
Železniki – Podjetje Domel 
je globalni razvojni dobavi-
telj na področju elektromo-
torjev in sooblikuje razvoj-
no-tehnološke trende v sve-
tu. Razširitev objekta Na 
Plavžu je po besedah predse-
dnika uprave družbe Domel 
Holding Matjaža Čemažar-
ja posledica hitro rastočih 
potreb poslovne enote elek-
tronsko komutiranih motor-
jev (EC). »Kar nekaj let smo 
razmišljali, kako bi ustvarili 
pogoje, da bi poslovna eno-
ta EC-sistemi lahko rasla na-
prej in bi iz lokacije ustvari-
li še večji potencial,« je dejal.

Objekt Na Plavžu so razširili. / Foto: Gorazd Kavčič

Nika Toporiš

Gradnja šole se je ustavila

Kamnik – Po poročanju Dela 
so izbrani izvajalci pred dne-
vi ustavili gradnjo Osnovne 
šole Frana Albrehta v Ka-
mniku. Kot je znano, je šolo 
lansko jesen začela graditi 
družba Kolektor Koling. In-
vesticija znaša dobrih 15 mi-
lijonov evrov, občina pa je na 

razpisu ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport 
upravičena do 2,35 milijona 
evrov.

Gradnja je doslej potekala 
po načrtih, do ustavitve pa je 
prišlo, ker izvajalec in obči-
na nista našla skupnega jezi-
ka glede podražitve projekta. 

Aleš Senožetnik

Lastniki Mojčinega doma upajo na lepo jesen, da jim uspe kočo spraviti pod 
streho še pred snegom. V tem primeru bi lahko v zimski sezoni že stregli v 
premičnem gostinskem objektu.

Kranjska Gora – Kot je po-
jasnil eden od dveh lastni-
kov Mojčinega doma na Vi-
trancu Primož Zupančič, so 
se za gradnjo novega Mojči-
nega doma odločili zaradi 
gradnje sedežnice in smu-
čarske proge na Vitrancu in 
posledično večjega obiska. 
»Obstoječi Mojčin dom iz 
leta 1958 je bil močno dotra-
jan in je omogočal delo le v 
poletnih mesecih z letno ku-
hinjo na terasi objekta,« je 
pojasnil Zupančič.

Na istem mestu in v ena-
kih gabaritih bodo zgra-
dili novo kočo, ki jo bodo, 
kot je povedal sogovornik, 

podkletili in na betonsko 
konstrukcijo postavili novo 
brunarico. »V kletnih pro-
storih bodo stranišča in 
skladišče, v pritličju objek-
ta profesionalna kuhinja 
in manjša jedilnica. Na te-
rasi pred kočo bo več pro-
stora za obiskovalce, saj pri-
čakujemo večji obisk v le-
pem vremenu. Koča bo od-
prta stalno, le v spomladan-
skem času se bomo prilago-
dili zaščiteni živalski vrsti, 
divjemu petelinu. Nudili 
bomo hrano, pridelano na 
slovenskih kmetijah, jedi 
iz krušne peči in zunanje-
ga kotlička.« Kočo bosta so-
lastnika in podjetnika zgra-
dila izključno z lastnimi 

sredstvi. »Kočo smo leta 
2013 kupili, uredili in leta 
2017 pridobili gradbeno do-
voljenje. Vsako leto smo od 
maja do oktobra skrbeli za 
gostinsko ponudbo. Pomoč 
pri dostavi robe so nam nu-
dile RTC Žičnice Kranjska 
Gora, zelo veliko zalog pa 
smo dostavili na ramenih s 
pomočjo prijateljev,« je de-
jal Zupančič.

Kot je še povedal, so imeli 
v letošnji poletni sezoni pre-
cej manjši obisk, saj je bila 
pot od Bedančevega doma 
oz. od sedežnice Vitranc 1 
zaradi gradnje smučišča 
med tednom zaprta.

Starega Mojčinega doma na Vitrancu (na sliki) ni več, zgradili bodo novega. / Foto: arhiv doma

VREME

Danes bo oblačno in de-
ževno. Jutri popoldne se 
bo pooblačilo, a bo veči-
noma suho. V četrtek bo 
oblačno in spet deževno.

jutri: pretežno oblačno
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Suzana P. Kovačič
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Minulo soboto je svoja vrata odprlo podjetje Domel, ki je na slavnostnem odprtju novih prostorov 
Na Plavžu obiskovalcem ponudilo ogled proizvodnih prostorov, procesov in pisarn.

Novi prostori, novi potenciali

AKTUALNO

Problematika mačjih 
mladičev
Številna društva za zaščito živali 
se trudijo ozaveščati o pomenu 
sterilizacije in kastracije mačk in 
tudi v društvu Arja stremijo k spre-
membi miselnosti o naravni gonit-
vi in kotitvi mačk.

3

GORENJSKA

So zvonovi  
res preglasni
Nekateri prebivalci kranjskega 
mestnega jedra se pritožujejo nad 
glasnim in pogostim cerkvenim 
zvonjenjem. Kranjski župnik pa pra-
vi, da sta zvonjenje in bitje ure pri-
merljiva z drugimi slovenskimi kraji.

6

ZANIMIVOSTI

Kjer je tudi nemogoče 
lahko mogoče
Društvo čarobnih umetnikov, ki 
združuje čarodeje iz različnih kra-
jev Slovenije, je minuli konec te-
dna na Bledu organiziralo prvo 
Mednarodno srečanje čarodejev 
Bled 2022.

10

ZANIMIVOSTI

Trmasto vztrajava  
pri planinski hrani
Naj planinska koča 2022 je tako 
kot že predlani Mihov dom na 
Vršiču, so v tradicionalnem izboru 
odločili obiskovalci gora. »Hvala 
vsem, ki podpirate najino delo in 
delo najine ekipe ...«

11

Na Vitrancu bo nov Mojčin dom

 ELEKTRIČNA        
    KOLESA
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Kranj – Predlog zakona o in-
terventnih ukrepih v vzgo-
ji in izobraževanju je vla-
da državnemu zboru pos-
lala v obravnavo po nujnem 
postopku. Kot je pojasnil 
minister za izobraževanje, 
znanost in šport Igor Pa-
pič, gre za nov zakon v vrsti 
ukrepov za blažitev dragi-
nje. »Namen je, da se zamr-
znejo cene malic v osnovnih 
in srednjih šolah, oskrbni-
ne v dijaških domovih ter 
stroški bivanja v študent-
skih domovih, razlika pa se 
pokrije iz proračuna. Na ta 
način bistveno prispevamo 
k znižanju stroškov.«

S predlogom zakona želi-
jo po ministrovih besedah 
preprečiti socialno stisko 
učencev in dijakov ter nji-
hovih družin, saj naj bi cena 
malice za učence in dijake v 
letošnjem šolskem letu os-
tala na višini, določeni za 
preteklo šolsko leto. »Za-
radi zagotavljanja nemo-
tenega delovanja šol se bo 
na podlagi predloga zakona 
iz proračuna osnovnim in 
srednjim šolam v tem šol-
skem letu krila razlika med 
ceno malice, ki je bila dolo-
čena za minulo šolsko leto, 
in ceno malice, ki bo v skla-
du s predpisi določena za 
tekoče šolsko leto.« Prav 
tako bodo po predlogu za-
kona iz državnega proraču-
na dijaškim in študentskim 
domovom v letošnjem šol-
skem letu krili razliko med 
izhodiščno ceno oskrbni-
ne, ki je veljala v minulem 
šolskem letu, in izhodišč-
no ceno te oskrbnine, zvi-
šane za vrednost indeksa 
rasti cen življenjskih stro-
škov in stroškov dela, dijaki 

in študenti pa bi tudi v leto-
šnjem šolskem letu plače-
vali oskrbnino za bivanje v 
dijaških in študentskih do-
movih v višini izhodiščne 
cene, kot je veljala od 1. ja-
nuarja do 31. avgusta letos. 
Ukrepi bodo veljali od 1. 
septembra, torej tudi za na-
zaj. »Za nemoteno delova-
nje šol, dijaških in študent-
skih domov bo na podlagi 
teh ukrepov v letošnjem in 
prihodnjem letu namenje-
nih dodatnih 18,1 milijona 
evrov,« je še dejal minister 
Papič.

Brezplačna kosila za 
osnovnošolce

V Inštitutu 8. marec pa so 
že konec avgusta v državni 
zbor vložili tudi predloga za-
konov o osnovni šoli in šol-
ski prehrani, s katerima že-
lijo vsem osnovnošolcem 
zagotoviti brezplačna kosi-
la. Da bodo predloga zako-
na obravnavali v državnem 
zboru, pa morajo zbrati vsaj 
pet tisoč overjenih podpisov 
ljudi za vsak predlog zako-
na. Ta čas tako poteka kam-
panja zbiranja podpisov pod 
geslom Za otroke gre. Na ta 
način želijo zagotoviti pravi-
co do šolskega kosila za vse 
otroke in tako družine raz-
bremeniti največjega stro-
ška, povezanega z osnovno 
šolo, so poudarili v Inštitu-
tu 8. marec. Obenem pa to 
po njihovih besedah pomeni 
korak k udejanjanju ideje za-

res brezplačne osnovne šole, 
v kateri so vsi otroci enaki in 
noben otrok ni stigmatizira-
ni zaradi socialnega položa-
ja svoje družine.

Težko pripravijo 
kakovostno malico

Ravnatelj Osnovne šole 
Ivana Groharja Škofja Loka 
Marko Primožič je v zvezi s 
problematiko šolskih malic 
pojasnil, da so z vodjo šol-
ske prehrane v letošnjem 
šolskem letu že pregleda-
li stroške in dejansko za 90 
centov, kolikor znaša cena 

šolske malice, otrokom ni-
kakor ne morejo ponudi-
ti kakovostnega obroka. 
»To ceno tako že zdaj pre-
segamo in upamo, da nam 
bo ministrstvo to povrni-
lo.« Pojasnil je, da so doba-
vitelji cene nekaterih izdel-
kov dvignili tudi do 40 od-
stotkov v primerjavi z lan-
skim šolskim letom. »Lani 
nam je še uspelo sestaviti 

malice za predvideno ceno, 
kljub temu da so se neka-
teri izdelki že prej podraži-
li, letos pa nam to ne uspe-
va več, pa čeprav prilagaja-
mo jedilnike in skrbimo, da 
ne posegamo po izdelkih, 
ki so dražji.« Ob tem je opo-
zoril na paradoks, da naj bi 
v šolah obenem upoštevali 
smernice zdrave šolske pre-
hrane, kar pa je s sedanjo 
ceno malice nemogoče.

Glede brezplačnih šolskih 
kosil pa je dejal, da bi na ma-
tični šoli težko zagotovili ko-
sila vsem učencem, saj bi to 
pomenilo še sto kosil na dan 
več več. »Skuhali bi verjetno 
še lahko, problem pa bi bil v 
dveh urah razdeliti hrano, 
poleg tega bi v tem primeru v 
kuhinji potrebovali dodatne-
ga zaposlenega.« Pomisleke 
pa ima tudi glede odnosa do 
hrane, če bi bila ta brezplač-
na. Ob tem pa je zagotovil, 
da že zdaj prav vsem svojim 
učencem omogočijo kosilo, 
saj tudi v primeru, da niso 
upravičene do subvencije 
s strani države, družinam 

pomagajo pri plačilu kosil z 
denarjem iz šolskega sklada, 
če se izkaže, da je to potreb-
no. »V naši šoli zato nihče ni 
lačen,« zagotavlja.

Veliko prilagajanja
Tudi direktor Biotehni-

škega centra Naklo Mari-
jan Pogačnik je poudaril, 
da se ne srečujejo le z zvi-
ševanjem cen izdelkov, am-

pak tudi s kadrovsko stisko, 
zato je treba precej prilaga-
janja pri zagotavljanju šol-
skih malic. »Vsekakor je ta 
čas zahtevno obdobje, zato 
je potrebno veliko sodelo-
vanja in dogovarjanja z do-
bavitelji, a se trudimo iska-
ti rešitve in še vedno zago-
tavljati kakovostne obroke, 
saj od tega ne želimo od-
stopiti, če naše dijake izo-
bražujemo na tem podro-
čju.« Vsekakor pa je pred-
nost, poudarja Pogačnik, da 
imajo lastno kuhinjo, saj se 
je marsikaj potem lažje do-
govoriti. Zaveda pa se, da so 
razmere ta čas zelo nepred-
vidljive, sploh ker se bo poz-
nal še vpliv suše, tako da ra-
čuna tudi na sodelovanje z 
državo pri pokrivanju raz-
like do višjih cen malic in 
urejanju kadrovskih zadev. 
»Kadra nam že tako pri-
manjkuje, obenem pa se 
povečuje še število diet, pri 
nas jih imamo letos kar de-
vet, za katere je potem tre-
ba obroke pripravljati pose-
bej,« je opozoril.

Mateja Rant

V šolskih kuhinjah za sedanjo ceno malice ta čas že težko zagotavljajo kakovostne obroke. 
Fotografija je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Izvajalec je namreč ocenil, 
da zaradi podražitev energi-
je in višjih cen gradbenih 
materialov projekta ne more 
dokončati za dogovorjeni 
znesek.

To možnost izvajalcu daje 
656. člen obligacijskega za-
konika, ki navaja, da lahko 
izvajalec kljub pogodbene-
mu določilu o nespremenlji-
vosti cen zahteva spremem-
bo, če so se cene za elemen-
te toliko zvišale, da bi mora-
la biti cena za dela več kot de-
set odstotkov višja.

Temu pritrjujejo tudi 
na Občini Kamnik, kjer so 
nam pojasnili, da so od iz-
vajalca prejeli zahtevek in 
tudi aktivno pristopili k 
reševanju problematike. 
»Glede na to, da smo za iz-
gradnjo nove osnovne šole 
pridobili tudi sofinancer-
ska sredstva, smo se pred 
sklenitvijo aneksa z izva-
jalcem morali najprej pos-
vetovati s pristojnim mini-
strstvom. V stik smo stopili 
tudi z nekaterimi drugimi 
občinami, kako so ravnale 
v takih primerih oziroma 

kakšen način dokazovanja 
povišanja cene so izbrale, 
saj smo z javnimi sredstvi 
dolžni ravnati skrajno ra-
cionalno in gospodarno,« 
pravijo na občinski upravi.

Na vprašanje, kakšna je 
razlika med dogovorjeno 
in novo predlagano ceno, 
ki jo pričakuje izvajalec, 
nam na občini niso mog-
li odgovoriti, saj je ta odvi-
sna »od vsakokratnih me-
sečnih situacij, argumen-
tov in dokazil izvajalca gle-
de posameznih postavk v 
zahtevkih«.

»Ne glede na navedeno 
do sklenitve dogovora ozi-
roma podpisa aneksa izva-
jalec ni upravičen do usta-
vitve gradnje, na kar je bil 
s strani nadzora že opo-
zorjen. Vsaka namerna 
zmanjšana intenzivnost 
gradnje gre na njegov ča-
sovni konto in jo bo moral 
v času gradnje nadoknadi-
ti,« pa so bili jasni na občin-
ski upravi.

Na občinski upravi upajo, 
da bodo skupen jezik z izva-
jalcem našli do konca tega 
tedna in bo ta čim prej nada-
ljeval gradnjo.

Danes minevajo tri leta, odkar sem dala v Dom starejših ob-
čanov moža Daneta. Prostor sem dobila v Cerknici, ki je od 
nas oddaljena več kot eno uro. Mož je imel Alzheimerjevo 
bolezen. Vsako sredo sem šla k njemu na obisk. Vozila sem se 
z avtobusom in vožnjo sem imela za prijeten izlet. Zelo rada 
sem ga obiskovala. Srečna sem bila, ko sem ga pobožala po 
licu in ga držala za roko. Gledal me je tako živo, povedati pa 
ni mogel nič. Po štirih mesecih in pol je umrl za pljučnico. 
Bilo mi je zelo težko.
Imam dve hčeri, ki me imata zelo radi. Obe živita blizu doma 
in velikokrat me obiščeta. Podarili sta mi štiri vnuke – tri fantke 
in eno punčko. Žan je star 11 let, Lana 9, Jaka 7 in Simon 4 
leta. Zelo jih imam rada.
Že deset let uživam v pokoju; 38 let sem delala pri Pošti Slove-
nije. Rada sem delala z ljudmi. Danes se rada družim s sosedi, 
sorodniki in prijatelji. Srečna sem, ko prideta hčeri in vnuki na 
obisk. Lepo mi je, ko jih objamem. Vsako jutro se zahvalim 
Bogu, da sem zdrava in pokretna. Srečna sem v jeseni življenja 
in želim še veliko srečnih in zdravih let.

Ta na pisalni stroj napisan prispevek 
na temo Jesen življenja nam je pos-
lala Ida Jagodic iz Vodic, za kar se ji 
zahvaljujemo. Še vedno imate čas, da 
nam ob svetovnem dnevu starejših, 
ki ga zaznamujemo 1. oktobra, tudi 
vi pošljete zapis na temo Uživam v 

jeseni življenja ali tudi starost je lepa na naslov ria.jagodic@
nijz.si ali na NIJZ OE Kranj, Ria Jagodic, Gosposvetska 12, 
4000 Kranj. Za sodelovanje boste po pošti prejeli nagrado.

Tudi starost je lepa

V nagradni igri, ki je bila objavljena 6. septembra 2022, prej-
me knjigo Butalci Tone Drobnič iz Medvod in knjigo Alica v 
čudežni deželi Ana Nuša Aupič iz Begunj.
Nagrajencema čestitamo!

Nagrajenca
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Knjigo prejme ANICA ČIMŽAR iz Cerkelj.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Vlada je na seji pretekli teden sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, 
s katerim predlaga zamrznitev cene šolskih malic, oskrbnin v dijaških domovih in stroškov bivanja v 
študentskih domovih.

Cene malic bi zamrznili

Gradnja šole se je ustavila
1. stran

Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja šol se bo 
na podlagi predloga zakona iz proračuna osnovnim in 
srednjim šolam v tem šolskem letu krila razlika med 
ceno malice, ki je bila določena za minulo šolsko leto, 
in ceno malice, ki bo v skladu s predpisi določena za 
tekoče šolsko leto.

Ta čas tako poteka kampanja zbiranja podpisov pod 
geslom Za otroke gre. Na ta način želijo zagotoviti 
pravico do šolskega kosila za vse otroke in tako 
družine razbremeniti največjega stroška, povezanega 
z osnovno šolo, so poudarili v Inštitutu 8. marec.
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Jesenice – V zadnjih letih 
so družbena omrežja prep-
lavile fotografije zavrženih 
mačjih mladičev, ki v kata-
strofalnih stanjih čakajo na 
svojo usodo. Kljub zakon-
skemu sprejetju živali kot 
čutečih bitij v letu 2020 se 
situacija glede zapuščenih 
mladičkov v smeteh, rekah 

in gozdovih ne izboljšuje. 
Zavetišča vseskozi poroča-
jo o zapolnjenih kapacitetah 
in pozivajo k sterilizaciji in 
kastraciji mačk, saj domov 
žal ni dovolj za vse.

O pomenu sterilizaci-
je in kastracije smo se po-
govarjali s Polono Podli-
pnik Kikelj, predsedni-
co Društva za zaščito ži-
vali Arja: »Nesterilizira-
ne mačke imajo letno lah-
ko do 18 mladičev, za katere 
na koncu ne poskrbi nihče. 

Pri ljudeh še vedno prevla-
duje miselnost, da je pos-
lanstvo mačke to, da posta-
ne mama, da je to naravno. 
Nekaterim se zdi steriliza-
cija oziroma kastracija pre-
velik finančni zalogaj, širijo 
pa se tudi različne lažne in-
formacije o tem, kako steri-
lizirane in kastrirane mač-
ke ne lovijo, postanejo lene 
in nedružabne.« Podlipni-

kova razloži, da društvo so-
deluje z različnimi zavetiš-
či, ki poskrbijo za primer-
no namestitev in oskrbo za-
puščenih živali.

»Na žalost se še vedno do-
gaja, da ljudje utapljajo, du-
šijo, odvržejo mladičke, na-
mesto da bi jih ustrezno 
zaščitili oziroma prepreči-
li s samo sterilizacijo mač-
ke oziroma kastracijo sam-
ca,« razloži Polona in obe-
nem poudari, da prednosti 
niso samo v preprečevanju 

nezaželenih mladičev. Ste-
rilizacija oziroma kastra-
cija namreč onemogočata 
tudi širjenje različnih bolez-
ni, kot so mačji aids, levko-
za, mikrosporija, ki zelo ne-
gativno vplivajo na kvaliteto 
življenja muc.

Nesterilizirane mačke ni-
majo izbire in pogoste bre-
josti jih fizično zelo izčrpa-
jo. Polona razloži: »Mač-
ki nimajo samokontrole, 
hormoni delujejo, brejost 
traja samo devet tednov 

in ponovna gonitev se lah-
ko začne že šest tednov po 
sami skotitvi mladičev. To 
je za mačko velik napor. Na 
žalost prihaja tudi do parje-
nja med sorodniki, kar lah-
ko vodi do težkih genetskih 
okvar mladičkov.« Zaveti-
šča in društva za zaščito ži-
vali poskušajo redno ozave-
ščati in informirati ljudi o 
pomenu sterilizacije oziro-
ma kastracije, vendar na ža-
lost večkrat naletijo na glu-
ha ušesa.

Nika Toporiš

Zavrženi mladički so pogosto v slabih stanjih in le redki 
preživijo. / Foto: Helena Kermelj

V zadnjih letih smo živeli 
v obdobju nizke inf laci-
je, ki vse od leta 2008 ni 

presegla treh odstotkov, v letih 
2015 in 2020 pa smo za kratek 
čas celo zabeležili def lacijo. Le-
tna stopnja rasti cen se je deni-
mo še lanskega septembra gi-
bala pri 2,4 odstotka, nato pa 
je, v luči dobro znanih težav, ki 
jih je povzročila epidemija co-
vida-19 in jim dodaten zagon 
dala še vojna v Ukrajini, pospe-
šila in prejšnji mesec dosegla 11 
odstotkov na letni ravni.

Poleg višjih cen goriv in ener-
gentov, ki so najbolj prispevale 
k višji inf laciji, je k rasti cen 
pripomogla tudi podražitev 
hrane. Kot kažejo podatki Sta-
tističnega urada, so se denimo 
kruh in žitni izdelki, mleko, sir 
in jajca podražili za več kot 16 
odstotkov, meso pa za 14. Da 
za enako količino denarja na 
blagajno pripelje bolj prazen 
voziček kot pred nekaj meseci, 
potrošniki občutijo vse bolj.

Tudi zato je kot odgovor 
na draginjo pred dnevi zaži-
vel vladni primerjalnik cen, ki 
med seboj primerja 15 osnovnih 
živil pri šestih največjih trgov-
cih pri nas. Z njim želi vlada 
na eni strani potrošniku ponu-
diti informacijo o ceni posame-
znega živila ali celotne koša-
rice, s tem pa na drugi strani 
odvrniti trgovce od pretiranih 
podražitev. Že v prvih dneh de-
lovanja je dvignil precej prahu 
in povzročil nejevoljo predvsem 
pri trgovcih. Ti opozarjajo na 
nepravilnosti in napake. Med 
drugim so poudarili napač-

ne popise cen in tudi, da naj 
bi primerjalnik med seboj pri-
merjal neprimerljive izdelke, 
s tem pa zavaja potrošnika in 
povzroča škodo trgovcem.

Med očitki, ki letijo na pri-
merjalnik, je tudi ta, da ne 
upošteva akcijskih cen in po-
pustov, s tem pa morda niti ne 
ponudi najcenejšega izdelka, ki 
je trenutno na voljo. Kako upo-
raben je v praksi, še posebno ob 
ustaljenih navadah potrošni-
kov in dejstvu, da nabiranje 
najcenejših artiklov v več raz-
ličnih trgovinah ni nujno naj-
cenejša možnost, bo vsak pre-
sodil sam. Kljub temu pa bi 
uporabniku prijazen in vero-
dostojen primerjalnik lahko 
nudil koristne informacije pri 
vsakodnevnih nakupovalnih 
odločitvah.

Vprašanje sicer je, v kolikšni 
meri bi lahko na ta način zares 
učinkovito zamejili rast cen. 
Bolj verjetno se zdi, da bo za 
to treba počakati druge, sme-
lejše ukrepe, porazdeljene po 
celotni verigi, začenši pri pri-
delovalcih. Ministrica za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Irena Šinko je ob predstavitvi 
primerjalnika sicer že namig-
nila, da bi se vlada lahko od-
ločila za ostrejše ukrepe, če to-
vrstna mehka regulacija ne bo 
učinkovala.

Veliko pa za nižji račun lah-
ko storimo tudi sami. Morda s 
preudarnejšim in bolj premi-
šljenim nakupovanjem. Koli-
ko prostora za izboljšave ima 
na tem področju, pa najbolje ve 
vsak potrošnik sam.

PrimerjaveŠtevilna društva za zaščito živali se trudijo ozaveščati o pomenu sterilizacije in kastracije mačk in tudi 
v društvu Arja stremijo k spremembi miselnosti o naravni gonitvi in kotitvi mačk.

Problem mačjih mladičev

Kranj – Zaradi večjega zani-
manja za cepljenje proti co-
vidu-19, samo prejšnjo sre-
do so v Zdravstvenem domu 
(ZD) Kranj cepili 182 ljudi, 
bosta v tem tednu v Kranju 
dva cepilna termina: v sre-
do od 13. ure do 15.30 in v če-
trtek od 10. do 13. ure. Tako 
naj bi ostalo tudi v oktobru. 
Kot so še sporočili iz službe 
za odnose z javnostmi, ce-
pijo v atriju ZD Kranj, dok-
ler bo vreme to dopušča-
lo, v nasprotnem primeru 
bodo sporočili novo lokaci-
jo. Za konec oktobra pa zno-
va napovedujejo veliko ce-
pilno akcijo proti covidu-19 
(in gripi) v kranjski vojašni-
ci. Na voljo je osnovno cepi-
vo Pfizerja in za poživitve-
ni odmerek tudi najnovejša 
različica Pfizerjevega cepiva 

BA.4/5, ki pokriva trenutno 
najbolj razširjeno različico 
virusa pri nas, na voljo bo 
tudi prilagojeno cepivo Mo-
derne B1.

Prejšnji četrtek so v ZD Je-
senice cepili s prvo od dveh 
novih različic Pfizerjevega 

cepiva BA.1, prilagojeno pr-
vemu omikronu, ki sicer tre-
nutno ni prevladujoča obli-
ka koronavirusne okužbe. 
»Z odzivom smo zadovolj-
ni, cepilo se je skoraj 120 
oseb. Nekateri pa so se odlo-
čili počakati na ta četrtek na 

najnovejše cepivo BA.4/5,« 
so sporočili iz službe za sti-
ke z javnostmi. V ZD Jese-
nice bodo še naprej cepili ob 
četrtkih na 14 dni, vsakič od 
14. do 17. ure, zaradi poveča-
nega zanimanja pa je doda-
ten termin tudi ta četrtek. V 
cepilnem centru ZD Jeseni-
ce bodo predvidoma v drugi 
polovici oktobra omogočili 
tudi cepljenje proti gripi.

V ZD Tržič proti covidu-19 
cepijo ob petkih od 11.30 do 
13. ure, tako bo tudi v okto-
bru. V tem tednu pričakuje-
jo tudi novo prilagojeno ce-
pivo za drugi poživitveni od-
merek BA.4/5. Sprejemajo 
že naročila za cepljenje pro-
ti gripi.

V ZD Škofja Loka bodo ce-
pili to in naslednjo sredo od 
17.30 do 19. ure, v četrtek, 13. 
oktobra, od 11.30 do 13. ure, 
potem pa se bodo tedensko 
izmenjevali sredini in če-
trtkovi termini. Na voljo je 
osnovno Pfizerjevo cepivo, 
za poživitveni odmerek še 
njihovo cepivo za omikron-
sko podrazličico BA.1, pred-
vidoma v prihodnjem tednu 
pa bo na voljo že tudi najno-
vejše cepivo za poživitveni 
odmerek BA.4/5.

Iz nekaterih gorenjskih zdravstvenih domov poročajo o večjem zanimanju za 
cepljenje proti covidu-19. Predvidoma v drugi polovici oktobra bodo začeli 
cepiti tudi proti sezonski gripi. Konec oktobra pa se v Kranju napoveduje 
velika akcija cepljenja proti covidu-19 in gripi.

Suzana P. Kovačič

Več zanimanja za cepljenje
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Mnoge gorenjske občine sicer vsako leto razpisujejo 
različne akcije sofinanciranja sterilizacije oziroma 
kastracije, nekatere, denimo Bohinj, Šenčur, Kranj 
in Medvode, finančno pomagajo celo pri urejanju 
lastniških mačk, vendar se mnogim to še vedno zdi 
prevelik finančni zalogaj. Cene posega so odvisne od 
posameznih veterinarskih postaj, gibljejo se nekje 
med 50 in 80 evri, vendar so vseeno neprimerljivo 
nižje od stroškov, ki jih prinašajo legla mladičev in 
njihova oskrba.

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Trenutno je Slovenija po številu zaznanih primerov 
država z največjim številom okuženih na en milijon 
prebivalcev v Evropi. Glede na napovedi NIJZ se 
pričakuje začasna zaustavitev naraščanja primerov, 
ki pa se bo nadaljevala z začetkom študijskega leta. 
Po trenutnih projekcijah lahko pričakujemo vrh 
vala okužb v drugi polovici oktobra, vendar naj ne 
bi presegli zimskega vala omikrona, ko smo imeli v 
povprečju čez deset tisoč zaznanih primerov na dan. 
V bolnišnicah ne pričakujejo takšnega povečanja. 
Ocenjujejo, da skupno število bolnišničnih obravnav 
ne bo preseglo kapacitete petsto postelj. Tudi na 
oddelkih intenzivne nege ne pričakujejo kritičnih 
številk.
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Jesenice – Na Gimnaziji Je-
senice so se s tradicionalno 
prireditvijo poslovili od še 
ene generacije jeseniških gi-
mnazijcev, ki so se tudi letos 
izkazali. »Z učitelji smo bili 
11. julija, ko so prišli rezultati 
mature, zelo veseli in ponos-
ni. Maturantom želim, da bi 
gradili mostove med genera-
cijami, tako s starejšimi kot 
tudi mlajšimi,« je povedal 
ravnatelj jeseniške gimnazi-
je Aljoša Erman ter dodal, da 
so vse ovire, tudi tiste največ-
je, premostljive.

K spomladanskemu roku 
mature je pristopilo sedem-
deset dijakov četrtega letnika 
in le enemu ni uspelo opravi-
ti zrelostnega izpita v prvem 
roku. To pomeni, da je bil us-
peh na maturi kar 98,6-od-
stoten in je presegel sloven-
sko povprečje, ki je znašalo 
97,3 odstotka. Še zlasti se je 
izkazalo pet dijakov, ki so se 
vpisali med zlate maturante. 
To čast so si prislužili Matevž 
Toman, Tal Čarman, Vero-
nika Piber, Nina Breznik in 

Lena Repinc ter za uspeh 
prejeli srebrni znak Gimna-
zije Jesenice.

Čestitke ob maturitetnih 
dosežkih so zbranim name-
nili župani Jesenic, Bleda, 
Bohinja in Žirovnice.

Navzoča je bila tudi Do-
ris Kužel, predstojnica 

kranjske enote zavoda za 
šolstvo, ki je uspeh jese-
niških maturantov opisala 
kot izjemen dosežek, ma-
turantom pa je posvetila 
naslednje besede: »Želim 
vam, da bi opravljali delo, 
ki vas bo veselilo in pred-
vsem bogatilo, s tem pa 

boste lahko tudi vi bogati-
li našo družbo.«

Na prireditvi podelijo tudi 
zlati znak gimnazije, ki sta 
ga prejeli profesorica psiho-
logije in svetovalna delavka 
Vesna Smolej Vrzel ter nek-
danja profesorica biologije 
Irena Oblak.

Zdaj že nekdanja ravnateljica Lidija Dornig, ki se je upokojila, ena od zlatih maturantk Nina 
Breznik in novi ravnatelj Aljoša Erman / Foto: Nik Bertoncelj

Radovljica – Župan Ciril 
Globočnik je v četrtek na no-
vinarski konferenci tudi ura-
dno napovedal kandidatu-
ro za novi, četrti mandat na 
čelu Občine Radovljica.

Povedal je, da bo tudi v 
novem mandatu poskr-
bel za participativni pro-
račun, pri izvajanju kate-
rega je bila Občina Rado-
vljica po udeležbi v glaso-
vanju na samem vrhu med 

slovenskimi občinami. Pri-
zadeval si bo za čim tesnej-
še povezovanje s sosednji-
mi občinami, dobro oskrbo 
s pitno vodo po vsej občini, 
nadaljeval bo z zagotavlja-
njem dobrih pogojev za šol-
sko in predšolsko vzgojo in 
trajnostno mobilnost.

Poudaril je, da si bo pri-
zadeval, da bodo občin-
ska sredstva in investici-
je enakomerno razporeje-
ni po vseh krajevnih sku-
pnostih v občini ter da bo s 

svojim delom sledil nedav-
no sprejeti strategiji razvo-
ja občine.

Predstavil je tudi svo-
jo Listo Cirila Globočni-
ka, s katero bo kandidiral 
za mesta v občinskem sve-

tu. Na njej je 26 imen, sebe 
je postavil na zadnje mes-
to. Med svetniškimi kandi-
dati ni večjih sprememb v 
primerjavi s prejšnjimi vo-
litvami; na novo sta na listo 
uvrščena dva predsednika 
krajevnih skupnosti – Ma-
rija Hrovat, predsednica KS 
Begunje, in Izidor Arih, ki 
vodi svet KS Brezje.

Župan Radovljice Ciril Globočnik je predstavil svojo listo kandidatov za člane 
občinskega sveta in napovedal ponovno kandidaturo za prihodnji županski 
mandat.

Marjana Ahačič

»V tem času je bil Vitranc 
dostopen od jezera Jasna, 
kar pa je za marsikatere-
ga turista velik zalogaj. Po-
leg tega se je gradila tudi se-
dežnica, katere gornja po-
staja je v bližini naše koče 
in zato se marsikdo v koči ni 
ustavil,« je dejal Zupančič.

Pri gradnji se pojavlja ve-
liko vprašanj, saj je koča še 

vedno težko dostopna za 
dostavo gradbenega mate-
riala. »Upamo na lepo je-
sen in da nam uspe novo 
kočo spraviti pod streho še 
pred snegom. V tem prime-
ru bi lahko v zimski sezoni 
stregli v premičnem gostin-
skem objektu. V naspro-
tnem primeru bomo mora-
li počakati na poletno sezo-
no, ko načrtujemo odprtje 
nove koče.«

Nika Toporiš

Župan Radovljice Ciril Globočnik (v sredini) s kandidati 
Liste Cirila Globočnika za mesta v občinskem svetu na 
prihajajočih lokalnih volitvah; od leve proti desni sedijo: 
Danijel Kašca, Monika Ažman, Neža Mezeg, Miran Rems in 
Izidor Arih. / Foto: Gorazd Kavčič

Projekcija novega Mojčinega doma / Foto: arhiv lastnika

S tradicionalno prireditvijo so se na Gimnaziji Jesenice poslovili od še ene generacije maturantov, ki je 
tudi letos dosegla izjemen uspeh na zrelostnem izpitu.

Sprejem za maturanteMojčinega doma ni 
več, gradijo novega

Župan Globočnik napovedal 
ponovno kandidaturo

Svojo vizijo vodenja 
občine v prihodnjem 
štiriletnem mandatu 
bo predstavil na spletni 
strani in FB-profilu, ki 
sta že aktivna, podpise 
podpore za kandidaturo 
pred radovljiško upravno 
enoto zbira od ponedeljka 
in še do jutri.

1. stran

Kranjska Gora – Župan Obči-
ne Kranjska Gora Janez Hro-
vat je sporočil, da se za tretji 
mandat županovanja ne bo 
več potegoval. »V teh dveh 
mandatih sem izpolnil ve-
čino svojih zastavljenih vi-
zij, ciljev in občino skupaj z 
ekipo odličnih sodelavcev in 
malenkost spremenjeno ob-
činsko upravo pripeljal spet 
tja, kamor sem jo želel. To 
pa je na sam vrh razvitosti, 
dohodkov na prebivalca, ot-
resli smo se dolgov in se pri-
družili šopku nezadolženih 
občin v Sloveniji. Pobiramo 

vsa prestižna priznanja in 
nagrade v turizmu in gospo-
darstvu, ne nazadnje smo 
dvignili prepoznavnost bolj, 
kot sem verjel. Seveda si vsak 
župan konec mandata zasta-
vi nove cilje in projekte, ki jih 
v nobeni občini ne zmanjka, 
saj dela v lokalnih skupno-
stih ne dokončaš nikoli in 
je neka 'neverending story'. 
Sam pa sem se odločil, da 
štafeto predam, tako kot se 
predaja v športu – ob najviš-
jih hitrostih. Ponosen na op-
ravljeno in prepričan, da naj-
boljši časi za našo čudovito 
občino pod Triglavom še pri-
hajajo.« Zaveda se, da sta od-
govornost in odnos do vode-
nja občine izredno pomemb-
na za vse, ki tu živijo in delajo 

in želi, da bi naslednik nada-
ljeval uspešno delo, sam pa 
prepušča občinsko blagajno 
z velikim presežkom, preda-
le pa polne projektov, s kate-
rimi bo lahko graditi in kan-
didirati za nova nepovratna 
sredstva Evrope in države. 
»Sam se umikam iz javnega 
življenja, morda simbolično 
kandidiram za svetnika Alp-
ske liste, bolj za podporo žu-
panskemu kandidatu Blažu 
Vebru, sedanjemu direktor-
ju Turizma Kranjska Gora 
in članu sedanje ožje ekipe, 
za katerega ocenjujem, da je 
motiviran, mlad in izobra-
žen ter je sposoben našo lo-
kalno skupnost voditi vsaj 
tako uspešno tudi naprej,« 
je sklenil Hrovat.

Janez Hrovat ne bo več 
kandidiral za župana
Suzana P. Kovačič

Do izvolitve novega župana še aktualni župan Janez Hrovat 
na letošnjem Srečanju na Tromeji / Foto: Nik Bertoncelj

Hrovat bo dal svoj glas 
podpore županskemu 
kandidatu Blažu Vebru. 
/ Foto: Tina Dokl



5Gorenjski glas
torek, 27. septembra 2022 info@g-glas.si

Spodnje Gorje – Kot je po-
jasnil gorjanski župan Pe-
ter Torkar, bo park urejen 
na območju, kjer je pred 
dvajsetimi leti podjetje Alp-
dom želelo graditi stano-
vanjski blok, čemur so oko-
liški krajani tedaj nasproto-
vali. Občina Gorje je nato v 
občinskem prostorskem na-
črtu območje opredelila kot 
parkovne, športne in rekre-
acijske površine, s čimer 
so gradnjo stanovanjskih 
objektov preprečili. Pred 
leti, ko je šlo podjetje Alp-
dom v stečaj, se jim je ponu-
dila še priložnost za nakup 
parcele na javni dražbi, in si-
cer za ceno 20.500 evrov.

Pri projektiranju parka so 
prisluhnili željam gorjan-
skih otrok, ki so pred sed-
mimi leti na otroškem par-
lamentu izrazili željo o t. i. 
pumptracku oziroma ko-
lesarskem poligonu. »Mi 
smo njihovim željam pris-
luhnili in tako minulo sre-
do zasadili prvo lopato za 
gradnjo in urejanje 1480 
kvadratnih metrov velike-
ga območja, ki bo name-
njeno medgeneracijskemu 
druženju, gibanju in spro-
stitvi,« je dodal župan. Iz-
gradnja poligona, kjer bodo 
otroci lahko urili gibalne in 

kolesarske veščine, bo sta-
la dobrih 78.000 evrov, iz-
vajalec del pa bo družba Ali-
ansa ASE.

Poleg poligona bo v no-
vem parku še vadbeni ko-
zolec, za katerega na občini 
pričakujejo 85-odstotno so-
financiranje Lokalne akcij-
ske skupine LAS Gorenjska 
košarica. Njegova vrednost 
je po Torkarjevih besedah 
okoli 18 tisoč evrov. Hkra-
ti bodo na pobudo Knjižni-
ce Antona Tomaža Linhar-
ta Radovljica v parku uredili 
tudi tako imenovano bralno 

gnezdo, ki bo namenjeno 
branju in počitku. Za nje-
govo postavitev bodo upo-
rabili lesene elemente iz 
starega mostu, ki so ga po-
leti podrli na državni cesti 
v Radovni in ga zamenjali 
z novim. Gradnja kolesar-
skega poligona bo sklenje-
na predvidoma v dobrem 
mesecu dni.

Prenovili igrišče
V preteklem tednu so od-

prli tudi obnovljeno igrišče 
pri Osnovni šoli Gorje. In-
vesticijo v skupni vrednosti 

35.100 evrov je financira-
la Občina Gorje, dela je iz-
vajala Gorenjska gradbe-
na družba. Poleg nove as-
faltne podlage za igrišče, 
veliko 620 kvadratnih me-
trov, so namestili tudi novo 
konstrukcijo za košarkar-
ske koše in nove table z 
obroči. Ob odprtju so otroci 
odigrali košarkarsko tekmo 
in pripravili kolesarski po-
ligon, v spretnostni vožnji 
pa se je pomeril tudi župan 
Torkar, ki je povedal tudi, 
da načrtujejo še nakup go-
lov za mali nogomet.

Ob zasaditvi prve lopate za novi park, ki se bo imenoval Park prijateljstva in združevanja  
/ Foto: Miroslav Zalokar

Tržič – Na nedavni seji trži-
škega občinskega sveta so 
svetniki obravnavali osnu-
tek občinskega proračuna za 
prihodnje leto. Predvidenih 
prihodkov je 15 milijonov 
evrov, odhodkov nekaj čez 17 
milijonov evrov, proračun-
ski primanjkljaj naj bi pokri-
li z neporabljenimi sredstvi 
iz letošnjega leta. Podžupan, 
ki začasno opravlja funkcijo 
župana, Dušan Bodlaj je po-
jasnil, da glede na prihaja-
joče lokalne volitve s spreje-
tjem proračuna 2023 želijo 
za začetek olajšati delo nove-
mu sestavu občinskega sve-
ta in omogočiti javnim zavo-
dom, društvom in občinski 
upravi nemoteno delo brez 
začasnega financiranja. Kot 
je poudaril Bodlaj, je gle-
de na okoliščine s podražit-
vami energentov, materia-
lov in storitev ter negotove 

gospodarske napovedi ob-
činski proračun izredno var-
čevalno naravnan. »Kar je v 
proračunu obveznega, smo 
upoštevali, povsod drugje 
pa malo odvzeli. Kljub temu 
proračunskim porabnikom 
še naprej omogočamo ne-
moteno, a varčnejše delova-
nje. Gre za to, da naslednje 
leto preživimo, četudi skro-
mneje.«

Eno glavnih vodil je do-
končanje večmilijonskega 
in sofinanciranega projek-
ta odvajanja in čiščenja od-
padne vode v porečju zgor-
nje Save v tržiški občini 
(DRR2), zaključili bodo tudi 
projekt obnove gradu Neu-
haus. Povečujejo se sredstva 
za socialnovarstvene zavo-
de, eden večjih je dozida-
va (sofinancirani delež) OŠ 
Helene Puhar Kranj, kjer se 
dražijo gradbene storitve, in 
kot so še opozorili na občin-
ski upravi, se izredno dražijo 

tudi prevozi učencev v šolo – 
z okrog dvesto tisoč evrov na 
leto v stabilnejših časih na 
kar okrog šeststo tisoč evrov 
v prihodnjem letu. Okrog 
tristo tisoč evrov je v osnutku 
proračuna namenjenih za 
vzdrževanje občinskih cest, 
kot pa je dejal Bodlaj, nas-
lednjemu sklicu občinskega 
sveta in županu puščajo od-
prte možnosti, kam bodo ta 
sredstva investirali. Del pro-
računskih sredstev je pred-
videnih za obnovo vodovo-
dov, investicijsko vzdrževa-
nje objektov javnih zavodov, 
tudi za subvencije cen oskr-
be s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, zbi-
ranja določenih vrst komu-
nalnih odpadkov ter biolo-
ških odpadkov  ... Draginja 
namreč vpliva tudi na stori-
tve gospodarske javne služ-
be Komunale Tržič, kjer po-
skušajo stabilizirati poslo-
vanje, že s prvim oktobrom 

letos pa se dvigujejo cene teh 
storitev; za štiričlansko dru-
žino na položnici to pomeni 
približno en evro več na me-
sec, razliko pa bodo pokrili s 
prerazporeditvami iz občin-
skega proračuna.

Podžupan Bodlaj je še po-
jasnil, da je sicer precej velik 
znesek namenjen za Izobra-
ževalno in športno središče 
Križe, vendar po sedanjih 
ocenah denarja ne bodo po-
rabili, ker lastniški postop-
ki in urejanje gradbenih do-
voljenj tečejo počasi. Žal se 
zapleta z gradnjo prizidka k 
ZD Tržič. Kot pa je opozorilo 
nekaj svetnikov, se tudi dru-
štvom vse draži (ob tem so 
opozorili na dopis Športne 
zveze Tržič) in bi bilo po nji-
hovem mnenju treba to upo-
števati pri dodeljevanju pro-
računskega denarja. Prora-
čun za vložitev predlogov si-
cer ostaja odprt vse do konca 
septembra.

»Kar je v proračunu obveznega, smo upoštevali, povsod drugje pa malo odvzeli. Kljub temu 
proračunskim porabnikom še naprej omogočamo nemoteno, a varčnejše delovanje. Gre za to, da 
naslednje leto preživimo, četudi skromneje,« je ob potrditvi osnutka tržiškega občinskega proračuna 
za 2023 poudaril podžupan Dušan Bodlaj.

Suzana P. Kovačič

Bohinjska Bistrica – Zače-
nja se že enajsta sezona pro-
jekta Varno na kolesu, v ka-
terem se mladi kolesarji so-
delujočih osnovnih šol pre-
izkušajo v raznovrstnih na-
logah. Osnovna šola dr. Ja-
neza Mencingerja je v pro-
jektu doslej izmed vseh slo-
venskih šol sodelovala naj-
večkrat, zato sta soorganiza-
torja Zavarovalnica in druž-

ba Butan plin učence za 
izvrstno opravljene naloge v 
preteklem šolskem letu nag-
radila s servisom koles.

Domenili so se, da jih ot-
roci že zjutraj pripeljejo na 
šolsko dvorišče, in med-
tem ko so bili v šoli, sta jih 
mojstra serviserja natančno 

pregledala. Posebno pozor-
na sta bila na zavore in pre-
stave. Če je bilo treba kaj 
popraviti, sta to storila, če je 
bila težava večja, sta s poseb-
no obešanko, ki sta jo pritr-

dila na kolo, o tem obvesti-
la otroke oziroma njihove 
starše.

Vse dopoldne so se na ser-
visu pred šolo ustavljali tudi 
številni drugi kolesarji, pok-
lepetali, povprašali za nas-
vet ali se dogovorili za po-
pravilo. Popoldan pa so svo-
ja kolesa na servis pripeljali 
še starši, ki so v šolo prihaja-
li po svoje otroke.

Marjana Ahačič

Maša Likosar

Učenci OŠ dr. Janeza Mencingerja so se v petek v šolo 
pripeljali s kolesi, mojstra serviserja pa sta nato v času, 
ko so bili otroci pri pouku, kolesa pregledala, popravila 
oziroma priporočila zahtevnejše popravilo. / Foto: Gorazd Kavčič

V Spodnjih Gorjah bodo uredili nov park s kolesarskim poligonom, vadbenim kozolcem in bralnim 
gnezdom, ki se bo imenoval Park prijateljstva in združevanja.

Park prijateljstva in združevanja Mojstra pregledala 
kolesa šolarjev

Smer proračuna: varčevanje
SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA  

NA DOMU - ZD KRANJ VABI K UPORABI  
NOVE STORITVE

Takšna obravnava je lahko zelo hitra in poteka v 
sproščenem domačem okolju. Znani so primeri, 
ko pacienti predolgo čakajo na institucionalno 
rehabilitacijo, za nekatere pa je obisk ambulan-
te prenaporen in stresen. Fizioterapija na domu 
skrajša in izboljša zdravljenje, npr.  po zahtevnih 
poškodbah (po odpustu iz bolnišnice), prispeva k 
rehabilitaciji pred in po časovno omejenem zdravili-
škem zdravljenju, pomaga pri ohranjanju samostoj-
nosti starejših, skrajša bolniški stalež. Vsaka obravna-
va je individualno prilagojena, v skladu z najboljšo 
prakso in najnovejšimi svetovnimi smernicami. Na 
domu izvajamo vrsto metod in tehnik: kinezio-
terapijo – krepitev mišic po poškodbah/operacijah, 
vadba za izboljšanje sklepne gibljivosti, učenje hoje 
in uporabe pripomočkov; elektroterapijo – protibole-
činska stimulacija, ultrazvok, magnetna terapija, ele-
ktro stimulacija za krepitev mišic; manualne terapije 
za izboljšanje pomičnosti mehkega tkiva, obravnava 
brazgotin; respiratorne fizioterapije in fizioterapije  
za nosečnice in porodnice. Na voljo vsak dan v  
tednu: ob ponedeljkih, sredah in petkih med 10. in 
14. uro, ob torkih in četrtkih pa med 11. in 15. uro. 
Naročite se lahko na 040 206 150 ali po e-pošti  
fth.na.domu@zd-kranj.si. Velika fizioterapevtska ob -
ravnava 55 minut/55 evrov, mala 40 minut/40 evrov.

Posebno pozorna sta bila 
na zavore in prestave.
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Kranj – V uredništvu smo 
prejeli pismo Kranjčana 
Matica Slavička, ki se prito-
žuje nad (pre)pogostim in 
glasnim cerkvenim zvonje-
njem v starem mestnem je-
dru Kranja. »Urnik zvonje-
nja se je pred kratkim spre-
menil in po novem v cen-
tru zvoni zelo pogosto – več 
kot 80-krat dnevno oz. več 
kot 30.000-krat letno,« trdi. 
Na Facebooku je ustanovil 
tudi skupino Stanovalci pro-
ti glasnim zvonovom Kranj, 
kamor vabi vse, ki se jih ta 
problematika tako ali druga-
če dotika

Stanovalec: Postavite se v 
našo kožo

Matic pravi, da med 6. in 
22. uro vsak dan zvoni vsa-
kih petnajst minut za ozna-
čevanje ure, poleg tega se 
čez dan zvrsti še sedem tri-
minutnih zvonjenj in zve-
čer vsaj desetminutno zvo-
njenje, za nameček pa vsako 
poluro, skupno petnajstkrat 
v dnevu, še približno enomi-
nutno melodično zvonjenje. 
»Zvonjenje ure je standar-
dna praksa po veliko cerkvah 
in nas po večini ne moti, bolj 

so problematična vsa druga 
zvonjenja. Vsa ta zvonjenja 
so glasna in zelo dolga,« je 
zapisal. »Vse, ki se vas to ne 
dotika direktno, samo pro-
sim za toliko empatije, da 
se postavite v našo kožo in 
si predstavljate, kakšen je 
naš vsakdan. Npr. kakšni so 
naši vikendi, ko verjamem, 
da bi se marsikdo rad malce 
naspal, pa ima skoraj na vsa-
kih 15 minut neprostovolj-
no, glasno, neugasljivo bu-
dilko ...« je poudaril.

»Cerkev pogostost zvo-
njenja upravičuje s tradicijo 
in turistično privlačnostjo. 
A kljub temu da živim v 

centru, še nikoli nisem videl 
nobene skupine turistov, ki 
bi pretirano uživala v zvon-
cih, kaj šele, da bi ti turisti za-
radi tega kaj več prinesli v tu-
ristično blagajno. Medtem 
pa za neko globoko ukoreni-
njeno tradicijo ne more iti, 
glede na to, da so melodič-
ne zvonike namestili lani, 
urnik zvonjenja pa tudi pri-
lagodili pred kratkim,« je še 
navedel Matic.

Župnik: Zvonjenje že tišje 
in manj pogosto

Kranjski župnik Andrej 
Naglič odgovarja, da je cer-
kveno zvonjenje in bitje 
stolpne ure v Župniji Kranj 
primerljivo z zvonjenjem 
in bitjem po drugih sloven-
skih krajih. To pomeni na-
poved maše ob 7.15 in 18.45 
oz. ob nedeljah ob 7.45, 9.45 
in 18.45, Angel Gospodov ob 
7. in 12. uri ter sončnem za-
hodu, Jezusova smrt na kri-
žu ob petkih ob 15. uri, delo-
pust ob sobotah ob 16. uri in 
napoved ure od 6. do 22. ure. 
»Igranje melodičnega zvo-
novja oziroma t. i. Glocken-
spiel, ki je v slovenskem me-
rilu posebnost in nekaj obi-
čajnega v evropskem pog-
ledu (npr. Dunaj, Gradec, 

München, Innsbruck, Stras-
bourg), pa je primerljivo z 
igranjem melodičnih zvo-
nov po krajih srednje in za-
hodne Evrope, ki imajo bo-
gato kulturno tradicijo, tj. 
vsako uro na pol od 7.30 do 
21.30. Ostalih zvonjenj v sta-
rem mestnem jedru Kranja 
ni,« je razložil.

»Tudi nobeno zvonjenje 
ne traja več kot tri minute, 
razen za v primeru ročne-
ga pritrkovanja ob posebnih 

praznikih in večerni ave, če 
upoštevamo zaporedno zvo-
njenje po enega zvona na več 
cerkvah v mestnem središču 
– Pungart, Rožnovenska in 
Kancijan. Melodije melodič-
nega zvonovja trajajo največ 
po 1,5 minute,« je še dejal žu-
pnik.

Kot je še poudaril, so v zad-
njih dveh letih jakost cerkve-
nega zvonjenja zmanjšali z 
namestitvijo manjših kla-
div in namestitvijo polken 

na odprtinah pri zvono-
vih, ki zvok ustrezno duši-
jo in usmerjajo. »Zmanjša-
li smo tudi obseg cerkvene-
ga zvonjenja, in sicer z ome-
jitvijo dolžine posamezne-
ga zvonjenja na tri minu-
te ter ukinitvijo pogrebnega 
zvonjenja in zvonjenja nav-
čka v mestu. Slednje znese 
45 ur zvonjenja manj letno. 
Ukinili smo tudi nočno bit-
je stolpne ure, ki zato ne bije 
od 22. do 6. ure,« je pojasnil.

Simon Šubic

Zvonjenje v kranjskem zvoniku je za nekatere moteče, za druge pa del slovenske tradicije.  
/ Foto: Gorazd Kavčič  

Kranj – Čeprav je Mestna ob-
čina Kranj na svoji Facebook 
strani objavila obvestilo Di-
rekcije RS za infrastruktu-
ro, da bo na nadvozu in ces-
ti nad Savskim otokom za-
radi preplastitve cestišča v 
prvi polovici septembra po-
lovična zapora, o kakršnih-
koli delih do zdaj ni bilo ne 
duha ne sluha, čeprav je vo-
zišče na tem odseku nuj-
no potrebno popravila. Na 
njem so se namreč že poleti 
pojavile poškodbe, ki so ne-
varne predvsem za motoris-
te, na kar so avgusta opozo-
rili tudi gorenjski policisti.

Zakaj napovedanih del še 
niso izvedli, nismo izvedeli. 
Na direkciji za infrastruktu-
ro so nam le pojasnili, da so 
s poškodbami na nadvozu 
čez Savski otok, ki so ga v le-
tih 2018 in 2019 rekonstru-
irali, zanj pa je bilo v marcu 
2020 izdano dovoljenje za 
neomejeno uporabo, sezna-
njeni. »Ker je objekt še v ga-
rancijski dobi, smo ustrezno 

ukrepali in izvajalca gradbe-
nih del pozvali k odpravi na-
pak. Aktivnosti za sanacijo 
poškodovanega vozišča so v 
teku,« so sporočili.

A omenjeni nadvoz ni edi-
ni cestni odsek v Kranju, na 
katerem so gradbinci pri ob-
novi opravili slabo delo. Po-
dobna poškodba vozišča, 
a v manjšem obsegu, se je 

namreč že pred časom poja-
vila tudi na Delavskem mo-
stu čez Savo, na katerem je 
potekala temeljita obnova v 
letih 2019 in 2020. Spom-
nimo: Dela so obsegala sa-
nacijo nosilnih elementov 
konstrukcije in zgornje vo-
ziščne konstrukcije objek-
ta ter zamenjavo opreme na 
mostu, v novembru 2020 pa 

je bilo nato izdano tudi do-
voljenje za neomejeno upo-
rabo mostu. Tudi ta most je 
torej še v garancijski dobi. 
»Obstoječe stanje objekta in 
njegovih elementov smo že 
preverili na terenu. Ugoto-
vljene pomanjkljivosti bodo 
odpravljene še v času garan-
cijske dobe,« so odgovorili 
na direkciji.

V Kranju ni potrebna le sanacija vožišča na nadvozu čez Savski otok, ki so ga obnovili v letu 2019, 
temveč tudi na Delavskem mostu, obnovljenem šele pred dvema letoma.

Simon Šubic

Nevarnih poškodb na cesti nad Savskim otokom v Kranju še vedno niso odpravili, enako 
velja za Delavski most. / Foto: Tina Dokl

Poškodbe že po nekaj letih

Nekateri prebivalci kranjskega mestnega jedra se pritožujejo nad glasnim in pogostim cerkvenim zvonjenjem. Kranjski župnik pa pravi, da sta zvonjenje in 
bitje ure primerljiva z drugimi slovenskimi kraji.

So zvonovi res preglasni

Škofja Loka – Mednarodni 
dan ozaveščenosti o izgubah 
hrane in odpadni hrani, ki je 
29. septembra, bodo v Škofji 
Loki letos zaznamovali z iz-
menjavo ozimnice.

Tako bodo Ekologi brez 
meja v sodelovanju z občino 
in Komunalo Škofja Loka, 
Razvojno agencijo Sora in 
Lidlom Slovenija pripravi-
li zanimiv dogodek. V četr-
tek med 8. in 12. uro bodo na 

škofjeloški tržnici oziroma 
na parkirišču nekdanje vo-
jašnice pripravili izmenjavo 
ozimnice. Na stojnico lahko 
prinesete marmelade, kom-
pote, vloženo sadje in zele-
njavo, omake in druge vlože-
ne dobrote.

Izmenjali si jih boste lah-
ko z drugimi obiskovalci, pa 
tudi Ekologi brez meja in os-
tali sodelujoči obljubljajo, da 
bodo poskrbeli za lepo oblo-
ženo stojnico.

»Namen izmenjave je, da 
se poslovimo od še uporab-
nih živil, ki smo jih morda 
dobili v dar, pa nam sploh 
ne teknejo in jih ne znamo 
uporabiti ali pa bi prepros-
to radi pokusili nekaj nove-
ga,« pravijo organizatorji in 
dodajajo, da bodo mednaro-
dni dan brez zavržene hrane 
zaznamovali tudi s pogovo-
ri, nasveti in recepti iz Reci-
klirane kuharije, ki jih na po-
budo Lidla Slovenija ustvar-
jajo šolarke in šolarji v pro-
jektu Hrana ni za tjavendan. 
Komunala Škofja Loka se bo 
pridružila z ozaveščanjem 
in aktivnostmi na temo od-
padnega jedilnega olja,

Tokrat bo rdeča nit prire-
ditve geslo Poglej, povohaj, 
poskusi.

V četrtek med 8. in 12. uro bodo na škofjeloški 
tržnici oziroma na parkirišču nekdanje vojašnice 
pripravili izmenjavo ozimnice.

Vilma Stanovnik

Matic pravi, da med 6. in 
22. uro vsak dan zvoni 
vsakih petnajst minut 
za uro, poleg tega se 
čez dan zvrsti še sedem 
triminutnih zvonjenj in 
zvečer vsaj desetminutno 
zvonjenje, za nameček 
pa vsako poluro, skupno 
petnajstkrat v dnevu, še 
približno enominutno 
melodično zvonjenje.

Izmenjava ozimnice 
v Škofji Loki

Rdeča nit prireditve 
je letos slogan Poglej, 
povohaj, poskusi.
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Cerklje na Gorenjskem – Pri-
reditev so pripravili v so-
delovanju s Klubom Libe-
rius Cerklje, posvečena pa 
je Ivanu Hribarju. Navzoče 
je pozdravila predsednica 
Kulturnega društva Folklo-
ra Cerklje Irena Naglič. Pri-
reditev je povezovala Vida 
Plevel, s plesi in pesmimi so 
navdušili Folklorna skupina 
Kulturnega društva Folklo-
ra Cerklje, Klub Liberius 
Cerklje, pevca ljudskih pe-
smi in godca Jožica in Jože 
Rekar iz Trboj, ki sta zaigra-
la na diatonično harmoniko 
in bršljanov list, ter ljudski 
godci Cerkljanski gavnarji.

Življenjsko zgodbo Ivana 
Hribarja, rojenega 19. sep-
tembra 1851 leta v Trzinu, 
v družini s šestimi otroki, 
umrlega pa 18. aprila 1941. 
leta, sta predstavili prof. Da-
niela Močnik in Lilijana Sku-
bic. Prof. Daniela Močnik je 

pripravila in v ospredje pos-
tavila Hribarjeve spomine, 
ki so na vseh ravneh drago-
ceno pričevanje o avtorju kot 
možu načel. Lilijana Sku-
bic je predstavila Hribar-
jevo mladost, Silva Česen 
je interpretirala Hribarjev 
Sonet, objavljen v pesniški 
zbirki Brstje, ki sta jo 1872 

v Mariboru izdala s prijate-
ljem Filipom Haderlapom. 
Kako pomemben mož je bil 
za Cerklje in celotno Slove-
nijo, so obiskovalci izvede-
li v zgodbah, ki so bile pred-
stavljene skozi kulturni pro-
gram prireditve. Program so 
združili s Klubom Liberius, 
ki ga uspešno vodi Daniela 

Močnik. Ivan Hribar je bil 
politik, diplomat, publicist, 
ljubljanski župan in banč-
nik, a po srcu Cerkljan, ki 
je pogorišče Ukeževe hiše 
po načrtih češkega arhitek-
ta Jana Vladimirja Hraskyja 
prenovil v Hribarjevino, ki 
je po stoletju in pol še vedno 
vredna ogleda.

Članice Kluba Liberius Cerklje z Ireno Naglič, predsednico Kulturnega društva Folklora 
Cerklje (v narodni noši) / Foto: Janez Kuhar

Bašelj – Pravzaprav gre za 
neke vrste domači kulinarič-
ni dogodek, ki pa je v svojem 
pomenu precej širši, saj obi-
skovalcem približa tudi oku-
se drugih narodov. Ponovno 
ga je gostila dolina potoka 
Belice, natančneje košarkar-
sko igrišče. V bližini je tudi 
manjše nogometno igrišče, 
tako da so tokrat tradicional-
no nogometno tekmo, na ka-
teri svoje moči merijo mla-
di in poročeni, nadgradili še 
z okusnim jedmi. Zmagali 

so poročeni, da pa je že zad-
njih deset let tako, se je poša-
lil nekdo med njimi.

Rekreativnim nogome-
tašem je šla hrana v slast, 
ravno tako so jo pohvalili 
tudi obiskovalci. Za doma-
či priokus so poskrbeli z ja-
bolčnim in skutinim zavit-
kom ter okusnimi in rav-
no prav velikimi flancati. 
Kot vedno je predsednica 
TD Bašelj Jana Smolej pos-
krbela še za domači kruh, 
medtem ko nam je Aleksan-
dra Zibelnik Badii predsta-
vila perzijski kotiček, kjer 

smo se spoznali s sladkor-
jem z žafranom ter tistim 
v kamnu ter izvedeli mar-
sikaj o pitju čaja, sama pa 
je tudi soprogu pomagala 
pri pripravi kebaba. Že lani 
je imela občutek, da je oku-
sov vsako leto več, začeli pa 
so pred leti najprej z iran-
sko kuhinjo, saj je njen so-
prog Iranec. Takrat je tudi 
lepo strnila smisel dogod-
ka: bistvo je v tem, da želijo 
ustvarjati enotnost. »Ved-
no namreč iščemo, zakaj se 
razlikujemo, mi pa tu stre-
mimo k povezovanju. In kaj 

povezuje bolje kot hrana?« 
je povedala.

Domačinka Nina Roblek je 
letos poskrbela za korejske pa-
lačinke, čokoladne in mesne, 
medtem ko je njen oče pripra-
vil okusen čili z mesom. Pre-
cej pozornosti in pohval pa je 
tokrat dobila tudi govedina 
stroganov, ki je v originalu ru-
ska jed. Komur pa ni bilo do 
jedi na žlico, je lahko pokusil 
sataraš, medtem ko je Zamira 
iz Kirgizije pripravila cmoke 
z mesom. Našo pozornost je 
pritegnila tudi zanimiva bela 
omaka, ki so jo obiskovalci z 

veseljem jedli poleg kebaba. 
»Mast-o Khiar. Jogurt, kisla 
smetana, kumare, koper, sol 
in poper so njene sestavine,« 
izvemo ime perzijske omake, 
ki jo radi primerjajo z grškim 
tzatzikijem.

Kdor si je zaželel nekaj 
sladkega, si je lahko privoščil 
tudi bašljanske čapalinke 

oziroma palačinke, hitro pa 
se je praznil tudi krožnik 
z zanimivimi grižljaji, po-
dobnimi mini picam, le da 
je bilo uporabljeno testo za 
kruh, na katerega je nanes-
la mešanico divjega česna, 
drobnjaka in olivnega olja, 
kot je razložila Smolejeva, ki 
jih je tudi pripravila.

V Bašlju so ponovno gostili Mednarodno kuhno – Enotnosti v raznolikosti. Kljub slabemu vremenu je 
bil izbor jedi pester, obiskovalcev pa tudi kar lepo število.

Alenka Brun

Šenčur – V osnutku prora-
čuna za leto 2023 načrtujejo 
11,5 milijona evrov prihod-
kov in dobrega 12,8 milijo-
na odhodkov. Med temi naj-
večji delež, več kot petdeset 
odstotkov, namenjajo inve-
sticijam. Presežek odhod-
kov nad prihodki je 1,3 mi-
lijona evrov, razliko bodo 
pokrili s sredstvi na računu 
ob koncu letošnjega leta in 
z dodatnim zadolževanjem. 
Šenčurska občina načrtu-
je zadolževanje za milijon 
evrov in odplačilo dolga na 
podlagi pogodbe o zadolže-
vanje iz leta 2019. Občinski 
svetniki so v uro dolgi raz-
pravi podali več predlogov, 
med drugim povišanje sej-
nine, več sredstev za delova-
nje mladih in društva upo-
kojencev, za razvoj turizma 
in čebelarstva.

Kot je po seji pojasnil šen-
čurski župan Ciril Kozjek, 
želijo v prihodnjem letu v ce-
loti realizirati projekt nama-
kalnega sistema, s katerim 
bi omogočili namakanje 231 

hektarjev zemljišč na obmo-
čju Trboj, Žerjavke in Preba-
čevega.

Druga pomembna inve-
sticija bo gradnja cestne in-
frastrukture, in sicer ces-
te Šenčur – zahod, Šenčur–
Britof in Weingerlove ulice. 
Za vse tri je skupno predvi-
denih nekaj več kot 1,8 mili-
jona evrov.

Ena od prednostnih nalog 
so tudi vzdrževalna dela v 
šolah in vrtcih, med drugim 
načrtujejo zamenjavo dotra-
janih oken in zunanjih vrat 
v šenčurskem vrtcu. Zače-
li bodo urejati športni park 
v Hotemažah, ob cesti Šen-
čur–Voklo pa med kolesar-
sko stezo in bencinskim ser-
visom Petrol načrtujejo ure-
ditev koloparka.

»V vsakem naselju so 
predvidene določene inve-
sticije, ki so bile oblikovane 
na podlagi predlogov pred-
sednikov vaških in krajev-
nih skupnosti,« je povedal 
župan in še dodal, da bodo 
v končni predlog proračuna 
vneseni še določeni predlogi 
in spremembe.

Maša Likosar

Janez Kuhar

Kljub dežju je bil simpatični kulinarični dogodek dobro obiskan. / Foto: Alenka Brun

Kulturno društvo Folklora Cerklje je v okviru občinskega praznika Občine Cerklje na Gorenjskem, ki 
ga praznuje 23. septembra, na obletnico smrti slovenskega gledališkega igralca, režiserja in pedagoga 
Ignacija Borštnika, v četrtek zelo uspešno pripravilo spominski dan na vrtu Hribarjeve vile v Cerkljah.

V spomin Ivanu Hribarju Največ za investicije

Okusni domači in tuji grižljaji

Šenčurski občinski svetniki so na trideseti redni 
seji sprejeli osnutek proračuna za leto 2023.

Jabolčni zavitek / Foto: Alenka Brun

Govedina stroganov je imela kar veliko »odjemalcev«. / Foto: Alenka Brun
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Škofja Loka – Škofja Loka je 
z italijansko občino Medici-
na, ki leži vzhodno od Bo-
logne, pobratena že od leta 
1966. Medicina je poleg 
Škofje Loke pobratena še s 
francoskim mestom Romil-
ly-sur-Seine, italijanskima 
mestoma Spinete in Pescia 
ter mestom Tifariti v Zahod-
ni Sahari.

»Hitro je bilo spoznati, da 
meščani vedo za naše pobra-
tenje, prav tako pa poznajo 
Škofjo Loko, saj so jo mno-
gi tudi že obiskali. Tako so 
na nas ves čas gledali s pri-
jazno naklonjenostjo,« je po-
vedal pooblaščenec za med-
narodno sodelovanje Občine 
Škofja Loka Miha Ješe in do-
dal, da so po dveh dveh pan-
demičnih letih letos znova 
pripravili srednjeveški festi-
val, ki celotno mesto za tri 
dni ponese v čase Friderika 
Barbarosse in postane čarob-
no prizorišče viteških iger, 
turnirjev lokostrelcev, plesov 
ter sprevodov, mesto se po-
naša s pravim čarovniškim 

gozdom, koncerti ter boga-
to tržnico in številnimi resta-
vracijami po vsem mestu.

»Vrhunec festivala je v so-
boto zvečer, ko po mestu po-
teka kraljevska povorka s 
Friderikom Barbarosso na 
čelu, tej pa sledi izvedba sre-
dnjeveške igre palio, na ka-
teri se v različnih disciplinah 
za zmago merijo posame-
zne mestne četrti. Nato sledi 

dvorna pojedina, ki v priso-
tnosti kralja Barbarosse, žu-
pana mesta Medicina in šte-
vilnih obiskovalcev poteka 
na enem od glavnih mestnih 
trgov. Večerjo spremlja bo-
gat program srednjeveških 
iger, plesa in glasbe,« je po-
jasnil Miha Ješe.

Škofjeloška delegacija se 
je nato skupaj s predstavniki 
nekaterih drugih pobratenih 

mest udeležila sprejema pri 
županu mesta Medicina Ma-
tteu Montanariju.

»Po omejenih stikih zad-
njih let zaradi koronavirusa 
smo tako ponovno vzposta-
vili dobre odnose in se dogo-
vorili, da nam delegacija Me-
dicine vrne obisk v času lo-
škega Historiala meseca ju-
nija prihodnje leto,« je tudi 
povedal Miha Ješe.

Na sprejemu pri županu Medicine / Foto: arhiv Občine Škofja Loka

Škofja Loka – Gorska re-
ševalna služba (GRS) Ško-
fja Loka je bila ustanovlje-
na leta 1978, pomagajo pa 
zlasti ob nesrečah v gorah, 
pa tudi ob naravnih in dru-
gih nesrečah. Minulo sobo-
to so del svoje dejavnosti pri-
kazali v nekdanji škofjeloški 
vojašnici.

»Današnji dan smo prip-
ravili na željo Krajevne skup-
nosti Kamnitnik, saj smo se 
že od pomladi dogovarja-
li, da predstavimo svojo de-
javnost. Pripeljali smo svo-
je avtomobile, s seboj smo 
prinesli opremo, ki jo upo-
rabljamo pri reševanju, prav 
tako smo prinesli lutko, s ka-
tero prikazujemo oživljanje, 
prikazali smo tudi delovanje 
avtomatskega defibrilator-
ja,« je povedal načelnik GRS 
Škofja Loka Jernej Ržen.

Člani GRS Škofja Loka so 
letos imeli že vrsto interven-
cij. »Če se bo tak trend nada-
ljeval, bomo imeli rekordno 

sezono. Lani smo imeli celo 
sezono 25 intervencij, sedaj 
smo komaj septembra in jih 
je bilo že 22. Zelo nas prese-
neča tudi to, da smo pri tem 
imeli že štiri smrtne žrtve: 
po eno na Blegošu, Starem 
vrhu, Lubniku in Ratitovcu. 
Reševali smo večinoma pla-
nince, prav tako pa smo so-
delovali pri reševanju težkih 

poškodovancev v gozdovih,« 
pojasnjuje načelnik Ržen in 
dodaja, da so zelo zadovolj-
ni, ker imajo letos novo so-
dobno vozilo. »To se pozna, 
saj laže dostopamo do mes-
ta nesreče, prav tako tja lažje 
pripeljemo opremo. Avto se 
je na naših cestah in brezpo-
tjih izkazal za res uporabne-
ga,« je še povedal Ržen.

Sicer pa je trenutno v GRS 
Škofja Loka aktivnih 25 re-
ševalcev, letos pa so na Sta-
rem vrhu pripravili tudi sre-
čanje veteranov Gorske reše-
valne zveze Slovenije. Prav 
tako so se uspešno udeležili 
tekmovanja gorskih reševal-
cev Slovenije iz prve pomo-
či, kjer so že drugič zapored 
zmagali.

Čeprav še niti septembra ni konec, se število reševanj škofjeloških gorskih reševalcev že bliža rekordu. 
Svoje delo so minulo soboto predstavili v nekdanji vojašnici.

Vilma Stanovnik

Železniki – Občina Železni-
ki nadaljuje obnovo Plečni-
kovega spomenika žrtvam v 
Dolenji vasi. Spomenik dr-
žavnega pomena so že spo-
mladi na grobo očistili stre-
ho in ob pregledu strešnikov 
ugotovili, da so ti v razmero-
ma dobrem stanju in jih ni 
treba menjati, zato jih bodo 
sedaj očistili in premazali z 
zaščitno snovjo.

Kot je pojasnil župan An-
ton Luznar, bodo očistili in 
zaščitili tudi ostrešje in ko-
vinske dele, poleg tega pa 

bodo očistili spomenik in 
obnovili napise ter uredi-
li dostopno pot od držav-
ne ceste do spomenika in 
odvodnjavanje. Na predlog 

strokovnjaka iz Arboretuma 
Volčji Potok so že odstrani-
li tudi del brez v okolici spo-
menika.

«Želja je, da letos, če bo 
na voljo dovolj sredstev, 
zasadimo nazaj breze vsaj 
v zgornjem delu, okoli spo-
menika, v nadaljevanju pa 
bi odstranili tudi ostale 
breze ob dostopni poti in 
jih zamenjali z mlajšimi, 
da bi bilo stanje približno 
tako kot na začetku ob po-
stavitvi spomenika,« je raz-
ložil župan in dodal, da naj 
bi z deli končali do konca 
oktobra. Obnova, ki jo izva-

ja škofjeloško podjetje Ga-
ber prestige, je vredna 64 
tisoč evrov in jo s 30 tisoč 
evri sofinancira ministr-
stvo za kulturo.

Ana Šubic

Vilma Stanovnik

Za prikaz dejavnosti gorskih reševalcev je bilo veliko zanimanje tudi med mladimi.  
/ Foto: Vilma Stanovnik

Plečnikov spomenik v Dolenji vasi naj bi obnovili do konca 
oktobra. / Foto: Gorazd Kavčič

Delegacija Občine Škofja Loka se je v pobrateni Medicini pred kratkim udeležila srednjeveškega 
festivala Il Barbarossa, sprejel pa jo je tudi župan Matteo Montanari.

V pobranteni Medicini so bili 
lepo sprejeti

Obnova spomenika 
v Dolenji vasi

Žal se obeta rekordno leto

Dolenja vas – Občina Že-
lezniki bo ob državni cesti v 
Dolenji vasi uredila površi-
no za kolesarje in pešce na 
350 metrov dolgem odseku 
Vistop–Širokar. Kot je po-
jasnil občinski svetovalec za 
investicije Peter Košir, bodo 
s to investicijo zgradili edi-
ni manjkajoči odsek ploč-
nika ob glavni cesti v Dole-
nji vasi, ker pa bo površina 

široka 2,5 metra, jo bodo 
lahko uporabljali tudi ko-
lesarji. Gradnjo izvaja pod-
jetje CVP s podizvajalcem, 
podjetjem Lavaco. Po po-
datkih Koširja naj bi jo kon-
čali najkasneje do konca no-
vembra, sicer pa bodo dela 
izvajali ob polovični zapori 
ceste. Investicija, ki poteka 
v okviru prve faze projekta 
kolesarske povezave Selca–
Dolenja vas–Ševlje, bo stala 
174 tisoč evrov.

Ana Šubic

Zgradili bodo površino za 
kolesarje in pešce

Ob državni cesti v Dolenji vasi bo Občina Železniki uredila 
350 metrov dolgo površino za kolesarje in pešce. / Foto: Ana Šubic
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Zali Log – Na Zalem Logu 
že od leta 2015 dalje doma-
čini ter člani kulturnega in 
turističnega društva orga-
nizirajo prav posebno dru-
ženje, na katerem se vse 

vrti okoli zelja, skozi leta pa 
je dogodek prerasel celo v 
večdnevno zabavo. Praznik 
zelja je minuli konec tedna 
ponovno zaživel in obisko-
valcem ponudil tisto, kar je 
na Zalem Logu najboljše – 
zelje.

»Praznik oziroma zdaj že 
kar festival zelja na Zalem 
Logu organiziramo pred-
vsem zato, ker želimo oh-
raniti tradicijo. Naša vas je 
že od svojih začetkov znana 
po posebnih zeljnih glavah, 
ki so večje, vendar ne težje, 
niso tako zbite,« je poveda-
la Klavdija Škulj, predsedni-
ca Kulturnega in turistične-
ga društva Zali Log. Pojasni-
la je, da so imele v preteklo-
sti vse hiše poseben pros-
tor, imenovan zelnik, na ka-
terem so pridelovali zeljne 
glave, nekateri za prodajo, 
drugi zgolj za lastno porabo. 
»Tudi v društvu smo se pred 
dvema letoma odločili posta-
viti svoj zelnik, ki ga zaradi 
praznika zelja uporabljamo 
za pridelovanje te vrtnine,« 
je še dodala Škuljeva. Po pri-
povedovanju je zalološko 

zelje tako kakovostno zaradi 
posebne, senčne lege, ugo-
dnega podnebja in rodovit-
ne prsti.

Letos so obiskovalci lah-
ko ponovno uživali v tržni-
ci, na kateri so organizator-
ji ponudili domače, lokalne 
proizvode, na voljo je bila 
degustacija zeljne potice in 

avtohtonega žganja imeno-
vanega Zelouc, ki mu zna-
čilno zeleno barvo dajejo na-
močeni zeljni listi. Dogaja-
nje se je začelo že v petek z 
otroško kulinarično delav-
nico, sobotni dan pa je po-
leg zeljnega kosila, ki ga za 
obiskovalce pripravljajo va-
ške gospodinje, dopolnilo 

tudi potopisno predavanje 
Afrika. Nedeljski program 
so zaradi slabega vremena 
sicer izvedli v okrnjeni obli-
ki, odpadel je namreč pohod 
v Sušo, kulturnemu progra-
mu, tržnici in odličnim zelj-
nim jedem pa se kljub de-
ževnemu vremenu niso od-
povedali.

Zali Log je prebivalcem po vsej Sloveniji poznan po odličnih zeljnih glavah, 
ki v deželico sence in zelja, kot vasico radi imenujejo domačini, privablja 
mnoge zelja željne obiskovalce. Tokrat prav na Praznik zelja.

Železniki – Muzejsko društvo Železniki vabi na Večer pripo-
vedovanja, ki bo ta četrtek ob 19. uri v Krajevni knjižnici Že-
lezniki. Dogodek, ki bo potekal ob Dnevih evropske kulturne 
dediščine, bo tokrat postregel s športnimi zgodbami, ki jih 
v Selški dolini ne manjka. »Vsak poslušalec bo, če bo želel, 
lahko tudi pripovedovalec. Večer bosta povezovali Katarina 
Primožič in Katja Mohorič Bonča,« so sporočili organizatorji.

Večer pripovedovanja športnih zgodb

Žiri – Jutri, na svetovni 
dan turizma, bodo v Žireh 
predstavili projekte, sofi-
nancirane v okviru projekta 
CCI4Tourism, ki ga Razvoj-
na agencija Sora v mednaro-
dnem partnerstvu izvaja z 
namenom razvoja in spod-
bujanja inovativnega, krea-
tivnega in trajnostnega tu-
rizma na Škofjeloškem. Pri 
tem bodo posebno pozor-
nost namenili projektu Tu-
rističnega društva (TD) Žiri, 
ki je za nov interaktivni ze-
mljevid Žirov prejel najviš-
ji možni znesek sofinanci-
ranja.

Zbrali se bodo ob 16.30 
pred Kulturnim središčem 
Stare Žiri, od koder se bodo 
v spremstvu predstavni-
kov TD Žiri in podjetja De-
ver odpravili na kratek spre-
hod po delu poti žirovske 

kulturne nepremične de-
diščine in ob tem predsta-
vili interaktivni zemlje-
vid Žirov. Pot bodo zaklju-
čili na Vrtu in galeriji Krži-
šnik, kjer bodo predstavili 
vrt in projekt digitalizacije 
rastlin, nato pa še druge pro-
jekte, za katere so pridobili 
sredstva v okviru CCI4To-
urism. Rozamunda in TD 
Škofja Loka bosta predsta-
vila svoj projekt spominkov 
Loške hiše, KUD Kamot in 
TD Gorje tematsko pot s sli-
kanico Volčje potovanje od 
Vintgarja do Soteske, gostil-
na Pr' Pepet in E-Art Institut 
svoj glasbeno-gastronomski 
abonma Loške glasbene vi-
lice, Domačija Tešnak pa 
otroški glasbeni tabor. Sode-
lujoči iz primorsko-notranj-
ske regije bodo predstavili 
projekta Čajanka z grofico 
Greto in butične nastanitve 
BelaKapa.

Kreativni in 
trajnostni turizem

Mateja Rant

Nika Toporiš

Marsikdo se je na Prazniku zelja ustavil zaradi pestre ponudbe na tržnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Zalološke zeljne glave

1. stran

Novi prostori, novi potenciali
»V letu 2018 smo spreje-

li odločitve in poleti 2020 
zaključili gradnjo prizidka 
ter tako ustvarili odlične pro-
store, ki bodo omogočili rast 
programov poslovnih enot 
EC-sistemi in Laboratorij-
ski sistemi,« je pojasnil Če-
mažar in dodal, da so z no-
vim prizidkom pridobili 850 
kvadratnih metrov poslov-
nih prostorov, ki se razpro-
stirajo v treh etažah. Celotno 
stavbo so preuredili tudi z vi-
dika menjave stavbnega po-
hištva, prezračevanja in ure-
ditve požarne varnosti.

Poleg predsednika upra-
ve sta pri slavnostnem pre-
rezu traku sodelovala di-
rektorja poslovnih enot Na 
Plavžu Andrej Eržen (La-
boratorijski sistemi) in Loj-
ze Demšar (EC-sistemi). Er-
žen nas je na kratko popeljal 
po časovni premici vse od 

prevzema podjetja Tehtni-
ca v letu 2000 dalje, med-
tem ko je Demšar v svojem 
nagovoru opozoril na glavno 
vrednost podjetja, zaposle-
ne: »Poslovna stavba nam 
omogoča večanje kapacitet 

za zadovoljevanje potreb 
trga in nadaljnjo rast. Glav-
na vrednost pa se skriva v so-
delavcih, to so pravi genera-
torji dodane vrednosti. Dela-
ti v tako odlični ekipi je ve-
liko veselje, čast in odgovor-
nost.« Da so vodstvu Dome-
la uslužbenci res pomemb-
ni, priča tudi gradnja par-
kirne hiše na glavni lokaci-
ji v Železnikih, ki bo omilila 
problematiko parkiranja za 
zaposlene in naj bi se pred-
vidoma zaključila do zime.

Po slavnostnem prere-
zu traku je sledil ogled pro-
izvodnih prostorov in pi-
sarn, kjer so si obiskovalci 
lahko ogledali različne pro-
dukte, proizvodne proce-
se ter končne izdelke. Dan 
odprtih vrat je potekal tako 
Na Plavžu kot tudi na loka-
ciji Otoki, to soboto med 9. 

in 13. uro pa bo poleg slav-
nostnega odprtja prenovlje-
nega dela stavbe v Retečah 
potekal tudi na obeh loka-
cijah v Škofji Loki – v Rete-
čah in na Trati. »Dan odpr-

tih vrat je pravzaprav odgo-
vor na želje zaposlenih, saj 
so že večkrat izrazili, da bi 
si radi proizvodnjo ogledali 
tudi na drugih lokacijah. Po 
drugi strani pa je treba pou-
dariti tudi kadrovski vidik, 
morda se bo kdo od obisko-
valcev odločil, da prestopi v 
Domelove vrste,« je še pojas-
nil Čemažar.

Ogled proizvodnih prostorov in procesov pod vodstvom Domelovih strokovnih sodelavcev 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Otroci so se preizkusili tudi v ribanju. / Foto: Gorazd Kavčič

Direktorja poslovnih enot Na Plavžu Andrej Eržen (levo) 
in Lojze Demšar (desno) ter predsednik uprave Domel 
Holdinga Matjaž Čemažar / Foto: Gorazd Kavčič

Skupno je investicija v 
nov prizidek Domelovega 
objekta Na Plavžu stala 
dva milijona evrov.

Ob svetovnem dnevu turizma v Žireh pripravljajo 
sprehod po delu poti žirovske kulturne 
nepremične dediščine, predstavili pa bodo tudi 
interaktivni zemljevid Žirov.
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Bled – Večina programa 
mednarodnega srečanja 
je bila namenjena čarob-
nim umetnikom, ki so do-
godek izkoristili za druže-
nje in izmenjavo izkušenj. 
Izobraževali so se na semi-
narjih, obogatili svojo zbir-
ko rekvizitov in se odpravi-
li na vodene oglede po Ble-
du. Kot je pojasnil Toni Me-
žan, tajnik Društvo čarobnih 
umetnikov, ki deluje že leto 
in pol in združuje 21 članov, 

sta bila gostujoča predava-
telja Christian Grase iz Ve-
like Britanije, ki je izreden 
inovator novih rutin s kar-
tami, in Slovenec Niko Fric, 
ki je večkratni prvak v mo-
deliranju balonov. Srečanja 
se je udeležilo šestdeset ča-
robnih umetnikov iz različ-
nih držav, od Avstrije, Itali-
je, Nemčije, Hrvaške, Srbi-
je, Anglije do Slovenije.

Na svoj račun pa so prišli 
tudi vsi drugi ljubitelji skriv-
nostnega čarobnega sve-
ta. V soboto je bil namreč v 

Festivalni dvorani Bled na 
sporedu Gala Magic Show, 
kjer je nastopilo šest medna-
rodno priznanih in uveljav-
ljenih umetnikov – čarode-
jev. Gledalci so lahko uživali 
ob različnih zvrsteh čarobne 
umetnosti, od manipulacij 
in iluzij do komične magije. 
Nastopili so: Magic Aleksan-
der, ki je trenutno v Sloveniji 
medijsko najbolj prepozna-
ven, gost iz Srbije je bil Igor 
Trifunov, ki je eden najbolj-
ših manipulatorjev, obisko-
valce je nasmejal komični 

čarodej Gerhard Lattacher 
iz Avstrije s samostojnim 
nastopom ter kot del dueta 
Men in jeans. Barve doma-
čega društva sta zastopala 
Zlatko Brlić - Brlini s poetič-
no točko in Magic Wladimir, 
ki je bil tudi moderator pro-
grama z najavami nastopa-
jočih v več jezikih. Čarobno 
dogajanje je popestrila su-
perfinalistka oddaje Slove-
nija ima talent Tamia Šeme 
s čarobnim plesom v zraku.

Vladimir Mikek oziro-
ma Magic Wladimir nam 

je povedal, da ni čarovnik 
niti čarodej, temveč čarob-
nik. »Gre za skovanko iz be-
sedne zveze čarobni ume-
tnik. Ob tem je pomembno, 
da razumemo, da sam čarov-
niški trik ni umetnost, umet-
nost je s trikom ljudi navdu-
šiti, zabavati in jih popeljat 
v pravljični svet neverjetne-
ga in nepričakovanje. Zato je 
čisto vseeno, kakšen trik iz-
vedeš, če z njim dosežeš za-
dovoljstvo gledalcev. Sicer pa 
je precej lažje postati čarob-
ni umetnik, če v sebi skrivaš 
tudi igralski talent,« je pojas-
nil sogovornik, ki pravi, da je 
za izvedbo tovrstnih trikov 
potrebno veliko vaje in iz-
kušenj. »Ko gledaš čarobno 
predstavo, pravzaprav ne že-
liš vedeti, v čem je trik, saj bi 

v tistem trenutku čarobnost 
izpuhtela. Lepše je namreč 
biti očaran kot razočaran. Ve-
činski del predstave temelji 
na presenečenju, kjer je tudi 
nemogoče lahko mogoče.«

Tudi po besedah Meža-
na, ki se je prvega trika nau-
čil pred 35 leti ravno na Ble-
du, ko mu je oče na kmečki 
poroki kupil poseben rekvi-
zit, in sicer strojček za izde-
lovanje denarja, so gledalci 
na odru videli stvari, za kate-
re marsikdo reče: »Pa saj to 
je nemogoče!« Ob tem nam 
je zaupal še en trik, ki pri-
vede do posebne čarovnije: 
»Če človek želi osvojiti pun-
co, potem mora pri tem upo-
rabiti trik iskrenosti in naj-
večja čarovnija je, če punca 
ostane z njim.«

Maša Likosar

Magic Aleksandru sta se na odru pridružila tudi gledalca 
Matjaž in Matejka. / Foto: Gorazd Kavčič

Žlebe – V Arriachu v Avstri-
ji je bila pred kratkim med-
narodna razstava kuncev, 
ki so se je udeležili tudi slo-
venski gojitelji. Najprestiž-
nejši naziv je prejel obarva-
ni pritlikavec Jožeta Ločni-
škarja iz Žlebov. Njegov sa-
mec v sivi barvi je bil izbran 
za najlepšega.

»To mi veliko pomeni. 
Kunca, ki je prejel ta laska-
vi naziv, sem imel zelo dob-
ro pripravljenega. Ima iz-
redno dobro dlako, je pra-
ve teže, ima pravo po-
končno držo, je dominan-
ten ... Prepričan sem bil, da 
bo dobro ocenjen, nisem pa 
pričakoval, da bo prav naj-
lepši. Na razstavi je bil tudi 
njegov brat, ki pa je bil za 
pol točke slabše ocenjen. Z 
njim bom šel na naslednjo 
razstavo,« je po prihodu iz 

Avstrije pojasnil Jože Ločni-
škar, član Društva rejcev 
malih živali Jesenice. Naj-
lepši kunec je na svet prišel 
februarja letos. Na razstavi 
je sodelovalo 17 ekip, v vsa-
ki je bilo 11 različnih rejcev. 
Štirje kunci slovenskih rej-
cev so dobili naziv šampion, 

poleg Ločniškarjevega, ki je 
bil ob tem še najlepši, tudi 
kunec Dušana Suhadolni-
ka, prav tako člana jeseni-
škega društva.

Ločniškar kunce goji že od 
leta 1978, leto kasneje je na-
redil izpit za sodnika za oce-
njevanje kuncev. Trenutno 

ima doma okrog devetde-
set kuncev. Z njimi redno 
obiskuje razstave. »Od sep-
tembra do decembra sem 
veliko po razstavah v tujini. 
Skrb za kunce je zame spro-
stitev. Vsak dan zahtevajo 
dve do tri ure dela. Žal ugo-
tavljam, da smo večinoma 
samo še starejši rejci. Mlaj-
ših ni. To je problem v celotni 

Evropi. Nekaj je to povezano 
s časom, nekaj tudi s finan-
cami,« še pove Ločniškar, ki 
je bil pred leti na razstavah 
zelo uspešen tudi z morski-
mi prašički. Leta 2016 je pre-
jel priznanje za najlepšo ko-
lekcijo, kar mu še danes po-
meni največ. Je tudi edini v 
Sloveniji, ki je bil na razsta-
vah Alpe-Adria nagrajen za 

kunce, perutnino, morske 
prašičke in golobe.

Živali ima rad že od mla-
dih nog. Poleg kuncev ima 
trenutno doma še koko-
ši. Sprostitev mu predsta-
vlja tudi delo na vrtu. »Je 
za dušo,« še doda. Za vrt 
skrbita skupaj z ženo Vanjo 
Ločniškar, ki je znana tudi 
kot Marješka Pehta.

Jože Ločniškar že vrsto let goji kunce, s katerimi na razstavah osvaja najvišja 
mesta. Na mednarodni razstavi kuncev v avstrijskem Arriachu je bil njegov 
obarvani pritlikavec izbran za najlepšega samca.

Maja Bertoncelj

Jože Ločniškar iz Žlebov ima trenutno doma okrog devetdeset kuncev. / Foto: Maja Bertoncelj

Ima najlepšega kunca

Zlatko Brlić - Brlini s poetično točko, kjer so se predmeti 
pojavljali in izginjali / Foto: Gorazd Kavčič

Društvo čarobnih umetnikov, ki združuje čarodeje iz različnih krajev Slovenije, je minuli konec tedna na Bledu organiziralo prvo Mednarodno srečanje 
čarodejev Bled 2022. Obiskovalce so »začarali« v soboto, ko je na odru Festivalne dvorane nastopilo šest čarobnih umetnikov iz Slovenije in tujine.

Kjer je tudi nemogoče lahko mogoče

Najlepši kunec z mednarodne razstave v Arriachu v Avstriji 
/ Foto: Maja Bertoncelj

Toni Mežan, predsednik Društva čarobnih umetnikov, 
Marko Drljepan in Vladimir Mikek - Magic Wladimir  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Tako se je začelo, 16. del

Možakar (mislim, da je bil 
Joža Polda) je potem naprej 
molil rožni venec. Odgovar
jala je vsa župnijska srenja. 
Zatem znova pesem. Orga
nist Tone je izbral tisto »Ci
ril, Metod, varujta slovanski 
rod!« Mogočno in zavzeto je 
pela vsa cerkev. Morda je bil 
takrat med nami tudi kdo, ki 
mu ta pesem ni segla v srce? 
Saj potem tudi organist 
Tone ni več dolgo ostal na 
svojem mestu … Še velikok
rat smo se zbirali na podo
ben način. Kdaj je bil z nami 
tudi duhovnik, star gospod 
iz Dobrave. Ameriškega dr
žavljana so ga Nemci pustili 
doma. Čeprav je bila za Jugo
slavijo vojna končana, se je 
prava šele začenjala. Spet so 
padale človeške žrtve. Ubija
li so tujci, uspelo jim je naš
čuvati celo brata proti bratu. 

Ravno iz tega sovraštva izha
jajoče žrtve pa so bile najtež
je in najbolj žalostne … Pol
na štiri leta je potem v naši 
domovini tekla kri, so gore
li domovi, umirali talci in 
vseh vrst obsojenci. Množi
le so se žalostne, pa drago
cene žrtve na eni in na dru
gi strani. Žrtve iz našega ma
lega, tako težko preizkuše
nega naroda. Slednjič smo 
vendar dočakali konec voj
ne. Žal pa ne tudi konec sov
raštva. V tem, ko so ene žrtve 
povišane v zvezde, pa so gro
bovi drugih izravnani z zem
ljo in na njih ne sme niti za 
dan mrtvih zagoreti sveča …

Na železniški postaji 
Soteska

Na tej postaji sem op
ravljal delo kretnika. Vla
kovni odpravnik je bil Ne
mec, vsi drugi smo bili 
Slovenci. Neke noči smo 

opazili na stezi, ki je vodi
la z Gorjuš proti Mokremu 
logu, luč. Opaziti jo je bilo 
samo od časa do časa in vsa
kokrat je bila bliže dolini. 
Vedeli smo pač, da tisto luč 
nosi partizan, verjetno jih je 
bilo celo več. Prometnik je iz 
svojega predala vzel pištolo 
in jo položil na mizo. »Zdaj 
pa lahko pridejo banditi,« je 
rekel po nemško. Bil sem te
daj z njim v pisarni sam in 
mu nisem imel kaj ugovar
jati. Sam zase sem bil pač 
prepričan, da bi bilo najbo
lje, če bi mož tisto reč kar 
lepo skril še kam delj kot v 
predal mize. Minevale so 
ure in nič posebnega se ni 
zgodilo. Naslednjo noč sem 
bil spet v službi. Tokrat je 
bil prometnik Slovenec. Po
govarjala sva se o vsem mo
gočem, tudi o partizanski 
borbi. Od postaje Nomenj 
je sprejel tovorni vlak, ki je 

od tam tudi že odpeljal. Ko 
je nato Boh. Bela ponudila 
motorno vozilo, je prome
tnik to zavrnil, naj tam po
čaka na tovorni vlak. Potem 
sva čakala. Čas, potreben za 
vožnjo vlaka z Nomenja, je 
potekel, vlaka pa od niko
der. Čudno in sumljivo se 
nama je to zdelo. Sam sem 
šel gledat in poslušat na pe
ron. Kmalu sem iz dalje 
zaslišal oster pisk lokomo
tive. Drugega nič – in slu
til sem, da se je vlaku zgo
dilo nekaj nepredvidenega. 
Obvestil sem o tem prome
tnika. Ta je ukazal postavi
ti uvozni signal za vlak na 
stoj in je sprejel iz Boh. Bele 
motorko. V nekaj minutah 
je z njo dospela močna poli
cijska patrulja. Po kratkem 
posvetovanju so odločili, da 
se odpeljejo vlaku naproti. 
Jaz pa da moram z njimi. 
Tesno mi je bilo pri srcu, ko 

sta me medse na zadnji se
dež posadila dva policista. 
Sama pa sta vsak na svo
jo stran usmerila vsak svo
jo strojnico. Bal sem se, da 
bo zdaj zdaj zaropotalo iz 
gošče ob progi. Na tihem pa 
sem vendar upal, da so se 
partizani, če so v akciji us
peli, umaknili. Na savskem 
mostu smo srečali vlako
vodjo, ki je z lučjo v roki peš 
šel proti postaji, da bi poro
čal o dogodku. Povedal je, 
da je lokomotiva in nekaj 
vagonov iztirilo zaradi od
vite in odmaknjene tirnice. 
Prisedel je in vsi smo se od
peljali proti vlaku. Po ogle
du in kratkem zapisu smo 
se vrnili na postajo. Pristoj
nim na Jesenicah so poro
čali o dogodku in zahtevali 
pomožni vlak. Ta naj bi pri
peljal opremo in delavce, da 
dvignejo vlak in popravijo 
progo. Danilo se je že, ko je 

naročeni vlak dospel na po
stajo Soteska. Prometnik je 
strojevodjo obvestil pisme
no in ustmeno, kje se na
haja iztirjeni vlak, in pomo
žnega odpravil proti »Un
falstelle«. Z vlakom so bili 
tudi nekateri uslužbenci 
jeseniškega »Betriebsam
ta«. Strojevodja je bil Slo
venec, ki je šele pred dne
vi prišel iz begunjskih za
porov. Nekaj minut po od
hodu vlaka je bilo iz proge 
slišati silen pok. Kmalu se 
je eden od višjih udeležen
cev vrnil na postajo in pove
dal, da se je pomožni vlak z 
vso hitrostjo zaletel v iztir
jeno lokomotivo. Strojevod
ja je napačno presodil kilo
metražo na progi, oviro pa 
je opazil prepozno. Ob trče
nju je iztiril še drugi stroj, 
se razbil službeni in poško
doval orodni voz.

Janez Kunšič 

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

Kranjska Gora – Planinska 
zveza Slovenije in portal 
Siol.net že vrsto let zapored 
obiskovalce povabita k izbi
ri naj planinske in naj viso
kogorske koče v Sloveniji. 
Osmo sezono izbora jesta 
zaznamovala spremenjen 
način glasovanja: ocenjeva
nje po treh kriterijih – ureje
nost, gostoljubje in ponud
ba – in dejstvo, da je en upo
rabnik za posamezno pla
ninsko kočo med celotnim 
glasovanjem lahko glasoval 
samo enkrat. Pred dvema 
letoma je naziv naj planin
ska koča dobil Mihov dom 
in tudi letos je koča ob ces
ti na Vršič dobila največ gla
sov v vseh treh kategorijah. 
»Kot za planinca markacija 
pomeni, da gre po pravi poti 
proti cilju, tako je za oskrbni
ka takšno priznanje potrdi
tev, da dela prav,« je povedal 

Aleš Štefe, ki ima s partner
ko Petro Bratuša Mihov dom 
v najemu zadnja tri leta.

»Težko je primerjati obisk 
v zadnjih treh letih, ker sta 
bili prvi dve sezoni koron
ski. Letošnja poletna sezona 
je bila odlična, kaj dosti bolj
ša v sestavi ekipe, v kakršni 
smo bili, skoraj ne more biti. 
Pomoč v koči je danes težko 
dobiti. Za delo v kuhinji ni 
bilo kandidata, v strežbi in 
pri izdaji hrane pa sta nama 
poleg že ustaljene ekipe po
magala še dva dijaka. Pri
jetno sva bila presenečena, 
kako pridna sta bila.«

V slast gre vse, povezano 
z imenom Miha

»Pri kulinariki vztraja
va, da se vse, kar ponudi
va, pripravi v naši mali ku
hinji. Trmasto vztrajava pri 
planinski, sveže pripravlje
ni hrani, za to pa potrebu
ješ veliko časa. Sestavine 

kupujeva pri lokalnih pro
izvajalcih.« Gostje veliko 
povprašujejo po jedeh, pove
zanih z imenom Miha (Mi
hov krožnik, Mihova eno
lončnica), pa seveda tudi po 
štrukljih, zavitku ... V sezo
ni imata na dan po štiri, pet 
enolončnic, ki jih menjata, 
ker se nekateri gostje vrača
jo tudi po nekaj dni zapored. 
Njuni gostje pa so planinci, 
kolesarji, motoristi, avtomo
bilisti, pohodniki, turisti. Še 
posebno med tednom so bili 
poleti glavnina tujci – od vse
povsod.

Težava poletja: 
pomanjkanje vode

Trenutno rešujejo najve
čjo letošnjo težavo poletja 
– pomanjkanje vode. »Celo 
omejiti sva morala delov
ni čas med tednom, da se je 
do konca tedna, ko je največ 
obiskovalcev, nabralo več 
vode. Goste, ki so nastanitev 

rezervirali vnaprej, sva sicer 
vse lahko sprejela, novih žal 
ne. Svoj izvir vode imamo 
nad kočo, vendar letos za
radi slabe zime z malo sne
ga in dežja ni zadostoval.« 
O rešitvi pa je Štefe pojasnil: 
»Našli smo še en dodaten iz
vir in bo treba v to investira
ti. Vodo iz novega izvira bova 
dala v analizo, da se prepri
čamo o njeni neoporečnosti. 
Največ pa za Mihov dom na
redi s snegom bogata zima.«

Iščeta pomoč za delo 
v koči

»Po desetih letih trdega 
dela v planinskih kočah sva 
rekla, da bova en dober del 
truda vložila v to, da dobi
va še en dodaten par, da se 
lahko malo menjamo, ker 
v vseh teh letih nisva imela 
pravega dopusta. To bo tudi 
za goste boljše, ker sva mo
rala vsaj v špici sezone prej 
zaključiti kuhinjo, ker sva 

bila sama in sva zvečer pri
pravljala hrano za naslednji 
dan. Treba si je tudi odpočiti, 
da si potem še boljše volje.« 
Štefe je že deset let v oskrb
niški vlogi, prej še v Valva
sorjevem domu pod Stolom, 
kjer sta z Bratuševo kar trik
rat prejela naziv naj planin
ska koča.

Sodelovanje je odlično
Kot sta še poudarila, dob

ro sodelujeta s Planinskim 
društvom Kranjska Gora, ki 
je lastnik Mihovega doma. 
»Večje investicije uredimo 
skupaj. Ker imava dolgo
ročen najem koče, sva tudi 
sama nakupila nekaj opre
me in veliko postorila. Po
membno nama je, da je koča 
urejena, zunaj in znotraj.« 
Med načrti je že omenjena 
ureditev nemotene oskrbe 

z vodo, skupaj s planinskim 
društvom bodo postavili 
novo drvarnico, najemnika 
bosta posodobila tudi sple
tni rezervacijski sistem.

»Glede gostoljubnosti pa 
dodajam, da ima vsak kdaj 
slab dan, a po večini se res 
trudimo, da smo prijazni. 
Največ težav imamo s tu
risti, ki jim ni jasno, da so 
prišli v planinsko kočo, ne 
v gostilno. Čisto drugačno 
vzdušje je, če imaš kot gos
te prave planince. Takrat te
žav ni.«

Do konca septembra je 
Mihov dom odprt vsak dan, 
z oktobrom, ko narava še po
sebno lepo obarva macesne, 
pa ob petkih, sobotah in ne
deljah. In tako bo vse do za
četka nove sezone, ki jo v Mi
hovem domu začenjajo pred 
prvomajskimi prazniki.

Od leve: Aleš Štefe, predsednik PD Kranjska Gora Marko 
Kopač, Petra Bratuša in predsednik PZS Jože Rovan  
/ Foto: Mihov dom

Suzana P. Kovačič

»Pomembno je, da je koča urejena, zunaj in znotraj.«

Naj planinska koča 2022 je tako kot že predlani Mihov dom na Vršiču, so v tradicionalnem izboru odločili obiskovalci gora. »Hvala vsem, ki podpirate 
najino delo in delo najine ekipe,« se zahvaljujeta najemnika koče Aleš Štefe in Petra Bratuša.

Trmasto vztrajava pri planinski hrani

(se nadaljuje)

Planinska, sveže pripravljena hrana / Foto: Mihov dom
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Največ nagrad Loškemu odru
V soboto se je v Kulturnem domu Postojna končalo tridnevno 60. Linhartovo srečanje, 
najpomembnejše srečanje ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji, kjer so podelili matičke in posebna 
priznanja. Med prejemniki so bili tudi ustvarjalci KUD Fofité iz Medvod in Loškega odra Škofja Loka.

Kranj – V tekmovalnem spo-
redu, v katerem so se gledali-
ščniki potegovali za matičke, 
se je zvrstilo sedem predstav. 
Izbrane predstave je ocenje-
vala tričlanska strokovna ži-
rija, ki ji je načelovala gleda-
liška in filmska igralka Judi-
ta Zidar, njena člana pa sta 
bila tudi igralca Rok Krava-
nja in Urban Kuntarič. Ma-
tička za najboljšo predsta-
vo v celoti je žirija podelila 
predstavi Slava Klavora Spo-
menik v izvedbi gledališke 
skupine PMM (Pekarna Ma-
gdalenske mreže Maribor) v 
režiji Viktorja Megliča. Ma-
tičke so prejeli še KUD Fo-
fité iz Medvod za najboljšo 
kolektivno igro v predstavi 
Kri in voda ter Bojan Tram-
puš za vlogo dr. Landernaua 
in Matej Čujovič za vlogo Pa-
carela v predstavi Strasti, laži 
in maček v žaklju gledali-
ške skupine Loški oder Ško-
fja Loka. Žirija je podelila še 
tri posebna priznanja, in si-
cer Nives Mikulin za izvedbo 
songa v predstavi Strasti, laži 
in maček v žaklju, za uprizo-
ritev klasičnega besedila Pod 
svobodnim soncem Združe-
nim gledališkim ustvarjal-
cem društev ZKD Celje in 
za angažirano predstavo Iz-
poved mazohista v izvedbi 
Žaba gleda&išča, PD Vrho-
vo.

Kolektivna igra
Ker v predstavi Kri in voda 

medvoškega KUD Fofité ni 
bilo mogoče posebej ome-
niti zgolj ene igralske kre-
acije, so tej uprizoritvi po-
delili matička za kolektivno 
igro. Kot je zapisala žirija, 

kakovost vseh treh igralcev 
temelji na izčiščenosti 
dramskih likov ter medse-
bojni igralski podpori na 
odru. »Igralci vzpostavljajo 
močne odnose, ki natančno 
izrišejo zgodbo ter konflikte 
med liki in na zabaven način 
predstavijo resne življenjske 
situacije,« je pojasnila žirija.

Tri nagrade
Ustvarjalci Loškega odra 

iz Škofje Loke so si prislu-
žili tri nagrade. Matička za 
najboljši vlogi sta si po lan-
skem Linhartovem srečanju 
znova priigrala Bojan Tram-
puš in Matej Čujovič, tokrat 
za vlogi dr. Landernaua in 
Pacarela v uprizoritvi Strasti 
laži in maček v žaklju. Tram-
puš je komisijo prepričal s 
svojo izjemno prezenco ter z 
mirnostjo, avtentičnostjo in 
zadržanim humorjem, za-
radi česar »njegova vloga de-
luje izjemno prepričljivo«, 

so zapisali v utemeljitvi. 
Medtem pa so za Čujoviče-
vo igralsko bravuro zapisa-
li: »Je suveren in konsisten-
ten ter izvrsten v vseh pre-
skokih, ki lik naredijo pla-
stičen. Njegova telesna na-
selitev in poigravanje s fran-
coskim jezikom ter oper-
nim petjem pa vlogi dodajo 
žlahtnost.« Nives Mikulin 
pa je žirija za izvedbo son-
ga v predstavi Strasti, laži in 
maček v žaklju podelila po-
sebno nagrado – diplomo za 
izvedbo songa. »Interpreta-
cija zimzelene pop uspešni-
ce Nora misel v izvedbi Ni-
ves Mikulin je nepozabna,« 
je utemeljila žirija.

Kakovostnih predstav 
vedno več

Producent za gledališko 
dejavnost pri JSKD in vod-
ja festivala Linhartovo sre-
čanje Jan Pirnat je ob odpr-
tju povedal, da se rez, ki ga 

je prineslo pandemično leto 
2020, pozna tudi na podro-
čju ljubiteljskega gledališča. 
Dejal je, da je bilo leto 2021 
leto prebolevanja, letošnje 
pa je leto okrevanja, saj se je 
na regijske izbore spet pri-
javilo zdravih 78 predstav. 
Med njimi so jih regijske 
selektorice izbrale 21, ki si 
jih je ogledal državni selek-
tor Miha Golob. Veliko po-
membnejše pa je, kot pou-
darjata tako Pirnat kot selek-
tor Golob, da je kakovostnih 
predstav še vedno več, kot se 
jih lahko uvrsti na zaključ-
ni festival, na katerem se jih 
predstavi le sedem.

Na festivalu so podeli-
li tudi Linhartove listine in 
Linhartove plakete za 2019, 
2020 in 2021. Plaketo je pre-
jel Bojan Dornik (2021), li-
stine pa Zdenka Bevc (2021), 
Tjaša Klanjšček (2021), Ser-
gej Dolenec (2020), Mira 
Bolte (2019).

Maša Likosar

Posebno priznanje za izvedbo songa v predstavi Strasti, laži in maček v žaklju Loškega odra 
Škofja Loka je prejela Nives Mikulin. / Foto: Matej Maček

Duplje – Pretekli teden so v 
galeriji Graščine v Dupljah 
odprli razstavo fotogra-
fij domačina in člana Foto-
grafskega društva Janez Pu-
har iz Kranja Viktorja Šmi-
da, ki se je pred 16 leti včla-
nil v društvo in v sorazmer-
no kratkem času prejel šte-
vilna domača in tuja prizna-
nja. Fotografija ga je priv-
lačila že od otroštva naprej 
in se je že pred pol stoletja 
vključil v tedaj zelo uspešen 

dupljanski fotografski in 
nato filmski klub.

Razstavi v domačem kra-
ju, odprta bo do 14. oktobra, 
je dal pomenljiv naslov, ki 
pove vse o njegovem odno-
su do fotografije in narave: 
Čarobni gozd. Prav narava 
me nagovarja k fotografiji, je 
na odprtju razstave o svojem 
delu povedal Viktor. Sko-
zi objektiv ne vidi le dreves, 
ampak tudi obiskovalce goz-
da, svet cvetic in živali, od 
močeradov in polžev do ko-
bilic in metuljev. Dolgoletni 

predsednik Fotografskega 
društva Janez Puhar Kranj 
in mojster fotografije Vasja 
Doberlet je na odprtju raz-
stave fotografij povedal, da 
je bil Viktor vedno ustvarja-
len fotograf in zagnan pri or-
ganizaciji razstav, kot infor-
matik pa je pomagal pri na-
biranju izkušenj z digitalni-
mi fotografijami. Razstava 
v dupljanski graščini je po-
klon gozdu, v katerem vidi 
Viktor več kot večina njego-
vih obiskovalcev. Fotografi-
ra v različnih trenutkih leta 

in v različnih trenutkih dne-
va. Zaveda se, da je fotogra-
firanje slikanje s svetlobo. 
Viktor je bil v gozdu v pravih 
trenutkih, ko je bila tam pra-
va svetloba, je povedal Vasja 
Doberlet.

Udeležence odprtja raz-
stave sta nagovorila župan 
Občine Naklo Ivan Meglič, 
ki je z Viktorjem sodeloval 
v nekdanjem uspešnem 
fotografskem in filmskem 
klubu Duplje, in fotogra-
fova hči dr. Mateja Šmid 
Hribar, ki je pripovedovala 

o zgodovini, posebnostih 
in pomenu Udin boršta, 
v katerem je nastalo veli-
ko očetovih fotografij. Za 

glasbeni okvir je z igra-
njem na flavto poskrbela 
domačinka Ula Uranič iz 
Zgornjih Dupelj.

Razstava je poklon gozdu. Viktor ga opazuje in vidi več kot večina obiskovalcev, je o fotografu Viktorju 
Šmidu iz Zgornjih Dupelj dejal mojster fotografije Vasja Doberlet.

Kranj – V Layerjevo hišo že tretje leto prihaja Medvrsticami, 
festival neukročenega verza, ki predstavlja odprt prostor za 
srečevanje ljubiteljev poezije in sodobnih načinov izražanja. 
Z aktualnimi avtorji domače literarne scene in različnimi de-
lavnicami vabi vse generacije k aktivni kreativnosti in udeležbi 
na literarnih dogodkih. Medvrsticami se upira vsem etiketam, 
predalom in žanrom ter stremi h kritičnemu mišljenju. S fe-
stivalom Layerjeva hiša tudi napoveduje organizacijo letoš-
njega državnega prvenstva v slamovski poeziji v Kranju. Na 
festivalu, ki bo potekal med 28. septembrom in 1. oktobrom, 
bodo med drugim sodelovali Andraž Polič in Primož Pirnat 
ter Igor Saksida in Masayah. Pripravljajo tudi premierno pred-
vajanje kratkega poetičnega filma s tematiko Kirke na Jadranu 
(28. september ob 19. uri), delavnico kritiškega pisanja (30. 
september ob 17. uri) in tekmovanje slamovske poezije – pre-
dizbor za gorenjska predstavnika na državnem prvenstvu v 
slamovski poeziji, ki bo oktobra 2022 v Layerjevi hiši v Kranju 
(1. oktober ob 20. uri).

Festival neukročenega verza

Naklo – Naklanci 30. sep-
tembra zaznamujejo šesto 
obletnico bogatega kultur-
nega dogajanja v Pavlinovi 
galeriji, kjer Kulturno ume-
tniško društvo LIK Naklo 
vseskozi skrbi za predsta-
vitev raznovrstnih likovnih 
ustvarjalcev tako iz doma-
če občine kot tudi mnogih 
zanimivih avtorjev od dru-
god. Ob tem se teme razstav 
mnogokrat navezujejo na 
Naklo oziroma na kako nje-
govo posebnost.

Ob tej priložnosti je dru-
štvo pripravilo skupinsko 
razstavo slik z motivi gora 
in hribov. Predstavlja se tri-
najst avtorjev – Rajko Bo-
gataj, Vinko Bogataj, Mar-
jan Burja, Lojze Dežman, 
Francka Globočnik, Martin 
Goričanec, Alojzija Murn, 
Zdravko Purgar, Branko 

Škofic, Slavica in Lojze 
Štirn, Jože Valenčič in Izi-
dor Vrhovnik – s sedemnaj-
stimi slikami, razstavlje-
ni pa so tudi štirje zanimi-
vi manjši leseni kipi. Na sli-
karskih platnih so zažive-
li priljubljeni gorski moti-
vi, ki jih na Gorenjskem ne 
manjka. Največ slik je nare-
jenih v tehniki olje na plat-
nu, nekaj ustvarjalcev pa se 
je odločilo za akrilne barve 
ali akvarel.

Odprtje razstave je poteka-
lo v prijetnem vzdušju, obo-
gatili so ga s poezijo, glas-
bo in domačimi kulinarični-
mi dobrotami. Po besedah 
predsednice društva Aloj-
zije Murn Pavlinova galeri-
ja tako ostaja prizorišče ka-
kovostnih razstav ter ostalih 
kulturnih dogodkov in kot 
takšna pomemben del lokal-
ne pa tudi regionalne kultur-
ne krajine.

V Pavlinovi galeriji v Domu Janeza Filipiča v 
Naklem je do konca septembra na ogled skupinska 
slikarska in kiparska razstava Krajina – gore.

Lepote gorskih 
krajin

Samo Lesjak

Jože Košnjek

»K fotografiranju me najbolj nagovarja narava,« je na 
odprtju razstave svojih fotografij v Dupljah povedal Viktor 
Šmid. Levo župan Občine Naklo Ivan Meglič. / Foto: Jože Košnjek

Čarobni gozd Viktorja Šmida
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Škofja Loka – Superpokal 
je bil uvod v letošnjo košar-
karsko sezono. Na parke-
tu Športne dvorane Poden v 
Škofji Loki sta se v petek po-
merila ljubljanska Cedevita 
Olimpija in domžalski He-
lios Suns. Tako kot ob kon-
cu lanske sezone, ki se je za-
ključila s finalom Lige Nova 
KBM, so bili boljši Ljubljan-
čani, aktualni državni in po-
kalni prvaki. Zmagali so s 
112 : 85, potem ko so vodili 
skozi celotno tekmo.

Optimistični po sezoni 
presežkov

Za Olimpijo je to že enaj-
sta superpokalna lovorika, 
tretja zapored, Domžalča-
ni še naprej ostajajo brez 
nje. V ekipi zmagovalcev je 
navdušil Yogi Ferrel, ki je 
bil izbran za najkoristnej-
šega igralca tekme, zbral je 
27 točk, pri poražencih pa 
jih je Tibor Mirtič dosegel 
19. Domžalčani s svojo igro 
niso bili zadovoljni, kar je 
poudaril tudi trener Dejan 
Jakara: »Predvsem smo na-
redili ogromno taktičnih 
napak. Od igralcev, ki so 
že dlje časa z nami, tega ni-
sem pričakoval. Ne rečem 
pa, da se nismo borili.« V 
ekipi imajo enega profesi-
onalca manj kot lani, s či-
mer je še večje breme na 
nosilcih igre. Jakara za cilj 
nove sezone postavlja po-
novitev finala v državnem 
prvenstvu in uspehov v ligi 
ABA 2.

Pred tekmovalnim uvo-
dom v sezono so v KK He-
lios Suns imeli občni zbor. 
Med drugim so dolgoletne-
mu košarkarskemu delavcu 
Ladu Gorjanu podelili naziv 

častnega člana kluba, se ozr-
li na pretekli sezoni in pogled 
usmerili tudi že v novo. »Za 
nami sta dve popolnoma raz-
lični sezoni. Prvo je zaznamo-
vala epidemija in je potekala 
skoraj neregularno, druga pa 
je bila za domžalsko košarko 

sezona presežkov. Minulo 
poletje je bil pred nami težak 
izziv zagotavljanja sredstev, 
da lahko nadaljujemo enako 
ambiciozno. Pozitivne učin-
ke rezultata žal vztrajno izni-

čujejo za šport težke zunanje 
okoliščine. Kljub temu smo 
sestavili konkurenčno in 
atraktivno člansko ekipo ter 
čvrst in širok mladinski po-
gon, ki je doživel nekaj pre-
vetritev. Vsekakor se še nap-
rej naslanjamo na lokalno in 

družbeno odgovorno filozo-
fijo, ki jo nam narekuje naš 
generalni pokrovitelj, po-
pestreno z mednarodno pri-
sotnostjo v ligi  ABA 2,« pra-
vi Matevž Zupančič, direk-
tor kluba.

Gorenjci začenjajo doma
Ta konec tedna se bo za-

čela Liga Nova KBM. Eki-
pa Helios Suns bo v petek 
doma gostila moštvo Hopsi 
Polzela (ob 20. uri), LTH Ca-
sting prva tekma čaka 1. ok-
tobra doma proti Iliriji (ob 
18.30), Gorenjsko gradbe-
no družbo Šenčur pa 3. ok-
tobra prav tako doma proti 
ekipi Terme Olimia Podče-
trtek (ob 18. uri).

V Superpokalu so se pomerili košarkarji Cedevite Olimpije (v svetlejših dresih) in ekipe 
Helios Suns. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Triindvajse-
ti september je dan, ki ga 
zadnja tri leta poznamo kot 
praznik slovenskega špor-
ta. Na letos praznični pe-
tek in dan kasneje je Olim-
pijski komite Slovenije na 
ljubljanskem Kongresnem 
trgu združil več kot štiri-
deset panožnih zvez, ki so 
s športnimi izzivi navduše-
vale predvsem osnovnošol-
sko mladino. Ambasador 
deskanja na snegu je bil no-
silec treh olimpijskih kolajn 
Žan Košir.

Izkušeni Tržičan je v druž-
bi brata Črta, nekoč je ska-
kal na smučeh, zdaj pa je 
vsestranski rekreativec, na 

improviziranem letnem de-
skarskem poligonu v dveh 
dneh za deskanje navduše-
val predvsem osnovnošol-
sko mladino. Udeleženec šti-
rih olimpijskih iger je pole-
tje preživel aktivno, v nasled-
njih dneh pa ga čakajo prvi 
snežni treningi. »Končno je 
le zapadlo dovolj snega na 
ledenikih. Počakal bom, da 
se vreme in podlaga stabili-
zirata, nato pa grem končno 
na robnik. V oktobru imam 
v načrtu vsaj 15 ledeniških 
treningov,« napoveduje Ko-
šir, ki bo po slovesu dolgole-
tnega reprezentančnega tre-
nerja Izidorja Šušteršiča na 
snegu vadil pod okriljem Lo-
čana Jureta Hafnerja, ta je 
bil zadnja leta del kitajskega 

strokovnega štaba. »Tako 
kot z Izidorjem sva bila tudi 
z Juretom reprezentančna 

kolega. Dobro se poznava, 
seveda ima Jure mojo pod-
poro in ne dvomim, da se bo 
dobro izkazal v novi vlogi,« 
je optimističen Košir, ki je s 
Hafnerjem in druščino sne-
žno podlago že začutil na tre-
ningih starta v snežnem tu-
nelu Nordijskega centra Pla-
nica. »Občutki so pravi, ana-
lize so pokazale, da sem pri 
izvedbi še kako pomembne 
prvine hiter in praktično ne-
zmotljiv,« nam je še povedal 
38-letnik, ki je s svojimi iz-
kušnjami vedno dobrodošel 
tudi na treningih tujih ekip. 
»Nedavno sem prejel vabilo 
novega švicarskega trener-
ja Daniela Weisa. Do prvih 
tekem bodo trenirali na do-
mačih ledenikih, čaka jih 
tudi trening kamp v finski 
Ruki,« o povabilu tekmecev 
še doda Košir.

Vrhunec sezone ga čaka 
februarja prihodnje leto, ko 
bo v Gruziji (Bakuriani) sve-
tovno prvenstvo.

Izkušeni Tržičan se pripravlja na novo deskarsko sezono.

Damijan Rifl

Kranj – Pod tem geslom je v 
gorenjski prestolnici minuli 
teden potekal Festival špor-
ta, ki ga Zavod za šport Kranj 
pripravlja skupaj s Športno 
zvezo Kranj in številnimi do-
mačimi klubi in društvi.

V torek so v športnem cen-
tru pripravili Mini olimpija-
do za otroke iz kranjskih 
vrtcev, ki se je je udeležilo 

okoli sedemsto najmlajših.
Živahno pa je bilo tudi v pe-
tek, ko so ob dnevu sloven-
skega športa v središču mes-
ta pripravili športni dan za 
okoli tristo kranjskih tretje-
šolcev in tudi prikaz različ-
nih športnih panog, Žoga-
rijo in še kaj. V soboto do-
poldne je sledila še živahna 
športa tržnica s predstavitvi-
jo okoli tridesetih klubov in 
društev.

Vilma Stanovnik

Kranj – Nogometaši v drugi slovenski ligi so konec preteklega 
tedna odigrali tekme devetega kroga. V petek je bilo srečanje 
med Nafto 1903 in kranjskim Triglavom. Boljši so bili nogo-
metaši Nafte 1903, ki so zmagali z 2 : 0. Kranjčani na lestvici 
ostajajo na zadnjem mestu. Roltek Dob bi moral v soboto 
gostovati v Krškem, a je tekma preložena na 26. oktobra. 
Nogometaši v tretji slovenski ligi – zahod so odigrali tekme 
sedmega kroga, Gorenjci v ligi pa so zabeležili naslednje rezul-
tate: Izola – Tinex Šenčur 0 : 1, Sava Kranj – Fama Vipava 0 : 1, 
Šobec Lesce – TKK Tolmin 0 : 1. Visoko – Slovan Ljubljana 1 : 
1 in Eksist Žiri – Škofja Loka 1 : 1. Na lestvici je najvišje Tinex 
Šenčur na petem mestu.

Kranj – Svetovno prvenstvo v kolesarstvu, ki je potekalo v 
Avstraliji, se je v nedeljo zaključilo s člansko cestno dirko. 
Svetovni prvak je postal Belgijec Remco Evenepoel. Blizu me-
dalji je bil Jan Tratnik, kot najboljši Slovenec na koncu na 12. 
mestu. V cilju so bili tudi trije Gorenjci: Tadej Pogačar je bil 19., 
Jan Polanc 30., Jaka Primožič, ki je bil dolgo v ubežni skupini, 
pa 68. Najboljšo slovensko uvrstitev letošnjega svetovnega 
prvenstva ima tako Tadej Pogačar, šesti v vožnji na čas.

Kranj – Nekdanji košarkar Marko Milić, ki je od leta 2018 del 
reprezentančnega štaba, se je po koncu evropskega prvenstva 
v košarki preselil v Dallas. Kranjčan se je pridružil trenerskemu 
štabu Mavericksov pod vodstvom Jasona Kidda. Opravljal bo 
funkcijo individualnega trenerja za razvoj igralcev.

Kranjski nogometaši nadaljevali s porazi

Slovenski kolesarji blizu medalji

Marko Milić k Mavericksom

Kranj – Na srednji skakalnici v Hinzenbachu v Avstriji je bila 
predzadnja tekma letošnje poletne velike nagrade za smučarske 
skakalce. Izkazal se je Anže Lanišek, ki je zaostal le za Polja-
kom Davidom Kubackim. Za Laniška je bila to šele prva tekma 
med elito v letošnji poletni sezoni. Tretji je bil Avstrijec Manuel 
Fettner. Poletna velika nagrada se bo konec tedna končala v 
Klingenthalu, kjer bodo tekmovali tako skakalci kot skakalke.

Maja Bertoncelj

Žan Košir v oktobru 
načrtuje vsaj 15 ledeniških 
treningov. / Foto: Damijan Rifl

Na Festivalu športa so se mladi lahko spoznali tudi z 
igranjem hokeja. / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka je gostila košarkarski Superpokal. Osvojila ga je Cedevita Olimpija, ki je bila prepričljivo 
boljša od domžalskega kluba Helios Suns. Konec tedna se začenja Liga Nova KBM s tremi predstavniki 
s širšega Gorenjskega. Poleg Domžalčanov sta to še Gorenjska gradbena družba Šenčur in novinci v 
ligi, škofjeloški LTH Castings.

Slavje Olimpije v Škofji Loki Šport je zabava, 
zabavaj se z nami

Anže Lanišek zaostal le za Poljakom

Žan Košir kmalu na sneg

Superpokal je potekal v dvorani novega prvoligaša, 
škofjeloškega LTH Castings, ki je bil v sodelovanju s 
Košarkarsko zvezo Slovenije organizator letošnjega 
uvoda v novo košarkarsko sezono.

Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so v Alpski hokej-
ski ligi v soboto gostovali pri HC Merano in zmagali z 2 : 4 (0 : 
1, 1 : 1, 1 : 2). Za Gorenjce sta po dvakrat zadela Rudolfs Polcs in 
Eric Pance. Po štirih odigranih tekmah so Jeseničani na drugem 
mestu. Jutri pa bo v dvorani Podmežakla na Jesenicah finalna 
tekma hokejskega Pokala Slovenije med moštvoma HDD SIJ 
Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija. Začela se bo ob 19. uri.

Jutri na Jesenicah finale hokejskega pokala
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Kako sem začel teči, 2. del

Vsi okoličani to območje, 
ki meri kar približno pet ki-
lometrov v eno smer, upora-
bljajo za spomladanske in 
poletne sprehode. Čez celot-
no območje ni nobene pro-
metne ceste, tako da sta tu 
možna le hoja ali tek. Kot 
nalašč zame, saj je obisko-
valcev malo in je zasebnost 
zagotovljena.

Obujem copate za tek, 
oblečem oprijete hlačke, 
navlečem majico in – hajd – 
na tek. Toda to je lahko po-
vedati, težje pa je storiti. Ko 
sem v prvem poskusu prete-
kel dvajset metrov, sem mis-
lil, da mi bo srce skočilo iz 
prsi, glava pa se mi je tres-
la, kot da bi hodil po ostrem 
gramozu. Opala, sem si de-
jal, tole pa ni tako enostavno! 
Ponovno sem poskusil krat-
ko razdaljo, na kateri so se po-
novili vsi že našteti znaki. Kaj 

naj naredim? Saj vendarle ni-
sem tako zanič; zlahka, in to 
v hitri hoji, sem neštetokrat 
prišel na Tošč in nazaj.

V tretjem poskusu mi je 
šlo za malo bolje, toda vse-
eno stvar ni bila lahka. Od-
ločil sem se, da začasno pre-
neham teči in se poskusim 
v hitri hoji. No, to pa je bilo 
že lažje. Ko sem tako preho-
dil kaka dva kilometrčka, mi 
je jezik visel iz ust kot ko-
nju, ki vleče pretežak tovor. 
Srce mi je pospešeno bilo, 
kar sem čutil v prsih, noge 
so bile povsem mehke, sto-
pala so me pekla. Užaljen 
nad svojo nesposobnostjo 
sem se počasi odpravil do-
mov. Sem si pa mislil, da je 
dobro le to, da me nihče ni vi-
del, kako sem se majavo pre-
ganjal po Logu.

Naslednji dan sem bil zo-
pet na startnem mestu, oziral 
sem se okrog, če je kje kakšen 
sprehajalec – in k sreči nikjer 

nikogar. To pomeni ponoven 
start teka. No, tokrat je šlo tja 
do petdeset metrov, ko sem 
moral odnehati. Ker sem 
trmast, sem prehodil približ-
no sto metrov in spet posku-
sil teči. Tudi tokrat sem pri-
šel do enake razdalje kot pre-
je. Vseeno sem šel še na hitro 
hojo, ki mi je šla bolje kot tek. 
Naredil sem krogec, ki je bil 
dolg dva kilometra. Kar dob-
ro sem se preznojil in utru-
dil. Dan za dnem sem posku-
šal s tekom in po enem mese-
cu sem uspel preteči razdaljo 
dveh kilometrov.

Prišla je upokojitev in s 
tem možnost, da vzamem 
stvar bolj trdo v roke. Vsa-
kodnevno sem se odpravil 
na svoj poligon in se trudil 
teči. Počasi, prav počasi je 
šlo na bolje. To se je pokaza-
lo v tem, da sem med tekom 
lahko normalno dihal, mal-
ce hitreje, vendar obvladlji-
vo. Toda problem so postale 

noge. Vsak dan so bile tež-
je, mišice so bile boleče, vse 
me je bolelo. Posebej se je to 
pokazalo v začetku vsakega 
teka. Po nekaj minutah so 
bolečine malo popustile.

Prav poseben problem 
pa je postala prehrana! 
Kakršnokoli uživanje hra-
ne pred tekom je postalo po-
polnoma nemogoče. V urah 
pred tekom sem smel le piti, 
pa še to v zelo malih količi-
nah. Vsaka obremenitev že-
lodca se je pokazala že po ne-
kaj metrih. Zato sem ugoto-
vil, da je treba teči le in iz-
ključno s praznim želod-
cem. Nekajkrat sem posku-
sil in na tek popoldne, že 
po kosilu. Nikakor se mi ni 
izšlo. Vsak korak sem čutil 
v želodcu, vse se mi je tres-
lo, hrana, ki je bila v čreves-
ju, me je tako obremenila, da 
sem moral odnehati.

Ko sem po približno letu 
dni pretekel Log po dolgem 

in počez, sem se odločil za 
sprehod v daljavo. Izbral 
sem bližnjo vas Dol, tekel 
do prvih hiš, se obrnil in pri-
tekel tudi nazaj domov. No, 
do tja in nazaj je bilo šest ki-
lometrov, kar se mi je zde-
la lepa daljava. Kmalu sem 
pritekel do naslednje vasi 
Draga, do pokopališča Lipi-
ca (Trata) in še kasneje do 
Škofje Loke in nazaj, kar je 
zneslo 15 kilometrov. Priz-
nati je treba, da je to lepa da-
ljava. Med odkrivanjem no-
vih ciljev sem našel poljske 
poti po Sorškem polju do na-
selja Drulovka pri Kranju. 
Vsak dan, ko sem tekel na 
tej razdalji, so me pozdrav-
ljale srne in ptice v gozdu. 
Moram reči – prelepo!

Tekel sem vsak dan, in to 
največ dve uri skupaj, kar 
je zneslo 14 kilometrov. Te-
kel sem izključno v dopol-
danskih urah. Odločil sem 
se, da moram teči vsak dan, 

ne glede na vreme. Le ob iz-
redno hudih nalivih sem os-
tal doma. Sicer pa tek v dež-
ju ni težaven, zadeva se slabo 
odvija, če ni na razpolago pri-
mernih copat. Priznam, da 
sem se težko navadil na dob-
re tekaške copate, brez kate-
rih si danes ne znam predsta-
vljati teka. Uporabljam le eno 
vrsto copat, ki jih izrabim do 
kraja. Izračunal sem, da moji 
Asics zdržijo leto in pol, kar 
znese skupaj blizu osem ti-
soč kilometrov. Tudi še ved-
no uporabljam bombaž, ki se 
hitro napoji z znojem in pos-
tane hladen. Poskusil sem že 
z novimi izdelki, ki prepreču-
jejo znojenje, pa mi nekako 
ne gre. Pozimi obvezno upo-
rabljam masko, ki mi poma-
ga, da tečem tudi, ko je tem-
peratura zraka pod lediščem. 
Uporaba maske je nujna, ta-
koj ko je temperatura nižja 
od deset stopinj Celzija. 

(Se nadaljuje)

Franjo Jurman 

G l a s o v a  r e k r e a c i j a

V Paklenici so številni tudi 
nižji hribčki, ki navdušijo s 
svojim razgledom, po dru-
gi strani pa pristop nanje ni 
povsem enostaven oz. je teh-
nično zahtevnejši zaradi iz-
razitega skalnega terena, ki 
tukaj prevladuje. Če smo v 
Starigradu Paklenici, obisk 
teh dveh vrhov močno pripo-
ročam, saj si hkrati ogleda-
mo še čudovito kulturno de-
diščino, ki je znana le za Juž-
ni Velebit. To so t. i. mirile.

Tam, kjer se v Starigradu 
zavije proti Velikemu Ru-
jnu, se na levi strani zač-
ne Ulica kardinala Alojzi-
ja Stepinca. Po tej ulici gre-
mo navzgor, prečkamo še 

eno cesto, na desni je pro-
metni znak, da je ulica slepa. 
Po cesti nadaljujemo do og-
rajene stavbe (verjetno vod-
no zajetje) in nadaljujemo 
ob ograji navzgor. Kamni-
ta pot nas pripelje do maka-
damske poti, ki jo samo pre-
čimo. Začetek steze je ozna-
čen z možicem. Steza se zač-
ne zmerno strmo vzpenjati, 
opazimo tudi prve markaci-
je in označbe, ki označujejo 
pot do mirile. Kaj je mirila? 
Ljudje, ki so živeli na Velebi-
tu, so bili kilometre oddalje-
ni od civilizacije. Ko je nekdo 
umrl, ga je bilo treba odnes-
ti v dolino. Pokojnikovega 
trupla niso smeli položiti na 
tla, edino tam, kjer je bila mi-
rila. Pokojnika so izmerili, 

se odpočili, nato pa nadalje-
vali pot do pravega pokopa-
lišča. Na mestu, kjer so po-
kojnika izmerili, so postavi-
li dva kamna: enega pri gla-
vi drugega pri nogah in vkle-
sali pokojnikovo ime. Verje-
li so, da je v mirili ostala po-
kojnikova duša, v grobu pa 
je le fizično telo. Mirilo do-
sežemo na sedlu, ki se ime-
nuje Opuvani dolac (Vetrni 
dol). Na desni strani je Veli-
ki, na levi pa Mali Vitrenik. 
Najprej gremo na Velike-
ga. Sledimo oslabelim mar-
kacijam, ki nas v spodnjem 
delu strmo vodijo navzgor, 
nato pa pot začne zavijati v 
levo. Sledi strm vzpon po 
kamenju, potrebna je previ-
dnost in gledanje pod noge. 

V srednjem delu vzpona se 
markacije malce izgubijo, a 
pot je očitna. Z vrha se nam 
odpre lep pogled na kanjon 
Velike Paklenice, na Vida-
kov kuk, Zoljin kuk, vidi se 
tudi Bojinac, pa Vaganski 
vrh … Ker smo tik nad mor-
jem, se pokaže Velebitski ka-
nal z Masleničkim mostom, 
pokaže se otok Pag … Z vrha 
sestopimo po poti vzpo-
na nazaj na Opuvani dolac, 

kjer sledimo markacijam za 
vas Zavitrenik. Pot nas vodi 
daleč v levo stran. Hodimo 
po ogromnih kamnih, ska-
lah. Ko dosežemo razpotje, 
zavijemo levo in se začne-
mo ponekod strmo vzpenja-
ti na Mali Vitrenik, na vrhu 
katerega stoji hrvaška zasta-
va. Sestopimo po poti vzpo-
na, saj je vzpon po neozna-
čeni stezi čez kamnito pobo-
čje precej zahteven in terja 

nekaj spretnosti za hojo po 
tovrstnem svetu. Vrnemo 
se na Opuvani dolac, se po-
učimo o tem, kaj so mirile, 
zato pa sestopimo nazaj v 
Starigrad Paklenico po poti 
vzpona.

Nadmorska višina: 
maks. 430 m
Višinska razlika: 590 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost:  

Mirila na Opuvanem dolcu. To je kraj, kjer počivajo duše. / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Z Velikega Vitrenika se lepo pokaže kanjon Velike Paklenice. / Foto: Jelena Justin Mali Vitrenik s hrvaško zastavo / Foto: Jelena Justin

Da je veter njun gospodar, nosita že v svojih imenih. V vročem 
septembrskem dnevu o vetru tukaj gor ni bilo ne duha ne sluha, a iz izkušnje 
vem, da ko tukaj gor piha burja, piha močno kot hudič.

Vetrovna vrhova
Planinski izlet: Veliki (430 m n. m.) in Mali Vitrenik (410 m n. m.)
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Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije nasprotuje predlogu nove evropske uredbe o fitofarmacevtskih 
sredstvih, po kateri bi v Sloveniji morali za polovico zmanjšati uporabo teh sredstev.

Kranj – Člani sveta kranjske 
območne enote Kmetijsko-
-gozdarske zbornice Slove-
nije (KGZS) so se na seji v 
sredo seznanili z nekaterimi 
aktualnimi problemi v kme-
tijstvu ter z informacijo o le-
tošnjem poslovanju Kme-
tijsko-gozdarskega zavoda 
Kranj, predlagali pa so tudi 
kandidata za državnega sve-
tnika in imenovali elektorje.

Za svetnika predlagajo 
Branka Tomažiča

V Sloveniji bodo 23. in 24. 
novembra volitve v držav-
ni svet, v katerem dve mes-
ti zasedata tudi predstav-
nika kmetov. V Kmetijsko-
-gozdarski zbornici Slove-
nije so že začeli zbirati pre-
dloge za svetnika in imeno-
vanje elektorjev. Člani sve-
ta kranjske območne enote 
so na seji predlagali za sve-
tnika tri kandidate – seda-
njega člana sveta Branka To-
mažiča, nekdanjega pred-
sednika kmetijsko-gozdar-
ske zbornice Petra Vriska in 
sedanjega podpredsednika 
zbornice Marjana Golavška, 
na javnem glasovanju pa je 
največ podpore dobil Bran-
ko Tomažič. Sedanji predse-
dnik zbornice Roman Žveg-
lič, ki se je tudi udeležil seje, 
je napovedal, da za državne-
ga svetnika ne bo kandidiral, 
dejal pa je, da je to pomemb-
na funkcija, saj državni svet 
lahko predlaga državnemu 
zboru tudi sprejetje zako-
nov. Upravni odbor zborni-
ce bo izmed kandidatov, ki 
jih bodo predlagale obmo-
čne enote, določil dva kan-
didata, ki se bosta skupaj 
s kandidati ostalih kmetij-
skih interesnih organizacij 

pomerila za dvoje mest v dr-
žavnem svetu. Za elektorje 
so na seji imenovali Anžeta 
Perčiča, Jožeta Muleja, Jane-
za Šebata, Marka Kerna, Ja-
neza Jenka, Barbaro Lom-
bar in Roberta Golca. V raz-
pravi na seji sveta je bilo sli-
šati različna mnenja, tudi 
to, da mora biti državni sve-
tnik spreten pri lobiranju za 
kmetijske interese in da je v 
sedanjem sistemu zelo tež-
ko uveljaviti mlade, še neiz-
kušene kandidate.

Uvedba aplikacije za 
prijavo škode

Člani sveta območne eno-
te zbornice so ponovno opo-
zorili na škodo, ki jo v kme-
tijstvu povzročajo zveri 
(medved, volk pa tudi šakal) 
in sive vrane. Dogovorili so 
se, da bodo na naslednji seji 
celovito obravnavali to pro-
blematiko in na sejo pova-
bili tudi predstavnike zavo-
da za gozdove in lovske zve-
ze, podprli pa so tudi priza-
devanja zbornice, da bi na 
državni ravni uvedli enotno 
spletno aplikacijo za prijavo 

škode po divjadi. V zbornič-
nem uradu bodo tudi preve-
rili, kakšno je uresničevanje 
lovskih načrtov in odločb za 
odstrel medvedov, volkov in 
šakalov.

Dohodnina od polovice 
plačil za OMD

Predsednik zbornice Ro-
man Žveglič je seznanil go-
renjske svetnike tudi z aktu-
alnim dogajanjem v kmetij-
stvu, predvsem z zapleti pri 
snovanju strateškega načr-
ta skupne kmetijske politi-
ke za obdobje 2023–2027, 
kjer je eno od odprtih vpra-
šanj tudi obdelava kmetij-
skih zemljišč ob vodotokih 
prvega reda. Opozoril je tudi 
na predlagano spreminja-
nje 26. člena zakona o doho-
dnini, po katerem bi iz op-
rostitve plačila dohodnine 
izvzeli le polovico plačil za 
območja z omejenimi mo-
žnostmi za kmetijsko dejav-
nost (OMD), in ne vseh, kot 
je po sedanji ureditvi, za dru-
go polovico pa bi kmetje mo-
rali plačati dohodnino. »To 
je v neposredni korelaciji z 

zaraščanjem teh območij,« 
je dejal Robert Golc, član 
sveta in upravnega odbora 
KGZS.

Uporabo FFS bi morali 
zmanjšati za polovico

Kmetijsko-gozdarska 
zbornica se je ostro odzvala 
tudi na predlog nove evrop-
ske uredbe o trajnostni rabi 
fitofarmacevtskih sredstev 
(FFS), po kateri bi v Sloveni-
ji morali zmanjšati porabo 
tovrstnih sredstev za polovi-
co ali še za več in prepovedati 
njihovo uporabo na občutlji-
vih območjih, med drugim 
na območju Nature 2000, 
na nacionalno zavarovanih 
območjih in na vodovarstve-
nih območjih. Zbornica na-
sprotuje zmanjšanju upo-
rabe FFS, saj so slovenski 
kmetje že zdaj zaradi strogih 
omejitev in manjšega števila 
registriranih sredstev v Slo-
veniji na slabšem v primer-
javi s kmeti iz drugih držav, 
članic Evropske unije.

Velike spremembe v 
svetovalni službi

Ko je Mitja Kadoič, di-
rektor Kmetijsko-gozdar-
skega zavoda Kranj, svetni-
kom predstavil poslovanje 
zavoda v letošnjem prvem 
polletju, je ob pozitivnih fi-
nančnih rezultatih opozo-
ril predvsem na velike kad-
rovske spremembe v oddel-
ku za kmetijsko svetovanje. 
Štirje kmetijski svetovalci so 
se upokojili, vodenje oddel-
ka pa je prevzel Robert Golc, 
ki je kljub velikim spremem-
bam optimist; dobro pa se 
zaveda, da se bodo v prihod-
nje ob plačah, kot so v javnih 
službah, morali res potrudi-
ti, da bodo dobili dobre, pri-
dne delavce.

Cveto Zaplotnik

Seje sveta kranjske območne enote KGZS se je udeležil tudi 
predsednik zbornice Roman Žveglič. / Foto: Cveto Zaplotnik

Bohinjska Bistrica, Kranj – 
Kot so sporočili iz Združe-
nja kmečkih sirarjev Slove-
nije, bo konec tedna v Bo-
hinju letno srečanje Evrop-
ske mreže kmečkih in obr-
tnih sirarjev FACE. Udele-
ženci iz vse Evrope si bodo 
v soboto v Posočju ogledali 
hribovske in visokogorske 
kmetije, na katerih prede-
lujejo mleko v sire in dru-
ge mlečne izdelke, poleg 
tega pa še zadružno sirar-
no Planika v Kobaridu. V 
nedeljo bo letna skupščina 

združenja FACE, predsta-
vitev videoposnetkov, ki so 
prispeli na natečaj, ter ogled 
planine Zajavornik in ene od 

kmetij v okolici Bohinja. V 
ponedeljek bo v Kulturnem 
domu Joža Ažmana v Bo-
hinjski Bistrici mednarodna 

strokovna konferenca, na 
kateri bodo teme zelo različ-
ne – od tehnoloških do zgo-
dovinskih. Med predavate-
lji bosta tudi sirarka in pod-
predsednica združenja Mo-
nika Ravnik, ki bo predstavi-
la zaščiteni bohinjski sir Mo-
hant, in dr. Jana Vilman iz 
Turizma Bohinj, ki bo pre-
davala o vplivu koncepta ko-
lektivnih blagovnih znamk 
na splošno kakovost lokalne 
ponudbe. Konferenco bodo 
sklenili z okroglo mizo o pla-
ninskih sirih, na kateri bodo 
udeleženci med drugim 
razpravljali o možnostih 

zaščite imena planinski sir 
in o zakonodaji, ki pogosto 
postavlja sire, narejene na 
planinah, v neenakopraven 
položaj glede možnosti pro-
daje teh sirov izven planin-
skih sirarn.

V torek, 4. oktobra, bo 
združenje po dveletnem 
premoru pripravilo na Brdu 
pri Kranju tretji Festival slo-
venskih sirov. Festival se bo 
začel opoldne in bo trajal do 
sedmih zvečer, uradno od-
prtje bo ob enih, ob treh pa 
bo še predavanje francoske-
ga zorilca sirov Maxa Ssh-
midhauserja.

V Bohinju bo konec tedna letno srečanje Evropske mreže kmečkih in obrtnih sirarjev, na Brdu pri 
Kranju pa v torek, 4. oktobra, tretji Festival slovenskih sirov.

Cveto Zaplotnik

Bled – Rjavi medved je po 
besedah Klemena Jerine z 
Biotehniške fakultete UL v 
mnogih državah Evropske 
unije ogrožen ali izumrl in 
je v vseh državah strogo za-
varovan. »V Sloveniji pa nje-
gova številčnost že presega 
tisoč osebkov, populacijske 
gostote so med največjimi 
na svetu,« je povedal na za-
sedanju, ki je pretekli teden 
potekalo na Bledu. Tomaž 
Skrbinšek z Biotehniške fa-
kultete UL je udeležencem 
predstavil slovenske razi-
skave o številu in prostorski 
razširjenosti dinarskih med-
vedov s sodobnimi moleku-
larnimi orodji. »Leta 2007 
smo ocenili, da je v Sloveniji 
434 medvedov. Njihovo šte-
vilo je do leta 2015, ko smo 
ponovili študijo, zraslo za 
okoli 41 odstotkov. Populaci-
ja se je nekoliko tudi prostor-
sko razširila proti Alpam, 
kjer pa avtocesta Ljublja-
na–Koper še vedno predsta-
vlja precejšnjo oviro,« je pov-
zel Skrbinšek in dodal, da se 
naslednja ocena številčnosti 
načrtuje v letu 2023.

Pri informacijski in iz-
obraževalni dejavnosti pa, 
kot je poudaril Paolo Mo-
linari z Inštituta veterinar-
skih ved Univerze v Torinu, 
lahko lovci z monitoringom 

in raziskavami odigrajo po-
membno vlogo. »Sloven-
ski lovci aktivno sodelujejo z 
ustanovami in so zanesljivi 
partnerji akademskega sveta, 
varstva okolja in gozdnega go-
spodarstva ter odgovorno rav-
najo z medvedom,« je dodal.

Predsednik komisije za 
organizacijska in pravna 
vprašanja pri Lovski zve-
zi Slovenije Goran Šuler je 
pojasnil, da zaščita medve-
da v Sloveniji ne odgovarja 
stanju v naravi, zato bi bilo 
treba predpise, ki urejajo 
upravljanje populacije med-
veda, spremeniti. Sprašu-
je se, ali medvedu s pretira-
no zaščito bolj škodimo kot 
koristimo. »Slepo nasproto-
vanje odvzemu bo imelo za 
posledico stalno številčno 
povečevanje populacije, kar 
bo porajalo vedno več kon-
fliktov med medvedom in 
človekom,« je dejal. Predse-
dnik Lovske zveze Sloveni-
je Lado Bradač je še pouda-
ril, da jih po ugotovitvi števi-
la medvedov v Sloveniji čaka 
še večji izziv. »Ugotoviti mo-
ramo, kakšno je število, ki je 
razumno za sobivanje, torej 
koliko medvedov naj imamo 
v slovenskem prostoru, da 
bo mir in da bodo kmetoval-
ci lahko uspešno kmetovali 
ter da bomo hkrati imeli sta-
bilno populacijo, ki jo bomo 
ohranjali,« je pojasnil.

Razvoj populacije medvedov v alpskem prostoru 
je bila tema 68. zasedanja Delovne skupnosti 
lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora.

Medved v alpskem 
prostoru

Maša Likosar

Srečanje sirarjev in festival sirov

Nasprotujejo evropski uredbi

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeže-
lja je prejšnji teden kme-
tijskim gospodarstvom, ki 
se ukvarjajo s prirejo mle-
ka, začela izdajati odločbe o 
dodelitvi izjemne izravnal-
ne finančne pomoči. Veči-
no odločb je izdala prejšnji 
teden. Kmetijska gospodar-
stva se na odločbe lahko pri-
tožijo v roku petnajstih dni.

Do pomoči so upravičena 
gospodarstva, ki so na dan 

30. junij letos redila naj-
manj dve kravi molznici in 
so do 25. julija oddala vlogo 
za dodelitev pomoči. Pogoj 
je tudi, da je gospodarstvo 
vključeno v program meri-
tve proizvodnih in drugih 
lastnosti krav oziroma da 
oddaja mleko.

Agencija je (bo) izdala 4372 
odločb, na podlagi katerih bo 
kmetijskim gospodarstvom 
dodelila nekaj več kot 5,2 mi-
lijona evrov finančne pomo-
či. Pomoč je v pavšalnem 
znesku na kravo molznico.

Finančna pomoč kmetijam 
s prirejo mleka
Cveto Zaplotnik

Letno srečanje evropskih 
kmečkih in obrtnih 
sirarjev omogoča 
predstavitev novih 
spoznanj v sirarski in 
mlekarski stroki.

Kropa – Društvo žensk z Dežele občine Radovljica in Kmetijsko 
gozdarski zavod Kranj pripravljata v četrtek tradicionalno sre-
čanje predstavnic gorenjskih društev kmečkih in podeželskih 
žena. Udeleženke se bodo zbrale v Kropi, kjer bodo spoznavale 
kovaško dediščino, nato pa si bodo na Ovsišah ogledale ekolo-
ško kmetijo Porta, na kateri v okviru partnerskega kmetovanja 
pridelujejo zelenjavo, redijo pa tudi živali, predelujejo meso 
v izdelke in pridelujejo žita za predelavo v izdelke. Druženje 
bodo sklenile na izletniški kmetiji Globočnik v Globokem.

Srečanje gorenjskih kmečkih žena
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Tudi mladoletniki so storilci 
spolnih kaznivih dejanj
V Ljubljani je potekal 12. posvet e-zlorabe otrok, ki je bil namenjen zlasti problematiki mladoletnih 
storilcev spletnih spolnih zlorab otrok. Njihov trend je narasel zlasti v času korone.

Ljubljana – Na Fakulteti za 
družbene vede v Ljubljani je 
pred dnevi potekal 12. pos-
vet E-zlorabe otrok: Mladole-
tni storilci, ki so ga organizi-
rali Center za varnejši inter-
net Slovenije, Uprava krimi-
nalistične policije General-
ne policijske uprave, Zdru-
ženje za informatiko in te-
lekomunikacije pri Gospo-
darski zbornici Slovenije in 
Spletno oko. Na letošnjem 
posvetu so se posvetili pred-
vsem problematiki mlado-
letnih storilcev internetnih 
spolnih zlorab otrok, name-
njen pa je bil organom pre-
gona, sodiščem, pripravljav-
cem zakonodaje, zaposle-
nim v šolstvu in centrih za 
socialno delo ter nevladnim 
organizacijam.

E-zloraba otrok hudo 
kaznivo dejanje

»E-zloraba otrok je hudo 
kaznivo dejanje, je tudi gro-
žnja človekovim, otrokovim 
pravicam, v nekih scenari-
jih pa se lahko tudi razvije 
v pravo grožnjo varnosti za 
življenja mladostnikov. Mla-
dostniki so najbolj ranljivi in 
hkrati najbolj perspektiven 
del naše družbe, zato mora-
mo narediti vse, da jih zašči-
timo pred tovrstnimi tvega-
nji. Govorimo o ustvarja-
nju, posedovanju, pridobi-
vanju, distribuiranju porno-
grafskih posnetkov, golih te-
les, masturbiranja, seksual-
nih aktov, kar lahko preraste 
tudi v spolno izkoriščanje in 
izsiljevanje, kar je zopet kri-
minalna dejavnost,« je pou-
daril dr. Iztok Prezelj, dekan 
Fakultete za družbene vede. 

Kot je opozoril, se povpraše-
vanje po tovrstnih posnetkih 
v Evropi in po svetu poveču-
je, še posebej pa se je situaci-
ja poslabšala v času korone. 
»Vedno več otrok je na inter-
netu, vedno več je tam tudi 
kriminalcev,« je dejal. Kot je 
še dodal, tega problema ne 
more razrešiti ena državna 
institucija, potreben je vse-
obsegajoči pristop, zato so 
takšni posveti, na katerih si 
strokovnjaki različnih profi-
lov izmenjujejo izkušnje in 
dobre prakse, zelo koristni.

Največ izsiljevanj z golimi 
posnetki

Problematika mladole-
tnih storilcev internetnih 
spolnih zlorab otrok v zad-
njih letih narašča, ti storil-
ci najpogosteje izsiljujejo z 

objavo golih posnetkov vr-
stnikov, brez privolitve pos-
redujejo te posnetke ali pa 
si jih ogledujejo. Še pose-
bej se je tovrstno nezakoni-
to ravnanje razširilo v zad-
njih dveh letih, v času co-
vidnih ukrepov, ko so bili 
tudi najstniki prisiljeni vse 
več časa preživeti na spletu, 
tja pa so preselili tudi veči-
no svojih družabnih aktiv-
nosti. Največ prijav policija 
prejema s strani tujih ponu-
dnikov, kot so Tiktok, Snap-
chat in Facebook, včasih pa 
tudi neposredno od oškodo-
vancev in njihovih staršev, 
kot je povedal vodja oddel-
ka za mladoletniško krimi-
naliteto v upravi kriminali-
stične policije na Generalni 
policijski upravi Robert Te-
kavec. Spolne zlorabe otrok 

mladoletniki prakticirajo za-
radi pomanjkanja pozornos-
ti, naivnosti, osebne uvelja-
vitve ali pa zaradi šale, veči-
noma pa se ne zavedajo, da s 
tem storijo kaznivo dejanje, 
je poudaril.

Za preventivo odgovorni 
starši

Strokovnjaki poudarjajo, 
da je pri obravnavi spolnih 
zlorab otrok zelo pomemb-
na preventiva, za katero mo-
rajo poskrbeti starši. Najpo-
membnejše je, da otroku pa-
metne naprave v lastno upo-
rabo ne dajejo prehitro, če 
pa otroku dovolijo, da sam 
brska po napravi, naj bo na 
njej vzpostavljena ustre-
zna zaščita in onemogočen 
dostop do družbenih omre-
žij.

Na posvetu E-zlorabe otrok so sodelovali predstavniki organov pregona in sodišč, 
pripravljavci zakonodaje, zaposleni v šolstvu in centrih za socialno delo ter nevladnih 
organizacijah. / Foto: Spletno oko

Nadzor v železniškem prometu

Kranj – Ta teden poteka 
mednarodna preventivna 
akcija Railpola, evropskega 
združenja policij, ki skrbi-
jo za varnost na železni-
cah. Njen namen je dvigni-
ti varnostno kulturo pri ob-
našanju na vlaku in prečka-
nju železniških prehodov, 
s tem pa izboljšati splošno 
varnost v železniškem pro-
metu.

V akciji poleg predstav-
nikov Slovenskih železnic 
sodelujejo tudi policisti, ki 
bodo do 3. oktobra poostre-
no nadzirali prehajanje že-
lezniške proge in obnašanje 
na vlakih. Predstavniki obeh 
služb bodo pri nadzoru po-
zorni predvsem na nedovo-
ljeno oz. prepovedano pre-
hajanje železniške proge, 
prečkanje železniške pro-
ge na nivojskih križanjih 
(vozila in pešci) in kršitve 

na vlakih (npr. izstopanje 
ali vstopanje med premi-
kanjem vlaka, poškodova-
nje ali uničenje inventarja, 
kršitve javnega reda in miru 
idr.). Poleg tega bodo del ak-
tivnosti v tem tednu tednu s 
predavanji dijakom nameni-
li tudi ozaveščanju mladih o 
varnosti v železniškem pro-
metu.

»Na nivojskih prehodih 
ceste čez železniške proge 
veljajo posebna prometna 

pravila, ki bi jih moral pozna-
ti in upoštevati vsak udeleže-
nec v prometu. Žal pa se na 
železniških tirih nesreče še 
vedno dogajajo, saj nekateri 
teh pravil ne upoštevajo ali 
pa celo prečijo progo tam, 
kjer to ni dovoljeno,« pou-
darjajo policisti in dodajajo, 
da se kršitve dogajajo tudi 
na samih vlakih, ko potniki 
vstopajo ali izstopajo iz pre-
mikajočega se vlaka, uniču-
jejo inventar itd.

Ta teden v okviru mednarodne preventivne akcije nadzorujejo varnostno kulturo pri obnašanju na vlaku 
in prečkanju železniških prehodov.

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski krimina-
listi so pred dnevi obravna-
vali prijavo izsiljevanja za-
radi intimnih posnetkov. 
Storilec je v komunikaci-
ji med njim ter oškodovan-
cem izkoristil gole posnet-
ke iz videoklica in mu gro-
zil z javno objavo posnet-
kov, če ne bo plačal dolo-
čene odškodnine. Oško-
dovanec je opravil več na-
kazil, izsiljevanje pa se s 
tem kljub temu ni končalo, 
zato ga je prijavil policiji. 

Storilec in oškodovanec se 
nista poznala, so pojasnili 
na Policijski upravi Kranj.

Gre za t. i. spletni groo-
ming, ki se začne navidezno 
nedolžno, z izmenjavo spo-
ročil, spoznavanjem po apli-
kaciji, s pogovorom. Po ne-
kaj stikih pa neznanec izko-
risti informacije, ki jih je o 
sebi dala žrtev, in jo pripravi 
do tega, da mu pošlje svojo 
golo fotografijo ali da se sle-
če, v skrajnih primerih celo 
samozadovoljuje pred ka-
mero. Neznanec to snema 
in izkoristi za izsiljevanje.

Izsiljeval ga je z 
intimnimi posnetki
Simon Šubic

Moravče – V petek okoli 19. ure se je na cesti med Moravčami 
in Spodnjim Tuštanjem zgodila prometna nesreča, v kateri 
sta bila udeležena voznika motornih koles. Po ugotovitvah 
policistov je do nesreče prišlo, ker je voznik motornega kolesa 
v ovinku zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v motori-
sta, ki je pripeljal nasproti. Pri tem ta se oba motorista huje 
poškodovala. Z reševalnim vozilom so ju odpeljali v ljubljan-
ski klinični center, njuni življenji pa po dosedanjih podatkih 
policije nista ogroženi.

Kamnik – Kamniški policisti so v zadnjih dneh posredovali v 
dveh sporih. V Godiču se je snaha nedostojno vedla do svoje 
tašče in jo žalila z neprimernimi žaljivkami. Na Duplici pa sta se 
sprli sosedi, pri čemer sta se medsebojno žalili. Obema kršitelji-
cama so izdali plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru.

Zgornje Jezersko – V petek ob 5.02 so po podatkih Urada 
za seizmologijo Agencije RS za okolje seizmografi državne 
mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,2 
v bližini Zgornjega Jezerskega. Po prvih podatkih so potres 
čutili posamezni prebivalci Zgornjega Jezerskega, Podljubelja 
in Tržiča. Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla III. 
stopnje po evropski potresni lestvici.

Kranj – Kranjski policisti so v četrtek obravnavali smrtno nesre-
čo pri delu na strehi zasebnega objekta. Moški je z višine padel 
na tla in umrl na kraju. Okoliščine kažejo na nesrečo, odrejena 
je bila obdukcija, so sporočili s Policijske uprave Kranj. V še 
eni nesreči pa se je moški pri padcu z objekta med prenovo 
hiše poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico.

Motorista trčila v ovinku

V sporih žaljivi

Šibek potres pri Zgornjem Jezerskem

Umrl pri padcu s strehe

Ugotovili sto kršitev

Kranj – Policisti so tudi prej-
šnji teden nadaljevali po-
ostrene nadzore v prome-
tu, pri čemer so bili še bolj 
pozorni na nevarno upora-
bo mobilnih telefonov in 
drugih elektronskih naprav 
med vožnjo. Minuli četrtek 
so tako obravnavali 36 krši-
tev prometnih pravil. Med 
nevarnejšimi prekrški so iz-
stopale tri vožnje pod vpli-
vom alkohola, pet uporab 
telefonov med vožnjo, trije 
prehitri vozniki, šest voženj 
v rdečo luč (na Zlatem polju) 
in štiri nepravilne strani vo-
žnje.

Minuli konec tedna pa so 
policisti obravnavali 64 krši-
tev prometnih pravil. V štirih 
primerih so iz prometa izlo-
čili voznike pod vplivom pre-
povedanih drog, še dva voz-
nika pa so obravnavali zaradi 
vpliva alkohola. Med nevar-
nejšimi prekrški je bilo tudi 
po štirinajst prekoračitev hi-
trosti in neupoštevanja barv 
na semaforjih (rdeča in ru-
mena luč) ter manjše števi-
lo kršitev neuporabe varno-
stnega pasu in uporabe tele-
fona med vožnjo. V naselju 
je bila najvišja izmerjena hit-
rost 80 km/h, izven naselja 
139 km/h, na avtocesti pa 170 
km/h na omejitvi 110 km/h.

Simon Šubic

Simon Šubic
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DAN ZA OBUJANJE SPOMINOV

Ob 30. obletni-
ci mature se 
je pred Gim-
nazijo Kranj v 
petek, 16. sep-

tembra, zbralo več kot 140 
nekdanjih dijakov in dija-
kinj, ki so obujali spomine 
ter nostalgično pogledova-
li proti preteklosti. Čeprav 
so štiri leta skupaj gulili šol-
ske klopi, so po končanem 

šolanju ubrali vsak svojo ži-
vljenjsko pot in marsikdo je 
nekdanje sošolce videl šele 
na obletnici.

»Namen današnjega sre-
čanja je prav gotovo to, da se 
po 30 letih ponovno srečamo, 
obujamo spomine in izme-
njujemo izkušnje. Po konča-
ni srednji šoli se stiki poraz-
gubijo, vsak gre svojo pot in 
želim si, da bi se vsaj danes 
počutili, kot da smo spet di-
jaki,« je pojasnil Jakob Klo-
futar, član organizacijskega 

odbora. Dodal je še, da je ide-
ja o jubilejnem srečanju stara 
več kot deset let. »Ko sem se 
maja udeležil govorilnih ur 
za svojo hčer, ki je bila takrat 
še v prvem letniku, sem sre-
čal dva profesorja, ki sta učila 
tudi mene. V pogovoru smo 
obujali spomine in domov 
sem se vrnil ves nostalgičen 
ter že v naslednjih dneh opra-
vil kup telefonskih klicev, da 
se srečanje realizira.«

Generacija maturantov 
je obsegala deset razredov, 

skupno 272 dijakov in je 
predstavljala največjo gene-
racijo v zgodovini kranjske 
gimnazije. Čeprav je bil pet-
kov dan deževen, ni pokva-
ril razpoloženja in vzdušja 
jubilantov. Med njimi je bil 
tudi Vito Rožej, nekoč iz-
jemno priljubljen igralec, 
ki se je pred leti z družino 
preselil na Nizozemsko. »V 
Slovenijo sem tokrat prišel 
samo zaradi te priložnosti, 
da se poveselim z nekdanji-
mi sošolci. Na srednjo šolo 

Več kot 140 nekdanjih dijakov in dijakinj, ki so leta 1992 maturirali na Gimnaziji Kranj, se je na vremensko turoben petek 
spominjalo šolskih dni.

 Nika Toporiš
me vežejo lepi spomini, tis-
ti manj lepi so že utonili v 
pozabo. Zelo sem vesel, da 
smo se danes zbrali v ta-
kem številu, ker verjamem, 
da tako kot jaz tudi drugi ne 
videvajo nekdanjih sošol-
cev prav pogosto,« je pojas-
nil Vito ter dodal, da se je v 
tridesetih letih veliko spre-
menilo in da je danes dan, 
da se spomini obudijo. Tudi 
Polona Bertoncelj se je nos-
talgično spominjala sre-
dnješolskih let: »Bili smo 

zares super razred, druži-
li smo se tudi izven šolskih 
prostorov. Rekla bi, da mi je 
srednja šola dala res veliko 
za nadaljnje življenje.«

Gimnazija Kranj je za ju-
bilejno srečanje pripravila 
kulturni program, zbrane 
je nagovoril ravnatelj mag. 
Aljoša Brlogar, sledil je Ga-
udeamus igitur ter recitacije 
in glasbeni nastopi dijakinj 
kranjske gimnazije. Jubi-
lanti so se nato odpravili na 
ogled prostorov šole, sreča-
nja so se udeležili tudi neka-
teri nekdanji razredniki ter 
bivši ravnatelj mag. Franc 
Rozman. Sledilo je druženje 
v Hotelu Creina, ki pa ima za 
nekdanje dijake in dijakinje 
sentimentalen pomen, saj 
so tam preživljali veliko časa 
pred, med in po pouku.

Generacija 1988–1992 Gimnazije Kranj je obsegala pet naravoslovnih, tri pedagoške in dva računalniška razreda. / Foto: Gorazd Kavčič

V koprodukciji Kulturnega društva Kropa ter društev 
Glasba – drama in SNG Kranj si v Kropi 1. oktobra ob 
19. uri lahko ogledate komedijo Mihaila Heifetca Jesenski 
rock'n'roll. Moški in ženska se spoznata na plesnem te-
čaju, ki ga vestno obiskujeta, čeprav sta oba brez ritma in 
posluha. Idiličen začetek se kmalu povsem zaplete, saj se 
moški nenadoma tja ne prikaže več. In kaj stori ona? Od-
vihra k njemu domov, kjer se pravi plesni tečaj šele zares 
začne, je zapisano v napovedniku komedije. Zabavna in 
smeha polna zgodba o dveh, ki zlepa ne obupata, vas v 
devetdesetih minutah ne bo pustila ravnodušnih. Glavna 
protagonista v igri – v njej nastopata Igor Korošec in Nadja 
Strajnar Zadnik – obljubljata obilico smeha in kvalitetno 
preživel čas v njuni družbi.

Jesenski rock'n'roll v Kropi
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Potem ko so zara-
di slabih vremen-
skih napovedi pre-
cej priljubljeni in 
pričakovani Ča-

robni dan letos večkrat pre-
stavili, sedaj načrtujejo nje-
govo izvedbo prvi konec 
tedna v oktobru. Je pa že pri-
šel tisti čas v letu, ko se park 
odene v čarobne barve jese-
ni in ga »zavzamejo« buče 
– velike, majhne, okrogle, 
podolgovate  ... Takšne po-
polnoma pravilnih oblik in 
one čisto nepričakovanih. 
Razstavo buč so letos v Ar-
boretumu posvetili tortam, 

pripravili pa so jo že desetič. 
Vsako leto so si izbrali dru-
gačno temo, tokrat so se od-
ločili za »sladek« izziv. Med 
manjšimi in večjimi tortami 
pa najdemo tudi čokoladni 
mafin. Razstavo so postavili 

na ogled ob novi programski 
poti ter v šotoru pri pristavi. 
Ker dekoracijo z bučami radi 
povezujemo s čarovnicami, 
bodo slednje konec oktobra 
začasen dom poiskale tudi 
v Arboretumu Volčji Potok.

SPET JE BIL ŽIVŽAV

Dogodek, ki ga 
številni Kra-
njčani pozna-
jo po stražiški 
različici, s kate-

ro so otroke razveseljevali v 
osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, je tudi tokrat povezal 
številne kranjske umetnike 
in druge ponudnike otroških 
vsebin, ki so skupaj poskr-
beli za pester kulturno-ume-
tniški program. Pripravili so 
različne delavnice ter lutkov-

ne, glasbene in plesne pred-
stave, obiskovalci so se lah-
ko seznanili še s programi za 
otroke, ki jih pripravljajo raz-
lična društva in zavodi.

Nadvse živahno vzdušje je 
na Pungertu v soboto vlada-
lo že dopoldne. Najprej jih 
je pozdravila Pika Nogavič-
ka, nato pa so na osrednjem 
odru lahko spremljali Drob-
tinice – sklop plesnih mini-
atur KD Qulenium ter kon-
cert Malih godalčkov in Cici-
-brassa Glasbene šole Kranj. 
Sledilo je odprtje fotografske 
razstave Živ žav 1981–1990 

z Andrejem Šifrerjem, pro-
gram pa se je nadaljeval tudi 
v popoldanskem času z nas-
topi otroških folklornih sku-
pin, lutkovno predstavo Take 
ljudske LG Nebo in klov-
novsko predstavo Teatra Ci-
zama z naslovom  Sirkec, sir-
kec. V večernih urah sta Bo-
štjan Gombač in Jan Tomšič 
v okviru interaktivnega kon-
certa predstavila glasbe sveta, 
za konec pa si je bilo mogo-
če ogledati še projekcijo ani-
miranega filma Loti in izgub-
ljeni zmaji.

Ves čas pa so se otroci 
lahko zabavali in ustvarjali 

na raznolikih delavnicah, 
ki so jih pripravila številna 
društva in ustanove – od iz-
delovanja lutk velikank, re-
cikliranja in polstenja do 
stop-motion animacije. Ig-
rali so se lahko na Tetinem 
igrišču in se zabavali ob dru-
žabnih igrah ali posedeli v 
družbi s knjigami v kotič-
ku Mestne knjižnice Kranj. 
Med otroki so krožile tudi 
simpatične maskote Kran-
ček in Krančica, Banči, Ma-
mut, Modri pes in Muzejči-
ca, s katerimi so se navdu-
šeno pozdravljali in fotogra-
firali.

Na Pungertu v Kranju je bilo minulo soboto nadvse živahno, saj je Stolp Pungert v sodelovanju z 
Društvom Pungert in ob podpori sodelujočih pripravil že 17. festival Živ žav.

Mateja Rant

S plesnimi miniaturami se je na osrednjem odru predstavil 
KD Qulenium. / Foto: Mateja Rant

Niso pozabili na bučni mafin. / Foto: Alenka Brun

V modnih dekliških, poročnih barvah / Foto: Alenka Brun

TOKRAT SO SE ODLOČILI ZA BUČNE TORTE

Nekoč sem živela
in verjela,
imela ljubezen
in vse, kar sodi zraven.

Padec, polom,
dvig, vzpon,
vedno znova.

Ko ljubiš,
ljubiš cel,
z vsem bitjem,
z vsem zaupanjem.

Prva pomlad
v svetu,
najlepša.

Ko dehti
vedno znova.

Nekoč sem živela,
si želela,
sedaj le čakam
na drugo pomlad.

Ivanka

Druga pomlad

Otroci so se navdušeno pozdravljali in fotografirali s 
Krančkom in Krančico. / Foto: Mateja Rant

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Bučna torta za strašni rojstni dan / Foto: Alenka BrunKot prava torta ... / Foto: Alenka Brun

Draga Ivanka, toplo in iz srca. Nadaljujte svoje poslanstvo 
pisanja. Srečno. Meta

Pes Cvetko in razstava bučnih tort sta v Arboretum že prvi 
dan razstave privabila veliko obiskovalcev. / Foto: Alenka Brun

Na delavnicah so med drugim spoznavali polstenje.  
/ Foto: Mateja Rant
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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STOLETNICA ROZALIJA

Rozalija je kot dru-
gorojenka pove-
čala družino Ore-
har, Marjanci in 
Matiju se je rodila 

13. avgusta 1922 na domači-
ji Tomažovc na Bregu, pra-
vi Anica Celar Gorza, člani-
ca DU Preddvor. »Osnovno 
šolo je obiskovala v Preddvo-
ru, kjer se je pred dobrima 
dvema letoma še zadnjikrat 
srečala s svojimi nekdanji-
mi sošolci.«

Nadaljuje: »Kot mlado 
dekle se je šla učit za 'šuštar-
sko' šiviljo zgornjih delov 
za čevlje pri Vrtaču na Viso-
kem. Tam se je zagledala v 
mojstra Matevža Gazvodo. 
Bila je ljubezen na prvi pog-
led. Leta 1941 sta se na novo-
letni dan poročila. Odšla sta 
stanovat na Primskovo. Mož 
je bil februarja vpoklican na 
orožne vaje, v starojugoslo-
vansko vojsko, od koder se 
je vrnil šele po kapitulaciji. 
Ker je bila sama, se je vrni-
la na Breg. Po nekaj mesecih 

se ji je oglasil. Vsa vesela, da 
je živ, ga je čakala doma. Os-
tala sta na Bregu. Vendar 
sreča ni dolgo trajala. Fan-
tje so šli v partizane in z nji-
mi tudi Matevž. Po sporoči-
lu prijatelja, da je zaprt v Be-
gunjah in ga čaka deportaci-
ja v Nemčijo, ga je šla peš obi-
skat. Nesla mu je čisto nove 
čevlje iz boksa, ki jih je nare-
dil sam. Takrat mu je poveda-
la, da pričakujeta otroka. Ni 

se rešil, odpeljali so ga v Da-
chau. Sama s svojo žalostjo 
in strahom, kaj bo z njim, je 
v Kranju zagledala obešenca. 
Od strahu je izgubila otroka. 
Prepričana je bila, da je izgu-
bila oba, ker je čevlje videla 
na znančevih nogah. A se je 
mož leta 1945 vrnil.«

V zakonu so se Gazvodo-
vima rodile tri hčerke. »Ko 
se je njena sestra Micka od-
selila, sta z možem prevzela 

kmetijo. Mickina najstarej-
ša hči Cilka je ostala z nji-
ma. Z možem sta doma de-
lala 'šuštarijo' obnavljala 
hišo in zgradila večji hlev. 
Ko je domov prinesla zad-
njo hčer, so delali novo ces-
to v Tupaliče in zidali škar-
po ob hiši,« izvemo. Kma-
lu po rojstvu zadnje hčere 
je slavljenka odšla na delo v 
Tekstilindus, potem pa kar 
hitro v tovarno čevljev Plani-
ka. Upokojila se je leta 1982, 
1. januarja 1983 pa se je vpi-
sala v DU Preddvor. »Vedno 
je bila pripravljena pomaga-
ti pri organizaciji in pripra-
vah v društvu. Rada je hodila 
na društvene izlete, do svoje-
ga 80. leta se je udeležila vsa-
kega občnega zbora,« pove 
Celar Gorzova.

Rozka, kot Rozalijo tudi 
kličejo, je bila vedno veselo 
dekle. »S sodelavci v tovarni 
se je dobro razumela. Dekle-
ta so jo imela rada. Z nekate-
rimi prijateljuje še danes. S 
Pepco kljub starosti še ved-
no kakšno ušpičita. Veliko 
hudomušnega povesta o pa-
licah in hojicah.«

V domačem kraju je kuha-
la na »ohcetih« , za pusta se-
šila kakšen kostum, med le-
tom pa rada pomagala pri 
večjih opravilih. Njen mož 
je veliko igral na harmoni-
ko, zato je bilo doma vedno 
veselo. Besede 'ne morem' 
zanjo niso nikoli obstajale. 
Vseh velikih del se je lotila 
na zabaven način, pa čeprav 
je šlo za spravilo lesa z Za-
plate ali pa žetje pšenice v 
največji vročini.

»Rada je imela lepe rože in 
nabirala je zdravilna zelišča. 
Njeni čaji so bili odlični. Ver-
jela je v mater naravo in dob-
ro je kuhala. Ob vsem tem 
delu pa je vedno našla čas za 
zanjo tako značilni humor. 
Njena hiša in miza nista bili 
nikoli prazni. Čaja in njenih 
hudomušnih pripomb ni ni-
koli zmanjkalo.«

Rada je potovala. »Če ne 
z možem, pa z otroki in pri-
jateljicami. In povsod iskala 
rože. Mož Matevž jo je ved-
no jezil, da ima 'več otave za 
ljudi kot za živali'. Najmlaj-
ši zet jo še danes kliče Peh-
ta,« je hudomušna prijatelji-
ca Anica Celar Gorza.

Ko so šli otroci od doma, 
je Rozalija ostala doma z 

možem Matevžem in neča-
kinjo Cilko. Otroci so se do-
mov radi vračali, skupaj z 
vnuki in pravnuki. Sedaj jo 
obiščejo že prapravnuki.

Po upokojitvi sta se s so-
sedo Mileno dogovorili, da 
bodo vsak dan ob 9. uri pri 
njej »kofetkali«. Kmalu sta 
se skupini pridružila tudi za-
konca Celar Gorza. Po smrti 
sosede Milene so tradicijo 
nadaljevali pri Anici. Vsak 
dan je ob pol desetih pogle-
dala na uro in rekla: »'Cagar' 
je dol padel, gremo.«

Zelo hudo je bilo, ko se 
je poslovil Matevž in je ne-
čakinja zbolela. »Morali sta 
zapustiti dom. Odšli sta v 
Medvode. Cilka v dom sta-
rejših občanov, Rozka pa k 
hčeri Veri. Rozko je za no-
vega leta 'obiskala' korona. 
Zelo se je borila, pa ni šlo 
več. Obležala je. Pa vendar 
je bila neskončno vesela, 
ko so ji domači brški mož-
je postavili mlaj za okrog-
lo obletnico. Tega ni priča-
kovala. Vključili so Viber in 
slavljenka je sodelovala pri 
postavljanju mlaja.« Svojo 
pripoved Anica Celar Gor-
za sklene z besedami: »To 
je naša Rozka.«

Rozalija Gazvoda je sredi letošnjega avgusta praznovala stoti rojstni dan.

Alenka Brun

Nasmejana stoletnica Rozalija Gazvoda / Foto: osebni arhiv

»Prihodnost«
Vidim, da se ljudje obračajo 
na vas, pa vam pišem tudi jaz. 
Imam 55 let in po izgorelosti, iz 
katere sem se že skoraj izvlekla, 
ne vem več, kako naprej. Par-
tnerja trenutno nimam, otrok 
je na svojem. Prihodnost se mi 
zdi pusta in brez smisla. Bom 
v življenju še srečna?
Spoštovani, izgorelost je 
bila vaš opomin, da nečesa 
v življenju ne počnete pra-
vilno. Kot pravijo, je vsaka 
slaba stvar za nekaj dobra – 
in v vašem primeru je bil to 
opomnik, sicer res močan in 
hud, da nekaj pri vas oziroma 
v vašem življenju ni v redu. 
Videti je, da ste izgorelost res 
v glavnem že prebrodili, toda 

zdaj se kaže tista resnica, ki 
jo omenja veliko ljudi. Kako 
naprej? Z boleznijo ste prido-
bili zelo veliko, saj je videti, 
da so se vam odprle oči in 
da vam današnje »prazno« 
življenje ne zadostuje več. 
Pričeli ste oziroma boste ce-
niti druge stvari; res pa je, da 
bo ta proces dolg in naporen, 
saj lahko traja do konca vaše-
ga življenja. In današnji svet 
nam pri tem prizadevanju za 
boljše življenje ni naklonjen. 
Prežeti smo z napačnimi 
ideali, ki so sicer na videz 
lažje dosegljivi in na hitro 
zadovoljijo naše potrebe. 
Toda ti ideali ne zadostujejo 
za naše globine in resnično 
zadovoljstvo. Poiskati boste 

morali nove dejavnosti in si 
postaviti nove cilje. Čeprav 
ste na vrhuncu življenja, to 
še ne pomeni, da se lahko 
zdaj »pokopljete« in samo 
životarite. Odprite se svetu 
in predvsem stopite iz svoje 
lupine in nehajte razmišljati, 
kako naprej, temveč samo 
živite. Vzemite si vsak dan 
posebej, kajti to je edini pravi 
način. Uspelo vam bo in jaz 
verjamem in zaupam v vas!

»Gozdovi«
Draga Tanja, zanima me, ali 
bom kdaj zbrala dovolj pogu-
ma za spremembe. Moje življe-
nje je kaotično, imam dva od-
rasla otroka, več vnukov in vse 
moje življenje se vrti okoli njih. 
Skrbim še za bolnega očeta in 
vedno pogosteje iščem izhode 
v pobegih kamorkoli, samo 
da nisem v domačem okolju. 
Seveda se domači s tem ne 
strinjajo in pride do nesoglasij. 
Hvala.

Videti je, da so ljudje okoli 
vas v precejšnji meri odvisni 
od vas. Tako mož kot otroka 
in sedaj še vnuke vzgajate na 
ta način. Ker se ne postavite 
zase, vas tlačijo in vam jemlje-
jo duševno moč. In sedaj vam, 
kot pravite, želijo vzeti še tiste 
trenutke, ki jih želite posvetiti 
samo sebi. Niste se priprav-
ljeni spopasti s svojo usodo 
in določiti meje. Postavite si 
vendar že enkrat vprašanje, 
ali bi bilo res tako grozno, če 
bi začeli spreminjati svojo 
usodo  ... Poiščite dolgoroč-
no rešitev. Zavedajte se, da je 
vaše domače predvsem strah, 
da boste odšli. Da ne boste 
več tisti vlečni konj in steber, 
ki drži vse skupaj pokonci, 
tako finančno kot psihično in 
fizično. Gre za vaše življenje 
in na to nikoli ne pozabite. In 
življenje je samo eno. Glede 
očeta se pogovorite s svojim 
bratom, da vam priskoči na 
pomoč. Želim vam vse dobro.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 30 
novorojenčkov, med njimi 15 deklic in 15 dečkov. Najtežja 
in najlažja sta bili deklici, in sicer je najtežja tehtala 4722 
gramov, najlažja pa 2382 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 
16 novorojenčkov, od tega 9 deklic in 7 dečkov. Tudi tu sta 
bili najtežja in najlažja deklici – prvi je tehtnica pokazala 
3930, drugi pa 2740 gramov.

Na Jesenicah sta se 17. septembra 2022 poročila Alen 
Andres in Anja Jagodic, na Bledu pa Egor Mosyagin in 
Majda Jesenek, Luka Serianz in Dora Martinc, Jure Dekleva 
in Hanna Mykhnenko ter Simon Ivanović in Kaja Berce. V 
Radovljici sta se 21. septembra 2022 poročila Miha Primc 
in Maja Bombek. Na Bledu so se 24. septembra 2022 
poročili Thomas James Kavanagh in Pina Sadar ter Saša 
Petrović in Barbara Sušnik, v Ribčevem Lazu Dean Guzelj 
in Špela Lotrič, v Škofji Loki pa Jure Ažbe in Zala Kokalj ter 
Nejc Perčič in Nika Štirn.

Novorojenčki

Mladoporočenci
Film Orkester Matevža Luzarja se je podal v boj za nagra-
do oskar. Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev je 
namreč skladno s pravili Akademije za filmsko umetnost 
in znanost pozvala strokovna društva s področja produk-
tivne kinematografije, naj predlagajo svojega predstav-
nika za strokovno komisijo ter objavila poziv za prijavo 
filmov. Producenti so prijavili šest filmov, na koncu se je 
strokovna komisija odločila, da se bo za kandidaturo za 
nagrado oskar za najboljši mednarodni celovečerni film 
2023 potegoval Orkester.

Film Orkester se je podal v boj za oskarja
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1. nagrada: 3x jed iz kotla + 3x kostanj
2. nagrada: 2x jed  iz kotla + 2x kostanj
3. nagrada: 1x jed  iz kotla + 1x kostanj

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do torka, 4. 
oktobra 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 
glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.  

PGD Besnica, Na hribu 7, 4201 Zgornja Benica
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Josip se je v virtualni svet 
vživel do te mere, da se je v 
njem počutil kot doma. Ho-
dil je na virtualne zmenke, 
zraven pil kavo in užival v 
pogovorih. Nekoč je nale-
tel na Vando. Beseda je dala 
besedo, dogovorila sta se za 
srečanje brez obveznosti.

»Kar nekaj časa sem si vzel 
za razmislek, preden sem 
šel na pot. A je bila radove-
dnost močnejša in je prema-
gala vse predsodke,« pripo-
veduje Josip. »Ko sem pripe-
ljal do hiše, me je malo mo-
tilo, da so bila okna zabita z 
deskami in da je bilo na vra-
tih kup ključavnic. Zelo pri-
jazno, četudi brez pozdrava, 
me je povabila v notranjost. 
Povsod, na vsakem kora-
ku je gorelo na stotine rde-
čih nagrobnih sveč, dišalo 
je po sivki in materini duši-
ci. Kmečka peč, ki je stala za 
vrati, se je že podirala. Sveče 
so bile postavljene tudi oko-
li kipcev, ki so predstavljali 
Jezusa, sv. Florjana, Budo 
in kup drugih božanstev, ki 
jih nisem poznal. Po pravi-
ci povem, malo me je posta-
lo strah. Na glavo mi je po-
veznila nekakšen klobuk, 
sama pa je pokleknila na zlo-
žene odeje, ki so bile polože-
ne pred kipi. Niti toliko časa 

si ni vzela, da bi me vprašala, 
ali bi kavo ali čaj. Nič. Sprva 
je le nepovezano mrmra-
la, potem je postajalo njeno 
govorjenje vedno glasnejše. 
V kadilnik, podoben, kot ga 
uporabljajo pri sveti maši, je 
vsula nekakšen prašek, po 
sobi se je začel valiti dim, ki 
je bil sicer prijetnega vonja, 
a videti je bilo še bolj strašlji-
vo. ''Bolje, da izginem, tole 
ni dobro,'' sem si rekel, se iz-
muznil v vežo, odklenil vra-
ta in jo ucvrl proti avtu. Srce 
mi je bilo kot ponorelo. Ob 
kapelici tik pred izvozom na 
glavno cesto pa sta me usta-
vila moški in ženska. V roki 
sta imela grablje, kazalo je, 
da sta se ravno vračala s trav-
nika. 'No, pa ste ji le ušli!' je 
rekel on in se mi nasmeh-
nil. 'Zadnjič je v hišo privlek-
la enega, ki so ga potem re-
ševali gasilci in policisti,'' je 
dodala ona. Še v šoku sem ju 
vprašal, kdo sploh je. Rade 
volje sta mi povedala, da je 
malo čudna, a takrat, ko je ne 
nosi luna, je čisto fajn dek-
le; pametna, razgledana, da 
je prepotovala ves svet. 'Bo-
lje bo, da se ji izogibate,' sta 
mi še svetovala, preden smo 
se razšli.

Tako se je končala moja 
prva avantura 'v živo'. Verje-
mite, da sem se po tej izku-
šnji še bolj zasovražil!

Potem je prišel covid, ko 
so tudi normalni postali na 
nek način čudaki. Na Van-
do sem že malo pozabil, kaj-
ti spet sem, in to zelo in-
tenzivno, začel razmišlja-
ti o ženskah. Vmes sem se 
tudi odselil od doma, kar je 
povzročilo pravo revolucijo, 
a doma, med samimi 'pete-
linkami', ki mi niso dovolile 
dihati, sem se počutil še več-
ja copata kot sicer. Potem pa 
sem na Facebooku naletel 
na zelo žalosten zapis neke 
Nataše, ki jo je po osmih le-
tih zapustil mož. Razlog: 
kljub številnim poskusom 

umetne oploditve ni mogla 
zanositi.

Nekaj časa sva si dopiso-
vala, govorila mi je, kako po-
membna je kompatibilnost 
med moškim in žensko, 
nazadnje pa mi je omeni-
la, da se gre 'tolažit' na Kre-
to. Vprašala me je, ali bi se 
ji pridružil. Prijateljsko se-
veda. Odhod je bil že čez dva 
dneva, in to z dunajskega le-
tališča. Sam sebi sem se zdel 
kronan bedak, ker sem takoj 
pristal. Koliko norcev bi se 
pridružilo neznani ženski, 
ki si gre celit dušo nekam 
v 'tri krasne'? V živo sva se 
prvič srečala v ogromni leta-
liški hali. Nor občutek, mo-
ram reči. Oba sva bila v za-
dregi. Všeč mi je bilo, da je 
moja 'majhnost' ni motila, 
zdelo se mi je celo, da je ni 
niti opazila. Letalo ni bilo čis-
to polno, zato sva lahko sede-
la skupaj. Pripovedovala mi 
je, kako je že kmalu po po-
roki opremila otroško sobo. 
Kako je bilo, ko je začutila 
prvo stisko. Se začela spra-
ševati, kaj pa, če nikoli ne bo 
imela otrok ... Potem sta se 
z možem podala na večletno 
trnovo pot. Diagnoza neplo-
dnosti, ko sta poskušala na-
rediti vse, da bi zanosila, a je 
bil trud zaman. 'Nakar se je 
mož naveličal, našel si je dru-
go, me zapustil, ko sem bila 
najbolj na tleh. Šele po loči-
tvi sem izvedela, da imata s 
to drugo že leto in pol starega 
sina. To je bil poslednji uda-
rec, ki me je dotolkel in strl,' 
mi je razlagala, kot da bi se že 
sto let poznala.

Na Kreti sva bivala v raz-
ličnih hotelih, a sva se vsee-
no družila od jutra do večera. 
Imela sva veliko skupnega, 
kar naju je še bolj povezalo. 
Bila mi je zelo všeč, a to ni kaj 
dosti pomenilo. Name je gle-
dala kot na prijatelja. Zadnji 
večer sva obiskala koncert 
grške nacionalne glasbe in 
plesa. Stregli so tudi ouzo. 

Okus po janežu je bil, kot je 
kazalo, obema všeč. Nena-
doma se je sklonila k meni 
in me vprašala, ali bi bil za, 
da poskusiva. 'Morda bi pa 
nama uspelo,' je še dodala. 
Podrobnosti bom preskočil, 
a za prvič je bilo božansko. 
Vsaj zame. Ponoči je osta-
la pri meni. Še nikoli v živ-
ljenju se nisem počutil tako 
lepo kot v tistih urah, ko sem 
jo čutil ob sebi. Zaljubil sem 
se do zvezd in nazaj.

Ob slovesu sva si izmenja-
la telefonski številki. 'Če bo 
kaj ratalo, ti pa sporočim,' je 
rekla v šali. Doma sem se zjo-
kal kot otrok, hkrati pa se jezil 
sam nase, da sem jo kar tako 
izpustil iz rok. Kakšna nesa-
mozavestna reva sem bil!

Nisem je mogel pozabiti. 
Vsaj tisočkrat na dan sem jo 
hotel poklicati, pa si nisem 
upal. Konec septembra me 
sodelavec povabi na trgatev. 
'Da ne boš čepel samo doma 
kot stara devica,' se je poša-
lil. Malo pred Razdrtim, sre-
di vroče politične debate, ki 
sva jo imela z njegovo ženo, 
pa je zazvonil telefon. Bil 
sem prepričan, da me mama 
spet kontrolira, zato se ni-
sem hotel oglasiti. Telefon 
je pozvonil še enkrat. Jezno 
sem ga potegnil iz žepa in vi-
del: Nataša! Ko sem se ogla-
sil, se je z druge strani zas-
lišal jok. Hlipanje. Stisnilo 
me je pri srcu, kaj se je zgo-
dilo ubogi revi? Končno pa je 
izjecljala: 'Noseča sem! No-
seča!' Menda sem, tako mi 
je sodelavec povedal kasne-
je, postal bled kot stena. A 
sem zmogel toliko moči, da 
sem ga prosil, naj mi ustavi 
na prvem postajališču. Pok-
lical sem taksi, ki me je od-
peljal proti Kranju. Z Natašo 
sva si padla v objem in jokala 
od sreče. Oskar se je rodil ko-
nec aprila, jaz pa sem postal 
najsrečnejši človek na sve-
tu. Tudi na Facebooku slepa 
kura zrno najde!«

Milena Miklavčič

Čokoladni kolač s slivami in jogurtom
Sezona sliv še ni minila in 

še je čas, da jih spremenimo 
v izvrstno sladico.

Za pripravo čokoladnega 
kolača s slivami in jogurtom 
potrebujemo: za biskvit: 
300 g svežih zrelih sliv, 120 
g masla, 150 g temne čoko-
lade, 4 jajca, 150 g sladkorja, 
100 g moke, 100 g navadne-
ga jogurta, 1 pecilni prašek, 
1 žlico temnega kakava, ščep 
soli; za jogurtov nadev: 3,5 dl 
smetane, 500 g grškega jo-
gurta ali skyra, 4 liste želati-
ne, 120 g sladkorja.

Priprava biskvita: slive iz-
koščičimo in jih zmeljemo 
v gladko kašo. Čokolado in 

maslo nadrobimo v skodeli-
co ter ju stopimo nad parno 
kopeljo. Skupaj zmešamo 
moko, pecilni prašek, kakav 
in sol. V drugi posodi penas-
to umešamo jajca s sladkor-
jem. Jajčni zmesi nato pri-
mešamo jogurt in stopljeno 
čokolado z maslom ter slivo-
vo kašo. Nazadnje postopo-
ma vmešamo še mešanico 
moke. Maso vlijemo v sre-
dnje velik pekač, ki smo ga 
obložili s peki papirjem. Bi-
skvit pečemo v pečici, segre-
ti na 180 °C, 45 minut.

Priprava kreme: Želati-
no namočimo za 10 minut 
v hladni vodi. 1 dl smetane 

segrejemo do vretja ter va-
njo vmešamo namočeno in 
ožeto želatino. Odstavimo 
s štedilnika in mešamo, da 
se želatina raztopi. Preosta-
lo smetano stepemo. Sku-
paj zmešamo jogurt in slad-
kor ter mešamo toliko časa, 
da se sladkor raztopi. Nato 
prilijemo ohlajeno smeta-
no z raztopljeno želatino in 
premešamo. Nazadnje z lo-
patko vmešamo še stepeno 
smetano.

Kremo prelijemo čez pe-
čen in ohlajen biskvit. Pekač 
postavimo za nekaj ur v hla-
dilnik, da se vse skupaj dob-
ro ohladi in shladi.

Erika Jesenko

Večkrat se nam zgodi, da imamo zelo malo časa za pripravo 
toplega obroka, zato tokrat prestavljamo nekaj receptov za 
jedi, ki so hitro pripravljene in obenem zdrave.

Zelenjavna juha z bučkami
Potrebujemo 150 g kratkih testenin, 600 g bučk, 450 g svežega 
ali zamrznjenega stročjega fižola, 3 paradižnike ali pločevinko 
paradižnika v koščkih (400 g), 2 stroka česna, 1,5 l čiste zelenjavne 
juhe, 100 g mesnate slanine, 2 žlici olja, drobnjak, baziliko, poper, 
sol in ščepec sladkorja.

Testenine po navodilu skuhamo v slanem kropu. Preden jih 
damo v krop, vanj za minuto damo svež paradižnik in ga 
olupimo. Bučke operemo in narežemo; manjše na tanke plo-
ščice, večje na koščke. Slanino narežemo na kocke. V posodi 
segrejmo olje, dodamo slanino in jo hrustljavo opečemo. 
Dodamo očiščen svež ali zamrznjen stročji fižol. Dodamo 
še strt česen in bučke. Nekaj minut pražimo, nato zalijemo 
z zelenjavno juho, ki je lahko iz kocke. Dodamo še narezane 
paradižnike, sveže ali iz konzerve, zavremo in počasi kuhamo 
15 minut. Drobnjak in baziliko operemo, osušimo, nasekljamo 
ter stresemo v juho. Po potrebi jo dosolimo, dopopramo in 
začinimo s ščepcem sladkorja.

Kmečka ponev
Za 2 do 3 osebe potrebujemo 400 g krompirja, 300 g korenja, 
kranjsko klobaso, čebulo, 2 stroka česna, 4 žlice olja, 4 jajca, listke 
bazilike, svež drobnjak, sol in poper.

Krompir in korenje olupimo in operemo. Klobaso oplaknemo 
in obrišemo. Vse troje narežemo na majhne koščke. Čebulo 
olupimo in sesekljamo, česen olupimo. V ponvi segrejemo 
2 žlici olja in na njem popražimo krompir. Dodamo korenje, 
čebulo, klobaso in strt česen. Solimo, popramo in zmeša-
mo. Na šibki vročini pražimo 10 minut. Baziliko operemo, 
osušimo in sesekljamo ter jo s preostalim oljem primešamo 
jedi. Jajca ubijemo, solimo, popramo, razžvrkljamo ter zli-
jemo na jed. Pokrijemo in na šibki vročini pečemo 5 minut. 
Drobnjak operemo, osušimo, nasekljamo in ga potresemo 
po gotovi jedi.

Telečji zrezki z omako iz tunine
Za 4 osebe potrebujemo pločevinko tunine v lastnem soku (150 g), 
žlico limoninega soka, 4 žlice olja, 3 žlice kisle smetane, 2 mladi 
čebuli, 4 tanke telečje zrezke (po 120 g), malo moke, sol in poper.

Tunino, tekočino iz pločevinke, limonin sok in žlico olja zme-
ljemo v pire. Primešamo kislo smetano, solimo in popramo. 
Mladi čebuli očistimo, operemo in narežemo na tanke ob-
ročke. Polovico jih primešamo omaki. Zrezke oplaknemo, 
do suhega popivnamo, po obeh straneh solimo in popramo. 
Povaljamo jih v moki in temeljito otresemo. V ponvi segrejemo 
3 žlice olja in spečemo zrezke. Na vsaki strani jih pečemo od 
2 do 3 minute. Razdelimo jih na krožnike, prelijemo z oma-
ko in potresemo s preostalo čebulo. Ponudimo s kruhom in 
paradižnikovo solato.

usode
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencRodil se je Oskar

Življenje zunaj mehurčka, 2. del

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

PRIREDITVE

Gutenberški dan
Bistrica pri Tržiču – V soboto, 1. oktobra, bo od 12. ure dalje na 
pobočju gradu Alt Gutenberg nad Bistrico pri Tržiču potekal 
Gutenberški dan. Preizkusili se boste lahko v lokostrelstvu, 
metanju nožev in sekir v srednjeveških igrah in obiskali ko-
tičke, ki izdajajo najbolj temačne skrivnosti srednjega veka. 
Prireditev se bo zaključila s koncernom skupine Noreia, ki bo 
zbrane popeljala v čas naših poganskih korenin – čas Keltov 
in Slovanov.

Spominjarije
Brezje pri Tržiču – Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču, Dru-
štvo Sveta Neža in Zveza kulturnih organizacij Tržič – Obmo-
čna izpostava JSKD Tržič vabijo v soboto, 1. oktobra, ob 19. 
uri v Dom krajanov Brezje pri Tržiču na enajste Spominjarije, 
prireditev v spomin na gledališkega in filmskega velikana ter 
»domačina« Poldeta Bibiča. Z besedo Lada Srečnika ter igrico 
Zajčkovi prijatelji v izvedbi brezjanskih otrok in v sodelovanju z 
OŠ Bistrica in PŠ Kovor boste obujali spomine na slovenskega 
»igralca z veliko začetnico«, pedagoga in pisca memoarske 
proze. Besedni oblikovalec programa bo tudi tokrat David 
Ahačič.

Tradicionalni jesenski kros
Križe – Tradicionalni jesenski kros bo v torek, 27. septembra. 
Trasa bo potekala za Osnovno šolo Križe. Start za otroke tr-
žiških šol bo ob 15. uri, teka za odrasle bo ob 17. uri. To bo 
5. tek v seriji tržiškega pokala v rekreativnih tekih. Vsak ude-
leženec bo prejel praktično darilo sponzorjev. Prijavite se na 
dan dogodka.

IZLETI

Kolesarski izlet
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 29. 
septembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Kranj–
Smlednik–Vodice–Cerklje–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred 
doma upokojencev Naklo.

OBVESTILA

Dejavnosti za mladino v knjižnici
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice s 1. oktobrom zače-
njajo redne dejavnosti za mladino. Predšolske otroke vabijo 
k vpisu na Ure pravljic ali Brihtino pravljično deželo. Šolarje 
vabijo k vpisu na Angleške igralne urice, Radovednice, Ustvar-
jalne delavnice ali Berem s kužkom. Več informacij dobite na 
oddelku za mladino v jeseniški knjižnici (04 58 34 201).

Vabijo nove člane
Šenčur – Folklorno društvo Šenčur vabi v svoje vrste nove čla-
ne plesalce in instrumentaliste (harmonika, violina, klarinet, 
kontrabas). Vaje so vsak torek in četrtek od 19.30 do 21. ure v 
Domu krajanov v Šenčurju.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

27. 9. tor. Damijan 6.56 18.51

28. 9. sre. Venčeslav  6.57 18.49 

29. 9. čet. Mihael  6.58  18.47          

30. 9. pet. Sonja  6.59  18.45

1. 10. sob.  Julija  7.01 18.43

2. 10. ned. Bogumil  7.02 18.41

3. 10. pon.  Terezija 7.03 18.39

desetdnevna vremenska napoved
Torek
27. 9.

8/13 °C

Nedelja 
2. 10.

6/17 °C

Sreda 
28. 9.

Četrtek
29. 9.

Petek
30. 9.

Sobota
1. 10.

7/15°C 7/12 °C 9/12 °C 8/12 °C

Ponedeljek 
3. 10.

Torek
4. 10.

Sreda
5. 10.

Četrtek
6. 10.

8/16 °C 5/14 °C 6/15 °C 6/17 °C

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

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

                        + poštnina

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

EUR

Nagrajenci križanke STIMACOM - OMV, bencinski servis 
Škofja Loka, ki je bila objavljena v Ločanki, 13. 9. 2022, so: 
Janko POTOČNIK iz Poljan, Nina FILIPIČ iz Škofje Loke in 
Silvo SAJOVIC iz Podnarta, ki prejmejo bon za pet pranj av-
tomobila. Nagrajenci nagrade prevzamejo na bencinskem 
servisu OMV, Škofja Loka, Kidričeva cesta 23 a. Čestitamo!

O bogastvu tržiških voda
Letošnje jesenske Besedarije so v Društvu upokojencev (DU) Tržič posvetili vodi. O bogastvu tržiških 
voda je bilo slišati v živi besedi pripovedovalcev, trajen zapis pa je v istoimenski knjižici, ki jo je uredila 
Irma Lipovec.

Tržič – »Voda je bila in je zelo 
pomembna za življenje, če-
sar so se ljudje zavedali v 
preteklosti. Tako je tudi da-
nes,« bi se strinjali z uredni-
co knjige Bogastvo tržiških 
voda Irmo Lipovec, tudi ob še 
živem spominu na letošnjo 
sušo kot opozorilo. Lipovče-
va se je lotila raziskovalne 
naloge z namenom evidenti-
rati dobre izvire vode in teko-
če vode na področju občine 
Tržič. Iz že zapisanih virov 
in s pomočjo ustnega izroči-
la – sodelovalo je več kot se-
demdeset pripovedovalcev – 
je zapisala vodnjake in kori-
ta, »tudi zgodbe o tem, kje 
in kako so vaščani zgradili 
svoje lastne vodovode«. Za-
pisala je mline, žage in elek-
trarne, kar je vplivalo na ra-
zvoj gospodarstva. Studence 
je zapisala glede na to, kako 
pomembno vlogo je odigra-
la voda v življenju ljudi tis-
tega kraja. »O zdravilnih la-
stnostih izvirov sem spraše-
vala starejše ljudi, energet-
ski potencial vode je izme-
ril priznani radiestezist Jože 
Munih.«

Kot je dodala Lipovčeva, je 
bilo raziskovalno delo živo, 
na terenu je izvedela še mar-
sikaj zanimivega. Seznanila 
se je tudi s pristno govorico, 

bogato zgodovino hišnih in 
ledinskih imen, spoznala šte-
vilne ljudi, domačine, ki izro-

čilo prenašajo skozi govorje-
no besedo. Združila je moči 
z etnologom dr. Bojanom 

Knificem iz Tržiškega muze-
ja in prav tako odlično pozna-
valko izročila Jožico Koder, ki 

sta ji odprla pot do pripove-
dovalcev. Takrat se je tema 
o vodi zelo razširila, je deja-
la Lipovčeva. Veliko stikov 
je dobila tudi pri DU Tržič, 
in kot je še poudarila, je bila 
povsod lepo sprejeta. Nekaj 
pripovedovalcev je povabila 
na nedavne Besedarije v tr-
žiško knjižnico, da so podeli-
li tisto zanimivo, kar so že po-
vedali njej.

Tudi hrbtna stran knjige 
Bogastvo tržiških vode ima 
svojo ceno, je dejala Jožica 
Koder, ki je zanjo izbrala 1. 
oktavo dr. Toneta Pretnarja 

iz monografije V sotočju Bi-
strice in Mošenika. Na na-
slovnici pa je fotografija srca 
v Dovžanovi soteski avtorja 
Darka Laussegerja. Najob-
sežnejšemu poglavju v knji-
gi Tekoče vode, izviri, oskr-
ba z vodo nekoč in danes na 
področju občine Tržič sledi-
jo poglavje doc. dr. Draga Pa-
plerja na temo Izkoriščanje 
vodne energije za proizvo-
dnjo elektrike na tržiških vo-
dah ter še tri poglavja Zgo-
dovina vodovoda v občini 
Tržič, Skrb za neoporečnost 
vode ter Energetski potenci-
al izvirov in zajetij vode na 
področju občine Tržič. Knji-
go je založilo DU Tržič.

Območje občine Tržič 
je zelo bogato s kvalitetno 
vodo, predvsem pa je jas-
no sporočilo iz pogovorov 
z ljudmi, kot je zapisala Li-
povčeva: »Voda je naše bo-
gastvo. Vode na damo! Po-
skrbimo, da bodo izviri os-
tali neoporečni. Poskrbimo, 
da bo čista in zdrava voda os-
tala zanamcem.«

Suzana P. Kovačič

Jesenske Besedarije Društva upokojencev Tržič na temo tržiških voda so pritegnile številne 
obiskovalce.

»Dolinski svet je izredno vodnat, vse polno je 
studencev; skoraj za vsak studenec so stari Dolinci 
vedeli, kakšno kvaliteto vode ima. Pripisovali so ji 
zdravilno moč. Na primer za studenec, ki izvira pod 
Vovšnekovo hišo, pravijo, da njegova voda pozdravi 
želodec ...« (po pripovedovanju Zdravka Dovžana iz 
Doline)

Bruselj, Kranjska Gora – Poleg Barcelone, Dubrovnika in dru-
gih so tudi Kranjska Gora, Postojna in Ljubljana med izbranimi 
turističnimi destinacijami, ki bodo v projektu Evropske komisi-
je dobile posebno podporo za razvoj kompetenc na področju 
naprednega razvoja turizma. Minuli teden je namreč v Bruslju 
potekal zagon projekta Pametne turistične destinacije, v njem 
pa je bilo izbranih 48 turističnih destinacij po vsej Evropi.

V projektu tudi Kranjska Gora
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Rezultati – žrebanje 25. 9. 2022
15, 16, 20, 21, 24, 34, 36 in 12

Loto PLUS: 3, 6, 11, 21, 22, 25, 31 in 30
Lotko:  3 8 7 9 1 0

Sklad 28. 9. 2022 za Sedmico: 4.780.000 EUR
Sklad 28. 9. 2022 za PLUS: 1.250.000 EUR
Sklad 28. 9. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 27. 9.
20.45 AVATAR
17.30, 19.30 AVATAR, 3D
19.45 BOJEVNIK
16.00, 18.00 ZMAJEV JEZDEC, sinhro.
20.00 PADEC

16.30, 18.30 GAJIN SVET 2
17.15 DC LIGA SUPER LJUBLJENČKOV, 
sinhro.
15.45, 17.45 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
sinhro.
20.30 TOP GUN: MAVERICK

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 27. septembra, sreda, 28. septembra, in četrtek, 29. septembra
19.30 Ivan Viripajev: ZAPRTA ŠTUDIJA. NEW CONSTRUCTIVE ETHICS  (v dvorani PGK)

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

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

                        + poštnina

13
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

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

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

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

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

                        + poštnina

12Mehka vezava , 12,5 x 19,0 cm, 448 strani

EUR

Cecilia »Cilka« Klein 
ima rosnih 16 let, 
ko jo leta 1942 
odpeljejo  
v koncentracijsko 
taborišče  
Auschwitz-Birkenau ...

Pisatelj Ivan Sivec 
na prikupen in 
razumljiv način 
opisuje življenje in 
delo enega največjih 
slovenskih pisateljev 
Ivana Tavčarja. 
»Visoški gospod« s 
podnaslovom »Vse 
ljubezni pisatelja 
Ivana Tavčarja« je prvi 
biografski roman o 
ustvarjalcu Cvetja 
v jeseni in Visoške 
kronike, izšel je 
lani ob 170-letnici 
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, je 
zapisal Ivan Tavčar. 
Knjiga za vse čase, 
za mlade in stare, za 
šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina

25
EUR

Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa, ki je izšel 6. sep-
tembra, glavno nagrado, bon za trgovino OBI v vrednosti 20 
evrov, prinaša Mici Černilec iz Žirovnice, drugo in tretjo knji-
žno nagrado, roman Melanda, prejmeta Stane Zupan iz Mav-
čič in Silva Štih iz Poljan. Geslo križanke je bilo Velja za eno 
najstarejših pripravljenih živil. Vsem nagrajencem čestitamo!
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JZMOREŠ, MOČNEJŠA SI, KOT SI MISLIŠ!
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MALI OGLASI
T: 201 42 47 
E: malioglasi@g-glas.si

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

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

MERCEDES-BENZ CLC 220 CDi, 
letnik 2009, avtomatik, odlično ohra-
njen, tel.: 040/795-958  
 22002350

KUPIM

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

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in ko-
ritom ter prešo za mošt, tel.: 031/812-
210 22002377

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva – gaber, javor, 
hrast. Možna dostava v okolico Kranja, 
tel.: 031/229-151 22002390

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

2 mucka, stara 4 mesece, navajena 
bivanja znotraj in zunaj, navajena na 
WC in bivanje z drugimi živalmi, tel.: 
041/462-546 22002392

PRIDELKI
PRODAM

DOBRO domače grozdje, ugodno, 
tel.: 070/691-103 22002380

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

3 bikce simentalce, stare do 21 dni, 
tel.: 031/250-114 22002383

BIKCA križanca ČB/LIM, starega 14 
dni, in ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
031/446-519 22002381

JARKICE, rjave in črne, bodo na voljo 
po 1. oktobru, Jama 34, tel.: 041/820-
594 22002338

PAŠNI kravi LS s teličko in ciko s te-
ličko, drugič telili, ter bikca LS, sta-
rega 4 mesece, možna dostava, tel.: 
041/211-602 22002378

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

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285  
 22002306

TELICO simentalko, staro 6 mesecev, 
tel.: 068/137-603  
 22002358

TELIČKO ČB, staro 10 dni, tel.: 
041/342-350  
 22002375

TELIČKO simentalko/limuzin, staro 1 
mesec, tel.: 041/214-500  
 22002384

TELIČKO simentalko, staro 7 mese-
cev, ekološka reja, tel.: 041/589-194 
 22002389

OSTALO
PRODAM

OPREMO za izdelavo jabolčnega 
soka, tel.: 031/504-658 22002391

PREVOZNI čebelnjak, panje, med, vo-
sek, tel.: 041/721-625 22002388

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO voznike kombijev s kategorijo 
B in C ter nove sodelavke in sodelavce 
v proizvodnji. Biotera d.o.o., Pod kosta-
nji 4, Komenda, tel.: 031/215-217  
 22002374

STORITVE
NUDIM

ZELIŠČARSTVO PREŽLA iz Lesc ima 
od 25. 9. do 29. 9. uradne ure: de-
lavniki od 8. do 13. in od 15. do 18. 
ure, nedelja od 8. do 13. ure. Izdelke 
pošiljamo tudi po pošti. Torkar Antoni-
ja, s.p., Begunjska c. 23, Lesce, tel.: 
04/53-18-340, 051/649-793  
 22002363

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

KOZMETIČNE storitve: nege obraza 
in telesa, oblikovanje – barvanje obrvi 
in trepalnic, depilacije, medicinske in 
estetske pedikure, solarij in prodaja 
kozmetike. Špela Meze, s.p., Kranjska 
c. 2, Radovljica, tel.: 070/449-762  
 22002385

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

RAZNO
IŠČEM osebo za 10-dnevno bivanje v 
dvoposteljni sobi, v Termah Topolšica, 
tel.: 051/305-183 22002382

PRODAM

120-litrski rosfrei sod za mošt, Logar, 
tel.: 041/606-034 22002379

POLŽJA krema ali gel, narejena iz 
koncentrata polžje sline – proti aknam, 
bolečinam, revmatitisu, suhi koži, gu-
bam, ranam, za obnovo kožnih celic ... 
naročila na 070/449-762 ali na www.
zasijocokozo.si 22002386

RAZSTAVE

Razstavi Tomislava Brajnovića
Škofja Loka – V Galeriji Ivana Groharja in Loškem muzeju 
bo 28. septembra ob 18. uri odprtje dveh razstav hrvaškega 
sodobnega konceptualnega umetnika Tomislava Brajnovića. 
V Galeriji Ivana Groharja bo na ogled devet del iz njegove ak-
tualne, novejše produkcije, v stalne zbirke, kapelo in dnevno 
sobo Loškega muzeja pa bodo v dialog z različnimi vsebinami 
umestili 16 del iz njegovega obširnega opusa.

Živopis – narodne noše v delih Mihe Maleša
Kranjska Gora – V petek, 30. septembra, bodo ob 17. uri v 
Muzeju Kranjska Gora v Liznjekovi domačiji odprli gostujočo 
likovno razstavo Medobčinskega muzeja Kamnik z naslovom 
Živopis – narodne noše v delih Mihe Maleša. Vstopnine ne 
bo. Razstava bo na ogled do 27. novembra.
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Rotary club Škofja Loka je ob desetletnici podeljevanja štipendij pripravil slovesnost, na njej pa so 
podelili kar pet novih štipendij.

Škofja Loka – Kapela Puštal-
skega gradu je bila minuli 
četrtek prizorišče prijetnega 
druženja članov Rotary clu-
ba Škofja Loka, ki so slove-
sno zaznamovali jubilej po-
deljevanja štipendij. Z njimi 
podpirajo dijake in študente 
s škofjeloškega območja. Do 
letošnjega leta so skupno po-
delili 24 celoletnih štipendij, 
poleg tega pa še 25 enkratnih 
pomoči. Posredovali so tudi 
pri pridobitvi dveh štipendij 
v tujini.

»Rotary vedno skuša naj-
ti odgovor. Zato ostajamo 
dobrodelna organizacija, 
ki združuje ljudi dobre vo-
lje, širokosrčne in vzorne 
tako v svojem poklicu kot 
tudi v javnem življenju,« 
je povedal predsednik Ro-
tary cluba Škofja Loka Da-
vid Jezeršek in se zahvalil 
vsem, ki so v teh letih po-
magali in izkazali podporo 
njihovim prizadevanjem, 
ter novim štipendistom 

zaželel veliko drznosti in 
poguma v nadaljnji karie-
ri.

Simpatična mlada vodi-
telja večera Špela Koprivni-
kar in Žiga Biček sta nato 
predstavila zanimive zgod-
be nekdanjih in sedanjih 
štipendistov, za odličen 

kulturni program pa je pos-
krbel nekdanji štipendist 
Rotary cluba Škofja Loka 
Leon Ravnikar, ki je zaigral 
na klasično kitaro.

Posebna priznanja so 
ob jubileju prejeli podjetje 
Polycom, Osnovna šola Ško-
fja Loka-Mesto in poverjenik 

podeljevanja štipendij Franc 
Rebec.

Nove pogodbe za letoš-
nje leto so ob koncu druže-
nja podpisali Lian Prašni-
kar, Neža Igličar, Tjaša Ru-
par, Polona Tavčar in Nina 
Triler, ki so odlični vsak na 
svojem področju.

Vilma Stanovnik

Letošnji dobitniki štipendij Rotary cluba Škofja Loka s predsednikom Davidom Jezerškom  
/ Foto: Primož Pičulin

Zapore cest ob kolesarskih dirkah

Kranj – Od prve izvedbe re-
kreativne kolesarske prire-
ditve L'Etape Slovenia by 
Tour de France v Kranju je 
minilo že nekaj časa, a naš 
bralec iz Besnice še vedno 
ni pozabil zapore ceste v 
Besniški dolini na dan kole-
sarske dirke 4. septembra. 
Kot pravi, je bila cesta na re-
laciji Kranj–Besnica–Pod-
blica–Jamnik tisto nedeljo 
zelo dolgo zaprta za ves pro-
met, kar je zmotilo običa-
jen ritem življenja v kraju. 

Z avtomobilom se ni dalo 
odpeljati od doma, niti v go-
stilno na kosilo, se je prito-
žil. Ker so organizatorji že 
sporočili, da bo tudi nasled-
nje leto (2. in 3. septembra 
2023) L'Etape potekal v Kra-
nju z okolico, smo se nanje 
in policijo obrnili z vpraša-
njem, zakaj so dolgotrajne 
zapore prometa ob takih do-
godkih potrebne.

Aleš Hostnik iz ljubljan-
skega podjetja Sport Media 
Focus je razložil, da je bila 
prireditev L'Etape Slovenia 
organizirana pod strogimi 

varnostnimi pogoji in je po-
tekala v skladu s pripravlje-
nim elaboratom za izvedbo 
prireditve, potrjenim s stra-
ni Upravne enote Kranj in 
z dogovorjenimi občasnimi 
mobilnimi popolnimi za-
porami. »Ceste smo mobil-
no popolnoma zapirali iz-
ključno zaradi varnosti ko-
lesarjev, skladno s 74. čle-
nom zakona o cestah in 4., 
5. členom zakona o javnem 
zbiranju. Na območju Bes-
nica–Jamnik so bile zapore 
med 10.57 in 12.47,« je po-
jasnil in se ob tem zahvalil 

prebivalcem za razumeva-
nje protokola ter upošteva-
nje navodil policije in redi-
teljev.

Na Policijski upravi Kranj 
pa so nam povedali, da se 
je varovanje kolesarske dir-
ke izvajalo v kombinaciji po-
polne zapore v skladu z iz-
danim dovoljenjem za zapo-
ro na strani organizatorja, in 
mobilnih zapor, ki jih je gle-
de na potrebe izvajala polici-
ja. »Policija je pri svojih ak-
tivnostih skrbela in delala v 
smeri čim hitrejših sprosti-
tev prometa,« so poudarili.

Odgovor na vprašanje bralca, zakaj je bila potrebna popolna zapora ceste v Besnici med rekreativno 
kolesarsko dirko L'Etape v Kranju, smo poiskali pri organizatorju prireditve.

Simon Šubic

Kranj – Vsako leto 26. septembra zaznamujemo dan sloven-
skih lekarn pod okriljem Sekcije farmacevtov javnih lekarn 
pri Slovenskem farmacevtskem društvu in Lekarniške zbor-
nice Slovenije. Namen tega dneva je opozoriti javnost na 
poslanstvo in pomen lekarniške dejavnosti. Tema letošnjega 
dneva slovenskih lekarn je Zdravila in otroci. V ta namen je 
izšla knjižica o pravilni in varni rabi zdravil z enakim naslovom. 
V njej so številni koristni nasveti o najpogostejših zdravstvenih 
težavah pri otrocih, farmacevtskih oblikah za otroke in njihovo 
pravilno uporabo, cepljenju in nefarmakoloških ukrepih, ki 
pomembno vplivajo na otrokovo zdravje. Knjižica je na voljo 
brezplačno v vseh enotah Gorenjskih lekarn. Med 26. in 30. 
septembrom sta brezplačni tudi storitvi izdelava osebne kar-
tice zdravil (OKZ) in pregled uporabe zdravil (PUZ).

Dan slovenskih lekarn: Zdravila in otroci

Šmartno – Leta 2012 je 
Mednarodna organizacija 
za Alzheimerjevo bolezen 
(ADI) razglasila mesec sep-
tember kot mesec intenziv-
nega ozaveščanja javnosti o 
Alzheimerjevi bolezni. Dru-
štvo Spominčica spodbuja 
domove za starejše po Slove-
niji, da se ob 21. septembru, 
svetovnem dnevu Alzhei-

merjeve bolezni, pridru-
žijo akciji Sprehod za spo-
min. V Domu Taber v Šmar-
tnem pri Cerkljah so takšen 
sprehod organizirali že če-
trtič. Udeleženci, bilo jih 
je okoli 60, so bili glede na 

sposobnosti razdeljeni v dve 
težavnostni skupini, za po-
hod pred domom ali po poti 
na hrib, ki je za domom. Po-
hoda so se poleg stanovalcev 
doma udeležili tudi zapos-
leni in učenci Osnovne šole 
Davorina Jenka Cerklje, da 
so lahko peljali tudi vse, ki 
so na invalidskih vozičkih, 
ter tako pomagali stanoval-
cem. Alzheimerjeva bole-
zen je najpogostejši vzrok 

demence. Ob zaključku po-
hoda so v Domu pripravi-
li topel čaj in skupaj s har-
monikarjem, stanovalcem 
doma Taber Srečkom Vrtni-
kom, zapeli nekaj sloven-
skih ljudskih pesmi.

Sprehod za spomin
Janez Kuhar

Kranjska Gora – V okviru domoznanskega septembra bo v 
četrtek, 29. septembra, ob 19.30 v kranjskogorski knjižnici 
odprtje razstave Smerinjekova teta Pehta. Predstavljeno bo 
življenje in delo Marice Globočnik - Smerinjekove iz Kranjske 
Gore. Razstavo in lik tete Pehte bo predstavila pisateljica, pe-
snica in pravljičarka Anja Štefan.

Razstava o Smerinjekovi teti Pehti

Pohoda so se poleg stanovalcev doma udeležili tudi 
zaposleni in učenci Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje, 
da so lahko peljali tudi vse, ki so na invalidskih vozičkih, ter 
tako pomagali stanovalcem. / Foto: Janez Kuhar

Preddvor – V petek, 30. septembra, se v grad Dvor vračajo 
Pogovorni večeri, ki jih moderira Ivka Sodnik. Tokrat bo ob 19. 
uri gostila ravnatelja preddvorske OŠ Matije Valjavca Jožeta 
Povšina. Z njim se bo pogovarjala o načrtih šole za novo šol-
sko leto, o tem, kako poteka gradnja športne dvorane in koliko 
dodatnih prostorov bo šola pridobila z novogradnjo. Ravnatelj 
bo na voljo tudi za vprašanja in pobude obiskovalcev.

Pogovorni večer z ravnateljem Jožetom Povšinom

Ob jubileju pet štipendij

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

9/14 oC

7/11 oC

12/19 oC

15/20 oC

11/17 oC

10/15 oC

10/15 oC

16/20 oC

14/30 oC

13/29 oC

9/13 oC
10/15 oC

11/15 oC

12/19 oC

8/16 °C 9/16 °C10/14 °C

Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo oblačno in deževno. Jutri bo sprva delno jasno, po 
nižinah bo precej megle in nizke oblačnosti. Popoldne se bo 
pooblačilo, a bo večinoma suho. Ponekod bo pihal južni veter. 
V četrtek bo oblačno in spet deževno.


