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Povečalo se je zanimanje za cepljenje
Suzana P. Kovačič
Ljubljana, Jesenice, Kranj –
Samo v torek so v državi potrdili 1364 novih okužb s koronavirusom, delež pozitivnih je bil 20,2-odstoten. V
sredo so potrdili 1324 novih
okužb, delež pozitivnih je
bil 19,8-odstoten. Včeraj je
bilo hospitaliziranih 341 covidnih bolnikov, povečalo se
je tudi število hudo bolnih,
včeraj se jih je v oddelkih intenzivne nege zdravilo 83.
Žal znova poročamo o porastu smrti covidnih bolnikov, samo v dveh dneh jih je
bitko z življenjem izgubilo

kar dvanajst. Sedemdnevno
povprečje potrjenih primerov je bilo včeraj blizu tisoč.
Delež cepljenih proti covidu-19 nad 18 let je bil včeraj s prvim odmerkom cepiva 59-odstoten, delež polno
cepljenih 54-odstoten (podatki prihajajo z zamikom).
Gorenjska statistična regija
je nekoliko nad slovenskim
povprečjem. Delež cepljenih nad 18 let s prvim odmerkom cepiva je bil včeraj nekaj čez 60-odstoten,
delež polno cepljenih pa
55,6-odstoten.
Na cepilnem mestu
Zdravstvenega doma (ZD)

Jesenice, kot tudi na vstopni
točki za testiranje se je v sredo izrazito povečalo število
ljudi, je povedal direktor ZD
Jesenice prim. Saša Letonja,
dr. med., in dodal: »Prihajajo tudi iz drugih občin. Za ta
teden ne moremo povečati
terminov, bomo pa to poskušali v prihodnjem tednu, saj
moramo prejeti več cepiva.«
V kranjski vojašnici so v
sredo cepili 1050 ljudi, kar
pomeni eno boljših cepilnih sred. Visoka udeležba je
bila tako pri naročenih kot
pri nenaročenih v odprtem
terminu cepljenja.
2. stran

Foto: Primož Pičulin

V sredo je začel veljati nov vladni odlok, ki močno zaostruje PCT-pogoj
za zaposlene in uporabnike storitev. V nekaterih zdravstvenih domovih so
zaznali porast zanimanja za cepljenje proti covidu-19.

V kranjski vojašnici so imeli eno boljših cepilnih sred. Tudi včeraj je bilo zanimanje veliko,
prosijo pa, da se v izogib zastojev držite terminov za naročene in nenaročene.

Poslanka sprejela pobudo iniciative

Potniki naveličani zamud
Kot kaže, bo promet na obnovljeni progi v celoti
normaliziran šele marca prihodnje leto. 4. stran

Državna poslanka Mateja Udovč bo na prošnjo civilne iniciative v parlament vložila pobudo za razpis
referenduma o novi Občini Golnik, če bodo pobudo podprli tudi koalicijski partnerji.

Priloga:

Nova občina bi vključevala naselja severno od avtoceste. Poimenovali bi jo po najbolj
prepoznavnem kraju Golnik, kjer sicer svet krajevne skupnosti ne podpira odcepitve od
Kranja. / Foto: Gorazd Kavčič

Goriče – Državni poslanki
Mateji Udovč (SMC) se včeraj še ni uspelo posvetovati
s poslanci koalicijskih partnerjev, ali podpirajo vložitev predloga za razpis posvetovalnega referenduma
o odcepitvi iz Mestne občine Kranj (MOK) in ustanovitvi nove Občine Golnik, ki
bi nastala iz sedmih krajevnih skupnosti (KS) na severnem delu Kranja. Za vložitev
pobude jo je sicer v sredo na
sestanku v Goričah zaprosila Iniciativa S Kranj, a kot je
dejala poslanka, jo bo vložila le ob podpori koalicijskih
partnerjev.
43. stran
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Za vse v vrtcih ni
prostora

Spet bo igral
v domači ekipi

Certifikat tudi gorenjskim
delodajalcem

Natakarjem pomagata
robotka

Po izgradnji novega Vrtca Kamnitnik se je v škofjeloški občini število otrok na čakalni listi precej
zmanjšalo, kljub temu pa je v prvem starostnem obdobju brez varstva ostalo osemnajst otrok, ki so
uvrščeni na čakalni seznam.

Izkušeni rokometni reprezentant
Darko Cingesar se po desetih letih
vrača v domačo prvoligaško ekipo
Urbanscape Loka, ki se bo jutri prvič v novi sezoni Lige NLB predstavila v domači dvorani na Podnu.

Med prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so
tudi gorenjska podjetja Gorenjska
banka, Fraport Slovenija, Socialnovarstveni zavod Taber, CUDV
Radovljica, Elementum-Ag, 3fs,
e3plus.

Digitalna strežna vozička, poimenovali so ju Pavla in Tone, natakarjem v Kavarni Park na Bledu
prihranita več kilometrov hoje na
dan. Gostje so nad 'pomočnikoma' tako navdušeni, da se z njima
celo fotografirajo.

Danes bo spremenljivo
oblačno. Jutri bo pretežno
oblačno, ponekod bo deževalo. V nedeljo bo oblačno, občasno bo deževalo.
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Kupon za brezplačni mali oglas
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod
nost velja samo za naročnike časopisa Gorenjski glas.
Kuponi so veljavni pol leta. Mali oglas brez kupona zaraču
navamo po ceniku, z 20 % popustom za naročnike. Kupon ni
veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo: naslov v oglas
nem oddelku. Brezplačnega malega oglasa ne morejo uve
ljavljati pravne osebe (tudi s. p.). Oglase sprejemamo na
naslov Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po
telefonu 04/201 42 47 ali po e-pošti malioglasi@g-glas.si;
za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka do 14. ure
in za petkovo številko do srede do 14. ure. V malooglasnem
oddelku smo vam na razpolago v ponedeljek, torek, četrtek
in petek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure.

MALI OGLAS

september 2/21

Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:
prodam
kupim
oddam
najamem
podarim
iščem
nudim
zamenjam

RUBRIKA:
Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _ - _ _ - _ _ _
Mobitel: _ _ _ / _ _ _ - _ _ _

Nečitljivih kuponov
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Nova sezona Jokerja z novimi pravili in
nagradnim Jokerjem doma

Foto: Jan Pintar

Prihaja nova sezona
kviza Joker, v kateri
boste spremljali za
nimive tekmovalce,
ki se bodo skozi uro
razburljivega in na
petega kviza poda
jali na pot do glavne
nagrade. Znova z
vami ob sobotah ob
20. uri na TV SLO
1 od 18. septembra
naprej. En tekmova
lec, dvanajst vprašanj do vrha in sedem jokerjev za srečo. Le
znanje, strategija in ne nazadnje sreča vodijo do tako žele
ne glavne nagrade 20.000 evrov. Skozi uro razburljivega in
napetega kviza Joker bo tekmovalce tudi to sezono spretno
vodil priljubljeni televizijski voditelj Mario Galunič. V Jokerju
pa lahko sodelujete tudi vi. Prek spletnega kviza Joker doma,
na spletni strani www.rtvslo.si/joker, lahko gledalci hkrati s
tekmovalcem odgovarjate na vprašanja, zastavljena v kvizu.
Najhitrejših in najboljših pet bo nagrajenih. Joker je tako prvi
televizijski kviz pri nas, ki omogoča tovrstno sodelovanje.
RTV Slovenija podarja dvema naročnikoma Gorenjskega glasa
nahrbtnik. Nagradno vprašanje: Kdaj se začne nova sezona
kviza Joker? Odgovore s svojimi podatki pošljite do torka,
28. septembra, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 1, 4000
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Darilo
www.gorenjskiglas.si

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JULIJANA URBANČIČ iz Bohinjske Bistrice.
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Zanimanje za cepljenje
1. stran
Zdravstveni dom (ZD)
Kranj že išče možnosti za
dodatni cepilni dan v prihodnjem tednu. Včeraj so v
kranjski vojašnici pričakovali novo dobavo cepiva Janssen, za katerega je dovolj en
odmerek in se zanimanje
zanj povečuje. Vprašanje
pa je, kako bo z dobavami v
prihodnjem tednu. Ob velikem povpraševanju po cepivu Janssen je vodja svetovalne skupine za cepljenje proti covidu-19 prof. dr. Bojana
Beović dejala, da čeprav potrdilo o cepljenju velja takoj,
pa se zaščita vzpostavi 14
dni po cepljenju, pri vektorskih cepivih, kar je tudi Janssen, pa se vzpostavlja še nekaj časa za tem. Pojasnila je
tudi, da so vektorska cepiva
proti različici delta sicer nekoliko manj učinkovita pri
preprečevanju okužbe, dobro pa ščitijo pred hudim potekom bolezni.

Dober odziv tudi v Škofji
Loki, Naklem, Tržiču
Več odprtih terminov cepljenja je bilo v torek. V škofjeloškem TIC-u se je cepilo
463 ljudi, toliko kot v najbolj
obiskanih odprtih terminih
na začetku poletja. V zdravstveni postaji v Naklem so
cepili 271 ljudi, v ZD Tržič pa
312. Za ponazoritev: v Tržiču
se jih je skoraj polovica odločila za cepivo Janssen, ostali za cepivo Pfizer in šest za
AstraZeneco. Povsod pa so
morali cepljenje podaljšati za uro ali dve. Odprte termine cepljenja je pričakovati tudi v prihodnjem tednu.

Dodatni termini tudi v
Medvodah in Domžalah
Tudi v ZD Medvode zaradi povečanega zanimanja
odpirajo dodatne termine za
cepljenje. V prihodnjem tednu bodo ti v ponedeljek od 9.
do 15. ure, v torek od 13. ure
do 18.50 in v četrtek od 11. do
15. ure. Na voljo bosta cepivi
Pfizer in Janssen.
Zdravstveni dom Domžale bo cepljenje proti covidu-19 za nenaročene izvajal
v petek, 17., v torek, 21., ter
v sredo, 22. septembra. Cepljenje bo potekalo v Športnem parku v Domžalah, in
sicer v dveh terminih: med
14.30 in 17. uro ter med 18.
uro in 20.30.

Cepljenje v zdravstvenem
domu in PCT-pogoj
Za vstop v zdravstvene domove je skladno z vladnim
odlokom obvezen PCT-pogoj (izjema je nujna medicinska pomoč). Kaj pa velja
za tiste ljudi, ki na cepljenje
prihajajo na cepilna mesta, ki so organizirana znotraj zdravstvenih domov? Na

V Zdravstveni postaji Naklo se je na torkovem odprtem cepljenju cepilo 271 ljudi, termin so
morali celo podaljšati. / Foto: Tomaž Bratož
ministrstvu za zdravje so
pojasnili, da posamezniki
na cepilno mesto prihajajo,
da bi se cepili in tako izpolnili PCT-pogoj. »Tudi tam,
kjer so cepilna mesta znotraj zdravstvenih domov, gredo lahko v zdravstveni dom
brez PCT-pogoja.«

telefonu številka 04 208 28
13. Nujna izdaja PCR-testa
stane 100 evrov.
Za sam vstop v bolnišnične prostore je obvezen PCT-pogoj za vse storitve (izvzeta so le nujna stanja), kar
prav tako preverjajo na njihovi vstopni točki.

Preverjanje PCT-pogoja v
zdravstvenih domovih

Delitev humanitarne
pomoči: z ali brez PCT?

V nekaterih zdravstvenih
domovih imajo pred vhodom varnostnika, na primer v Škofji Loki, ki pregleduje PCT-pogoj. Sledi triaža (merjenje temperature, vprašalnik o epidemiološkem stanju). »V primeru, da navajajo nujno stanje
ali nujni pregled in nimajo
PCT-pogoja, preverimo, ali
je njihov osebni zdravnik
ob naročanju na termin res
opredelil storitev kot nujno.
Vse urgentne primere napotimo na nujno medicinsko pomoč (NMP). Za zdaj
ni povečanega pritiska na
NMP,« so sporočili iz ZD
Škofja Loka in dodali, da je
v minulih dneh vse potekalo gladko.
V Tržiču nimajo varnostnika, ampak le triažo, v
Kranju pa na glavnem vhodu pomaga hišni redar. Kot
je povedal Tomaž Bratož
iz Službe za odnose z javnostmi ZD Kranj, je bilo v
minulih dneh vsaj v Kranju
zavrnitev oziroma napotitev na predhodno testiranje
zelo malo.

Sekretar pri Rdečem križu Slovenije, Območnem
združenju RK, Kranj Marjan Potrata je povedal, da
delitev humanitarne pomoči socialno ogroženim poteka individualno, vsak posameznik dobi točne datum
in uro, kdaj naj se zglasi. Do
kontaktov ne prihaja, saj so
paketi pomoči pripravljeni vnaprej, zato od upravičencev pomoči ne zahtevajo PCT-pogoja in takšna so
tudi navodila njihove krovne
organizacije. Njihovi prostovoljci so sicer večinoma starejši ljudje, ki pa skladno z
vladnim odlokom vsi izpolnjujejo PCT-pogoj.

Hitro testiranje na voljo
tudi v BGP Kranj
Hitro testiranje s hitrimi
antigenskimi testi je samoplačniško za vse ljudi, ki test
potrebujejo, izvajajo ga tudi
na vstopni točki Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj po ceni
10 evrov, in sicer od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.
Naročanje ni potrebno. Poleg tega izvajajo tudi PCR-teste po ceni 80 evrov, in sicer
od ponedeljka do petka med
7. uro in 7.30 oziroma po dogovoru, za to storitev pa se je
treba naročiti na e-naslov narocanje@bgp-kranj.si ali po

povedal generalni direktor
GZS Aleš Cantarutti in dodal, da bi vsak posameznik
moral prevzeti odgovornost
in tudi stroške testiranja, če
se brez utemeljenih zdravstvenih razlogov ne odloči
za cepljenje.

Poudarek na opozarjanju
Na začetku tega tedna je
bila seja Inšpekcijskega sveta na temo izvajanja odloka o načinu izpolnjevanja
PCT-pogoja. Predsednik Inšpekcijskega sveta minister
za javno upravo Boštjan Koritnik je pozval inšpekcije h
koordiniranemu in usklajenemu delu in predlagal, da
se vse inšpekcije, ki izvajajo nadzor nad spoštovanjem
PCT-odloka, povežejo med
seboj. Posebej je poudaril,
da je namen akcij preventiva, s katero se pri zavezancih
spodbudi spoštovanje odloka, saj je situacija v državi glede okužb resna. »Poudarek naj bo na preventivi in
opozarjanju, saj bo neskladij potem manj, zavezanci
pa bodo tak odlok lažje sprejeli in upoštevali.«

Naj bi stroške
samotestiranja krili
zaposleni?

Vladni odloki

Na Gospodarski zbornici
Slovenije (GZS) pozdravljajo vladino odločitev, da kljub
poslabšanju epidemiološke
situacije gospodarskih dejavnosti ne zapirajo in da
gospodarstvo lahko posluje
pod zagotavljanjem PCT-pogoja v čim večjem obsegu.
So pa na GZS kritični do
odločitve vlade, da se strošek testiranja vseh zaposlenih prenese na delodajalce.
»Reprezentativne delodajalske organizacije smo na vlado naslovile predlog za določitev pravnih podlag, na
podlagi katerih bodo zaposleni, ki morajo na delovnem
mestu izpolnjevati PCT-pogoj, stroške testiranja krili sami. Prav tako smo predlagali, da se poda jasno stališče, da se čas testiranja ne
všteva v delovni čas zaposlenih, določijo pa naj se tudi
pravne podlage, ki bodo delodajalcem omogočale preverjanje PCT-pogoja,« je

Vlada je v sredo izdala nov
odlok o načinu izpolnjevanja PCT-pogoja. Odlok začasno določa že uveljavljeni
PCT-pogoj za osebe, ki opravljajo delo, in za uporabnike storitev, samotestiranje s
hitrimi antigenskimi testi za
samotestiranje, uporabo zaščitne maske in medosebno razdaljo ter razkuževanje
rok in prezračevanje prostorov. Odlok je identičen besedilu odloka, ki je bil sprejet 11. septembra, dopolnjeno je le, da se med izjeme,
za katere ne velja PCT-pogoj, po novem štejejo tudi
osebe, ki opravljajo naloge
v sektorju mednarodnega
prevoza in Slovenijo zapustijo v dvanajstih urah po prehodu meje za oskrbo na bencinskih servisih.
Včeraj je bila tudi seja vlade, a morebitne spremembe nekaterih ukrepov do zaključka časopisne redakcije
še niso bile znane.
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Poslanka sprejela pobudo iniciative
31. stran
»Želimo, da se naše podeželje razvija hitreje in bolje,
da se naše želje slišijo in da
bodo tudi uresničene. Vseh
sedem krajevnih skupnosti
– Britof, Predoslje, Tenetiše, Trstenik, Golnik, Goriče in Kokrica – imamo enak
problem, da nismo uslišani
in da nobena stvar ni narejena, kot bi bilo treba. Na
podlagi vseh dejstev smo se
odločili, da poslanko Matejo Udovč zaprosimo, da
našo pobudo vloži v parlament,« je razložil predstavnik iniciativnega odbora in
predsednik KS Goriče Gregor Grašič.
»Nisem zagovornica ustanavljanja novih občin in
delitve lokalne samouprave, ker to običajno zmanjšuje njeno učinkovitost, povečuje finančne stroške in
tako dalje,« je v uvodu dejala Udovčeva, a takoj pristavila: »Predstavljena dejstva in
predvsem poznavanje delovanja velikih mestnih občin,
ne samo MOK, me je prepričalo, da so težnje po izločitvi določenih naselij iz obstoječe MOK upravičene in
da imajo realno dobre možnosti. Gre za zaključeno teritorialno celoto naselij na severnem delu obstoječe občine, ki imajo povsem drugačne potrebe, kot jih imajo prebivalci, ki živijo v urbanem
središču MOK. Za zadovoljevanje teh potreb vsem
velikim občinam običajno
zmanjka denarja in ostane
pri večnih obljubah, take KS
pa so velikokrat zapostavljene.« Pobuda za Občino Golnik vsebuje vse formalne pogoje, ki jih zahteva zakonodaja, je dodala. »Odločitev
o ustanovitvi občine je tudi
ustavna pravica, s posvetovalnim referendumom pa
je ta pravica izražena na najbolj demokratičen način,« je
Udovčeva še pojasnila, zakaj
je prisluhnila prošnji iniciativnega odbora.
»Gre za pobudo sedmih
krajevnih skupnosti in krajanov. Za soglasje krajevnih skupnosti nismo prosili, tega zakonodaja tudi ne
zahteva, a na predhodnem

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

PCT-pogoj skoraj povsod

P

Poslanka Mateja Udovč (desno) je v sredo v Goričah pojasnila, da je vložitev predloga
za razpis referenduma o Občini Golnik v državni zbor odvisna od soglasja koalicijskih
partnerjev.
skupnem sestanku s poslanko Udovčevo na Kokrici ni
bil nihče proti,« je razložila mestna svetnica Barbara
Gunčar, ki se je od pobudnikov doslej najbolj izpostavljala v javnosti. Od predsednikov krajevnih skupnosti je bil sicer v Goričah poleg Grašiča prisoten le še
Domen Hvala (Kokrica).

nastala z odcepitvijo severnega dela sedanje MOK, bi
sicer imela 10.200 prebivalcev, njen proračun pa bi
po izračunih pobudnikov
znašal okoli deset milijonov evrov. »Ugotovili smo,
da bi bili od tega štirje milijoni evrov predvideni za
investicije in razvoj. Zelo
bomo startali na evropska

Poslanka Mateja Udovč je potrdila, da je v začetku
leta prejela tudi pobudo za vložitev predloga za razpis
posvetovalnega referenduma za občino Lesce (skupaj
z Begunjami), ki pa ji ni bila najbolj naklonjena. Pred
časom so se ji pobudniki ustanovitve občine Lesce tudi
zahvalili za sodelovanje, po njenih informacijah pa
pogovori zdaj tečejo z drugimi poslanci.
Znano je tudi, da je Svet KS
Golnik v torek glasoval proti ustanavljanju nove občine, kar se je po prepričanju
Gunčarjeve zgodilo zaradi
pritiskov, podobno kot so
jih doživljali tudi v Ankaranu, kjer so nazadnje ustanovili lastno občino. »Na Golniku je predsednik KS prijatelj našega podžupana,« je
poudarila.

Dolga se ne bojijo
Predlagana Občina Golnik s predvidenim sedežem v Predosljah, ki bi

sredstva, ki jih v novi perspektivi predvidevamo zelo
veliko za razvoj okolja, mobilnost in digitalizacijo,« je
dejala Gunčarjeva, ki ocenjuje, da bi lahko na leto
pridobili vsaj dva milijona
evrov evropskih sredstev.
Med drugim je napovedala tudi za 40 odstotkov nižje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, kot
ga zdaj pobira MOK, glede
dolga, ki bi ga nova občina
podedovala od zdajšnje občine, pa je dejala, da se ga
ne bojijo, njegova višina pa
bo predmet pogajanj, ki se

lahko podobno kot v Ankaranu zavlečejo za več let. Po
njihovih izračunih bi lahko
dolg znašal okoli šest milijonov evrov, medtem ko so
v Kranju izračunali 8,5 milijona evrov.

Rakovec: pobuda v škodo
vsem Kranjčanom
»Namero o vložitvi predloga za razpis posvetovalnega
referenduma za novo občino in drobitev Mestne občine Kranj ocenjujemo za
slabo,« je pobudo komentiral kranjski župan Matjaž
Rakovec. »V Sloveniji je pri
dveh milijonih prebivalcev
že preveč občin, prevelika je
javna uprava. Pri takih malih občinah pa je to še hujše, saj s po navadi manj kot
desetimi zaposlenimi težko
optimalno naslavljajo potrebe občanov. Zato so še vedno
odvisne od večjih občin za izvajanje javnih dejavnosti v
skupnih javnih zavodih in
skupnimi občinskimi upravami, zraven pa je velika tendenca, da za izvajanje določenih nalog najemajo zunanje izvajalce. Dvomimo, da
se predlagatelji zavedajo,
kaj predlagajo, in menimo,
da je pobuda v škodo vsem
prebivalcem Mestne občine
Kranj,« je povedal.

Okrogla miza o Koroškem plebiscitu

Literarni večer na Pirčevih dnevih

Kamnik – Medobčinski muzej Kamnik v sodelovanju z Društvom general Maister Kamnik vabi danes, v petek, ob 18. uri
na grad Zaprice na okroglo mizo o Koroškem plebiscitu 1920:
pogled v preteklost in sedanjost. Okrogla miza je dopolnilo
razstave v Rojstni hiši Rudolfa Maistra z naslovom Tam pri
Celovcu ... Koroški plebiscit 1920 v literaturi in glasbi, ki so
jo postavili lani. Sodelovali bodo: Janez Stergar, zgodovinar,
predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani; dr. Danijel
Grafenauer, zgodovinar, znanstveni sodelavec na Inštitutu za
narodnostna vprašanja v Ljubljani; mag. Rudi Vouk, odvetnik
iz Celovca in narodnopolitični delavec, Nanti Olip, predsednik
Zbora narodnih predstavnikov pri Narodnem svetu koroških
Slovencev. Pogovor bo vodila Alenka Juvan.

Podbrezje – V Kulturnem domu v Podbrezjah bodo jutri, 18.
septembra, ob 18. uri tradicionalni Pirčevi dnevi v organizaciji
Kulturnega društva Tabor Podbrezje. Dogodek so zasnovali
nekoliko v znamenju minule paraolimpijade. V goste na literarni večer prihaja pisatelj Ivan Sivec s svojo nedavno objavljeno
knjigo Sedem zlomljenih vrtnic, v kateri so po njegovih besedah zgodbe grenkih usod s toplimi žarki svetlobe. Med njimi
je tudi zgodba Podbrežana Darka Đurića, ki bo gost večera. Za
glasbene predahe bo s svojimi melodijami poskrbel Tamburaški orkester Folklornega društva Kranj, ki šteje dvajset članov.
Nastopali so že po vsej Sloveniji in tudi tujini. Z vodjo orkestra
Damirjem Zajcem izvajajo narodne in popularne melodije.
Vstopnine ni, vstop bo mogoč s PCT-potrdilom.

CT-pogoj, ki je za določene dejavnosti veljal že
pred to sredo, sem morala
izkazovati večkrat. Na nedavni Šuštarski nedelji v Tržiču
sem varnostnika, ki je že preverjal ta pogoj, vprašala o tem,
kako se na to odzivajo ljudje.
Večina jih je razumela, nekaj
pa jih je jezo streslo kar nanj.
Bil je prvi pri roki, a v resnici je
samo opravljal nalogo, zaradi
katere je bil tja postavljen. Zakaj in od kot ta jeza nanj? Pa
res ni bil niti kakšen tečnež. Te
dni sem bila v frizerskem salonu in zaposlena mi je razložila, da je PCT-pogoj obvezen in
da ga mora preveriti. Bila je
prijazna in ne vem, zakaj jaz
ne bi bila prijazna nazaj. Storitev sem želela in ji pokazala
tisto, kar je v danih razmerah
morala videti. Pa še pomirjena je bila, da je nisem spravila v nepotrebno stisko. Neka
starejša gospa zraven mene je
dokazilo pozabila doma in je
poklicala svojca, ki ji ga je prinesel. Temu ne bi rekla ubogljivost, ampak prilagodljivost,
kajti epidemiološke razmere se
znova slabšajo.
Nov PCT-odlok, ki je začel
veljati v sredo, je potreben skoraj povsod. Za zaposlene in
uporabnike storitev. Kot kaže,
se je s tem v tem tednu povečalo
zanimanje za cepljenje, o tem
poročajo tudi iz nekaterih gorenjskih zdravstvenih domov.
Vodja svetovalne skupine za
cepljenje proti covidu-19 prof.
dr. Bojana Beović je povedala,
da bi bila sicer »bolj zadovolj-

na, če bi ljudje razumeli, zakaj
se morajo cepiti«. A kljub temu
je po njenem glavno, da se povečuje število cepljenih in s tem
zdravstvena varnost pri nas.
Na Gospodarski zbornici
Slovenije pozdravljajo vladino
odločitev, da kljub poslabšanju
epidemiološke situacije gospodarskih dejavnosti ne zapirajo
in da gospodarstvo lahko posluje pod zagotavljanjem PCT-pogoja v čim večjem obsegu.
Vsak se znajde po svoje, v eni
od verig bencinskih servisov
pri strankah, ki bodo točenje
in plačilo goriva opravile z
aplikacijo in ne bodo vstopale
v prodajni center, PCT-pogoja
ne bodo preverjali. Ena cvetličarna je PCT-pogoju dodala
PPP. Pokliči–pridi–prevzemi
zunaj. Precej nejevolje je bilo,
da je PCT-pogoj obvezen tudi
za obisk zdravnika, če ta ni
nujen. Pristojni pojasnjujejo,
da mora zdravstvo ostati varno
okolje za vse.
Vseh hitrih prilagajanj
predvsem nekateri starejši ne
zmorejo sami. Naj se izkaže
medgeneracijska solidarnost,
po kateri smo Slovenci pregovorno znani. Ne smemo prezreti pomembne skupine od 12.
do 17. leta starosti, formulacije,
razlage PCT-pogoja zanje.
Na veliki preizkušnji smo.
Za T-pogoj preštevamo, koliko
evrov bomo odšteli za teste. S
črko T se začneta tudi trenje
in trpljenje, obojega imamo že
preveč. C je cepivo, a je očitno v
danih razmerah tudi Cesta, ki
pelje do cilja ...
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Urša Peternel
Žirovnica – Župani zgornjegorenjskih občin so se srečali na redni koordinaciji, ki
jo je tokrat gostil župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar. Govorili so o problematiki zdravstva, gost pa je
bil novi direktor Osnovnega
zdravstva Gorenjske Matjaž
Žura. Ta je predstavil stanje
po posameznih zdravstvenih domovih in med drugim opozoril na pomanjkanje družinskih zdravnikov in
pediatrov, starejši zdravniki,
ki odhajajo v pokoj, pa imajo veliko opredeljenih pacientov. Problem s kadri je velik tudi v domovih za starejše, čedalje bolj obremenjena je tudi patronažna dejavnost, saj je glede na skrajševanje časa, ko bolniki ostanejo v bolnišnici, potreb po patronažni negi vse več. Opozoril je tudi na podhranjenost

sistema na področju odraslega zobozdravstva, opažajo pa
tudi slabše stanje na področju otroške zobne preventive, na kar so vplivale omejitve
zaradi koronavirusa. Žura je
tudi dejal, da je zaradi epidemije na splošno slabše stanje
na celotnem področju preventive.
Eden od sodelujočih županov, župan Občine Jesenice Blaž Račič, je po sestanku dejal, da je področje zdravstva na Jesenicah zelo pomembno, tudi z vidika prizadevanj, da bi (p)ostali regijsko
zdravstveno središče. Tako se
med drugim pripravljajo na
ureditev dodatnih prostorov
za zdravstveni dom v nedavno odkupljeni stavbi na Titovi 78a, kjer naj bi uredili Center za krepitev zdravja in nekaj dodatnih ambulant. Prav
tako vztrajajo pri stališču, da
dejavnost splošne bolnišnice
mora ostati na Jesenicah.

Pripravili slovesnost ob državnem prazniku

Zgornjegorenjsko združenje veteranov vojne za Slovenijo
je v sredo, na praznični dan, posvečen spominu na
priključitev Primorske matičnemu narodu, pri Domu
veteranov pripravilo slovesnost ob državnem prazniku.
Slavnostni govornik je bil predsednik združenja Janez
Koselj, v programu prireditve pa je sodeloval Veteranski
pevski zbor.

Popravek
V članku z naslovom Uredili bodo mansardo, ki je bil v Gorenjskem glasu objavljen v torek, 7. septembra, je bilo napačno
zapisano: »V Domu (starejših) Petra Uzarja v Tržiču so podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem del za projekt izgradnje in
vzpostavitve enote za začasne namestitve, ki ga sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.« Pravilno je, da naložbo sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Uredništvo

CAFE
RESTAURANT
BAR

BELJAK/VILLACH - v naši PE Racer’s širimo obseg delovne ekipe. Nudimo celoletno zaposlitev za nedoločen čas. Po dogovoru delo za polni
delovni čas oz. skrajšan delovni čas (točen delovni urnik). Delovni čas ni
deljen. Dopust je možen tudi poleti. Nudimo vam tudi brezplačno hrano in brezplačen vstop v beljaške terme Kärnten Therme. Zaposlimo
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Potniki naveličani zamud
V zgornjegorenjskih občinah se zavedajo problematike, ki jo je zaradi gradnje povzročila prekinitev
železniškega prometa, in razumejo težave, s katerimi se v zadnjem letu srečujejo potniki. Kot
poudarjajo župani, si prizadevajo, da bi bila dela čim prej končana, a kot kaže, bo promet na obnovljeni
progi v celoti normaliziran šele marca prihodnje leto.
Marjana Ahačič
Radovljica – »Uporabniki
storitev železniškega potniškega prometa, ki iz smeri Gorenjske dnevno migriramo na delo v Ljubljano in
nazaj, smo pričakovali, da bo
istočasno z obnovo železniškega predora sosednje države zaključena tudi obnova odseka železniške proge
Kranj–Jesenice. Na veliko
razočaranje je bilo odprtje
proge podaljšano, 'normalne' vožnje potniških vlakov,
brez zamud nismo doživeli
niti do današnjega dne. Zaprtje proge tako v pomladnih in zgodnjih poletnih
mesecih letošnjega leta kot
tudi lansko jesen smo potniki zaradi situacije kot posledice pandemije in posledično možnosti dela od doma
lažje sprejeli kot sedaj, ko
potniški vlak na relaciji med
Jesenicami in Lescami zaradi počasne vožnje ustvari od
30 do 45 minut zamude na
posamezno vožnjo,« je v pismu Slovenskim železnicam
in ministrstvu za infrastrukturo, zapisala ena od sicer rednih uporabnic železniškega potniškega prometa.
»Zaradi zamud vlaka potnik prihaja kasneje na
delo in mora svoj delovnik

Vlaki na gorenjski železniški progi še vedno zamujajo, kar razumljivo povzroča nejevoljo
med potniki, ki morajo na prihod vlaka čakati tudi eno uro.
vsakodnevno tudi podaljšati, delodajalci izgubljenih
minut delavcu namreč ne
podarijo,« opozarja tudi župane gorenjskih občin, od
katerih pričakuje podporo v
prizadevanjih, da se obnova
zaključi in normalna povezava regije steče v čim krajšem možnem času, opozarja
pa jih tudi na problem smeti
in odpadnega materiala, odvrženih ob gradbiščih.
Kot so v skupnem odgovoru zapisali župani šestih
zgornjegorenjskih občin,
zgornjegorenjske občine

nadgradnjo gorenjske železniške proge podpirajo, saj
bo zagotovo pozitivno prispevala k trajnostni mobilnosti – za uporabnike bolj
prijaznemu javnemu železniškemu prometu. Ob
tem, pravijo, se zavedajo
problematike, ki jo je zaradi
gradnje povzročila prekinitev železniškega prometa,
in razumejo težave, s katerimi se v zadnjem letu srečujejo potniki. »Z investitorji
in izvajalci si ves čas gradnje prizadevamo, da bi bila
dela čim prej končana in da

bi omilili posledice, ki otežujejo življenje tako potnikom kot prebivalcem. Sproti opozarjamo tudi na odpadke in sanacijo vseh poškodb na prometni infrastrukturi, ki so posledica
gradbišča. Kot smo seznanjeni, pa bo promet na obnovljeni progi v celoti normaliziran marca 2022, ko
se predvidoma zaključijo
vsa dela ob nadgradnji proge,« so še pojasnili v odgovoru, ki ga je v imenu občin
pripravila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

Otroci uživajo v pouku v naravi
Za okoli petdeset učencev podružnične šole Srednja vas v Bohinju se je to šolsko leto pouk začel v
nadomestnih učilnicah. Nekateri vsako jutro odhajajo v Info center TNP v Staro Fužino, drugi v matično šolo
v Bohinjsko Bistrico, začasne prostore za vrtec pa so uredili v prostorih kulturnega doma v Srednji vasi.
Marjana Ahačič
Srednja vas v Bohinju – Med
poletnimi počitnicami je
Občina Bohinj začela obnovo podružnične šole v Srednji vasi. V okviru težko pričakovane sanacije bodo povečali telovadnico, ob šoli uredili športno igrišče in otroško igrišče, pa tudi prenovili vodovodno napeljavo in
ogrevanje, celotna investicija pa je ocenjena na 750 tisoč evrov.
Ker v času obnove v stavbi
ne more potekati pouk, so se
šolarji in otroci iz vrtca skupaj z učiteljicami in vzgojiteljicami za nekaj mesecev
preselili v nadomestne učilnice: prvošolce in drugošolce gosti informacijski center
TNP v Stari Fužini, vrtičkarji so v tamkajšnjem kulturnem domu, učenci višjih razredov podružnične šole pa

Foto: Jožica Kašca, OŠ dr. J. Mencingerja

Župani tudi o
pomanjkanju zdravnikov
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Otroci uživajo v sončnih jesenskih dnevih, ko lahko večino
časa – tudi med poukom – preživijo kar na prostem.
se k pouku vsak dan vozijo
v matično šolo v Bohinjsko
Bistrico.
Kot je povedala ravnateljica Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Mojca
Rozman, so tako starši kot
otroci in učitelji z razumevanjem sprejeli trenutne

razmere. Še več, zadovoljni
so, ker imajo najmlajši v kulturnem domu na voljo mnogo več prostora kot v običajnih igralnicah, prvošolci in
drugošolci pa so navdušeni nad slikovitim okoljem
Info centra TNP v Stari Fužini. »Kar se le da veliko časa

preživijo zunaj, k sreči nam
je naklonjeno tudi vreme,«
je povedala ravnateljica in
poudarila, da so pri izbiri lokacij za nadomestne učilnice poleg vsega ostalega veliko pozornosti posvetili tudi
varnosti okolja.
Stavba podružnične šole v
Srednji vasi je bila zgrajena
že pred letom 1900, rekonstruirana je bila leta 1977,
leta 2015 pa energetsko sanirana. Tokratna investicija, ki naj bi bila zaključena
do začetka novembra, je povezana tudi z gradnjo spominskega parka, ki ga bodo
uredili med športnim igriščem in obstoječim cerkvenim zidom, namenjen pa bo
pogrebom in poslovilnim
slovesnostim. Oblikovan bo
v obliki teras, kjer bodo urejena sedišča in stojišča za
zadnje slovo, so še pojasnili na občinski upravi.
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Danes slovesnost
ob prazniku
Osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku
Občine Cerklje bodo na Trati pri Velesovem
pripravili danes.
Aleš Senožetnik
Cerklje – Občinski praznik
v Cerkljah od leta 1999 praznujejo 23. septembra, na
dan, ko je umrl dramski igralec Ignacij Borštnik, doma
iz Cerkelj. Osrednjo slovesnost ob prazniku bodo pripravili že danes ob 16. uri na
Trati pri Velesovem ob novozgrajenem krožišču, ki ga
bodo ob tej priložnosti tudi
uradno odprli. Na občinski
slovesnosti, ki jo bodo popestrili tudi s kulturnim programom, bodo podelili nagrade letošnjim občinskim
nagrajencem. Ob tem pa organizatorji, Občina Cerklje
in Zavod za turizem Cerklje,
opozarjata, da bo prireditev
potekala v skladu z veljavnimi epidemiološkimi ukrepi.
Številne športne, družabne in kulturne prireditve ob
občinskem prazniku potekajo že vse od začetka septembra, tudi v prihodnjih
dneh pa se jih bo zvrstilo še
precej. Že to soboto društvo
upokojencev pod Jenkovo
lipo organizira memorialni
turnir v balinarstvu, v Adergasu bo potekala tekma v odbojki, v cerkljanski športni
dvorani pa košarkarski turnir. V Velesovem bo v nedeljo potekal nogometni turnir
za pokal občine, v Cerkljah
pa rokometna tekma.

Člani Kluba Liberius
bodo v nedeljo ob 18. uri
pripravili Glavarjev večer
z gostom Ivanom Sivcem.
Klub Liberius, ki sicer v
okviru praznika pripravlja
več dogodkov, bo v ponedeljek ob 18. uri v Hribarjevi
vili izvedel tudi literarni večer v spomin Ivanu Hribarju. V četrtek, na dan praznika, v Borštnikovi hiši pripravljajo dan odprtih vrat,
potekala bo tudi delavnica
z naslovom Skrb za telo in
duha. Društvo upokojencev
Cerklje na ta dan organizira tudi pohod po Martinovi
poti v Apnem.
V četrtek, 30. septembra,
Rdeči križ Cerklje v Športni
dvorani Cerklje organizira
krvodajalsko akcijo.
Med
pomembnejšimi
dogodki bodo tudi odprtja
nove in obnovljene komunalne infrastrukture. V vasi
Pšata bo potekala v soboto,
25. septembra, ob 15. uri. V
petek, 1. oktobra, bodo med
vasema Šmartno in Glinje
odprli tudi tamkaj obnovljeno cesto in novo komunalno infrastrukturo. Prireditev s kratkim programom
bo ob 15. uri.
Podrobnejši koledar z vsemi dogodki ter informacijami o prireditvah je objavljen na spletni strani Občine
Cerklje.

Za vse v vrtcih ni prostora
Po izgradnji novega Vrtca Kamnitnik se je v škofjeloški občini število otrok na čakalni listi precej
zmanjšalo, kljub temu pa je v prvem starostnem obdobju brez varstva v novem šolskem letu ostalo
osemnajst otrok, ki so uvrščeni na čakalni seznam.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Prejšnji teden
smo v naši redakciji prejeli
pismo bralca, ki je v imenu
staršev, ki so se pred koncem
porodniškega dopusta znašli v veliki stiski, zapisal, da je
v škofjeloški občini zmanjkalo prostora za varstvo kar
150 otrok, kar se mu zdi nesprejemljivo. »V današnjih
časih imajo stari starši še deset ali več let do upokojitve,
mi pa si ne moremo privoščiti izpada polovice družinskega prihodka, s tem da bi ostali doma,« je dodal in zapisal, da so tudi zasebni vrtci
v okolici polni, s podobnimi
težavami pa naj bi se srečevali tudi starši najmlajših v sosednji občini Železniki.
Kot so pojasnili na Občini Škofja Loka, ki je ustanovitelj Vrtca Škofja Loka, se
program predšolske vzgoje izvaja v devetih različnih
enotah vrtca, vanj pa je vključeno okrog 970 otrok, ki so
bili v vrtec vpisani skladno s
Pravilnikom v sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka. Ta
med drugim določa tudi kriterije, na podlagi katerih komisija za vpis otrok v vrtec
odloča o tem, koliko otrok in
kateri so na podlagi doseženega števila točk ter prostorskih zmogljivosti vrtca sprejeti v vrtec. »Pri tem poudarjamo, da vrtec v okviru svojih
zmožnosti in ob strokovni

Kljub novemu Vrtcu Kamnitnik, ki so ga odprli pred slabima dvema letoma, prav za vse
najmlajše v škofjeloški občini v vrtcih ni prostora. / Foto: Primož Pičulin
vrtec vključujejo tudi ti otroci, to pa takrat, kadar se pojavi novo prosto mesto.
»Pri tem gre za otroke
prvega starostnega obdobja, saj je za drugo starostno
obdobje na voljo še trideset, v kombiniranih oddelkih pa sedem prostih mest,
kar pomeni, da vrtec otroke
še sprejema in ima prosta
mesta, a zaradi prostorskih
in kadrovskih zmožnosti ne
more vpisovati otrok prvega
starostnega obdobja,« tudi
pravi Primožič.
Dejstvo je, da so leta 2019 v
škofjeloški občini odprli nov,
sodoben Vrtec Kamnitnik. Z
odprtjem tega vrtca se je število otrok na čakalni listi sicer precej zmanjšano, a je v
tem šolskem letu zaradi povečanega vpisa število otrok

presoji poskuša spoštovati
želje staršev glede enote ali
oddelka vrtca, v katerega želijo otroka vpisati,« je pojasnil vodja oddelka za družbene dejavnosti Rok Primožič
in dodal, da so ostale otroke zaradi premajhnega števila točk uvrstili na čakalni
seznam po prednostnem vrstnem redu za sprejem otrok
v vrtec.
V šolskem letu 2021/22 je
tako na čakalni seznam uvrščenih še 18 otrok, ki imajo stalno prebivališče v občini Škofja Loka in trenutno
že izpolnjujejo starostni pogoj za vpis, kar pomeni, da
so stari 11 mesecev ali več.
Ostali otroci na čakalni listi
tega starostnega pogoja še
ne izpolnjujejo. Preko šolskega leta se postopoma v

V občini Šenčur bodo v sredo, 22. septembra, z več aktivnostmi obeležili evropski teden mobilnosti.

Jasna Paladin
Domžale – Direkcija Republike Slovenije za ceste bo
ta konec tedna začela dela
na Ljubljanski cesti v središču mesta. Zaradi preplastitve vozišča državne regionalne ceste Šentjakob–Domžale, od križišča s Karantansko cesto do križišča z Ljubljansko cesto (Križišče Majhenič), bo od 17. do 26. septembra vzpostavljena popolna zapora Ljubljanske

ceste v dolžini 400 metrov.
Obvoz bo urejen in označen.
Začasno bosta ukinjeni
tudi obe avtobusni postajališči v centru Domžal ob
veleblagovnici. Kot začasni
avtobusni postajališči bosta služili že obstoječi postajališči pri stavbi Univerzale, ki bosta ustrezno označeni. Obvoz za avtobusni promet bo potekal v smeri Ljubljanska cesta, Slamnikarska cesta, Karantanska cesta in obratno.

Ovir za začetek gradnje šole ni več
OBČINA ŠENČUR, KRANJSKA CESTA 11, ŠENČUR

Kot tretja aktivnost bo v Šenčurju potekal tudi 'parkirni dan'. Odvijal se bo na parkirišču pred domom krajanov, različno dogajanje pa bo potekalo med 9. in 15. uro.
Na dogodku bodo prisotni tudi člani Avto moto društva
Šenčur ter Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predstavila pa se bosta tudi ponudnika klasičnih
ter električnih koles ter klasičnih in električnih skirojev.
Ob 14. uri bo župan Ciril Kozjek v uporabo predal tudi
električno kolo. Komu, pa naj za zdaj ostane še skrivnost,
pravijo na občinski upravi, kjer vabijo občane, da si pridejo ogledat dogajanje.
»S temi aktivnostmi bomo tudi pri nas obeležili evropski
teden mobilnosti. Tovrstne navade sicer niso vezane ne
na teden niti na dan. Želimo si namreč, da bi se takšnih
oblik mobilnosti čim več ljudi posluževalo vsakodnevno,
občina pa si z izvajanjem različnih infrastrukturnih projektov, kot so gradnja kolesarskih poti in pločnikov ter
cest, prizadeva, da bi bili pogoji za to čim boljši. Vsi ukrepi so usmerjeni k varnim potem, s poudarkom na hoji in
kolesarjenju,« je zaključil Aleš Puhar.

spet večje, kot so možnosti
varstva.
»Ob zagotavljanju možnosti vključitve v programe
predšolske vzgoje v javnem
vrtcu občina skladno z zakonom sofinancira tudi izvajanje programov v zasebnih vrtcih ter v javnih vrtcih
zunaj občine Škofja Loka, v
katere so vključeni otroci s
stalnim prebivališčem v naši
občini. Zaradi pomanjkanja
prostora v vrtcih lahko starši otrok, starih do treh let,
pridobijo tudi subvencijo
za varstvo otrok v višini 100
evrov na mesec,« še pravi
Rok Primožič in dodaja, da
so tudi na občino prejeli pismo staršev. »Želeli bi poudariti, da navedena informacija ni pravilna in ne predstavlja realnega stanja,« pravi.

Popolna zapora središča
Domžal

Evropski teden mobilnosti v Šenčurju
Šenčur – V Evropskem tednu mobilnosti, ki bo potekal
med 16. in 22. septembrom, sodeluje tudi Občina Šenčur,
ki se je prijavila na razpis ministrstva za infrastrukturo in
pridobila sredstva za sofinanciranje projektov.
»Gre za odličen projekt, tudi sam veliko kolesarim in grem
večkrat v službo s kolesom. Mislim namreč, da moramo k
trajnostni mobilnsti prispevati vsi, od mladih pa do starejših. Šenčur je kolesarska občina, ne nazadnje imamo
kar dve kolesarski društvi, vabim pa tudi občane, da uporabljajo naše lepe kolesarske povezave, ki jih imamo,« je
povedal župan Ciril Kozjek, sam projekt pa je podrobneje
predstavil Aleš Puhar z občinske uprave v Šenčurju.
V okviru projekta bodo v občini izvedli tri aktivnosti, vse pa
bodo potekale v sredo, 22. septembra.
Skupaj z Avto moto društvom Šenčur in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu organizirajo dan s
kolesom v službo in po ostalih opravkih. Kot je poudaril
Puhar, lahko vozniki na ta dan pričakujejo precej povečan promet na kolesarskih pasovih in v neposredni bližini osnovne šole. Na ta dogodek se namreč navezuje tudi
akcija Aktivno v šolo in vrtec, s katero bodo v občini spodbujali otroke, da se v šolo in vrtec napotijo peš, s kolesom,
rolerji, skiroji ali kakšno drugo obliko mikromobilnosti.
»Namen akcije je poleg spodbujanja fizične aktivnosti otrok tudi ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja,
spodbujanje vzgoje otrok v splošni prometni varnosti ter
njihov socialni razvoj,« je še povedal Aleš Puhar.

Gorenjski glas
petek, 17. septembra 2021

Kamnik – Postopki vseh razpisov, potrebnih za začetek gradnje nove stavbe Osnovne šole Frana Albrehta, so zaključeni.
Po tem, ko se je z revizijskim postopkom zavlekla izbira izvajalca, se je na izbiro pritožil tudi eden od neizbranih ponudnikov
nadzora gradnje, a je Državna revizijska komisija tudi v tem
postopku minuli konec tedna odločila v korist naročnika, torej
Občine Kamnik. Na občini so nam potrdili, da ovir za začetek
gradnje ni več in da bodo temeljni kamen slovesno položili
še v septembru.

Gorenjski glas
petek, 17. septembra 2021

7

info@g-glas.si

Najpogosteje do zdravnika Pot od izvira do izliva
ostaja želja
V Škofji Loki so minuli petek po slabem letu dni delovanja predstavili
rezultate projekta Prostofer, v sklopu katerega opravljajo brezplačne prevoze
za starostnike, in predstavili voznike prostovoljce.

Škofja Loka – Tako kot številne druge slovenske občine je tudi Občina Škofja Loka pristopila k vseslovenskemu prostovoljskemu
projektu Prostofer, v okviru
katerega zdaj še skoraj eno
leto nudijo brezplačne prevoze za starejše na klic. Do

prostoferjev vabijo še nove
prostovoljce, da bi skupaj
ustvarjali lepše in prijaznejše okolje za življenje starostnikov v občini. Kot je pojasnila, jim je s projektom že
zdaj uspelo povečati udeležbo starejših v cestnem prometu in obenem izboljšati njihovo mobilnost, in to
kljub temu, da že od začetka

Najmlajša prostovoljka je
Sanela Jahič. »Ker sem samozaposlena v kulturi, navadno ves dan delam, zato
mi pride prav, da za 'odmor' opravim kakšen prevoz.« Kot pravi, se ji to zdi
dobro izkoriščen vozniški
izpit, ker se ne vozi zgolj za
svoje potrebe, ampak s tem
komu tudi olajša življenje.

V Škofji Loki so minuli petek po enem letu delovanja predstavili rezultate projekta
Prostofer. / Foto: Primož Pičulin
konca avgusta je tako devet
voznikov prostovoljcev opravilo že 244 prevozov starostnikov, skupaj so prevozili 13.725 kilometrov, je pojasnila koordinatorka projekta na občini Sabina Gabrijel. Najpogosteje so starejši potrebovali prevoz do bolnišnic oziroma zdravstvenega doma.
»Teh 244 prevozov je dokaz, da smo v občini ta projekt resnično potrebovali,«
je poudaril župan Tine Radinja in se ob tej priložnosti
posebej zahvalil voznikom,
ki to delo opravljajo prostovoljno, saj se zaveda, da
brez njih projekt ne bi zaživel. »Zato si želim še naprej
dobrega sodelovanja in tudi
širjenja projekta.« Sabina
Gabrijel je dodala, da v vrste

projekta njegovo delovanje
kroji epidemija covida-19.
Na mesec povprečno opravijo okrog trideset prevozov,
včasih tudi dva ali tri na dan,
je še dodala.
Med najstarejšimi vozniki prostovoljci v občini
je 75-letni Jože Krek, ki je
doslej opravil 33 prevozov.
»Z veseljem pomagam tistim, ki potrebujejo pomoč
pri prevozu,« je poudaril in
dodal, da ga je k sodelovanju
pri projektu premamil tudi
električni avto, v vožnji katerega zelo uživa. »Najdaljša vožnja je bila do Dolenjskih Toplic,« je še razložil
in dodal, da mu ni nič odveč tudi malo dlje počakati, da se uporabnik prevoza
vrne. »Grem pa na kakšno
kavico vmes,« se posmeje.

»Starejši tako nimajo občutka, da so pozabljeni,« je poudarila in dodala, da se tako
bolj začneš zavedati ljudi,
s katerimi sobivaš. »Slišiš
mnoge težke zgodbe, a tudi
zelo navdihujoče.« Zelo zanimivo izkušnjo pa je imela prostovoljka Ela Dolinar.
»Gospe, ki sem jo peljala
po opravkih, sem pokazala, kje živim, ko sva se peljali mimo mojega doma. Potem pa je kar sama prišla do
mene, ker jo je voznik odložil v Škofji Loki in ni imela
prevoza domov na Gabrško
Goro. Ker Prostoferjev avto
ni bil na voljo, sem jo domov
peljala kar s svojim.« Veseli jo, da ji ljudje zaupajo in
v klicnem centru naslednjič
tudi sami izrazijo željo, da
bi jih spet peljala ona.

Znova ob rapalski meji
Turistično društvo (TD) Žiri že od leta 2004 organizira rekreativni pohod po
poteh ob nekdanji rapalski meji, ki je »nekdaj ločevala, danes pa druži«.
Mateja Rant
Žiri – »Rapalska meja je v žirovski zgodovini pustila velik pečat, zlasti v vaseh in zaselkih, ki so pripadli italijanski državi. Nasilno potujčevanje, prepoved rabe slovenščine, uvedba italijanskih
šol ... je otežilo življenje domačega prebivalstva in dolgoročno ogrožalo obstoj slovenstva,« je poudarila Majda

Treven iz TD Žiri. Zato vsako leto v spomin na mejo, ki
jih je nekdaj ločevala, pripravijo pohod, ki torej danes
združuje. Pohod je primeren za srednje izurjene pohodnike vseh starosti. »Edini strmejši vzpon bo na poti
iz Žirov na vrsniško planoto. Sledila bo lahka hoja po
planotastem svetu z Vrsnika preko Govejka do Ledin
ter Ledinskih Krnic. Nato bo

sledil spust do vasi Korita in
Breznica ter od tam na cilj v
Žiri.« Pohodnikom bodo po
poti predstavili zgodovinske
utrinke in življenje obmejnega prebivalstva. Iz središča Žirov se bodo na pohod
podali v nedeljo, 19. septembra, ob 8.30. Pohodniki morajo izpolnjevati pogoj
PCT in upoštevati tudi druge ukrepe za preprečevanje
širjenja covida-19.

Občini Kamnik in Domžale si že vrsto let prizadevata, da bi ob reki Kamniška
Bistrica, ki ju povezuje, uredili sklenjeno pešpot. Za to ne manjka več veliko,
predvsem Kamničani pa morajo hkrati izvesti še protipoplavne ukrepe.
Jasna Paladin
Kamnik, Domžale – Rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici, kakor pravijo utrjeni,
makadamski poti za pešce
in kolesarje, bo v prihodnjih letih potekala od izvira
Kamniške Bistrice do njenega izliva v Savo. Vsaj takšna
je želja obeh občin, ki temu
podrejata tudi prostorske
akte in druge projekte, ki s
tem sovpadajo.
V občini Kamnik del poti
manjka še v Šmarci, kjer pa
občina skupaj z državo v strugi ureja še protipoplavne ukrepe. »Občina Kamnik je v
sodelovanju z Direkcijo RS
za vode pripravila projekt
PGD na podlagi idejne zasnove poplavne študije, ki
je ob reki Kamniška Bistrica
predvidela tudi prostor za rekreacijsko os. Oba projekta,
reševanje poplavne varnosti
in nadaljevanje rekreacijske
poti do meje z občino Domžale, sta tako združena v skupen projekt. Za dokončno
sklenitev rekreacijske povezave z občino Domžale moramo izvesti približno 800
metrov kolesarske povezave, ki se bo gradila sočasno
s protipoplavnimi ukrepi,«
pravi župan Matej Slapar, ki
si želi, da bi bilo to narejeno
v prihodnje pol leta. Eden od
pogojev države v zvezi s protipoplavnimi ukrepi je izgradnja priključka na kamniško
obvoznico z Radomeljske
ceste, kar občina gradi prav
te dni. Nato bodo porušili
tudi protipoplavno neustrezen most pri Virtusu, ko pa
uredijo še lastniška razmerja

Občina Kamnik te dni gradi nov priključek Radomeljske
ceste na obvoznico, kar je eden od pogojev za
protipoplavno sanacijo struge in ureditev manjkajočega
odseka rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici.
oziroma opravijo menjavo
nekaterih zemljišč, bodo lahko uredili še manjkajoči del v
Šmarci. Državna sredstva so
zagotovljena, pravijo na občini, in se bodo po potrebi prenesla v prihodnje leto.
Če je v Kamniku najbolj problematičen odsek
v Šmarci, v Domžalah, kjer
je pot sicer lepo vzdrževana in ponuja številne, zelo
raznolike možnosti druženja in rekreacije, občani pogrešajo predvsem povezavo
od Štude do Male Loke, kjer
je pešpot sedaj prekinjena.
»Odcep od Štude do Male
Loke je že nekaj časa aktualen, projekti so praktično narejeni, sredstva za izgradnjo
poti in dodatne opreme ob
rekreacijski poti Kamniške
Bistrice so rezervirana. Trenutno je v ospredju prav sanacija desne brežine Kamniške Bistrice od Štude pa

vse do Bišč oz. dalje do občinske meje z Dolom pri Ljubljani. Še naprej izvajamo
sanacije obstoječih spodkopanih zidov in zajed z novimi zložbami, kar je največji in najzahtevnejši poseg ob
urejanju poti. Težave so tudi
pri pridobivanju potrebnih
zemljišč. Prav tako so nekje problematična še vodovarstvena soglasja, saj je lokacija na poplavnih področjih. Upamo, da bomo že v tem
letu ali najkasneje prihodnje
leto uredili tudi ta odcep rekreacijske poti ob Kamniški
Bistrici in namestili ob pot
urbano opremo, kot smo jo
v zadnjih letih praktično ob
celotni poti. Trenutno pridobivamo gradbeno dovoljenje
za prečkanje Homške mlinščice v Mali Loki,« pa je stanje projekta v domžalski občini pojasnila podžupanja
Renata Kosec.

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

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

Spet bo igral v domači ekipi

V Moskvi se je začelo svetovno prvenstvo v
športnem plezanju, na njem pa bo nastopilo kar
petnajst naših športnih plezalk in plezalcev. Na
prvenstvu tudi štirje paraplezalci.

Izkušeni rokometni reprezentant Darko Cingesar se po desetih letih vrača v domačo prvoligaško ekipo
Urbanscape Loka, ki se bo jutri prvič v novi sezoni Lige NLB predstavila v domači dvorani na Podnu.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Minuli konec
tedna se je s prvim krogom
začelo državno prvenstvo v
rokometu za moške. V najmočnejši članski ligi tudi letos Gorenjsko zastopa ekipa RD Urabanscape Loka,
ki je nastope začela z zmago v gosteh pri moštvu Jeruzalem Ormoža. Ločani so
bili boljši in slavili z rezultatom 29 : 26. Na tekmi v ekipi še ni nastopil 31-letni reprezentant Darko Cingesar,
ki se je ta teden na treningih
že pridružil igralcem v svojem nekdanjem moštvu. V
zadnjih letih je namreč v tujini igral za hrvaški Zagreb
in francoski Aix, poleg tega
pa še za slovenske ekipe Jeruzalem Ormož, Gorenje iz
Velenja, Maribor Branik in
Trimo Trebnje.

V Domžalah obračun med sosedi
Domžale, Kranj – V Prvi nogometni ligi Telemach se bosta
jutri, v soboto, ob 17. uri v Športnem parku Domžale pomerili
ekipi Domžale in Kalcer Radomlje. Kaj drugega kot zmaga
nogometašev Domžal, bi bilo pravo presenečenje. V 2. SNL
Triglav že danes odhaja v goste k Dravi Ptuj, ekipa Roltek Dob
pa bo jutri ob 16. uri gostila Vitanest Bilje. V 3. SNL zahod bo
že danes tekma v Šenčurju. Ob 19. uri se bosta pomerila Tinex Šenčur in Slovan. Jutri ob 16. uri bodo nogometaši AROL
Škofja Loka gostili ekipo Svoboda Ljubljana, ekipa Šobec Lesce
bo gostila Elto Izola, Eksist Žiri pa Brda. Gostovali bodo le
nogometaši Save Kranj, ki odhajajo k Adrii. Pari tega, 4. kroga v
gorenjski ligi pa so: Bled Bohinj Hirter : Kondor Godešič, Bitnje
: Preddvor, SIJ Acroni Jesenice : Velesovo Cerklje, Kranjska
Gora : Visoko, Britof : Polet in Zarica Kranj : Niko Železniki.
Tekme so na sporedu jutri ob 16.30, razen tekme na Bledu, ki
je na sporedu že danes.

že na prvi domači tekmi jutri z Gorenjem. Tekmo težko
čakam, saj si želim končno
spet nastopiti z domačim
moštvom v domači dvorani.
Igrati doma je res nekaj posebnega, še posebno če bom
dobil priložnost spet igrati
na drugih pozicijah.
Vrsto let ste igrali tudi za slovensko reprezentanco in z
njo dosegali imenitne rezultate. Imate tudi v prihodnje
še reprezentančne izzive?
Trenutno glede načrtov v
reprezentanci težko razmišljam, saj nimam informa-

Foto: Gorazd Kavčič

Zakaj ste se odločili znova pridružiti škofjeloškemu
moštu?
Potem ko se za podaljšanje pogodbe po zadnji sezoni nismo dogovorili v Trebnjem, sem se odločil iskati
nov izziv. Ker v znanih razmerah novega kluba nisem
našel v tujini niti v Sloveniji,
sem se z vodilnimi v loškem
klubu začel pogovarjati, da
bi treniral z domačo ekipo.
V klubu so mi nato predlagali, da bi tudi igral, in konec
minulega tedna smo se dogovorili za sodelovanje. Seveda to ne pomeni, da ne bo
več iskal novih izzivov, zlasti

Škofjeloški rokometni reprezentant Darko Cingesar bo znova
zaigral za domače prvoligaše, ekipo Urbanscape Loka.
v tujini, saj smo se dogovorili, da ob boljši ponudbi prekinemo sodelovanje. Zame
pa je trenutno pomembno,
da treniram in igram, in tega
se že veselim.

Trudil sem se narediti to, za
kar sem bil pač plačan. Lahko rečem, da sem se najbolje počutil v Zagrebu, pa tudi
v zadnjem letu v Trebnjem.
Sedaj se bom po svojih najboljših moče trudil, da bom
pomagal domači ekipi, prav
tako pa upam, da bom s svojimi izkušnjami lahko v pomoč mlajših fantom.

Nekaj soigralcev poznate,
zlasti z novimi se gotovo še
spoznavate, saj za domač
klub ne igrate že deset let.
Katere izkušnje vam bodo
prišle najbolj prav?
Ko je nekdanji škofjeloški klub razpadel, sem odšel
drugam in trenutno se s soigralci še spoznavam. Seveda sem v drugih klubih, zlasti v tujini, dobil veliko izkušenj, ki so me naučile, da je
rokomet postal moja služba.

Boste igrali predvsem na krilu?
Še ko sem igral v Škofji
Loki, sem igral tudi na drugih pozicijah, ne le na krilu,
in moj načrt je, da bi igral na
levem ali srednjem beku. Če
ne bo težav z registracijo, ki
jih ne pričakujem, bom igral

Ekipa Urbanscape Loka
bo prvo domačo tekmo
v novi sezoni Lige NLB
odigrala jutri, v soboto,
ko se bo v dvorani na
Podnu pomerila z
moštvom Gorenja iz
Velenja. Tekma se bo
začela ob 18. uri, za
navijače pa velja PCTpogoj.
cij o svoji vlogi v njej. Z novim trenerjem Ljubomirjem
Vranješem, ki naj bi nas reprezentante poklical in se z
nami pogovoril o načrtih, se
še nisva slišala. Nazadnje v
reprezentanco sploh nisem
bil poklican in res težko delam načrte. Seveda bi bil vesel, če bi še lahko nastopal,
vendar pod vodstvom sedanjega trenerja na to vedno
manj računam.

Odbojkarji v boj za odličja

Faku še dva naslova državnega prvaka

Kranj – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo igrala
v polfinalu evropskega prvenstva in se še tretjič borila za odličja. Naši odbojkarji so v četrtfinalu z 0 : 3 premagali gostitelje
Čehe. Polfinale proti Poljski bo v soboto v Katovicah, obračuna
za 1. in 3. mesto pa bosta v nedeljo.

Rudno polje – Pretekli konec tedna je na Pokljuki potekalo
državno poletno prvenstvo v biatlonu. Najboljši slovenski biatlonci in biatlonke so se najprej pomerili v sprintu, nato pa
še v zasledovanju. V moški konkurenci je bil vrstni red obakrat
enak, in sicer je bil zmagovalec Jakov Fak pred Miho Dovžanom in Rokom Tršanom, pri ženskah pa je v sprintu državna
prvakinja postala Lena Repinc pred Polono Klemenčič in Kajo
Marič, v skupinskem startu pa Polona Klemenčič pred Leno
Repinc in Živo Klemenčič.

Po jubilejnem Lubniku še vzpon na Blegoš

Medijski pokrovitelj:

ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB TRIGLAV, ULICA TONČKA DEŽMANA 1, KRANJ

Kranj – Tekma svetovnega pokala v Kranju s šestimi slovenskimi finalisti je
odlična popotnica za svetovno prvenstvo v športnem
plezanju, ki se je v Moskvi
začelo v sredo in bo potekalo teden dni. Slovenijo zastopa kar petnajst tekmovalcev
in tekmovalk. V vseh posameznih disciplinah in kombinaciji bo tekmovala Mia
Krampl, v težavnosti in balvanih Vita Lukan, Lučka Rakovec in Anže Peharc, kot
specialisti za težavnost bodo
nastopili Lana Skušek, Tjaša Slemenšek, Luka Potočar,
Domen Škofic, Martin Bergant in Milan Preskar, v balvanih pa Katja Debevec, Jernej Kruder, Gregor Vezonik,
Zan Lovenjak Sudar in Matic Kotar.
Ob odsotnosti aktualne
olimpijske in svetovne prvakinje Janje Garnbret, ki
se je odločila izpustiti to tekmo, je prvo ime naše ženske
izbrane vrste svetovna

podprvakinja Mia Krampl
(AO PD Kranj), tudi slovenska predstavnica na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer se je
uvrstila na 18. mesto. »Zadnji dve leti sem veliko časa
posvečala tudi hitrostnemu
in balvanskemu plezanju,
zato bi mi bilo škoda, da teh
treningov ne bi izkoristila
do konca. Sicer od olimpijskih iger še nisem plezala
hitrostne smeri, a bi še vseeno rada verjetno še zadnjič
v življenju tekmovala v kombinaciji,« je pred odhodom
povedala enaindvajsetletna
plezalka z Golnika.
Na svetovno prvenstvo v
Moskvo je odpotovala tudi
slovenska paraplezalna reprezentanca, ki je že začela nastope. Ekipo letos sestavljajo štirje člani, veterana tekmovanj Gregor Selak v kategoriji omejitve gibanja RP3 in Tanja Glušič v
kategoriji omejitve vida B2,
Matej Arh v kategoriji omejitve gibanja RP1 in novinka Manca Smrekar v kategoriji RP3.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V nedeljo je potekal jubilejni, 10. kolesarski
Vzpon na Lubnik. Udeležilo se ga je 115 kolesarjev in 19 kolesark. V absolutni konkurenci pri moških so bili najhitrejši Matej Drinovec (16:49), Andrej Draksler (16:55) in Miran
Kovačič (17:43), pri ženskah pa Lara Rajterič (20:29), Špela
Škrajnar (20:31) in Regina Laznik (23:58). Vzpon je štel za
Pokal polanskih puklov, v katerem je le še ena dirka, in sicer
23. vzpon s kolesi na Blegoš za VN Kras Sežana in Memorial
Lojzeta Oblaka, ki bo v nedeljo, 19. septembra. Start bo ob 10.
uri pred Zadružnim domom na Hotavljah.

Za konec Tek po ulicah Tržiča
Tržič – S 14. Tekom po ulicah Tržiča se bo jutri zaključila
letošnja tekaška serija Gorenjska, moj planet. Start teka, ki
bo štel tudi za državno prvenstvo Policije, bo ob 11.30. Moški
bodo tekli na 10 km, ženske pa na 5 km. Ob 10.15 se bodo na
400 m dolgo progo podale družine s predšolskimi otroki.
Prireditelja sta Športna zveza Tržič in Vrtec Tržič.

Gorenjski glas
petek, 17. septembra 2021
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Certifikat tudi gorenjskim
delodajalcem
Med prejemniki certifikata Družbeno odgovoren
delodajalec so tudi gorenjska podjetja.

V Šenčurju obujajo društvo obrtnikov in podjetnikov, ki trenutno združuje triintrideset članov, v svoje
vrste pa vabijo tudi preostale.

Aleš Senožetnik
Aleš Senožetnik
Šenčur – Šenčur je še posebej zaradi tamkajšnje industrijske cone, v kateri delujejo številna uspešna podjetja, eno izmed pomembnejših središč gorenjskega gospodarstva. Pred kratkim pa
so po nekaj letih mirovanja
znova obudili tudi društvo
obrtnikov in podjetnikov.
Vodenje je prevzel Aleksander Gorečan, ki sicer
vodi podjetje Penzel, ki se
ukvarja s slikopleskarstvom,
stenskimi dekorativami in
štukaturami, dejaven pa je
tudi v Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije.
Glavni namen društva
bo doseči večjo povezanost
podjetnikov, saj le tako lahko prepoznajo ključne težave in izzive. V društvu je trenutno včlanjenih 33 podjetnikov, v občini pa je denimo registriranih 854 podjetij. »Naše prvo poslanstvo je

in nato študirajo, premalo pa
je poudarka na obrtništvu. A
tudi z obrtniškim delom se
da uspeti in dobro zaslužiti. Poklic pa te mora veseliti,
seveda pa moraš imeti tudi
dovolj znanja, da lahko delo
dobro opravljaš.«
Tudi sicer v društvu računajo tudi na mlade podjetnike, saj imajo ti večkrat drugačen pogled na izzive sodobnega časa. »Starejši imamo morda izkušnje, a mladi imajo ideje, ki so velikokrat drugačne in boljše,« še
dodaja sogovornik, ki meni,
da ima podjetništvo v Šenčurju še precejšen potencial, veseli pa ga tudi, da imajo
podporo tudi v lokalni skupnosti, županu Cirilu Kozjeku in občinski upravi: »Imamo župana, ki se zaveda, da
občina živi od gospodarstva
in da močnejše kot je gospodarstvo, bolj močna bo tudi
občina,« zaključuje Aleksander Gorečan.

Predsednik društva Aleksander Gorečan
združevanje, saj bomo šele
tako lahko prepoznali težave in izzive ter jih skušali odpraviti,« pravi Gorečan,
ki dodaja, da so v društvu dobrodošli tako predstavniki
velikih kot malih podjetij in
samostojni podjetniki, povezave pa iščejo tudi z drugimi

organizacijami in podjetji v
okoliških občinah.
Ena izmed prvih nalog,
ki se je bodo lotili, bo tudi
predstavitev obrtniških poklicev v šenčurski osnovni
šoli. »Danes starši radi vidijo, da gredo otroci po končani osnovni šoli v gimnazijo

Delovno okolje za vse generacije
Priznanje Mega navdih za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju sta prejela
Iskratel in Lek.

Portorož – V okviru Slovenskega kadrovskega kongresa je minuli teden potekala tudi podelitev priznanj
mega 2021 medgeneracijsko aktivnim delodajalcem.
Priznanje mega navdih, za
dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju, sta prejela
kranjski Iskratel in farmacevtsko podjetje Lek.
Natečaj za priznanje je potekal v okviru programa Vsi
zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake
možnosti ter EU iz Evropskega socialnega sklada.
Iskratel je priznanje prejel za projekt Inovativnost
= vez med generacijami. V
podjetju so inovativnost prepoznali kot lepilo za povezovanje več generacij in spodbujanje medgeneracijskega
sodelovanja tako znotraj kot
zunaj delovnega okolja. Kot
je povedala mag. Jelica Lazarevič Lajovic, izvršna direktorica za kadre in korporativno podporo v Iskratelu, je
priznanje potrditev, da je bil
vloženi trud opažen, hkrati
pa je tudi odgovornost za nadaljnje delo: »Ponosni smo,
da ne iščemo razlik med

generacijami in te ne povezujemo s stereotipi, temveč
gradimo in razvijamo povezovalno organizacijsko kulturo,« je še dodala.
V imenu družbe Lek, ki je
del farmacevtskega podjetja
Novartis, je priznanje prevzela direktorica kadrov Paulina Pazio. Kot je dejala, sta
medgeneracijsko sodelovanje in spodbujanje raznolikosti z usmerjenostjo k učenju ključni sestavini Novartisove kulture v Sloveniji.

Natečaj je bil letos izveden
prvič, po besedah predsednika strokovne komisije dr.
Andreja Kohonta z ljubljanske Fakultete za družbene
vede so prejeli tri prijave, posebnega priznanja, mega pospešek za izjemne dosežke
v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem okolju, pa
se letos niso odločili podeliti.
Zbrane na dogodku, ki je
sicer potekal v Portorožu, je
nagovoril tudi minister za

delo Janez Cigler Kralj, ki je
dejal, da sta medsebojna komunikacija in medgeneracijsko sodelovanje sodelavcev v
času pospešene digitalizacije in aktualnih razmer covida-19 še posebej pomembna.
Zaveda se, da je epidemija izpostavila pomembnost digitalnih kompetenc in se bodo
morali zaposleni vseživljenjsko izobraževati ter nadgrajevati svoje veščine.

LOTO
Rezultati 74. kroga – 15. september 2021
6, 17, 21, 24, 28, 29, 30 in 25
Loto PLUS: 1, 2, 3, 12, 19, 24, 39 in 33
Lotko: 0 8 6 5 5 9
Sklad 75. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 75. kroga za PLUS: 250.000 EUR
Sklad 75. kroga za Lotka: 300.000 EUR

IŠČETE DELO?
Si želite nezahtevno delo v sproščenem okolju in vam
večizmensko delo ne predstavlja težav?

Potem iščemo prav vas!
Prijavite se na/pokličite za prosto delovno mesto in se
pridružite več kot 1000 zadovoljnim zaposlenim.

Paulina Pazio, direktorica kadrov za Novartis v Sloveniji,
in Jelica Lazarević Lajovic, izvršna direktorica za kadre
in korporativno podporo v podjetju Iskratel z ministrom
Janezom Ciglerjem Kraljem / Foto: Matic Kremžar

Kariera d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana

Aleš Senožetnik

Laško – Ta teden so v Laškem
podelili pristopne certifikate Družbeno odgovoren delodajalec 62 podjetjem, ki
so se lani in letos prijavila v
postopek certificiranja. Med
prejemniki so tudi gorenjska podjetja Gorenjska banka, Fraport Slovenija, Socialnovarstveni zavod Taber,
CUDV Radovljica, Elementum-Ag, 3fs, e3plus.
Po besedah Petre Hartman, vodje projetka na
Ekvilib Inštitutu, ki s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije, podeljuje certifikate, se uspešnost podjetij najpogosteje meri z bilancami in poslovnimi izidi, pozablja pa se na vidik,
kako se podjetja spopadajo
z okoljskimi in družbenimi
izzivi. »Vemo, da je v današnjih časih teh izzivov ogromno, in prav je, da podjetja vidijo družbeno odgovornost ne samo kot zmanjševanje svojih negativnih
vplivov, ampak predvsem
kot način, kako lahko aktivno prispevajo k temu,
da bosta tako naše okolje
kot družba zdrava, vitalna
in ohranjena za nas in vse

generacije, ki prihajajo za
nami,« je povedala.
V Gorenjski banki, eni izmed prejemnic certifikata z
območja Gorenjske, so opredelili 54 ukrepov na vseh štirih področjih certifikata, največji poudarek pa so namenili področju medgeneracijskega sodelovanja ter usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Kot je poudarila Maruša Nučič, vodja
marketinga na banki, k diferenciaciji, napredku in uspehu podjetja bistveno prispevajo prav zaposleni.
Podobno tudi v Fraportu,
kjer so se za pristop k certifikatu odločili v času epidemije, po besedah poslovodnega
direktorja Zmaga Skobirja
poudarjajo vlogo delodajalca kot skrbnega, čutečega in
odgovornega partnerja zaposlenim, kar se je posebej
izrazilo v času epidemije koronavirusa, ki je letalsko panogo močno prizadela.
Certifikat družbeno odgovoren delodajalec preko nabora ukrepov delodajalcem
ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega
življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju,
nediskriminaciji ter etičnem vodenju.

Kadrovska agencija Kariera zaposluje
in vabi nove sodelavce (m/ž) za večizmensko,
lažje delo v proizvodnji v Kranju.

Pokličite Petro na 051 677 518.
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Obiskali so ga prevaranti
Simon Šubic
Kamnik – Kamniški policisti
obravnavajo drzno tatvino,
ki so jo trije neznani moški
izvedli v ponedeljek okoli 13.
ure na območju Kamnika.
Neznani storilec je na domu
zamotil oškodovanca s pogovorom o odkupu predmetov, druga dva storilca pa sta
medtem iz hiše odtujila denar in lastnika oškodovala za nekaj sto evrov. Prevaranti so se odpeljali z belim
kombijem.
Občan je za enega od storilcev povedal, da je visok
175 centimetrov, močnejše
postave, kratkih temnih las,
oblečen pa je bil v svetlejšo
srajco in temne hlače.

Policisti, ki preiskavo nadaljujejo, svetujejo občanom, da imajo osebe, ki so
prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom
in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi 'stopijo samo
za vogal'. Ob tem naj bodo
pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) in
vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip
in registrska številka vozila). Kdor kljub vsemu postane žrtev kaznivega dejanja,
naj takoj obvesti policijo na
številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, še priporočajo policisti.

Pri osumljencu našli puški
Simon Šubic

Vlak trčil v delovni stroj
V torek zjutraj je pri Podnartu prišlo do železniške nesreče, v kateri je bil udeležen potniški vlak.
Poškodovanih ni bilo.
Simon Šubic
Podnart – V torek ob 8. uri
je na železniški progi Kranj–
Podnart prišlo do trčenja
med potniškim vlakom, ki je
peljal na relaciji Zagreb–Beljak, in delovnim strojem, ki
je tedaj stal na tirih. Poškodovanih ni bilo, nastala pa
je materialna škoda na vlaku, delovnem stroju in železniški infrastrukturi, so
sporočili s Policijske uprave Kranj. Proga je bila zaradi
nesreče zaprta več ur.
S policije so po opravljenem kriminalističnem ogledu kraja nesreče sporočili, da
je potniški vlak trčil v delovni stroj, prilagojen za delo na
železniških tirih, na območju, kjer se izvajajo gradbena
dela. »Nesreča se je zgodila v

Zakaj je delovni stroj stal na tirih, ko je bila proga odprta za promet, nismo prejeli
pojasnila. / Foto: Gorazd Kavčič
času, ko je potekal železniški
promet in ni bilo zapore. Po
trenutnih podatkih ni nihče

Foto: Gorazd Kavčič

Medvode – Medvoški policisti so na podlagi pridobljene odredbe zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa
z orožjem pri 74-letnemu
osumljencu opravili hišno

preiskavo. Njihovi sumi so
se potrdili, saj so pri preiskavi našli in zasegli puško
z dušilcem in puško manjšega kalibra. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil,
o vseh ugotovitvah pa bodo
obvestili pristojno državno
tožilstvo.

Za 31 potnikov so organizirali nadomestni avtobusni prevoz.
Zaseženo orožje / Foto: PU Ljubljana

Dvakrat 'napihal'
Simon Šubic
Kranj – Kranjski policisti so
v sredo popoldan obravnavali tujca, ki je vozil pod vplivom alkohola. Pred postopkom so voznika obravnavali že v Avstriji, kjer so prav
tako ugotovili, da vozi v vinjenem stanju, kar so avstrijski varnostni organi

sporočili naprej slovenski
policiji. Preizkus alkoholiziranosti v okolici Kranja je pri
njem pokazal rezultat 0,79
mg/l alkohola.
Voznika so policisti pridržali in privedli na pristojno
sodišče, kjer mu je bila izrečena globa v znesku 1300
evrov in osemnajst kazenskih točk.

Izsilil prednost motoristu
Domžale – V torek zvečer je na Kamniški cesti v Domžalah
voznik osebnega vozila pri vključevanju v promet s stranske
ceste odvzel prednost motoristu. Pri tem se je motorist huje
poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v klinični
center. Njegovo življenje ni ogroženo, so pojasnili policisti, ki
nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.

Zdrsnila pod Triglavom

Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Bohinjska Bistrica – Pri sestopu z Malega Triglava proti
Domu Planika se je v torek
dopoldan poškodovala planinka. Po ugotovitvah policistov je padla zaradi zdrsa.
Na kraju so jo oskrbeli gorski
reševalci, s helikopterjem pa
so jo odpeljali v bolnišnico.

Gorenjski glas
petek, 17. septembra 2021

poškodovan. Na vlaku so bili
potniki. Nastala je materialna škoda na vlaku, delovnem
stroju in železniški infrastrukturi. Zbiranje obvestil
se nadaljuje,« je povedal Bojan Kos, predstavnik za odnose z javnostmi na PU Kranj.
Z več vprašanji smo se obrnili tudi na Slovenske železnice, kjer pa so nam odgovorili zelo skopo. Potrdili so
nam, da je potniški vlak 314
med železniškima postajama Kranj in Podnart naletel
na delovni stroj. Tedaj je bilo
na vlaku 31 potnikov, za katere so organizirali nadomestni

Na vlaku je bilo 31
potnikov, za katere so
organizirali nadomestni
avtobusni prevoz.
avtobusni prevoz, poškodovanih pa ni bilo. Na vprašanje, kako se je lahko delovni stroj znašel na železniški
progi v času, ko je bila ta odprta za promet, so odgovorili
le: »O vzroku nesreče bo več
znanega po končani uradni
preiskavi.« Podatkov o nastali škodi nam kljub zaprosilu niso posredovali.

Obramba spet izločala pogodbe
Na nadaljevanju sojenja nekdanjemu notarju Jožetu Sikošku je obramba vnovič zahtevala izločitev
najpomembnejših dokazov, s katerimi razpolaga tožilstvo. Tudi tokrat jo je sodišče zavrnilo.
Simon Šubic
Kranj – Na kranjskem okrožnem sodišču so ta teden
nadaljevali vnovično sojenje nekdanjemu notarju Jožetu Sikošku, ki ga obtožnica bremeni pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali pravic, ker naj bi
maja 2005, tedaj še kot notarski kandidat, sestavil pogodbo o priznanju dolga, posojilno pogodbo in pogodbo
o prevzemu dolga, za katere
je vedel, da so fiktivne, zaradi njih pa je bila družba Bajc
Transport finančno oškodovana za okoli 142 tisoč evrov.
Obramba že ves čas zatrjuje,
da je policija omenjene pogodbe pridobila na nezakonit način, zato bi morale biti
izločene iz sodnega spisa. Z
dosedanjimi predlogi po izločitvi teh dokazov ni bila
uspešna, kljub temu pa ni
vrgla puške v koruzo in v torek je odvetnik Boštjan Penko znova zahteval njihovo

izločitev, posledično pa tudi
celotnega sodnega senata. Sodnica Nina Prosen je
predlog znova zavrnila.
Obtoženi Sikošek se z zadnjo odločitvijo sodnice seveda ni strinjal. »Postavljam vprašanje, v kakšnem
postopku sem. Čeprav sem
pravnik, tega ne vem, zato
tudi nisem še mogel podati
pravega zagovora na obtožbo. Vrhovno sodišče je ugotovilo nezakonito ravnanje več
oseb v tem postopku, vključno z nezakonito pridobitvijo dokazov. Po mojem vedenju in prepričanju v spisu še
vedno obstajajo listine, ki bi
ob upoštevanju načela onkraj
razumnega dvoma, enega temeljnih načel v kazenskem
postopku, morale biti izločene, pa niso,« je dejal obtoženi in predlagal sodišču, da
ponovno pretehta odločitev o
tem, ali »očitno nezakoniti«
dokazi ostanejo v spisu.
V nadaljevanju so zaslišali Jašo Pirkmajerja, ki je

Odvetnik Boštjan Penko
je v torek vnovič zahteval
izločitev spornih pogodb iz
sodnega spisa. / Foto: Simon Šubic
posredoval pri prodaji zemljišča na Kokrici pri Kranju
med prodajalcem Bajc Transportom in kupcem, družbo Reklamni inženiring, s
katero je podjetje Bajc Inženiring poplačal 'namišljen' dolg. »Šlo je za klasičen
pravni posel, dogovor s kupcem o ceni, sklenila se je kupoprodajna pogodba. V postopku je sodelovala banka,

ki je financirala nakup, pravni posel se je s plačilom kupnine izvedel, kupec se je vpisal kot lastnik nepremičnine,« je razložil.
Ko je dobil na vpogled pogodbe, ki naj bi bile fiktivne, je dejal, da jih ne pozna,
ve pa, da je bila njihova vsebina na željo strank navedena tudi v kupoprodajni pogodbi: »Kupoprodajna pogodba je bila izključna želja
prodajalca in kupca, nanju
ni nihče vplival. Pri notarski pisarni ni bilo nikoli govora o fiktivni posojilni pogodbi. Nisem bil zraven pri
pisanju, dogovarjanju vsebine, vpisovanju ali sestavljanju pogodb, vem pa, da
je bila njihova vsebina vpisana v kupoprodajno pogodbo.« Na vprašanje Penka, ali je kdorkoli od strank
v nepremičninskem poslu tedaj Sikošku omenil, da
posojilo ni obstajalo, je priča odgovorila, da se tega ne
spominja.

www.gorenjskiglas.si
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Ko začutiš hvaležnost, je vse
poplačano
Center za konje s posebnimi potrebami Alisa v Praprotni Polici deluje kot podružnični center Društva za zaščito konj, v katerem so nastanjeni konji, ki zaradi
slabega zdravstvenega stanja oz. preteklih poškodb niso primerni za posvojitev.
Aleš Senožetnik
»Smo nekakšna bolnišnica za konje. Konji, ki so
pri nas, ne morejo v posvojitev,« pravi Maja Gregorič,
ki skrbi za center v Praprotni
Polici, kjer so nastanjeni konji z različnimi boleznimi.
Več jih ima astmo, laminitis oz. Cushingov sindrom,
težave z očmi oz. vidom, poletni ekcem, nekateri imajo
tudi poškodbe sklepov in tkiva, do katerih večinoma pride zaradi pretepanja oz. slabega ravnanja, ki so ga doživeli pri prejšnjih lastnikih.
Večina konjev pride v center po inšpekcijskem odvzemu. Ker pa inšpekcijski

postopki lahko trajajo precej dolgo, se je ravno pred
kratkim društvo odločilo, da
enega konja odkupi, saj bi
žival v nasprotnem primeru
poginila. »Odkupili smo jo,
da smo jo lahko nato uspavali. Žal prihaja tudi do tega,
kar je resnično žalostno. To
je bil redek primer, ko smo
žival odkupili. Tega načeloma ne počnemo, saj smo se
že srečali z izsiljevanjem v
smislu, če je ne odkupite, bo
pa šla pa v zakol,« pravi sogovornica, ki je s konji povezana že vse življenje, z reševanjem konj pa ima 12-letne
izkušnje.
V centru, ki se razprostira
na štirih hektarih površine,

imajo poleg treh koz in več
mačk nastanjenih 19 konjev.
Nedavno so na dnevu odprtih vrat sprejeli tudi zunanje
obiskovalce. Prva stvar, ki
jo ti opazijo ob prihodu, je,
kako lepo urejen in čist je, za
kar poskrbijo prostovoljci, ki
so tudi med našim obiskom
drgnili staje, da bi bile te čim
bolj čiste in tako primerne za
bivanje konj.
Ti imajo vsak svojo, največkrat zelo žalostno zgodbo, o katerih je obiskovalcem pripovedovala Maja
Gregorič. Tako izvemo o
islandcu, katerega življenje
je že nekajkrat viselo na nitki, a so ga vsakič znova rešili in je v času našega obiska

Poletni ekcem, zaradi katerega morajo biti zaščiteni, je le ena od bolezni, ki pesti konje v
centru.

Kultura
V Cafe Galeriji Pungert je na
ogled razstava Andreje Peklaj z
naslovom Deveta dežela. Stran 14

prav radovedno pogledoval
proti neznanim obiskovalcem ter 'nagajal' naši sogovornici med pripovedovanjem zgodbe o njem.
Čeprav je v centru veliko
živali z različnimi boleznimi, pa jim trpljenje velikokrat povzročijo ljudje. Včasih sicer nevede, včasih pa
preprosto zaradi pomanjkanja empatije ali pa čiste hudobije. Center se imenuje po
kobili Alisi, ki ima težave z vidom. Prejšnji lastniki so ji namreč v oči stresali pecilni prašek, posledice pa so bile grozljive in so vidne še danes. Primerov je še veliko. Pred časom so neznanci šest konjev
v centru celo zastrupili, ob
praznovanju novega leta pa
je živali vznemirjalo glasno
pokanje petard in ognjemeti.
Sicer pa se z različnimi težavami srečujejo domala ves
čas. »Ravno pred kratkim je
ena od kobil zbolela za koliko, ki povzroča hude bolečine. Na srečo je takoj prišel veterinar, ji dal injekcijo, nato pa sem kobilo celo
noč kljub dežju sprehajala
in na koncu se je vse dobro
izšlo. Ves trud je poplačan,
ko v očeh živali, ki ve, da je
odvisna od tvoje pomoči, začutiš hvaležnost. To je nekaj neprecenljivega in zaradi takšnih trenutkov se splača vlagati ves svoj trud in čas
v to delo.«

Pogovor
Petra Bole, avtorica razstave in
knjige, ki odstira skrivnosti iz
življenja čebel. Stran 15

Maja Gregorič s kobilo Aliso, po kateri se center tudi
imenuje
Za reševanje živali in stroške njihove oskrbe, ki nikakor ni zanemarljiva, poleg
donacij prostovoljci večkrat
zastavijo tudi lastne prihranke, država namreč pomoči centrom za rejne živali
ne namenja. »Večina misli,
da dobimo denar od države,
a žal to ni tako. Vsa sredstva
moramo priskrbeti sami oz.
s pomočjo podpornikov,«
pravi Gregoričeva.
V centru se sicer zavedajo, da ne morejo rešiti vseh

živali, ki živijo v slabih bivanjskih razmerah, trudijo
pa se, da bi o tem ozavestili ljudi in tudi zato so se odločili za organizacijo dneva
odprtih vrat. »Bistveno je, da
ljudem omogočimo vpogled
v naše hleve, jim predstavimo svoje delo in živali. Da
jim s tem pokažemo, da ni
potrebe, da bi konji živeli v
slabih razmerah in da jim
lahko omogočimo kvalitetno življenje,« zaključuje sogovornica.

Zanimivosti
Šestindvajsetletna Kristina
Stražišar z Jesenic je prejela
naziv naj prostovoljka. Stran 16
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Od petka do petka

Policija protestnike
razgnala z vodnim topom
Simon Šubic

Janša: Vlada bo vztrajala
pri ukrepih
Sredin protestni shod nasprotnikov uveljavitve pogojev PCT
so po pojavu nasilja policisti razpustili.

Dan odprtih vrat ob dnevu vrnitve Primorske k matični
državi v predsedniški palači / Foto: Anže Malovrh (STA)

Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo Janeza Janše za revizijo
sodbe v tožbi novinarke Eugenije Carl zoper njega zaradi
razžalitve. / Foto: arhiv GG

V sredo so na Trgu republike v Ljubljani nasprotniki uveljavitve pogojev PCT
pripravili protestni shod, ki
je sprva potekal mirno, po
slabih dveh urah pa je prišlo do več incidentov. Ko se
je množica (protestnikov je
bilo okoli osem tisoč) približala vhodu v državni zbor, je
policija okrepila svoje vrste.
Napetost se je potem stopnjevala, proti parlamentu
in policistom je začela leteti
pirotehnika, zato je policija
uporabila solzivec in razkropila protestnike. Pozneje pa
se jih je nekaj vrnilo na ploščad pred parlamentom, in
ko so pirotehnična sredstva
začela leteti proti policiji, je
ta uporabila vodni top, skupina protestnikov pa je začela na policiste metati različne predmete, tudi granitne kocke. Policija je na
koncu shod razpustila in
od protestnikov zahtevala,
da se umaknejo. S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je bilo poškodovanih več policistov, več službenih vozil policije in stavba državnega zbora. Nekaj
oseb so pridržali. Ko to poročamo, podatki o poškodovanih protestnikih še niso znani. Premier Janez Janša je po
koncu shoda tvitnil, da vlada

ne bo popuščala nobenim
pritiskom in bo vztrajala pri
ukrepih za varovanje zdravja
in življenj ljudi. Notranji minister Aleš Hojs pa je v odziv
tvitnil, da je šlo za ponovitev
novembrskih nasilnih izgredov, ko »so na nasilne proteste vabili poslanci strank Levica in SD, tokrat njihove izpostave«.

Dan vrnitve Primorske k
matični državi
V sredo, ko smo praznovali dan vrnitve Primorske
k matični domovini, je predsednik republike Borut Pahor v predsedniški palači
pripravil dan odprtih vrat.
»Slovenija in Evropa sta utemeljeni na vrednotah, ki so
navdihovale upor Primork
in Primorcev zoper fašizem, narodno osvoboditev
in skupno življenje z ostalimi Slovenci. Enake vrednote so navdihovale tudi zgraditev skupnega evropskega doma na ruševinah dveh
svetovnih vojn,« je Pahor, ki
se je ta dan mudil v Rimu,
zapisal ob tej priložnosti. Z
državnim praznikom vrnitve Primorske k matični domovini, ki sicer ni dela prost
dan, se spominjamo podpisa pariške mirovne pogodbe
leta 1947, s katero se je večina Primorcev, ki so pred tem
več kot 20 let trpeli pod fašizmom in od septembra 1943
pod nacistično okupacijo,

pridružila matičnemu narodu v okviru tedanje jugoslovanske federacije. Izven slovenskih meja je ostalo še okrog 140.000 Slovencev.

Vrhovni sodniki zavrnili
Janševo pritožbo
Vrhovno sodišče je v sredo
sporočilo, da je zavrnilo zahtevo premierja Janeza Janše za revizijo sodne odločitve v tožbi Eugenije Carl zoper njega zaradi razžalitve.
V tožbi je novinarka TV Slovenija zahtevala odškodnino zaradi duševnih bolečin
in razžalitve zaradi znanega Janševega tvita o prostitutki. Prvostopenjsko sodišče ji je odškodnino prisodilo, nato je Janša na vrhovnem sodišču zahteval revizijo postopka. Njegovo zahtevo je sodišče zavrnilo in med
drugim opozorilo, da je podajanje vrednostnih sodb na
Twitterju »omejeno z (ne)
obstojem prepričljive in trdne dejanske podlage. V nasprotnem so lahko zapisi na
Twitterju izrečeni izključno
z namenom sramotitve in
očrnitve posameznika.«

Jamarji presegli globino
tisoč metrov
Jamarji iz Društva za raziskovanje jam Ljubljana
so konec tedna na Kaninskih podih v Breznu spečega dinozavra dosegli globino

1040 metrov. Na novo odkrita jama, ki je dolga okoli dva
kilometra, je deseta več kot
1000 metrov globoka jama v
Sloveniji in ena izmed 100
najglobljih jam na svetu, je
pojasnil predsednik društva
Matic Di Batista. »Jama je
zanimiva tudi zato, ker nas
že od globine 350 metrov
spremlja precej velika količina vode, ki večkrat izgine in
se nato nižje spet pojavi. Na
zadnji akciji smo celokupno
raziskali in izmerili 580 metrov novih rovov,« so sporočili ljubljanski jamarji, ki so
raziskave v Breznu spečega
dinozavra začeli že okoli leta
2007, a so leta 2008 raziskovanje opustili, saj na globini
300 metrov niso odkrili nadaljevanja jame.

Vodji varstva Kengurujčki
pogojna kazen
Okrožno sodišče v Ljubljani je v sredo na pogojno kazen dveh let zapora s preizkusno sodbo štirih let obsodilo nekdanjo vodjo zasebnega varstva otrok Kengurujčki Branimiro Vrečar. Krivdo za zanemarjanje
mladoletne osebe in surovo
ravnanje z otroki je priznala. Tožilstvo ji je očitalo, da je
na otroke vpila, jih žalila, nasilno hranila, enemu otroku
je celo porinila v usta njegovo bruhanje, drugim ni dala
dovolj hrane, za počitek pa
jih je tesno povijala v rjuho.

Slovenci v zamejstvu (816)

Pot do Rozalke spet odprta
Jože Košnjek

med sosedi

Leta 2014 so udor zemlje
in nevarne skale ogrozili varen dostop do votline svete
Rozalije ali Rozalke pod vrhom gore Sveta Hema v občini Globasnica (Globasnitz) v Podjuni – Slovenci ji rečemo Ema in jo imamo tudi
za svojo svetnico, saj segajo njene rodbinske vezi na
Kozjansko –, zato so jo oblasti zaprle. Zaprta je bila
tudi pot do izvira zdravilne
vode. Obiskovalci so tako
smeli le na vrh gore do Marijine cerkve in arheoloških
izkopanin šestih cerkva in
drugih objektov iz antike
in zgodnje krščanske dobe.
Občina Globasnica je začela iskati denar za odstranitev
nevarnosti. Najprej je bilo
potrebnih 100.000 evrov,
nato pa je vsota, potrebna za
obnovo, narasla na 250.000.

Sanacija se je začela leta
2018, pri tem pa so pomagali skladi Evropske unije, Geopark Karavanke in številni
posamezniki, ki so našli izvirne načine pomoči: varili

je, da se ji je priporočal za
uspeh. Tako kot so se Rozalki ali sveti Rozaliji pred
stoletji priporočali ljudje iz
Podjune, ko je tam razsajala kuga. Pričevanja iz tiste-

Sinoči je bila v Šentjanžu v Rožu v K&K centru
premiera igre Thomasa Bernharda Viktor Polnori/
Viktor Halnarr, ki jo režira Alenka Hain. Igrali jo
bodo izmenično v slovenščini in nemščini. Predstave
bodo jutri, v nedeljo, v torek, sredo in v četrtek.
Pojasnila so na voljo na naslovih viktor.polnori@
gmail.com in www.spd-sentjanz.at.
so pivo z Rozalkinim imenom, pekli pecivo in podobno. Tudi sedanji župan Globasnice Slovenec Bernard
Sadovnik je v volilnem programu postavil ureditev Rozalkine votline in dostop do
nje na prvo mesto. Povedal

ga časa govorijo, da je kuga
Podjuno obšla.
V začetku septembra so
svečano odprli obnovljeno
in varno pot do votline in do
izvira zdravilne vode. Prišli so predstavniki občine,
dežele in okraja Velikovec,

V votlini na Emini gori speča Rozalija spet sprejema
obiskovalce. / Foto: Jože Košnjek
donatorji in lastniki zemlje
na Emini gori, ki so za obnovo dostopa pokazali veliko
razumevanja. Zaradi tega
bo prijetnejše tudi letošnje
'rozalsko žegnanje', največji praznik v Globasnici, ki bo
v nedeljo, 19. septembra. Na
Emini gori se bo marsikaj
dogajalo. Dvojezične maše
v romarski cerkvi Heme in
Doroteje bodo ob 8., 8,45 in

ob 10. uri, ob 11. uri pa bo
nemška maša. Najprimernejši dostop na goro je iz
Globasnice, ki je bila poseljena že v rimski dobi. Kraj
ponuja tudi druge zanimivosti, na primer muzej v stari ljudski šoli in grad, ki sta
ga sama postavila Ljudmila
in Hanzi Elbe, Košnikova iz
Globasnice, in ga poimenovala Elberstein.
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Po svetu

Dantejevih sedemsto let
Pred sedemsto leti, 14. septembra, je v Raveni umrl Dante Alighieri, eden največjih pesnikov vseh
časov. Njegova Božanska komedija sodi v klasiko svetovne literature, velja jo spet prebrati in se
vprašati, kaj nam pomeni danes …

Božanska komedija
»Na sredi našega življenja pota / sem gozdu črnemu zašel v globine, / ker me
na stranpot je zavedla zmota.« Tako se začenja ta velika
pesnitev, ki ima tri dele: Pekel, Vice in Raj. Dante torej
zaide v temnem gozdu. Tam
ga sreča Vergil in mu ponudi svoje spremstvo po devetih krogih pekla. Vanj stopita
skozi mogočna vrata, nad katerimi so izpisani znameniti verzi: »Tu skozi do trpečega greš mesta, / tu skozi pot
gre v večne bolečine, / tu skozi k pogubljenim pelje cesta
…« Pekel je sestavljen iz devetih krogov, po katerih so
razporejeni grešniki od blažjih k hujšim. V prvem krogu so predkrščanski pravičniki, v drugem pohotneži, v
tretjem požeruhi, v četrtem
pohlepneži, v petem jezni
in lenuhi, v šestem neverniki – heretiki, v sedmem nasilneži, v osmem prevaranti,
v devetem izdajalci; to je najgloblji del pekla z bivališčem
njegovega vladarja Luciferja.
Imenuje se Kocit in je okovan v večni led. Mimo Kocita zdrsneta Vergil in Dante na drugo stran Zemlje. in
tam se začne pot v vice. Dvojica najprej stopi čez reko Tibero v predvice, kjer so duše

malomarnežev. Nato se začneta vzpenjati po sedmih planotah gore vic, kjer se grešniki očiščujejo sedmerih glavnih grehov: napuha, zavisti,
lenobe, jeze, pohlepa, požrešnosti in pohote. Na vrhu
gore mora Dante skozi očiščevalni ogenj, Vergil pa ga
zapusti, ker kot pogan ne
sme v nebesa. Stopi v rajski
vrt, prispodobo popolnega
življenja in nasprotje črnega gozda, kjer je na začetku
zašel. V njem ga sprejme Beatrice in ga spove. Nato se
okoplje v rekah Lete, ki mu
izbriše spomin na grehe, in
Eunoe, ki mu obudi spomin
na dobra dela, zatem pa z Beatrice odideta v raj. Raj pa je
razdeljen na 9 nebes: nebo
Lune, nebo Merkurja, nebo
Venere, nebo Sonca, nebo
Marsa, nebo Jupitra, nebo
Saturna, nebo zvezd stalnic,
nebo – kristalno ali prvo gibalo. Dante se nato vzpne na
Empirej – nepomično nebo,
ki je nad stvarnim. Tu se sreča z Bogom ter prejme spoznanje božanskega in človeške narave. Povzemimo: »Božanska komedija predstavlja zbirko tedanjega znanja in je temeljno delo srednjega veka, komentira pa
tudi tedanje politično dogajanje. Pogled na svet in človeka v delu je izrazito teocentričen (bog je središče vsega).
Ob rojstvu prejme človek

neomadeževano dušo, ki jo
z grehi umaže. K bogu se ne
more vrniti, dokler ni duša
čista. Duša tako preide tri
stopnje, ki so obenem sklopi
Božanske komedije: človeško (pekel), odlaganja (vice)
in obnovo (nebesa). Ko se
očisti vsega človeškega, jo
sprejme slava večnega miru.
V celotnem epu Dante obsoja krivice, nasilje, vojne in izdajstva, obenem pa sporoča,
da bi ljudje lahko imeli raj na
tej zemlji, če bi znali živeti v
slogi in ljubezni.« (Vir: Wikipedija)

Dante, prerok upanja
Kaj nam Dante lahko pove
danes? Ob 700. obletnici njegove smrti je papež Frančišek napisal apostolsko pismo z naslovom Sijaj večnega življenja. Papež Frančišek
pesnika imenuje prerok upanja, saj se nikoli ni vdal usodi. Božansko komedijo, najpomembnejšo pesnitev srednjega veka in največje literarno delo v italijanskem jeziku, pa v jubilejnem letu priporoča v branje vsakemu verniku. »Včasih se lahko zdi, da
je teh sedem stoletij skopalo neizmerno razdaljo med
nami, moškimi in ženskami postmoderne in sekularizirane dobe, in njim, izjemnim predstavnikom zlate dobe evropske civilizacije.

Pa vendar nam nekaj pravi,
da temu ni tako. Najstniki,
na primer, tudi današnji, če
imajo priložnost približati se
Dantejevi poeziji na način, ki
jim je razumljiv, po eni strani neizogibno naletijo na oddaljenost avtorja in njegovega sveta; a po drugi strani pa
vendarle opazijo presenetljiv
odmev. To se še posebej zgodi tam, kjer alegorija pusti
prostor simbolu, kjer človek
postane jasnejši in gol, kjer
olikana strast močneje zveni, kjer očarljivost resničnega, lepega in dobrega, navsezadnje očarljivost Boga, daje
čutiti njegovo močno privlačnost.« Ta odmev, ki presega
stoletja, lahko »obogatimo
z Dantejem, da bi prehodili
mračne gozdove naše dežele in srečno opravili svoje romanje skozi zgodovino, da bi
dosegli cilj, ki ga sanja in si ga
želi vsak človek: 'Ljubezen, ki
premika sonce in ostale zvezde'«. (Vir: Vatican News)

Italijanski predsednik Sergio Mattarella pa je Dantejevo aktualnost za naš čas izrazil takole: »Božanska komedija nas še danes privlači in
čudi, ker govori o nas, o najgloblji biti človeka, kjer bivajo naše šibkosti, neuspehi,
dostojanstvo in velikodušnost.« (Vir: MMC RTV SLO)

Joco Žnidaršič: Leta preloma
»Joco Žnidaršič, 83-letni mladenič, je fotoreporter. Šolal se je za zdravnika, a je sredi prve polovice
šestdesetih let prejšnjega
stoletja sklenil, da bo njegova ordinacija v gorah, na trgih in ulicah, na smučiščih
in ob jezerih, na bojiščih
ter, če ne bo šlo drugače, v
sobanah in dvoranah, kjer
sprejemajo politične odločitve. Kot polnokrvnega fotoreporterja ga je sicer doletela nesreča pri delu: leta
1974 je bil postavljen za urednika fotografije na Delu. A
je nemudoma postal dvoživka: ko se je dogajalo, je bil
tam zunaj; ko se ni, je bil na
uredniškem kolegiju, v redakciji. Pravzaprav troživka: kot reporter in urednik
je delal za črno-bel časopis,

za dušo in zgodovino je naredil še kakšno barvno fotografijo. / Čas Žnidaršičeve
profesionalne poti je bil dramatično drugačen od sodobnosti. Fotografija ni preskočila na računalniški zaslon,
ampak jo je bilo treba razviti.
Pošiljanje fotografij po zraku ali poštnih kablih je bilo
obupno zamudno. V Sloveniji ni živel poldrugi milijon
fotografov, kolikor je danes
uporabnikov pametnih telefonov. Do zaključka redakcije – nekako ob osmih zvečer – je moral biti fotoreporter v redakciji, urednik fotografije pa v centralni redakciji. / Fotoreporter nima privilegija kot novinar ali zgodovinar, da bi bil kronist dogodkov, ki jih ni videl. V letih preloma Žnidaršič skozi leče svojega objektiva sicer ni videl vsega. A je videl

osupljivo veliko. Nekatere
prelomne prizore je videl le
njegov objektiv. Njegov pokojni prijatelj Feri Žerdin je
izračunal, da je v vsem življenju – če seštejemo stotinke ob nastanku fotografije
– zares delal le nekaj deset
minut. V tistih desetih minutah, ko je zares delal, je
na filmski trak ujel zgodovino.« (str. 173)
Avtor gornjih besed je Ali
Žerdin, napisal jih je na čast
enemu najvidnejših slovenskih fotoreporterjev. Njegovo razstavo si lahko še do
konca oktobra ogledate v
Cankarjevem domu. Izbor
fotografij je velik, a ne gre za
Žnidaršičev celoten opus;

Začetek Božanske komedije v prvi tiskani izdaji iz leta 1472

Sedemsto let pozneje

Nove knjige (605)

Miha Naglič

Dante z Božansko komedijo v rokah. Levo od njega Pekel,
za njim so Vice, desno od njega pa Firence. Naslikal
Domenico di Michelino, 1465. / Foto: Wikipedija

Foto: Wikipedija

Miha Naglič

tu so le fotografije iz prelomnih let okoli 1990. Večino
teh fotografij smo videli v časopisih in knjigah, natisnjene so tudi v katalogu. A polno jih doživimo šele, ko se
sprehodimo med velikimi in
kvalitetnimi povečavami na
razstavi. Nekatere so postale legendarne: tista, na kateri
Kučan 17. marca 1988 z vrha
stolpnice nad Trgom revolucije razkazuje svojemu sovjetskemu kolegu Gorbačovu slovenski socialistični raj
pod njima. Ali pa tiste, ki kažejo, kako so na Triglavu 12.
junija 1991 razvili slovensko
trobojnico. In še mnoge druge, oglejte si jih na razstavi,
ki je čisti užitek …

Joco Žnidaršič, Leta preloma, katalog razstave,
Cankarjev dom, Ljubljana, 2021, 176 strani

Italijanski predsednik Sergio Mattarella in premier Mario
Draghi v predsedniški palači na Kvirinalu in v vicah
covida-19, 3. februarja 2021 / Foto: Wikipedija
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Ja, to je deveta dežela
V Cafe Galeriji Pungert v Kranju je na ogled razstava fotografinje Andreje Peklaj z naslovom Deveta dežela. A motivov resničnih pokrajin izmišljenega imena
ne spremljamo na fotografijah, tokrat si ogledujemo akvarele, ki nas popeljejo v kraje, ki jih je moč čutiti.

Motivi iz narave Istre,
Krasa, izpod Alp, bližnje
jase, gozdnega obronka.
Fotografije Andreje Peklaj tokrat niso fotografije,
ampak je šestnajst akvarelov različnih formatov, ki
jih je njih avtorica tokrat
prvič predstavila na samostojni razstavi. Po več desetletjih od njihovega nastanka. »Slike so nekako obležale v mapi, saj sem se vedno
predstavljala s fotografijami,« pove Andreja Peklaj, ki
se je pred enainštiridesetimi leti pridružila prvim članom takrat novoustanovljene likovne skupine KUD dr.
Lojz Kraigher UKC in MF v
Ljubljani in bila edina fotografinja med akademskimi in ljubiteljskimi slikarji: »Na razstavah v kliničnem centru sem ob slikarjih le jaz vedno razstavljala
fotografije. Menila sem, da
so te mnogo boljše kot pa
moji likovni izdelki. Tako je
bilo tudi na naših likovnih
kolonijah. Predstavila sem

Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Priznana fotografinja Andreja Peklaj se tokrat predstavlja kot odlična akvarelistka.
fotografije, akvareli so ostali v mapi.«
Spominja se prve kolonije
v Savudriji, ko so se ustvarjalci razkropili po okolici in
je tam pod Crvenim vrhom
do polnosti zaužila naravo in
našla tudi svojo deveto deželo. »To je bil pravzaprav majhen kotiček v Istri, od koder

naprej ni peljala nobena cesta več. Zdaj se je ta dežela
spremenila v igrišče za golf,
takrat pa sem bila navdušena nad tistim delom istrske
krajine, in ko sem na koloniji prišla z jutranjega sprehoda, so me vsi spraševali, kje sem bila. V deveti deželi, sem rekla in jo najprej

pokazala na fotografijah. To
je bil kraj, kjer je narava kar
buhtela in kjer so še posebej
jutra nepozabna. Kasneje
sem deveto deželo začutila
tudi v Planici in še kje v Sloveniji,« o svojem uživanju
v objemu narave, ki jo neizmerno inspirira, pripoveduje Peklajeva, da je deveta

dežela nekakšno stanje, ko
čutimo, da smo isti z njo, da
z njo dihamo, sobivamo.
Akvarelne slike se je po toliko letih odločila razstaviti,
ker so ob tem, ko je odprla
stare mape z deli, v njej začeli brbotati stari spomini, ko
so se v sanjah pojavili ljudje iz tistega časa. Žal ji je, da
mnogi mladi ob pandemiji
ostajajo doma ob računalniških ekranih in zamujajo naravne lepote, iz katerih sama
vedno znova črpa. Zakaj je
bil prav akvarel tista likovna tehnika, ki jo je na neki
način osvojila? »Saj sem poskusila tudi z akrilnimi barvami na platno nekoč na piranskem ekstemporu, pa to
ni bilo to. Mislim, da je akvarel najbolj pravičen do avtorja, kar narediš, pač narediš,
potem pa ti uspe ali pa ne.
Naslikala sem tako, kot sem
takrat zmogla in znala. Priznam pa, da ko sem pred nekaj meseci odprla mapo s slikami, sem bila presenečena
sama nad sabo, češ saj niti
ni tako slabo. Ne vem, zakaj sem bila takrat tako zelo

samokritična, morda zato,
ker je bil to čas, ko sem se
primerjala s slikarji, ki so slikali res čudovite akvarele, in
sem bila prepričana, da to
moje res ni za kazati.«
Tokrat je opravila izbor
slik z različno motiviko, prevladujejo predvsem barve, ki
jih v različnih obdobjih leta
ponuja narava: od rdeče istrske zemlje, zelenega rastja
in buhtečih drevesnih krošenj do jesenskih in zimskih
motivov, ko naravo pod Alpami pobeli sneg.
Na Pungertu je bilo na odprtju razstave Deveta dežela
zelo živahno, saj so Andrejo
na njeni prvi slikarski razstavi med drugim prišli pozdravit tudi številni fotografski
kolegi in kolegice iz Fotografskega društva Janez Puhar, tržiškega društva in drugi ustvarjalci v kulturi. Deveta dežela fotografinje, zdaj
tudi slikarke, Andreje Peklaj
bo na Pungertu na ogled vse
do konca meseca. Vsem ljubiteljem likovne umetnosti
in v namig, da je narava tisto pravo, kar nas izpolnjuje.

Kino Bled ali film je življenje
Na Festivalu Kino Bled 2021 se bo od torka do sobote zvrstilo enajst celovečernih filmov, zvrstilo pa se bo še več zanimivih spremljevalnih dogodkov od
pogovorov in predavanj do delavnic.
Igor Kavčič
Bled kinodvorane sicer še
vedno nima, je pa tu tretja izvedba Festivala Kino Bled, ki
se je po prvih dveh izvedbah
lani in predlani ob koncu avgusta s projekcijami na prostem tokrat preselil v september in z večino projekcij in
dogodkov v Festivalno dvorano. V preteklih dveh izvedbah je bil obisk dober, vsaj
po od 150 do 200 gledalcev
na projekcijo, kar zadovoljuje tudi organizatorje, mlade
filmske zanesenjake iz Zavoda Aspekt.
Lahko bi rekli festivalski
aperitiv bodo organizatorji ponudili že v ponedeljek,
20. septembra, ob 19. uri s
projekcijo dveh kratkih filmov Črna žival in v produkciji Zavoda Aspekt – sicer organizatorja festivala –
film Kako popolnoma izginiti in postati smešen. »Gre
za kratki film, ki smo ga v našem zavodu po scenariju Armina Čulića posneli lani julija na Jesenicah. V njem recimo nastopa kar 50 ljudi,«

pove direktor festivala Aljaž
Markelj. Sledil bo kratek pogovor o obeh filmih, uro kasneje pa bo na oder Festivalne dvorane stopil še gorenjski bluz glasbenik Samuel
Blues.
V torek se bo festival tudi
uradno začel z odprtjem
in prvo projekcijo, ameriškim filmom Honey Boy, v
preddverju dvorane pa bo
tudi že na ogled fotografska razstava Blejčana Martina Krivca, s prav posebnimi
koktajli se bo predstavil Dr.
Coctails. V naslednjih dneh
se bo po izboru ekipe organizatorjev zvrstilo še deset
celovečernih filmov, večina
je bilo predstavljenih v zadnjih letih, pogledali pa bomo
tudi v filmsko zgodovino.
»Poleg uvodnega filma bosta še dva v Sloveniji predvajana prvič, in sicer ameriška
komedija Mojster za katastrofo (The Disaster artist),
ki je bil pred leti nominiran
za oskarja, in zadnji dan festivala Medved Brigsby, lahko bi rekel distopičen, a zelo
sporočilen film, ki nekako

namiguje na ne ravno lepo
prihodnost, v katero se podaja človeštvo,« o programu pripoveduje sogovornik
ter predstavi še ostale filme,
med drugim čilski film Krt,
mešanico dokumentarca in
detektivke, ki se ravnokar
predvaja po Sloveniji, tu je
še velika uspešnica lanskega leta danski film Nažgani
in zanimiv filmski eksperiment, francoski film Vrhunec. Na ogled bo tudi restavrirana verzija Štigličevega
filma Tistega lepega dne.
V četrtek se bo dogajanje
selilo v Infocenter TNP v Triglavsko rožo, kjer bo potopisno predavanje iz Grčije zvečer pa francoski film April
in nenavadni svet tar nato
še film Smaragdni raj, v katerem avstrijski režiser Laurens Bubendorfer predstavlja našo Sočo in vpliv ribolova na tamkajšnji turizem
in ekologijo. Režiser bo tudi
gost festivala.
»Če bo četrtek nekoliko
bolj povezan z ekologijo, v
petek pripravljamo delavnico z naslovom Fiziolofija.

Utrinek iz kratkega filma Kako popolnoma izginiti in postati smešen v produkciji Zavoda
Aspekt, ki bo na sporedu že v ponedeljek. / Foto: arhiv Zavod Aspekt
Gre za projekt promocije
duševnega zdravja,« o temi,
ki je v zadnjem letu spet stopila v prvi plan, pripoveduje sogovornik. Delavnico bo
vodil Jure Rehar. Zanimiv
bo tudi sobotni pogovor ob
kavi, ki ga pripravljajo v sodelovanju s Tavci vegan cafeja, v okviru Evropskega tedna mobilnosti bodo v sredo
v Triglavski roži pripravili

tudi kolesarski zajtrk, osrednja okrogla miza pa bo
zadnji festivalski dan ob 17.
uri, in sicer na temo Aspekti in perspektive Bleda. »Na
okrogli mizi bomo poskušali vzpostaviti kulturni dialog med glavnimi akterji na blejski kulturni sceni.
Sodelovali bodo tako posamezniki kot predstavniki institucij, ki naj bi oblikovale

podobo in vizijo Bleda tako
v aktualnem času kot za prihodnost,« še dodaja Aljaž.
Festival sta podprla Zavod
za kulturo in Občina Bled in
prav tako Turizem Bled, nekaj sredstev pa so pridobili tudi z naslova Solidarnostnega sklada EU. Tudi letos
je vstop na vse projekcije in
dogodke brezplačen, seveda
s pogojem PCT.
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Zdaj vem, zakaj čebelarji včasih
samo sedijo pred panjem
Dr. Petra
Bole

Ko je Radovljičanka dr. Petra Bole, arhitektka in oblikovalka, pred dobrima dvema letoma prevzela vodenje Muzejev radovljiške
občine, si ni predstavljala, da jo bodo od vsega najbolj prevzele prav čebele. Bila je ljubezen na prvi pogled, prizna sedaj, ko
je za njo postavitev nove stalne razstave v Čebelarskem muzeju in izid knjige o čebelah – in ljudeh. In ko v svojem domačem
čebelnjaku že pridela prve kozarce medu.
Marjana Ahačič
»Niti knjiga niti razstava ne bi bili nastali, če se ne
bi nepričakovano zaljubila v
čebele in postala čebelarka.
Čebele kot superorganizmi
so osupljive, so sijajen čudež narave, za katerega moramo skrbeti,« je knjigi z
naslovom Living Together
– About Bees and Mankind
na pot zapisala avtorica dr.
Petra Bole, direktorica Muzejev radovljiške občine, v
okvir katerih sodi tudi Čebelarski muzej.
Po izobrazbi je arhitektka,
z magisterijem iz oblikovanja nakita ter doktoratom iz
filozofije in teorije vizualne
kulture. Pred dvema letoma
je prevzela vodenje radovljiških muzejev in se kar takoj
lotila prenove čebelarskega
muzeja, ki je bila zaključena ob letošnjem svetovnem
dnevu čebel. Takrat so odprli tudi novo stalno razstavo z
naslovom z naslovom Živeti
skupaj. O čebeli in človeku,
katere avtorica je dr. Bole.
Knjiga iz istim naslovom,
za zdaj v angleškem jeziku,
saj njen izid sovpada s predsedovanjem Slovenije Svetu
EU, je njeno nadaljevanje.

Čebela, ki se
izleže, točno
ve, kaj je
njena naloga;
komunikacija
s plesom in
feromoni, skrb
za matico ...
Pogled v ta
neskončni,
božanski red in
urejenost je kot
meditacija.

Kako da ste se, arhitektka in
oblikovalka po profesiji, takoj, ko ste prevzeli vodenje
Muzejev radovljiške občine,
tako zelo našli prav v čebelah
in čebelarstvu?
»Bilo je pred dobrima dvema letoma, ko je ob svetovnem dnevu čebel k nam prišla francoska televizija Arte,
novinarji pa so me spraševali
o stvareh, o katerih takrat nisem vedela tako rekoč ničesar. Veliko vem o umetnosti,

tema mojega magisterija je
bilo srebrokovaštvo, kot Radovljičanka dobro poznam
zgodovino, Linharta – vse
to so teme, ki jih obravnavajo tudi muzeji radovljiške
občine – na natančna vprašanja o tem, v čem je Janšev
način čebelarjenja drugačen
od današnjega, kaj je njegov
bistveni prispevek k svetovnemu čebelarjenju ..., pa,
priznam, nisem vedela veliko. Ob pomoči čebelarja Erika Luznarja sem sicer takrat
pripravila odgovore, potem
pa sem se resno lotila dela,
najprej študija literature.
Zdaj vem, da je bil Anton
Janša prvi čebelarski učitelj
na dvoru Marije Terezije;
lahko rečemo, da je bil prvi
učitelj čebelarstva na svetu. V svojih dveh knjigah,
prvo je izdal leta 1771, je zapisal splošne nauke o čebelarstvu, ki v veliki večini veljajo še danes. Zanimive so
tudi številne njegove ugotovitve, ki se nam danes zdijo samoumevne, na primer,
da troti niso vodonosci ali pa
da se čebel ne mori, pa da
se matica spari s troti v zraku. Pri tem je uporabljal svoje pripomočke, na primer
prestrezalo za roje in drugo.
Pred njegovim časom so namreč čebelarji vsako jesen,
ko so želeli pobrati satje z
medom, čebele pomorili z
žvepljanjem, Janša pa je rekel, da jih ohranja za prihodnjo sezono. Bil je zelo vešč
v risanju, tako je narisal čebelnjak in kranjič, sestavljen
iz več delov, ki je omogočal,
da se je satje porezalo z žico
in se je tako lažje dobilo iz
panja. Uvedel je tudi prevažanje čebel na pašo na posebnih vozovih. Po njegovi

Knjiga z izjemnimi fotografijami Ivana Esenka in Mirana
Kambiča pojasni različne oblike prepletanja in sobivanja
čebele, človeka, narave, dediščine in umetnosti.

Petra Bole, avtorica razstave in knjige, ki odstira skrivnosti iz življenja čebel in obenem
predstavlja slovensko čebelarsko dediščino / Foto: Ivan Esenko
smrti je Marija Terezija uvedla čebelarski patent, kjer je
v drugi točki zapisana zahteva, da se pri naročilu čebelnjakov s potrebnimi panji
upoštevajo preizkušena načela Janše. Zelo impresivno,
kajne?
Ampak literatura vam ni bila
dovolj, kajne? S čebelami ste
se hoteli seznaniti tudi v živo
...
Seveda sem kmalu ugotovila, da se iz knjig ne morem
naučiti vsega. Da sveta čebel
ne bom nikoli razumela, če
ne bom tudi sama imela čebel. Naredila sem torej začetni tečaj čebelarjenja in zdaj
imam na domačem vrtu čebelnjak s štirimi družinami.
Moj mentor pri čebelarjenju
je starosta gorenjskega čebelarstva, danes skoraj 92-letni Severin Golmajer ... brez
katerega moje čebele zagotovo ne bi preživele. Je učitelj z veliko začetnico.
Živimo v času, ko z nekaj
kliki na računalniku pridemo do vrhunskih fotografij in posnetkov. Zakaj torej
tudi staromoden medij, kot
je knjiga?
Knjiga je v bistvu pika na
i razstave, ki smo jo pripravili v prenovljenem čebelarskem muzeju. In ker letos
Slovenija predseduje svetu EU, se mi je zdelo prav,
da to močno zavedanje, posebno ljubezen do čebel,

izpostavimo tudi na takšen
tradicionalen način. Pogosto premišljujem o tem slovenskem odnosu do čebel:
zakaj imamo toliko čebelnjakov, zakaj se nam zdi, da
moramo imeti čebele v čebelnjakih – hišicah. Nihče
drug jih nima! Zakaj si čebelarji ne nadevajo zaščitnih
oblek in jim ni mar, če jih
čebele pikajo ... to je veliko
vprašanj, predvsem za sociologe, antropologe. Tema je
neskončno zanimiva. Mene
seveda zanima tudi povezava z arhitekturo. Fascinirata me absolutni red in urejenost v panju; heksagon je
oblika celice, ki po izračunih
predstavlja najbolj optimalen izkoristek prostora. Čebela ga naredi vedno popolnoma enako, zmeraj do milimetra natančno. Zdaj tudi
vem, zakaj čebelarji tako pogosto samo sedijo pred panjem in le opazujejo: čebela, ki se izleže, točno ve, kaj
je njena naloga; komunikacija s plesom in feromoni,
skrb za matico ... Pogled v ta
neskončni, božanski red in
urejenost je kot meditacija.
V nekaj, kar je bilo že v času
dinozavrov in bo, ko nas ne
bo več ... Pogosto ob tistem
znanem reku, da človeku
po tem, ko bi z obličja sveta izginila zadnja čebela, ne
bi ostala več kot štiri leta življenja, pomislim, da bo verjetno prihodnost šla v obratni smeri: prepričana sem,

da bomo prej izumrli ljudje
in da nas bodo čebele kot vrsta preživele.
Za pripravo razstave in knjige ste si izbrali odlične sodelavce?
Ogromno strokovnjakov
je bilo vključenih, tudi institucij, od Prirodoslovnega muzeja Slovenije do Tržiškega muzeja, Etnografskega muzeja, Nacionalnega inštituta za biologijo in
veterinarske fakultete .... pri
nastajanju knjige sta sodelovali psihologinja in sociologinja pa tudi gimnazijka, ki je prebrala vsa besedila in brez obotavljanja opozorila na vse, kar je bilo dolgočasno. Pa seveda izvrstna
Ivan Esenko in Miran Kambič, katerih fotografije so temelj knjige.
Knjiga bo kmalu izšla tudi v
slovenščini, vi pa ste že pred
novimi izzivi ...
Spet pišem knjigo. Muzej
danes ni več zaprašen prostor, poln predmetov iz preteklosti. Razumem kot družbeno odgovoren prostor in
v tem kontekstu sem, prav
ob študiju čebele in čebelarstva, našla temo, povezuje
dediščino s trenutno najbolj
aktualno tematiko na tem
področju, to pa je pomen
opraševalcev danes, v svetu
podnebnih sprememb, pesticidov, agresivnega kmetijstva in bolezni ...
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Zanimivosti

Prostovoljstvo jo izpolnjuje
»Prostovoljnega dela nikoli nisem dojemala kot delo. Delovala sem iz sebe, delo z ljudmi me izpolnjuje,« pravi nagrajena prostovoljka Kristina Stražišar z
Jesenic. Že več let je aktivna v ljubljanskem Društvu Center za pomoč mladim.
Ana Šubic
Kristina Stražišar je 26-letna Jeseničanka, ki trenutno
živi v Trzinu. Zadnja leta si
življenja ne predstavlja brez
prostovoljstva. Na predlog ljubljanskega Društva
Center za pomoč mladim
(CPM), kjer deluje že od leta
2016, ji je Mladinski svet
Slovenije nedavno na Brdu
pri Kranju podelil naziv naj
prostovoljka v starostni skupini od 20 do 29 let. Kristina se je naziva nadvse razveselila, ob tem pa je poudarila, da je še veliko drugih
zaslužnih prostovoljcev, ki
se jih dotaknejo stiske drugih, so pripravljeni priskočiti na pomoč sočloveku, mu
nameniti svoj čas, včasih pa
tudi zgolj nasmeh, ki lahko
nekomu polepša težke trenutke. Sama prostovoljnega
dela ne dojema kot delo; kot
je dejala, je vseskozi delovala iz sebe, ob tem pa jo delo z
ljudmi, še zlasti z mladimi,
izpolnjuje.
Prostovoljstvu se je začela bolj resno posvečati, ko

Kristina Stražišar s priznanjem naj prostovoljka / Foto: Tina Dokl
se je v študentskih letih preselila v Ljubljano. Najprej
je pomagala v zavodu Mladi zmaji, v okviru katerega
je izvajala delavnice za otroke. »Ob tem sem začela ugotavljati, da moram tudi na

sebi še veliko narediti in se
naučiti, kako delati z drugimi. Mentorica me je usmerila na dvodnevni dogodek
CPM-ja, šlo je za trening socialnih veščin. Bila sem navdušena, pristop se mi je zdel

zanimiv in tako sem ostala,«
se spominja.
V CPM-ju so bili že na začetku presenečeni nad Kristinino odprtostjo in velikim interesom za delo. Samoiniciativno se je vključevala v projekte in postajala vse bolj aktivna, z leti pa
se je razvila v vodjo določenih programov in mladinsko delavko, ki je tudi mentorica novim prostovoljcem.
Skupaj s še nekaterimi članicami društva se je lotila tudi
pisanja priročnika z zbirko
vaj za delo z mladimi. »Delo
v CPM mi je všeč, sem oseba, ki se rada loteva novih izzivov, in vesela sem, da so mi
dali to možnost,« je poudarila Kristina.
Že več let se osredotoča na
oblikovanje in izvajanje delavnic in treningov socialnih veščin za mlade. V srednjih šolah izvaja delavnice
na dijakom zanimive teme,
npr. nenasilna komunikacija, zasvojenost, motnje
prehranjevanja, samopodoba, sprejemanje drugačnosti … »Sodelujemo z več

srednjimi šolami in odgovarjamo na potrebe, ki jih
tam zaznavajo. Ne gre za
predavanja, k dijakom pristopamo drugače, na izkustven način, ki jim je blizu,
da ustvarimo varen prostor
in da lahko na nas naslovijo svoje težave,« je pojasnila Kristina. Dijake spodbuja k raziskovanju težav, k
aktivni usmerjenosti v rešitve in razmišljanju izven
okvirov. Lani, ko zaradi koronavirusa delavnice v živo
niso bile možne, je pomagala tudi pri selitvi programov na splet.
Znanje, pridobljeno v
CPM, je Kristina znala uporabiti tudi na ostalih področjih življenja, med drugim
je med študijem poglobljeno raziskovala delovanje
društva. Kristina je namreč
diplomirala iz sociologije in
filozofije, sedaj pa nadaljuje
magistrski študij sociologije
in pedagogike. V CPM so poudarili, da je njej konstanten
akademski vpogled v njihovo delo nepogrešljiv, njeno
globoko zanimanje za delo

z mladimi pa obogati marsikatero vsebino.
Kristina je ponosna tudi
na vodenje podskupine na
Tednu možganov v organizaciji Slovenskega društva
za nevroznanost SiNAPSA,
kjer je pridobljeno znanje
društva pokazala pri načrtovanju in ustvarjanju projekta. »Z veseljem sem se
vključila tudi v projekt Prijatelj Pomočnik, ki so ga letos
uvedli na Pedagoški fakulteti. Nudila sem učno pomoč
učencem, ki si niso mogli
privoščiti plačljivih inštrukcij,« nam je zaupala sogovornica. Lani je opravila tudi
Tečaj raziskovalnega pogovarjanja, ki je poglobil njeno
znanje za delo z mladimi,
udeležila se je seminarja Pozitivno vodenje razreda, seminarja Psihoanaliza novih
simptomov, kjer je raziskovala nezavedno in psihoanalitični pogled na težave in delovanje posameznikov, ter
usposabljanja Prepoznavanje, naslavljanje in preseganje medvrstniškega nasilja v
šolskem okolju.

Dediščina noš zbrana v knjigi
V Kamniku so ob jubilejnih, 50. Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine izdali monografijo z naslovom Pokažem se fantu v pisanem gvantu, ki je prva
tovrstna pri nas. Oblačilno dediščino, predvsem gorenjsko nošo, predstavlja na strokoven, a vsem razumljiv in zanimiv način.
Jasna Paladin
Besedilo za knjigo, ki jo je
uredila Breda Podbrežnik
Vukmir, izdal pa Zavod za
turizem in šport Kamnik,
sta prispevala dva priznana
etnologa – dr. Bojan Knific,
eden največjih strokovnjakov za oblačilno dediščino
pri nas, in dr. Marija Klobčar, domačinka, ki Kamničane z etnološkega stališča
raziskuje že štirideset let,
tokrat pa se je posvetila domačemu mestu s perspektive slavnostnega oblačenja,
kot strokovno rečemo oblačenju v narodne noše.
»Knjige, katere osrednji
del bi bila podrobna obravnava zlate dobe posebnega načina oblačenja oziroma preoblačenja, s katerim ljudje
prvenstveno izražajo pripadnost slovenstvu – torej druga polovica 19. in prva desetletja 20. stoletja –, Slovenci doslej nismo imeli, čeprav
je bilo o temi na poljudni,
strokovni in znanstveni ravni prelitega že precej črnila. Moj prispevek v knjigi

je besedilo o narodnih nošah na Slovenskem, torej o
tem, kar se je razvilo v prepoznavni znak slovenstva.
Skušal sem predstaviti zgodovinski razvoj vse do sredine 20. stoletja in tudi posamezne kose, ki sestavljajo t.
i. narodno nošo – od glave do
pete, kakor rečemo. Predstavil sem, kakšne so stvari bile
nekdaj in kakšne možnosti
obstajajo danes. Taka knjiga
se sicer ne bere kot roman, a
sem si želel, da bo kljub strokovnosti razumljiva in zanimiva najširši množici ljubiteljev oblačilne dediščine, saj
odgovarja tudi na najbolj pogosta vprašanja, kot denimo
– ali morajo oblačila biti škrobljena, ali peča sodi k t. i. gorenjski narodni noši, morajo škornji biti potegnjeni čez
kolena ali ne,« nam je povedal dr. Bojan Knific in poudaril, da je knjiga v grobem razdeljena v dva dela. V prvem
prinaša vpogled v terminološka in druga vprašanja razvoja oblačenja – tako med
drugim razreši marsikatero zadrego z besedami, ki

jih uporabljamo na tem področju, preberemo lahko, da
smo prvo besedo noša dobili v 18. stoletju, a to še ni bila
narodna noša. Do prvega zapisa gorenjska noša je minilo še dobrih sto let več in
prav ta se je nato razvila v t.
i. narodno nošo. Prav gorenjski noši in njenemu razvoju
avtor posveti največ besed,
čeprav jasno poudari, da je
oblačilna dediščina Slovencev še veliko več kot zgolj narodna noša. V drugem delu
svojega prispevka pa se dr.
Bojan Knific dotakne posameznih oblačilnih kosov, ki
sestavljajo moško in žensko
nošo, kar podpre z raznovrstnim slikovnim gradivom, s
katerim je knjiga tudi sicer v
celoti zelo bogata.
Tudi stroka priznava, da
ima pri razvoju oblačilne
dediščine Kamnik posebno mesto, ne nazadnje tod
že več kot petdeset let poteka največji festival narodnih
noš, zato je zadnji, a nič manj
pomemben del knjige namenjen Kamničanom. Dr.
Marija Klobčar je napisala

Avtorja knjige sta priznana etnologa dr. Bojan Knific in dr. Marija Klobčar.
poglavje z naslovom Od podob oblačenja do Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. »Posvetila sem se
razvoju fenomena narodnih noš v našem lokalnem
okolju; Kamnik je namreč
v tem prav poseben, predvsem z vidika razmerja med

mestom in okolico. Želela
sem predstaviti, zakaj se je to
manifestiranje pri nas tako
zelo ukoreninilo in vztrajalo
v vseh teh desetletjih in različnih okoliščinah. Oblačenje ljudi v Kamniku in okolici ter njegovo spreminjanje
skozi čas zaslužita posebno

pozornost tudi zato, ker je
proces ponarodevanja prežitkov oblačenja v mestu in
okolici zapustil posebne sledi, te pa so v prepletu dogajanj po drugi svetovni vojni
pripeljale do te tradicionalne
prireditve,« pa o svojem prispevku pravi Klobčarjeva.
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Gorenjski turizem po osamosvojitvi
Gorenjska je druga najpomembnejša slovenska turistična regija. Po velikem padcu turističnega prometa v prvih letih po osamosvojitvi se od sredine
devetdesetih let naprej število turistov ves čas povečuje.
Monika Rogelj

Število turistov se
povečuje

Turistična regija

Vedno večji pomen turizma se kaže v rasti števila obiska in večji ponudbi. Na Gorenjskem je bilo v letu 2001
zabeleženih dobrih 1,3 milijona nočitev, pet let kasneje
pa 130 tisoč več. Največ nočitev je v poletnih mesecih,
pozimi pa se turisti zadržijo dlje. V letu 2005 je regijo obiskalo skoraj pol milijona turistov, kar je bila petina
vseh, ki so prišli v Slovenijo.
Tri četrtine je bilo tujcev, ki
so se v na Gorenjskem zadržali tri dni, in glavnina je bila
nastanjena v hotelih turističnih središč. Na voljo je bilo
13.657 ležišč, večina v hotelih in kampih, v zasebnih turističnih sobah pa manj kot
petina.
Leta 2012 je bilo zabeleženih dobrih 650 tisoč prihodov turistov in skoraj 1,7
milijona nočitev. Na voljo
je bilo veliko dodatnih turističnih objektov oziroma
skupaj 23 tisoč ležišč. Nato
je sledila izjemna rast turizma, ko se je število turistov
v nekaj letih več kot podvojilo. Leta 2018 je bilo na Gorenjskem skoraj 1,4 milijona gostov, ki so vsaj enkrat
prenočili v turističnih nastanitvah. Izjemno se je povečala ponudba nastanitev,

Glavni aduti turistične ponudbe Gorenjske so naravne danosti in kulturna dediščina, predvsem pa je gostom
na voljo veliko raznolikih
dejavnosti. Pomembne so
dobre prometne povezave
in širitev infrastrukture. Ob
najbolj izpostavljenih turističnih krajih, kot so Bled,
Bohinj in Kranjska Gora,
so se s ponudbo doživetij
kulturnega turizma postopno uveljavljali Škofja Loka,
Radovljica in Kranj, medtem ko so manjši kraji gorenjskega podeželja zanimivi zaradi aktivnosti v naravi. Pri turistični promociji krajev so zelo dejavne občine, ki so v ta namen ustanovile turistične zavode, ki
skrbijo tudi za organizacijo
različnih prireditev.
V gospodarski sliki se je
Gorenjska odmikala od tradicionalne podobe industrijske pokrajine in kot najbolj perspektivna panoga se
je kazal turizem. Za povečanje turističnega prometa je
bilo treba posodobiti in dopolniti ponudbo, tako pri nastanitvah kot različnih programih dejavnosti, ki so na
voljo turistom. Zato so bile
v vse regionalne razvojne

Kolesarska pot od Rateč do Kranjske Gore je kot del
turistične ponudbe zaživela leta 2001, kasneje pa so
jo razširili, je zelo priljubljena med domačimi in tujimi
obiskovalci. / Fototeka Gorenjskega muzeja
programe, ki so nastajali
po letu 2002, med drugim
vključene tudi spodbude za
podjetništvo v turizmu in
projekti vlaganj v izboljšanje turistične infrastrukture, kar je bilo večkrat povezano tudi z urejanjem okolja in vlaganji v trajnostni
razvoj podeželja. Gradnje
in priprave novih turističnih vsebin so bile tako sofinancirane tudi iz evropskih

skladov. V zadnjem obdobju se je težišče prizadevanj
v turizmu usmerilo v povezovanje turistične ponudbe celotne regije in oblikovanje krovnih produktov, z
namenom večje prepoznavnosti in vključevanja manjših destinacij. V ospredju je
trajnostni turizem in skrb
za okolje ter s tem promocija Gorenjske kot zelene destinacije.

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Dom Planika pod Triglavom
Peter Colnar

Triglav s svojim Aljaževim
stolpom je neuradni center
Slovencev. Njegov nepogrešljivi del je seveda tudi
Dom Planika, ki stoji na južni strani Triglava na visoki
planoti Ledine na 2401 metru nadmorske višine pod vrhom Triglava z 2864 metrov
nadmorske višine. Podrobnejše natančne meritve geodetske uprave so sicer pokazale, da meri najvišji slovenski vrh 2.863,65 metra, kar
je 34 centimetrov manj kot
ob zadnji meritvi, ki so jo opravili leta 1985. To ne pomeni, da se je eden od simbolov
Slovenije znižal, le meritve
so zaradi večje kakovosti podatkov in sodobne opreme
bolj natančne kot prej.
Prvo kočico pod Triglavom so zgradili pobudniki
za ustanovitev društva Triglavski prijatelji iz Bohinja.
Odprli so jo 18. septembra
1871 in jo imenovali Triglavski tempelj. Kočica je

propadla že do leta 1875. Na
njenem mestu je Nemško-avstrijsko planinsko društvo zgradilo leta 1877 novo
kočo. Leta 1880 jo je prodalo avstrijskemu Turistovskemu klubu, ki jo je obnovil in
3. avgusta 1880 odprl pod
imenom Koča Marije Terezije. Zraven koče so 13. avgusta 1911 odprli nov Dom
Marije Terezije. Po prvi svetovni vojni je dom prevzelo
SPD (Slovensko planinsko
društvo) in ga preimenovalo
v Aleksandrov dom. Koča je
postala obmejna stražnica.
Po drugi svetovni vojni je
dom in kočo prevzelo PD
Gorje, postojanka pa je dobila sedanje ime. Leta 1987
so dotrajano kočo (karavlo)
porušili in namesto nje postopoma zgradili večjo depandanso, ki so jo slovesno
odprli in blagoslovili 19. avgusta 1992. V dveh gostinskih prostorih je 80 sedežev
in točilni pult. Na klopeh pri

domu je 40 sedežev. V desetih sobah je 82 postelj, na
dveh skupnih ležiščih pa 41
ležišč. Obstajata tudi umivalnica z mrzlo vodo in WC.
Gostinska prostora ogrevajo
s pečmi in centralno kurjavo (sončne celice). Vodo dobivajo s kapnico. V domu sta
agregat in fotovoltaični sistem za elektriko in seveda
tudi mobitel.
Od severovzhoda proti vzhodu vidimo na obzorju Karavanke in Kamniške
Alpe. Pred njimi je viden del
gorenjske ravnine z Bledom
in Radovljico, v ospredju pa
greben nad dolino Krme z vrhovi od Debele peči do Draških vrhov, Tosca in Vernarja. Proti jugu seže pogled do
Snežnika, Kvarnerskega zaliva z otokoma Krk in Cres,
Učke, Slavnika, Nanosa do
Tržaškega zaliva s Trstom.
Spredaj vidimo nad Bohinjsko kotlino venec Spodnjih
Bohinjskih gora, v bližini

tudi v manjših krajih, tako
da je bilo na voljo 27.420 ležišč, pri čemer se je delež
velikih hotelov in kampov
zmanjšal na polovico, na račun večje ponudbe v manjših družinskih hotelih,
apartmajih in sobah. Čas bivanja turistov se je skrajšal
na 2,4 dneva, vendar je bilo
zabeleženih kar 3,4 milijona nočitev. Zelo se je tudi
razširil seznam držav, od
koder so prihajali tuji gosti.
Temu je treba dodati še številne dnevne domače in tuje
goste, ki na Gorenjsko prihajajo na dnevne izlete, kar
posebej na vrhuncu poletne
turistične sezone predstavlja veliko prometno obremenitev turističnih središč.

Novosti v ponudbi
Leta 2002 je v lastništvo
več hotelov na Bledu vstopilo podjetje Sava iz Kranja.
Hoteli so se obnavljali, hkrati pa so se s ponudbo v posameznih nastanitvah želeli
približati potrebam določenih skupin gostov, med drugim družinam z majhnimi
otroki. Predvsem se je veliko
pozornosti začelo posvečati velneškemu in eko turizmu ter gostom, ki želijo aktivno preživljanje dopusta.
Novost so bile glamping nastanitve za zahtevne goste. V

ponudbi Bohinja sta bili večji pridobitvi nov eko hotel in
vodni park, ki sta se že dodobra uveljavili. V zadnjem
obdobju se z menjavo lastništva odvijajo obnove nekaterih hotelov, ki so dolga
leta propadali in predstavljali črno liso bohinjskega turizma. Na območju Kamnika je od leta 2002 novost
kompleks Terme Snovik. V
Kranjski Gori je v ospredju
ponudba za aktivne goste v
zimski in poletni sezoni. Poleg posodobitve žičnic je bila
velika pridobitev nov Nordijski center v Planici, številne
obiskovalce pa pritegne kolesarska Pot treh dežel po
trasi nekdanje železnice.
Tudi na vseh drugih gorenjskih smučiščih so zastarele žičnice zamenjali z novimi sedežnicami in se opremili z napravami za zasneževanje. Niso pa bili uresničeni drzni načrti o velikem
kompleksu smučišč nad Bohinjem.
Pomemben del turistične ponudbe so tradicionalni etnografsko in glasbeno
obarvani lokalni dogodki, ki
so zanimivi zlasti za domače goste. Hitro se je uveljavilo tudi nekaj novih množično obiskanih prireditev, kot
sta Prešernov smenj v Kranju in Festival čokolade v
Radovljici.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
 	V Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem se je 13. 9.
1827 rodil učitelj, publicist, urednik, pisatelj Matej
Močnik. Od leta 1883 je urejal stanovski časopis
Učiteljski tovariš.
 	V Škofji Loki se je 13. 9. 1864 rodil gozdar Avgust
Guzelj. Več let je poučeval gozdarstvo na kmetijski
šoli na Grmu v Novem mestu in prirejal poljudna
predavanja za gozdne posestnike.
 	Na Križu pri Komendi se je 14. 9. 1840 rodil narodni buditelj Nikomed Ravnihar. Njegov oče Janez
Ravnihar je bil oskrbnik gradu Križ. Imel je štiri
brate, med katerimi velja omeniti pravnika in politika Ludvika in narodnega buditelja Franca. Leta
1863 je izdal Kratek kranjsko-slovenski besednjak,
s katerim je želel iz slovenskega jezika iztrebiti
tujke.
 	V Ljubljani se je 17. 9. 1753 rodil Avguštin Sluga.
Od leta 1800 do 1842 je bi župnik in dekan v Kranju. Predlagal je, da bi v mestu zgradili bolnišnico,
vendar so oblasti menile, da to ni potrebno. Kranj
je sedaj po številu prebivalcev tretje največje mesto
v Sloveniji, vendar brez bolnišnice …
pa Velo polje, Fužinske planine, Mali in Veliki Stog ter
Mišelj vrh. Od juga proti zahodu se v bližini zvrstijo Mišeljska glava, Hribarice, Zelnarica in Kanjavec, zadaj pa

se kaže vrh Krna. Proti zahodu zapirata pogled bližnja
Rjavec in Šmarjetna glava,
na severni strani planote pa
se dviga južno ostenje Triglava.
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Razgledi

Skrb za izgubljeno
čast, nosečnosti
Gorazd Stariha

spolnost
in nasilje

Če so že ženske na dobrem glasu težko dokazovale, da so bile 'zares' posiljene, so toliko manj možnosti, da bi jim verjeli, da so bile
zlorabljene, imele že ožigosane.
Helena Vončan (25), samska 'vagantka' iz Dravelj, je
prijavila, da jo je 11. julija
1857 popoldan posilil Anton
Ločnikar, fotograf iz Ljubljane. Zapisali so, da je njena
izjava glede na to, da je znana vlačuga, zelo neverodostojna. Zaradi nedostojnega
življenja da je bila že večkrat
kaznovana in se je zaradi
sifilisa že zdravila v javni

bolnici. Zdravniški pregled
ni pokazal očitnega 'nasilnega posilstva'. Izvedenci
so ugotavljali, da so najdene
sledi na spolovilu kazale na
pogosto soglasno in prostovoljno občevanje v zadnjem
času. Kar je priznala tudi prijaviteljica. Iz teh razlogov, je
pisal državni pravdnik (tožilec), prijaviteljici na slabem
glasu na sodišču ne bi dovolili, da bi prisegla, povedala svojo izjavo pod prisego. Ker zločina posilstva ne
bi bilo moč dokazati, se tudi
ni spustil v kazensko preiskavo prijavljenega dejanja.
Kasneje je Helena ponovno prijavila Ločnikarja, ki jo
je zaradi njene prve prijave
pretepel in tudi na njenem
spolovilu so našli posledice
lažje poškodbe, zato so spis
predali v nadaljnjo obravnavo pristojnemu okrajnemu
sodišču Ljubljana Okolica.
Podobno niso verjeli Barbari Lambergar, ki je bila na
slabem glasu in je obtožila
orožnika Franca Habingerja, da jo je posilil. Orožniki
so jo zato prijavili državnem
pravdništvu, češ da je zagrešila zločin obrekovanja. Državno pravdništvo je ugotovilo, da sicer Lambergarjevi ne gre verjeti, vendar da
gre za prestopek obrekovanja (in ne za zločin), ter so
zadevo predali v obravnavo
okrajnemu uradu Litija, kot
sodišču.
Že ves čas lahko spremljamo, kako je bilo ženskam

težko dokazovati, da je bilo
posilstvo res posilstvo. Če
obtoženi dejanja ni priznal,
so morale dokazovati zadosten odpor, zahtevali sta
se dve priči, poleg žrtve torej še najmanj ena verodostojna oseba, ki so jo lahko
zaprisegli. Pa vendar ... sicer
pa, poglejmo najprej izjavo
tožiteljice v naslednjem primeru.
Helena Jerina, gostačeva žena iz Bistre pri Vrhniki, se je 12. 6. 1853 okrog šestih popoldan vračala domov
z obiska matere v Bevkah, ko
je na osamljenem mestu na
barju srečala dva neznanca,
ki sta šla mimo nje brez besed. Kmalu zatem se je eden
od njiju vrnil in jo spremljal
kakih dvesto korakov v ravnodušnem pogovoru. Kar
naenkrat ji je v precej osornem tonu velel: »Ženska,
daj korbo z glave dol!«
Vprašala ga je, da zakaj,
in tega ni hotela storiti. Pa
je zagrabil košaro, ki jo je
čvrsto držala na glavi, in potegnil, da se je prevrnil lonec
z mastjo v njej in je bila primorana dati košaro z glave.
Sledil je ukaz: »Ženska,
sedaj se pa vlezi na tla!« In
ko tega ni hotela storiti, jo je
zgrabil za roko, jo zavrtel in
ji spodnesel noge, da je padla na tla. Pokleknil je k njej,
jo zgrabil za vrat in za prsi,
si odpel hlače, ona se je ritensko odrivala proč od njega, on pa je lezel po kolenih
za njo.

Ivan Sivec: Visoški gospod (7)

Odvetnik
Ob 170. obletnici rojstva
Ivana Tavčarja objavljamo
odlomke iz knjige Ivana Sivca Visoški gospod.
Šlo je že proti koncu mojega pripravništva v Kranju, ko
mi je nekega večera prav zapeljivo dejala:
»Sem slišala, da boš postal
doktor prava, tako kot doktor
Prešeren, ki je prav tako zahajal k nam.«
»Bom, če bo le Bog dal,«
sem ji odvrnil. Pri tem se
mi je zdelo najbolj čudno,
da me je kar tikala. Kot da
bi v Poljanah skupaj pasla
ovce.
»Pa že imaš – svojo Julijo?« je zavila oči in se tako
našopirjena v sprednjem
delu telesa usedla k meni,
da sem takoj vedel, kam
moli pes taco. Predvsem pa,

da me je tistega večera nameravala načrtno omrežiti.
»Še ne,« sem ji odvrnil
pošteno, potem pa jo nalašč
podražil, kot se to pač dela
pri dekletih: »Morda pa boš
to postala – ti!«
»Čez pol ure bom doma.
Da pa oče ne bo preveč sitnaril, pa tudi hudega psa
imamo na dvorišču, splezaj k meni skozi okno kar po
lipi pred hišo. Okno bo odprto ...«
Kaj sem hotel drugega,
splezal sem in se tako na hitro znašel v njeni postelji. Pri
dekletu s frnikulami. Ob violončelu. Po njenem vedenju
sem tudi kaj hitro spoznal,
da ima ljubezenskih izkušenj več kot jaz in da še zdaleč nisem prvi, ki je do nje
splezal po lipi.

Ko je to izvedel njen oče –
verjetno pa ne samo zaradi
mene – je dal lipo posekati in
ljubezni z Gogalovo gospodično je bilo konec.
In še dogodivščina s kontrabasom!
Šlo je za neko sila fino mlado vdovo, ki sem jo spoznal v
svojem klubu. Veliko je brala nemške in tudi slovenske
knjige, po zunanjosti je bila
dobro ohranjena, od mene
pa starejša dobrih deset let.
Bila je ena od tistih žensk, za
katere so moški kaj radi povedali naslednje besede:
»Elizabeta se z vsakim
moškim zato tako potrudi,
ker jo je vedno znova strah,
da tisto dela – zadnjič!«
Branil sem se je na vse pretege, na koncu pa sem ji vendarle podlegel. Spoznal pa

Vaš razgled

Dolgi poletni dnevi se počasi poslavljajo, z njim pa tudi živahne rumene sončnice, ki so jih
že starodavne civilizacije, denimo Azteki in Inki, povezovali s sončno življenjsko energijo.
Čudovite medovite rastline, ki dandanes pomembno prispevajo k ohranjanju narave in
čebel, naj prinesejo žarek upanja tudi vam. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Sodobni rekreativni športniki precej pozornosti posvečajo opremi, katere del so tudi
primerne nogavice, ki nas lahko učinkovito varujejo pred otiščanci in žulji. Ali takšne z
državnim simbolom svojo funkcijo opravljajo še kaj bolje od običajnih, nam ni znano,
vsekakor pa so simpatičen prikaz pripadnosti domovini. / Foto: Aleš Senožetnik

sem, da je bila še bolj kot vame
osebno zaljubljena v moje literarne podlistke. Nekoč mi je
dala dobesedno ultimat:
»Če hočeš, da sva še kdaj
skupaj, mi napiši ljubezensko pisemce!«
Vse skupaj sem vzel za
šalo in sem ga ji res napisal.
Med drugim sem v pismu, ki
sem ga ji zvečer oddal osebno, pristavil:
»Tvoje oči so lepše od
zvezd nad planinami, tvoje roke so mehkejše od svile pri trgovcu Narobetu, tvoj
glas je bolj blagozveneč od
kranjskega zvona.«
In veste, kaj se je zgodilo! Ženska je bila tako srečna, da je pismo dala prebrati
prav vsakomur, ki ga je srečala. Seveda sem odnos z njo
takoj prekinil in tudi po Kranju sem se po tistem času
sprehajal nekaj časa redkeje. Še dolgo potem pa me je
tu in tam kdo vprašal:
»Pa imajo pri Narobetu
res tako mehko svilo?«

Vse te ljubezenske dogodivščine so me sicer naredile moškega tudi v ljubezenskem pogledu, po drugi strani pa so me tudi precej omilile v mojem značaju. Gospod Mencinger mi je nekoč
dejal:
»V Kranj si prišel kot oblak
pred nevihto, odhajaš pa kot
mili dežek.«
To je držalo samo delno. V
tistem času sem se namreč
zapletel v precej hudo polemiko s Slovensko matico,
kateri sem očital, da izdaja
premalo slovenskih del, pa
tudi ponekod drugje sem se
izkazal kot pravi – hudiček.
A mila Mencingerjeva dušica je temu mojemu delovanju dala pečat samo z eno
oznako:
»A veš, kako se reče tistemu, ki preveč vrti svojo
gofljo. Gofljanin. Ti nisi ne
Ivan Tavčar,, ne Emil Leon,
temveč – Gofljanin!«
V septembru leta 1880
sem se preselil nazaj v

Ljubljano. To sem storil iz
več razlogov. Nekaj zaradi
tega, da se ne bi še bolj zapletel s kakšno domačinko,
predvsem pa zato, ker smo
v Ljubljani v decembru leta
1880 pripravili vse za izid
novega slovenskega literarnega časnika, mesečnika
Ljubljanski zvon. K sodelovanju so me povabili Josip
Jurčič, Fran Levec in Janko
Kersnik. Nastal pa je zato,
ker je Josip Stritar v svojem
Zvonu naznanil, da bo z novim letom prenehal izhajati, nekateri drugi znani intelektualci pa so menili, da v
Ljubljani nismo zmožni izdajati takega lista. Pri Ljubljanskem zvonu nisem bil
samo goreč vsestranski sodelavec, temveč tudi solastnik, pripomogel pa sem
tudi k njegovi vsesplošni širini. Prva številka je izšla 1.
januarja leta 1881, njegov
glavni urednik pa je bil Fran
Levec.
(Se nadaljuje)
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HUMOR, HOROSKOP
Lahko se udeležite tečaja vedeževanja.
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v
višini 10 odstotkov. Za več informacij čim prej pokličite
Tanjo na tel. št.: 040 514 975.

HOROSKOP
TANJA
Oven (21. 3.–21. 4.)
Kdor išče, ta tudi najde in vi boste našli. Našli boste svojo
srečo in kar nekaj časa bo vaša spremljevalka. Na vseh področjih boste več kot uspešni in končno boste lahko pokazali
vse svoje vrednote in znanje. Vsak enkrat pride na vrsto.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Še malo in končno vam bo uspelo priti do oddiha, ki ste
ga čakali celo poletje. V manjši, a dobri družbi si boste
nabrali novo energijo. Dopust, čeprav bo kratek, bo toliko
bolj kvaliteten. Pri financah morate biti malo bolj pazljivi.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Včasih se vrtite v krogu, spet drugič pa gre pot lepo naravnost naprej. Odvisno je od vas, koliko se prilagajate okolici. In vedno se ne morete, kar je prav, saj na ta način bolje
spoznavate sebe. Ob presenečenju boste brez besed.

Rak (22. 6.–22. 7.)
V tem tednu se vam bo največ dogajalo na poslovnem področju. Ostale zadeve boste prisiljeni postaviti na stranski
tir. Brez skrbi, za vse bo še kasneje čas. V svoj projekt boste
vključili tudi druge, kar bo samo vam v plus, in ne v minus.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Dnevi vam bodo minevali hitreje kot po navadi, saj veste,
kadar nam gre dobro, gre čas hitreje naprej. Dobro boste
znali izkoristiti vse svetle trenutke, tudi v ljubezni se pripravite na pozitivne preobrate. Ob koncu tedna bo veselo
in zanimivo.

Devica (24. 8.–23. 9.)
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Ljubljančanka je rekla svojemu zaročencu Gorenjcu: »Ne
bom se poročila s takšnim skopuhom, kot si ti. Na, tu
imaš svoj zaročni prstan,« se je ujezila in mu vrgla prstan
na mizo.
»Kje pa je škatlica?« se ni dal zmesti kleni Gorenjec.
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Tudi v teh dneh vam bo zmanjkalo časa, ki bi ga lahko
posvetili sebi. Hiteli boste od enega do drugega projekta
in vsi so enako pomembni. Enostavno drugega ne boste
imeli na izbiro kot samo delo, delo. Rezultati bodo lepi.
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Ribi (20. 2.–20. 3.)
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Predolgo časa ste stali na istem mestu, zato je čas, da
greste končno naprej. Iz dane situacije, ki jo sicer že pričakujete, boste potegnili najboljše. Ni vas treba biti strah,
saj ste na svojem področju specialist, ki mu ni para.
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Približal se vam bo nekdo, na katerega ste že pozabili.
Čakajo vas zanimivi in pestri dnevi. Beseda bo dala besedo
in veliko se bo dogajalo. Ne bo se vam težko odločati, saj
boste v prvem trenutku vedeli, kaj hočete in si tudi želite.

V Ljubljani se je razvedelo, da na Gorenjskem na zgornjem koncu praznuje stoti rojstni dan moški, ki ima
neverjeten spomin. Takoj ko novinar rumenega časopisa
zavoha senzacijo, se odpravi k možakarju in njim naredi
intervju. Med drugim ga vpraša tudi: »Kaj ste večerjali 17.
maja 1921?«
»Jajčka!« je odgovoril starec.
Čez nekaj mesecev je novinar po naključju srečal starčka
v Ljubljani in ga vljudno ogovoril: »Kako?«
»Na oko!« mu je odgovoril starec.

3
7
4
8
6
1
5
2
9

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
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Čeprav boste za ta teden imeli že izdelan načrt, se vam
bo hitro vse postavilo na glavo. Kajti drugi bodo tudi imeli načrte z vami. S prilagajanjem in prijaznimi dogovori
boste vse uspešno rešili. Za večji nakup je sedaj pravi čas.
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Strelec (23. 11.–21. 12.)
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Veselili se boste malih in velikih zmag, ki vas čakajo v
poslovnem svetu. Nekateri rezultati bodo takoj, drugi malo
kasneje. Vabila na daljše potovanje ne smete odbiti, saj bo
to za vas zelo pomembno. Še naprej bodite odločni in trdni.

Mlad, postaven, a vidno skrušen mladenič se zateče v
ordinacijo k zdravnici srednjih let.
»Kaj vas muči?« ga vpraša zdravnica.
»Težave imam z erekcijo.«
»Tako mlad, pa težave z erekcijo?«
»Ja, ampak jaz imam težave v nasprotni smeri.«
Zdravnica si natakne očala: »Kaj to pomeni? Mi lahko razložite?«
»Lahko,« zajeclja mladenič: »Kar naprej mi stoji. Tudi po
12 ur na dan. To je nevzdržno! Kaj mi lahko daste?«
Zdravnica se skloni do nesrečnika in mu zašepeta na uho:
»Garsonjero in 300 evrov na mesec!«
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Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
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Ste zelo samostojni, včasih še preveč. Zato bo še bolj nerazumljivo, ko se boste oklepali in na vsak način ne hoteli
izpustiti iz rok nečesa, česar ne potrebujete več. Še ob pravem času boste prišli do pravega odgovora. Vse bo v redu.
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Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
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V pričakovanju sprememb vas bo vsake toliko malo strah,
zgolj zato, ker vam je neznano vse tisto, kar prihaja. Ampak,
kaj vam bo tisto, kar že poznate. Sedaj je čas za novosti in
da spoznate, česa vse ste sposobni. Presenečeni boste.
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NAGRADNA KRIŽANKA
JAPIN D. O. O., BODOVLJE 2, ŠKOFJA LOKA

VELIK IZBOR KVALITETNIH REZERVNIH DELOV
IN DODATNE OPREME ZA VAŠ AVTO
PINTAR AVTODELI, KOROŠKA 53, 4000 KRANJ
Delovni čas:
Od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00
Ob sobotah od 8.00 do 12.00.

1. nagrada: 4 litre motornega olja
2. nagrada: komplet metlic BOSCH
3. nagrada: tekočina za pranje vetrobranskega stekla
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedelj
ka, 27. septembra 2021, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica
1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Go
renjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

OB PREDLOŽITVI KUPONA
DO KONCA OKTOBRA 2021

30% POPUST

NA VSE DELE, RAZEN NA AVTOPLAŠČE IN SKLOPKE

Gorenjski glas
petek, 17. septembra 2021

ZANIMIVOSTI, PISMO

Enotnost v raznolikosti
V Bašlju so tokrat že šestič gostili neke vrste odprto kuhinjo, kulinarični dogodek, ki obiskovalcem
približa tudi okuse drugih narodov. V sicer organizacijsko precej manjšem obsegu in prilagojeno
razmeram so obiskovalci tuje kuhinje lahko spoznavali na košarkarskem igrišču nad vasjo, v dolini
potoka Belica.
Alenka Brun
Bašelj – Za domači priokus
sta poskrbela domačina, zakonca Rakovec, z ocvrtimi
flancati. Majda nam je zaupala, da je za pripravo testa poleg kvasa, ruma, soli
in sladkorja uporabila tri
kilograme moke, 15 jajc in
tri litre mleka; soprog Ambrož pa jo je dopolnil s primerjavo, da so za flancate
na zadnjem Kmečkem prazniku pod Storžičem porabili kar 42 kilogramov moke.
Kmečki praznik je bil letos odpovedan, tokratni dogodek Mednarodna kuhna
Enotnost v raznolikosti pa
okrnjena, prilagojena trenutnim razmeram – po besedah predsednice domačega turističnega društva Jane
Smolej, ki je tudi sama pripravila dve jedi: domači jabolčni zavitek in pa priljubljeno poletno enolončnico
boranjo. Spekla je tudi kruh.
Bašljanka Aleksandra Zibelnik Badii jo je dopolnila, da
ima vseeno občutek, da je
okusov vsako leto več. Ona
je tudi začetnica simpatičnega kulinaričnega dogodka. Razloži, da je, kljub temu
da je Bašelj majhna vas, opazila, da v njem najdemo
različne narodnosti. Začeli so pravzaprav z iransko

kuhinjo, ker je njen soprog
Iranec, potem pa je to kmalu dopolnila še bosanska,
tokrat pa smo lahko okušali tudi mehiške tortilje, perzijske sladice, se sladkali s
palačinkami. Za okusne sarme s pire krompirjem je poskrbela Hrvatica, Zagrebčanka, Sonja Mrzlečki; soprog
Nevan, ki je sicer operni pevec, pa je prijel za kitaro in z
glasbo pospremil dogodek.
Zeljanico z blitvo in skuto je
pripravila Jasna Zukanović,
ki živi v Bašlju že slabih 26
let, korenine pa ima v Sanskem Mostu. Med ponujeno
hrano so se znašle tudi okrogle cimetove pletenke, ki jih
je pripravil Adib Reyhani, po
rodu sicer Iranec, ki je že bil
rojen v Avstriji, sedaj je poročen s Švedinjo in že leto
dni živita v Ljubljani. Med
obiskovalci smo opazili tudi
Arkana Al Nawasa, Iračana,
ki je poročen s Slovenko in
živi v Ljubljani že vrsto let. V
Ljubljani je tudi študiral krajinsko arhitekturo, pred leti
pa ustanovil Diwan društvo
za kulturo in umetnost. Med
omenjenimi jedmi pa je domačinka Nina Roblek cvrla
še spomladanske zavitke,
tako da ni manjkal niti pridih Kitajske – čeprav tudi v
iranski kuhinji riža ne manjka.

Dogodek Mednarodna kuhna Enotnost v raznolikosti je
letos sicer bil, a primerno razmeram v precej okrnjeni
obliki. Marsikoga so pritegnile okusne sarme.

Samo za pasje iztrebke
Alenka Brun
Jezersko – Kdor se je zadnje
dni sprehajal po Jezerskem,
je opazil novo pridobitev: na
območju občine so namreč
namestili pet novih košev,
ki so namenjeni samo pasjim iztrebkom oziroma vrečkam, v katere lastniki psov
dajo pasje iztrebke, ko jih
poberejo za psi. Lični leseni

koši pa imajo še eno zanimivo lastnost: če dvignete
njihov pokrov, boste spodaj našli prostor, ki je namenjen rezervnim vrečicam za
pasje iztrebke. Lokacije košev so: nasproti Turistične
kmetije Olipje, t. i. Skubrov
in Lustkov most, začetek tematske poti v Ravenski kočni ter nasproti cerkve sv. Andreja.
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Jana Smolej in Jasna Zukanović: prva je pripravila jabolčni
zavitek, druga znano bosansko pito zeljanico.

Čakalničar
Kartoteko imam pri mlajši zdravnici v zdravstvenem
domu gorenjskega mesta. Naročanje je odpravilo dolga čakanja, toda v ambulanti imajo
pogosto zadrege in čakanje
se lahko zavleče v uro in čez.
Medtem si človek ogleduje čakalnico in ljudi.
Čakalnica je pravzaprav hodnik, na zid je pritrjeno ogrodje z neudobnimi plastičnimi
sedali, med njimi je le približno osem centimetrov prostora.
Prav nič prijetno se ni usesti
tako blizu drugega človeka, toliko manj, če kašlja in mrmra,
da ga mori 'hripa'. Kako oddati kartico? Sestra ima veliko
dela, v čakalnico pogleda le za
kakšno sekundo.
Čakalci so veliki, majhni, suhi,
debeli. Najlažje čakajo suhci,
prekrižajo noge, čez pol ure
nogi zamenjajo in tako dokaj
mirno in udobno prestanejo
čakanje. Veliko težje je debelim, ki ob vsakem premiku
sopihajo, 'podritnik' pa pod
njihovo težo škriplje, kar včasih spominja na neugodno slišno motnjo. Mnogi vrtijo svoje
'fončke' in so v svojem svetu.

Ugibam, od kod je kdo. Če mu
uhaja na i, je prišel z jeseniškega konca, če mu uhaja na
a, je iz loških hribov, če poudarja zadnje zloge, se prišel s
Cerkljanskega, itd. Za znane
ljudi se zdi, da so se pomotoma
znašli med nami, navadnimi
smrtniki. Nedavno je poleg
mene sedel slaven trobentač
zabavnega ansambla, držal v
rokah šop izvidov, glasno vzdihoval in stokal, gledal me je kot
ranjena zver.
Zdravnica je prijazna in nasmejana, običajno reče: »No,
povejte.« Na ti dve besedici sem
se že tako navadil, da mi kar
odleže. Ko jo gledam, se mi zdi
njeno delo podobno železničarskemu kretničarju, saj me
prestavlja s prvega na drugi,
tretji ali četrti tir. Zadnjič mi je
izmerila tlak, ki je bil višji kot
doma. Malce sumljivo me je
pogledala in rekla: »Ja … veste,
jaz sem vam ga dvignila.« Oba
sva se od srca nasmejala njeni
dvoumni domislici.
V vseh zdravstvenih ustanovah
je bilo osebje z mano prijazno,
zdravniki razumejo težave,
zato jim gre vsa moja pohvala.
F. J., Medvode

Večer pod Tratarjevo lipo

Cimetove pletenke in sladki perzijski priboljški
»Bistvo dogodka je, da želimo ustvarjati enotnost.
Vedno namreč iščemo, zakaj se razlikujemo, mi pa tu

stremimo k povezovanju. In
kaj povezuje boljše kot hrana,« je zaključila Zibelnik
Badiijeva.

Ljudi je pritegnil tudi iranski khoresh gheymeh, preprosta,
a okusna mesna jed, za katero so včasih ljudje uporabili
katerokoli meso. Večina ga je jedla z rižem.

Trata – Člani Kulturno umetniškega društva Pod lipo Adergas
so na prostem pri domačiji pr' Tratarju na Trati pri Adergasu
pripravili tradicionalni Večer pod vaško lipo. Pred meseci je
strela udarila v to mogočno lipo ter jo poškodovala in ožgala.
Pod Tratarjevo lipo so se predstavili harmonikar Žan Sirc, s
petjem Zala Ribnikar in Petra Maček, pevci Mešanega mladinskega pevskega zbora KUD Pod lipo Adergas pod vodstvom
Nancy Sirc in ob spremljavi kitare Primoža Sirca, recitatorji
ter s hudomušnimi skeči, ki jih je napisala Angelca Maček, ki
je pripravila tudi scenarij za prireditev. S skeči so navdušili
Barbara in Rok Rezar ter David Puškarič, Žan Sirc in Irena
Grilc. Prireditev je povezovala Monika Ribnikar, ki je predstavila domačijo pr' Tratarju in izdelke spretnih rok gospodarja
Cirila, ki so bili na ogled pred njihovo staro domačijo, v kateri
še pečejo kruh v kmečki peči. Na ogled je bila tudi razstava
starih slik družin, ki so imele večje število otrok. Po prireditvi
so obiskovalcem ponudili dobrote iz krušne peči in sokove.

Nekaj pesmi sta zapeli Zala Ribnikar in Petra Zarnik.

KINO SPORED
CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 18. 9.
16.40, 20.30 DNEVI BESA
19.30 BARB IN STAR NA POTOVANJU V
VISTA DEL MAR
15.40, 18.30, 20.00 PRVIČ NA ROBU
14.00, 17.20, 20.15 SHANG CHI IN LEGENDA O DESETIH PRSTANIH
20.50 ZLOBEN
14.10, 16.20, 18.00 MALI ŠEF:
DRUŽINSKI POSLI, sinhro.
19.00 SOBA POBEGA 2: BREZ IZHODA
13.40, 15.30, 17.40 TAČKE NA PATRULJI:
FILM, sinhro.
13.50, 16.00 LUKA, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 17. 9.
20.00 MARTIN EDEN
Sobota, 18. 9.
18.00 NEOBRZDANI SPIRIT, sinhro.
20.00 MARTIN EDEN
Nedelja, 19. 9.
18.00 LUKA, sinhro.
20.00 MARTIN EDEN
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.
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KAŽIPOT, MALI OGLASI
Pokljuki. Skupne zmerne hoje bo 6 ur, možna bo tudi krajša
varianta. Pohod bo izveden ob upoštevanju navodil NIJZ, ki
bodo takrat v veljavi. Informacije in prijave zbira do četrtka,
23. septembra, Franci Erzin na telefonsko številko 041 875
812.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

Kolesarski izlet do Bistrice pri Tržiču

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630

Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet,
ki bo v torek, 28. septembra, na relaciji Kranj–Bistrica pri
Tržiču–Kranj. Start bo ob 9. uri pred vodnjakom na Glavnem trgu v Kranju. Obvezna oprema sta kolesarska čelada
in lastno opremljeno kolo.

BANJA VRUČICA: 15.–22. 10., 22.–29. 10., MEDŽUGORJE:
9.–11. 10, MANDARINE: 2.–4. 10., PRIJAVE TUDI ZA TURISTIČNE BONE: STRUNJAN, BERNARDIN, BANOVCI, ŠMARJEŠKE TOPLICE, DOLENJSKE TOPLICE, RADENCI, MORAVSKE
TOPLICE. www.rozmanbus.si

Planinsko-pohodniški izlet Podčetrtek–Rudnica–
Olimje

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

Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 30. septembra, na planinsko pohodniški izlet Podčetrtek–Rudnic–
Olimje. Start bo ob 7. uri izpred Globusa v Kranju. Vstopni
točki sta še pri Lonu in Boltezu. Priporočljiva oprema so
visoki čevlji in pohodne palice. Zahtevane so maske in potrdila PCT.

PRIREDITVE
Glavarjev večer
Cerklje – Ob 300. obletnici rojstva župnika Komende sv.
Petra bo v nedeljo, 19. septembra, ob 17. uri v Kulturnem
hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem potekal
Glavarjev večer s pisateljem Ivanom Sivcem in Fanti s treh
vasi v organizaciji VGC – LUK & Liberius Cerklje. Vstop bo
prost ob upoštevanju PCT-pogoja.

kazipot@g-glas.si

Gorenjski glas
petek, 17. septembra 2021

MALI OGLASI

BUKOVA in mešana drva, razžagana in
z dostavo, tel.: 031/282-734 21002178

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

BUKOVA in jesenova drva, tel.:
040/128-068
21002188

 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

Še nekaj prostih mest
Dan odprtih vrat z razstavo ročnih del

Kranj – MDI Kranj obvešča člane, da imajo še nekaj prostih
mest za enodnevni rehabilitacijski izlet z ogledom premogovnika Velenje, Šoštanja in kopanje v Termah Snovik, ki bo
v soboto, 25. septembra. Prijave zbirajo v pisarni MDI Kranj
vsak torek in četrtek med 15. in 17. uro, lahko pa pokličete na
telefonsko številko 04 20 23 433 in 051 645 781.

Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice vabi člane in simpatizerje društva na Dan odprtih vrat z razstavo
ročnih del invalidov, ki bo v torek, 21. septembra, od 10. do
15. ure v prostorih društva.

IZLETI

PRODAM

KOTNO sedežno garnituro, kot nova,
s klubsko mizo, vse za 330 EUR, tel.:
031/624-509
21002184

STAREJŠO hišo s 741 m2 parcele, tel.:
040/773-212
21002173

GARAŽE
ODDAM

FESST, d. o. o.,
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:
info@fesst.si
Internet:
www.fesst.si

Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na izlet,
ki bo v torek, 21. septembra, na 1108 metrov visoko Vodiško
planino iz Krope. Zbirno mesto je pred AMD Cerklje ob 7. uri.
V primeru slabega vremena bo izlet v četrtek, 23. septembra.

RAZSTAVE

LESEN športni lok Victory, cena
60 EUR, in sobno kolo, cena 80
EUR, oboje zelo malo rabljeno, tel.:
040/129-077
21002179

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

MOTORNA VOZILA

STARINE: mizarski ponk, skrinje,
razglednice, kipe in drobnarije, tel.:
051/258-936
21002052

AVTOMOBILI

UMETNINE, NAKIT

PRODAM
VW Tiguan 2.0 TDI 140 km, 4.motion, letnik 2011, modelno leto 2012,
232.000 km, z ogromno opreme.
Cena po dogovoru, tel.: 040/297240
21002187

PRODAM
TAPISERIJE, tema živali (sova, lev,
konj, volk, slon, jelen, čebela ...), tel.:
040/567-544
21002163

KUPIM
ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih.
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p.,
Drulovka 23a, Kranj, tel.: 031/629504
21002054

OBLAČILA IN
OBUTEV
PRODAM
NOVE usnjene superge (spominska
pena), št. 40, bele barve, ugodno, tel.:
031/781-422
21002191

GORILEC, briketi 10 fov, kiperbusch
štedilnik in šivalni stroj, star 90 let, tel.:
030/253-309
21002176

OTROŠKA OPREMA

GRADBENI
MATERIAL

VOZIČEK za dvojčka – večji in 2
stolčka za hranjenje otrok, tel.:
031/671-991
21002172

GRADBENI MATERIAL

Od opere do muzikala

Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 9. oktobra, na Primorsko, na severovzhodni rob slovenske Istre
pod Kraškim robom. Odhod s posebnim avtobusom izpred
Mercator centra Primskovo bo ob 6. uri. Prijave sprejemata
vodnika Luka Švegelj (tel. 068 168 257, lukasvegelj@gmail.
com) in Nejc Košnik (tel. 031 846 583, kosnikn@gmail.com).
Rok prijav je do vključno srede, 6. oktobra.

PRODAM

V mirnem delu Kranja oddam prostor
za kamp prikolico, 20 EUR/mesec,
tel.: 031/624-509
21002185

PRODAM

Izlet na severovzhodni rob slovenske Istre

ŠPORT,
REKREACIJA

PRODAM

Kranj – V petek, 24. septembra, bodo ob 17. uri na Atletskem
stadionu v Kranju potekale meritve in testiranja. Preizkusili
se boste na Cooperjevem tekaškem testu, testu hoje na 2
km, potekala bo tudi meritev krvnega tlaka.

Planinski izlet na Vodiško planino

KUHINJSKO napo Ikea z novim filtrom, praktično nerabljeno, širina 60
cm, znamka Lagan, cena 40 EUR, tel.:
040/129-077
21002182

KUPIM

STROJI IN ORODJA

Meritve in testiranja

STANOVANJSKA
OPREMA
PRODAM

Dogodki za spodbujanje trajnostne mobilnosti
Naklo – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in Občina Naklo organizirata v okviru Evropskega tedna mobilnosti
2021 ta konec tedna in v prihodnjem tednu vrsto dogodkov za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki so namenjeni
splošni javnosti in so brezplačni za udeležbo. Več podatkov
in prijava na info@ctrp-kranj.si, 040 303 752 ter FB-strani
CTRP Kranj.

SUHE trske ali žamanje za podkuriti,
za kamin, centralno, krušno peč, tel.:
041/986-986
21002196

POHIŠTVO

Kranj – Sekcija ročnih del Medobčinskega društva invalidov
Kranj obvešča člane, da se delavnica izdelovanja darilnih
vrečk začne v ponedeljek, 20. septembra, ob 16. uri v prostorih MDI Kranj.

Volčji Potok – Ob svetovnem dnevu srca Gorenjska podružnica Društva za zdravje srca vabi, da se pridružite osrednji
slovenski prireditvi, ki jo Društvo za zdravje srca Slovenije
organizira pod geslom Povezujmo se s srcem, in sicer v Arboretumu Volčji Potok v petek, 24. septembra, ob 11. uri. Z
druženjem bodo počastili 30. obletnico ustanovitve društva,
svetovni dan srca in zapeli zdravico primariju Borisu Cibicu za
njegovih sto let. Člani gorenjske podružnice Društva za zdravje srca se prijavite najkasneje do ponedeljka, 20. septembra,
pri Inge Sajovic na telefonsko številko 030 673 541. V primeru
slabega vremena se bodo dogovorili za prestavitev srečanja.

SUHA mešana drva, tel.: 041/841632
21002205

HIŠE

Delavnica izdelovanja darilnih vrečk

Praznovanje ob svetovnem dnevu srca

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

NEPREMIČNINE

GARAŽO na Nazorjevi 10 v Kranju in
kupim kuhinjo z aparati, 4 m dolgo, tel.:
031/549-008
21002183

OBVESTILA

SUHA bukova mešana drva in butare,
tel.: 031/826-621
21001893

Šenčur – V petek, 17. septembra, bo ob 19. uri v Muzeju
Občine Šenčur potekal tretji izmed koncertnih večerov, naslovljen Od opere do muzikala, v sklopu petega festivala
Šenčurska poletna glasbena srečanja v organizaciji Društva
upokojencev Šenčur ter Občine Šenčur. Nastopili bodo sopranistka Tina Debevc, baritonist Anton Habjan in pianistka
Mojca Lavrenčič.

GRADBENE deske 2,5 cm, in euro
palete, tel.: 031/871-659
21002174
JAVORJEVE in bukove plohe ter deske in česen, tel.: 031/372-504
21002175

KURIVO
PRODAM
DRVA, metrska ali razžagana, možnost
dostave, tel.: 041/718-019
21002046

PODARIM

KMETIJSKI STROJI
PRODAM
CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in
koritom, tel.: 031/812-210
21002168
SEJALNICO za žita, manjšo na diske,
traktorsko in elektromotor 7.5 kw, ugodno, tel.: 031/643-725
21002198
SLAMOREZNICO Epple 933 z elektromotorjem 11 kw in cevmi ter kovinske bokse za teleta, tel.: 031/699145
21002202

Izlet v Maribor in na Mariborsko Pohorje

Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v četrtek,
23. septembra, pohod po Panoramski poti Čemšenik. Skupne
zmerne hoje celotne poti je 3 do 4 ure, možna je tudi lažja
krajša varianta. Informacije in prijave zbira do srede, 22. septembra, Franci Erzin na telefonsko številko 041 875 812.

Pohod Juliana Trail Bled–Goreljek na Pokljuki
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 25.
septembra, pohod po 5. etapi Juliane trail Bled–Goreljek na

www.onkologija.com
Brezplačno telefonsko svetovanje za bolnike z rakom in njihove svojce,
vsak dan med 9. – 17. uro.
Pogovor z ljudmi, ki so premagali raka, in s strokovnjaki.

BREZPLAČNA OBJAVA

Panoramska pot Čemšenik

DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV, POLJANSKA CESTA 14, LJUBLJANA

Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na izlet v četrtek,
30. septembra, v Maribor in na Mariborsko Pohorje. Informacije in prijave so pri poverjenikih ali na telefonsko številko 064
117 135 do 28. septembra oziroma do zasedbe mest v avtobusu.

MALI OGLASI, ZAHVALE

Gorenjski glas
petek, 17. septembra 2021

VEČ teličkov, tel.: 041/848-539		
21002189

KUPIM
NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in
teličke. Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130081
21002048

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

OSTALO

SANACIJE, obnove dimnikov z inox
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava,
montažni dimniki, dimniške kape. Garancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o.,
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229246
21001593

21002028

KORUZO za silažo 1,5 ha, Kranj – Sorško polje, tel.: 040/813-710

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

Vse otroštvo se je
upiral vsem pravilom,
vedno je bil v opoziciji,
vedno je bil drugačen.
Mladi upornik se je
razvil v najboljšega
zagovornika v državi,
postal in ostal je
ikona slovenskega
odvetništva.

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje REDŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje –
izvajamo vse od temeljev do streh, no
tranji ometi, predelne stene, vse vrste
fasad, kamnite in betonske škarpe,
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.:
041/294-279, 041/589-996

PRODAM

21002186

SLAMO v okroglih balah ter jedilni in
krmni krompir, tel.: 040/355-865
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malioglasi@g-glas.si

RAZNO
ZBIRAM in odvažam odpadno železo,
aluminij, inox, baker, odvoz brezplačen, tel.: 070/385-956
21002044

21002171

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

DARKO OBLAK S.P., BREGE 41, LESKOVEC PRI KRŠKEM

21002023

VZREJNE ŽIVALI

VITLO Tajfun 5,5 t, tel.: 041/418-616		

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

21002194

VITLO Tajfun 5,5 t, tel.: 041/418-616		
21002207

ZRAČNO pištolo in žensko kolo, 21
prestav, tel.: 041/364-504
21002208

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

1999
EUR

+ po

št ni n a

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

VOZNIKA C KATEGORIJE
(razvozi po Sloveniji)

Vloge poslati na:
VAN-DEN d.o.o.
Mlakarjeva ulica 74, Šenčur
Kontakt: 041/652-649

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in stric

Miha Prosen
4. 1. 1935–6. 9. 2021

NUDIM

PRODAM

NOVO nahrbtno motorno škropilnico in
2 kom. strešni avtonosili za kolo, tel.:
041/364-504
21002206

VAN – DEN d.o.o., Šenčur
redno zaposli (m/ž)

STORITVE

TROSILEC Sip s povški za silažo, obnovljen, hitro kipanje, tel.: 041/521692
21002192

3 usnjene naslonjače, štedilnik Gorenje, starejšo okroglo mizico, trajno žarečo peč 2 kw, šivalni stroj Bagat, Pony
kolo adriatic, roza barve, ter razna svetila, tel.: 040/625-222
21002200

www.gorenjskiglas.si

PRODAM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta
na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55170, 041/733-709; žaluzije, roloji,
rolete, lamelne zavese, plise zavese,
komarniki, markize, www.asteriks.net
21002047

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, pomoč, darovano cvetje in sveče.
Posebno bi se zahvalili dr. Lopuhovi in zdravstvenemu osebju, g.
župniku Jerebu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Navček,
pevcem, sosedom in Rokovnačem za darovane maše in vsem tis
tim, ki vas morda nismo imenovali in ste pokojnika pospremili
na njegovi zadnji poti.

21002049

KUPIM
TRAKTOR in nekaj traktorskih priključkov, tel.: 041/529-684
21002169
TRAKTOR, kiper prikolico, motokultivator in mini bager, lahko v okvari, tel.:
031/500-933
21002026

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

PRIDELKI
PRODAM
2 ha koruze za silažo, tel.: 041/601498
21002203
JEDILNI krompir, beli in rdeči, cena
0,50 EUR/kg, ter hrastova drva, tel.:
031/378-937
21002180

KUPIM
SILAŽNO koruzo, tel.: 031/282-734		

2 bikca simentalca in 2 telički simentalki. Cena po dogovoru, tel.: 040/246660
21002190
2 PARA malih kokoši - cvergelni, kokoška in petelin, tel.: 041/230-988		

Žalujoči: žena Ani, hči Darja in sin Simon z družinama

21002053

ZAHVALA

21002197

ČB bikca, starega 10 dni, tel.:
031/247-805
21002193
DOMAČE PIŠČANCE, težke od 1 do 3
kg, lahko tudi očiščene, tel.: 031/505151
21002199
JSR ovco z dvema JSR/Dorper mladičema, tel.: 031/772-549
21002201
PRAŠIČE, težke od 110 do 150 kg,
mesni tip, možnost izbire moškega
spola in dostava, tel.: 041/455-732

BARVANJE napuščev in fasad do višine 25 m, z lastnimi dvigali – možna
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa slikopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p.,
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166
21002204

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a,
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč, tel.: 041/557-871
21002051

21002064

SANSKEGA kozla in gajbe, tel.:
051/392-628
21002195
TEDEN dni starega ČB bikca in pujske
za rejo ali odojke, tel.: 041/378-937		

21002177

Oltar je Duša,
ne telo.

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

PEČARSTVO, lončene peči, zidani kamini, kmečke peči, obnova, popravilo,
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš
Avsenek, d.o.o., Kranjska cesta 2, Radovljica, tel.: 040/364-636

21002181

21001594

ZAHVALA

Ni bitja, ki bi v nič razpadlo.
Kar večno je,
je v vseh ostalo,
saj osrečuje nas njih bit!

In bit je večna:
in v njej so sile
zaklade večne ohranile,
ki zdaj vesolja so nakit.
(Goethe)

V 83. letu starosti se je po težki bolezni za vedno poslovila

Milena Grmek

roj. Smagur, z Velikega hriba, Bleiweisova 106, Kranj
Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prija
teljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje in darove za svete
maše. Posebna zahvala njenim sodelavcem iz Živil. Iskrena hvala
dr. Lopuhovi in sestri Mileni za vso pomoč, osebju Internega od
delka Splošne bolnišnice Jesenice, osebju Oddelka 600 Klinike
Golnik in župniku g. Eriku Šviglju za lepo opravljen pogreb.
Lidija, Irena in Toni z družinami

Pol leta smo brez tebe, ljubljeni

dr. Vladimir Žumer
26. 8. 1949–19. 3. 2021

Iz srca se zahvaljujemo vsem ob poslednjem caminu našega
moža, atija in dedija v Večnost. Hvala za vsa sožalja, cvetje, sve
če in darove, za tiskane in spletne zapise o njegovem življenju
in delu, za besede spomina ob grobu, Navčku in pevcem Lipa
za zapete pesmi, Arhivu RS, Zgodovinskemu arhivu Ljubljana,
Arhivskemu društvu Slovenije, Fakulteti za upravo Univerze
Ljubljana, Občini Preddvor za posthumno veliko plaketo, Občini
Šenčur, DU Preddvor, Društvu 1000 gibov, OŠ Preddvor, podje
tju Efaf lex, vaščanom Vokla, KD Josipine Turnograjske, Društvu
prijateljev poti sv. Jakoba Slovenija, romarjem na Prvem zahval
nem in spominskem romanju po Preddvorski veji Jakobove poti
in duhovnikom za vse darovane pogrebne in romarske obrede.
Srčna hvala vsem, ki ste z nami, nam pomagate v času poslavlja
nja, obiskujete njegov grob in ga ohranjate v spoštljivem spominu!
Tvoji ljubljeni Franceska, Matiček in Jure z družinama
Zg. Bela, Kamnik, Ljubljana

Z ljubeznijo in dobroto
si nas povezoval.
Živel boš v naših skupnih
lepih spominih, naš Damijan.

ZAHVALA

Od nas se je poslovil nenadomestljivi ljubi mož, oči, dedi in tast

Damijan Chvatal
Za dolgoletno zdravljenje smo hvaležni dr. Tatjani Primožič in sestri Andreji, zdravnikom
Hematološke klinike v Ljubljani, prim. dr. Jožetu Pretnarju, doc. dr. Matjažu Severju in dr.
Matevžu Škergetu. Prisrčna hvala sorodnikom, mnogim prijateljem, sodelavcem, sosedom
iz Zoisove 48 v Kranju in Apna, posebno Ani Jagodic, za podarjeno cvetje in sveče. Za
hvaljujemo se tudi pogrebni službi Navček. Izredna zahvala Jožetu Pernetu, Božu Janežu,
Petri Maček Zarnik in vnukom, ki ste ljubemu Damijanu izrekli zadnje misli in besede
slovesa. Vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, še enkrat iskrena hvala.
Njegovi: Eta, Matjaž in Daša z družinama
Kranj, Apno, Trstenik, 17. septembra 2021
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Spletna trgovina Žirovnica

Natakarjem
pomagata robotka

Zaživela je Spletna trgovina Žirovnica, v njej so na voljo izdelki domačih ustvarjalcev, denimo slikanica
Andrejke Čufer, zgoščenke Aleksandra Mežka, čipke Danijele Kočila ...
Urša Peternel
Žirovnica – Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
je pred dnevi odprl spletno
trgovino, v kateri so na voljo knjige, keramika, dobrote in ostali izdelki iz muzejskih trgovinic v Čopovi in

Beležnica za prešerne
ideje je eden od izdelkov
iz Prešernove linije, kjer
ponujajo še kazalo za
prešerno branje, vrečko
prešerno po dobrote,
majico Prešeren ...

Prešernovi rojstni hiši. Poimenovali so jo Spletna trgovina Žirovnica, v ponudbi
pa so tudi izdelki avtorjev, ki
ustvarjajo v Žirovnici in okoliških krajih.
Tako je mogoče kupiti zgoščenke z glasbo Aleksandra Mežka, slikanico
Andrejke Čufer z zgodbami
iz življenja slavnega slovenskega čebelarja Antona Janše, edinstvene čipke Danijele Kočila in njenih učenk
s podobo čebelice, knjigo o
čudovitem rastlinskem svetu Karavank Nade Praprotnik, medeni kulinarični vodnik Kaje Pogačar ...
Na voljo je tudi med domačih čebelarjev s kančkom poezije, majica Prešeren, med
prešernimi drobnarijami, ki
so lahko čudovito darilo, pa
so tudi miniatura Prešernove zibke, kopija ptice z Ajdne
in srebrnik 20 Čebelic.
Kot je povedal direktor
Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman,
veliko obiskovalcev rojstnih

Bled – Da bi olajšali delo natakarjem, ki v restavracijah
in kavarnah prehodijo tudi
do 15 kilometrov na dan,
največ seveda takrat, ko prinašajo in odnašajo hrano in
pijačo gostom, so v Kavarni Park na Bledu v začetku

Škofja Loka, Kranj – V Občini Škofja Loka se projektu letos pridružujejo desetič. Včeraj so uporabnikom
železniškega prometa pripravili malico iz lokalnega
okolja, prav tako so pripravili test hoje, zaposleni na Občini Škofja Loka pa so zgled,
da se za prihod na delovno
mesto in službene poti uporabljata kolo ali skiro ali pa
se pot opravi peš. Danes se
bodo vrtčevski otroci s pravili

varnega udejstvovanja v prometu srečali prek lutkovne
predstave. Po osnovnih šolah bodo zjutraj znova zaživeli pešbusi. Vsa gospodinjstva bodo na dom prejela zgibanke o trajnostni mobilnosti. Jutri med 9. in 12.
uro bo na Trgu pod gradom
potekala predstavitev dveh
električnih minibusov, Agate in Jurija. Prav tako vabijo na predstavitev električnih koles, osnovni servis koles ter predstavitev projekta
Prostofer in preizkus vozila.

hiš želi kupiti značilne izdelke ali knjige, zato so se odločili, da jim nakup omogočijo tudi po spletu. »Obenem
smo želeli spodbuditi lokalne ponudnike, da ustvarjajo
izdelke, ki so značilni za to
okolje in ki bi jih lahko ponudili v spletni trgovini,«
je povedal Koman. Oblikovali pa so tudi linijo svojih

V Kranju bodo dogodki v okviru Evropskega tedna mobilnosti potekali na
več lokacijah – od Slovenskega in Glavnega trga do
Planine. Med aktivnostmi
izpostavljajo E-mobilnost
v Kranju in Parkirni dan
(oboje so pripravili že včeraj), PešBUS, Kolesarski
zajtrk, Kolesarsko popoldne ... Zaključna prireditev Dan brez avtomobila bo
22. septembra potekala pri
Centru trajnostne mobilnosti na Planini. Predstavili

vremenska napoved
Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne
plohe. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo
deževalo. V nedeljo bo oblačno, občasno bo deževalo.

izdelkov na temo Prešerna,
tako so za zdaj nastale beležnica za prešerne ideje, kazalo za prešerno branje, vrečka
prešerno po dobrote ...
Ponudbo v spletni trgovini bodo še dopolnili, za zdaj
izdelke pošiljajo samo po
Sloveniji, v prihodnje pa jih
bodo lahko kupovali kupci z
vsega sveta.

bodo dejavnost centra, uporabo sistema KRsKOLESOM, največjega elektrificiranega sistema souporabe koles v Sloveniji, izvajali pregled in osnovni servis koles, občani bodo lahko
sodelovali v anketi z nagradno igro in se seznanili s
projektom Prostofer. Obetajo se kolesarski bolšji sejem, eko tržnica in predstavitev dejavnosti nevladnih
organizacij. Celoten program je objavljen na spletni strani občine.
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Robotka Pavla in Tone delujeta v Kavarni Park od začetka
tega tedna, natakarji so nad njuno pomočjo navdušeni,
hkrati pa sta tudi velika atrakcija pri gostih, ki jih
pozdravljajo, opazujejo in se z njima fotografirajo.
prejšnjega tedna za pomoč
v strežbi uvedli dva slikovita
strežna vozička – poimenovali so ju kar Pavla in Tone.
»Digitalna strežna pomočnika sta opremljena z
vrhunskimi zmogljivostmi
interakcije človek-robot; ponašata se z inovativnim bioničnim oblikovalskim jezikom, privlačnim videzom,
glasovno zmogljivostjo in

ka, natakarji lahko več časa
posvetili gostom. Ti so, kot
kažejo prve izkušnje, nad
pomočjo digitalnih strežnih
pomočnikov navdušeni. Za
zadaj sta še v poskusnem
delu, če se bo njihova uporaba izkazala za tako pozitivno, kot pričakujejo, pa jo
bodo uvedli tudi v druge gostinske obrate skupine Sava
Hotels & Resorts.

Festival medu – dan medu v kulinariki
Lesce – V Čebelarskem razvojno-izobraževalnem centru v
Lescah bo jutri Festival medu – dan medu v kulinariki. Prireditev se bo začela ob 10. uri, ko bo o medu, medenih jedeh in
pijačah v okviru projekta Slovenija – Evropska gastronomska
regija 2021 spregovoril profesor Janez Bogataj. Kavarna Panj
ob 12. uri pripravlja predstavitev mešanja medenih koktajlov,
ob 15. uri pa bo Karl Vogrinčič predstavil apiterapijo. Ob 11.30
bo degustacija ajdove kaše z gobami in zeliščno smetanovo
omako, medene skutine kreme z malinami in praženca z jabolčno čežano – okusi jedi bodo obogateni s cvetličnim, lipovim in akacijevim medom, gostišče Draga pa prav za Festival
medu pripravlja medeni meni. V spremljevalnem programu
bodo še tradicionalna tržnica s ponudbo čebeljih pridelkov
in izdelkov, ustvarjalne delavnice, degustacije različnih vrst
medu ter ponudba medenih pijač ter kave in čaja z medom.

Kapucinski most bo osvetljen v rdeče
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SOBOTA

številnimi drugimi funkcijami, opremljena s 3D-senzorji. Lahko se ustavita pod
katerim koli kotom in se premakneta takoj, ko naletita na
oviro,« pojasnjujejo v družbi
Sava Hotels & Resorts.
Pričakujejo, da bodo zdaj,
ko za prenos naročene hrane in pijače poskrbita robot-

Starodavno obrt klekljanja v Žirovnici že več kot dvajset
let neguje domačinka Danijela Kočila. Ob razglasitvi
svetovnega dneva čebel so izpod spretnih rok klekljaric
nastale edinstvene čipke s podobo čebelice. / Foto: Visit Žirovnica

Pod sloganom Živi zdravo, potuj trajnostno se je včeraj začel letošnji Evropski teden mobilnosti,
ki poteka tudi na Gorenjskem.
V. S., S. Š.

Digitalna strežna vozička, poimenovali so ju Pavla
in Tone, natakarjem v Kavarni Park na Bledu
prihranita več kilometrov hoje na dan.
Marjana Ahačič

Začel se je Evropski teden mobilnosti

PETEK

Gorenjski glas
petek, 17. septembra 2021

info@g-glas.si

Škofja Loka – V Sloveniji bomo jutri, 18. septembra, pod
okriljem Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije
tudi letos obeležili dan krvnih bolezni. V Ljubljani bosta na
izteku Čopove ulice na ljubljansko Tromostovje postavljeni
izobraževalno-informativni stojnici, kjer se bodo obiskovalci
lahko srečali in pogovorili z zdravniki s področja hematologije. V večernih urah pa bodo v rdečem zasijali tudi nekateri
prepoznavni objekti po Sloveniji. Med drugimi bo v rdeče
osvetljen Kapucinski most v Škofji Loki.

