgovornost do svo-
jega zdravja.

Rak dojk je v Sloveniji naj-
pogostejši rak pri ženskah. 
Med obolelimi sta tudi eden 
do dva odstotka moških. Po 
podatkih slovenskega Regi-

stra raka je bilo v letu 2019 
na novo odkritih 1.568 pri-
merov raka dojk pri ženskah 
in 15 pri moških, umrlo je 
433 žensk in 10 moških. Pre-
živetje žensk z diagnozo rak 
dojk se povečuje, petletno 
preživetje žensk, ki so zbo-
lele v obdobju 2014–2019, je 
87,3 odstotka. Število žensk, 
ki so se zdravile ali se zdra-
vijo zaradi raka dojke, je v 
Sloveniji več kot 19 tisoč. 
Kot poudarjajo v Združenju 

Europa Donna Slovenija, je 
rak dojk zelo dobro ozdra-
vljiv, če je odkrit začetne-
mu stadiju, kar pomeni, da 
je rak omejen samo na dojko 
in da je manjše velikosti (do 
2 centimetra). »Za zmanj-
ševanje umrljivosti je po-
membno ozaveščanje o pre-
ventivi, zgodnje odkrivanje 
bolezni in takojšnje učinko-
vito ter vsaki bolnici prilago-
jeno zdravljenje. K odkriva-
nju manjših, netipnih spre-
memb pripomore državni 
presejalni program Dora.«

Ob 25. obletnici ustano-
vitve združenja so se spom-
nili začetkov ozaveščanja o 

raku dojk v Sloveniji in de-
diščine, na kateri gradijo še 
danes.

Predsednica Združenja 
Europa Donna Slovenija Ta-
nja Španić je poudarila na-
daljevanje programov in de-
javnosti združenja, s kate-
rimi širijo ključna sporoči-
la ozaveščanja o raku dojk. 
Zahvalila se je tudi podje-
tjem, ki z rožnatimi izdelki 
zbirajo sredstva ter podpira-
jo njihovo delovanje.

Združenje Europa Donna Slovenija letos 
zaznamuje 25 let ozaveščanja o raku dojk, 
zagovorništva bolnikov in podpore bolnicam in 
njihovim svojcem ob spoprijemanju z diagnozo.

Suzana P. Kovačič

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj pripravlja 
sprehod in literarni večer članov društva ob bližnjem dnevu 
bele palice. Udeleženci se bodo v petek, 14. oktobra, ob 10. uri 
izpred stavbe društva na Cesti Staneta Žagarja 27 sprehodili 
do mestnega jedra in nazaj ter opozarjali na ovire in prepreke, 
ki jih ovirajo pri vsakodnevnem gibanju v urbanem okolju. 
Na literarnem večeru bodo ob 17. uri v Mestni knjižnici Kranj 
predstavili dela pisatelja Jakoba Aleševca.

Društvo Solzice, ki deluje na celotnem območju Slovenije in 
ima sedež v Krškem, nudi pomoč družinam, ki so izgubile ot-
roka med nosečnostjo ali kmalu po porodu. Vsako leto zazna-
mujejo spominski dan. V soboto, 15. oktobra, ob 17. uri vabijo 
v spominske parke oziroma pokopališča po več slovenskih 
krajih. Na Blejski Dobravi bo dogodek potekal na mestu, kjer 
bo spominski park. Ob glasbi in sočutni besedi bodo spustili 
balone »na drugo stran neba do nikoli pozabljenih otrok«.

Ob dnevu bele palice sprehod in literarni večer Nikoli pozabljeni otroci

Občina Kranjska Gora je v sodelovanju z Večgeneracijskim 
centrom Ljudske univerze Jesenice in Združenjem Europa 
Donna Slovenija začetek rožnatega meseca zaznamovala 
z rožnato kamnito pentljo na trgu na Gorici v Kranjski Gori. 
/ Foto: Karmen Sluga

Rožnati 
oktober

www.gorenjskiglas.si

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

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

Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Suha nožnica
Suha nožnica ali atrofični vaginitis je stanje, ki najpogosteje 
nastane zaradi pomanjkanja estrogenov. To vodi v tanjšanje 
nožnične sluznice in posledično zmanjšano vlažnost nožnice. 
Težave s suho nožnico imajo lahko ženske v katerikoli starosti, 
vendar so pogostejše v obdobju po menopavzi.
Vzrokov za pomanjkanje estrogena je več. Estrogen je naj-
pomembnejši ženski spolni hormon. Izločajo ga jajčniki in je 
odgovoren za primerno vlažnost nožnice, za njeno elastič-
nost in kislo okolje. Težave s suho nožnico se lahko pojavijo 
po kirurški odstranitvi jajčnikov, po porodu in v času doje-
nja, po obsevanju ali kemoterapiji pri zdravljenju raka, ob 
jemanju antidepresivov ali protiestrogenskih zdravil ter v 
primeru določenih avtoimunskih bolezni. Lahko pa je tudi 
posledica kajenja, spolne neaktivnosti ter prepogostega 
umivanja, kjer se izpira nožnico, ali uporabe neprimernega 
mila, ki suši sluznico. 
Težave, ki jih imajo ženske zaradi suhe nožnice, so zelo nepri-
jetne. Mednje sodijo pekoč občutek v nožnici, srbečica, izce-
dek iz nožnice, pekoč občutek ob uriniranju, pogosto urinira-
nje, krvavitve in izcedek ob oz. po spolnem odnosu, boleči 
spolni odnosi in posledično zmanjšano zanimanje za spol-
nost. 
Številne ženske se dnevno srečujejo s težavami zaradi suhe 
nožnice, le redke zaradi tega obiščejo ginekologa. Da bi teža-
ve omilili, velja najprej začeti s spremembami življenjskega 
sloga:
Za umivanje intimnih predelov ne uporabljamo mila za telo, 
ampak mila, ki imajo kisel pH. Mila naj ne vsebujejo parabe-
nov, umetnih dišav, sulfatov ... Najbolje pa je uporabljati le 
vodo. 
Perilo naj bo bombažno ali iz drugih naravnih materialov.
Kopanje v klorirani vodi izsuši kožo in sluznice, tako tudi vagi-
nalno sluznico. Ravno tako dehidrirata kožo in sluznice uživa-
nje alkohola in kave, še posebno škodi kajenje. 
Zelo pomembna je hidracija, torej pitje dovolj tekočine, naj-
bolje vodo ali nesladkan čaj.
Na težave vplivajo tudi stres, anksioznost in depresija ter 
nepravilna prehrana. Bodimo pozorne, da naša hrana vsebuje 
dovolj vitaminov in je bogata z izoflavoni, npr. soja, oreščki, 
laneno seme, jabolka, češnje ..., da se izogibamo mastni in 
sladki hrani ter se redno gibamo. 
Pomembne so tudi tehnike sproščanja kot je npr. joga. Koris-
tijo sproščanje mišic medeničnega dna, akupunktura …
Lajšanje težav s suho nožnico je v veliki meri sestavljeno iz 
hormonskih in nehormonskih terapij. Vsako zdravljenje  
je osredotočeno na lajšanje simptomov in pomoč pri obnovi 
tkiva. 
Nehormonsko zdravljenje večinoma temelji na vaginalnih vla-
žilnih gelih in lubrikantih, ki so zelo učinkoviti in preprosti za 

uporabo. Vaginalne vlažilne gele lahko varno uporabljate dlje 
časa, čeprav jih je treba redno nanašati. Lubrikanti se lahko 
uporabljajo za zmanjšanje bolečine med spolnim odnosom. 
Vlažilni geli vsebujejo hialuronsko kislino, ki je naravna snov 
in jo najdemo v koži, sklepih in vseh sluznicah, vključno z nož-
nico. Lahko veže velike količine vode, zato deluje kot odličen 
vlažilec. Poleg tega je biološko aktivna molekula, ki pomaga 
in spodbuja proces obnove tkiva. Pogosto se uporablja v veli-
kem številu izdelkov za nego kože in medicinskih izdelkov ter 
v lepotni kirurgiji. Pred uporabo lubrikantov ali vlažilcev je 
smiselno izključiti bakterijsko ali glivično vnetje nožnice. Izra-
zitejše težave si lahko lajšate z izdelki za vstavljanje v nožnico 
(vaginalete, globule).
Za ženske s hujšimi težavami in tistimi, pri katerih simptomi 
po nehormonskem zdravljenju vztrajajo, je potreben obisk pri 
zdravniku.
V lekarnah imamo brez recepta na voljo veliko izdelkov, ki 
ženski olajšajo težave. Vedeti pa moramo, da je vsaka ženska 
nekaj posebnega. Kar bo pomagalo eni, ne bo njuno tudi drugi. 
Če se vam je ob branju članka porodilo še kakšno vprašanje, 
vas vljudno vabimo v najbližjo enoto Gorenjskih lekarn ali na 
spletno stran www.gorenjske-lekarne.si, kjer smo vedno na 
voljo za nasvete in vprašanja. 

Ana Žibert, farm. teh.

olja   masla 
Rastlinska

in

Na Bledu in v bohinjski občini so že imeli razne 
delavnice in tudi stojnice, na katerih so ozaveščali o 
raku dojk, ponekod so v rožnato ovili tudi drevesa. 
Kar nekaj dogodkov se bo v Bohinjski Bistrici, Gorjah, 
Radovljici, na Jesenicah ... do konca meseca še zvrstilo.



9

Oglas

9Zdravje & lepota, torek, 11. oktobra 2022

SIVA MRENA

Operacija na napotnico, 
sedaj brez čakalne dobe
Je vaš vid zamegljen ali neizostren? Se vam barve zdijo blede in neizrazite? 
Vam očala ne služijo več? Se vam zdi svetloba presvetla ali bleščeča?  
Če ste opazili enega ali več od teh simptomov, imate morda sivo mreno.  
V Očesnem centru Preskar razumejo vaše težave in vam z veseljem pomagajo. Dr. Peter Preskar

Kettejev drevored 32,  
Novo mesto,  
07 33 24 144  

okulist@preskar.si  
www.preskar.si

Očesni center Preskar je za-
sebni medicinski center, v kate-
rem celostno poskrbijo za oči 
in dober vid. Odlikuje jih 15 let 
izkušenj in uspešnih zgodb. 
Poleg več kot 10.000 okulistič-
nih pregledov vsako leto opra-
vijo tudi več kot 2.000 očesnih 
operacij, do sedaj že več kot 
30.000. Specializirani so pred-
vsem za operacije dioptrije in 
operacije sive mrene, slednjo 
lahko v njihovem centru v No-
vem mestu opravite tudi na 
napotnico brez čakalnih dob.
Če se odločite za operacijo sive 
mrene v Očesnem centru 
Preskar, vas bo operiral zdrav-
nik specialist oftalmolog Peter 
Preskar. Je izkušen očesni ki-
rurg, ki mu mnogi zaupajo svoj 
»pogled«. Med specializacijo se 
je med drugim izobraževal tudi 
na svetovno znani kliniki Moor-
fields Eye Hospital v Londonu, 
leta 2007 pa je v Parizu opravil 
še Evropski specialistični izpit iz 
oftalmologije. Z njim smo se 
pogovarjali in podal nam je od-
govore na najpogostejša vpra-
šanja glede sive mrene.

Kaj sploh je siva mrena?
Siva mrena ali katarakta je za-
motnitev očesne leče, ki se na-
haja za šarenico v sredini oče-
sa. V zdravem očesu je leča 
prozorna in opravlja nalogo 
lomljenja svetlobnih žarkov, 
ob pojavu sive mrene pa po-
staja leča postopno vse bolj 
siva oziroma rjava, zato pride 
do motenj v prehajanju svetlo-
be v oko. Vid posledično posta-
ja vse bolj meglen in ga z očali 
ni možno izboljšati. Z napredo-
vanjem sive mrene se kakovost 
vida postopno zmanjšuje, kar 
lahko zelo vpliva na kakovost 
življenja, saj slabši vid začne 
omejevati naše vsakodnevne 
aktivnosti.

Ali slab vid zaradi sive mrene 
lahko izboljšam z očali z moč-
nejšo dioptrijo?
Na začetku pojava sive mrene 
se vidno ostrino da izboljšati z 
novo dioptrijo na očalih. Ko pa 
siva mrena napreduje, z novimi 
očali ne dosežemo več boljše 
vidne ostrine in tako za izbolj-

šanje vida pride v poštev le 
operacija.

Nam lahko na kratko razloži-
te postopek operacije sive 
mrene? 
Operacija poteka v lokalni, ka-
pljični anesteziji (brez injekcij), 
zato ni potrebno, da na opera-
cijo pridete tešči, prav tako lah-
ko jemljete vsa zdravila, ki jih 
imate predpisana. Pred opera-
cijo vas bo zdravnik, ki vas bo 
operiral, še pregledal. Operaci-
jo sive mrene izvajamo ambu-
lantno, zato odidete domov še 
isti dan. Na operacijo vas mora 
nekdo pripeljati, saj na dan 
operacije po opravljenem po-
segu ne smete sami voziti avta. 

Kaj se z mojim očesom med 
operacijo pravzaprav dogaja?
Pri operaciji sive mrene skozi 
majhen stranski roženični rez 
ultrazvočno utekočinimo in od-
stranimo vašo naravno očesno 
lečo, ki je postala motna, nato 
pa jo nadomestimo z umetno 
znotrajočesno lečo (IOL), ki je v 
očesu ne boste čutili in bo v 
očesu ostala vse življenje. 
Obstaja več vrst znotrajočesnih 
leč, razdelimo jih lahko v dve 
skupini – standardne in pre-
mium očesne leče. Tehnika 
operacije sive mrene je enaka 
oziroma se bistveno ne razliku-
je glede na vrsto leče.

Nam prosim razložite, kakšna 
je razlika med standardno in 
premium lečo?
Pri nas uporabljamo le leče vo-
dilnih svetovnih proizvajalcev, 
tako je kakovost vseh vrst leč 
enaka in tudi končna kakovost 
vida med različnimi lečami je 
primerljiva. Razlika med njimi 
je le v tem, ali boste po opera-
ciji za oster vid še potrebovali 
očala ali vam pa bo z operacijo 
sive mrene odstranjena tudi 
dioptrija in cilindri na vse raz-
dalje.

Standardna leča omogoča 
do ber vid le na eno razdaljo, 
praviloma na daljavo, za bliži-
no (branje, ročna dela, delo za 
računalnikom) pa boste potre-
bovali očala. Po dogovoru s 

kirurgom pa se pred operacijo 
lahko odločite za dober vid 
brez očal na bližino in boste v 
tem primeru očala uporabljali 
le za daljavo. Če je pri vas pri-
sotna še cilindrična dioptrija, 
pa boste po operaciji z vstavi-
tvijo standardne leče za oster 
vid potrebovali očala za dalja-
vo in bližino. Operacija z vsta-
vitvijo standardne leče je krita 
z zdravstvenim zavarovanjem 
in jo lahko v našem centru op-
ravite na napotnico brez ča-
kalnih dob.

Po vstavitvi premium leče pa 
so pacienti v veliki meri neod-
visni od očal. O izbiri leče se 
boste pred operacijo lahko po-
govorili z našimi zdravniki, ki 
vam bodo glede na stanje oče-
sa in vaše želje svetovali, kate-
ra leča bi bila za vas najprimer-
nejša. Operacija sive mrene z 
vstavitvijo premium leče ni 
krita z zdravstvenim zavarova-
njem, je torej samoplačniška. 
Za vstavitev te leče je tudi po-
membno, da na očeh niso pri-
sotne druge bolezenske spre-
membe.

Torej je res, da se z operacijo 
sive mrene istočasno lahko 
odpravi tudi dioptrija?
Da. Če se odločite za vstavitev 
premium leče, vam lahko isto-
časno odpravimo tudi dioptri-
jo. Pred vstavitvijo te leče je 
potreben dodatni predopera-
tivni pregled, na podlagi kate-
rega potem individualno naro-
čimo lečo.

Kdaj je najprimernejši čas za 
operacijo sive mrene?

Ko slabši vid začne pacienta 
motiti pri vsakodnevnih aktiv-
nostih, je pravi čas za takšno 
odločitev.

Ali lahko operirate obe očesi 
v istem dnevu?
Lahko, če si tako želite.

Koliko časa po operaciji se 
oko celi?
Operirano oko se celi približno 
tri tedne, zato v tem času 
odsvetujemo mencanje očesa 
in obisk bazena, en teden pa 
priporočamo tudi izogibanje 
prahu, prepihu in večjim fizič-
nim obremenitvam.

Kdaj po operaciji lahko priča-
kujem izboljšanje vida?
Zaradi anestezije in kapljic za 
širitev zenice je vid na dan ope-
racije praviloma še meglen. Ve-
čina pacientov vidi dobro že 
naslednji dan po operaciji, vid 
pa se lahko izboljšuje še nekaj 
dni ali tednov.

Ali je možno, da pacienti po 
operaciji sive mrene ne vidijo 
najbolje? 
Ob predpostavki, da ima paci-
ent s sivo mreno zdravo očesno 
ozadje, torej nima drugih 
očesnih bolezni, kot so npr. de-
generacija rumene pege, glav-
kom, prisotnost membrane v 
centru za vid in podobno, z 
operacijo dosežemo bistveno 
izboljšanje vidne ostrine. Če pa 
so pri pacientu prisotne sprem-
ljajoče očesne bolezni, se vid 
po operaciji sive mrene izboljša 
le toliko, kolikor je na slabši vid 
vplivala siva mrena. Ob tem ve-
lja omeniti, da se pri pacientih z 
napredovano sivo mreno po-
gosto te spremembe na očes-
nem ozadju lahko odkrijejo 
šele po operaciji sive mrene. 
Verjetnost, da do izboljšanja vi-
dne ostrine ne bi prišlo zaradi 
komplikacij med operacijo, pa 
je zelo majhna.

Ali mi bo po operaciji predpi-
sana kakšna očesna terapija?
Da, ob odhodu iz našega centra 
prejmete recepte za kapljice, ki 
jih začnete dajati v operirano 
oko že na dan operacije.

Ali se siva mrena lahko po-
novi?
Siva mrena se ne more ponovi-
ti, lahko pa se zgodi, da pacien-
te čez nekaj časa zopet začne 
motiti meglen vid. Vzrok za to 
je zamotnitev zadnje lečne 
kapsule, v katero je bila vsta-
vljena leča. To zamotnitev od-
stranimo s hitrim ambulantnim 
laserskim posegom.

Ali moram operacijo plačati?
Pri nas lahko operacijo sive mre-
ne opravite na zavarovanje z na-
potnico ali samoplačniško. V 
primeru, da se odločite za vsta-
vitev premium leče, pa je opera-
cija v celoti samoplačniška.

Ali je operacija res edina 
učinkovita metoda zdravlje-
nja sive mrene?
Da. Bi pa želel poudariti, da je 
operacija sive mrene ena naj-
pogostejših očesnih operacij in 
je v rokah izkušenega kirurga 
eden najvarnejših in najučinko-
vitejših posegov.

Kako se lahko naročim na 
operacijo?
Na operacijo se lahko naročite s 
klicem na telefonsko številko 
07 33 24 144, po e-pošti oku-
list@preskar.si ali osebno v eni 
izmed naših poslovalnic. Za 
opera  cijo sive mrene na zava-
rovanje po trebujete napotnico 
osebnega zdrav nika ali okuli-
sta. Več informacij lahko prido-
bite na naši internetni strani 
www.preskar.si.

Operacija sive mrene je torej 
eden najvarnejših in najučin-
kovitejših posegov, s katerim 
vam lahko v Očesnem centru 
Preskar izboljšajo vid in omo-
gočijo tudi življenje brez 
očal. 

Zaupajte strokovnjakom 
Očesnega centra Preskar, ki so 
že mnogim pomagali pri povr-
nitvi dobrega vida. Operacija 
vam ne bo povrnila zgolj vida, 
pač pa vam bo tudi olajšala 
življenje, v katerem boste zno-
va lahko uživali pri delu in de-
javnostih, ki vas veselijo.
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N
a dan rojstva in
dijskega vodi
telja Mahatme 
Gandhija, 2. 
oktobra, obele

žujemo mednarodni dan ne
nasilja. Gandhi je bil namreč 
vpliven zagovornik nenasil
nega protesta oziroma zavra
čanja uporabe fizičnega nasi
lja. V Splošni bolnišnici Jese
nice so ta dan zaznamovali s 
posebno stojnico, s katero so 
v ponedeljek, 3. oktobra, oza
veščali mimoidoče in jih opo
zarjali na to, da je nasilje ne
potrebno in škodljivo.

Sandra Jerebic, predstav
nica vodstva za kakovost in 
odnose z javnostmi, je po
jasnila: »Nasilje se je po 
bolnišnicah in zdravstve
nih ustanovah močno raz
širilo, vendar na žalost os
taja neprijavljeno. S stojni
co želimo predvsem opozo
riti na to, da nasilje v nobe
nem primeru ni rešitev in 
da vedno povzroča škodo, 
in ne koristi.« Dodala je, da 
opažajo zelo veliko verbal
nega nasilja, ki  največkrat 
poteka po telefonu ter v ča
kalnicah. Največkrat sta to
rej krivca za nesprejemljivo 
obnašanje pacientov njihova 

nestrpnost ter splošno neza
dovoljstvo z zdravstvenim 
sistemom.

V bolnišnici pa se na žalost 
srečujejo tudi s fizičnim na
siljem. Jerebiceva je razloži
la, da se je število prijavljenih 
primerov v primerjavi z lan
skim letom zmanjšalo, tako 
da so letos zabeležili 'zgolj' 
eno brco pacienta v medicin
sko sestro, vendar jo je vod
ja policijskega okoliša Miro
slav Volmajer dopolnil: »Pro
blem je, ker zaposleni ne pri
javijo nasilja. Večkrat pride
mo na urgenco in vidimo na
silje, vendar do prijav ne pri
de. Velikokrat se ljudje boji
jo nadaljnjih postopkov in ne 
želijo skozi morebitne sod
ne procese.« Volmajer je do
dal, da v bolnišnicah največ
krat posredujejo zaradi posa
meznikov, ki pregloboko po
gledajo v kozarec, druga veja 
nasilnih pacientov pa je ve
zana na njihovo zdravstveno 
stanje, pogosto so to demen
tni pacienti, ki se ne zaveda
jo svojega obnašanja in oko
liščin.

Na stojnici so sodelova
li tudi dijaki Srednje zdrav
stvene šole Jesenice. Edin 
Mulalić je pojasnil: »Šola 

nas pripravlja na realne si
tuacije, uči nas primerne
ga komuniciranja, kako oh
ranjati spoštljivost in mir
nost tudi v primerih, ko to 
ni najbolj mogoče.« Do
dal je, da se mu dozdeva, 
da so dijaki večkrat deležni 

neprimernega komunicira
nja s strani pacientov, saj ti 
mislijo, da niso dovolj kom
petentni. »Nekateri paci
enti postajajo zelo nemir
ni pri odvzemu krvi, kriči
jo, mahajo, te poskušajo od
rinit, udariti, vendar tega 

smo vajeni in znamo v ta
kih primerih tudi ustrezno 
reagirati. Prav tako pa smo 
žaljivk in neprimernih gest 
deležni s strani starejših, 
saj preprosto nimajo zaupa
nja v nas, ki se še izobražu
jemo,« je še dodal Mulalić.

Miroslav Volmajer, vodja policijskega okoliša, in Edin Mulalić, dijak Srednje zdravstvene 
šole Jesenice, sta opozarjala na pomen nenasilja v bolnišnici in širše.

D
ruštvo pljuč
nih in alergij
skih bolnikov 
Slovenije je 
nevladna hu

manitarna organizacija, ki 
združuje bolnike in zdrave 
s skupnim ciljem: pomaga
ti in lajšati življenje ljudem 
z boleznimi dihal in alergi
jami. Društvo deluje od leta 

1991 in združuje bolnike, 
njihove svojce in zdravstve
ne delavce z območja celot
ne Slovenije.

Pripravljajo vseslovenska 
srečanja; na Gorenjskem je 
bilo eno od njih leta 2016 v 

Cerkljah, 2018 v Škofji Loki, 
letos v Kamniku. Območno 
srečanje, ki je bilo minuli če
trtek v Lescah, je organizirala 
Azra Alibegović. Kot bolnica 
je vrsto let želela, da bi prišla 
do boljših informacij o svoji 

bolezni, in kot pravi, je ime
la srečo, da je odkrila Dru
štvo pljučnih in alergijskih 
bolnikov. Že na prvem sreča
nju v Strunjanu je na šla ve
liko stičnih točk z udeležen
ci, se pogovarjala o različnih 
oblikah bolezni, se družila z 
enakomislečimi s podobni
mi potrebami, izkušnjami. 
»Predvsem je pomembno 
to, da ozavestiš svojo bole
zen, se z njo sprijazniš in do
biš prave informacije in na
vodila,« je povedala Azra Ali
begović in ob tem dodala, da 
»to niso bolezni starejših lju
di, ampak je denimo veliko 
že otrok astmatikov, treba je 

ozavestiti težavo, se naučiti 
pravilno dihati … in se zave
dati, da z boleznijo lahko živi
mo povsem kakovostno živ
ljenje«.

Na srečanju v Lescah je so
deloval pulmolog s Klinike 
Golnik dr. Tomaž Hafner, 
ki je predstavil pomen re
dne telesne aktivnosti, ki je 
pomembna za vse bolnike s 
kroničnimi pljučnimi bolez
nimi. »Bistvo je, da vse spod
budimo k telesni aktivnosti 
in predvsem k njenemu po
stopnemu stopnjevanju. Ni 

'predpisano', koliko poče
pov morate narediti ali ko
liko časa je treba poganja
ti sobno kolo, vse počni
te v okviru svojih zmožnos
ti.« Tudi dipl. fizioterapevt
ka Anja Grošelj je svetovala, 
kako vzdrževati telesno kon
dicijo in gibljivost kljub teža
vam z dihali, in predstavila 
najprimernejšo vadbo. Vsi, 
ki bi se želeli z omenjeno 
vadbo pobliže seznaniti, se 
lahko oglasite v Medgenera
cijskem centru v Kranju, ne
kaj mest je še na voljo.

V Čebelarskem centru v Lescah je minuli četrtek okrog petdeset bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi zbralo kup nasvetov za kakovostnejše življenje.

Klara Mrak

Nika Toporiš

Srečanje je organizirala Azra Alibegović. / Foto: Gorazd Kavčič

Žaljivke, zmerjanje, brce… vsega tega so deležni zaposleni v zdravstvenih ustanovah, zato so ob mednarodnem dnevu nenasilja v Splošni bolnišnici Jesenice 
postavili stojnico za ozaveščanje.

Nasilje nikoli ni rešitev

Srečanje pljučnih in alergijskih bolnikov

Mimoidočim na ogled so pripravili tudi posebne napise in 
plakate za ozaveščanje o nenasilju.

Sodeloval je tudi zdravnik pulmolog s Klinike Golnik dr. Tomaž Hafner. / Foto: Gorazd Kavčič

V društvo se lahko včlanite na spletni strani dpbs.
si. Za člane so brezplačni dihalna vadba, knjižice o 
boleznih, šole astme in KOPB, svetovanje zdravnika …

Vsi, ki bi se želeli z 
vadbo pobliže seznaniti, 
se lahko oglasite v 
Medgeneracijskem 
centru v Kranju, nekaj 
mest je še na voljo. Vadba 
poteka ob ponedeljkih od 
16. do 17. ure, organizira 
jo Društvo pljučnih 
bolnikov Kranj.
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Zdravstvenovzgojni center, ki deluje pod okriljem Zdravstve-
nega doma Jesenice, in Občinska knjižnica Jesenice z okto-
brom začenjata Sredin kotiček za zdravje v prostorih Občinske 
knjižnice Jesenice. Zdravstvena predavanja in delavnice bodo 
potekali vsako drugo sredo v mesecu ob 19.30 na isti lokaciji. 
Prvo bo že jutri, v sredo, 12. oktobra, zanimivo in koristno 
predavanje pa bo namenjeno predvsem ženskam, tema bo 
namreč Zdravje žensk. Predavala bo Ksenija Noč, magistra 
zdravstvene nege. Beseda bo tekla o zdravstvenih težavah in 
značilnostih ženskega telesa skozi njena različna obdobja v 
življenju, najpogostejših ženskih rakih, preventivnih progra-
mih, menopavzi pa tudi o mitih in resnicah v prehrani, ki bi 
jih morala poznati vsaka ženska.

V avli Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so v petek 
odprli razstavo Moja brazgotina, moje življenje. Gre za serijo 
umetniških aktov oseb s presajenimi organi, ki so z veliko 
mero poguma in pozitivne energije razgalile svoje brazgoti-
ne, telesa in misli, da bi izrazile hvaležnost in podale ključno 
sporočilo: postani darovalec in omogoči življenje. Razstava je 
plod sodelovanja Slovenija-transplanta in Slovenskega društva 
Transplant. Članica društva Anja Garbajs je povedala: » Mi 
smo odvrgli oblačila, vse naše zavore in pomisleke, da bi po-
kazali, kako ponosno, in s kako veliko hvaležnostjo živimo 
naprej. In to le zaradi oseb, ki so se v času svojih življenj opre-
delile za darovalce organov in tkiv po smrti ali pa so njihovi 
svojci po smrti podali soglasje za darovanje«.

Sredini kotički za zdravje na Jesenicah Moja brazgotina, moje življenje

BOLEČINA NA 
SREDINI HRBTA

ZLATENICA 
(porumenela koža 

in beločnici)

PREBAVNE 
MOTNJE

NOVONASTALI DIABETES OB 
NORMALNI TELESNI TEŽI

RAK TREBUŠNE SLINAVKE
SIMPTOMI

Simptomi raka trebušne slinavke so včasih 
nejasni. Bodite pozorni na naslednje znake:

BOLEČINA V 
TREBUHU

NEPOJASNJENA 
IZGUBA TEŽE

IZGUBA 
APETITA

SIVO BLATO, 
TEMEN URIN

SKUPAJ SMO V TEM!

ZGODNJE ODKRIVANJE REŠUJE ŽIVLJENJA
www.europacolon.si

EuropaColon
Slovenija

N
a nedavnem 
dogodku v Bi-
otehniškem 
centru (BC) 
Naklo, ki je 

osvetlil turizem in povezo-
vanje lokalne ponudbe v ob-
čini, so okušali tudi Čaj dr. 
Voglarja. Novost se navezu-
je na delovanje rojaka Gre-
gorja Voglarja, ki je bil vrsto 
let osebni zdravnik carja Pe-
tra I. Velikega, po vrnitvi v 
domovino pa je Naklemu 
zapustil denar za izgrad njo 
vodovoda, je spomnila Aloj-
zija Murn. Njegovo pozna-
vanje zdravilnih rastlin se je 
kazalo ne le pri delu, ki ga je 
opravljal, ampak je vplivalo 
tudi na sestavo čajev, ki jih 
je užival sam ali v družbi, 
kar je bilo po besedah Mur-
nove zelo priljubljeno. Med 
zelišči je imela v tistem času 

posebno mesto šentjanžev-
ka, ki je tako tudi v Čaju dr. 
Voglarja. »Je pa prisotna v 
količini, ki je dovoljena za 
prodajo čaja izven lekarn.« 
Izbor ostalih sestavin (lipa, 
šipek, poprova meta) prav 
tako ni bil naključen – kot je 
še pojasnila idejna vodja, te-
melji na rastlinah iz okolja, 
v katerem je živel Voglar, 
»kot posebnost, ki daje neko 
elegantno noto, pa je doda-
na sivka«. Čaj je nastajal dve 
leti; v tem času je bil na več 
testiranjih in pokušinah, 
ki so dali spodbudne oce-
ne. »Veliko pomeni pozitiv-
no mnenje zeliščarke Jožice 
Bajc Pivec,« pravi Murnova, 
ki je poskrbela tudi za emba-
lažo, oblikovanje etikete pa 
zaupala Pavlu Rakovcu. Pri 
nadaljnjih korakih bo do iz-
raza prišla vloga BC Naklo, 
saj sta receptura in prodaja v 
njegovih rokah.

Predstavili čaj 
»za vedre trenutke«

V teh dneh na mizi spet dobivajo mesto topli napitki. 
/ Foto: Tina Dokl

Ana Jagodic Dolžan

V 
septembru, 
mesecu 
Alzheimerje-
ve bolezni, so 
se tudi v kranj-

ski občini zvrstili različni do-
godki za večjo ozaveščenost 
o demenci. Med drugim so 
se pridružili akciji Sprehod 
za spomin, ki ga je ob sve-
tovnem dnevu Alzheimer-
jeve bolezni (21. september) 
priredila Ljudska univerza 
Kranj (LUK) v sodelovanju z 
ostalimi demenci prijaznimi 
točkami v Kranju. »Sprehod 

za spomin organiziramo od 
leta 2017, odkar smo postali 
prva demenci prijazna točka 
na Gorenjskem,« je pojasni-
la Renata Dobnikar z LUK. 
S sprehodom so simbolič-
no prispevali k ozaveščanju 
o Alzheimerjevi bolezni ter 
izkazali podporo bolnikom 
in njihovim svojcem. Ude-
leženci so se sprehodili od 
medgeneracijskega centra 
do Doma upokojencev Kranj, 
kjer so se jim pri družili tudi 
stanovalci. LUK je v sodelova-
nju z združenjem Spominči-
ca pripravil še predavanje o 
demenci.

Ozaveščali o demenci
Ana Šubic

S sprehoda za spomin v Kranju / Foto: Gorazd Kavčič
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Žiri – Franc Temelj, avtor fo-
toinstalacije, ki jo je na pred-
večer življenjskega jubile-
ja, sedemdesetletnice, ki jo 
je praznoval prvo oktobr-
sko nedeljo, v osrednjem ži-
rovskem galerijskem pro-
storu predstavil prvim obi-
skovalcem, je k naslovu Živ-
ljenje je niz iger dodal: Neka-
tere se igramo sami, nekate-
ri se igrajo z nami. Pod na-
pisom na steni je v središče 
sobe umeščena umetniška 
postavitev – kvadraten pe-
skovnik, v katerem so s pre-
mislekom položene poveča-
ne domine, ki imajo names-
to pik motive čevljev, ki so jih 
izdelali v dolgoletni zgodovi-
ni tovarne Alpina.

A preden se gledalcu v po-
zor postavijo številni simbo-
li, s katerimi ga v instalaci-
ji h globljemu razmisleku 
vabi avtor, se vrnimo nekoli-
ko nazaj. »Franc Temelj nas 
je, kot po navadi, spet prese-
netil z novim projektom, ki 
ponovno dokazuje avtorjevo 
večplastno razmišljanje in 
iskrivost duha,« je k razsta-
vi zapisal vodja galerije Sta-
ne Kosmač. Kar še kako drži. 
Tokratni projekt fotografa, 

zbiratelja in pisca predvsem 
pa mojstra fotokolaža Fran-
ca Temelja je vsekakor po-
vezan z njegovim jubilejem 
in tudi sicer življenjem na 
Žirovskem. Tudi širše, kot 
pove avtor.

Temelj je po stroki in v 
poklicu sicer elektrotehnik, 
svoj službeni vek pa je pre-
živel v Kladivarju, zdaj pod-
jetju Poclain Hydraulics, ki 
je njegov projekt tudi delo-
ma podprl. Po upokojitvi je 
poleg fotografije in kolažev 
svoj izziv iskal tudi v ustvar-
janju zanimivih zbirk (re-
cimo poštnih žigov na Ži-
rovskem). Aktualna fotoin-
stalacija presega njegove do-
sedanje razstavne projekte. 
»Zdela se mi je dobra prilož-
nost, da pripravim nekaj po-
sebnega, pa sem se lotil te in-
stalacije. Spomnil sem se na 
koncept z dominami, ki sem 
ga v sicer drugačni različici 
razvijal že pred leti, vanj pa 
sem vključil simboliko, po-
vezano z Žirmi,« pojasni 
Temelj in dodaja: »Upora-
bil sem vseh 28 domin, ko-
likor jih je tudi v standar-
dnem kompletu. Pike na 
njih pa so fotografije čev-
ljev, ki so jih izdelovali v Al-
pini. Fotografiral sem šest 

različnih čevljev, tri moške 
in tri ženske, fotografije raz-
vil in jih nato nalepil na po-
večane lesene domine. Vse-
ga skupaj je 168 sličic za prav 
toliko pik na dominah.« Od 
moških je uporabil čevlje od 
starega smučarskega čevlja 
do klasičnega čevlja »šihtov-
ca«, kot mu rečejo v Žireh, in 
gojzerja, ženski čevlji pa se-
gajo od opank do salonarjev.

Peskovnik in domine
Domine so v smiselnem 

redu postavljene v peskov-
nik. Temelj govori o treh 
plasteh, ki ponazarjajo raz-
lična obdobja življenja. Prva 
je peskovnik, značilen za 
otroštvo, domine ponazar-
jajo šolska leta in čas, ko si 
človek izbira svojo pot, moš-
ki in ženski čevlji pa so sim-
bolno igra današnjega časa 
in ponazarjajo medseboj-
ne odnose. »Tako se igramo 
skozi življenje, vseskozi pa 
imamo občutek, da se neka-
teri igrajo z nami. Saj veste, 
peskovnik je pogosto prispo-
doba tudi za igre med odlo-
čevalci v tej državi,« v duho-
vitem tonu dodaja Temelj.

Kot je ob odprtju pove-
dal Kosmač, je avtor pe-
skovnik postavil na ogled 

in v razmislek nam, odra-
slim, in vanj položil domi-
ne, ki jih vsi poznamo kot 
igro polaganja ploščic s pi-
kami, kjer zmagovalca do-
ločita njegovo znanje in sre-
ča pri deljenju domin. Te 
niso niso razvrščene poljub-
no. Postavljene so v pomen-
ljiv vzorec, kjer med drugim 
lahko zaznamo svastiko z 
»repi«, obrnjenimi v obratni 

smeri. »Svastika ima v Evro-
pi še vedno negativen in zlo-
vešč pomen, v resnici pa je 
to eden izmed najstarejših 
in najbolj razširjenih sim-
bolov človeštva, ki simboli-
zira gibanje, kroženje in ne-
nehno obnavljanje,« pri tem 
pove Stane Kosmač.

»Ljudje bodo ob pogledu 
na instalacijo imeli različne 
odzive, mogoče simbolne ali 

pa zgolj estetske. Trudil sem 
se, da je stvar likovno čista in 
ne nekaj 'skupaj nametane-
ga',« še pove Temelj. Zdi se, 
da se fotoinstalacija Življe-
nje je niz iger lepo umešča v 
galerijo Muzejskega društva 
Žiri, nedvomno pa jo bodo 
Žirovci gledali skozi različ-
ne oči in si v mislih domi-
ne v peskovniku porazdelili 
drugače.

Igor Kavčič

Franc Temelj ob fotoinstalaciji, ki vzbuja tako simbolne kot estetske občutke / Foto: Igor Kavčič

Ljubljana – Pretekli četrtek 
so na novinarski konferen-
ci na Vrtu Lili Novy predsta-
vili dogodke v okviru Jen-
kovih dnevov in objavili no-
minirance letošnje Jenko-
ve nagrade, ki jo že 37. leto 
zapored za najboljšo pesni-
ško zbirko zadnjih dveh let 
podeljuje Društvo sloven-
skih pisateljev. »Gre za sta-
novsko nagrado, je prizna-
nje med nami literati in je 
zato naša najpomembnejša 
pesniška nagrada,« je o po-
menu Jenkove nagrade uvo-
doma spregovoril predse-
dnik Društva slovenskih pi-
sateljev Dušan Merc.

V nadaljevanju je štiri za 
Jenkovo nagrado nomini-
rane pesniške zbirke v ime-
nu komisije, ki jo sestavlja-
jo Alja Adam (predsednica), 
Franci Novak, Klarisa Jova-
nović, lanskoletna nagrajen-
ka Nina Dragičević in Ivan 
Dobnik, slednji predstavil 
z besedami: »Vsaka izmed 

zbirk je specifična, avtorsko 
močna, sugestivna, prelom-
na za same avtorje, v neka-
terih primerih tudi za po-
ezijo v slovenskem prosto-
ru nasploh. Gre za poezijo, 
ki je vredna večkratnega na-
tančnega branja in nas pope-
lje do tega, kako pomemb-
na je poezija še posebej v 
kriznem času, ki ga ta čas ži-
vimo.«

Skupna bera izdaj v prete-
klih dveh letih je ob pesni-
ških zbirkah, antologijah in 
prevodih več kot 150, komi-
sija pa jih je v ožjem izboru 
na koncu obravnavala deset, 
ob intenzivnem prebiranju 
in razpravljanju pa je izbrala 
štiri izstopajoče zbirke. Le-
tošnji nominiranci so: Bra-
ne Mozetič: Aktivistovi zapi-
si (Škuc, 2022),

Jernej Županič: Orodje za 
razgradnjo imperija (LUD 
Literatura, 2021), Nataša Ve-
likonja: Prostor sredi križišč 
(Škuc, 2021) in Kristina Ko-
čan: Selišča (Litera, 2021).

V nadaljevanju je bogat 

program Jenkovih dnevov 
predstavil Klemen Malo-
vrh, direktor Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj. »Ve-
seli me, da bomo letošnji 
program lahko izpeljali brez 
omejitev. Tradicionalno pa 
se bomo najprej 18. okto-
bra ob 11. uri poklonili pe-
sniku Simonu Jenku z reci-
talom v Prešernovem gaju,« 
je poudaril Malovrh in nato 
predstavil niz dogodkov, ki 
bodo sledili. Letošnja novost 
bodo trije posebno zanimi-
vi nastopi, pesniški z An-
drejem Rozmanom - Rozo, 
glasbeni, ki ga bo pripravil 
Rok Terkaj - Trkaj, ter pe-
sniško-glasbeni z Anjo Zag 
Golob in Dragom Ivanušo. 
Izšle bodo tudi Kranjske vaje 

s pesmimi osnovnošolcev in 
dijakov.

Pomemben delež k Jenko-
vim dnevom dodajajo tudi v 
Kulturnem društvu Simona 
Jenka – Šmonca Mavčiče, 
katerega predsednik Rudi 
Zevnik je predstavil dogo-
dek v spomin na pesnika na 
Mavški tržnici in že tradicio-
nalni pohod po Poti Jeprške-
ga učitelja od Drulovke do 
Podreče.

Finale Jenkovih dni bo v 
četrtek, 27. oktobra, ob 19. 
uri v dvorani Mestne knji-
žnice Kranj, ko se bodo z 
izbranimi pesmimi predsta-
vili letošnji nominiranci in 
bodo enemu izmed njih po-
delili letošnjo Jenkovo na-
grado.

Jenkovi dnevi bodo v Kranju že po tradiciji potekali 
od 18. do 27. oktobra. Vrhunec bo podelitev 
Jenkove nagrade, za katero so nominirane štiri 
pesniške zbirke.

Igor Kavčič

Dušan Merc, Rudi Zevnik, Klemen Malovrh in Ivan Dobnik 
s štirimi nominiranimi pesniškimi zbirkami / Foto: Igor Kavčič

Jenkovi dnevi

V Galeriji Muzejskega središča Stare Žiri je ob življenjskem jubileju na ogled fotoinstalacija Franca Temelja z naslovom Življenje je niz iger.

O igrah, ki jih piše življenje

v
avtorski 

STAND-UP 
komediji

VSESLOVENSKA 

TURNEJA

Vstopnice: www.vidvalic.si, www.mojekarte.si, trafike 3dva in bencinski servisi. 
Cena vstopnice je 16 € v predprodaji in 19 € na dan dogodka.

Kulturni dom Primskovo – 21. 10. ob 20h

Kranj – V četrtek, 13. oktobra, ob 18. uri bo v Galeriji Prešerno-
vih nagrajencev odprtje razstave del na papirju (grafik, akva-
relov in risb) iz stalne zbirke z naslovom Pod istim nebom.

Pod istim nebom
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Kranj – Četa domačega stra
tega Safeta Hadžića je tek
mo začela nekoliko zadrža
no, Korošci so z golom Chri
sa Cenerja na polovici prve
ga polčasa tudi povedli in na 
počitek odšli z minimalno 
prednostjo. V drugem polča
su je igro nadzoroval doma
či Triglav, njihovo prevlado 
je v 76. minuti kronal Matic 
Kopač, nato pa je še pet mi
nut kasneje piko na i postavil 
nekdanji mladi up Olimpije 
Oliver Kregar, ki je bil teden 
prej razglašen za najboljše
ga igralca 10. kroga.

Triglavani so tako prišli 
do prepotrebnih novih treh 
točk. »Tekma je bila težka, 
vedeli smo, da so čvrsta eki
pa, od sebe smo dali tristo od
stotkov, na koncu smo ime
li tudi malo sreče, kar je nor
malno za našo mlado eki
po,« je po tekmi povedal tre
ner Triglava Safet Hadžić. 
Precej poudarja mladost eki
pe in dodaja, da bi morda pot
rebovali dva ali tri dodatne 
igralce, da bi se lažje prebijali 
po lestvici navzgor. »Lepo je, 
da se po slabem začetku for
ma dviga, vendar še nisem 
povsem zadovoljen, imamo 

še veliko dela, prav tako pa 
bi ekipi prav prišla dodatna 
pomoč, vendar je klub v ne
zavidljivi finančni situaci
ji. Ampak verjamem, da se 
bo uprava stabilizirala,« je 
še povedal. Ekipo iz Kranja 
v prihajajočem koncu tedna 
čaka gostovanje v Slovenski 
Bistrici, ki bo dvoboj priča
kala v zgornji polovici lestvi
ce, Kranjčani pa bodo skušali 
zadržati trenutno dobro for
mo, ki so jo pokazali z drugo 

zaporedno zmago. Na lestvi
ci so napredovali na 14. mes
to. Roltek Dob je v soboto ig
ral v gosteh pri Rogaški in iz
gubil s 3 : 0. Na lestvici je na
zadoval na 13. mesto. V 12. 
krogu bodo 14. oktobra gos
tili Aluminij. Tekma se bo 
začela ob 15. uri.

V Prvi ligi Telemach so v 
12. krogu Domžale gostova
le pri zadnjeuvrščenem Ta
boru. Iz Sežane so odšli z 
grenkim priokusom, saj so 

večino tekme vodili z go
lom prednosti, vendar so v 
zaključku domači izenačili. 
Domžalčani tako po tretji
ni prvenstva ostajajo na pe
tem mestu, naslednji teden 
pa se bodo doma pomerili 
z ljubljanskim Bravom. Ra
domlje so po treh zapore
dnih porazih včeraj gostile 
Gorico, s katero bijejo boj za 
obstanek v ligi. Rezultat tek
me do zaključka naše redak
cije še ni bil znan.

Nogometaši Triglava so prišli do pomembnih treh točk. Med strelce se je vpisal tudi Oliver 
Kregar (v ospredju), ki je zadel za končnih 2 : 1. / Foto: Tina Dokl

Jesenice – V petek se je v Pra
gi začela 106. sezona sever
noameriške hokejske lige 
NHL, danes se tekme zače
njajo tudi v Severni Ameri
ki. Za Anžeta Kopitarja bo 
že 17. sezona v družbi naj
boljših hokejistov na svetu. 
S Kralji bo za uvod igral z Ve
gasom enega od dveh dvobo
jev prvega dne.

Letos se je iz Slovenije v 
Los Angeles vrnil prej kot 
običajno. Razlog je bil pra
znovanje obletnice osvojitve 
prvega Stanleyjevega poka
la, ki so ga osvojili leta 2012. 
Zbrala se je skoraj cela ekipa. 
Iz tiste generacije so sicer os
tali le še trije igralci. Njego
ve misli so sedaj popolnoma 
usmerjene v novo sezono. 
»Počutim se dobro. Poletje 
je bilo zame zelo dobro, si
cer malce drugačno kot pre
tekla leta. Mislim, da je telo 
dobro pripravljeno na novo 
sezono. Kar se tega tiče, ni 
nič novega. Trening kamp 
smo zaključili. Mislim, da 

smo vsi dobro pripravljeni 
in se že veselimo novega za
četka. Lani smo z uvrstitvijo 
v končnico naredili zelo ve
lik korak v pravo smer. Tudi 
sami sebi smo dokazali, da 

to zmoremo. Upam, da si 
bomo končnico priigrali 
tudi v tej sezoni. Takšna so 
pričakovanja od vsakega po
sameznika. S tem pa morda 
pride tudi malo več pritiska, 

kar je za našo ekipo dobro
došlo. Če želimo iti krog ali 
dva ali pa do konca v konč
nici, bodo tudi tam pritiski. 
Na to se moramo nekako 
navaditi, se s tem ne preveč 
obremenjevati in igrati svojo 
igro. Tudi mladi igralci ima
jo sedaj že kar nekaj izku
šenj, tako da bomo vsi sku
paj skušali narediti še korak 
naprej in še izboljšati lanski 
rezultat,« je Anže Kopitar 
strnil misli pred začetkom 
sezone. Lani so si po štirih 
sezonah priigrali končnico, 
nato pa se poslovili po prvem 
krogu.

Upa, da bo še kdaj lah
ko dvignil Stanleyjev pokal. 
»Ekipa je na papirju dob
ra. Dvainosemdeset tekem 
je precej in lahko se zgodi 
marsikaj. Poskusiti mora
mo zmagati na čim več tek
mah, kam nas bo to pelja
lo, pa bomo videli čez nekaj 
mesecev,« še pravi. Pokal bo 
branila ekipa Colorado Ava
lanche, prvaki zadnje sezo
ne. Redni del se bo končal 
15. aprila.

Deset let je, odkar je Anže Kopitar s Kralji dvignil Stanleyjev pokal. V novi sezoni si želi uvrstitve vsaj  
v končnico, v kateri so igrali tudi lani.

Maja Bertoncelj

Kranj – Zmagovalec sobot
nega 6. Teka za Kranj – Me
moriala Vincenca Drakslerja 
na 10 kilometrov je Kranjčan 
Dino Grbić (AK Kranj) s ča
som 31:43. Za njim sta v cilj 
pritekla Luka Grahelj (32:14) 
in Domen Marš (34:39). 
»Zelo sem zadovoljen. Tako 
dobrega teka nisem pričako
val, saj sem svoj čas na kranj
skem teku popravil za dve 
minuti,« je povedal zmago
valec. Pri ženskah je bila na 
10 kilometrov najhitrejša 
Kočevka Kim Ameršek (AD 
Kronos) s časom 38:44 pred 
Sašo Torkar (38:58) in Manco 

Primozic (44:14). »Prvič sem 
tekla v Kranju, razgibana tra
sa pa mi je bila všeč. Zmago 
sem glede na prejšnje rezul
tate drugih tekmovalk priča
kovala,« je povedala Kim. Na 
3,3 kilometra je pri moških 
slavil Tilen Dolinar (9:58), 
pri ženskah pa Maruša Brkič 
Cijan (12:04). Na obeh tekih 
je skupno sodelovalo 260 te
kačev, kar je precej manj kot 
na zadnjem teku v predko
ronskem letu 2019, ko je v 
Kranju nastopilo okoli 750 
tekačev. »Zadnji dve leti smo 
organizirali virtualna teka, ki 
pa se nista prijela,« je pove
dal Matjaž Polak iz AK Tri
glav Kranj.

Simon Šubic

Kranj – V četrtek se bo v pokritem olimpijskem bazenu v Špor-
tnem centru Kranj s tekmami 1. kroga začelo tekmovanje v 
evropskem pokalu LEN. V skupini, ki igra v Kranju, poleg do-
mačega kluba AVK Triglav nastopajo še Budapesti Honved 
(Madžarska), CN Terrassa (Španija), VK Valis (Srbija), Telimar 
Palermo (Italija) in Team Strasbourg (Francija). V četrtek ob 
18.40 bo AVK Triglav igral z VK Valis.

Vaterpoliste čaka evropski pokal

Kranj – V četrtek so v Alpski hokejski ligi odigrali tekme redne-
ga dela. Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so v športni dvorani 
Podmežakla s 3 : 1 ugnali KAC II iz Celovca. Nova tekma jih je 
čakala v soboto. Tokrat so gostovali v Linzu pri hokejistih Steel 
Wings Linz in znova zmagali z 0 : 7. Na lestvici so prvi pred 
novincem v ligi Hockey Unterland Cavaliers. Naslednjo tekmo 
bodo odigrali v četrtek v gosteh pri EC Kitzbühel. V soboto so 
tekme 2. kroga odigrali hokejisti v Mednarodni hokejski ligi 
IHL. Triglav je gostoval pri Vojvodini in slavil z 2 : 8. Jeseničani 
so po kazenskih strelih premagali SKHL Crvena zvezda z 2 : 
1. Na lestvici vodi Triglav, Jeseničani so drugi.

Hokejisti Jesenic vodilni na lestvici

Kranj – Tadej Pogačar (UAE Emirates) je kolesarsko sezono 
zaključil v velikem slogu, z zmago na Dirki po Lombardiji. V 
ciljnem sprintu je bil močnejši od Španca Enrica Masa (Mo-
vistar). S tem je ubranil lansko zmago na tej italijanski klasiki. 
»Hvaležen sem vsem svojim moštvenim kolegom za fanta-
stično podporo. Dirka se je razvila točno tako, kot smo želeli. 
Za mano je odlična sezona, ki se je končala na najboljši možni 
način,« je za klubsko spletno stran povedal Tadej Pogačar, 
kolesar s Klanca pri Komendi. Pri 24 letih ima že 46 zmag, od 
tega 16 v tej sezoni. Je številka ena svetovnega kolesarstva.

Maj Peterka

»Ekipa je na papirju dobra. Dvainosemdeset tekem je 
precej in lahko se zgodi marsikaj. Poskusiti moramo 
zmagati na čim več tekmah, kam nas bo to peljalo, pa 
bomo videli čez nekaj mesecev,« pred začetkom sezone 
pravi Anže Kopitar. / Foto: Tina Dokl

Na 6. Teku za Kranj, ki je po dveh letih spet potekal v živo, 
je nastopilo 260 tekačev. / Foto: Primož Pičulin

Po klavrnem začetku sezone se kranjski nogometaši počasi pobirajo z dna drugoligaške lestvice. Po 
zmagi nad Rudarjem so preteklo soboto doma premagali še ekipo Fužinar iz Dravograda.

Triglav do tretje zmage Najhitreje tekla 
Grbić in Amerškova

Pogačar sezono končal z zmago

Sedemnajsta Kopitarjeva sezona

Kranj – V 1. SKL za ženske je bil v petek največji derbi v ženski 
klubski košarki v Sloveniji. Že v 2. kolu sta se pomerila stara 
znanca Cinkarna Celje in Triglav. V prvem srečanju teh dveh 
ekip v sezoni 2022/2023 so se na koncu zmage veselile Ce-
ljanke, ki so po podaljšku Kranjčanke premagale z rezultatom 
67 : 56. Podaljšek se je končal z rezultatom 12 : 1 v korist 
domačink iz Celja.

Prvi veliki derbi sezone Celjankam
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Septembrsko križarjenje s kolesi

Zadnji letošnji kolesarski 
izlet mi je ostal še najbolj v 
spominu, ker je bila vremen-
ska napoved na celotnem ob-
močju Jadranskega morja 
pred izletom zelo slaba. Pi-
hal naj bi močan južni veter, 
ki prinaša slabo vreme in ve-
like valove, kar je najslabša 
možna kombinacija za plov-
bo po morju in kolesarjenje. 
Pred izletom sem iskal sem 
različne variante, s katerimi 
bi lahko animiral goste, če bi 
bilo nekaj dni vreme dežev-
no. A možnosti za dejavnost 
so majhne, saj je ob morju 
večina kapacitet naravnanih 
na poletni turizem, ko pra-
viloma ni dežja. No, na sre-
čo se je izkazalo, da dodatne 
dejavnosti ne bodo potreb-
ne, saj sva s kapitanom bar-
ke Mikijem spretno krmari-
la med deževnimi oblaki in 

iskala sončno vreme in smi-
selne trase za kolesarjenje. 
Načrtovali smo, da se bomo 
vkrcali v mestu Karlobag 
in kolesarili po otokih Pag, 
Dugi otok, Pašman, Ugljan, 
Viž in Vir. A dan pred izle-
tom me je poklical kapitan, 
da je napoved za severni Ja-
dran precej boljša kot juž-
neje, in je predlagal, da star-
tamo na otoku Krku. Dogo-
vorila sva se tudi, da bova 
za vsak dan sproti načrtova-
la trase in pristanišča, kjer bi 
prenočili. Odločitev se je iz-
kazala za pravo, saj smo prvi 
dan v lepem dnevu preko-
lesarili otok Krk in obiskali 
mesti Malinska in Vrbnik ter 
prenočili v Punatu. Napoved 
za naslednji dan je bila, da 
bo močan jugo potisnil obla-
ke proti Velebitu, kjer bo de-
ževalo. Zato sva izbrala otok 
Rab. Res so bila gorovja Vele-
bita v povsem črnih oblakih, 

medtem ko na Rabu ves dan 
ni deževalo. Ta dan smo pre-
kolesarili celoten otok od Lo-
parja do trajektnega prista-
nišča Mišnjak. Vmes smo 
obiskali kraj Kampor, kjer je 
bilo med drugo svetovno voj-
no koncentracijsko tabori-
šče. Tudi otok Pag smo v ce-
loti prekolesarili, se nasled-
nji dan po rahlo razburka-
nem morju peljali do mesta 
Veli Lošinj z izredno lepo ku-
liso in od tam kolesarili čez 
celoten otok Lošinj ter popol-
dan še iz mesta Osor do Pun-
te Križe na Cresu. 

Zadnji dan smo si privo-
ščili »kraljevsko etapo«, na 
kateri smo se po glavni ces-
ti povzpeli na greben otoka 
Cres, nato zavili proti Mar-
tinšćici in po levi strani jeze-
ra Vrana kolesarili do mesta 
Cres. Ta pot je bil še poseb-
no zanimiva, saj je bila pone-
kod videti kot širša planinska 

pot, zaradi obilice dežja v 
prejšnjih dneh pa je ponekod 
zastajala voda in smo mora-
li s kolesom prečkati velike 
luže. Po počitku v mestu Cres 
nas je čakal še zadnji vzpon 
na drugo stran otoka proti 
trajektni luki Merag. Prav na 
koncu vzpona nas je presene-
til tudi dež. Tako smo zadnji 

dan doživeli lepo asfaltirano 
cesto, strm klanec, dolg lep 
spusti proti mestu Cres, ma-
kadam in skale na poti, velike 
luže, po katerih smo bredli, 
sonce in dež. Kaj je lepšega!

Predvideno traso potova-
nja smo tako povsem spre-
menili, a ker smo iskali sonce 
in ga tudi našli, so bili gostje 

zadovoljni – in to je glavno. 
Vsak večer smo se zabavali, 
prepevali, igrali prstomet in 
se smejali. Tako je šest dni 
našega potovanje še prehit-
ro minilo. Kot vsakič na na-
ših potovanjih sem na koncu 
ugotovil, da na takšna poto-
vanja hodijo ljudje dobre vo-
lje in veselega duha.

Grega Flajnik

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

V naslednjih nekaj tednih 
bomo obiskali nekaj vrhov v 
Karnijskih Alpah, gorstvu v 
Južnih apneniških Alpah na 
Vzhodnem Tirolskem, Ko-
roškem in v Furlaniji - Ju-
lijski krajini. V dolžini sto 
kilometrov tvorijo naravno 
pregrado med Italijo in Av-
strijo, ime pa nosijo po nek-
danji rimski provinci Karni-
ji.

Danes bomo obiska-
li malo znan in prepriča-
na sem, da tudi ne prav po-
gosto obiskani Montusel, 
ki leži na jugovzhodnem 
delu gorske skupine Zuc dal 
Bor. Do izhodišča se zape-
ljemo skozi Rateče in skozi 
Trbiž, kjer zavijemo na sta-
ro cesto proti Vidmu/Udine. 

Nadaljujemo mimo Tablje/
Pontebbe, skozi kraj Dunja/
Dogna. Čez nekaj kilome-
trov, ko na avtocesti pred se-
boj zagledamo dva predora, 
je ob naši cesti parkirišče. 
Smo kakšen kilometer pred 
Klužam/Chiusaforte. Ob 
cesti nadaljujemo približ-
no 150 metrov, gremo oko-
li ovinka, kjer je vhod v pre-
dor na stari cesti, nakar na 
desni strani zagledamo ste-
zico, markirano pot št. 427. 
Stopimo čez ograjo in začne-
mo vzpon, ki v prvih metrih 
poteka po stopnicah. Stezica 
nas v okljukih po približno 
45 minutah pripelje do vasi-
ce Costamolino, na nadmor-
ski višini 794 m. Sprehodi-
mo se skozi idilično vasico. 
Za vasjo nadaljujemo sko-
zi gozd. Ko dosežemo cesto, 

gremo po njej nekaj sto me-
trov, nato pa nas smerokaz 
usmeri levo, mimo zadnje 
hiše Case Torgul. Nadalju-
jemo do razcepa, kjer zavi-
jemo desno na pot št. 427/a 
prot Montuselu. Začne se 
strm vzpon v okljukih sko-
zi borov gozd. Hodimo po 
vzhodnih in južnih pobočjih 
Plan de La Fratte. Ko zapus-
timo gozd, je steza ožja in 
tudi vse bolj razgledna. Pre-
čimo južna pobočja Montu-
sela. Potrebno je malce pre-
vidnosti pri prečenju manj-
ših grap. Strmina popusti, 
pot nas vodi prečno proti za-
hodu, na škrbino Montusel 
se ponovno povzpnemo str-
mo v okljukih. Iz vasi Costa-
molino smo do škrbine pot-
rebovali približno dve uri in 
pol.

Škrbina leži na višini 1764 
metrov, med vrhovoma Coz-
zarell in Montusel. Na škrbi-
ni zavijemo desno in začne-
mo vzpon po nemarkirani 
stezi. Vodijo nas možici, po-
nekod gremo pa kar prosto po 
Prešernu. Ponekod je potreb-
na previdnost, saj se vzpe-
njamo po strmih travah. 
Spodnji del vršnega vzpo-
na poteka desno, nato pa na 
vršnem grebenu zavije levo 
in nas popelje do glavnega 
vrha, kjer smo nagrajeni s 
čudovitim razgledom.

Zahodno je na dosegu 
roke Cozzarell, za njim vidi-
mo del pogorja Zuc dal Bora. 

Desno od njega je Monte 
Chiavals. Pogled na sever 
se ustavi na Velikem Kori-
tniku/Trogkofel, Konjskem 
špiku/Monte Cavallo in na 
Krniških skalah/Gartner-
kofel. Pred nami je greben 
Naborjetskih gora od Vrha 
nad Dunjo, Lipnika, Dveh 
špic, Piparjev in Poldašnje 
špice. V sredi je mogočni 

orjaški zmaj, Montaž, desno 
od njega pa Klavni noži, Za-
buš in Strma peč. Žrd je iz 
te strani videti povsem dru-
gače, in da je res Žrd, nam 
daje vedeti kaninski greben 
v ozadju. Na jugu je greben 
Muscev z Zajavorjem, Mon-
te Cjadinom, Javorjem in 
Lopičem, tik pred nami pa 
Monte Plananizza.

Z vrha previdno sestopi-
mo do škrbine, od tam pa po 
poti vzpona nazaj do izhodi-
šča. Na koncu le skromno 
opozorilo, da vzpon po moč-
nem deževju zaradi strmih 
trav iskreno odsvetujem.
Nadmorska višina: 1881 m
Višinska razlika: 1450 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Idilična vasica Costamolino. Od tod do vrha je še približno tri ure hoje. / Foto Jelena Justin

Jelena Justin

Razgleden vzpon proti škrbini Montusel / Foto: Jelena Justin

Vrh Montusela z razgledom na Montaž z okolico  
/ Foto: Jelena Justin

Naša kolesarska ekipa v mestu Rab ob svetem Krištofu, zavetniku popotnikov / Foto: Grega Flajnik

Karnijske Alpe. Razglednik na jugovzhodnem delu izrazite gorske 
skupine Zuc dal Bor, ki mu Slovenci radi rečemo kar Čuk. Strm vzpon po 
panoramskih poteh.

Jesenska idila
Planinski izlet: Montusel (1881 m n. m.)
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Komenda – Komenda je mi-
nuli konec tedna spet poka-
la po šivih. Šestindvajseti je-
senski kmetijsko-obrtni se-
jem, ki ga je na hipodromu 
pripravil domači konjeniški 
klub, je spet privabil mno-
žice obiskovalcev z Gorenj-
ske in drugih delov Slove-
nije. Več kot šeststo razsta-
vljavcev je ponujalo pred-
vsem kmetijsko in gozdar-
sko mehanizacijo in opre-
mo pa tudi blago za širo-
ko porabo, predstavile so se 
tudi nekatere organizacije in 
ustanove. Zavod za gozdove 
Slovenije je prikazoval var-
no delo z motorno žago, mi-
nistrstvo za obrambo je po-
pulariziralo poklica vojaka, 
v okviru sejma so predstavi-

li tudi aplikacijo Sopotnik za 
satelitsko spremljanje povr-
šin, ki jo bodo v agenciji za 
kmetijske trge in razvoj po-
deželja uporabljali za kon-
trolo površin, za katere kme-
tje uveljavljajo neposredna 
in druga plačila.

Sejem je ob navzočnosti 
komendskega župana Sta-
nislava Poglajna in poslanca 
Janeza Ciglerja Kralja odprl 
ugledni domačin, varuh člo-
vekovih pravic Peter Sveti-
na, ki je dejal, da je sejem v 
Komendi mesto prepletanja 
tradicije in inovativnosti, po-
hvalil pa je tudi odprtost ob-
čine in njenih prebivalcev, 
da so vsakič ob sejmih prip-
ravljeni sprejeti toliko ljudi.

Dr. Marjan Sedej, pred-
sednik konjeniškega klu-
ba, je v petek na slovesno-
sti ob odprtju sejma dejal, 
da je letošnji sejem poseben 
zato, ker sovpada z dogod-
ki okoli nas, to je z energet-
sko in prehransko krizo, ki 
pomembno vplivajo na živ-
ljenje ljudi ter na poslova-
nje kmetov, podjetnikov in 

podjetij. Napovedal je, da 
bodo za obiskovalce in raz-
stavljavce sejmov oblikova-
li nov poslovni model, kar 
je velik izziv. Pri organiza-
ciji novih sejmov bodo iska-
li ravnovesje med gotovostjo 
in drznostjo ter med izkuše-
nostjo in inovativnostjo.

Med razstavljavci, ki so re-
dno zastopani na dobro obi-
skanih komendskih sejmih, 
tako na spomladanskih kot 
jesenskih, pa tudi na sejmih 
v Gornji Radgoni in v Celju, 
je tudi podjetje Korotan iz 
Kranja s ponudbo traktorjev, 
nakladačev in druge mehani-
zacije. Kot je dejal vodja pro-
daje Damjan Zaplotnik, so-
delovanje na sejmih ni toli-
ko pomembno zaradi nepo-
srednega prodajnega učinka, 
kot zato, da jih potencialni 

kupci spoznajo in da spoz-
najo tudi njihovo ponudbo. 
Marsikdo jih potlej, po sej-
mu, obišče ali pokliče, da se 
dogovorijo za posel.

Med obiskovalci sejma 
niso bili le kmetje in drugi 
potrošniki iz Slovenije, sre-
čali smo tudi avstrijskega 
Korošca Marjana Sottovio 
iz kraja Bistrica v Rožu (Fe-
istritz im Rosental). Kot je 
dejal, v njihovi bližini ni ta-
kega sejma, zato vsako leto 
pride na spomladanski in 
jesenski sejem v Komendo. 
Sejem mu je zelo všeč, opa-
ža tudi, da je vsako leto več 
obiskovalcev. Čeprav je za-
poslen v bolnišnici, še ved-
no tudi malo kmetuje. Tok-
rat se je na sejmu zanimal 
za nakup kosilnice za delo v 
hribovskih razmerah.

V sejemski ponudbi je bilo tudi letos veliko traktorjev. / Foto: Cveto Zaplotnik

Kranj – Škoda je že velika, po 
podatkih Zavoda za gozdo-
ve Slovenije je do sredine le-
tošnjega septembra lubadar 
v slovenskih gozdovih poš-
kodoval 560 tisoč kubičnih 
metrov smreke. Ker gozdarji 
javne gozdarske službe vseh 
napadenih dreves še niso 
odkrili in popisali, bo konč-
ni obseg škode znan ob kon-
cu zime; v zavodu pa pove-
čan obseg poškodb pričaku-
jejo tudi v prihodnjem letu.

Gozdarji bodo jeseni in čez 
zimo nadaljevali preglede 
gozdov in lastnikom izdajali 
odločbe za posek in spravilo 
lubadark. Lastnike pozivajo, 
da gozdove tudi sami preg-
ledujejo in ob odkritju ža-
rišča takoj začnejo sanacijo. 

Pri tem jim ni treba čakati na 
odločbo, dovolj je, da o tem 
obvestijo revirnega gozdar-
ja. V tem času prepoznajo lu-
badarke po rjavi črvini okoli 

koreničnika in za luskami 
skorje, po odpadanju iglic z 
obarvane ali še zelene kroš-
nje ter odstopanju in odpa-
danju skorje z debla.

»Lubadarke je treba čim 
prej posekati in jih olupiti 
oziroma odpeljati iz gozda 
na lupljenje ali v predelavo, 
zalego podlubnikov v vejah 
in vrhačih pa uničiti s kurje-
njem ali izdelavo sekancev,« 
svetujejo v zavodu za gozdo-
ve in dodajajo, da je pravoča-
sen posek pomemben tudi 
zaradi ohranjanja vrednos-
ti lesa. Če lastniki napade-
na drevesa pravočasno pose-
kajo in obelijo ali predelajo, 
se vrednost lesa bistveno ne 
zmanjša. Če s posekom od-
lašajo, se les zaradi okužbe 
z glivami obarva modrikas-
to; takšen les pa izgubi vred-
nost. V primeru, da čaka-
jo s posekom do odpadanja 
lubja in pokanja lesa, se les 
razvrednoti do cene, ki velja 
za celulozni les.

Lubadar ne miruje, v ugodnih razmerah, ki so jim letos poleti botrovale visoke temperature in suša, se 
je še bolj razmnožil in razširil.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeže-
lja pripravlja tudi tržno po-
ročilo za goveje meso. Pog-
lejmo, kakšne so bile cene 
v tednu med 26. septem-
brom in 2. oktobrom, ko je 
bilo zaklanih 308 bikov, sta-
rih od enega do dveh let (ka-
tegorija A), 13 več kot dve 
leti starih bikov (B), 138 krav 
(D), 151 telic (E), 78 goved, 
starih do osem mesecev (V), 

in osem goved v starosti od 
osem do dvanajst mesecev 
(Z). K ceni so prišteti pov-
prečni prevozni stroški v vi-
šini 7,41 evra na sto kilogra-
mov hladne mase. Pri kako-
vostnih razredih se oznake 
U, R, O, P nanašajo na vi-
zualno ocenjevanje mes-
natosti živali, oznake 1, 2, 
3 in 4 pa določajo razvrsti-
tev trupa glede na zamašče-
nost. Oznaka n. z. pomeni, 
da v tisti kategoriji ni bilo za-
kola.

Cveto Zaplotnik

Mekinje – Društvo rejcev drobnice Kamnik bo ob dvajsetletnici 
v soboto, 15. oktobra, med 10. in 17. uro v mekinjskem samo-
stanu pripravilo Praznik drobnice. Prireditev so načrtovali že 
17. septembra, a so jo takrat zaradi slabega vremena prestavili 
na oktober. Na razstavi bodo predstavili ovce in koze, ki jih 
redijo na Kamniškem, prikazali striženje ovc in delo ovčar-
skega psa z ovcami, pripravili delavnice polstenja, mikanja, 
tkanja in pletenja ter predstavili in ponudili izdelke iz ovčjega 
in kozjega mleka, jedi iz mesa drobnice in izdelke iz ovčje 
volne. Posebnost bo sladoled iz ovčjega mleka. Za kulinarično 
razvajanje bo skrbel kuharski mojster Janez Bratovž. Člani 
Društva rokodelcev – Rokodelskega centra Moravške doline 
bodo prikazali različne načine uporabe volne.

Ob dvajsetletnici društva Praznik drobnice

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je nekoliko spremenilo ča-
sovni načrt objave javnih raz-
pisov za ukrepe iz programa 
razvoja podeželja za obdob-
je do konca letošnjega leta in 
za prvo polovico prihodnjega 
leta. Spremembe časovnega 
načrta so posledica spremem-
be programa razvoja podeže-
lja in so usklajene z Evropsko 
komisijo.

Še v tem mesecu bo mi-
nistrstvo objavilo razpis za 

naložbe v krožno gospodar-
stvo in za izvedbo EIP-projek-
tov, novembra razpis za izved-
bo agromelioracij na komasa-
cijskih območjih, decembra 
razpis za naložbe v predela-
vo ali trženje kmetijskih pro-
izvodov, januarja razpis za 
podpore kmetijskim gospo-
darstvom, ki so utrpela posle-
dice vojne v Ukrajini, febru-
arja razpis za nakup kmetij-
ske mehanizacije za spravilo 
rastlinskih pridelkov, aprila 
razpis za gradnjo protipožar-
nih poti, maja pa še razpis za 
naložbe za zaščito proti vetru.

Cveto Zaplotnik

Cveto Zaplotnik

Lubadar se je poleti precej razmnožil in razširil. 
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100 kg)

Kakov. Kategorija 
razred 
 A B D E V Z
U2 463,23   447,41  n.z.
U3 463,04   426,74  n.z.
U4    444,21  
R1     456,90 
R2 442,78   398,01 435,12 401,27
R3 439,91 376,26 348,30 410,10  n.z.
R4   379,98 434,20  
O1     425,23 
O2 411,62  302,41 371,09 437,90 390,56
O3 419,60  316,73 366,68  462,41
O4   368,05 393,60  
P1     381,47 
P2   296,71  n.z. 
P3   325,89   

Na jesenskem kmetijsko-obrtnem sejmu v Komendi je bila spet vrsta zadovoljnih – zadovoljni so bili 
obiskovalci pa tudi tisti, ki so na njem razstavljali.

Dolga vrsta zadovoljnih Tržne cene 
govejega mesa

Spremenili časovni načrt 
objave javnih razpisov

Lastniki naj pregledajo gozdove

Konjeniški klub 
Komenda je na 
slovesnosti ob 
odprtju sejma podaril 
Kulturnemu društvu 
Godba Komenda ček v 
vrednosti tisoč evrov.
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Jesenice – Na regijskem vad-
benem poligonu na Jeseni-
cah so zadnji dve soboti iz-
vedli regijsko gasilsko tek-
movanje za memorial Ma-
tevža Haceta za vse staro-
stne kategorije. Kot je v zad-
njih letih postalo že stalnica, 
je bilo najuspešnejše Prosto-
voljno gasilsko društvo Mav-
čiče, saj se je kar osem njiho-
vih ekip uvrstilo na državno 
tekmovanje, ki bo potekalo v 
prihodnjem letu, gostitelj pa 
še ni znan.

Na državno tekmovanje so 
se uvrstile naslednje tekmo-
valne ekipe: pionirji – Kranj-
ska Gora, Gorje, Cerklje in 
Trboje; pionirke – Mavčiče, 
Podhom in Sovodenj; mla-
dinci – Mavčiče 1, Mavčiče 
2, Trboje in Virmaše - Sve-
ti Duh; mladinke – Mavčiče, 
Bohinjska Češnjica, Breg ob 
Savi; starejši gasilci – Mavči-
če, Lom pod Storžičem, Vi-
soko - Milje; starejše gasilke 
– Leše, Dobračeva, Mojstra-
na; člani A – Hlebce, Žiri, 
Poljane, Lancovo; članice A 
– Predoslje 1, Žiri, Mavčiče 
1; člani B – Mavčiče 1, Mav-
čiče 2, Žiri; članice B – Žiri, 
Dražgoše in Hrušica.

Na regijskem tekmovanju 
je sicer v dveh dneh sodelo-
valo več kot 150 ekip. Pionir-
ji in pionirke so se pomeri-
li v vaji z vedrovko, štafeti s 

prenosom vode in vaji razvr-
ščanja, mladinci in mladin-
ke v mokri vaji s hidrantom, 
teoretičnem testu in vaji raz-
vrščanja, člani in članice A 
in B v taktični mokri vaji, te-
oretičnem testu in vaji razvr-
ščanja, starejše gasilke in ga-
silci pa v vaji s hidrantom in 
vaji raznoterosti.

»Ciklus gasilskih tek-
movanj se je v koronskem 
letu 2020 zamaknil za eno 
leto, tako da smo tekmova-
nje iz mokre vaje izvedli le-
tos in ne lani, kot bi mora-
li. Za leto dni se je presta-
vila tudi gasilska olimpia-
da, ki je letos potekala v Ce-
lju. Oteženi pogoji vadbe po 

gasilskih društvih v času ko-
rone po moji oceni niso vpli-
vali na usposobljenost nji-
hovih ekip. Na tekmovanjih 
bolj pride do izraza, koliko 
po društvih trenirajo. Dolo-
čena društva vsa leta izsto-
pajo z uspešnostjo svojih 
ekip,« je povedal regijski po-
veljnik Tomaž Vilfan.

Letošnje regijsko tekmo-
vanje je potekalo na regij-
skem poligonu na Jeseni-
cah, ki so ga odprli pred dve-
ma letoma. Njegov skrbnik 
je Gasilska zveza Jesenice. 
»Poligon največ uporablja-
mo za različne vaje, tudi 
iz vrvne tehnike, in tek-
movanja, v vmesnem času 

potekajo tukaj tudi predsta-
vitve in izobraževanja, prak-
tično vsa usposabljanja za 
gasilce iz Zgornje Gorenj-
ske. V vmesnem času, ko je 
bila v prenovi jeseniška bol-
nišnica, je bil tukaj urejen 
tudi heliport za bolnišnico. 
Poligon bi verjetno lahko 
bil še bolj izkoriščen, a prvi 
dve leti, odkar smo ga od-
prli, sta bili zaznamovani s 
korono in zaščitnimi ukre-
pi, prepovedjo druženja, 
zato smo bili tudi mi pri or-
ganizaciji dogodkov na po-
ligonu omejeni,« je povedal 
poveljnik gasilskega povelj-
stva občine Jesenice Robert 
Kejžar.

Na regijskem gasilskem tekmovanju na Jesenicah je nastopilo več kot 150 tekmovalnih ekip 
vseh kategorij. / Foto: Tina Dokl

Kranj – V tednu aktivnosti za 
večjo varnost v železniškem 
prometu, ki je pod okriljem 
Railpola (Mednarodno zdru-
ženje organizacij za nad-
zor nad železnicami v dr-
žavah članicah EU) potekal 
pred kratkim, so slovenski 
policisti skupaj s predstav-
niki Slovenskih železnic po 
vsej državi poostreno nadzi-
rali prehajanje čez progo in 
obnašanje na vlakih. Med 
enotedenskim nadzorom so 
na 347 železniških preho-
dih kontrolirali 134 pešcev, 
24 kolesarjev in 170 vozni-
kov ostalih vozil. Pri tem so 
odkrili kar 374 kršitev, ko so 
osebe prečkale tire, kjer je 
to prepovedano. Policisti in 
nadzorniki Slovenskih že-
leznic so v 365 primerih iz-
rekli opozorilo, zoper devet 
kršiteljev pa podali predlog 

pristojnemu prekrškovne-
mu organu.

Gorenjski policisti so opra-
vili nadzore na devetnajstih 
železniških prehodih in vseh 
glavnih železniških posta-
jah na relaciji od Jesenic do 

Škofje Loke. Pri tem so kon-
trolirali 37 pešcev, kolesarja 
in dve vozili. Kršitev niso be-
ležili, so pojasnili na Policij-
ski upravi Kranj.

V okviru akcije so sloven-
ski policisti opravili tudi 83 

pregledov kritičnih mest na 
železnici (predori, mosto-
vi in drugo) in z namenom 
ozaveščanja mladih o var-
nosti v železniškem prome-
tu v šolah izvedli osem pre-
davanj.

V enotedenskem nadzoru pravilnega prečkanja železniških tirov in obnašanja na vlaku so slovenski 
policisti ugotovili kar 374 primerov nepravilnega prečkanja tirov. Na Gorenjskem ni bilo kršitev.

Simon Šubic

Kranjska Gora – V soboto 
opolnoči se je na območju 
Cmira proti dolini Vrat smr-
tno ponesrečil 66-letni pla-
ninec iz Srbije. Policija je 
sporočila, da se je med vra-
čanjem iz Doma Valentina 
Staniča v smeri Begunjske-
ga vrha in Cmira proti Vra-
tom oddaljil od skupine pri-
jateljev. V iskalni akciji za 
pogrešanim so poleg poli-
cistov sodelovali tudi gorski 
reševalci iz Mojstrane, v jut-
ranjem času pa tudi vodniki 
reševalnih psov in helikop-
ter policije. Pogrešanega so 
našli na območju Cmira na 
višini 1400 metrov. »Okoliš-
čine kažejo, da je zaradi noči 
zgrešil pot in padel čez skal-
nato polico od dvajset do pe-
tindvajset metrov globoko,« 
je razložil Janez Šuštar iz Po-
licijske uprave Kranj. Pokoj-
ni je bil ustrezno opremljen, 
policisti pa so tujo krivdo iz-
ključili.

V soboto popoldne si je na 
Planini Krstenica planinka 
poškodovala gleženj. Pos-
redovali so gorski reševalci 
iz Bohinja v sodelovanju z 
združeno ekipo helikopter-
ske nujne medicinske po-
moči in gorske reševalne 
službe s posadko helikopter-
ja Slovenske vojske. Poško-
dovanko so na kraju nesreče 
oskrbeli in prepeljali v jese-
niško bolnišnico.

Isto popoldne je pri ses-
topu z Debele peči v smeri 
Blejske koče na Lipanci po-
hodnica padla in si poškodo-
vala roko. Na kraju so jo os-
krbeli gorski reševalci iz Ra-
dovljice in jo skupaj z osta-
limi pohodniki pospremili v 
dolino, kjer so jo predali re-
ševalcem. Na območju Veli-
ke planine pa si je pohodnica 
zlomila gleženj. Kamniški 
gorski reševalci so ji gleženj 
imobilizirali in jo prenesli 
do zgornje postaje žičnice 
Velika planina. V dolini so 
jo prevzeli reševalci.

Simon Šubic

Radovljica – V nedeljo popoldan so stanovalci na Vodnikovi 
cesti v Lescah zaznali vonj po plinu. Ob prihodu na kraj do-
godka so prostovoljni gasilci iz Lesc iz dela objekta, kjer je 
bil prisoten vonj po plinu, evakuirali stanovalce, po prihodu 
poklicnih gasilcev iz Jesenic pa so z inštrumenti preverili pri-
sotnost plina v objektu, ki pa ga niso zaznali.Vonj je sčasoma 
tudi izginil. Pri stanovalcu, kjer je bil vonj najbolj izrazit, so 
podrobneje pregledali omarico s plinsko napeljavo in števcem 
za zemeljski plin ter manjšo kurilno napravo z jeklenkami 
butan propan, vendar puščanja niso ugotovili. Po določenem 
času vonj ni bil več prisoten, inštrumenti niso zaznali priso-
tnosti plina, puščanja niso ugotovili, je poročala uprava za 
zaščito in reševanje. 

Kamnik – V soboto popoldan se je v gozdovih med občinama 
Kamnik in Komenda izgubil dementen občan. Aktivirali so 
gasilce PGD Kamnik z enoto za reševanje iz vode s čolnom 
in iz gasilskih društev Duplica, Križ, Moste in Komenda ter 
kamniške gorske reševalce. Posredovalo je tudi več policistov, 
helikopter Letalske policijske enote, brezpilotnik iz PGD Ka-
mnik in lokalni lovci. Osebo so po več urah nepoškodovano 
našli na območju Podgorja v občini Kamnik in jo predali svoj-
cem. V iskalni akciji je sodelovalo skupno 74 oseb, od tega 56 
gasilcev, deset policistov in osem gorskih reševalcev, poroča 
Uprava RS za zaščito in reševanje.

Plin vonjali, a ga inštrumenti niso zaznali

V gozdu iskali dementnega občana

Simon Šubic

Gorenjski policisti v enotedenskem nadzoru prečkanja železniških tirov niso ugotovili 
kršitev, prav tako ne pri obnašanju na vlaku. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenjski gasilci so se na Jesenicah udeležili tekmovanja za memorial Matevža Haceta. Najboljše ekipe 
so se uvrstile na državno tekmovanje, ki bo potekalo prihodnje leto.

Mavški gasilci najuspešnejšiPlaninec ponoči 
padel v globino

Gorenjci vzorno čez tire

Kranj – Pred dnevi si je kranjska mladina prepošiljala videopo-
snetek zelo dramatičnega nočnega streljanja, na katerem je 
ena oseba pod streli tudi obležala. Dogajalo naj bi se v stano-
vanjski soseski Planina v Kranju, zato smo o tem povprašali 
Policijsko upravo Kranj. Kot so nam odgovorili, takega dogod-
ka ne beležijo. Nazadnje so bili kranjski policisti o streljanju 
obveščeni 19. septembra popoldne, ko je nekdo na Zlatem 
polju streljal iz vozila. Policisti so tedaj storilca izsledili in 
ugotovili, da je streljal iz signalne pištole, ki so jo zasegli, 
zoper moškega pa so uvedli prekrškovni postopek.

Na Planini se niso streljali

Kranj – V soboto popoldan je prišlo do ponovnega vžiga na 
požarišču Majdičevega mlina v Kranju, zato so intervenirali 
kranjski poklicni gasilci, za promet pa zaprli Jelenov klanec. 
Požar so hitro pogasili, po razlagi policistov pa je šlo za sa-
movžig na požarišču.

Spet gorelo v Majdičevem mlinu
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V BESNICO NA KOSTANJ

Po dveh letih pre-
mora so v Bes-
nici znova prire-
dili tradicionalni 
Kostanov piknik. 

Pod vznožje Rovnika v Novi 
vasi se je tako minulo nede-
ljo zgrnila množica obisko-
valcev, ki so uživali v druže-
nju ob pečenem kostanju in 
drugih dobrotah, pritegnile 
so jih tudi stojnice z boga-
to ponudbo domačih pridel-
kov in izdelkov. Dogodek je 
priredilo Prostovoljno gasil-
sko društvo (PGD) Besnica 
v sodelovanju z Rokovnači 
ter Zavodom za turizem in 
kulturo Kranj.

Pri izvedbi Kostanovega 
piknika so ključni prosto-
voljci – na nedeljskem do-
godku jih je sodelovalo več 
kot sto, je pojasnil Primož 
Bavdek iz PGD Besnica. 
Prvi so prišli že navsezgo-
daj, saj so domače dobrote v 

kotlih začeli kuhati že ob 4. 
uri zjutraj. Prizorišče so za-
čeli pripravljati že dva tedna 
pred dogodkom. Poleg tega 
je bilo treba narezati več sto 
kilogramov kostanja, sicer 
pa so obiskovalcem ponudi-
li še mnoge druge kulinarič-
ne dobrote. Poskusili so lah-
ko tudi rokovnaški in besni-
ški bograč, divjačinski go-
laž, gobovo juho, pečenice, 

pražen krompir, zelje, »kaj-
lo« kruha z zaseko, sladice s 
kostanjem, v Dimežovi »vu-
kni« so jim postregli z žgani-
mi pijačami, vključno z do-
mačim »kostanjčkom« …

Živahno je bilo tudi ob 
stojnicah, na katerih se je 
predstavilo okoli 40 razsta-
vljavcev. Obiskovalcem so 

ponudili domače pridelke, 
izdelke iz mesa, mleka, slad-
ke dobrote, ozimnico, siru-
pe, nakit …, z zanimanjem 
so opazovali tudi rokodelce. 
Otroci so svojo ustvarjalnost 
izražali ob ustvarjanju gline-
nih in origami izdelkov, šte-
vilni pa so se opogumili tudi 
za spust po jeklenici, ki ga je 
omogočilo Društvo za razi-
skovanje jam Kranj.

»Na Kostanov piknik pri-
deva vsako leto. Zdi se nama 
zanimivo. Organizatorji se 
trudijo in ne vem, zakaj ne 
bi prišla pogledat. Obvezno 
poskusiva kostanj, morda 
bova vzela še kakšen sir,« sta 
nam zaupala zakonca Ana in 
Zdravko Dovžan iz Doline 
nad Tržičem. Ano pritegne 
tudi ponudba na stojnicah, 
predvsem ročna dela, njene-
mu možu pa je všeč, da vse-
lej naleti tudi na kakšnega 
znanca. Obiskovalci so bili 
sicer z vse Gorenjske in tudi 
izven njenih meja, srečali pa 
smo tudi nekaj tujcev.

Organizatorji so bili zelo 
veseli lepega odziva obisko-
valcev, v Besnico pa ponov-
no vabijo že to nedeljo, 16. 
oktobra, ko bodo med 11. in 
19. uro pripravili še drugo 
izvedbo Kostanovega pikni-
ka. Znova bodo organizira-
li avtobusni prevoz s parki-
rišča pred Supernovo na Sa-
vskem otoku v Kranju. Prvi 
avtobus bo proti Besnici od-
peljal ob 11. uri, nato pa na 
vsako polno uro vse do 17. 
ure. V Kranj se bo vračal pol 
ure kasneje, zadnji ob 17.30. 
Kot je povedal Bavdek, so 
bili zelo veseli, da so se mi-
nulo nedeljo v Besnico šte-
vilni obiskovalci pripeljali z 
avtobusom, saj so tako par-
kirišča ob prizorišču manj 
obremenjena. K uporabi or-
ganiziranega prevoza vabi-
jo tudi to nedeljo.

Omeniti velja še, da bodo 
izkupička obeh piknikov 
namenili za nakup novega 
gasilskega vozila za prevoz 
moštva za PGD Besnica.

Ne le po pečenem kostanju, v Besnici pri Kranju je minulo nedeljo dišalo še po mnogih drugih 
dobrotah, sicer pa je Kostanov piknik spremljala tudi pestra ponudba na stojnicah.

Ana Šubic

Po dveh letih premora je v Besnici znova zadišalo po 
pečenem kostanju. / Foto: Tina Dokl

Živahno je bilo tudi ob stojnicah, na katerih se je 
predstavilo okoli štirideset razstavljavcev. / Foto: Tina Dokl

Rdeča nit letošnje-
ga festivala so bili 
planinski siri. Obi-
skovalci so se lah-
ko udeležili tudi 

predavanja francoskega 
(savojskega) zorilca sirov 
Maxa Schmidhauserja, ki je 
predstavil družinsko tradici-
jo, poklic zorilca in pomen 
zorenja sirov na njihov ra-
zvoj. Festival je organiziralo 
Združenje kmečkih sirarjev 
Slovenije, šlo pa je za nada-
ljevanje aktivnosti ob Med-
narodni konferenci in letni 
skupščini Evropske mreže 

kmečkih in obrtnih sirar-
jev (Farmhouse and Artisan 
Cheese and Dairy Producers 
European Network – FACE), 
ki jo je gostil Bohinj.

Na festivalu se je predsta-
vilo lepo število sirarn, obi-
skovalci so bili nad predsta-
vljenimi siri navdušeni, veli-
ko radovednosti pa so vzbu-
jali zlasti tuji, evropski siri.

Slavnostno odprtje festiva-
la je potekalo v veliki dvora-
ni kongresnega centra uro po 
začetku festivala. Na njem je 
nekaj besed prisotnim name-
nila ministrica za kmetijstvo 
in gozdarstvo Irena Šinko, 
ki se je v nagovoru zahvalila 

organizatorjem za izvedbo ter 
izrazila navdušenje nad števi-
lom razstavljavcev. Poudari-
la je tudi, da ima sirarstvo v 
slovenski zgodovini velik po-
men: »Sir ima v Sloveniji veli-
ko tradicijo in je eden najbolj 
razširjenih mlečnih izdelkov. 
Že planšarji so od davnega 
predelovali mleko v sir in ga 
prodajali v večjih mestih. Na 
ta način se je prebilo lokalne 
meje in se je sir iz planin pro-
dajal tudi v drugih okoliših.« 
Sirarje in obiskovalce je med 
drugimi poleg predsedni-
ka Združenja kmečkih sirar-
jev Slovenije Milana Brence-
ta nagovoril tudi prof. dr. Ja-
nez Bogataj.

Kulinarična ponudba, ki 
je tokrat pospremila festi-
val, je bila iz posoškega, bo-
hinjskega in zgornjesavinj-
skega dela Slovenije. Jedi so 
bile narejene na osnovi plan-
šarskih sirov. Zaupali so jih 
ekipam znamenite Hiše Po-
lonke in Raduhe ter Dru-
štvu kmečkih žena in deklet 
iz Bohinja. Slednje so kot 
predstavnice Gorenjske obi-
skovalcem ponudile doma-
čo govejo juho iz mesa cikas-
tega goveda z gomoljno zele-
njavo in drobnjakovimi štru-
keljci z mohantom – speci-
alnim bohinjskim sirom z 
zaščitenim poreklom.

Alenka Brun

Kongresni center Brdo pri Kranju je nedavno 
gostil tretji Festival slovenskih sirov.

FESTIVAL 
SLOVENSKIH SIROV

Kostanov piknik bo v 
Besnici tudi to nedeljo, 
16. oktobra, med 11. in 
19. uro.

Obiskovalci so z veseljem pokušali različne sire. / Foto: Alenka Brun

Katica Mikelj in Marija Mlekuš (Društvo kmečkih žena in 
deklet Bohinj) / Foto: Alenka Brun
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Ciper – rojstni 
kraj boginje Af-
rodite, stičišče 
grške in turške 
kulture, zaklad-

nica pestre zgodovine, ki še 
danes buri domišljijo s šte-
vilnimi legendami, ostanki 
neolitskih vasic, beneških 
zidov, bizantinskih cerkva 
in starogrških templjev.

Turistično priljubljen me-
diteranski otok s pestro in 
težavno zgodovino je da-
nes razmejen na dve drža-
vi – večjo Republiko Ciper 
in manjšo Turško republiko 

Severni Ciper, ki je kljub 
50-letnemu obstoju ne priz-
nava nobena evropska dr-
žava. Meja pa ne razmeji le 
ozemlja, temveč med seboj 
loči tudi kaotičen turški se-
ver z najlepšimi sredozem-
skimi plažami, majhnimi ri-
biškimi mesti in edinstveno 
turško kulinariko ter veliko 
naprednejši, evropsko ori-
entiran jug.

Topel veter, ki naju je z 
Nejcem pozdravil takoj ob 
prihodu v Pafos, je obljubljal 
visoke poletne temperature, 
ki so se v času najinega eno-
tedenskega potepa od Pa-
fosa mimo Larnake in Ayie 
Nape pa vse do Nikozije in 

Kirenije stopnjevale z ena-
ko mero kot navdušenje nad 
raznolikim mediteranskim 
otokom. Ker javni prevoz 
tako na južnem, predvsem 
pa na severnem delu otoka 
velja bolj za nadlogo kot pri-
ročnost, sva na letališču na-
jela avto in se zapeljala do Af-
roditine skale. Legenda pra-
vi, da je starodavna boginja 
ljubezni na točki, kjer se iz 
morja dviga ogromen bal-
van, v navalu pene izstopi-
la iz temnih globin in odšla 
zabavat sveže zaljubljence. 
A ne le mitološke zname-
nitosti, tudi hrana je na Ci-
pru vredna omembe. Po-
leg morskih specialitet sva 

z Nejcem v Pafosu, Limaso-
lu ter ob dolgih peščenih pla-
žah v Larnaki uživala ob pol-
nih krožnikih mesnih dob-
rot, grške musake in sira – 
fete in halumija z žara – ter 
si za zajtrk vsak dan postreg-
la z medenimi slaščicami iz 
pekarn.

Kjer se končajo peščene 
obale, pa se v osrednji del 
otoka začnejo viti ozke ces-
te proti gorovju Troodos, ki 
z najvišjimi vrhovi doseže 
skoraj dva tisoč metrov. Raz-
iskovanje gorate notranjosti 
sva prihranila za naslednje 
dni, a sva se na prvo pozno 
popoldne vseeno ustavila na 
robu gorovja, v Pani Lefkara. 

Majhna vasica slovi po čip-
karskih izdelkih, celotna 
čipkarska obrt pa je uvr-
ščena na seznam Unesco-
ve kulturne dediščine. Ve-
čer sva preživela na živahni 
morski promenadi mesteca 

Larnaka, se sprehodila sko-
zi staro mestno jedro, mimo 
cerkve svetega Lazarja iz 9. 
stoletja in si privoščila kok-
tajl v priljubljenem baru Old 
Market.

(Se nadaljuje)

DOBRODELNI ČOPEK

Na dobrodel-
nem Čopkovem 
teku so učen-
ci Osnovne 
šole (OŠ) Ore-

hek tudi letos tekli za otro-
ke s posebnimi potrebami, 
pri tem pa so se jim prid-
ružili tudi otroci iz tamkaj-
šnjega vrtca, starši, učitelji 
in ostali delavci šole. »Tako 
so simbolično pokazali soli-
darnost z dvema učencema 
na invalidskih vozičkih, ki 
sta vključena v našo šolo,« 
je pojasnil ravnatelj Drago 
Zalar in dodal, da so letos 
želeli opozoriti ne le na gi-
balno ovirane, ampak so s 
to simbolično gesto želeli 
pokazati, da so v njihovi šoli 
dobrodošli vsi, tudi otro-
ci priseljencev. »Tudi njim 
smo na široko odprli vrata v 
našo sredino, da se pri nas 
počutijo kot doma.«

Na dobrodelnem teku se 
je tako zbralo okrog šeststo 
otrok in staršev, ki so tekli 
na 300, 600 in 1200 metrov. 

Skupaj so tekli za otroke s po-
sebnimi potrebami, ki so v 
redne šole vključeni že vrsto 
let, na OŠ Orehek Kranj pa 
jim je prav veveriček Čop-
ko pomagal do tega, da lah-
ko delajo in se učijo s svoji-
mi vrstniki že štiriindvajseto 
leto. Z dobrodelnim tekom, 
ki so ga prvič organizirali na 

pobudo učiteljice Tatjane 
Štular, opozarjajo na to, da je 
drugačnost med ljudmi tre-
ba spoštovati in sprejemati. 
Zato se jim je pri teku tudi le-
tos pridružilo šest varovan-
cev Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Matevža Lan-
gusa Radovljica. Z izjem-
nim odzivom je bil ravnatelj 

nadvse zadovoljen. S svojim 
obiskom jih je počastil tudi 
paraolimpijec Luka Trtnik, 
s katerim sta dva učenca nji-
hove šole pripravila pogo-
vor, z enim od učencev pa je 
odigral še partijo namiznega 
tenisa. Druženje so nadalje-
vali tudi po teku ob glasbi in 
pogostitvi.

V Osnovni šoli Orehek Kranj so minuli četrtek pripravili 15. humanitarni Čopkov tek, s katerim vsako 
leto zbirajo sredstva za svoj Veveričkov sklad.

Mateja Rant

V Osnovni šoli Orehek Kranj so minuli četrtek pripravili 15. humanitarni Čopkov tek.  
/ Foto: Primož Pičulin

Številne ciprske kavarne privabljajo turiste z iznajdljivo, a 
vseeno pristno okrašeno notranjostjo. / Foto: Neža Markelj

Slikovita cerkev svetega Lazarja iz 9. stoletja v Larnaki. 
Pripada grški pravoslavni cerkvi. / Foto: Neža Markelj

EN OTOK, DVE DRŽAVI

Nemir, ki pride,
ne odide
tako hitro.
Noči brez sna
in dnevi brez upanja.

Odsev v ogledalu
išče razpoke
na obrazu,
ki narisal jih je čas.

V iskanju sreče
zavedanje,
da vse enkrat mine.
Dobro in slabo.

Nemir kot razburkano
morje
ne sprašuje,
le valovi
in vedno znova se ponovi.

Nemir

S svojim obiskom jih je počastil tudi paraolimpijec Luka 
Trtnik, z enim od učencev je odigral tudi partijo namiznega 
tenisa. / Foto: Primož Pičulin

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Neža Markelj

Ozke ulice vasice Lefkara. Vas je dobila ime po beli barvi 
kremena in apnenca. / Foto: Neža Markelj

Afroditina skala leži na južni obali Cipra, blizu mesta Pafos. 
/ Foto: Neža Markelj

 Mateja

Res je, kot pravi Matejina pesem. Vse enkrat mine, pesmi 
pa so tiste, ki ostanejo za vedno in jih čas nikoli ne izbriše. 
Veselim se vaših prispevkov in vam želim lepe jesenske 
dni. Meta
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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5 9 6 1 7 2 4 8 3
1 2 8 6 3 4 9 5 7
3 7 4 9 8 5 1 2 6
7 8 2 4 9 3 5 6 1
4 5 1 7 2 6 3 9 8
6 3 9 8 5 1 2 7 4
2 4 3 5 6 8 7 1 9
9 6 5 3 1 7 8 4 2
8 1 7 2 4 9 6 3 5

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_LAZJI_22_81
NALOGA

5674
8345

39512
78241

59
61274

43589
6318

746
sudoku_LAZJI_22_81

REŠITEV
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374985126
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451726398
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243568719
965317842
817249635

Rešitev:

Rešitev:

PRI STOTIH LETIH TUDI 
ZAPLESALA

Ljubica Pavlovčič se 
je rodila 5. oktobra 
1922. leta v Gradcu 
pri Litiji, očetu Bla-
žu in mami Amali-

ji. Med vojno je bila družina 
izseljena v Srbijo. Gimna-
zijo je obiskovala v Beogra-
du. Na to obdobje ima zelo 
lepe spomine, saj so jo v Be-
ogradu zelo lepo sprejeli. Po 
vojni se je vrnila v Slovenijo 
in se kot njen oče zaposlila 
pri Jugoslovanskih železni-

cah, in sicer v računovod-
stvu. Po poroki si je ustva-
rila družino. Z možem sta 
zelo rada potovala po svetu, 
še posebej ima lepe spomi-
ne na Pariz. Z leti sta se po-
časi ustalila in potovala naj-
več po Sloveniji. V službi je 
spoznala zelo prijetne ljudi, 
sodelavce, s katerimi ima 
še danes prijateljske odno-
se. Zelo rada se je ukvarjala 
z ročnimi deli, kot sta kvač-
kanje in pletenje. Dokler so 
ji oči dopuščale, je tudi ve-
liko brala. Doma je imela 
knjižnico z več kot petsto-

timi knjigami. Poleg knjig 
je bila njena velika ljubezen 
tudi ples.

Do svojega 95. leta je Ljubi-
ca Pavlovčič živela povsem sa-
mostojno, kasneje pa ji je po-
magal sin Igor. Lahko reče-
mo, da je prava korenina, ki se 
ne da, kar je dokazala pri sta-
rosti 86 let, ko se je v Ljublja-
ni ubranila napadalcu, ki jo je 
hotel oropati.

Slavljenki je na krajši slo-
vesnosti v imenu zaposlenih 
in stanovalcev Doma Taber 
čestitala direktorica Marti-
na Martinčič in ji zaželela 

obilo zdravja ter dobre vo-
lje, čestitke pa ji je direktori-
ca prenesla tudi v imenu za-
držanega cerkljanskega žu-
pana Franca Čebulja, ki ji 
je zaželel predvsem zdravja. 
Stanovalka doma Julka Hro-
vat je prebrala čestitko, ki 
so jo napisali stanovalci. V 
imenu Kulturnega društva 
Folklora Cerklje je slavljen-
ki voščila njegova predse-
dnica Irena Naglič, čestita-
la pa je tudi sokrajanki An-
geli Brankovič, ki je prvo 
septembrsko nedeljo prav 
tako praznovala sto let. Ivan 

V Domu starejših Taber v Šmartnem pri Cerkljah je v sredo, 5. oktobra, visok jubilej praznovala Ljubica 
Pavlovčič, tamkajšnja šesta stanovalka, ki je dopolnila sto let.

Janez Kuhar

Stoletnica Ljubica Pavlovčič je zarezala v rojstnodnevno 
torto. / Foto: Janez Kuhar

»Upanje«
Pozdravljeni. Glede na to, da 
ste mi že napovedali priho-
dnost, me zanima, kdaj bo na-
stopil moj dan D oziroma ali se 
bom poročila in začela razisko-
vati svet s svojo boljšo polovico. 
Želim si, da bi kdaj odšla sama 
na morje, vendar nikoli ne da 
predloga sam. Kako bo s tem v 
prihodnosti?
S partnerjem imata precej raz-
ličen karakter, kar pa ne po-
meni, da je s tem kaj narobe. 
Saj veste, razlike so tiste, ki 
tvorijo celoto. V razmišljanju 
ste nekaj korakov pred njim, 
dovolite, da vas dohiti, ali pa 
vi malo upočasnite korak. Kar 
se tiče želja, ni nujno, da pride 
predlog z njegove strani. Bo-

dite vi tisti, ki naredite načrt. 
Za odhod na morje ali pa kaj 
drugega. Če do potovanja do 
sedaj še ni prišlo, bo vseka-
kor v kratkem. V naslednjem 
letu vidim poroko. Lepo vas 
pozdravljam.

»Zapuščinski postopek«
Že velikokrat ste mi odgovorili, 
za vse odgovore sem vam neiz-
merno hvaležna. Tokrat me za-
nima, ali bo in kakšen bo zame 
zapuščinski postopek. Glede 
na pogodbo o dosmrtnem pre-
življanju zapuščinski postopek 
ni obvezen, ker mi avtomatsko 
pripada zapuščina po mami, 
odvisno je samo, če se sestra 
pritoži. Potem me še zanima za 
parcelo. Meji na našo parcelo 

in to parcelo sem želela kupiti. 
Že dvakrat sem se pogovarjala 
z lastniki, vendar se ta nakup 
prestavlja. Zanima me, kako 
vidite vi. Ali se nakup zgodi, ali 
se bo cena gibala okoli predla-
gane in če se zgodi, kdaj vidite, 
da to bo? Veselim se vaših od-
govorov in vam želim vse dobro 
na vseh področjih in da bi nas še 
dolgo razveseljevali s pozitivno 
energijo.
Najbrž poznate pregovor, da 
volk dlako menja, nravi pa 
nikdar. Žal v tem primeru to 
velja za vašo sestro. Nikoli se 
ne bo spremenila. Prepričana 
je, da ji – čeprav je ogromno 
dobila od pokojnih staršev – 
še vedno kar nekaj pripada. Vi 
pa dobro veste, da ni res. Je 
koristoljubna in taka bo ostala 
tudi v prihodnosti. Lahko se 
za nekaj časa potuhne, a prej 
ali slej pride spet na površje. 
Svetujem vam, da omejite 
odnose, če želite sebi dobro. 
Če je kdo resnično skrbel za 

starše, ste bili to vi. Sebe ste 
dolgo časa postavljali na zad-
nje mesto. In je skrajni čas, da 
ste sedaj na vrsti vi. Res ni tre-
ba trošiti energije tam in pri 
tistih, ki je niso vredni. S tem 
ne mislim samo vaše sestre, 
ampak na splošno ljudi, ki vas 
obkrožajo tako ali tako. Glede 
parcele vidim nakup v enem 
letu. Ob koncu tega leta se še 
enkrat pogovorite z lastniki. 
Cena ne bo veliko odstopala 
od predlaganega. Odločitev 
glede nakupa je prava in za-
dovoljni boste. Tudi jaz vam 
želim vse dobro.

»Šela«
Tanja, prosim, da mi pomagate 
z odgovorom, kako se bo rešilo 
dedovanje po pokojni mami. 
Hvala vam.
Kot je videti, se bodo sodni 
mlini odvrteli v vašo korist. 
Imeli ste kar nekaj težav, ven-
dar se bodo vse rešilo tako, 
kot je prav. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 36 otrok, 
od tega 18 dečkov in 18 deklic. Najlažja je bila deklica z 
2520 grami, najtežji pa deček s 4640 grami. Na Jesenicah 
se je rodilo 16 otrok, od tega 9 deklic in 7 dečkov. Najtežja 
je bila deklica, ki je tehtala 3980 gramov, najlažji pa deček, 
ki je ob rojstvu tehtal 2960 gramov.

Na Bledu sta se 23. septembra 2022 poročila Aleksander 
Vrenko in Maja Urbanc, 28. septembra 2022 Uroš Lunaček 
in Daniela Pavlič, 1. oktobra 2022 pa Anže Bizjak in Lara 
Kordež. V Škofji Loki sta se 5. oktobra 2022 poročila Jakob 
Horvat in Lavra Zupančič.

Novorojenčki

Mladoporočenci

Člani folklorne skupine Kulturnega društva Folklora Cerklje in Cerkljanski gavnarji so slavljenko Ljubico Pavlovčič razveselili 
s kulturnim programom. / Foto: Janez Kuhar

Kropivnik je ob stoletnici re-
citiral pesem, ki jo je napi-
sal posebej za slavljenko. V 
kulturnem programu so so-
delovali člani folklorne sku-
pine omenjenega kulturne-
ga društva in ljudski god-
ci Cerkljanski gavnarji. Ob 
zvokih Cerkljanskih gav-
narjev je slavljenka za stoti 

rojstni dan tudi zaplesala. 
Program je domiselno pove-
zovala Ana Voljč.

Kot se za tako priložnost 
spodobi, je Ljubica Pavlov-
čič ob visokem življenjskem 
jubileju dobila veliko roj-
stnodnevno torto, ki jo je iz-
delala vodja kuhinje Biljana 
Bučić.
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK, 11. OKTOBRA 2022

KAKO  
IZDELAMO 
JOGURT, SIR, 
MASLO

Priročnik  
je namenjen  
vsem, ki za 
lastne potrebe 
načrtujete pre-
delati manjše 
količine mleka 
v okusne in 
zdrave mlečne 
izdelke, ter 
vsem, ki ste na 
tem področju 
že bolj samo-
zavestni in 
spretni.

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. 

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm   

                        + poštnina

25
EUR

NOVO

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi

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

www.gorenjskiglas.si



Nasveti info@g-glas.si
21Gorenjski glas

torek, 11. oktobra 2022

Ajda je po nasvetu prija-
teljice začela pisati dnevnik. 
Njen osebni, zelo intimni 
svet je bil poln nereda, zara-
di katerega jo je močno bo-
lela glava. Kljub še živečim 
staršem se ji je zdelo, da ob 
sebi nima nikogar.

»No, ni čisto tako. Imam 
brata, teto in najbolj srčne 
in ljubeče stare starše, kar 
jih premore svet,« mi je raz-
ložila, ko sva se srečali. Za-
radi njenega pisma sem bila 
res prepričana, da je sirota. 
O svoji ožji družini, bratu Ja-
nezu, mami in očetu, je dve 
leti zbirala podatke. Nekate-
ri od njih so se ji zdeli dovolj 
zanimivi, da jih podeli tudi 
z menoj.

»Mama je bila zelo tiha in 
mirna deklica. V šoli je bila 
sicer med najboljšimi, a so 
jo komaj opazili. Doma se je 
najraje spravila na peč in bra-
la. Hiša je bila že takrat pol-
na knjig, saj so ji jih prina-
šali za praznike, rojstne dne-
ve ali kar tako. Teta Zinka je 
bila upornica, mami niko-
li. Vse je ubogala, kar so ji 
rekli. Lahko si predstavljate 
šok, ki so ga domači dožive-
li, ko ji je malo pred 17. roj-
stnim dnem začel rasti tre-
buh! Niso še prišli k sebi, že 
so jo peljali v porodnišnico, 

kjer se je rodil moj brat Ja-
nez. Kdo je bil oče otroka, je 
bilo vprašanje, ki ni zaposlo-
valo le starih staršev. Z njim 
so se ukvarjali na gimnaziji, 
ki jo je mami obiskovala, in 
tudi na vasi. Mami je molča-
la, a ljudski glas, ki je tako in 
tako hitro vse izvedel, jo je za-
lotil, ko je pod večer za bri-
salce avtobusa zatikala pis-
ma. Novica se je razširila od 
ust do ust in ni minilo veli-
ko časa, ko se je pri nas ogla-
sila šoferjeva žena. Mami je 
zagrozila, da jo bo ubila, če 
se njenemu možu še enkrat 
približa. O, kako je bilo sta-
re starše sram! Možakar je 
bil star blizu petdeset! Kaj je 
mami videla na njem? Kdaj 
sta se spentljala? Niti sanja-
lo se jim ni! Mami je opusti-
la misel, da bi ponavljala dru-
gi letnik, samovoljno se je za-
poslila v isti tovarni, kjer sta 
delala babica in dedi. Nad-
rejeni so jo imeli radi, saj je 
bila tiha in ubogljiva. Skrb 
za otroka je prepustila sestri, 
sama pa je dneve in noči pre-
sedela pri knjigah. Nekoč je 
pregovorila sestro, da gresta 
na izlet na Elbo. Za tri dni. Pa 
sta šli. Teti se je zdelo, da se 
nista niti za trenutek ločili, a 
sta se morali. Ko sta se vrnili 
domov, mami naslednji dan, 
po službi, ni bilo več na spre-
gled. Iskali so jo vsepovsod, 
dokler niso izvedeli, da so jo 
videli z Gustijem, šoferjem, 
ki je delavce iz tovarne peljal 
na Elbo. Teta je bila čisto na 
tleh. Bila je prepričana, da 
je premalo pazila na mami. 
Žal ni vedela, da sta se zalju-
bljenca spoznala že prek ma-
lih oglasov.

V začetku devetdesetih let 
je stopil v veljavo Jazbinškov 
zakon, na podlagi katerega 
so lahko najemniki v druž-
benih stanovanjih ta odkupi-
li pod ugodnimi pogoji. Tak-
rat se je mami, po dobrih sed-
mih letih, ponovno oglasila 
doma. Prosila je dedija, da ji 

posodi 800 nemških mark. 
Toliko ji je zmanjkalo, da bi 
si kupila stanovanje. Na Ja-
neza, ki je bil v šoli, ni želela 
počakati. Ded ji je denar sicer 
izročil, a s težkim srcem, saj 
se ni hotela z njim niti pogo-
varjati. Ko jo je vprašal, kako 
živi, je odgovorila, da več kot 
odlično. In odšla. Domači 
spet nekaj časa niso nič sli-
šali o njej. Potem pa je nek-
do prinesel dedu v službo ča-
sopis. V črni kroniki je pisa-
lo o nekem tipu, ki je prete-
pel partnerico, da je pristala v 
bolnišnici. Ded in babica sta 
se usedla v avto in šla hčer-
ko obiskat. Žal ju ni hotela 
sprejeti. Žalostna in zelo po-
trta sta se vrnila domov. Ko bi 
vsaj vedela, kaj se ji je motalo 
po glavi! Čez 14 dni pa je eden 
od maminih sosedov pokli-
cal dedija ter mu povedal, da 
mami že nekaj časa sedi pred 
vrati v stanovanje, v katero ni 
imela več vstopa. Ded je ves v 
skrbeh sedel v avto in šel po-
njo. Brez besed in zelo voljno 
mu je sledila v avto. Doma se 
je zaklenila v svojo sobo, v ku-
hinjo je prihajala le, če ni bilo 
nikogar v njej. Nekoč se je pri 
njej oglasila policistka. Šlo je 
za prijavo zaradi fizičnega 
nasilja. Beseda je dala bese-
do, in ker je bila obiskovalka 
prepričana, da vsi vse vedo, je 
domačim povedala nekatere 
podrobnosti.

Tisti dan, ko jo je Gus-
ti postavil pred vrata, jo je 
vso noč posiljeval. Mamini 
nečloveški kriki so odmeva-
li po hodniku vse dotlej, dok-
ler ni enkrat proti jutru priš-
la policija. Ko so želeli odpe-
ljati maminega partnerja, 
je mami padla na kolena in 
jih prosila, naj tega ne stori-
jo. Tisto noč ni minila brez 
posledic. Čez devet mese-
cev sem se rodila jaz. Mama 
me je sprva odklanjala, celo 
grozila je, da me bo utopila 
v otroški banjici, a s časom 
se je, podobno kot pri bratu, 

le sprijaznila z mojo navzoč-
nostjo. Od prvega dne nap-
rej, ko me je prinesla iz po-
rodnišnice, so zame skrbe-
li stari starši. Teta se je med-
tem poročila, se preselila v 
drug kraj, a je skoraj vsak ko-
nec tedna prihajala domov, 
da je pomagala babici.

Mami je bila zelo predvi-
dljiva: zjutraj je vstala, po-
zajtrkovala, šla v službo, se 
potem doma zaprla v sobo, 
zjutraj pa spet vse od začet-
ka. Kljub temu sva z bratom 
odraščala ob veliko ljubezni. 
Ni nama bilo hudega. Nava-
dila sva se, da je mami kot 
duh. Vedela sva, da obstaja, 
če je z nama kdaj spregovo-
rila kakšno besedo, je to bil 
že čudež.

Leta so tekla, brat je doštu-
diral, se poročil, jaz sem ma-
turirala. Nekoč prinese po-
štar zajeten šop neplačanih 
položnic. Izvedeli smo, da so 
mojega predragega očeta za-
radi starostnih težav – imel 
je že več kot 85 let – spreje-
li v dom starostnikov, za sta-
novanje, ki je bilo še zmeraj 
mamino, pa ni nihče skrbel. 
S fantom sva se odpeljala do 
bloka. O, na kakšen svinjak 
sva naletela! Potem sva zavi-
la še v dom, ki je bil le streljaj 
stran. Bila sem čisto mirna, 
ko sem očetu prvič v življe-
nju pogledala v obraz. Kak-
šen izmeček! Upam, da se bo 
cvrl v peklu! Povedali so mi, 
da je zelo sam in osamljen, 
saj ni bilo nikogar, ki bi ga 
obiskoval. Čisto prav!

Verjetno ne bom niko-
li razkrila vseh maminih 
skrivnosti, četudi bi jih rada. 
Zakaj so ji bili všeč starej-
ši moški, zakaj je svojo pra-
vo naravo skrivala pred zu-
nanjim svetom? Zakaj še da-
nes, ko sva z Janezom odra-
sla, beži od naju? Morda ne-
koč ne bo več zaklepala vrat 
pred mano, pa jo bom lahko 
vprašala ...«

(Konec)

Milena Miklavčič

Jabolčni ježki
Jabolka so sadje, po kate-

rem najpogosteje posega-
mo, pa naj bodo ta sveža ali 
v predelani obliki. So zelo 
široko uporabna in iz njih 
lahko ustvarimo najrazlič-
nejše slaščice. Tudi ježke. 
Malokdo bo ugotovil, da ti 
ježki v sebi skrivajo jabol-
ko. A kljub temu bodo ja-
bolčni ježki z dodanimi ja-
bolki še kako sočni in slad-
ki, celo še boljši od tistih 
klasičnih.

Za pripravo jabolčnih 
ježkov potrebujemo: 5 sre-
dnje velikih jabolk, 200 g 
navadnih piškotov, 200 g 
bele čokolade, 1 žličko mas-
la, 2 vaniljeva sladkorja, 

ščep cimeta; za obliv in po-
sip: 200 g temne čokolade, 
0,5 dl olja, 1 skodelico koko-
sove moke.

Jabolka olupimo ter jih 
naribamo. Uporabimo toli-
ko jabolk, da dobimo prib-
ližno 600 g naribanih ja-
bolk. V posodi stopimo 
maslo in na njem prepraži-
mo naribana jabolka. Posu-
jemo s cimetom in vani-
ljevim sladkorjem ter du-
šimo 15 minut, da se ja-
bolka zmehčajo. Ko se ja-
bolka zmehčajo, jih pret-
lačimo s pasirko za pire 
krompir. Še v topla jabol-
ka nadrobimo belo čokola-
do in premešamo, da se ta 

raztopi. Dobljeno zmes oh-
ladimo in nato vanjo zme-
šamo mlete piškote. Dobiti 

moramo maso, iz katere 
bomo lahko oblikovali kro-
glice. Če je masa preveč 

vlažna, vanjo vmešamo še 
nekaj mletih piškotov ali 
kokosove moke. Maso pos-
tavimo za 30 minut v hla-
dilnik, da se nekoliko ohla-
di in strdi. Med tem časom 
nad vodno kopeljo stopi-
mo temno čokolado skupaj 
z oljem. Iz ohlajene mase 
oblikujemo srednje veli-
ke kroglice in jih nato po-
močimo v stopljeno čoko-
lado in povaljamo v koko-
sovi moki. Ježke postavimo 
za nekaj časa v hladilnik, da 
se čokolada strdi.

Nasvet: Namesto v koko-
su lahko ježke povaljamo 
tudi v zdrobljenih lešnikih, 
orehih ali mandljih.

Erika Jesenko

Jabolka lahko pripravimo za odlične zimske shranke, ki nam 
bodo posladkali hladne dni in nas spomnili na toplo ter bogato 
jesen. Napravimo lahko marmelado, džeme, želeje, sokove …

Džem iz jabolk in korenja
Potrebujemo 500 g jabolk, 1 kg korenja, lupino in sok neškropljene 
limone ter 1 kg sladkorja.

Jabolka olupimo, jim odstranimo pečke in jih razrežemo na 
krhlje. Korenje ostrgamo, operemo in drobno narežemo. Obo-
je damo v posodo ter dodamo na koščke narezano limonino 
lupino. Kuhamo toliko, da se mešanica razpusti, nato prime-
šamo sladkor in kuhamo, da postane gosto. Dodamo limonin 
sok in kuhamo še 2 minuti. Džem prelijemo v čiste kozarce, 
ki jih takoj zapremo. Džem tekne kot priloga k mlečnemu rižu 
ali pudingu, lahko pa ga dodamo skuti za lahek in hiter obrok.

Jabolčni žele z vrtničnimi listi
Potrebujemo 30 dišečih vrtničnih listov neškropljenih vrtnic, 0,5 
l sveže iztisnjenega jabolčnega soka in 250 g želirnega sladkorja.

Nastavke vrtničnih listov odrežemo. Lističe najprej prelijemo 
z vrelo vodo, nato jih damo v hladno, nato pa osušimo na krpi. 
Jabolčni sok zavremo skupaj s sladkorjem. Pustimo vreti 5 
minut in sproti odstranjujemo pene. Dodamo vrtnične liste 
in kuhamo 4 minute. Ko se zmes pri poizkusu ne razleze, jo 
z žlico preložimo v kozarce. Zapremo jih, obrnemo na glavo 
in pustimo 2 dni na hladnem.

Jabolčni žele s kutinami
Potrebujemo 1 kg jabolk, 1,2 kg kutin, pol limone in 1 kg želirnega 
sladkorja.

Jabolka in kutine umijemo ter narežemo na koščke. Limoni izti-
snemo sok. Sadje stresemo v lonec, dodamo limonin sok ter 
prilijemo toliko vode, da je sadje popolnoma prekrito. Kuhamo 
30 do 40 minut, sok nato precedimo. Liter ohlajenega soka zme-
šamo z želirnim sladkorjem in med mešanjem zavremo. Kuhamo 
toliko časa, da se začne gostiti, nato takoj nalijemo v kozarce.

Jabolčna marmelada
Potrebujemo 1 kg jabolk, 5 suhih marelic, žlico rozin, lupino in 
sok neškropljene limone, žlico jabolčnega kisa, 0,5 žličke mletih 
nageljnovih žbic in 500 g sladkorja.

Jabolka operemo, jih narežemo na četrtine in jim odstranimo 
pečke. Damo jih v posodo skupaj z 0,5 l vode, dodamo naseklja-
ne rozine in marelice ter zavremo. Kuhamo 20 minut oziroma 
dokler niso povsem mehka. Nato jih pretlačimo skozi sito, da 
dobimo pire (okrog 1,5 l), ki ga damo nazaj v posodo. Dodamo 
nastrgano limonino lupinico in sok, jabolčni kis, nageljnove 
žbice ter sladkor. Pustimo, da zavre, vendar ne sme brizgati. 
Kuhamo od 2 do 3 ure in občasno pomešamo, dokler jabolka ne 
postanejo temno rjava, svetleča in gosta. Medtem operemo in 
osušimo 3 kozarce. Postavimo jih v pečico, ogreto na 120 °C, in 
jo takoj izključimo. Ko je marmelada pripravljena, jo pustimo 5 
minut, nato pa previdno napolnimo kozarce. Dobro jih zapremo 
in pred uživanjem pustimo nekaj dni zoreti.

usode

L a h k e  j e d i

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

Mama in njeni svetovi
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Kranj – Potem ko so konec 
septembra odprli trgovino 
z rabljenimi elektronskimi 
napravami, so v Fundaciji 
Vincenca Drakslerja v sobo-
to poleg prostorov njene ši-
viljske popravljalnice Kr'Za-
šij na Glavnem trgu v Kranju 
odprli še trgovino oblačil iz 
druge roke. »Rabljena obla-
čila lahko občani prinesejo v 
novo trgovino ali na Zarico. 

Zaželeno je, da so oblači-
la čista in brez madežev, se-
veda pa tudi mi poskrbimo, 
da gredo na prodajne police 
čista,« je dejala predsednica 
uprave fundacije Nada Bo-
gataj Kržan. Odprtju je pri-
sostvoval tudi Ralph Blum, 
predsednik švicarske funda-
cije Rita und Vincenc Dra-
ksler Stiftung, ki sofinanci-
ra delovanje kranjske fun-
dacije, letos v višini 80 tisoč 
evrov.

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

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

PRIREDITVE

Za otroke
Jesenice – Iz Občinske knjižnice Jesenice vabijo na naslednje 
delavnice: v torek, 11. oktobra, Programiranje za osnovno-
šolce ob 17.30, po Zoomu, prijave: toni.podobnik.r@gmail.
com; četrtek, 13. oktobra, Ura pravljic ob 17.00, Računalniški 
programi za osnovnošolce, po Zoomu, prijave: toni.podob-
nik.r@gmail.com; petek, 14. oktobra, Brihtina pravljična de-
žela ob 10. uri. Ustvarjale delavnice in Radovednice se bodo 
začele v sredo, 26. oktobra. Prijave nanje še sprejemajo. 
Žiri – V Krajevni knjižnici Žiri se bo v sredo, 12. oktobra, ob 17. 
uri začela ustvarjalna delavnica za otroke Živali jeseni.

Ta prav živ žav
Jesenice – Danes, v torek, 11. oktobra, se bo ob 17. uri v Kolper-
nu na Stari Savi ob zaključku Tedna otroka začela prireditev 
za najmlajše Ta prav živ žav. Otroci si bodo lahko ogledali 
predstavo Skoraj najboljši cirkus v izvedbi Teatra Cizamo, se 
udeležili ustvarjalnih delavnic ali pa etnološke delavnice Z igro 
do dediščine: Žehta. Vstop bo prost.

Cerkev včeraj, danes, jutri
Koroška Bela – Drugi pogovorni večer v pripravi na župnijski 
misijon z naslovom Cerkev včeraj, danes, jutri ... bo prihodnjo 
sredo, 19. oktobra, ob 19. uri v Kulturnem hramu na Koroški 
Beli. V goste so povabili celjskega škofa Maksimilijana Matja-
ža. Z njim se bo pogovarjal Matjaž Merljak z Radia Ognjišče. 
Beseda bo tekla o življenju v slovenski Cerkvi, o sinodalnih 
procesih in o podobi župnij v prihodnosti.

Gorski tek pod Storžič in podelitev priznanj 
športnikom
Tržič – V nedeljo, 16. oktobra, bo zadnji tek v seriji tržiškega 
pokala v rekreativnih tekih, to je že 10. Gorski tek pod Storžič, 
ki ga organizira Športno društvo Lom pod Storžičem. Športna 
zveza Tržič bo ob tej priložnosti podelila priznanja tekačem, ki 
so se udeležili vseh šestih tekov v seriji, in tudi prvim trem v 
vsaki kategoriji. Prav tako pa bodo izvedli podelitev najboljšim 
športnikom in športnicam v Tržiških športnih igrah za sezono 
2021/22. V Domu pod Storžičem bodo podelitve na programu 
ob približno 12. uri.

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 

desetdnevna vremenska napoved
Torek
11. 10.

7/18 °C

Nedelja 
16. 10.

10/19 °C

Sreda 
12. 10.

Četrtek
13. 10.

Petek
14. 10.

Sobota
15. 10.

7/17°C 6/16 °C 7/17 °C 7/17 °C

Ponedeljek 
17. 10.

Torek
18. 10.

Sreda
19. 10.

Četrtek
20. 10.

9/19 °C 8/19°C 7/18 °C 6/17 °C

IZLETI

Po Poti treh zvonov v Udin borštu
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica bo imelo v petek, 14. 
oktobra, pohodniški izlet po Poti treh zvonov. Pot je krožna, ne-
zahtevna in poteka po severnem delu Udin boršta, dolga je devet 
kilometrov. Zbor pohodnikov bo ob 8. uri pred kulturnim domom 
na Kokrici. V primeru slabega vremena bo pohod odpadel.

V spomeniku in Domu na Zelenici
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v ponedeljek, 31. 
oktobra, na spominski pohod k spomeniku in izlet na Zelenico. 
Z osebnimi avtomobili se boste odpeljali do parkirišča na Lju-
belju, kjer bo začetek pohoda ob 8.15. Do spomenika je dobro 
uro hoje. Pohodniki bodo pot nadaljevali do Doma na Zelenici, 
kjer se bodo dogovorili o nadaljevanju pohoda. Hoje bo vsaj za 
dve uri in pol, po dogovoru pa tudi več. Prijave in informacije 
do vključno četrtka, 27. oktobra, pri Matiju Grandovcu, tel. 041 
246 599, matija.grandovec@siol.net, in vodniku Luku Šveglju, 
tel. 068 168 257, lukasvegelj@gmail.com.

OBVESTILA

Izdelava ogrlice iz filca
Preddvor – V okviru programa medgeneracijskega sodelovanja 
bo v prostorih Društva upokojencev Preddvor v sredo, 12. 
oktobra, ob 17. uri ustvarjalna delavnica Oblečemo jesenske 
barve – ogrlica iz filca. Obvezne so prijave do zasedbe mest 
na mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Pomoč pri računalništvu in telefoniji
Šenčur – V okviru programa medgeneracijskega sodelovanja bo 
v Domu krajanov Šenčur v petek, 14. oktobra, ob 10. uri usposa-
bljanje Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudili 
bodo pomoč pri uporabi osebnega računalnika, tabličnega raču-
nalnika in pametnega telefona. Svoj računalnik lahko prinesete 
s seboj ali pa uporabite računalnik organizatorja. Učenje bo po-
tekalo v obliki računalniške igre. Obvezne so prijave do zasedbe 
mest na mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Mandale in tapkanje
 Žiri – V Krajevni knjižnici Žiri se bo v sredo, 12. oktobra, ob 18. 
uri začela delavnica za mladino in odrasle Mandale, v petek, 
21. oktobra, pa ob 8. uri Energijske vaje s tapkanjem.

KONCERTI

Dober večer, kelnarca
Tržič – Kulturno društvo Jerbas v petek, 14. oktobra, vabi na 
koncert z naslovom Dober večer, kelnarca, ki se bo ob 18. uri 
začel pri Old English housu. Ustavljali se bodo na lokacijah 
in pripravili program, ki se bo nanašal na dediščino voščil pri 

Gozd – Druga svetovna voj-
na je v takratnem času opus-
tošila dobršen del sveta in 
tudi v Gozdu se vsako leto 
spominjajo 7. oktobra 1944, 
dneva, ko je bila vas do tal 
požgana. Skozi Gozd so v 
preteklosti vodile številne 
kurirske, oskrbovalne in ob-
veščevalne poti, zato je pred-
stavljal pravi trn v peti oku-
patorja. V nedeljo, 9. okto-
bra, je ob praznovanju dne-
va krajevnih skupnosti Kri-
že in Senično potekala spo-
minska slovesnost ob 78. 
obletnici požiga vasi Gozd.

»Zgodovinska sprava, s ka-
tero dandanes določeni posa-
mezniki in skupine poskuša-
jo enačiti obe strani, torej par-
tizansko in domobransko, je 
nemogoča in zgrešena. Pot-
rebujemo spravo, ki bo po-
mirila ljudi in bo temeljila 
na pravi resnici. Tako živim 
kot tudi mrtvim smo dolžni 

spoštovanje in resnico,« je 
dejal slavnostni govornik, 
zgodovinar in poslanec Dr-
žavnega zbora dr. Martin 
Premk. Svoje razmišljanje je 
zaključil z mislijo Srečka Ko-
sovela: »Silni so tisti, ki se ne 
uklonijo, ki se ne zlomijo. In 
ti premagajo svet in ne umre-
jo.« Zbrane je pozval, naj se 
na ta dan spominjajo vseh tis-
tih, ki se niso uklonili.

Z recitacijo pesmi so se 
na slovesnosti spomnili tudi 
stote obletnice rojstva parti-
zanskega pesnika Karla De-
stovnika - Kajuha, edinega 
slovenskega kulturnika, ki 
je bil po vojni razglašen za 
narodnega heroja.

V okviru kulturnega pro-
grama so zbrane pozdravi-
li tudi predsednica Krajev-
nega odbora ZB za vredno-
te NOB Križe Vida Ribnikar, 
predsednik Občinskega od-
bora ZZB NOB Tržič Jure 
Jerkič in direktor tržiške ob-
činske uprave Klemen Srna.

Ob 78. obletnici požiga vasi Gozd so tudi letos 
organizirali slovesnost, na kateri so obudili spomin 
na čase okupacije in nasilja okupatorskih sil.

Spoštovanje in 
resnica

Nika Toporiš

Slavnostni govornik je bil zgodovinar in poslanec dr. Martin 
Premk. / Foto: Tina Dokl

Trgovina rabljenih oblačil

Po trgovini z rabljenimi elektronskimi napravami je 
Fundacija Vincenca Drakslerja v Kranju odprla še trgovino  
z rabljenimi oblačili. / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Cerklje – »Ker so odnosi in 
naše družine tisto, kar je v 
življenju daleč najpomemb-
nejše«, so se v Družinskem 
in mladinskem centru 
Cerklje odločili organizirati 
dan za družine. V sodelova-
nju s strokovnjaki iz Študij-
sko-raziskovalnega centra 
za družine (ŠRCD) iz Lju-
bljane so tako lani prvič po-
nudili predavanja, delavni-
ce in druge vsebine za star-
še in otroke. Opogumljeni 
z uspešno izvedbo dogodka 

bodo letos (v soboto, 15. ok-
tobra) osvetlili potencial, ki 
ga prinaša energija mlado-
stnikov, to skupino udele-
žencev in druge otroke pa 
povabili k različnim dejav-
nostim. Za lažjo organiza-
cijo družinskega dneva, ki 
je brezplačen in se bo zak-
ljučil s kosilom, so povabi-
li k prijavi, udeleženci pa se 
lahko odločijo tudi za indi-
vidualni pogovor z dr. Jane-
zom Sečnikom. Med izvajal-
ci programa sta iz ŠRCD še 
dr. Andreja Poljanec in Po-
lona Greif.

V Cerkljah bo v soboto 
družinski dan
Ana Jagodic Dolžan

11. 10. tor. Milan 7.14 18.24

12. 10. sre. Maks 7.15 18.22 

13. 10. čet. Edvard 7.17 18.20 

14. 10. pet. Veselko 7.18  18.18

15. 10. sob.  Terezija 7.19 18.17

16. 10. ned Jadviga 7.21 18.15

17. 10. pon. Marjeta,  7.22 18.13
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Rezultati – žrebanje 9. 10. 2022
7, 8, 14, 15, 17, 20, 22 in 12

Loto PLUS: 5, 16, 24, 25, 32, 36, 37 in 9
Lotko: 4 7 1 2 7 7

Sklad 12. 10. 2022 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 12. 10. 2022 za PLUS: 1.340.000 EUR
Sklad 12. 10. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

16.00, 18.45 GAJIN SVET 2
18.15 DC LIGA SUPER LJUBLJENČKOV, 
sinhro.
15.30, 17.30 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
sinhro.
21.00 TOP GUN: MAVERICK

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

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 11. 10.
15.45, 18.00, 20.15 POT V RAJ
18.30, 20.45 NASMEH
19.30 AVATAR, 3D
17.00 NAJBOLJŠI ROJSTNI DAN, sinhro.
16.30 ZMAJEV JEZDEC, sinhro.
20.30 PADEC

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 11. oktobra
19.30 Ivan Viripajev: ZAPRTA ŠTUDIJA. NEW CONSTRUCTIVE ETHICS  (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 13. oktobra
19.30 Dušan Kovačević: VOZI, MIŠKO!

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

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

Nagrajenci

Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa z dne 20. 9. 2022, z 
geslom Prikupen odnos med Leo in Bernardo, je glavno nagra-
do prinesla Margareti Šlibar iz Nakla, knjižno nagrado Minki 
Rovtar iz Selc in Jani Smole iz Kranja. Nagradna križanka iz 
Gorenjskega glasa z dne 23. 9. 2022, z geslom Dan, ko je želja 
postala resničnost, je glavno nagrado prinesla Jožetu Jenku 
iz Kranja, knjižno nagrado pa Mariji Stare iz Cerkelj in Barba-
ri Jelovčan iz Kranja. Nagradna igra iz Kotička za naročnike je 
vstopnici za koncert Jala Brat in Buba Corelli prinesla Danici 
Juvan iz Škofje Loke. Vsem nagrajencem čestitamo!

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

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

MOTORNA KOLESA
KUPIM

MOPED Tomos, vozen, tel.: 041/640-
314 22002479

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 zimske gume Kumho 235/60 R16, 
tel.: 031/607-872 
 22002455

KURIVO
PRODAM

HRASTOVA in bukova drva, razžaga-
na, z dostavo, tel.: 031/330-425 
 22002439

MEŠANA drva, tel.: 051/686-634  
 22002505

SUHA bukova razžagana drva, Gorje, 
tel.: 031/561-707 
 22002506

SUHA mešana drva, tel.: 031/585-
105 22002512

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430  
 22002396

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, različne velikosti, oblike, 
motivi. Cena od 300 EUR dalje, tel.: 
040/567-544 
 22002466

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

DNEVNE in nočne plenice, velikost 
M, tip ID in Tena, več paketov, tel.: 
051/301-674 
 22002515

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADE mucke, tel.: 041/205-289  
 22002517

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR z mizo in koritom ter prešo 
za mošt, tel.: 031/812-210  
 22002484

PRIDELKI
PRODAM

100 kg neškropljenega krompirja, bio, 
cena 0,80 EUR/kg, tel.: 040/354-
085 
 22002510

BELI in rdeči krompir za ozimnico, mo-
žna dostava, tel.: 041/378-937  
 22002507

JABOLKA – ekološka, primerna za sti-
skanje, in suhe javorjeve plohe debeli-
ne 5 cm, tel.: 041/608-763  
 22002520

VINO cviček, domače ocvirke, doma-
čo svinjsko mast in ptujsko čebulo, tel.: 
031/206-874  
 22002519

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  
 22002447

2 srnasti kozi, tel.: 040/874-015  
 22002513

3 tedne staro teličko simentalko, tel.: 
031/250-114 
 22002518

BIKCA in teličko ČB in simentalko, 
stare od 10 do 30 dni, možna dostava, 
tel.: 041/378-937  
 22002508

BIKCA simentalca, starega 5 mesecev, 
tel.: 040/470-629  
 22002509

BIKCA križanca ČB/LIM, starega 1 
mesec, in ČB bikca, starega 1 mesec, 
tel.: 031/446-519  
 22002514

PRAŠIČE, težke od 120 do 170 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola, in izločene svinje, težke do 300 
kg, možna dostava, tel.: 041/455-
732  
 22002387

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 22002521

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163  
 22002449

RAZNO
PRODAM

3 vibrirne mize šablone + teh. za be-
tonske ali gips izdelke, za cokel, fasa-
de ..., tel.: 041/321-206 22002511

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.

www.gorenjskiglas.si

Strokovnjakinja 
peke kruha Polonca 
z nami deli svoje 
znanje, recepture 
in napotke, kako 
brez kvasa speči 
odličen domač 
kruh, narejen iz 
različnih vrst mok 
in z različnimi 
vzhajalnimi 
sredstvi – droži, 
soda, vinski 
kamen in pecilni 
prašek. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

27148 strani, mere: 20 x 24 cm

EUR

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

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

                        + poštnina

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

EUR

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

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

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

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

EUR
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prihodih in odhodih, ter skušali prikazati utrip preteklih nači-
nov praznovanja in z njimi povezanih šeg in navad. Koncert 
se bo zaključil pred Kulturnim centrom Tržič. Kot vstopnina 
so dobrodošli prostovoljni prispevki.

RAZSTAVE

Od runa do volne
Škofja Loka – V Okroglem stolpu Loškega muzeja se bo v 
soboto, 15. oktobra, ob 11. uri začelo javno vodstvo po razstavi 
Od runa do volne, na kateri predstavljajo pregled zgodovine 
ovčereje na Škofjeloškem.

Ročna dela članov gorenjskih društev upokojencev
Železniki – V kulturnem domu v Železnikih bo v petek, 14. ok-
tobra, ob 17. uri odprtje razstave ročnih del gorenjskih društev 
upokojencev. V kulturnem programu bodo nastopili pesnica 
Marija Knafelj in Francetovi orgličarji KUD France Koblar Že-
lezniki pod vodstvom Olge Oblak. V soboto, 15. oktobra, bodo 
ob 17. uri nastopili pevke in pevci MEPZ DU za Selško dolino 
pod vodstvom Minke Šmid ter plesalke skupine Selške dame 
pod vodstvom Ane Ferjančič. Razstava bo na ogled v soboto 
in nedeljo, 15. in 16. oktobra, od 10. do 18. ure. Svoja dela bo 
razstavil tudi priznani fotograf Aleksander Čufar.

PREDSTAVE

Škratovanje
Breznica – Dramska skupina Julke Dovžan vabi v nedeljo, 
16. oktobra, ob 17. uri v kulturni dom na Breznici, kjer bo na 
sporedu gledališka matineja za otroke Škratovanje. Otroci si 
bodo lahko ogledali predstavo gledališča Teater za vse Stara 
dedkova harmonika.
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Na Koroški Beli so se s prireditvijo Koroška Bela skozi glasbo – Staretova veselica poklonili spominu na 
enega vodilnih piscev besedil narodno-zabavne glasbe pri nas, Marjana Stareta, ki bi letos praznoval 
devetdesetletnico.

Koroška Bela – Kulturno 
društvo Možnar na Koroški 
Beli že nekaj let organizira 
prireditve v spomin na glas-
benike, ki so ponesli ime te 
vasi v svet. Tako so se najprej 
spomnili legendarnega tro-
bentača Ansambla bratov 
Avsenik Franca Koširja, ki 
so mu sredi vasi po stavili 
tudi spominsko ploščo. Le-
tos pa so prireditev posveti-
li legendarnemu tekstopis-
cu Marjanu Staretu, ki je bil 
rojen 7. maja 1932 na Koro-
ški Beli, umrl pa je 3. okto-
bra 1996 in bi letos prazno-
val 90-letnico.

Slovenija, od kod lepote 
tvoje

Kot sta v imenu organiza-
torjev povedala Robert Su-
šanj in Črt Laharnar, je za-
puščina Marjana Stareta iz-
jemna in prebivalce Koro-
ške Bele vedno navda z ne-
verjetnim ponosom. Napi-
sal je namreč besedila za ne-
katere najbolj znane sklad-
be Ansambla bratov Avse-
nik, kot so Gremo na Pok-
ljuko, Lepo je biti muzikant, 
Mi ga spet žingamo, Ne ma-
raj za težave, Ne sveti zvezda 
v noč svetleje, Prelepa zelena 

Begunjščica in najbolj znana 
Slovenija, od kod lepote tvo-
je. Za Ansambel Lojzeta Sla-
ka je napisal besedila skladb 

Ej, prijatelj, Good bye, Ame-
rika, Krka sanjava; za Alpski 
kvintet Na Brezjah že zvon 

zvoni, V Bohinj rad zahajam 
… Njegovo je besedilo sklad-
be Rudeči cvet, ki jo izvajajo 
Beneški fantje, ter besedila 

znanih popevk, kot je Proda-
jalka vijolic v izvedbi Ivanke 
Kraševec, Vabim te, ljubim 

te v izvedbi Alfija Nipiča in 
Nece Falk ...

Marjan Stare je svoji bogati 
zapuščini dodal tudi nastope 
kot igralec in režiser v Gleda-
lišču Toneta Čufarja Jeseni-
ce, kjer je kar 501-krat nasto-
pil v 49 različnih vlogah, de-
vetkrat je bil tudi režiser. Več 
kot trideset let je delal tudi 
kot urednik na Radiu Slove-
nija, kjer je urejal narodno-
zabavne oddaje.

Gorenjski kvintet, učenci, 
zvonjenje

Sokrajani Koroške Bele so 
se ga na prireditvi z naslovom 
Koroška Bela skozi glasbo – 
Staretova veselica spomnili z 
besedo in predvsem z glasbo. 
Nastope Gorenjskega kvinte-
ta so obogatili učenci Osnov-
ne šole Koroška Bela, Pihalni 
orkester Jesenice - Kranjska 
gora in Ansambel Antistres. 
Za pogostitev so poskrbele 
članice Društva podeželskih 
žena in narodne noše, ura-
dni del prireditve pa je zak-
ljučilo zvonjenje iz domače 
cerkve. Prireditve se je udele-
žila tudi hči Marjana Stareta 
Irena Stare Umek.

Koroška Bela se je poklonila spominu na Marjana Stareta. / Foto: Nik Bertoncelj

Škofja Loka – V dnevnem 
centru za mlade v Podlubni-
ku bodo od jutri naprej pote-
kale tako imenovane Sreče-
valnice. Vsak dan med 8. in 
12. uro bo tam priložnost za 
druženje in aktivno udelež-
bo pri zanimivih vsebinah, 
ki jih bodo pripravili organi-
zatorji. Projekt namreč so-
ustvarjajo Večgeneracijski 
center Škofja Loka, Zavod 
škofjeloške mladine – Zavod 
O, Dnevni center za otroke in 
mladostnike pri CSD Škofja 
Loka in Občina Škofja Loka.

Srečevalnica bo tako odprt 
prostor, ki bo omogočal kre-
pitev in ohranjanje psiho-
fizične kondicije ter razvoj 
socialnih veščin in bo nu-
dil podporo pri razvoju dru-
gih spretnosti in znanj, saj 
bodo organizirali tudi roč-
ne spretnosti, kot so šivanje, 

kvačkanje, pletenje, prav 
tako pa bodo potekale druge 
ustvarjalne in praktične de-
lavnice.

Tedenske dejavnosti bodo 
omogočale vseživljenjsko 
učenje in bodo priložnost za 
širjenje in krepitev socialne 
mreže. V Srečevalnici bodo 
na primer igrali karte, ude-
leženci pa bodo lahko spili 
kavo ali čaj ali pa prijateljsko 
poklepetali.

Tako bo že jutri, 12. okto-
bra, ob 10. uri, v okviru pro-
jekta Spodbude za aktivno 
življenje – ključ do zdravja 
starostnikov alpinist in psi-
hoterapevt Damjan Slabe 
ob posnetkih slovenskih gri-
čev, hribov in gora delil svo-
ja gorniška doživetja in izku-
šnje. Po predavanju bo po-
tekal pogovor o osebnih iz-
kustvih doživetja narave kot 
vira zdravja in lastnem spre-
minjanju ob tem.

Družili se bodo v 
Srečevalnici

Adergas – Septembra sta 
Slovenijo obiskali družini 
Bajda in Šmon iz Argenti-
ne, ki sta v času obiska bivali 
v samostanu Adergas. Sku-
pino tridesetih oseb so ses-
tavljali stara starša Jernej in 
Angelca Bajda, trije sinovi in 

hči z družinami, ki so ime-
li skupaj dvajset otrok, to-
rej njunih vnukov. Ustano-
vili so prijeten otroški zbor-
ček z imenom Škrjančki. S 
svojo prikupno slovenščino 

so štirinajst dni navduševa-
li številne gledalce po raznih 
krajih v dvoranah in šolah po 
Sloveniji. Povsod so pokaza-
li iskreno skrb za Slovenijo, 
vero in kulturo.

Zadnji dan obiska jih je na 
zaključnem pikniku obiskal 
tudi cerkljanski župan Franc 
Čebulj in prav vsakomur pri-

nesel spominsko knjigo, da-
rilce ali igračo in se jim zah-
valil za močno pripadnosti 
Sloveniji. Prijatelji iz Argen-
tine so obljubili, da se bodo 
še vrnili v Slovenijo.

Prepevali so lepo 
kot škrjančki 
Janez Kuhar

Kranj – Ob vsesplošnem dvigu cen so na Statističnem uradu 
RS pripravili zanimivo statistiko, za koliko so se v enem letu 
podražile sestavine za pripravo palačink. Moka se je podražila 
za 24 odstotkov, mleko za 19 odstotkov, maslo za 29 odstot-
kov, jajca za 14,5 odstotka, marmelada pa za 7,5 odstotka.

Za koliko so se podražile palačinke

Mladi pevci s spremljevalci v Adergasu / Foto: Slavko Kalan

Dva od prizadevnih organizatorjev prireditve Robert Sušanj 
in Črt Laharnar / Foto: Nik Bertoncelj

Spomin na Marjana Stareta

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

Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo in jutranjo meglo. 
Jutri in v četrtek bo največ sončnega vremena v Zgornjesavski 
dolini in visokogorju nad 2000 m n. m., drugod bo precej nizke 
oblačnosti, ki se bo popoldne trgala.

Urška Peternel

Slovenija, od kod lepote tvoje; Planica, Planica; Lepo 
je biti muzikant; Mi ga spet žingamo; Rudeči cvet; 
Prodajalka vijolic – to je le nekaj najbolj znanih skladb, 
za katere je besedila napisal Marjan Stare.

Prireditve se je udeležila 
tudi Irena Stare Umek, hči 
Marjana Stareta. / Foto: Nik 

Bertoncelj

Vilma Stanovnik


