
Kranjska Gora – Najdalj-
ša predvidena trasa je bila 
dolga 170 kilometrov, ven-
dar so ta tek zaradi vremen-
skih razmer morali odpove-
dati. Najdlje so tako tekači 
tekli sto kilometrov. Zmaga-
la sta Jon Božič, ki je bil v ci-
lju po 12 urah in 8 minutah, 
in Nina Frelih s časom 14 ur 
in 39 minut. Krajše razdalje 
so merile 10, 15, 30 in 60 ki-
lometrov. Za slovensko slav-
je je na 30-kilometrski pro-
gi poskrbel Žan Žepič, na 15 
kilometrov je bil najhitrejši 
Vili Črv, na 10 pa Nejc Bešter 
in Maruša Cijan Brkič. Julian Alps Trail Run je bil najbolj množičen športni dogodek preteklega konca tedna na 

Gorenjskem. / Foto: Nik Bertoncelj

Maj Peterka

Žirovsko podjetje Alpina je s prvim septembrom tudi uradno postalo del 
češke družbe K&H v lasti Františka Pivode, ki je pri nakupu Alpine sodeloval 
z Romanom Vývodo. Minuli četrtek sta se v družbi novega direktorja Víta 
Hrocha na sedežu v Žireh sestala s predstavniki lokalne oblasti.

Žiri – František Pivoda in Ro-
man Vývoda sta se v družbi 
novega direktorja Víta Hro-
cha in sodelavca Mira Po-
cheja, ki je poskrbel za pre-
vajanje, minuli četrtek sre-
čala s poslancem Janezom 
Žakljem, podžupanom Jo-
žetom Stanonikom in di-
rektorjem občinske upra-
ve Matijo Podobnikom. Kot 
je pojasnil Žakelj, je lokalna 
skupnost zelo navezana na 
ime Alpina, zato jim je zaže-
lel, da bi se med Žirovci do-
bro počutili. Lastnika sta ob 
tej priložnosti ponovila, da 

Alpino ocenjujeta kot odlič-
no blagovno znamko olim-
pijskih prvakov, ki temelji 
na širokem znanju in izkuš-
njah njenih ljudi ter boga-
ti tradiciji, zato sta prepri-
čana, da ima dobre možno-
sti za rast. »Upam, da bomo 
s svojim delom izpolnili 
tako naše ambicije kot tudi 
vaša pričakovanja. Alpina je 
znamka olimpijskih zmago-
valcev in želimo si, da tako 
ostane še naprej,« je pou-
daril Pivoda in pojasnil, da 
je bil postopek prodaje zelo 
kompliciran, zato je še pre-
cej zadržan pri razkrivanju 
prihodnjih načrtov. Zatrdil 

pa je, da bodo storili vse, da 
nadaljujejo tradicijo Alpi-
ne. Tudi novi direktor Hro-
ch je prepričan, da je Alpi-
na do bra in močna blagovna 
znamka, ki temelji na zna-
nju, izkušnjah in spretnos-
tih zaposlenih, in prav v tem 
je po njegovih besedah nje-
na velika moč. Kljub temu 
priznava, da razmere ta čas 
niso dobre, saj je podjetje v 
preteklih mesecih zastalo, 
kar se bo odrazilo v drugi 
polovici leta, zato bo poslov-
ni rezultat verjetno nekoliko 
slabši, kot so načrtovali.

Nova lastnika in direktor Alpine (od leve proti desni): František Pivoda, Vít Hroch in 
Roman Vývoda / Foto: Mateja Rant

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo dokaj sončno, občasno 
bo lahko nekaj več oblač-
nosti. Popoldne ni izklju-
čena kakšna ploha.

jutri: večinoma sončno

2/17 °C

Mateja Rant

Tradicijo Alpine želijo nadaljevati

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Konec tedna je v Kranjski Gori potekal Julian Alps Trail Run. Skoraj 1700 tekačev se je preizkusilo 
na petih različnih razdaljah – v vetru, dežju, snegu, blatu ...

Sto kilometrov po Julijskih Alpah

AKTUALNO

Pomagajo pri digitalni 
zasvojenosti
V prostorih Mestne občine Kranj 
poteka razstava LogOutovih pla-
katov Vsi povezani. LogOut je 
prvi specializirani center pomoči 
ob različnih tveganih spletnih ve-
denjih.

3

GORENJSKA

Ideje za novo ureditev 
železniške postaje
V Bohinju želijo, da prenovljena 
železniška postaja v Bohinjski 
Bis trici ne bo le reševala prome-
tne situacije, ampak bo postala 
tudi primerna vstopna točka za 
ves Bohinj.

4

KMETIJSTVO

Zadružno priznanje  
v pravih rokah
Ciril Peternel, gospodar na Lušino-
vi kmetiji v Dragi, je na predlog 
Kmetijsko-gozdarske zadruge Ško-
fja Loka kot edini z Gorenjske pre-
jel priznanje za trajen prispevek k 
razvoju zadružništva.

13

RAZVEDRILO

Najlepša krava  
na Balu je bila Srna
V nedeljo je v Ukancu potekal 64. 
Kravji bal, tradicionalna priredi-
tev, na kateri so obiskovalci lahko 
spoznali avtohtono cikasto gove-
do ter uživali v razposajenem 
vzdušju.
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Kranj – Kot je povedala rav-
nateljica OŠ Simona Jen-
ka Kranj Ingrid Klemenčič, 
so se že v drugem tednu no-
vega šolskega leta srečali s 
porastom koronavirusnih 
okužb na eni izmed dveh nji-
hovih podružnic ne le med 
učenci, ampak predvsem 
med zaposlenimi. Na dru-
gi podružnici in na matični 
šoli pa so okužbe za zdaj še 
posamične in redkejše. »Ko 
se pojavi potrjena okužba v 
razredu, starše iz razreda o 
tem obvestimo z dopisom, 
ki ga je za obveščanje prip-
ravil NIJZ. Dopis ima res 
namen zgolj obveščanja, da 

so starši morda bolj pozorni 
na spremembe zdravstvene-
ga stanja pri učencih. Vedno 
znova apeliram na starše, da 
pošiljajo v šolo in vrtec le res 
zdrave otroke.« Kot je poja-
snila Klemenčičeva, se drži-
jo standardnih ukrepov, kot 
so zračenje in še natančnej-
še čiščenje in razkuževanje 
prostorov, v katerih se zadr-
žujejo večje skupine učen-
cev. »Učitelje spodbujam, 
da čim več pouka izvajajo na 
prostem, če lahko to uskla-
dijo z učnim načrtom. V vrt-
cu in na matični šoli smo v 

pomladnih in poletnih me-
secih kupili in v vse učilni-
ce namestili naprave, ki v 
prostoru prečistijo zrak, in 
upam, da bodo te doprines-
le k bolj zdravemu okolju v 
razredih.«

Tudi drugje sledijo 
priporočilom

Na Gimnaziji Kranj se za 
zdaj ne srečujejo z veliko 
okužbami, manj kot en od-
stotek dijakov je bil prejšnji 
teden odsoten zaradi potr-
jene okužbe s covidom-19, 
je sporočil ravnatelj Aljoša 
Brlogar in dodal: »Vseka-
kor smo pripravljeni na hi-
tre spremembe glede orga-
nizacije pouka, če bosta si-
tuacija in stroka to zahteva-
li. Kakšnih posebnih ukre-
pov razen rednega prezrače-
vanja in skrbi za primerno 
higieno ne izvajamo.« Tudi 
Robert Kerštajn, ravnatelj 

OŠ Prežihov Voranc Jeseni-
ce, je povedal, da za zdaj na 
šoli ne opažajo večjega po-
rasta odsotnosti otrok ali za-
poslenih, higienske in orga-
nizacijske ukrepe pa izvajajo 
skladno s priporočili NIJZ.

»Za zdaj nimamo skoraj 
nič okužb, ne med dijaki in 
ne med zaposlenimi; seve-
da se lahko to hitro spreme-
ni,« pa je povedal Damjan 
Mašič, ravnatelj Srednje go-
stinske in turistične šole Ra-
dovljica, kjer prav tako upo-
števajo priporočila, nekateri 
zaposleni preventivno nosi-
jo maske.

Ostaja pa še veliko skrbi
»Seveda pa mi covid-19 

povzroča veliko skrbi; kako 
izvajati pouk, če zboli toli-
ko strokovnih delavcev in 
učencev. Imamo možnos-
ti hibridnega poučevanja, 
vendar so tu tudi pasti in pri 

odsotnosti strokovnih delav-
cev je vsaka oblika pouka tež-
ko izvedljiva. Skrbi me, da 
bi bili učenci spet prikrajša-
ni za različne socialne stike 
oz. dejavnosti, ki so poveza-
ne z zunanjimi institucija-
mi in izvajalci, prevozi in po-
dobno. Skrbi me tudi, da bi 
bila kvaliteta pouka okrnje-
na. Veliko govorimo o posle-
dicah ukrepov v času epide-
mije pri učencih. Želim si, 
da bi jih začeli reševati, ne 
pa da bi se še bolj poglablja-
le,« je opozorila ravnateljica 
Ingrid Klemenčič in pouda-
rila še: »Skrbi me tudi, da bi 
morala ponovno pisati ne-
skončne sezname o potrje-
nih okužbah, obveščati toli-
ko različnih deležnikov, iz-
polnjevati različne tabele in 
pa iskati optimalno pot med 
tako različnimi, pogosto po-
polnoma nasprotnimi mne-
nji staršev.«

Suzana P. Kovačič

Skladno s strokovnimi izhodišči NIJZ se učenci, dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih 
ob pojavu simptomov, značilnih za covid-19, prostovoljno samotestirajo. / Foto: Nik Bertoncelj

Ljubljana – V Festivalni dvo-
rani Ljubljana so pretek-
li teden razglasili dobitni-
ke nagrad WEBSI za digital-
ne presežke v lanskem letu. 
Dobro so se odrezali tudi ne-
kateri gorenjski predstavni-
ki. Letošnjo enajsto podeli-
tev nagrad, ki jo organizira 
Zavod WEBSI, je zaznamo-
valo rekordno število prijav, 
kar 180 se jih je namreč pri-
javilo k izboru. Med njimi 
je 108-članska žirija izbrala 
najboljše.

Med nagrajenci je v ka-
tegoriji Generalni WEBSI 
prvak 2022 nagrado osvo-
jil projekt Merkur na črni 

petek, ki ga je nakelsko pod-
jetje Merkur trgovina obli-
kovalo skupaj z Agencijo 
101. Najučinkovitejši digital-
ni projekt pa je postal Corsa-
ir PC Builder družbe Corsair 
Engineering in škofjeloške-
ga Optiweba.

Po posameznih kategori-
jah se je v kategoriji Digi-
talna orodja na tretje mes-
to uvrstil projekt Merkurja 
in Agencije 101 Samo malo 
gledamo na merkur.si, v ka-
tegoriji Finančni sektor pa 
je drugo mesto osvojil Prvi 
kalkulator okvirnih stro-
škov gradnje in prenove 
Gorenjske banke in Agen-
cije 101. Med globalnimi di-
gitalnimi projekti se je na 

tretje mesto uvrstil Elanov 
projekt Globalno lansira-
nje nove kolekcije Ripstick 
Tour z Glenom Plakeom 
(ELAN, d. o. o., Red Orbit, 
d. o. o., Vizualist, Business 
genome (Gigo Design), d. 
o. o.). Kranjski Pronet je 
skupaj z družbo ENKI tret-
je mesto osvojil z Accoun-
tingBOX v kategoriji pro-
duktnih in pristajalnih ter 
spletnih strani, namenje-
nih osebnostim. Med sple-
tnimi trgovinami se je na 
prvo mesto uvrstila Nature-
ta Ete Kamnik, med tradici-
onalnimi trgovci pa je prvo 
nagrado dobil projekt Mer-
kur na črni petek. V katego-
riji Turizem je tretje mesto 

pripadlo projektu Visit Pod-
četrtek: Daleč stran. Kjer 
smo vsi doma. Pri njem je 
sodelovalo tudi podjetje 
Ginko stories, Anja Jager, 
s. p., s Cerkljanske Dobra-
ve. Prvo mesto v kategori-
ji Uporaba naprednih teh-
nologij je osvojil projekt iP-
ROM Fly Fraport upravljav-
ca brniškega letališča Fra-
port Slovenija in družbe 
iPROM. V kategoriji vpliv-
nežev je prvo mesto osvo-
jil projekt Strategija sode-
lovanja z ambasadorji Lidla 
Slovenija, drugo pa Lidlove-
mu projekt Zaupanje raste 
z navdihom. Tretje mesto 
je osvojila zgodba vplivnice 
Patricije Pangeršič.

Tudi nekatera gorenjska podjetja so posegla po nagradah WEBSI za digitalne presežke preteklega leta.

Aleš Senožetnik

Ob 1. oktobru, mednarodnem dnevu starejših, je NIJZ v sode-
lovanju z Gorenjskimi lekarnami in Gorenjskim glasom prip-
ravil natečaj za literarne prispevke na temo Uživam v jeseni 
življenja ali tudi starost je lepa. Prvi prispevek nam je poslala 
Marija Šenk, ki živi v Domu upokojencev Kranj.
Če opazujemo, je ciklus življenja pri naravi ali ljudeh enak. 
Ko opazujemo naravo, drevje, travo ali rože na vrtovih, je v 
začetku, ko začne rasti, bujno, lepo in dišeče. Pride pa čas, ko 
dozori in začne usihati, ravno tako je z ljudmi. Ko smo mladi, 
smo polni energije, želimo delati in ustvarjati. Ko je človek 
starejši, ga začnejo zapuščati moči in tudi zdravje.
Če človek vzame življenje realno, tako, kot je, in se ne obreme-
njuje s starostjo, je tudi starost lepa. Jaz lepo živim. Upokojila 
sem se pri 56 letih z izpolnjenima obema pogojema, polno 
delovno dobo. Takrat so bili taki pogoji. Takrat smo mamice 
šest tednov po porodu šle delat za štiri ure do šestega meseca 
starosti otroka, potem pa normalno po osem ur. Verjetno je 
bil to bonus, da smo se upokojile prej, kot se sedaj.
V dom upokojencev sva se z možem vpisala, ko sem dopolnila 
65 let, mož je bil malo starejši in bolan. Nekaj let po moževi 
smrti, ko sem postala invalidna, sem prosila za sprejem v 
dom, ker nisem mogla več opravljati gospodinjskih del. Stara 
sem bila 79 let. Kmalu sem bila sprejeta in dobila sem eno-
posteljno sobo s prho, kot sem prosila. Takoj sem začutila 
pozitivno energijo in si rekla: to bo zdaj moj novi dom. Dobro 
se počutim, ker sem se pravilno odločila.
Vsi so bili zelo prijazni. Kmalu sem se vključila v razne de-
javnosti. Dan se začne s telovadbo po zajtrku. Udeleži se je, 
kdor si želi. Potem pa se vsak dan nekaj dogaja. Ponedeljek se 
začne s pevskimi vajami, ob torkih pridejo gospe prostovoljke, 
pogovarjamo se o praktičnih stvareh in praznujemo rojstne 
dneve navzočih. Sreda je ustvarjalna, saj delamo razne stvari, 
četrtek je dan za trening spomina in rešujemo križanke. V 
petek je predavanje iz zgodovine, o različnih temah predava 
profesor Marko Ogris. Enkrat v mesecu je praznovanje roj-
stnih dni za vse, ki so v tistem mesecu rojeni. Sobote in nedelje 
so proste za obiske svojcev in prijateljev. Veliko se dogaja tudi 
v popoldanskem času. Na našem vrtu, v atriju, tudi pikniki 
in sladoledni pikniki, druženje pod lipo s sadnimi koktajli ali 
sokom. Pa tudi pevci nas razveseljujejo. Pred kratkim nam je 
pela znana pevka gospa Manca z možem, ki jo je spremljal 
na violini, in bilo je čudovito.
Skratka, ni nam dolgčas.
Za vso to organizacijo poskrbita gospe iz delovne terapije, 
vodja delovne terapije, cenjena gospa Vida Globočnik, in go-
spa Jana Pungeršek, seveda s soglasjem direktorice Nadje 
Gantar. Gospa direktorica daje tudi veliko poudarka na zdravo 
in dobro pripravljeno hrano, da je beljakovinsko in vitaminsko 
ustrezna. Šef kuhinje gospod Marjan Pesan poskrbi, da je 
hrana dobra, okusna in tudi dieta raznolika in lepo servirana 
po oddelkih. Kljub pomanjkanju vsega kadra – od kuhinjske-
ga do medicinskega in strežnega osebja – smo oskrbovanci 
prijazno in lepo postreženi.
Nujno in prav je, da se temu kadru, delo je namreč zahtevno in 
odgovorno ter fizično težko, popravijo plače, da bodo dostoj-
ne za to delo. Prvi oktober je dan starejših, zato se pripravlja 
razstava različnih ustvarjalnih del.
Do 26. septembra imate še čas, da tudi vi pošljete svoje raz-
mišljanje o jeseni življenja na ria.jagodic@nijz.si ali na NIJZ 
OE Kranj (Ria Jagodic), Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj. 
Za sodelovanje boste po pošti prejeli nagrado.

Tudi starost je lepa
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Knjigo prejme ANTON CVETEK, Bohinjsko Jezero.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Z začetkom novega šolskega leta je zaradi več testiranj in več stikov sicer prišlo do večje incidence 
pozitivnih na covid-19 v populaciji, medtem pa so na nekaterih gorenjskih šolah povedali, da za zdaj 
večjega porasta odsotnosti šolarjev ali zaposlenih razen izjem nimajo.

Šole sledijo priporočilom

Nagrade tudi Gorenjcem

Kranj – Med 16. in 22. septembrom poteka že 21. Evropski te-
den mobilnosti, v sklopu katerega letos posebno pozornost 
namenjajo mladim. Več kot sto slovenskih občin bo pod sloga-
nom Trajnostno povezani posameznike spodbujalo k odločitvi 
za trajnostno mobilnost: k hoji ter uporabi kolesa in javnega 
prevoza. Dodatno spodbudo k uporabi javnega prevoza bo v 
četrtek predstavljal brezplačen železniški potniški promet. Ob 
tem so na ministrstvu za infrastrukturo opozorili, da v Sloveniji 
sedemdeset odstotkov vseh poti še vedno opravimo z avtom, 
pri čemer je v dveh tretjinah teh voženj v vozilu le en potnik, 
povrhu pa je več kot polovica teh poti krajša od dveh kilometrov.

V četrtek z vlakom brezplačno

»Veliko govorimo o 
posledicah ukrepov 
v času epidemije pri 
učencih. Želim si, da 
bi jih začeli reševati, 
ne pa da bi se še bolj 
poglabljale.«



AktuAlno info@g-glas.si
3Gorenjski glas

torek, 20. septembra 2022

Kranj – »Anita. Izgubila 
hčerko pri devetih letih. Sina 
pri osmih,« na problem od-
visnosti otrok od telefona 
opozarja eden od plakatov 
centra LogOut, ki od petka 
visijo v Galeriji Mestne ob-
čine Kranj. Pisarna LogOu-
ta, specializiranega centra 
pomoči ob različnih tvega-
nih spletnih vedenjih, ki so 
ga ustanovili leta 2011, od 
poletja deluje tudi v Kranju. 
Prav njeno odprtje in dese-
tletnica centra sta bila povod 
za odprtje razstave serije Lo-
gOutovih plakatov Vsi pove-
zani, s katerimi nagovarja-
jo k zdravemu odnosu do di-
gitalne tehnologije oziroma 
njeni zmerni uporabi. »Ko si 
sami ne moremo več poma-
gati, je prav, da o tem odkri-
to spregovorimo in poišče-
mo pomoč,« poudarja Bo-
ris Veler, soustanovitelj Lo-
gOuta. Poleg Kranja imajo 
sicer pisarne še v Ljubljani, 
Celju in Izoli.

S pojavom covida 
zasvojenosti še več

Poslanstvo LogOuta je iz-
boljšati dobro počutje v digi-
talnem okolju vseh, zlasti ot-
rok in mladostnikov, z zago-
tavljanjem zdravljenja, pod-
pore, pomoči, informiranja, 
izobraževanja in osvešča-
nja o uravnoteženi in zdra-
vi uporabi digitalnih medi-
jev in zaslonske tehnologije. 
»Naš center je zaživel pred 
desetimi leti, ker pa smo že 
ves čas imeli uporabnike s 
širšega območja Gorenjske 
in tudi iz samega Kranja, 
se nam je zdelo primerno, 
da tudi v Kranju olajšamo 
dostop do svojih programov 

vsem, ki pomoč potrebuje-
jo. Teh pa je veliko, sploh 
od časa covida naprej, ko so 
delo, šola, pouk in vse ostalo 
potekali večinoma po zaslo-
nih,« je povedal Veler.

Štirje ključni programi
V LogOutu ponujajo pre-

ventivne vsebine za šole, 
vrtce in druge ustanove – 
tako za mladostnike, učite-

lje kot starše. Pomemben 
del njihovega poslanstva pa 
je pomoč posameznikom v 
težavah, za kar imajo štiri 

ključne programe. »Prvi je 
Preventivna pomoč posa-
meznikom in družini, kjer 
pomagamo pri postavlja-
nju družinskih pravil oziro-
ma dogovora o uporabi digi-
talne tehnologije. Potem je 
program za zasvojene Logo-
ut&Restart, ki je namenjen 
posameznikom, ki so zasvo-
jeni z različnimi vsebinami 
na spletu – od pornografi-

je, trgovanja s kriptovaluta-
mi, videoiger do družbenih 
omrežij. Tretji program je 
Digitalna dieta, v katerem se 

verjetno najdemo vsi, ko ne-
nehno pogledujemo v tele-
fon in nekaj preverjamo. Tu 
je še program LogOut&Spe-
akOut, ki je namenjen žrt-
vam in pričam spletnega na-
silja,« je razložil Veler.

Pot vrnitve dolga več let
Vodja kranjske pisarne 

Tilen Hočevar je poudaril, 
da je preventivno delovanje 
zelo pomembno: »Raziska-
ve kažejo, da ko pride do ka-
terekoli zasvojenosti, je pot 
vrnitve dolga od tri do pet 
let.« Kdor potrebuje pomoč 
s področja preventive ali za-
svojenosti z digitalne pre-
ventive, se lahko na srečanje 
s sodelavci LogOuta naroči 
na njihovi spletni strani ali 
po telefonu. V Kranju ima-
jo sicer pisarno na Cankarje-
vi ulici 3 v starem mestnem 
jedru.

Simon Šubic

Soustanovitelj LogOuta Boris Veler: »Ko si sami ne moremo več pomagati, je prav, da o 
tem odkrito spregovorimo in poiščemo pomoč.« / Foto: Gorazd Kavčič

T e dni smo v medijih 
lahko zasledili napo-
ved ameriške multina-

cionalne investicijske banke 
in družbe za finančne stori-
tve Goldman Sachs, da se bo v 
Evropski uniji cena zemeljske-
ga plina, ki je po prekinitvi do-
bave ruskega plina v zadnjih 
tednih drastično zrasla, več 
kot prepolovila. Analitiki ban-
ke namreč pričakujejo, da bodo 
evropska skladišča zemeljskega 
plina do konca oktobra v pov-
prečju 90-odstotno polna, kar 
naj bi še to zimo pripeljalo do 
velike pocenitve plina. Če je 
cena na nizozemskem vozlišču 
konec avgusta zrasla na never-
jetnih 346 evrov na megavatno 
uro, naj bi ta z zdajšnjih prib-
ližno 220–250 evrov padla na 
manj kot 100 evrov na mega-
vatno uro.

Omenjena novica je mor-
da na prvi pogled razveselji-
va za vsakogar, ki za ogreva-
nje uporablja zemeljski plin, 
a kaj ko analitiki Goldman 
Sachsa predpostavljajo, da se 
naj bi to zgodilo šele do kon-
ca prvega četrtletja prihodnje-
ga leta in ob predpostavki, da 
je pred nami zima z običajni-
mi vremenskimi pogoji. In še 
vedno naj bi bila cena višja od 
73 evrov, kolikor trenutno zna-
ša regulirana cena zemeljskega 
plina v Sloveniji.

Prav velik razkorak med 
borzno in regulirano ceno, ki 
bo zagotovo trajal še kar nekaj 
časa, v nezavidljiv položaj po-
tiska dobavitelje plina v Slove-
niji. Odpoved pogodb o dobavi 

plina, ki so jo v preteklih dneh 
prejeli vsi odjemalci kranjskega 
Domplana, ki zaradi cenovne 
nevzdržnosti s 1. novembrom 
ukinja dejavnost, je bila sicer 
za marsikoga presenetljiva, 
čeprav vsaj za poznavalce pri-
čakovana. Kritje minusa med 
nakupno in prodajno ceno na-
mreč ostaja na plečih dobavite-
lja in najbrž ni podjetja v Slo-
veniji, ki bi na dolgi rok želelo 
ustvarjati milijonsko izgubo.

Kranjska družba, ki je z 
dobavo plina individualnim 
strankam in skupnim kotlov-
nicam skrbela za ogrevanje 
več kot pet tisoč gospodinjstev 
in poslovnih prostorov, pa ni 
prva, ki je sprejela tako odloči-
tev. Že avgusta je iz podobnih 
razlogov prekinitev dobave pli-
na s 1. oktobrom napovedalo 
tudi Komunalno podjetje Ve-
lenje, o tem pa naj bi razmiš-
ljali tudi v Energetiki Celje. Če 
vlada ne bo ukrepala in pokri-
la izpada prihodkov zaradi re-
gulirane cene, se zna zgoditi, 
da se bo kmalu vdal še kakšen 
manjši dobavitelj.

Menjava dobavitelja ze-
meljskega plina je načeloma 
podobno enostavna kot pri do-
bavitelju električne energije. V 
trenutno zaostrenih in pred-
vsem negotovih razmerah pa 
se sprašujemo, kateri še delu-
joči dobavitelj si želi nakopa-
ti še dodatne tri milijone evrov 
izgube. Vsaj toliko naj bi je ob 
trenutni tržni in zamejeni ceni 
z dobavo plina pridelali v letu 
dni, so namreč izračunali v 
Domplanu.

Zemeljski plin

V prostorih Mestne občine Kranj poteka razstava LogOutovih plakatov Vsi povezani. LogOut je prvi 
specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih.

Že deset let pomagajo pri 
digitalni zasvojenosti

»V zadnjih letih so se pre-
več osredotočali na proizvo-
dnjo, pozabili pa so na trže-
nje. To bo treba spremeniti.« 
Kljub temu ta čas še ne želi 
razkrivati konkretnih načr-
tov, ker je za to še prezgo-
daj, pravi, vsekakor pa si po 
njegovih besedah ne želijo 
zniževati števila zaposlenih. 
»Ta čas imamo polno pra-
znih mest v vodstvu podje-
tja – nimamo finančnega di-
rektorja, direktorja trženja, 
prazna so tudi vodstvena 

mesta nekaterih hčerinskih 
podjetij,« je pojasnil in do-
dal, da jim je že uspelo za-
polniti mesto direktorja pro-
daje, saj se je na svoje delov-
no mesto vrnila nekdanja za-
poslena, ki je odšla, ker se ni 
strinjala s prejšnjimi lastni-
ki. Kot je napovedal, bodo v 
začetku oktobra sposobni 
določiti, kdo so njihovi po-
trošniki ter kakšne storitve 
in izdelke jim želijo ponu-
diti, obenem pa nadaljuje-
jo pripravo kolekcije za pri-
hodnje leto. »Mogoče zve-
ni čudno, da se sprašujemo, 

kdo so naši potrošniki – to je 
zato, ke si poleg že obstoje-
čih želimo najti še nove,« je 
dejal Hroch. V prihodnje si v 
podjetju želi tudi več ekipne-
ga dela, saj opaža, da je bilo 
doslej delo zastavljeno tako, 
da so vodilni skrbeli vsak 
samo za svoj del. »Moj me-
nedžerski pristop temelji na 
ekipi sposobnih ljudi, ki se 
morajo povezovati in sodelo-
vati med sabo, da se premak-
nemo naprej.«

Žakelj je besede lastnikov 
označil za obetavne. »Malo 
besed, raje se osredotočate 

na konkretne stvari,« je 
ugotavljal. Po njegovih be-
sedah se je v zadnjih dese-
tih letih v Alpini zamenjalo 
sedem direktorjev, ki so se 
bolj ali manj ukvarjali zgolj 
s preživetjem podjetja. »Je 
pa res, da so bili omejeni, 
ker niso imeli denarja, in 
četudi so imeli cilje, so bili 
pri tem ovira »kvazi« lastni-
ki, ki so se želeli predvsem 
čim prej za čim več denar-
ja znebiti bremena.« Novim 
lastnikom je zaželel uspeš-
no delo in veliko poslovnih 
uspehov.

Tradicijo Alpine želijo nadaljevati
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1. stran

KOMENTAR
Simon Šubic

V LogOutu nudijo različne oblike pomoči 
posameznikom in družinam. Vse oblike pomoči 
omogočajo tudi na daljavo po spletnih orodjih, kjer 
je poskrbljeno za varnost in zasebnost, zagotavljajo. 
Naročite se lahko na njihovi spletni strani logout.org 
ali po telefonu 080 73 76.
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Bohinjska Bistrica – Zbor-
nica za arhitekturo in pros-
tor Slovenije je po naročilu 
Občine Bohinj izvedla jav-
ni projektni natečaj za po-
tniško središče Bohinjska 
Bistrica. Prispele rešitve, 
vključno z zmagovalno, so 
ves september na ogled na 
razstavi v avli Kulturnega 
doma Joža Ažmana.

Predmet natečaja je bila 
umestitev avtobusne posta-
je in ureditev vseh prome-
tnih in zunanjih površin ter 
zasnova širšega območja 
centralne avtobusne in žele-
zniške postaje. To pomeni, 

da so avtorji v projekt mo-
rali vključiti tudi parkirišča 
za osebne avtomobile, avto-
dome, taksije, vozila stalne-
ga izvenlinijskega prevoza 
(shuttle), kolesa ter ureditev 

dostopa na avtovlak ter po-
krito čakalnico, trgovsko-go-
stinski program ter turistič-
no informacijsko točko.

»S prispelimi nalogami 
smo bili zadovoljni, izkazalo 

pa se je, da je bila naloga zelo 
zahtevna. Treba je bilo naj-
ti kompromis, ki odgovarja 
prostorskim, programskim, 
urbanističnim in obliko-
valskim zahtevam na obču-

tljivi lokaciji, kot je Bohinj, 
naš biser, kjer se začenja 
Triglavski narodni park,« je 
na priložnostni slovesnosti 
ob odprtju poudaril predse-
dnik komisije, arhitekt Pri-
mož Hočevar.

Kot je pojasnil eden od av-
torjev nagrajene rešitve, ar-
hitekt Tadej Urh, so jim bila 
pri oblikovanju ključna tri 
izhodišča: »Kulturni konte-
kst Bohinja, se pravi tipična 
bohinjska hiša in njena za-
snova, tipična avstro-ogrska 
železniška postaja ter pove-
zanost obojega, prežeta s so-
dobnim odnosom do arhi-
tekture in oblikovanja pros-
tora. Zasnovati smo skuša-
li pregledno, enostavno de-
lujočo shemo potniškega 

centra, ki bi lahko na tej zelo 
podolgovati parceli zdru-
žil in sistematično rešil vse 
vrste prometa, ki tu obsta-
jajo, od železnice, avtobusa 
in osebnih avtomobilov do 
pešcev in kolesarjev  ... Pri 
načrtovanju se nam je zdelo 
zelo pomembno, da upošte-
vamo tako uporabnika do-
mačina kot tudi obiskoval-
ca. Prostor mora biti dosto-
pen in uporaben za oba.«

»Naš cilj je urediti pro-
met tako, da bo prijazen do 

narave in ljudi, da bo omo-
gočal kakovostno prebiva-
nje lokalnega prebivalstva 
in prispeval k razvoju traj-
nostnega turizma,« je na 
odprtju razstave poudaril 
župan Bohinja Jože Sodja.

»V časih, ko ljudi spod-
bujamo k uporabi javne-
ga prevoza, je zelo po-
membno, da se postaje 
uredijo na način, da slu-
žijo tudi srečevanju, ne le 
pretovarjanju ter vstopanju 
in izstopanju. Zmagovalni 

elaborat izpolnjuje naša 
pričakovanja. Z obnovo in 
nadgradnjo obstoječe po-
staje in njene okolice se 
bo obenem povečala atrak-
tivnost Bohinjske Bistrice 
in Bohinja, ureditev pa bo 
dala tudi možnost za nov 
zagon ekonomskega ra-
zvoja občine. Da ta projekt 
uresničimo, bo seveda pot-
rebnega kar nekaj časa in 
ogromno dogovarjanja, a 
prepričan sem, da nam bo 
prej ko slej uspelo.«

Marjana Ahačič

Tadej Urh in Helena Vozlič, dva od avtorjev nagrajene rešitve, pod katero sta se podpisala 
še Denis Hitrec in Matej Vozlič, ter župan Bohinja Jože Sodja in predsednik žirije, arhitekt 
Primož Hočevar, na odprtju razstave v Domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici / Foto: Gorazd Kavčič

Laze – Obnovljene ceste v 
skupni dolžini 3025 me-
trov segajo na štiri obmo-
čja. Tri ceste, in sicer cesto 
Laze Pavovc, cesto med La-
zami in Perniki in prvo fazo 
obnove ceste na Lazah je ob-
navljala Gorenjska gradbe-
na družba. Drugo fazo ceste 
na Lazah pa je izvedel izvaja-
lec Inkaing, d. o. o. Gradbe-
na dela prvih dveh cest so se 
začela septembra in končala 
novembra lani, dela na ces-
ti na Lazah pa so stekla okto-
bra in bila v celoti sklenjena 
julija letos. Vrednost investi-
cije vseh štirih cest je znaša-
la dobrih milijon evrov, od 
tega je Občina Gorje prido-
bila dobrih 700 tisoč evrov iz 
Zakona o Triglavskem naro-
dnem parku (TNP).

Ob slavnostnem odprtju 
sta zbrane nagovorila žu-
pan Občine Gorje Peter Tor-
kar in direktor Javnega zavo-
da Triglavski narodni park 
Tit Potočnik. Kot je pouda-
ril Torkar, so omenjene ces-
te tako za prebivalce kot za 

lastnike zemljišč in druge 
uporabnike zdaj bolj varne 
in uporabne. Veseli ga, da je 
država prepoznala, da v za-
varovanih območjih z ome-
jitvami občine lahko s po-
močjo sredstev iz zakona 
TNP prebivalcem izboljšajo 
življenjske pogoje. Opozo-
ril je še, da so v Gorjah že od 
ustanovitve občine z lastni-
mi sredstvi gradili in obnav-
ljali infrastrukturo, inten-
zivnost teh projektov pa se 
je s pomočjo izvajanja tega 
dela zakona še povečala.

Potočnik je poudaril, da za 
prebivalce Triglavski narodni 
park ne pomeni samo omeji-
tev, pač pa tudi prednosti sku-
paj z razvojnimi možnost-
mi. Ob tem jih je še spod-
budil, naj aktivno sodeluje-
jo pri pripravi akcijskih načr-
tov ter podajanju predlogov 
in idej, izvajanje projektov pa 
naj budno spremljajo. Še po-
sebej je pohvalil sodelovanje 
z Občino Gorje, ki sodi med 
najbolj zgledna znotraj TNP.

Trak je skupaj s Tor-
karjem in Potočnikom 

prerezala častna občanka 
občine Gorje Nada Kuralt, 
ki je v preteklosti večkrat 
pripomnila, da omenjene 
ceste prenove zagotovo ne 
bodo dočakale v času njene-
ga življenja. Ker se je zgo-
dilo to, kar se ji je zdelo ne-
verjetno, so se organizator-
ji strinjali, da ji pripada čast 
prerezati trak. Ceste je bla-
goslovil župnik Matej Pav-
lič, kot prvi uradni uporab-
niki pa so ceste takoj po od-
prtju zavzeli člani Športne-
ga društva Gorje.

V gorjanski občini so zaključili obnovo cest na Lazah in Pernikih, ki je bila financirana tudi s sredstvi 
iz 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki so namenjena razvojnim naložbam v 
parkovnih občinah.

Maša Likosar

Trak so prerezali direktor TNP Tit Potočnik, častna občanka Občine Gorje Nada Kuralt in 
gorjanski župan Peter Torkar. / Foto: Primož Pičulin

Slovesno ob zaključku obnove cest

Potniško središče v Bohinjski Bistrici, kot so si ga zamislili 
avtorji zmagovalnega elaborata / Foto:

Jesenice – Občina Jesenice 
začenja obnovo dveh najbolj 
dotrajanih jeseniških ulic, 
Kajžerjeve in Delavske. Kot 
so sporočili, je bil javni raz-
pis za izbiro izvajalca že ob-
javljen, in če bo šlo vse po 
sreči in ne bo zapletov pri 
izbiri, se bo investicija za-
čela še letošnjo jeseni, za-
ključena pa naj bi bila v pe-
tih mesecih po začetku del. 

»Kejžarjeva in Delavska uli-
ca sta eni najbolj dotrajanih 
cest na Jesenicah in zaveda-
mo se, da ju je treba čim prej 
urediti – tako cesto kot tudi 
vse komunalne vode,« je po-
vedal jeseniški župan Blaž 
Račič.

Poleg obnove ceste načr-
tujejo tudi ureditev ostalih 
komunalnih vodov: vodovo-
da, fekalne in meteorne ka-
nalizacije ter ureditev nove 
javne razsvetljave.

Kejžarjeva in Delavska ulica, ki veljata za najbolj 
dotrajani na Jesenicah, sta vendarle dočakali 
obnovo.

Urška Peternel

Kejžarjeva in Delavska ulica sta vendarle dočakali 
prepotrebno obnovo. / Foto: Nik Bertoncelj

V Bohinju želijo, da prenovljena železniška postaja v Bohinjski Bistrici ne bo le reševala prometne situacije, ampak bo postala tudi primerna vstopna točka 
za ves Bohinj.

Ideje za novo ureditev železniške postaje

Posebno kakovost rešitve je komisija prepoznala v 
ohranjanju glavnih nosilcev identitete obravnavanega 
prostora: ohranja in nadgrajuje vzorec postavitve 
historičnih stavb ter zeleno brežino (nasuto ježo) kot 
pomnik na ostalino izkopa železniškega predora.

Najbolj dotrajani ulici 
bosta obnovljeni
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Bled – Kot je na seji občin-
skega sveta pojasnil direk-
tor občinske uprave Robert 
Klinar, je razlog za sprejem 
tokratnega rebalansa v spre-
minjanju vrednosti projekta 
Dozidava objekta Zdravstve-
nega doma Bled v Načrtu ra-
zvojnih programov za leto 
2024. »Glede na pridobljene 
ponudbe in razmere na trgu 
v sprejetem načrtu ni zago-
tovljenih zadosti sredstev za 
izvedbo investicije, saj se je 
projekt podražil za milijon 
evrov,« je dejal. Julija je jav-
ni zavod Osnovno zdravstvo 
Gorenjske (OZG) kot poo-
blaščeni naročnik objavil jav-
no naročilo, na razpis pa so 
do roka, ki je bil 24. avgusta, 
prispele štiri ponudbe, vse 
pa bistveno presegajo razpo-
ložljiva sredstva.

Občina Bled se je sicer ob 
sodelovanju ZD Bled, OZG 
in Občine Gorje v februar-
ju letos uspešno prijavila na 
javni razpis Ministrstva za 
zdravje za izvedbo projek-
ta, kjer so pridobili sredstva 
sofinanciranja v višini dob-
rih 702 tisoč evrov. Manjka-
joča sredstva v višini dobrih 
785 tisoč evrov bi v polovič-
ni višini investicije zagoto-
vili na OZG, preostalih pet-
deset odstotkov pa Obči-
na Bled ter Občina Gorje. 
Ocenjena vrednost projek-
ta je ob prijavi znašala dob-
rih 1,4 milijona evrov, tre-
nutno pa znaša dobrih 2,5 
milijona evrov.

Ministrstvo za zdravje je v 
javnem razpisu navedlo tudi 
nekaj pogojev, ki jih morajo 
projekti izpolnjevati, če že-
lijo pridobiti sofinancira-
nje. Med drugim določajo, 

da mora biti izvajalska grad-
bena pogodba podpisana do 
30. septembra. Zadnjega 
pogoja Občina Bled kot no-
silec projekta, skupaj z osta-
limi partnerji, brez zagoto-
vitve dodatnih sredstev ne bi 
mogla izpolniti.

Če blejski svetniki reba-
lansa ne bi sprejeli, bi se od-
rekli izvedbi projekta ter iz-
gubili sredstva sofinancira-
nja Ministrstva za finance 
in OZG ter sredstva Občine 
Gorje v 25,93-odstotnem de-
ležu druge polovice. Po spre-
jetem rebalansu pa bo Obči-
na Bled za leto 2024 dodat-
no zagotovila 376.700 evrov, 
skupaj 675.500 evrov. Obči-
na Gorje bo morala zagoto-
viti dodatnih 131.800 evrov, 
skupaj 232 tisoč evrov, OZG 
pa dodatnih 508.600 evrov, 
skupaj dobrih 894.900 
evrov.

Strahinj – Na severni strani 
Strahinja, ob robu Udin bor-
šta, stoji od leta 1950 naprej 
skoraj tri metre visok ka-
mniti spomenik v obliki pi-
ramide, ki spominja na boj 
II. bataljona Kokrškega od-
reda z Nemci 13. in 14. sep-
tembra leta 1942. Bataljon je 
bil takrat izdan in obkoljen 
z vseh strani. Od 60 bork in 
borcev jih je v poskusu pre-

boja padlo 22, tudi koman-
dir Janez Perko iz Dupelj, in 
ti so pokopani v Strahinju. 
Pet se jih je rešilo, druge pa 
so ujeli in zaprli v Begunje. 
Ustreljeni so bili kot talci ali 
poslani v koncentracijska ta-
borišča.

Prejšnjo nedeljo je krajev-
na organizacija ZZB za vred-
note NOB Naklo organizi-
rala svečanost v spomin na 
80. obletnico boja. Med ude-
leženci so bili tudi svojci pa-
dlih in župan Občine Naklo 
Ivan Meglič.

Padle je počastila tudi 
častna četa Slovenske 
vojske, v kulturnem progra-
mu pa so sodelovali pevci 
iz Nakla in Stražišča ter re-
citatorki Vlasta Slak in Gre-
ta Fister - Štamaluk. Govor-
nik je bil zgodovinar in dr-
žavnozborski poslanec dr. 

Martin Premk. Povedal je, 
da je bil upor edini način za 
preprečitev nemškega načr-
ta za uničenje slovenskega 
naroda, Osvobodilna fron-
ta pa edina organizacija, ki 
je zmogla svobodomiselne 
Slovence povezati v upor. 
Zato domobranci pod nem-
ško in belogardisti pod ita-
lijansko komando niso del 
naše državotvorne zgodovi-
ne.

Napovedal je dopolnitev 
kazenskega zakonika s pre-
povedjo poveličevanja fašiz-
ma, nacizma in kolaboracije.

Jože Košnjek

Maša Likosar

Na nedeljski svečanosti v Strahinju je govoril zgodovinar in 
poslanec dr. Martin Premk. Za okolico spomenika že leta 
vzorno skrbi družina Žižek. / Foto: Jože Košnjek

Vrednost dozidave Zdravstvenega doma Bled se je iz prvotnih 1,4 milijona 
evrov povišala na dobrih 2,5 milijona evrov. Blejski občinski svetniki so zato 
na torkovi redni seji sprejeli drugi rebalans proračuna za leto 2022, s katerim 
so v Načrtu razvojnih programov za dozidavo objekta povečali sredstva v 
letu 2024.

Dozidava dražja  
za milijon

Ne hujskajmo drug drugega

Govornik je obsodil 
netenje sovraštva in 
zlorabo osebnih tragedij 
za politične namene. 
Najbolj nevarno je 
hujskaštvo vseh proti 
vsem: partizanov 
proti domobrancem, 
inteligence zoper 
delavstvo in podobno.

V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice poteka energetska 
sanacija, in sicer prek javno-zasebnega partnerstva s Petrolom.

Energetska sanacija doma

Jesenice – V Domu upoko-
jencev dr. Franceta Berge-
lja Jesenice poteka celovi-
ta energetska sanacija. Kot 
je povedala direktorica dr. 
Karmen Arko, bodo uredi-
li energetsko upravljanje 
objekta, prenovili fasade in 
zamenjali okna in vrata na 
objektih B, C in D in veznem 
hodniku, nova bodo senčila, 
toplotna izolacija ravne stre-
he in stropa, ograje na bal-
konih, strešna kritina ... Po-
leg tega bodo prenovili še 
razsvetljavo in nekatere dru-
ge sisteme, vgradili termos-
tatske ventile in dodatne me-
rilnike ...

»Potreba po energetski 
sanaciji 83 let stare stav-
be doma, namenjene insti-
tucionalnemu varstvu sta-
rejših iz Jesenic, Kranjske 
Gore in Žirovnice, se je po-
kazala že leta 2016. Takrat 
se je tudi začela urejati do-
kumentacija. Zaradi starosti 
objekta in predvsem dotraja-
nih in potratnih energetskih 

sistemov se raba energije in 
posledično stroški poveču-
jejo,« je povedala Arkova in 
dodala, da je tudi vlada je-
seniški dom prepoznala kot 
prioritetnega za izvedbo ce-
lovite energetske prenove v 
sklopu projekta Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v 
javnem sektorju.

Skupna vrednost del zna-
ša okrog 1,5 milijona evrov. 
»Dela se izvajajo preko jav-
no-zasebnega partnerstva s 
Petrolom, d. d., iz Ljublja-
ne, ki prispeva dobršen de-
lež finančnih sredstev. Del 

sredstev pa je pridobljenih 
tudi iz namenskih sredstev 
EU, slovenske udeležbe 
kohezijske politike in lastne 
udeležbe doma,« je poudari-
la direktorica.

Se je pa zataknilo pri pro-
jektu REACT EU, v sklopu 
katerega bi pridobili pro-
store za začasne namestitve 
in dnevno varstvo. Pogod-
bo so sicer že podpisali, a 
je za investicijo potrebnih 
več sredstev od načrtovanih, 
zato obstaja strah, da bodo 
od pogodbe primorani od-
stopiti.

Urška Peternel

V domu poteka obsežna energetska prenova. / Foto: Nik Bertoncelj
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Potem ko so konec avgusta slovesno predali v uporabo komunalno infrastrukturo v Voklem, so jo 
minulo nedeljo še v naselju Prebačevo. Občina Šenčur je tako stoodstotno opremljena z javnim 
kanalizacijskim omrežjem.

Prebačevo – Prebačevo je eno 
od dvanajstih naselij in sku-
paj z Voklim zadnje naselje 
v občini Šenčur, ki je po ob-
sežnih dvoletnih gradbenih 
delih popolnoma opremlje-
no s komunalno infrastruk-
turo. Kot je na nedeljski slo-
vesnosti ob semanjem dne-
vu na Prebačevem spomnil 
šenčurski župan Ciril Koz-
jek, je vrednost investicije 
za komunalno ureditev v Vo-
klem in Prebačevem znaša-
la dobrih 5,6 milijona evrov 
(skupaj z DDV), zgolj komu-
nalna ureditev na Prebače-
vem pa je stala 2,95 milijona 
evrov. Na zgrajeno kanaliza-
cijsko omrežje v skupni dol-
žini 3483 metov se bo prik-
ljučilo 133 gospodinjstev.

Obenem so zgradili nov 
magistralni vod od Žerjav-
ke do meje z mestno občino 
Kranj v skupni dolžini 2140 
metrov in dodatno pot za 
pešce in kolesarje v skupni 
dolžini 790 metrov, v kar so 
po besedah župana skupaj s 
predsednikom Vaške skup-
nosti Prebačevo Matejem 
Knificem vložili precej tru-
da. Sočasno so obnovili vo-
dovodno omrežje, poskrbe-
li za meteorno kanalizacijo, 

javno razsvetljavo, pločnik 
in prehod za pešce. V središ-
ču naselja so postavili nova 
otroška igrala in uredili so-
dobno avtobusno postajali-
šče. Pri investiciji so sode-
lovali tudi drugi lastniki in 
upravljavci komunalnih vo-
dov.

Kot je še poudaril žu-
pan, so bile vse ceste 1. sep-
tembra, ko so šolarji po-
novno sedli v šolske klopi, 
prevozne. »Kljub nejevolji 

občanov zaradi zapor cest 
nam je s skupnimi močmi, 
potrpežljivostjo in sporazu-
mevanjem vendarle uspelo 
gradnjo pripeljati do konca, 
na kar smo zelo ponosni,« je 
dejal župan, ob tem pa pove-
dal še, da se v teh dneh na 
Prebačevem zaključujejo še 
zadnja manjša dela. Na kon-
cu se je zahvalil vsem za ra-
zumevanje. »Še posebej 
pa se zahvaljujem tistim, 
ki so odstopili zemljišča za 

gradnjo pločnika ali ceste, 
tudi lastnikoma hiš, ki sta 
omogočila njuni rušitvi,« je 
sklenil.

Zbrane je nagovoril še 
predsednik Vaške skupnos-
ti Prebačevo Matej Knific, ki 
je dejal, da je gradnja pote-
kala v izredno težkih razme-
rah, ko je svet zajela epide-
mija covida-19. Novozgraje-
no komunalno infrastruktu-
ro je blagoslovil šenčurski 
župnik Urban Kokalj.

Maša Likosar

Trak so prerezali predsednik Vaške skupnosti Prebačevo Matej Knific, šenčurski župan Ciril 
Kozjek in predstavnik Gorenjske gradbene družbe Dejan Bogataj. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Iz Mestne občine 
Kranj (MOK) so sporočili, da 
so se s podjetjem Iskraemeco 
pridružili pri projektu Zele-
ni pingvin, družbeni in obe-
nem tehnološki inovaciji, ki 
rešuje okoljske in družbene 
izzive s pomočjo izobraževa-
nja in vključevanja prebival-
cev. Predvsem gre za izobra-
ževanje otrok v osnovnih šo-
lah, kako zmanjšati ogljične 
emisije in uporabljati manj 
virov energije. To bodo v le-
tošnjem šolskem letu začeli 

izvajati tudi na treh kranj-
skih šolah, in sicer osnovnih 
šolah Staneta Žagarja, Fran-
ceta Prešerna in Predoslje.

V projektu bodo spremlja-
li podatke porabe virov ener-
gije na pametnih digital-
nih tehnologijah in jih otro-
kom predstavili skozi igro 
na preprost in razumljiv 
način. V okviru projekta bo 
postavljena aplikacija, v ka-
teri bodo otroci preko različ-
no težavnih nalog spoznava-
li, kaj povzroča ogljični od-
tis in kaj lahko sami naredi-
jo za izboljšanje obstoječega 

stanja. »Platforma bo učila 
in spodbujala učence k ak-
tivnemu in učinkovitemu 
reševanju podnebnih ciljev 
in razogljičenja, hkrati pa 
bo omogočala tudi sodelova-
nje in povezovanje med od-
delki ter šolami,« poudarja-
jo na MOK.

Cilj projekta je dokazati, 
da lahko vsak posameznik 
vpliva na okolje, če le ima 
dovolj znanja in informacij. 
Zeleni pingvin tako naslav-
lja predvsem mlajšo popula-
cijo, da osvoji trajnosten na-
čin življenja in svoje znanje 

prenaša znotraj svoje skup-
nosti. »Na ta način se bo po-
raba energije in virov zmanj-
šala, posledično tudi stroški 
in emisije, to pa bo pripomo-
glo k ohranjanju okolja,« so 
prepričani na MOK.

Vodilni partner projekta je 
Iskraemeco, poleg MOK pa 
v njem sodelujejo še Mestna 
občina Ljubljana, društvo 
Doves in FEE Norway z ini-
ciativo Eko Šola. Projekt fi-
nancirata Norveški finančni 
mehanizem in Služba vlade 
za razvoj in evropsko kohe-
zijsko politiko.

Simon Šubic

Visoko – Tradicionalne slo-
vesnosti s polaganjem ven-
ca, ki sta jo Združenje bor-
cev za vrednote NOB Kranj 
in KO ZB za vrednote NOB 
Visoko pripravila skupaj 

s Krajevno skupnostjo in 
KUD Valentin Kokalj Viso-
ko, se je udeležil tudi župan 
Občine Šenčur Ciril Kozjek. 
S poezijo Karla Destovnika 
Kajuha so nastopili recita-
torji Sonja Zupančič, Drago-
mila Šeško, Jelka Štefanec in 
Janez Žaler, zapel pa je Me-
šani pevski zbor Ljudski pev-
ci Hiše čez cesto Milje.

Predsednik KO ZB za 
vrednote NOB Visoko Rajko 
Bakovnik je poudaril, da se 

je 16. septembra 1941 v nek-
danjem Zormanovem mli-
nu začela pisati nova zgo-
dovina Visokega in sose-
dnjih vasi. Osrednji govor-
nik, dolgoletni praporščak 
Vlado Boštar je poudaril po-
gum in ljubezen do domovi-

ne nekdanjih sokrajanov, ki 
so z ustanovitvijo odbora OF 
zanetili pomembne iskre 
upora in tako domače kraje 
postavili na zemljevid Evro-
pe v osvobodilnem boju pro-
ti nacizmu in fašizmu. Spo-
min na dogodke in ljudi, ki 
so s svojim uporom utrli pot 
tudi sedanji svobodni slo-
venski državi, je naša sku-
pna dolžnost ter odgovor-
nost do zgodovinske dediš-
čine, je poudaril.

V Domu krajanov na Visokem je potekala 
slovesnost, s katero so počastili spomin na 
dogodke in ljudi, ki so pred 81 leti ustanovili 
odbor Osvobodilne fronte (OF) za Visoko in Luže.

Slovesnost na 
Visokem

Samo Lesjak

Osrednji govornik slovesnosti Vlado Boštar in MPZ Ljudski 
pevci Hiše čez cesto Milje na odru Doma krajanov na 
Visokem / Foto: Gorazd Kavčič

Stoodstotno opremljeni

Na treh kranjskih osnovnih šolah bodo letos izvajali družbeni in tehnološki projekt Zeleni pingvin, ki 
naslavlja predvsem mlajšo populacijo.

Zeleni pingvin na treh šolah

Poziv k varčevanju pri javni razsvetljavi
Tržič – Tržiške občinske 
svetnike je na nedavni seji 
podžupan Dušan Bodlaj, ki 
začasno opravlja funkcijo 
župana, seznanil s predlo-
gom ukrepa varčevanja pri 

javni razsvetljavi med 23. in 
5. uro, kjer je to na javnih po-
vršinah iz tehničnih in var-
nostnih razlogov mogoče, 
vse v luči prihranitve občin-
skega denarja, ki ga bodo ob 
draginji še kako potrebova-
li za druge namene. Kot je 

pojasnil Bodlaj, bi ukrep ve-
ljal za čas energetske krize, o 
predlogu varčevanja pri jav-
ni razsvetljavi pa bodo ob-
činski svetniki predvidoma 
odločili na oktobrski seji. 
Do takrat bo občinska upra-
va pripravila natančnejšo 

analizo, kje naj bi ponoči 
ugašali javno razsvetljavo in 
koliko bodo s tem prihrani-
li. Med svetniki je bilo slišati 
tudi poziv gospodarskim su-
bjektom, da se, kjer je to mo-
goče, v času energetske krize 
pridružijo temu ukrepu.

Suzana P. Kovačič
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Škofja Loka – Projekt Kole-
sarska veriga na podeželju je 
namenjen uvedbi in nadgra-
dnji kolektivnega sistema 
množične mobilnosti na ob-
močju enajstih lokalnih ak-
cijskih skupin in kar 23 ob-
čin v Sloveniji. Na Gorenj-
skem so v projekt vključene 
občine Škofja Loka, Cerklje 
na Gorenjskem in Naklo. Z 
digitalizacijo map, skupno 
aplikacijo ter aktivnostmi za 
integracijo z že obstoječimi 
kolesarskimi sistemi v Slo-
veniji želijo omogočiti, da 
bo trajnostna električna mo-
bilnost dostopna uporabni-
kom tudi na do sedaj spre-
gledanih območjih podeže-
lja. Aktivnosti bodo obenem 
približale trajnostno mobil-
nost in dostopnost do obmo-
čij tudi ranljivim skupinam.

Kot je pojasnila Mateja 
Dolžan iz BSC Kranj, LAS 
Gorenjska košarica, vodil-
nega partnerja projekta, je z 
vidika sodelujočih občin naj-
večja pridobitev bodisi širi-
tev obstoječega sistema ozi-
roma vzpostavitev sistema 
za izposojo koles. »Tovrsten 
sistem pa ne bo zaživel sam 
od sebe, potrebna je promo-
cija pri različnih uporabni-
kih in povezovanje različnih 
s kolesarjenjem povezanih 

ponudnikov,« je povedala. S 
tem namenom se bo v dneh 
do konca projekta odvilo kar 
enajst delavnic s predsta-
vitvami dobrih praks ponu-
dnikov za pridobitev certi-
fikata »kolesarjem prijazen 
ponudnik«. Ena od teh de-
lavnic, kjer so predstavniki 
treh akcijskih skupin LAS 
Gorenjska košarica, LAS lo-
škega pogorja in LAS Srce 
Slovenije predstavili siste-
me izposoje koles v lokal-
nem, regionalnem in držav-
nem okolju, vrste e-koles in 
z njimi povezane prednosti 
ter zaposlitvene priložnosti 

in vrste e-invalidskih vozič-
kov, je potekala minuli to-
rek v Škofji Loki. Podob-
no predstavitev so pripravi-
li tudi v Cerkljah, pred par-
tnerji pa je še zaključni do-
godek, ki ga bodo izvedli 8. 
oktobra v Kongresnem cen-
tru Brdo.

Kot je še poudarila Dolža-
nova, je največji skupni izziv 
partnerjev združitev vseh 
sistemov na eno platformo. 
»Kar pomeni, da si bo z eno-
tno registracijo na primer 
v Škofji Loki moč izposodi-
li kolo na Goričkem,« je po-
jasnila.

Povezuje že osem občin

Do tega projekta je bil sis-
tem Gorenjska.bike edini 
medobčinski sistem izposo-
je koles v Sloveniji. Vzposta-
vil se je v okviru Hitro s ko-
lesom in sprva povezal pet 
gorenjskih občin. Letos se 
v sistem vključujeta še ob-
čini Cerklje na Gorenjskem 
in Škofja Loka, pred krat-
kim se je pridružila tudi Ob-
čina Bled s tremi postajami. 
»Tako je v osmih občinah 
skupaj že 57 postaj s 318 ko-
lesi, od tega je 143 električ-
nih,« je še dodala Dolžanova.

Potekala je tudi praktična predstavitev sistema izposoje koles, modelov e-koles, invalidske 
e-opreme in preizkus kolesarjenja na poligonu. / Foto: Primož Pičulin

Poljane – V Poljanah načrtu-
jejo rušitev sedanjega objek-
ta kulturnega doma, saj 
bodo na istem mestu gradi-
li novega. Vsi dosedanji na-
jemniki prostorov se mora-
jo zato do konca septembra 
izseliti, med drugim tudi 
knjižnica in pisarna krajev-
ne skupnosti. Prva je nado-
mestne prostore našla v nek-
danji pekarni v Poljanah, pi-
sarna krajevne skupnosti pa 
v Šubičevi hiši, je razložil po-
džupan Občine Gorenja vas 
Poljane in tajnik krajevne 
skupnosti Anton Debeljak.

Še zlasti zahtevna je bila 
selitev knjižnice, saj so mo-
rali na novo lokacijo pre-
nesti več kot enajst tisoč 
enot knjižnega in neknji-
žnega gradiva. Zaposlenim 
iz Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, pod okrilje ka-
tere sodi krajevna knjižnica 
v Poljanah, so priskočili na 

pomoč štirje prostovoljni ga-
silci iz Poljan. »Novi prosto-
ri so res nekoliko utesnje-
ni – z obstoječih 72 kvadra-
tnih metrov smo zdaj stis-
njeni na 60 kvadratnih me-
trov, vendar knjižničarke os-
tajamo nasmejanih obrazov 
in se veselimo snidenja na 
naši novi lokaciji,« poudarja 
knjižničarka Bernarda Buh. 

V knjižnici v Poljanah je na 
voljo tudi okrog 20 različnih 
naslovov časopisov, ki si jih 
je mogoče tudi izposoditi. 
Zaradi prostorskih omejitev 
pa se bodo prireditve za od-
rasle odvijale v Krajevni knji-
žnici Gorenja vas, prav tako 
se bo le v Gorenji vasi mogo-
če udeležiti ustvarjalnih de-
lavnic za otroke. Še naprej pa 

bodo potekale pravljične uri-
ce in bralne urice s kužkom.

Knjižnico v Poljanah je mo-
goče obiskati ob sredah od 13. 
do 19. ure in ob petkih od 11. 
do 17. ure. Uradne ure pisar-
ne Krajevne skupnosti v Šubi-
čevi hiši pa so v sredo od 8. do 
10. ure in od 14. do 16. ure, 
ko je v pisarni dosegljiv tudi 
predsednik Franc Dolenec.

Krajevna knjižnica Poljane je po izselitvi iz za rušitev predvidenega kulturnega doma sredi preteklega 
tedna ponovno odprla svoja vrata v začasnih prostorih na naslovu Poljane nad Škofjo Loko 28.

Mateja Rant

Železniki – Železnikarski 
nogometaši bodo imeli pre-
cej boljše pogoje za trenin-
ge in tekme. Občina se je 
namreč lotila zamenjave 
umetne trave na nogome-
tnem igrišču v Nivci. Kot je 
pojasnil občinski svetovalec 
za investicije Peter Košir, je 
bila namreč umetna trava iz 
leta 2008 dotrajana. »Njena 

življenjska doba naj bi bila 
približno deset let, odvisno 
od obremenitve in upora-
be,« je razložil Košir in do-
dal, da bodo dela, ki jih izva-
ja ljubljansko podjetje Gre-
en Studio, v celoti končana v 
tem tednu. Investicija je vre-
dna 215 tisoč evrov in jo bo 
s 40 tisoč evri sofinancira-
la Nogometna zveza Slove-
nije, preostalo pa bo plača-
la občina.

Ana Šubic

Maša Likosar

Krajevna knjižnica Poljane že deluje na novi lokaciji. / Foto: Mateja Rant

Na nogometnem igrišču v Železnikih so zamenjali 
dotrajano umetno travo. / Foto: Simon Benedičič

V Škofji Loki so v okviru projekta Kolesarska veriga na podeželju predstavili primere dobrih praks 
sistema izposoje koles v lokalnem, regionalnem in državnem okolju.

Kolesarska veriga na podeželju

Igrišče ima novo 
umetno travo

Knjižnica začasno na novi lokaciji

Zali Log – Od petka do nede-
lje bo na Zalem Logu potekal 
Praznik zelja. Tradicional-
na prireditev, ki jo organizi-
ra tamkajšnje kulturno in tu-
ristično društvo, se bo doga-
jala na parkirišču pred gostil-
no Pri Slavcu. Otroci se bodo 
v petek ob 18. uri lahko udele-
žili kuharske delavnice, glav-
nina dogajanja pa se obeta v 
soboto in nedeljo. Oba dneva 
bodo od 12. ure dalje obisko-
valcem ponudili zeljno ko-
silo, ustavili pa se bodo lah-
ko tudi na tržnici domačih 

pridelkov in izdelkov, na ka-
teri bo seveda tudi zaloško 
zelje. V soboto bo tržnica po-
tekala med 9. in 13. uro, v ne-
deljo pa še eno uro dlje. So-
botni program po 19. uri pri-
naša še potopisno predava-
nje o Afriki in večer karaok, 
v nedeljo ob 15. uri pa orga-
nizatorji vabijo še na pohod v 
Sušo, kjer bo udeležence ča-
kal tudi kulturni program z 
degustacijo zeljnih jedi. Obi-
skovalci Praznika zelja se 
bodo lahko preizkusili tudi v 
igri kolo sreče in se potegova-
li za lepe nagrade, so še napo-
vedali organizatorji.

Na Zalem Logu bo ta konec tedna tradicionalna 
prireditev, posvečena zaloškemu zelju.

Praznik zelja

Ana Šubic

Železniki – Za potrebe izvedbe prve faze izboljšanja poplavne 
varnosti Železnikov se na regionalni cesti na Jesenovcu obe-
tajo zapore. Direkcija RS za infrastrukturo je izvajalcu proti-
poplavnih ukrepov, podjetju Nivo Eko, izdala dovoljenje o del-
ni in popolni zapori ceste, in sicer od danes do 15. decembra 
od 7. do 17. ure. Zapora na Jesenovcu je potrebna zaradi dviga 
nivelete regionalne ceste čez nižjo pregrado, ki bo morebitno 
vodo s ceste preusmerila nazaj v strugo Selške Sore. V času 
popolne zapore bo obvoz potekal po začasni obvozni cesti 
ob gradbišču in bo urejen izmenično enosmerno s semaforji.

Zapora regionalne ceste na Jesenovcu

Železniki, Škofja Loka – Domel vabi na dneve odprtih vrat, 
ki jih pripravljajo na vseh štirih lokacijah podjetja. Lokaciji 
Otoki in Na plavžu v Železnikih bosta vrata odprli v soboto, 
24. septembra, med 9. in 13. uro, lokaciji v Retečah in na 
Trati v Škofji Loki pa teden kasneje, 1. oktobra, ob istih urah. 
Obiskovalci si bodo pod vodstvom Domelovih strokovnih 
sodelavcev lahko ogledali proizvodne prostore in procese, 
kadrovska služba pa bo na voljo za informacije o možnostih 
zaposlitve ali štipendiranja.

Domel vabi na dneve odprtih vrat
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Med najrazvitejšimi občinami
Minulo nedeljo so v Cerkljah praznovali občinski praznik, ki so ga počastili s slovesnostjo v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika. 
Njen osrednji del je zavzemala podelitev plaket in priznanj letošnjim občinskim nagrajencem.

Cerklje – Veliko plaketo Ob-
čine Cerklje je prejel Dami-
jan Močnik, priznani skla-
datelj, zborovodja in peda-
gog, ki je tudi letošnji preje-
mnik nagrade Prešernove-
ga sklada, za svoje delo pa je 
prejel tudi že številna doma-
ča in mednarodna prizna-
nja. Veliko plaketo je prejel 
za prispevek k obogatitvi slo-
venske kulturne zakladnice 
z vrhunskimi umetniškimi 
dosežki.

Mala plaketa je šla v roke 
Godbi Cerklje za dobro de-
setletje dolgo delovanje in 
uspešno sodelovanje z lo-
kalno skupnostjo.

Na nedeljski občinski slo-
vesnosti so podelili tudi šti-
ri priznanja Občine Cerklje. 
Ob 70-letnici delovanja ga je 
prejelo Prostovoljno gasil-
sko društvo Zalog, za 130 let 
delovanja pa Prostovoljno 

gasilsko društvo Cerklje. 
Priznanji sta prejeli za zas-
luge in tudi kot spodbudo 
za nadaljnje delo. Priznanje 
sta prejela tudi Miha Škra-
bar, član PGD Zalog, za ne-
sebično pomoč pri reševa-
nju življenja občanu, ter Le-
nart Sirc, košarkar iz Špor-
tnega društva Krvavec, ki je 
kot posojeni igralec zabele-
žil izjemne uspehe z ekipo 
Helios Suns.

Zbrane je nagovoril tudi 
župan Franc Čebulj, ki 
je spomnil, da je Občina 

Cerklje ena redkih pri nas, 
ki svoj občinski praznik pra-
znuje v spomin na kulturni-
ka – Ignacija Borštnika, ki 
se je rodil v Cerkljah. Opo-
zoril je tudi na napredek ob-
čine: »Od ustanovitve obči-
ne je minilo 28 let. V teh le-
tih so občine prispevale ve-
lik delež k razvoju na pod-
ročjih, ki so v njihovi pri-
stojnosti in tako prispevale 

veliko k razvoju Slovenije. 
Trend razvoja Cerkelj je vi-
den tudi na lestvici razvitosti 
občin, na kateri smo se s 136. 
mesta povzpeli med pet naj-
bolj razvitih v Sloveniji.« V 
nadaljevanju je orisal ključ-
ne poudarke zadnjega man-
data, vključno z epidemi-
jo covida-19, ki pa ni zaus-
tavila projektov. Med ključ-
nimi dosežki zadnjih štirih 
let je med drugim pouda-
ril nakup Hribarjeve vile in 
zemljišča v Dvorjah, vlaga-
nja občine v sakralno in kul-
turno dediščino, vzpostavi-
tev dislocirane enote Glas-
bene šole Kranj v Cerkljah, 
investicije v komunalno in-
frastrukturo, v katero so vlo-
žili 6,5 milijona evrov, iz-
gradnjo cerkljanskega zdra-
vstvenega doma, ki je sta-
la 2,5 milijona evrov. Opo-
zoril je tudi na investicije 

v gasilstvo in enega najpo-
membnejših projektov, ki je 
tik pred zaključkom – grad-
njo Krvavškega vodovoda, ki 
ga občina gradi skupaj s so-
sednjimi občinami in stane 
več kot 12 milijonov evrov, 
ter na načrte občine, med ka-
terimi je tudi gradnja kanali-
zacije na območju Krvavca, 
ki bo zahtevala finančni vlo-
žek okoli 15 milijonov evrov.

Slavnostni govornik na 
prireditvi je bil poslanec dr-
žavnega zbora Matej Tonin, 
medtem ko je predsednik 
države Borut Paho svojo od-
sotnost opravičil, saj je odpo-
toval na pogrebno slovesnost 
britanske kraljice Elizabete.

Matej Tonin je poudaril 
pomen dela letošnjih nagra-
jencev za lokalno skupnost 
in zavzetost lokalne skup-
nosti pri napredku in razvo-
ju občine. »S svojim delom 

ste poskrbeli, da je tu biva-
nje prijetno,« je med dru-
gim dejal Tonini in nadalje-
val: »Številni projekti bodo 
še izboljšali kakovost biva-
nja v Cerkljah. Veseli me, 
da ste v zadnjih letih vlaga-
li v številne investicije in da 
se lahko pohvalite z izbolj-
šano cestno, komunalno, 
zdravstveno, izobraževal-
no, športno in kulturno in-
frastrukturo.« Kot je dejal, je 
prav dobro delo občin lahko 
vzor tudi državi.

Kulturni del programa 
so obogatili Ženska vokal-
na skupina Andreja Vavkna 
pod vodstvom Damijana 
Močnika, člana KUD Pod 
lipo Adergas, Godba Cerklje, 
cerkljanski folklorniki in 
članice Društva kmečkih in 
podeželskih žena Gorenjski 
nagelj, ki so poskrbele za po-
gostitev po prireditvi.

Aleš Senožetnik

Letošnji občinski nagrajenci v Cerkljah / Foto: Aleš Senožetnik

Zgornja Bela – Pred časom 
so na Zgornji Beli na vidno 
mesto, in sicer pri vhodu v 
vrtec, namestili AED oziro-
ma avtomatski zunanji de-
fibrilator. Vse zainteresira-
ne krajane so povabili tudi 
na praktični prikaz temelj-
nih postopkov oživljanja ter 
uporabe defibrilatorja. Pri-
kaz so organizirali v novih 
prostorih Krajevnega odbo-
ra (KO) Bela.

Miran Perko iz KO Bela je 
pojasnil, da so defibrilator 
financirali iz prostovoljnih 
prispevkov krajanov, ime-
li so tudi šest lokalnih do-
natorjev. Potrudili so se, da 
so našli cenovno ugodnejšo 
različico, hvaležni pa so tudi 
območnemu združenju 

Rdečega križa iz Kranja, da 
je pokazalo razumevanje in 
jim priskočilo na pomoč s 

transakcijskim računom. 
Odslej bo za aparat in nje-
govo pravilno delovanje 

skrbela občina. Aljaž Kern, 
reševalec v Zdravstvenem 
domu Kranj, je bil tisti, 

ki je na Zgornji Beli pre-
dajal znanje zainteresira-
nim krajanom. Sam opa-
ža, da se tovrstnih predsta-
vitev in prikazov postopkov 
oživljanja večinoma udele-
žijo ljudje, ki želijo osve-
žiti spomin. Nekateri med 
njimi pa postopke celo zelo 
dobro poznajo, kar da sluti-
ti, da so se v preteklosti že 
udeležili podobnih izobra-
ževanj, in lahko sklepamo, 
da so od njih dejansko ne-
kaj »odnesli«.

Defibrilator občutno po-
veča možnost preživetja 
ob srčnem zastoju, zato je 
pomembno, da je v bliži-
ni, da je na razpolago. »Po-
membno pa je tudi, da pris-
topimo, če naletimo na pri-
mer na nekoga, ki ni odzi-
ven. Vse, kar naredimo, je 
namreč boljše kot nič,« je 
poudaril Kern.

Domačinka Marija Rib-
nikar se je prikaza udele-
žila zaradi uporabe defibri-
latorja. Da bo znala z njim 
ravnati, če bi bilo treba. Pe-
ter Zavasnik pa je pove-
dal, se je nedavno znašel v 

takšni situaciji in si je tak-
rat rekel, da bo svoje znanje 
obnovil, če se mu bo le po-
nudila priložnost.

V občini Preddvor so pred 
kratkim namestili defibri-
latorja še v dveh naseljih: v 
Tupaličah in na Možjanci.

Janez Brolih iz KO Tupa-
liče: »V letošnjem letu smo 
se na pobudo članov krajev-
nega odbora odločili, da de-
nar iz občinskega proraču-
na, ki je namenjen za inter-
no porabo v vaseh, porabimo 
za nakup dveh defibrilator-
jev: enega za namestitev na 
Možjanci in drugega v Tupa-
ličah.« Na Možjanci je dobil 
svoj prostor sredi vasi, v križ-
išču; v Tupaličah, ravno tako 
na sredini vasi, pri pitniku 
za vodo. Načrtujejo tudi pri-
kaz uporabe, o datumu bodo 
vaščani še obveščeni. Iz Rde-
čega križa Bašelj pa sporoča-
jo, da so kar nekaj časa iska-
li primeren datum in se od-
ločili, da boste znanje iz prve 
pomoči lahko osvežili 1. ok-
tobra. Dobite se ob 16. uri pri 
brunarici v dolini Belice na 
koncu vasi.

Pred kratkim je Krajevni odbor Bela za zainteresirane krajane organiziral prikaz temeljnih postopkov 
oživljanja ter uporabe defibrilatorja. Po novem imajo defibrilatorja tudi v Tupaličah in na Možjanci v 
občini Preddvor.

Cerklje – Kulturno društvo 
Folklora Cerklje v četrtek ob 
17. uri vabi na Hribarjevo 
popoldne, ki bo potekalo na 
dvorišču Hribarjeve vile. So-
delovali bodo člani folklorne 
skupine, pevci ljudskih pe-
smi, pevca in godca Jože 
in Joži, Cerkljanski gavnarji 
ter tudi člani Kluba Liberius 
Cerklje. Prireditev poteka v 
okviru praznovanja občin-
skega praznika.

Hribarjevo popoldne

Alenka Brun

Aljaž Kern je prisotnim na Zgornji Beli prikazal temeljne postopke oživljanja ter uporabe 
defibrilatorja. / Foto: Alenka Brun

Vse, kar naredimo, je bolje kot nič

Slavnostni govornik Matej Tonin / Foto: Aleš Senožetnik

Brdo pri Kranju – V kongres-
nem centru na Brdu pri Kra-
nju bo danes potekal Dan 
inovativnosti, ki ga priprav-
ljajo na Gospodarski zbornici 
Slovenije. Poleg konference 
o vlogi dizajna pri inoviranju 
bodo ves dan potekala še 
številna druga predavanja in 
dogodki. Ob 17. uri pa bodo 
že dvajsetič podelili nagrade 
za najboljše inovacije. Za naj-
višja priznanja se poteguje 45 
slovenskih inovacij, ki so se 
na regionalnih razpisih uvr-
stile med najboljše. Slogan 
letošnje podelitve je Z ino-
vacijami premikamo meje.

Dan inovativnosti

Jesenice – V jeseniški obči-
ni bo jutri, v sredo, vožnja z 
mestnimi avtobusi brezplač-
na. Za to so se na Občini 
Jesenice odločili v sklopu 
Evropskega tedna mobilno-
sti. Avtobusi, ki bodo ponu-
jali brezplačni prevoz, bodo 
opremljeni s posebnimi 
oznakami. »Namen akcije je 
promocija avtobusnega pre-
voza kot alternative osebne-
mu motornemu prometu, s 
čimer pripomoremo tudi k 
zmanjševanju emisij,« so 
povedali na Občini Jesenice.

Jutri brezplačni 
avtobusni prevoz
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Huda vojna leta, 15. del

Na Bledu sem ravno sre-
čeval ljudi, ki so šli k dese-
ti maši. Znanci so me vpra-
ševali, kje in kako sem pre-
živel zadnje dni. Odgovarjal 
sem prav na kratko, meni se 
je samo mudilo domov. Vse 
do doma nisem srečal ali vi-
del nobenega tujega voja-
ka, nihče me na poti ni ovi-
ral. Končno sem prišel sreč-
no domov. Ni mogoče prav 
popisati veselja in sreče mo-
jih najdražjih, ko sem jih 
povratnik veselo pozdravil. 
Konec je bilo vseh njihovih 
skrbi, kje hodi njihov Janez, 
kaj je z njim, se bo vrnil …? V 
dom se je povrnilo normal-
no življenje. Saj smo bili 
spet vsi zbrani pod rodnim 
krovom. Vojne pa vendar še 
ni bilo konec. Mnogi zna-
ni se še niso vrnili. Na lju-
di je kot mora legla zavest, 

da smo premagani, izgubili 
smo svobodo. Iz dneva v dan 
smo trepetali pred neko tež-
ko negotovostjo. Potem so 
prišli tuji vojaki, zavojeval-
ci. Vedno več jih je bilo. Vi-
deli smo jih oholo korakati 
po naših cestah in poslušali 
njihovo petje »Wir marschi-
ren«, »Deutschland über al-
les in der Welt« in druge, 
tema podobne. Minevali so 
dnevi in vedno nova dožive-
tja so v nas vzbujala spozna-
nje, da se prava vojna šele 
začenja …

Tako se je začelo
Sredi poletja v letu 1941. 

Delavci nemških železnic 
smo obnovili porušen že-
lezniški viadukt na Bohinj-
ski Beli. Potem smo se pre-
selili na postajališče Pod-
hom. (Nemci so ga imenova-
li »Buchheim«). Dobili smo 
nalogo, da v odprt kanal, po 

katerem je tekla voda iz vasi, 
položimo cevi, potem zasu-
jemo in lepo izravnamo. De-
lali smo skupaj z Žvan Aloj-
zom, Repe Adolfom in Am-
brožič Antonom. Vsi imeno-
vani so v Jugoslaviji bili člani 
»Svobode«. Dobro smo zas-
lužili. Sicer smo vselej dobi-
li plačo s papirnatimi marka-
mi, zapakirane in zaporedno 
oštevilčene naravnost iz »to-
varne«. Kaj vem, kako in s 
čim so naši novi gospodar-
ji pokrivali to denarno emi-
sijo, toda za nas je to bil de-
nar, za katerega smo mog-
li kupiti vse. Ravno v tistih 
dneh so okupatorji začeli ka-
zati svoj pravi obraz. Vse du-
hovnike, veliko učiteljev pa 
nekatere javne delavce so že 
odpeljali v zbirališče v škofo-
ve zavode v Šentvidu pri Lju-
bljani. Spravili so »na varno« 
vse voditelje naroda, kot je 
zapisal »Karavanken Bote«. 

Slovenci smo ob tej akciji 
obnemeli. Zaskrbljeni smo 
čakali, kaj bo temu še sledi-
lo. Posebno še vsi verni in ti 
smo bili gotovo v večini. Tudi 
delavci v Podhomu smo se o 
tem pogovarjali. Nobeden od 
nas pa ni vedel kaj več. Dotlej 
smo živeli pod vtisom pripo-
vedovanja starih, ki so vsev-
prek hvalili staro rajnko Av-
strijo. Oni, pa tudi mi mlajši 
smo pričakovali, da se bo zdaj 
spet začelo tako življenje. Ne-
kega dne se je pri nas ustavil 
Andrej Prešeren, vsem znan, 
kot idejni vodja svobodašev. 
Sicer je govoril samo z moji-
mi sodelavci, jaz pa sem vse 
dobro slišal. »Sedaj smo le 
dočakali socializem! Hitler 
je pravi socialist. S farji je že 
opravil. Sedaj bo tudi naše 
delo lažje in uspešnejše.« 
Tako je govoril Andrej, oni 
trije so mu samo pritrjevali. 
Ta njih sreča pa je bila tako 

kratkotrajna. Kmalu so lah-
ko spoznali, da Hitlerjev so-
cializem ni rdeč, pač pa zelo 
črn, dosti bolj kot naš klerika-
lizem, ki je tem vrstnikom bil 
kot trn v peti. Ni jim bilo tež-
ko spoznati, da bodo »vodi-
teljem naroda« na nič manj 
težko pot sledili tudi oni, ki 
si prizadevajo – biti voditelji. 
To so drug za drugim tudi v 
resnici dočakali … Tisto ne-
deljo, ko smo gorjanski fara-
ni ostali brez duhovnika, je 
ob za mašo določeni uri cer-
kev bila polna bolj kot kdaj-
koli. Saj smo vedeli, da maše 
ne bo, toda v tabernaklju je 
še bival Gospod. Njega bomo 
prosili pomoči in varstva za 
negotove prihajajoče čase. 
Zase in za tiste, ki so jih tuj-
ci izgnali, pa, da bi na našem 
oltarju nikoli ne ugasnila več-
na luč. Na koru je bil organist 
Tone in ob njem številen in 
dobro izšolan pevski zbor. 

Fante je poslal pred oltar. 
Tam so se postavili: Polda 
Franc, Kobal Alojz, Jan Joža, 
Slivnik Ivan, Žumer Matija, 
Poklukar Lovro pa še kdo. S 
pesmijo so skupno s tistimi 
na koru pozdravili Kristusa 
v tabernaklju. Sledile so lita-
nije Matere božje. Oni pred 
oltarjem so peli naprej, od-
pevali so na koru, pa tudi vsi 
v cerkvi. Takega petja dotlej 
v gorjanski cerkvi še ni bilo. 
To ni bil koncert, bila je moli-
tev, prošnja po Mariji k Jezu-
su. Ta prošnja je slehernemu 
prihajala iz srca in duše. Prav 
ob tej božji službi, čeprav 
brez evharistične daritve, 
smo se v popolnosti čutili kot 
bratje in sestre. Morda prvič, 
gotovo pa najgloblje smo ob 
tem razumeli Gospodovo za-
gotovilo: »Kjer sta dva ali trije 
zbrani v mojem imenu, sem 
jaz sredi med njimi!«

Janez Kunšič 

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

Ljubljana – Turizma je v slo-
venskem visokogorju vsako 
leto več, a hkrati raste tudi 
stopnja onesnaženosti oko-
lja, saj ima narava v višjele-
žečih območjih slabšo zmo-
žnost samoregulacije. Mar-
sikateri turistični objekti še 
vedno nimajo urejenih, de-
lujočih in pravno usklaje-
nih čistilnih naprav. Odpa-
dne vode zato pogosto ne-
prečiščene iztekajo v oko-
lje in onesnažujejo vodne 
vire. »Zavedati se moramo, 
da so gore pod vplivom pod-
nebnih sprememb, ki moč-
no spreminjajo tako nosil-
ne kot regeneracijske spo-
sobnosti gorskega sveta – 
hkrati pa množični turizem 
povzroča vedno večje priti-
ske. V primerjavi s tujimi dr-
žavami imamo zelo majhno 
površino gorovij, zato mora-
mo z njim ravnati preudar-
no in odgovorno,« opozarja 
prof. dr. Matej Ogrin, pred-
sednik društva za zaščito 
Alp CIPRA Slovenija, ki do-
daja še, da smo pri nas pri-
ča »okoljskemu kriminalu«.

Malomarni z odpadnimi 
vodami

Vodja sledilnih posku-
sov mag. Miha Pavšek z Ge-
ografskega inštituta Anto-
na Melika pri Znanstveno-
raziskovalnem centru Slo-
venske akademije znano-
sti in umetnosti pojasnju-
je: »V lanskem in letošnjem 
letu smo vzeli vzorce vode v 
Ivančičevi jami, ki leži nekaj 

deset metrov pod domom na 
Kredarici. Povišane so vred-
nosti več parametrov, vred-
nosti nitratov pa kažejo več 
kot štirikrat presežene dovo-
ljene vrednosti, kar kaže na 
onesnaženje jame z odpad-
nimi vodami s Triglavskega 
doma na Kredarici.«

Prebivalci Triglavske-
ga narodnega parka ob tem 
opozarjajo na nezakoni-
to ravnanje Planinskega 
društva Ljubljana-Matica, 
lastnika domov na Kredari-
ci in Triglavskih jezerih, kjer 
presegajo največjo dovolje-
no število postelj za kar štiri-
krat. Dr. Tit Potočnik, direk-
tor javnega zavoda Trigla-
vski narodni park, poudar-
ja: »Zavod aktivno sodeluje 
pri problematiki, vendar so 
naše pristojnosti zelo ome-
jene.« Kot pravi, se trudijo 

pri izboljšanju pogojev v go-
rah in sodelujejo pri različ-
nih projektih, kot so izlov rib 
v Dvojnem jezeru, odstrani-
tev alg ter nadgradnja in op-
timizacija obstoječe male či-
stilne naprave.

Odziv PD Ljubljana-
Matica

In kako na obtožbe od-
govarjajo pri Planinskem 
društvu Ljubljana-Mati-
ca? »V lanskem in letoš-
njem letu smo s pomočjo 
vrhunskega strokovnjaka 
na področju komunalnega 
inženirstva uspeli znižati 

izpuste močno pod dovolje-
no mejo, in kolikor kažejo 
rezultati, bodo takšni tudi 
v prihodnje,« so odgovori-
li na vprašanje o onesnaže-
nosti Dvojnega jezera. Za 
dom na Kredarici pa so de-
jali: »V koči ni tekoče vode, 
ki bi omogočala klasično 
splakovanje WC-jev. Za 
planince so na voljo suha 
stranišča, zato fekalnih vod 
iz koče ni, saj se te periodič-
no odvažajo v dolino s heli-
kopterjem. Seveda pa se po-
javljajo neprijetne vonjave, 
ki pa so bolj ali manj del ta-
kega tipa stranišč.«

Odpadne vode iz Triglavskega doma na Kredarici naj bi onesnaževale bližnjo 
Ivančičevo jamo. / Foto: Primož Pičulin

Maj Peterka

Planinske koče so zaradi neurejenega odvajanja odplak pomemben vir onesnaževanja v visokogorju. 
Dr. Matej Ogrin iz društva CIPRA Slovenija pravi, da smo priča »okoljskemu kriminalu«.

Onesnaženost gora vse večja

Ponudba v kočah je zelo raznolika, kar bi se moralo 
omejiti, odpovedati bi se bilo treba pločevinkam 
in ocvrti hrani, zmanjšati število sob in pozivati k 
lastnemu odnašanju smeti, so poudarili sogovorniki.

(se nadaljuje)

Tržič – V Tržiču so imeli pred 
dnevi srečanje prostovolj-
ci projekta Starejši za sta-
rejše Zveze društev upoko-
jencev Slovenije iz občin Tr-
žič, Naklo in Kranj. Pozdra-
vila sta jih Dušan Bodlaj, tr-
žiški podžupan, ki začasno 
opravlja funkcijo župana, in 
predsednica DU Tržič Darja 
Ahačič, ki sta se jim zahvali-
la za vse, kar dobrega naredi-
jo za starejše. Sledil je ogled 
znamenitosti po mestnem 
jedru, ki jih je predstavila 
Marjetka Rakovec, vodni-
ca po Tržiču z dolgoletnim 
stažem. Ob tej priložnos-
ti so spoznali novo koordi-
natorico projekta Starejši za 

starejše za Gorenjsko Mag-
do Slapar. Kot je povedala, 
je na Gorenjskem v projekt 
Starejši za starejše vključe-
na malo več kot polovica dru-
štev upokojencev. Projekt te-
melji na medsebojni pomo-
či starejših prostovoljcev sta-
rejšim od 69 let, poseben 
pa je v tem, da prostovoljci 
uporabnike poiščejo na nji-
hovem domu, kjer ugotovi-
jo kakovost njihovega živ-
ljenja v domačem okolju in 
morebitne potrebe po po-
moči. »Bodimo ponosni, da 
to imamo,« je poudarila Sla-
parjeva, njen cilj pa je to ob-
liko prostovoljstva še okrepi-
ti. »Naši prostovoljci so zlati 
ljudje, imajo dejansko čut za 
sočloveka.«

Srečanje prostovoljcev 
Suzana P. Kovačič

Žirovnica – Zavod za turizem in kulturo obvešča, da so od 12. 
septembra spremenjene uradne ure za izdajo dovolilnic za 
parkiranje in uporabo gozdnih cest. Izdaja dovolilnic v Čopovi 
rojstni hiši po novem urniku poteka ob sredah od 8. do 12. 
in od 14. ure do 16.30. Za pridobitev dovolilnice potrebujete 
izpolnjeno in podpisano vlogo, vključno z vsemi potrebnimi 
dokazili. Vlogo lahko pošljete tudi po pošti na naslov ali elek-
tronski naslov Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica.

Nov delovni čas za izdajo dovolilnic v Čopovi hiši

Med udeleženci, več deset jih je bilo, je bila tudi nova 
koordinatorica projekta Starejši za starejše Gorenjske 
Magda Slapar (v ospredju).
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Škofja Loka – Kadar sneži, v 
nebesih ovce strižejo, pravi 
eden izmed starih pregovo-
rov, ki je morda – kdo bi ve-
del – sporočal tudi, da v de-
želo prihaja zima. Tokratna 
dvojna razstava Od runa do 
volne v Rokodelskem cen-
tru DUO in Okroglem stol-
pu Loškega muzeja tako te-
matsko kot časovno napo-
veduje jesen, ko se začne-
mo pripravljati na hladnej-
še dni in bomo potrebova-
li toplejša oblačila. Že bese-
de, kot so ovčja preja, prede-
nje in izdelki iz volne nekoli-
kanj ogrejejo misli, mar ne?

Obe razstavi, ki sta del 
projekta Roko-delci v okvi-
ru LAS Loškega pogorja, za-
okrožujeta večmesečni pro-
ces dokumentiranja in raz-
iskovanja volne, v katerem 
so podobno kot lani, ko so v 
rokodelskem centru in mu-
zeju v precep vzeli pletar-
stvo, tokrat združili moči v 
celostni obravnavi ovce, od 
pogleda v zgodovino ovčar-
stva s poudarkom na loškem 
območju do uporabe ovčjega 
runa, predenja in volne ter 
izdelkov iz nje.

Najprej rokodelke ...
Na razstavi smo najprej 

spoznavali postopke od runa 
prek predenja do izdelkov iz 
volne skozi rokodelsko se-
danjost. V Rokodelskem 
centru DUO so se namreč v 
zadnjih letih ukvarjali pred-
vsem s tradicionalnimi po-
stopki obdelave in rabe ma-
teriala, ki ga dajejo ovce. Že 
več let sodelujejo z Bojano 
Ažman, ki izvaja in vodi te-
čaje predenja, na katerih je 
spodbudila mnoge nove pre-
dice, da so se naučile prede-
nja volne na kolovrat. »Boja-
na je raziskovalka po duši, 
saj je sama pripravila tudi 
gradivo za priročnik, v ka-
terem je opisala delovne po-
stopke priprave runa za pre-
denje, barvanje z naravnimi 
rastlinskimi barvami in tka-
nje samo,« je poudarila vod-
ja Rokodelskega centra Kati 
Sekirnik in dodala, da je 
mojstrica predenja že v času 
sodelovanja izrazila željo po 
izdaji priročnika.

«Tkanje je moj najljubši 
hobi že več kot štirideset let, 
saj sem prve statve kupila pri 
18 letih,« pove Bojana Až-
man, doma iz Žiganje vasi, 
ki je že v mladih letih pri svo-
ji teti spoznala tudi, kako se 
ovce strižejo in se runo prip-
ravlja za prejo. »Pomislila 
sem, da bi se lahko sama na-
učila tudi barvanja volne ter 
predenja na kolovrat. Mora-
la sem biti precej iznajdljiva 

pri učenju, saj v slovenšči-
ni na to temo ni tako rekoč 
nobene primerne literature. 
Zato sem pred sedmimi leti 
začela sama zbirati gradivo 
in pripravljati priročnik. Ve-
sela sem, da bo kmalu ugle-
dal luč sveta,« je v nadaljeva-
nju pojasnila mojstrica, ki 
obvlada vse postopke pripra-
ve volne od striženja runa do 
predenja, na vprašanje, kate-
ri del obdelave runa ima naj-
raje, pa je potrdila, da se naj-
bolj sprosti prav pri prede-
nju na kolovrat, prav tako pa 
v naravi rada nabira sestavi-
ne za barvanje. Na razstavi 
je predstavljanih kar 44 raz-
ličnih naravnih sestavin za 
barve.

Priročnik so v Roko-
delskem centru DUO 
nadgradili, saj so pripravi-
li tudi dokumentarni film. 
Na kmetiji Kovk na Spo-
dnjem Jezerskem so z Eve-
line in Janezom Smrtnikom 
posneli del o reji ovc, skrbi 
za kvaliteto volne, za katero 
si prizadeva Društvo rejcev 
ovc jezersko-solčavske pa-
sme, ter o striženju ovc. Bo-
jana Ažman pa v filmu deli 
svoje znanje o postopkih 
od pranja in česanja runa 

do predenja na kolovratu in 
barvanja volne z rastlinami. 
Priročnik, ki bo kmalu na vo-
ljo, je oblikovala Jana Jocif, 
producent filma pa je Kara-
ta film. Film si je s pomočjo 
QR-kod za posamezne faze 
obdelave runa mogoče ogle-
dati tudi po delih.

Na razstavi v centru so 
predstavljene značilnosti 
volne kot materiala, postop-
ki obdelave runa ter tudi 
uporabnost in različni izdel-
ki iz volne. Ob pomoči Tajde 
Jerkič so na razstavi predsta-
vljeni tudi izdelki rokodelk 
Bojane Ažman, Anje Mu-
sek, Darje Rant, Ladke Pe-
neš, Lucije Tičar, Petre Ven-
gar in Tatjane Švab.

… nato zgodovina
Ker nas zanima tudi zgo-

dovinski vidik ovčereje in 
uporabe volne na Loškem, 
se z Mestnega trga povzpne-
mo do gradu v razstavišče 
v Okroglem stolpu, kjer sta 
se temi Od runa do volne 
posvetili Sara Šifrar Krajnik 
in Nina Misson.

Na razstavi nas na prvem 
panoju najprej navduši-
jo pregovori na temo ovc, 
ki si jih bomo morda lažje 

pojasnili šele ob zaključku. 
Uvodna tema je tako Razvoj 
ovčereje na Slovenskem, 
nato še na Škofjeloškem. 
Prve omembe o predenju 
predstavljajo že arheološke 
najdbe iz bronaste in bakre-
ne dobe, o ovčereji na Škof-
jeloškem pa segajo šele v 18. 
stoletje, ko se pri dajatvah 
Sopotničanov omenja tudi 
runo ovce. V 19. stoletju je 
bila v Poljanski in Selški do-
lini ovčereja poglavitna živi-
norejska panoga, z 20. stole-
tjem pa reja ovac počasi zač-
ne upadati, saj jo prehiteva-
ta govedoreja in namesto do-
mače uvožena volna.

Razdelku Predenje in tka-
nje na Škofjeloškem, ki ga v 
osredju prostora plemeniti-
jo tudi predmeti, namenje-
ni tej dejavnosti, sledi še po-
menljiv del razstave z nas-
lovom Ovce in predenje v 
ljudskem pripovedništvu na 
Slovenskem. Ovce se kot ene 
najpomembnejših domačih 
živali pogosto pojavljajo v 
pregovorih, pripovedkah in 
ljudskem pesništvu, še po-
sebno opazno vlogo pa ima-
jo v krščanski simboliki in li-
kovni umetnosti, ki se nanjo 
navezuje.

Ovce niso bile koristne 
le zaradi runa, že v starem 
svetu so jih ljudstva pogos-
to uporabljala za žrtvene ži-
vali, ker so ponižno spreje-
male svojo usodo. Od tod do 
ponižnosti in vdanosti ni da-
leč. V veljavi je, da ovce pot-
rebujejo vodnika, saj so dru-
gače nebogljene in zbegane, 
zato veljajo tudi za neumne. 
Kako že pravi tisti pregovor? 
Pohlevnih ovčic gre veliko v 
en hlev.

Sicer pa v muzeju 15. ok-
tobra pripravljajo še vode-
nje po razstavi, 14. decem-
bra pa bo za otroke na spo-
redu delavnica izdelovanja 
ovčk.

Igor Kavčič

Ekipa sodelujočih na obeh razstavah Od runa do volne / Foto: Igor Kavčič

Ljubljana – Za Carlosa Pas-
cuala, Mehičana, ki že tri-
najst let živi v Sloveniji, bi 
lahko rekli, da je precej plo-
dovit avtor. Nova zbirka ese-
jev Nilski konji v puščavi je 
že četrta njegova knjiga v 
slovenščini, za knjigo Neza-
konita melanholija (2020) 
je prejel tudi nagrado novo 
mesto za najboljšo kratkop-
rozno zbirko. Pascualovo 
najnovejše delo prinaša 24 
besedil, ki so izvirno izhaja-
la v prilogi Objektiv časnika 
Dnevnik med aprilom 2017 
in avgustom 2021.

Carlos Pascual z zmernim 
optimizmom in melanho-

lično vdanostjo v usodo pre-
mišljuje o družbenih in po-
litičnih fenomenih sodob-
nega časa, pri čemer izhaja 
iz na videz preprostih, vsak-
danjih dogodkov. Kot na pri-
mer o peku in pekarni v Ro-
žni dolini, ko se teme loti ko 
neke vrste ulični antropo-
log. Pisec je živel v različnih 
okoljih, zato mu institut pri-
merjave vsekakor ni tuj. Nje-
govo pisanje ves čas prehaja 
med esejistiko in avtorefle-
ksijo. Odlikujeta ga humor-
nost, samoironija, kot večni 
popotnik po ljubljanskih uli-
cah, na avtobusih mestnega 
prometa, na ljubljanski tr-
žnici in klopeh ob nabrežju 
Ljubljanice modruje o knji-
gah, filmih, gledališču ... Kot 
sam pove, se je vklopil v slo-
vensko okolje, ki ga še ved-
no izziva s svojimi značil-
nostmi. »Morda je Portori-
čan bolj odprt kot Slovenec, 
a velike razlike v razmišlja-
nju med njima ni. Saj tu ne 
manjka poslovenjenih tuj-
cev,« doda Pascual. Knjigo 
je iz španščine, v kateri av-
tor piše, prevedla njegova 
partnerica Mojca Medvešek, 
za katero pravi, da je tudi pri 

prevajanju več kot samo pre-
vajalka. To potrjuje tudi ona, 
ki doda, da je prevajanje tudi 
del njunega odnosa, kar ni 
vedno enostavno. »Besedila 
nastajajo sproti, ko začnem 
prevajati, niti ne vem, kam 
grem, kar je nedvomno ve-
lik izziv zame. Ko je prevod 
končan, šele lahko nanj pog-
ledam kot bralka.« Še en do-
kaz torej, da gre za izvirno 
knjigo.

V zbirki Kondor pa sta 
izšli dve prevodni deli. Ro-
man Spomini antisemita 
(prevedla sta ga Aleš Učakar 
in Ana Jasmina Oseban) av-
strijskega pisatelja Gregor-
ja von Rezzorija, ki je veči-
no življenja preživel v Italiji, 

sestavlja pet zgodb, ki si sle-
dijo v časovnem razponu od 
konca dvajsetih do sedem-
desetih let prejšnjega stole-
tja. Avtorica spremnega be-
sedila Kristina Jurkovič opo-
zarja, da gre za besedilo, ki bi 
v časih politične korektnosti 
težko prišlo do bralca. Kon-
troverzen je namreč že na-
slov, sicer pa v vsaki zgod-
bi nastopa drug romaneskni 
jaz, vse pa se odvijajo okoli 
srečanja z Judi, ki jih liki do-
življajo izrazito večplastno.

Prevajalec Primož Vitez 
pa se je lotil besedila Maksi-
me in misli razsvetljenskega 
misleca Nicholasa Chamfor-
ta (1741–1794). Za življenja 
sicer ni izdal nobene knjige, 
posthumno pa je njegovo li-
terarno zapuščino uredil 
prijatelj. Maksime in misli 
so kritičen, ponekod blago 
posmehljiv, drugod pa oster 
in jedek prerez francoske 
družbe, ki je v drugi polovi-
ci 18. stoletja, pred revoluci-
jo, tičala v globoki politični 
in moralni krizi. Primož Vi-
tez meni, da bi bile njegove 
misli, čeprav so stare več kot 
tristo let, lahko napisane za 
aktualno rabo.

V Nilskih konjih v puščavi eseji Carlosa Pascuala, 
Spomini antisemita Gregorja von Rezzorija in 
Chamfortove Maksime in misli.

Igor Kavčič

Branje preteklega in sedanjega časa / Foto: Igor Kavčič

Spomini, misli in 
nilski konji

V Okroglem stolpu sta predstavljena zgodovina ovčarstva 
na Škofjeloškem in simbolni pomen, ki ga imajo ovce v naši 
kulturi. / Foto: Igor Kavčič

V Rokodelskem centru DUO in Okroglem stolpu Loškega muzeja je na ogled razstava Od runa do 
volne. Od zgodovine ovčarstva na Loškem, simbolnega pomena ovce in pregovorov o njih do toplih 
rokavic za mrzlo zimo, ki prihaja.

Runo, volna in predice
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Novi boleči poraz Triglava
Kranjski nogometaši so se ob koncu lanske sezone v dodatnih kvalifikacijah borili celo za vnovičen 
preboj v prvo ligo, trenutno pa so na dnu drugoligaške lestvice.

Kranj, Domžale – Za nogome-
taši je nov tekmovalni konec 
tedna. V Prvi ligi Telemach so 
bile tekme desetega kroga.

V Domžalah sta se pome-
rila Kalcer Radomlje in Ma-
ribor. Štajerci so zmagali z 
0 : 5. Na najboljši možni na-
čin so se tako oddolžili Rado-
mljanom za boleči poraz 0 : 
3 na prvi tekmi v Mariboru v 
prvem krogu. Domžalčani so 
gostovali v Celju. Do vodstva 
so prišli v uvodu druge minu-
te, ko je zadel Franko Kovače-
vić. Celjani so nato pripravi-
li preobrat in zmagali z 2 : 1. 
Domžalčani so na lestvici še-
sti, Kalcer Radomlje je osmi. 
Vodi Olimpija. Sledi repre-
zentančni premor, 11. krog 
bo v začetku oktobra.

Triglav znova na dnu
Drugoligaši so odigr ali 

tekme osmega kroga. Triglav 
je gostil Brinje Grosuplje, 

novince v drugi slovenski 
nogometni ligi, zadnjo eki-
po na lestvici. Kranjčani so 
bili mesto pred njimi, po-
tem ko so v sedmem krogu 

pripravili presenečenje in v 
gosteh premagali do tedaj še 
neporažene Kidričane. Na 
domačem igrišču so upa-
li na drugo zmago, na nove 

tri točke, ostali pa celo brez 
njih. Grosupeljčani so bili 
boljši z 0 : 2. Zaradi dežja so 
bili pogoji za igro zelo zah-
tevni, igrišče je bilo razmo-
čeno. Oba zadetka sta bila 
dosežena z bele točke. Dole-
njci so tako triglavane znova 
izrinili na zadnje, 16. mes-
to. Njihova statistika je šest 
porazov, ena zmaga in en 
neodločen izid. Dali so šti-
ri zadetke, prejeli so jih 16. 
Po sezoni 2019/2020 so iz-
padli iz prve lige, v lanski so 
se znova borili za preboj va-
njo, a bili v dodatnih kvalifi-
kacijah neuspešni, trenutno 
pa so povsem na dnu drugo-
ligaške druščine. V devetem 
krogu se bodo v petek v gos-
teh pomerili z Nafto 1903.

Zaradi obilnega dežja niso 
izpeljati tekme v Dobu. Rol-
tek Dob in Krka se bosta po-
merila kasneje. Nogometaši 
Rolteka bodo v soboto v de-
vetem krogu gostovali v Kr-
škem.

Maja Bertoncelj

Safet Hadžić, glavni trener Triglava, ki je po osmih krogih 
na dnu drugoligaške lestvice / Foto: Gorazd Kavčič

Prvi poraz Jeseničanov v novi sezoni
Jesenice – Hokejisti kluba SIJ 
Acroni Jesenice so v sobo-
to doživeli prvi poraz v novi 
sezoni Alpske hokejske lige. 
Na gostovanju pri Unterland 
Cavaliers, novincih v ligi, so 

izgubili s 5 : 2. Aktualni pod-
prvaki lige so povedli v 13. 
minuti, ko je zadel Latvijec 
Rudolfs Polcs, in tako dobi-
li prvo tretjino. Sledilo je pet 
zadetkov Italijanov, Gorenj-
ci pa so poraz nekoliko omi-
lili slabe štiri minute pred 

koncem tekme z zadetkom 
Mihe Logarja. S tem je kon-
čan njihov zmagoviti niz, ki 
se je vlekel že skozi večji del 
pripravljalnega obdobja. Pre-
pričljivo so brez prejetega za-
detka dobili tudi uvodno tek-
mo lige. Nova tekma v Alpski 

ligi jih čaka že v četrtek. V 
dvorano Podmežakla prihaja 
ekipa Salzburg Juniors. Da-
nes pa bodo v Celju proti HK 
LedX Celje igrali polfinalno 
tekmo Pokala Slovenije. Dru-
gi polfinalni par je HK Slavi-
ja Junior – HK SŽ Olimpija.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – V petek, 23. septembra, se bo s Superpokalom 
začela letošnja klubska košarkarska sezona. Za prvi pokal se-
zone se merita državni prvak in pokalni zmagovalec pretekle 
sezone. To bo torej tekma med Cedevito Olimpijo in Helios 
Suns. Potekala bo v dvorani Poden v Škofji Loki z začetkom ob 
20.15. Vstopnice so že v prodaji. Organizator uvoda v sezono 
je novi prvoligaš škofjeloški LTH Castings v sodelovanju s 
Košarkarsko zvezo Slovenije.

Tekma za košarkarski Superpokal v Škofji Loki

Kranj – Evropska plavalna federacija je opravila žreb skupin za 
igranje evropskega klubskega pokala LEN. Med 24 prijavljeni-
mi moštvi iz enajstih držav je bil tudi prvak Slovenije kranjski 
AVK Triglav, ki mu je LEN zaupal organizacijo tekmovanja v 
skupini C, v kateri so še klubi Terrassa (Španija), Strasbourg 
(Francija), Honved Budimpešta (Madžarska), Telimar Paler-
mo (Italija) in Valis Valjevo (Srbija). Turnir bo med 13. in 16. 
oktobrom v Kranj.

V Kranju ponovno evropski vaterpolo

Ljubljana – Za slovensko 
žensko in moško reprezen-
tanco v tehničnih discipli-
nah so daljše snežne pripra-
ve, ki so jih opravili v Argen-
tini. Izbira lokacije se je izka-
zala kot dobra. Razmere na 
evropskih ledenikih so letos 
namreč zelo slabe.

V Ushuaii v Argentini so 
bili 25 dni. Za njimi je 18 dni 
treninga na naravnem sne-
gu. Da so bile priprave uspeš-
ne, sta ocenila tudi Gorenjca 
v reprezentanci. »V prvi vrsti 
sem bil osredotočen na svo-
je smučanje. Mislim, da smo 
zelo dobro trenirali in smo 
zelo dobra ekipa. Imeli smo 
odlične pogoje,« je potrdil 
Žan Kranjec, enajsti velesla-
lomist pretekle zime, srebrn 

z olimpijskih iger, Meta Hro-
vat pa je povedala: »Zelo sem 
zadovoljna, da smo z ekipo 
ponovno odšli v Argentino. 
Tam se vedno naredi kvali-
teten trening in se lahko bolj 
realno preizkusi oprema. Še 
posebno dobrodošle so bile te 
priprave zaradi mojega letoš-
njega manka smučanja. Bilo 
je zelo pomembno, da smo 
imeli tak daljši smučarski 
blok, da ni bilo stalnih preki-
nitev.« Hrovatova je lansko 
sezono končala s poškodbo, 
v veleslalomskem seštevku je 
bila dvajseta.

Alpski smučarji bodo 
novo sezono svetovnega po-
kala začeli z veleslalomom 
nad Söldnom. Ženski bo 22. 
oktobra, moški pa dan kas-
neje. Do takrat jih čaka še kar 
nekaj priprav.

Na snegu so bili osemnajst dni. Sezona se bo 
začela 22. oktobra.

Maja Bertoncelj

Kranj – Na kongresu Mednarodne biatlonske zveze v Salzbur-
gu se je za mesto v izvršilnem odboru potegoval tudi generalni 
sekretar Organizacijskega odbora Pokljuka Tim Farčnik in bil 
izvoljen. Med 14 kandidati, ki so se potegovali za šest mest, 
je prejel drugo največje število glasov.

Tim Farčnik izvoljen v biatlonsko zvezo

Julian Alps Trail Run je 
edini slovenski tekaški do-
godek, ki je del serije UTMB 
World, kar je zagotovo eden 
izmed razlogov, da v Kranj-
sko Goro privabi tudi toli-
ko tujih tekačev in tekačic. 
»Slovenija je čudovita drža-
va in popolno okolje za ljubi-
telje narave ter vse tiste, ki si 
želijo aktivnih počitnic. Juli-
an Alps Trail Run tekačem 
in tekačicam ponuja prilož-
nost za pristno povezova-
nje z naravo in resnično pri-
poročamo vsem sodelujo-
čim, njihovim prijateljem 
in družinam, da si vzamejo 
čas in izkusijo lepoto te dr-
žave,« pravi Catherine Po-
letti, predsednica UTMB, ki 
je v sodelovanju s Kranjsko 
Goro organizator dogodka. 
Serija  UTMB World zdru-
žuje 24 najboljših trail te-
kaških dogodkov na svetu. 
S tem se slovenski trail tek 

in Kranjska Gora postavlja-
ta ob bok kultnim dogod-
kom na prostem in destina-
cijam, kot sta Lavaredo Ultra 

Trail v italijanskih Dolomi-
tih ter Ultra Trail de Mont 
Blanc v francoskem Chamo-
nixu. Luka Hren, domači 

organizator dogodka, se je 
zahvalil vsem tekačem, pro-
stovoljcem in partnerjem, ki 
verjamejo v njihovo delo.

Vreme je preizkušnjo še dodatno otežilo. Tekači so bili mokri, blatni ... / Foto: Nik Bertoncelj

Sto kilometrov po Julijskih Alpah

Smučarji trenirali  
v Argentini

Kranj – V romunskem Rašnovu so konec tedna skakalke in 
skakalci nastopili na tekmah za poletno veliko nagrado. Pri 
ženskah sta dve Slovenki stopili na stopničke. Urša Bogataj 
je bila druga, Nika Prevc pa tretja. Zaradi poškodbe gležnja 
ni nastopila Nika Križnar. Na tekmi mešanih parov so Nika 
Prevc, Patrik Vitez, Urša Bogataj in Peter Prevc osvojili drugo 
mesto in zaostali le za Avstrijci.

Nika in Peter Prevc skupaj na stopničkah

Škofja Loka – Rokometaši so v prvi ligi NLB odigrali tekme 
drugega kroga. Ekipa Urbanscape Loka je dosegla še drugo 
zmago. Doma so premagali Dobovo. Rezultat je bil 31 : 28, 
po prvem polčasu 15 : 14.

Loški rokometaši z drugo zaporedno zmago

Kranj – Matej Mohorič bo še naprej član ekipe Bahrain Victori-
ous. Cestni kolesar iz Podblice je podpisal pogodbo do konca 
sezone 2025. V zadnjem obdobju zaradi bolezni ni tekmoval, 
odpovedal se je tudi nastopu na letošnjem svetovnem pr-
venstvu, ki poteka v Avstraliji. V nedeljo je bil kronometer, na 
katerem se je s šestim mestom izkazal Tadej Pogačar.

Mohorič podaljšal pogodbo, Pogačar uspešno 
začel prvenstvo v Avstraliji

 � 1. stran
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Kako sem začel teči, 1. del

Dogodki, ki jih opisujem 
v tejle zgodbici, so resnični, 
saj so se zgodili meni, in to 
pri polni zavesti. Vse pa se 
vrti okrog tega, kako sem za-
čel resneje in načrtno hodi-
ti v hribe in kasneje teči. Za-
četek sega nekaj desetletij 
nazaj, ko sem pri oblačenju 
opazil, da me hlače v pasu 
neugodno tiščijo. Ko sem za-
vezoval čevlje, mi je vsa kri 
butnila v glavo, trebuh mi je 
bil v napoto. Pri kopanju pod 
tušem ali v morju sem videl 
samo gornji del telesa od 
prsi navzdol. Kaj storiti …?

Začelo se je nekako ta-
kole. Kot zdravstveni dela-
vec sem se zavedal svojih 
stranpoti, zlasti na podro-
čju prehranjevanja, saj sem 
užil obroke, ko mi je uspelo 
za nekaj minut priti domov, 
in pa v večernih urah, ko 

sem utrujen prišel domov. 
Skoraj vsak večer sem slad-
ko zaspal s polnim trebu-
hom, kar ni ugodno vpliva-
lo na mojo prebavo in začel 
sem se rediti. Ko sem enkrat 
skrivoma pogledal na tehtni-
co, sem z grozo videl števil-
ko 112 kilogramov. Vendar 
me je v takem stanju drža-
lo mnenje, da se dobro po-
čutim. Začel sem razmišlja-
ti, kaj mi je storiti.

V začetku tedaj ni bilo v 
navadi, da bi kdo tekal okrog 
hiš ali po bližnjih poljih. Le 
ob nedeljah popoldne je bilo 
videti kakšnega sprehajal-
ca. Vseeno sem si mislil, da 
bi bilo dobro, če bi poskusil 
zavzeti kakšen bližnji hrib. 
Tako mi je prišlo prav vabi-
lo hčerke, ki me je neko ne-
deljo povabila, da greva na 
Šmarno goro. To je to, sem 
si mislil. Vzpon sva zače-
la kar blizu gostilne Kovač, 

naravnost navzgor skozi 
gozd. Prvih sto metrov sem 
še nekako zmogel, potem pa 
sem povsem zadihan moral 
resneje počivati. Hčerka se 
mi je smehljala in me opo-
zarjala na prekomerno težo, 
za katero pa sem vedel tudi 
sam. Vseeno se mi je uspe-
lo povzpeti do vrha. Nazaj je 
šlo zlahka, sem se pa po ti-
hem zarekel, da tako ne sme 
iti naprej.

Nekaj dni za tem sem se ob 
priložnosti ponovno povzpel 
na Šmarno. Tokrat malo 
bolj premišljeno in po cesti 
z Zavrha. Šlo je malo lažje, 
vendar sem moral na vsakih 
50 metrov počakati, da sem 
zopet normalno zadihal.

V nadaljevanju sem vztra-
jal in hodil na skrivaj na 
goro, kadar sem le uspel 
najti urico prostega časa. 
Kmalu mi je zadeva zače-
la teči bolj gladko in sem 

pot od dna do vrha prehodil 
v zmernem tempu in brez 
postankov!! Poskusil sem s 
hitro hojo na manj napetih 
delih ceste, kar mi je dob-
ro uspelo. V tem obdobju 
sem že začel planirati obi-
ske Šmarne gore tako rekoč 
vsak dan, in to tako, da sem 
druge dolžnosti postavil v 
drugi plan. Poskrbel sem 
tudi za opremo, predvsem 
pohodno obutev, palice in 
ustrezno obleko. Ko mi hoja 
na goro ni bila več zadostna, 
sem smer spremenil in šel 
najprej na Grmado, in to di-
rektno navzgor, z nje pa po 
grebenu na sedlo in se nato 
povzpel še na Šmarno goro.

Med vzponi sem srečeval 
množice, ki so mi bile prej-
kone moteče, zato sem se 
obrnil proti Polhograjcem. 
Poskusil sem najprej z Go-
vejkom, ki je prelep, tako 
pozimi kot poleti. Daleč 

naokrog ni žive duše, le gozd 
in živali. To mi je bilo ta-
koj všeč, zato sem se zapo-
dil še na Osolnik, Katarino, 
Sv. Jakoba in na koncu še 
na Grmado in Tošč. Kljub 
redni hoji, ki sem jo izvajal 
tako rekoč vsak dan (plani-
ral sem dve uri), se moja teža 
ni bistveno obrnila navzdol. 
Znojenje pri vzponu in la-
godna hoja navzdol, sta bila 
očitno premalo za moj orga-
nizem in prebavo. Priznam 
pa, da mi ni uspelo kaj bi-
stveno spremeniti svojih je-
dilnih navad. Vzponi očitno 
niso bili v kakšni tesni zvezi 
s prebavo, saj sem lahko je-
del vse tako kot prej.

Tako sem z leti precej uži-
vaško hodil po opisanih pol-
hograjskih vrhovih, kjer sem 
srečal res prav malo ljudi. Da 
bi se ognil še tistim redkim, 
sem začel iskati stranske 
potke na vrhove. Predvsem 

sem začel bolj redno hoditi 
na več kot 1000 metrov viso-
ki Tošč. Razgleda z njegove-
ga vrha ni, je pa steza silno 
prijetna, pa tudi zahtevna. 
Našel sem še stransko stezi-
co, ki je vodila čez skale in 
v spodnjem delu mimo vo-
dnega slapu potočka.

Po skoraj dvajsetletnih 
obiskih Polhograjcev sem 
spoznal, da moram stori-
ti nekaj, kar bo bolj agresiv-
no in bolj zahtevno. In sem 
se odločil, da poskusim s te-
kom. O njem sem se sezna-
njal v raznih medijskih spo-
ročilih. Priznam, da v začet-
ku nisem vsega verjel. Prej 
pa moram povedati, da je 
povsem blizu mojega doma 
rekreacijsko območje, ki leži 
ob reki Sori. Domačini ga 
imenujejo Log. Je povsem 
ravno, večina je gozd, del pa 
je travnat.

(Se nadaljuje)

Franjo Jurman 

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

Paklenica je del Južnega 
Velebita in je več kot zgolj 
soteska, kamor se dnevno 
vije množica turistov in po-
hodnikov. Če zavijemo mal-
ce vstran, so poti osamljene 
in le redko koga, če sploh, 
srečamo. Mi se bomo da-
nes povzpeli na Krilati kuk, 
ki leži v neposredni bliži-
ni Bojinega kuka, ki smo 
ga že obiskali. Izhodišče 
leži ob poti na Veliko Ruj-
no. V Starigradu, naspro-
ti tržnice, opazimo smero-
kaz za Veliko Rujno. Zavi-
jemo desno in cesta se zač-
ne strmo vzpenjati. Sedem 
kilometrov ceste je asfaltira-
ne in na koncu asfaltiranega 

dela je parkirišče. Cesta pro-
ti Velikem Rujnu zavije des-
no in postane makadamska. 
No, naše izhodišče je ome-
njeno parkirišče oz. Veliki 
Vaganac na nadmorski vi-
šini 712 metrov. Smerokaz 
na desni strani, ob poti, ki 
se spušča, ima napis Bojin 
kuk, 2 uri. Odpravimo se v 
tej smeri. Začetni metri po-
tekajo po makadamski cesti, 
nato pa nas smerokaz usme-
ri desno, na planinsko pot, ki 
se še vedno spušča in ponov-
no doseže cesto. Pred nami 
se pokaže Vidurnovića gla-
vica, 745 m n. m. Steza nas 
pripelje do razpadajoče hiše, 
ki jo bodo očitno obnavljali. 
Markacije pokažejo na pla-
ninsko pot, ki se le zlagoma 

začne vzpenjati. Kakšna 
prostranstva Južnega Ve-
lebita! Po približno 45 mi-
nutah hoje dosežemo Prag, 
kjer se nam odpre čudovit 
pogled na morje. Južno od 
njega je Žlibati kuk, never-
jetnih oblik, ki burijo sleher-
no domišljijo. Po stezi nada-
ljujemo malce strmeje in do-
sežemo nekakšno sedlo, ko 
se pod nami, v dolinici, po-
kaže znameniti Jagin kuk, 
nad njim pa najvišji vrh tu-
kaj okoli Bojin kuk, 1110 m 
n. m., ki smo ga že obiska-
li. Jagin kuk je še eden tistih, 
ki burijo domišljijo. Sesto-
pimo do Jaginega kuka, gre-
mo mimo njega in doseže-
mo razpotje: desna pot gre 
na Bojin kuk, levo pa zavije 

steza proti Krilatemu kuku. 
Nekaj metrov sestopimo, ko 
dosežemo travnati, ravnin-
ski amfiteater. Markacije so 
obledele oz. bolj redke. Dr-
žimo se desne strani. Stol-
pi nad nami so prav neze-
meljski, neverjetnih oblik. 
Imela sem občutek, da nas 
gleda ogromna, okamne-
la riba. Vstopamo v izraziti 

kraški svet, ki je tehnično 
zahteven. Občasno za nap-
redovanje uporabljamo tudi 
roke. Markacije so skopo od-
merjene in treba je gledati 
naprej, kje je naslednja. Pot 
nas po skalnatem svetu pri-
pelje do roba, kjer se ponov-
no pokaže morje, nato pa 
nas markacija usmeri levo, 
na ozko polico, po kateri se 

sprehodimo do napisa Kri-
lati kuk. Razgled je izjemen: 
na morje in v notranjost, v 
venec samih kukov. Številni 
so običajnim smrtnikom ne-
dosegljivi, a s svojimi izjem-
nimi oblikami prava paša za 
oči in za dušo. Z vrha sesto-
pimo po poti vzpona in ver-
jemite, da je zaradi zahtev-
nega terena in skopo odmer-
jenih markacij sestop zah-
tevnejši od vzpona. En, dva, 
tri se znajdeš v zahtevnem 
svetu, ki je lahko tudi nepre-
hoden. Ne znam si predsta-
vljati, da te na takem terenu 
ujame megla. Previdno ses-
topimo po mehke, travna-
te steze. Če je volja, se lah-
ko povzpnemo tudi na Bojin 
kuk, a za nas bo danes Krila-
ti kuk dovolj. Vrnemo se do 
razpotja, kjer zavijemo des-
no, mimo Jaginega kuka na-
zaj proti Velikem Vagancu, 
kjer nas na velikem parkiri-
šču čaka naš jekleni konjiček.

Nadmorska višina: 960 m
Višinska razlika: 250 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Z nekakšnega sedla se nam odpre pogled na Jagin kuk spodaj in na Bojin kuk. / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Vzpon proti Krilatemu kuku. To je tista špička v ozadju. / Foto: Jelena Justin Pogled na Pag s Krilatega kuka / Foto: Jelena Justin

Manj znani vrh v neposredni bližini Bojinega kuka. Razglednik na morje. 
Vzpon do njega terja previdnost zaradi skalnega terena in zaradi slabih 
markacij.

Kuk s krili
Planinski izlet: Krilati kuk (960 m n. m.)
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Draga – »Z loško zadrugo 
sem tesno povezan. Vsesko-
zi, od dvajsetega leta pa do 
danes, ko bom dopolnil 68 
let, sem član zadruge, naj-

manj pet mandatov sem že 
tudi član njenega upravnega 
odbora. V tej vlogi ni vedno 
prav lahko: po eni strani je 
treba skrbeti za dobro poslo-
vanje zadruge, po drugi plati 

pa zagovarjati kmete. Cilj za-
druge ni poslovanje z veli-
kim dobičkom, ampak po-
zitivno poslovanje, od kate-
rega imajo gospodarske ko-
risti tudi njeni člani,« je de-
jal Ciril Peternel in dodal, da 

zadružniki niso naklonjeni 
lastniškemu povezovanju 
zadrug, podpirajo pa njiho-
vo poslovno sodelovanje. Po-
hvalil je zadružno vodstvo, 
ki uspešno vodi zadrugo in 

tudi spodbuja sodelovanje 
zadrug pri nakupu kmetij-
skega reprodukcijskega ma-
teriala in prodaji kmetijskih 
pridelkov.

Ciril skupaj z ženo Miro 
gospodari na kmetiji v Dra-
gi, po domače še reče pr' Lu-
šin'. Kmetija obsega 21 hek-
tarjev zemljišč, od tega je 
enajst hektarjev kmetijskih 
zemljišč, preostalo je gozd. 
Pridelujejo žita (ječmen, tri-
tikalo) in koruzo za siliranje 
– vse za potrebe lastne go-
vedoreje. Pridelujejo tudi 
krompir, v zlatih časih so ga 
pridelali tudi po sto ton na 
leto, takrat so z njim oskrbo-
vali tudi študentske domo-
ve v Ljubljani. V letu 2003, 
ko je bila huda suša, so pri-
delovanje krompirja močno 

zmanjšali, zdaj ga pridelu-
jejo predvsem za lastne pot-
rebe in za stalne stranke. V 
hlevu imajo trenutno dvaj-
set goved. Nekdaj so redili 

tudi krave in oddajali mleko, 
a so potlej rejo mlekaric, tudi 
zaradi nizke odkupne cene 
mleka in težav s kravami, 
opustili in jih nadomestili s 

kravami dojiljami, od letoš-
njega junija naprej se ukvar-
jajo le še s pitanjem, v glav-
nem s pitanjem telic. »S pi-
tanci je manj dela, tudi stro-
ški prireje so manjši,« je de-
jal Ciril in poudaril, da bo le-
tos za kmetijstvo zaradi suše 
bolj slabo.

»Sedemintrideset let sem 
že gospodar na kmetiji, a 
takšne suše ne pomnim. 
Na naši kmetiji je bilo zara-
di suše druge košnje za pe-
tino manj, tretje in četrte 
sploh ne bo. Koruza je bila 
približno en meter nižja, 
kot bi bila v normalnih raz-
merah, izpad pridelka je od 
35 do 40 odstotkov. Pridelek 
krompirja je bil za dve petini 
manjši od običajne letine, ob 
vsem slabem pa je bilo tudi 
nekaj dobrega – letos ni bilo 
gnilobe.«

Cveto Zaplotnik

Kmet Ciril Peternel iz Drage / Foto: Cveto Zaplotnik

Ciril Peternel, gospodar na Lušinovi kmetiji v Dragi, je letos kot edini z Gorenjske prejel priznanje za trajen prispevek k razvoju zadružništva. 
Za priznanje ga je predlagala Kmetijsko-gozdarska zadruga Škofja Loka.

Zadružno priznanje v pravih rokah

Ciril je prepričan, da se bo koncentracija v kmetijstvu 
še nadaljevala: velike kmetije bodo postale še večje 
in manjše bodo še opuščale kmetovanje. Medtem ko 
bodo manjše kmetije na ravnini lahko oddale zemljo v 
najem, v hribih za najem ni takšnega zanimanja in je 
vprašanje, kdo jo bo obdeloval.

NOVO! NOVO! NOVO!
  uradna prodaja traktorjev ter ostale mehanizacije 

NEW HOLLAND
  uradno servisiranje NEW HOLLAND

  uradna prodaja rezervnih delov NEW HOLLAND

Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj
TEL.: 04 2331 375, 04 2357 710, GSM: 041 628 065, 031 628 065

E-POŠTA: klasje@siol.net

žitne sejalnice• 
vrtavkaste brane• 
podrahljači• 

Voklo 49, 4208 Šenčur
info: 041 208 568
euro-globtrade.si
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www.maschio.com

OZIMNA
ŽITA

www.agrosaat.si

Najboljša
izbira

preizkušenih
sort!

Ozimna pšenica izboljševalka:
IZALCO, LENNOX, BERNSTEIN 
Ozimna krušna pšenica:
OBIWAN, ALIXAN, ANVERSA
Ozimna krmna pšenica: SPONTAN 
Ozimni ječmen:
SANDRA, ARTHENE      , JULE
Ozimna tritikala: RIVOLT
Ozimna rž: ELIAS      , JETHRO [H]
Ozimni oves: EAGLE
Ozimna pira: ZOLLERNPERLE

Več informacij o ponudbi najdete na maloprodajnih
mestih, pri svetovalni službi Agrosaat, na naši spletni
in Facebook strani, ter na YouTube kanalu.

www.gorenjskiglas.si

Kmetijstvo in gozdarstvo
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Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeže-
lja je prejšnji teden kmetij-
skim gospodarstvom zače-
la izdajati informativne od-
ločbe za finančno nadome-
stilo, s katerim bo država 
vsaj deloma ublažila podra-
žitve kmetijskega reproduk-
cijskega materiala. Informa-
tivne odločbe je pripravila na 
podlagi podatkov iz uradnih 

evidenc, upravičenci pa se 
na odločbe lahko pritožijo v 
roku petnajstih dni.

Agencija bo upraviče-
nim kmetijskim gospodar-
stvom izdala 36.722 odločb 
in jim izplačala skupno 15 
milijonov evrov. Nadome-
stilo bo v obliki pavšalnega 
zneska na hektar zemljišča 
glede na vrsto njegove de-
janske rabe, upravičenci pa 
ga bodo prejeli v drugi polo-
vici tega meseca.

Finančno nadomestilo 
lahko pričakujejo kmetje, ki 
so oddali zbirno vlogo za leto 
2022 in so v zbirni vlogi pri-
javili Gerke skladno s pred-
pisi. Pogoj je tudi, da na dan 
16. avgust njihove zapad-
le davčne in druge finanč-
ne obveznosti do finančne 
uprave niso presegale 50 
evrov in da so imeli na dan 1. 
februar na trajnih travnikih 
obtežbo najmanj 0,9 glave 
velike živine na hektar.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne julija letos za mleko, do-
stavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plača-
le v povprečju 44,82 evra za 
sto kilogramov, kar je bilo za 
1,97 evra ali 4,6 odstotka več 
kot mesec prej. Ker je mle-
ko v povprečju vsebovalo 

3,99 odstotka maščobe in 
3,26 odstotka beljakovin, je 
bila povprečna dejanska od-
kupna cena 47,63 evra in je 
bila za 1,78 evra ali za 3,88 
odstotka višja kot junija. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin plačali pov-
prečno 41,61 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 45,72 evra.

Odkupne cene mleka
Cveto Zaplotnik

Kranj – Na mednarodnem 
kmetijsko-živilskem sejmu 
Agra v Gornji Radgoni so 
razglasili tudi rezultate letoš-
nje akcije S kmetije za vas, ki 
so jo pripravili kmetijsko-goz-
darska zbornica ter časnika 
Kmečki glas in Finance. Z 
akcijo spodbujajo na kme-
tijah izvirnost, domiselnost 
in učinkovitost promocije in 
prodaje izdelkov in storitev. 
Letos je sodelovalo devet 
kmetij, med njimi kot edina z 
Gorenjske kmetija Odems iz 
Predoselj, na kateri je glavna 
dejavnost prireja in predela-
va senenega mleka. V sku-
pini kmetij, ki se ukvarjajo s 
pridelavo in predelavo, je zla-
to sončnico prejela kmetija 
Gašparič iz Prlekije, v skupini 
kmetij, ki se ukvarjajo s turiz-
mom oziroma storitvami, pa 
kmetija Tomše iz Posavja.

Odemsovi v akciji 
S kmetije za vas

Zadružno priznanje 
v pravih rokah

Kako bodo nadomestili ve-
lik izpad krme? »Število go-
ved bomo zmanjšali za štiri, 
k sreči imamo še nekaj re-
zerve od lani,« je dejal Ciril 
in dodal, da za njihovo ob-
močje, kjer je težka zemlja, 
ki dobro zadržuje vlago, na 
splošno velja, da jim moča 
(dolgotrajno deževje) prina-
ša več težav kot suša.

Ciril je aktiven tudi v kme-
tijsko-gozdarski zbornici, 
kjer je član odbora za gove-
je meso. Že drugi mandat 
je član škofjeloškega občin-
skega sveta, več mandatov je 
bil član sveta krajevne skup-
nosti Trata, je tudi član ob-
činskega odbora za kmetij-
stvo, član Prostovoljnega ga-
silskega društva Gosteče in 

(ustanovni) član Športne-
ga društva Pungert. Na le-
tošnjih lokalnih volitvah bo 
ponovno kandidiral za čla-
na občinskega sveta. »V kra-
jih od Škofje Loke proti Sori 
imamo še marsikaj postori-
ti,« je utemeljil svojo odloči-
tev in priznal: »Vse to lahko 
počnem le ob podpori žene. 
Velikokrat, ko sem na ses-
tankih, mora kaj narediti na-
mesto mene.«

Ciril ob vseh obveznostih 
najde čas tudi za sprostitev. 
Še vedno rad sede na kolo, 
gre na Osolnik ali Lubnik. 
Pred kratkim je bil z gove-
dorejci na ekskurziji po Ma-
džarskem, tudi letos sta si z 
ženo privoščila dopust na 
morju, takrat je »tekoče po-
sle« na kmetiji prevzel njun 
vnuk.

KOROTAN, D.O.O., KRANJ, STRUŽEVO 20, 4000 KRANJ

info@korotan-kranj.si, trgovina, tel.: 04 20 24 235,  
mehanizacija in servis, tel.: 031 753 537, 031 375 278

www.korotan-kranj.si

KMETIJSKA TRGOVINA – 
krmila, žita, gnojila, škropiva, vse za vrt, domači izdelki,…

KMETIJSKA  
MEHANIZACIJA -  
traktorji Massey Ferguson,  
čelni nakladalci Quicke,…

SERVIS IN  
REZERVNI DELI

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA DRSNA IN SAMONOSNA DVORIŠČNA VRATA

DVIŽNA ROLO NAVOJNA VRATA

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

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

229 € 309 € 359 € 289 € 550 € 430 €

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA KRILNA, DVOKRILNA DVORIŠČNA VRATA

do 250 kg / 2,5 m

TERRIER 200 
+ Wifi ready

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

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

379 €
415 €

480 € 670 € 735 €

510 €

PANELNE / ŽIČNE OGRAJE IN STEBRI

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

29,30 €
33,70 €
42,80 €
53,40 €

steber v. 105 cm

steber v. 125 cm

steber v. 155 cm

steber v. 205 cm

18,40 €
20,00 €
23,40 €
27,70 €

5 mm

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

21,70 €
24,20 €
28,60 €
40,20 €

4 mm

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

TOPLOZRAČNI KAMINI NA PELETE ZA UGODNO OGREVANJE

moč: 9,5 kW moč: 8 kW moč: 10 kW moč: 12 kW moč: 9 kW

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

949 € 1149 € 1149 €1099 €

AKCIJA

www.kipkop.si
www.kipkopshop.si

NA ZALOGI PRI NAS 
TUDI DIMNIŠKE CEVI, 

ROZETE, KOLENA, 
TESNILA, SPOJKE, 

NOSILCI...

TOPLOVODNI KAMINI NA PELETE ZA PRIKLOP NA CENTRALNO OGREVANJE

BIOKLIMATSKE 
PERGOLE

moč: 20 kW moč: 24 kWmoč: 15 kW

TOBY H 15 TOBY H 20 TOBY H 24 

1699 € 1799 € 1999 €

ŽE OD 1414 €

ŽE OD 739 €

ŽE OD 839 € ŽE OD 640 €

SEKCIJSKA 
INDUSTRIJSKA

DRSNA VRATA ENOKRILNA 
VHODNA

SEKCIJSKA DVIŽNA Z 
VGRAJENIM OSEBNIM 

PREHODOM

MODEL KIPROL55

www.dvizna-vrata.si

moč: 12 kW

1299 €779 €

ŽE OD 839 €
ŽE OD 1495 €

SEKCIJSKA DVIŽNA

  

www.dvizna-vrata.si

swiss made

Bela, srebrna in rjava 
barva vrat za isto ceno!

 ► možno z montažo - 
doplačilo

 ► možno z ZIP 
zavesami - doplačilo

SEKCIJSKA GARAŽNA VRATA

SEKCIJSKA 
STRANSKA

ŽE OD 1414 €

ŽE OD 999 €

DVOKRILNA 
KK ECONOMIC 40

DVOKRILNA 
KK CLASSIC 44

ŽE OD 1220 €

MODEL KIPROL77

HITROTEKOČA
INDUSTRIJSKA 

ROLO KKBIO

ŽE OD 839 €
ŽE OD 1990 €

ŽE OD 1990 €

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

2749 € 5249 €2399 € 4549 €

ECO ROČNA
300 x 300

ECO ROČNA
300 x 400

VILLA AVT. + LED
300 x 300

VILLA AVT. + LED
300 x 400

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

mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev

 *standardna *dejanska *standardna *dejanska

December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12

December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72

December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33

December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18

December 2017 32,87 35,25 28,63 32,97

December 2018 31,43 34,40 28,37 31,95

December 2019 32,26 36,62 29,55 34,16

December 2020 30,85 34,69 27,40 31,56

December 2021 33,67 37,67 30,54 35,33

April 2022 38,66 42,73 35,67 40,63

Maj 2022 40,86 44,47 37,74 42,14

Junij 2022 42,85 45,85 39,59 43,92

Julij 2022 44,82 47,63 41,61 45,72

13. stran

Nekaj manj kot 37 tisoč kmetijskih gospodarstev v Sloveniji bo do konca 
tega meseca prejelo finančno nadomestilo za blažitev visokih cen 
reprodukcijskega materiala.

Finančno nadomestilo 
za ublažitev podražitev
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V harmoniji z naravo

Vrtni center

PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100

PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO

PIHALEC LISTJA RAMDA

RASTLINA MESECA SEPTEMBRA
SEDUM - HERMELIKE

*Akcija traja do 30. 9. 2022

RAMDA KVALITETA
*Akcija traja do 30. 9. 2022

-2O%*

GOZDARSKA
PONUDBA

NE SPREGLEJTE

-20%*

-20%*
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www.agrotehnika.si
Trgovina AGROTEHNIKA, Retra d.o.o., Beleharjeva c. 6a, 4208 Šenčur

t: 04 25 11 155
m: 064 19 14 22
info@agrotehnika.si

   Noži  
za vrtavkaste  
brane od 7,20 EUR.

Originalni in  
    ne-originalni  
nadomestni deli  
  za vse znamke plugov.

1XXXXŠt. 30, 26. julij 2018 1XXXXŠt. 9, 1. marec 2018

Smo kmetija z dolgoletnimi izkušnjami na področju vzreje peru-
tnine. Specializirani smo za vzrejo nesnic različnih pasem, predvsem 
pa prodajamo rjave, grahaste in črne nesnice.

Naši objekti za vzrejo so novejši ali pa popolnoma tehnološko 
posodobljeni, kar pomeni, da celoten proces reje nadzira računal-
niški sistem, s čimer dosegamo najbolj kakovostne parametre vzre-
jenih živali. Pri vzreji jarkic je namreč najpomembnejša ustrezna 
tehnologija, kar zagotavlja dobro počutje živali. Zavedamo se, da 
je ustrezno zdravstveno stanje živali pogoj za doseganje dobrih 
rezultatov v času nesnosti, zato jarkice preventivno cepimo proti 
številnim boleznim.

Obdelujemo 50 ha kmetijskih površin, kar pomeni, da sami zago-
tavljamo večino potrebne hrane za naše živali. Imamo tudi lastno 
računalniško vodeno mešalnico krmil, kar pomeni celoten proces 
od njive do končnega izdelka, s čimer sta zagotovljeni sledljivost 
in tudi varnost.

Celotno prodajo vzrejenih živali zagotavljamo sami, saj le tako lah-
ko dosegamo neposreden stik z našimi kupci, jim svetujemo in jim v 
vsakem trenutku stojimo ob strani. Z vsemi kupci gojimo dolgoročen, 
partnerski odnos, saj z nekaterimi sodelujemo že več kot 25 let in takšno 
zvestobo nagrajujemo tudi z najugodnejšimi cenami na tržišču.

Vzreja nesnic Tibaot, Babinci 49, 9240 Ljutomer

Vzreja nesnic s 25-letno tradicijo
Smo kmetija z dolgoletnimi izkušnjami na področju vzreje 

perutnine. Specializirani smo za vzrejo nesnic različnih pasem, 
predvsem prodajamo rjave, grahaste in črne nesnice.

Naši objekti za vzrejo so novejši ali pa popolnoma tehnološko po-
sodobljeni, kar pomeni, da celoten proces reje nadzira računalniški 
sistem, s čimer dosegamo najboljše kakovostne parametre vzrejenih 
živali. Pri vzreji jarkic je namreč najpomembnejša ustrezna tehnologija, 
kar zagotavlja dobro počutje živalim. Zavedamo se, da je ustrezno 
zdravstveno stanje živali pogoj za doseganje dobrih rezultatov v času 
nesnosti, zato jarkice preventivno cepimo proti številnim boleznim.

Obdelujemo preko 50 ha kmetijskih površin, tako da sami zago-
tavljamo večino potrebne hrane za naše živali. Imamo tudi lastno 
računalniško vodeno mešalnico krmil, kar pomeni celoten proces 
od njive do končnega produkta, s čimer sta zagotovljeni sledljivost 
in hkrati tudi varnost.

Celotno prodajo vzrejenih živali zagotavljamo sami, saj le tako lahko 
dosegamo neposreden stik z našimi kupci, jim svetujemo, torej jim v 
vsakem trenutku stojimo ob strani. Z vsemi kupci gojimo dolgoročen, 
partnerski odnos, saj z nekaterimi sodelujemo že več kot 25 let in ta-
kšno zvestobo nagrajujemo tudi z najugodnejšimi cenami na tržišču.
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Kranj – V oddelku za kmetij-
sko svetovanje, ki s kmetij-
skim svetovanjem pokriva 
celotno Gorenjsko, je v zad-
njih mesecih prišlo do po-
membnih kadrovskih spre-
memb. Ker gre za javno 
službo, so spremembe po-
membne tudi za kmete in 
druge uporabnike njihovih 
storitev.

Vodenje oddelka je s 1. av-
gustom začasno, za šest me-
secev, prevzel Robert Golc, 
dotedanji terenski kmetij-
ski svetovalec na območju 
Šenčurja, Jezerskega in dela 
Preddvora. Dotedanji vod-
ja oddelka Tomaž Cör osta-
ja v zavodu, s 1. avgustom je 
prevzel mesto svetovalca – 
specialista za področje trže-
nja in naravovarstva.

Več sprememb je tudi v 
mreži kmetijskih svetoval-
cev. Specialist za živinore-
jo Franc Pavlin dela od 1. 
maja dalje s polovičnim de-
lovnim časom, polovično ga 
odtlej nadomešča Igor Hor-
vat. Štiri kmetijske svetoval-
ke in svetovalci so se upoko-
jili: Germano Pivk je na sve-
tovalnem območju Žirov in 
zgornjega dela Poljanske 
doline nadomestila Emilija 

Selak, Franca Šolarja sta v 
Selški dolini nadomestila 
Igor Horvat in Tomaž Cör, 
v Bohinju je Dušana Jovića 
nadomestila Manca Steg-
nar, v Tržiču pa Matjaža 
Megliča Manca Zaverl, ki 
je do 1. julija sicer pokriva-
la svetovalno območje Ra-
dovljica. Na tem območju 
jo je nadomestil Tone Pe-
čarič, na svetovalnem ob-
močju Kranj pa bo Roberta 
Golca začasno nadomestila 
Meta Šebat.

V oddelku za živinorejo se 
je v začetku avgusta upoko-
jil kontrolor Izidor Kavčič, 

trenutno ga nadomeščata 
Ana Poklukar in Metka Ko-
kalj, ki sta bili prej v zavodu 
zaposleni za polovični delov-
ni čas, zdaj pa sta za polni de-
lovni čas.

»V bližnji prihodnosti se 
v zavodu obetajo še upoko-
jitve treh delavcev – enega v 
oddelku za kmetijsko sveto-
vanje in dveh v oddelku za ži-
vinorejo, zato bomo bolj traj-
no razporeditev tako sveto-
valcev kot kontrolorjev ure-
dili v naslednjih mesecih,« 
je napovedal Mitja Kadoič, 
direktor Kmetijsko-gozdar-
skega zavoda Kranj.

Vodenje oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu 
(KGZ) Kranj je s prvim avgustom prevzel Robert Golc. Štirje kmetijski 
svetovalci so se upokojili.

Kadrovske spremembe v 
kmetijski svetovalni službi

Cveto Zaplotnik

Robert Golc, novi vodja oddelka za kmetijsko svetovanje v 
KGZ Kranj / Foto: Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je dalo v javno obravnavo 
spremembe uredbe, ki ure-
ja odpravo zaraščanja kme-
tijskih zemljišč. V času jav-
ne obravnave, ki se bo kon-
čala 1. oktobra, lahko zainte-
resirani posamezniki in or-
ganizacije dajo na osnutek 
pripombe.

Ministrstvo spreminja 
uredbo zaradi uskladitve 
z zakonom o kmetijskih 
zemljiščih, hkrati pa dolo-
ča bolj jasne pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati kme-
tijska gospodarstva, ki od-
dajajo vlogo za pridobitev 

finančne podpore. Po spre-
menjeni uredbi bo za vse ob-
vezen elektronski vnos vlo-
ge. Po novem skupna povr-
šina kmetijskih zemljišč v 
zaraščanju ne bo smela biti 
manjša od 0,3 hektarja, po-
samična parcela pa ne manj-
ša od 0,1 hektarja. Pri odpra-
vi zaraščanja na zemljiščih, 
ki so v evidenci dejanske 
rabe 2000 – gozd in so tudi 
v gozdnogospodarskem na-
črtu določena kot gozdna 
zemljišča, bo treba priložiti 
dovoljenje zavoda za gozdo-
ve. Če pa v načrtu niso opre-
deljena kot gozdna zemljiš-
ča, dovoljenje zavoda za goz-
dove ne bo potrebno. Z deli 
za odpravljanje zaraščanja 

bo mogoče začeti šele po iz-
vedenem terenskem ogledu, 
ki ga bo agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
izvedla pred izdajo odločbe o 
dodelitvi finančne podpore.

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je 
doslej objavilo šest javnih 
razpisov, s katerimi je za od-
pravljanje zaraščanja name-
nilo 4,55 milijona evrov ne-
povratnih sredstev. Agen-
cija za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja, ki izvaja raz-
pise, je doslej izdala 251 od-
ločb o dodelitvi nekaj več kot 
1,5 milijona evrov finanč-
nih podpor. Zaraščanje naj 
bi odpravili na 333 hektarjih 
zemljišč.

Uredba o odpravi zaraščanja 
v javni obravnavi
Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je za novega 
direktorja Zavoda za gozdo-
ve Slovenije imenovala Gre-
gorja Daneva, na tem mes-
tu je 15. septembra zame-
njal Janeza Logarja, ki je za-
vod kot vršilec dolžnosti di-
rektorja vodil dve leti, prej 
pa je bil vodja kranjske ob-
močne enote zavoda. Da-
nev je univerzitetni diplo-
mirani inženir gozdarstva z 

dolgoletnimi izkušnjami na 
vodstvenih položajih v stro-
kovnih ustanovah. V Zavodu 
za gozdove se je zaposlil leta 
2019, pred imenovanjem za 
direktorja je bil vodja pro-
jektne pisarne. Ob nastopu 
nove funkcije je poudaril, da 
se gozd v današnjem času so-
oča s številnimi izzivi, ki jih 
prinašajo okoljske in pod-
nebne spremembe; poveču-
jejo pa se tudi družbene pot-
rebe in pritiski nanj.

Gregor Danev novi direktor 
Zavoda za gozdove
Cveto Zaplotnik
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Kljub rekordnim pretokom, ki so jih izmerili v Žireh, se je Poljanska Sora razlivala na 
pričakovana izlivna območja. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Gorenjski policisti 
izvajajo poostrene nadzore 
prometa v okviru vseevrop-
ske akcije Osredotoči se 
na cesto, ki bo potekala do 
vključno četrtka. V ospred-
ju aktivnosti za večjo var-
nost prometa je predvsem 
nevarna uporaba mobil-
nih telefonov in drugih ele-
ktronskih naprav med vo-
žnjo. Distrakcija voznikov 
med vožnjo je namreč čeda-
lje večji problem, poudarja-
jo na policiji.

Akcija poteka že od petka, 
od tedaj policisti tudi že iz-
vajajo nadzore prometa. To 
velja tudi za gorenjske pro-
metne policiste, ki so v pe-
tek ugotovili 76 kršitev pro-
metnih pravil, od tega deset 
kršitev zaradi uporabe tele-
fona med vožnjo, tri zaradi 
vožnje skozi rdečo luč, pet 
voznikov in potnikov v vozi-
lih ni uporabljalo varnostne-
ga pasu, iz prometa pa so iz-
ločili še voznika brez vozni-
škega dovoljenja.

Še 57 kršitev prometnih 
pravil pa so obravnavali v 

soboto in nedeljo. Izstopa-
lo je šestnajst prekoračitev 
hitrosti vožnje. Najvišja iz-
merjena hitrost v naselju je 
bila 78 km/h, na avtocesti ob 
omejitvi 110 km/h je nekdo 
vozil 171 km/h, zunaj naselja 
pa 113 km/h. Šest udeležen-
cev je med vožnjo uporablja-
lo mobilni telefon, pet jih ni 
bilo pripetih, devet jih ni upo-
števalo prometne signaliza-
cije, dva so policisti obrav-
navali zaradi vožnje na prek-
ratki varnostni razdalji, še tri 
pa zaradi alkohola in enega 
brez vozniškega dovoljenja. 

»V vseh primerih gre za de-
javnike, ki imajo velik vpliv 
na prometno varnost. Zato 
udeležence pozivamo k upo-
števanju prometnih pravil in 
k varnim dejanjem,« poziva-
jo gorenjski policisti, ki bodo 
nadaljevali nadzore po vsej 
Gorenjski. Poostrene nad-
zore istočasno izvajajo poli-
cisti skoraj vseh evropskih 
držav, saj se zaradi nepravil-
ne uporabe naprav, kot so na 
primer mobilni telefoni, in 
druge podobne opreme med 
vožnjo, vsepovsod povečuje 
število prometnih nesreč.

Jesenice – Predor Karavan-
ke so v četrtek dopoldan za-
radi tehničnih težav zapr-
li za ves promet v obe sme-
ri. Še isti dan popoldne je 
Družba za avtoceste v Repu-
bliki Sloveniji (DARS) sko-
zenj znova sprostila pro-

met osebnih vozil in vozil 
z največjo dovoljeno maso 
do 3,5 tone, medtem ko za 
avtobuse in tovorna vozila 
promet še naprej ni bil do-
voljen. Po začasni sanaciji 

poškodbe so predor za ves 
promet znova odprli v sobo-
to zjutraj.

Na DARS-u so pojasnili, 
da je v četrtek prišlo do po-
škodbe visokonapetostne-
ga kabla, ki napaja del pre-
zračevalnega sistema na slo-
venski strani predora Kara-
vanke, zato so ga iz varno-

stnih razlogov zaprli. Delav-
ci pooblaščenega izvajalca 
Siemens so preučili obseg 
poškodbe in ocenili, da bo 
popolna sanacija trajala od 
pet do šest tednov.

Simon Šubic

Kranjska Gora – Gorski reševalci so v nedeljo opravili štiri 
intervencije. Na Vršiču je opoldne planinko obšla slabost, zato 
je izgubila zavest. Na Pokljuki pa je slabost obšla gobarja, ki 
je tudi izgubljal zavest. Na Mežakli si je gobar poškodoval 
nogo. V kolesarskem parku v Kranjski Gori pa se je pri spustu 
poškodoval kolesar. Dežurna ekipa z Brnika ga s policijskim 
helikopterjem odpeljala v jeseniško bolnišnico.

Kamnik – V nedeljo popoldne se je na Groharjevi ulici v Kamni-
ku kadilo stanovanja v drugem nadstropju večstanovanjskega 
objekta. Prostovoljni gasilci Kamnika in Duplice so s pomočjo 
avtolestve čez balkon vstopili v stanovanje, s štedilnika odstra-
nili zažgane krpe ter pregledali in prezračili stanovanje, ki je 
bilo ob njihovem prihodu prazno. Lastnico stanovanja je tako 
ob kasnejši vrnitvi domov pričakalo neprijetno presenečenje.

Kranj – Kranjski policisti so v soboto ponoči obravnavali mo-
škega, ki je na prireditvi udaril varnostnika, prekrške pa na-
daljeval tudi ob policijski intervenciji. Bil je tudi pod vplivom 
alkohola. Policisti so ga zaradi kršitev pridržali in proti njemu 
uvedli postopek.

Poškodovanega kolesarja odpeljali s helikopterjem

Gasilci čez balkon do štedilnika

Na prireditvi udaril varnostnika

Simon Šubic

Predor Karavanke so po začasni sanaciji tehnične težave za 
ves promet spet odprli v soboto zjutraj. / Foto: arhiv GG

V Žireh, kjer je v zadnjem obilnem deževju padlo 305 litrov dežja na kvadratni meter, so izmerili največji 
pretok Sore, odkar so ga pred več kot desetimi leti začeli meriti.

V Žireh rekordni pretokiNapako v predoru 
začasno sanirali

Goričane – V nedeljo okoli 
polnoči se je v gostinskem 
lokalu v Goričanah zgodil 
rop. S Policijske uprave Lju-
bljana so sporočili, da je bil 
oškodovanec v gostinskem 
lokalu, ko je do njega prišla 
skupina petih mlajših moš-
kih, ki so ga zvlekli iz lokala, 

ga zunaj pretepli in mu vze-
li mobilni telefon. Nastalo je 
za okoli osemsto evrov ma-
terialne škode. Oškodova-
nec je pri ropu utrpel teles-
ne poškodbe, zato so ga re-
ševalci odpeljali v ljubljan-
ski klinični center. Policisti 
kaznivo dejanje še preisku-
jejo, med drugim tudi še iš-
čejo storilce.

Simon Šubic

Nočni rop v Goričanah

Vozniki, glejte cesto, ne telefona

V Žireh je poplavilo okoli deset objektov. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Žiri – Močno deževje z lokal-
nimi nalivi je v petek povzro-
čilo, da je bregove prestopi-
la tudi Poljanska Sora, pred-
vsem v zgornjem toku, a k 
sreči večje škode ni povzro-
čila. Največ dela so tako ime-
li gasilci v Žireh, kjer so mo-
rali v petek dopoldne zaradi 
poplavljanja začasno zapre-
ti več cest, razlita reka pa je 
zalila tudi okoli deset manj-
ših objektov. Gasilci so veči-
noma v petek opravili okoli 
štirideset različnih interven-
cij od zapiranja cest, črpanja 
do čiščenja. »Izvajali smo 
tudi preventivne ukrepe, kot 
je polnjenje protipoplavnih 
vreč in ščitenje določenih 
objektov, zlasti v petek do-
poldan,« je razložil poveljnik 
Štaba Civilne zaščite Občine 
Žiri Janez. Tratnik.

Prve pozive so žirovski ga-
silci prejeli v petek okoli 3.30. 
»Glede na situacijo smo takoj 
aktivirali štab Civilne zaščite 
in delo gasilcev. Zaradi veli-
ke količine padavin – več kot 
160 milimetrov – se je pre-
tok Sore iz normalnih 0,5 
kubičnega metra na sekun-
do dvignil kar na 165 kubič-
nih metrov na sekundo, kar 

predstavlja najvišji izmerjeni 
pretok, odkar izvajamo meri-
tve, to je več kot deset let. Po-
sledično so se vodotoki dvig-
nili, na udaru Sore s pritoki 
je bil predvsem južni del Ži-
rov. Bilo je zalitih nekaj cest, 
praktično so bili na teh ob-
močjih nekaj časa odreza-
ni od sveta. Šlo je predvsem 
za ceste proti Škofji Loki, Lo-
gatcu in Vrhniki,« je razložil 
Tratnik.

Že v petek popoldan so 
se razmere začele umirja-
ti, vodotoki so začeli upada-
ti, tako da so imeli do večera 
le še nekaj intervencij. »Tudi 
noč na soboto je bila razme-
roma mirna, sledila je mir-
na noč, vodotoki so upadli na 
četrtino največjih vrednosti. 
Relativno mirno je bilo tudi 
v soboto,« je pojasnil Tra-
tnik. Na terenu je bilo skup-
no okoli štirideset gasilcev in 
Štab Civilne zaščite Občine 
Žiri s pogodbenimi služba-
mi, ki v takih primerih po-
magajo predvsem z gradbe-
no mehanizacijo.

Kot je še poudaril Tratnik, 
se je ob petkovem dežev-
ju pokazalo, da so bili pre-
tekla regulacija reke in pro-
tipoplavni ukrepi kakovo-
stno izvedeni, saj se je kljub 
rekordnim pretokom v sa-
mem v kraju Žiri razlivala 
na pričakovanih izlivnih 
mestih, tako da večjih zali-
tij objektov ni bilo. »Res pa 
je, da Sora vstopi v Žiri v juž-
nem delu, če bi tekla skozi 
center, bi bilo zalitij objektov 

verjetno več. Doseženi pa so 
bili kritični nivoji, tako da do 
večjega razlitja v starem delu 
Žirov ni veliko manjkalo,« je 
še povedal.

Po podatkih Agencije RS 
za okolje so v petek in do so-
bote popoldne na sedmih sa-
modejnih postajah namerili 
več kot 300 litrov dežja na 
kvadratni meter. Med njimi 
so bile tudi Žiri, kjer je padlo 
nekaj več kot 305 litrov dežja 
na kvadratni meter. Padavi-
ne je spremljala tudi ohladi-
tev ozračja, zato je sneg med 
drugim pobelil tudi Kredari-
co in Krvavec.

Občina Gorenja vas - Po-
ljane je v petek obvesti-
la uporabnike vode, ki se 
oskrbujejo z vodo iz jav-
nega vodovoda Trebija–
Gorenja vas–Todraž–Sre-
dnja vas, da je zaradi obil-
nega deževja zaznati povi-
šano motnost vode, zato so 
do preklica izdali ukrep ob-
veznega prekuhavanja pred 
zaužitjem vode. O preklicu 
ukrepa bodo uporabnike 
obvestili.
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NAJLEPŠA KRAVA NA BALU 
JE BILA SRNA

Pr ijetno sonce je 
v Ukanc priva-
bilo mnoge obi-
skovalce, ki so v 
»bohinjski ko-

nec sveta« prišli uživat v 
64. tradicionalnem Krav-
jem balu. Ta je v Bohinju 
postal že pravi praznik, kar 
z veseljem potrjuje tudi žu-
pan Bohinja Jože Sodja: 
»Zelo me veseli, da smo po 
treh letih ponovno v živo tu-
kaj in lahko uživamo. Krav-
ji bal je pri nas tradicija in 
glede na to, kako se je vre-
me obrnilo v naš prid, ver-
jamem, da je pred nami us-
pešen dan.«

Osrednja pozornost je bila 
namenjena prigonu krav, te 
so prišle iz planine Zaja-
mniki, Velega polja, Krste-
nice in Konjske doline. In 
ravno iz slednje so prigna-
li tudi ciko z imenom Srna, 
kasneje izbrano za kralji-
co planin. Pri izboru za naj-
lepšo kravo so se ocenje-
valci precej namučili, saj 

je bila konkurenca med ži-
valmi zelo velika. Srna si je 
prvo mesto prislužila zara-
di lažje glave od drugouvr-
ščene, imela je tanjši vrat in 
je bila nekoliko bolj mlečni 
tip. Rejka Marija Kožar je o 
svoji zmagovalki povedala: 
»Zmage res nisem pričako-
vala, ampak sem zelo pono-
sna. Krave iz Konjske doli-
ne so moje, in čeprav so vse 
lepe, sem vedela, da je Srna 
najlepša.«

Boštjan Mencinger, pred-
sednik Turističnega društva 
Bohinj, je povedal, da gre za 
prireditev, ki predstavlja za-
ključek sezone in obenem 
tudi nekakšno zahvalo vsem 
obiskovalcem. »Pričakuje-
mo ogromno zabave, letos z 
Ansamblom Saša Avsenika, 
prvi vtisi so fantastični, vre-
me je super, ljudi je ogrom-
no in res verjamem, da nam 
bo prireditev uspela,« je še 
dodal Mencinger, direktor 
Turizma Bohinj Klemen 
Langus pa je dopolnil, da je 
Kravji bal pomemben tudi, 
ker slavi način bohinjskega, 
planšarskega življenja.

Nasmejani obrazi, glasba, 
dobra hrana in ples … – vse to 
je bilo mogoče dobiti v Ukan-
cu. Zadovoljni obiskoval-
ci so občudovali cikasto go-
vedo, manjkala nista niti bo-
gat srečelov ter pestra ponud-
ba izdelkov na stojnicah. An-
drej Hladnik iz Tržiča je po-
vedal: »Kravjega bala sem se 
udeležil že večkrat, saj mi je 
zelo všeč prireditev; všeč mi 
je, ker se ohranja planšarska 

kultura, po drugi strani pa rad 
pridem tudi zaradi lepe na-
rave.« Čeprav so obiskoval-
ci na Kravji bal prišli iz celot-
ne Slovenije, pa ni zmanjka-
lo prostora niti za domačine. 
»Kravji bal je naš in na ta do-
godek enostavno moraš priti. 
Za nas to predstavlja zaklju-
ček sezone, nekega obdobja 
in prav je, da se na ta dan sku-
paj poveselimo,« je povedala 
domačinka Marjana Pintar.

V nedeljo je v Ukancu potekal 64. Kravji bal, tradicionalna prireditev, na kateri so obiskovalci lahko 
spoznali avtohtono cikasto govedo in slovensko folkloro ter uživali v razposajenem vzdušju.

Nika Toporiš

Kravji bal je pomemben tudi zato, ker slavi način 
bohinjskega, planšarskega življenja. / Foto: Gorazd Kavčič

Ob zvokih dobre glasbe se je marsikdo zavrtel po plesišču. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Marija Kožar ob svoji Srni, kraljici planin / Foto: Gorazd Kavčič

V zadnjem letu 
dni so pregleda-
li 38.991 prijav 
za rekorde, sko-
zi sito se jih je 

prebilo 4964, v knjigo pa je 
vključen izbor teh, in sicer 
2697 rekordov, med kateri-
mi jih je več kot osemdeset 
odstotkov novih ali izboljša-
nih.

Letošnja izdaja ima ne-
kaj vodilnih tem. Prva, ve-
solje, je vidna že na naslov-
nici, druga je raznolikost in 
vključenost, tretja zaznamu-
je 150. obletnico izida roma-
na Julesa Verna V osemde-
setih dneh okoli sveta. Dru-
ge »misije« v knjigi potekajo 
drugje, na trdnih tleh našega 
planeta: Življenje na Zem-
lji, Človeško telo, Izredni 
podvigi, Epsko inženirstvo, 
Razvedrilo, Sodobni svet in 
Šport. Letos se vrača tudi ka-
tegorija Mladi uspešneži. 
Gre za rekorderje, stare 15 let 
ali manj, ki so s svojimi do-
sežki že pustili pomemben 
pečat. Med tokrat uvrščeni-
mi je na primer tudi prvak 
iz igranja tetrisa. Vse časti si 
zasluži tudi osem novih čla-
nov Guinnessove Dvorane 
slavnih, obudili so tudi rub-
riko Od blizu. Te strani v slo-
gu plakatov prikažejo veliči-
no rekorda tako, da ga pos-
tavijo ob prepoznaven pred-
met ali stavbo. Kako velik je 
sinji kit, največja žival vseh 
časov? Kako visoko se vije 
najvišje panoramsko kolo? 

Koliko mesa pridela največji 
pridelovalec govedine? Obli-
kovalci knjige so odgovore 
prikazali tako, da so sinjega 
kita postavili na sredino na-
trpane ulice v Londonu, pa-
noramsko kolo ob Veliko pi-
ramido v Egiptu ter orjaški 
hamburger nabodli na Wa-
shingtonov obelisk.

Letos je tudi cel kup do-
datnih vsebin objavljenih 
na spletu. Kjer koli v knjigi 
boste opazili dva astronavta, 
ki nosita kodo QR, to lahko 
skenirate z mobilnikom in 
že se boste znašli med po-
snetki na TikToku, objava-
mi na Facebooku, zgodba-
mi na Instagramu in članki 
na spletu.

Slovenski rekorderji
Slovenci imamo vsako leto 

lepo število novih Guinnes-
sovih rekordov. Tokrat med 
njimi najdemo na primer 
Predjamski grad kot največ-
ji jamski grad, največjo koli-
čino bograča, Janjo Garnbret 
(najtežji t. i. flash vzpon pri 
ženskah), Štirje kovači so se 
zapisali v knjigo kot najsta-
rejši neprekinjeno delujoči 
narodno-zabavni ansambel, 
Primož Roglič z največ zapo-
rednimi zmagami na špan-
ski dirki Vuelta v septembru 
2021. Med gorenjskimi izje-
mnimi dosežki pa se je v Gu-
innessovo knjigo rekordov 
vpisala največja matica na 
svetu (3,6 × 4,16 × 2 m), ki 
jo je izdelalo podjetje Matica 
MB iz Komende in si jo lah-
ko v poslovni coni v Komen-
di tudi ogledate.

Alenka Brun

Izšla je Guinnessova knjiga rekordov za leto 2023. 
Postati uradni Guinnessov svetovni rekorder je 
še naprej zelo visoko na seznamu želja neštetih 
posameznikov po vsem svetu.

GORENJCI IMAMO 
NAJVEČJO MATICO

V ljubljanski knjigarni Felix so ob izidu Guinnessove knjige 
rekordov 2023, ki je izšla pri založbi Učila, pripravili krajšo 
novinarsko konferenco. Knjigo sta predstavili predstavnici 
založbe Mojca Benedičič in Branka Fišer, sodelovali pa 
so še štirje slovenski rekorderji, med njimi tudi direktor 
podjetja Matica MB Matej Burger. / Foto: arhiv dogodka
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Najprej so Lesce 
nasproti žele-
zniške postaje 
dobile novo bu-
tično trgovinico 

s sladicami in sladoledom, v 
soboto pa so v Čebelarskem 
razvojno-izobraževalnem 
centru Gorenjske pripravili 
Festival medu in Dan medu 
v kulinariki.

Osrednja nit letošnjega 
Dneva medu v kulinariki so 
bili čebelji pridelki in lokal-
no pridelana hrana. V okviru 
strokovnega programa je po-
tekalo predavanje o uporabi 
čebeljih pridelkov v vsakda-
njem življenju, Nika Pen-
gal je predstavila še knjigo 
Skrivnosti gospodične Me-
dične, razglasili so rezultate 
in podelili priznanja za Slo-
vensko ocenjevanje medu 
na Gorenjskem. Beseda je 

tekla tudi o semenih prete-
klosti kot semenih priho-
dnosti ter o pomenu lokalno 
pridelane hrane. Udeležen-
ci so na popoldanski delav-
nici lahko okušali jedi z de-
gustacijskega menija.

Niso pozabili na otroke, 
dogodek pa so pospremili 
še s tržnico čebeljih pridel-
kov, izdelkov iz čebeljih pri-
delkov, medu. Precej pozor-
nosti je pred stavbo pritegnil 
lojtrnik KGZ Sava Lesce, na 
katerem so bila med drugim 
tudi vabljiva jabolka. A ker 
je bilo vreme slabo, je obi-
skovalce vleklo v preddverje, 
kjer so se z veseljem zadrža-
li pri dveh stojnicah: na stoj-
nici Biotehniškega centra 
Naklo, kjer so lahko degus-
tirali medenjake, kruh z me-
dom in orehi ter jogurt s cve-
tnim prahom, medtem ko so 
dijaki Srednje gostinske in 
turistične šole iz Radovljice 
pripravljali praženec z me-
dom in sadnimi omakami. 
Zanimiva je bila zlasti tis-
ta s flambiranim grozdjem. 
Ponovno se je oglasila Ci-
rila Šmid s svojimi dražgo-
škimi kruhki, pisana je bila 
razstava panjskih končnic 

Alje Kump Ankerst. Dogo-
dek je povezovala Ana Pirih, 
dva dni prej pa je potekala 
še spremljevalna delavnica 
z Matejo Reš, tudi na temo 
medu v kulinariki.

Predsednik Čebelarske 
zveze Gorenjske Anže Per-
čič nam je zaupal, da so za 
letošnje tekmovanje pre-
jeli kar 56 vzorcev medu iz 
vse Slovenije – in na koncu 
je bil najboljši med najbolj-
šimi, šampion, kostanjev 
med Mihe Tekavčiča iz Vid-
ma - Dobrepolja.

Veronika Benedik iz Zgor-
nje Lipnice pa je v Lescah 
pred nekaj dnevi odprla bu-
tično trgovinico s sladicami 
in sladoledom. Poimenovala 
jo je Sladkosned. Mi smo Be-
nedikovo spoznali na Blejski 
tržnici, in sicer ravno v času, 
ko je svet preplavil novi koro-
navirus. Takrat je razmišlja-
la še o razvozu svojih slad-
kih dobrot, sedaj pa se je od-
ločila, da gre na svoje. Tudi v 
Lescah ji bo pomagala Neža 
Rogelj, ki smo jo sicer sreče-
vali na tržnici ali pa za vola-
nom razvoznega avtomobi-
la. Sladice bodo dnevno sve-
že, pravi Benedikova, bo pa 

zagotovo sčasoma postalo 
bolj jasno, po čem ljudje več 
povprašujejo oziroma kaj 
imajo raje. Naročila za tor-
te še vedno sprejema, poti-
ce bodo na voljo predvsem v 
času, ko je po njih večje pov-
praševanje, piškote bo pekla, 
če bo čas dopuščal. Ponudbo 

je obogatila še s svojim sla-
doledom in sladkimi uhanč-
ki. Ideja je njena, iz lesa jih je 
oblikoval nekdo drug, sama 
pa jih je pobarvala. Meni, da 
so odlična nadgradnja kosa 
torte, ki ga nameravate svo-
ji najdražji podariti za roj-
stni dan.

TOM TELEFON V ŠOLAH

Omenjeno akci-
jo so začeli 17. 
maja letos, na 
mednarodni 
dan otroških 

telefonov. Pri ZPMS so na-
mreč ugotavljali, da je bila 
izkušnja šolanja od doma in 
socialne distance za mnoge 
otroke in mladostnike zah-
tevna. »Nekateri se še vedno 
soočajo z njenimi posledi-
cami, zato smo organizira-
li vseslovensko akcijo TOM 
potuje, otroke obiskuje.« 
Akcijo bodo zaključili 20. 
novembra, na rojstni dan 
TOM telefona.

Do takrat pa bo po sloven-
skih šolah potoval nahrbtnik 
TOM telefona. »Vsaka šola, 
ki se vključi, gosti nahrbtnik 
sedem dni in v razredih od 
4. do 9. izvede delavnico o 
TOM telefonu,« so pojasnili 
pri ZPMS in dodali, da so v 
nahrbtniku vsi potrebni ma-
teriali za izvedbo delavnice. 
»Z akcijo želimo otrokom 
in mladostnikom predsta-
viti pomen pogovora, jih 

seznaniti s TOM telefonom 
ter jim ga približati kot ene-
ga izmed virov pomoči, ka-
dar se znajdejo v stiski, ima-
jo vprašanje ali potrebujejo 
pogovor,« je razložila stro-
kovna vodja Nacionalne 
mreže TOM telefon za otro-
ke in mladostnike Tjaša Ber-
toncelj. Med navodili za iz-
vedbo delavnice na šolah je 
tudi škatlica za anonimna 

vprašanja otrok. Odziv ot-
rok je bil nepričakovano ve-
lik, poudarjajo na ZPMS. 
Vsa vprašanja in stiske, ki so 
jih otroci anonimno napisali 
in oddali v škatlico, bodo na 
TOM telefonu pregledali in 
o najpogostejših tematikah 
pripravili spletne objave. 
Zato so na ZPMS še enkrat 
vse šole pozvali, da pristo-
pijo k akciji Tom potuje, 

otroke obiskuje in učencem 
omogočijo, da se seznanijo 
z zanje pomembnim »izho-
dom v sili«.

TOM telefon bo v sodelo-
vanju z Nogometno zvezo 
Slovenije ob zaključku ak-
cije en razred v vsaki regiji 
nagradil za najbolj izvirno 
razlago TOM-ovega slogana 
Odgovor je pogovor®, je še 
dodala Tjaša Bertoncelj.

Pretekli teden se je v šole po vseh slovenskih regijah vrnil TOM nahrbtnik – gre za akcijo programa 
TOM telefon, ki poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) pod naslovom TOM 
potuje, otroke obiskuje.

Mateja Rant

V šole se vrača akcija TOM potuje, otroke obiskuje. / Foto: Arhiv Zpms

Na stojnici Biotehniškega centra Naklo so obiskovalci lahko 
pokušali medenjake, kruh z medom in orehi ter jogurt s 
cvetnim prahom. / Foto: Alenka Brun

SLADKI IN MEDENI DAN V LESCAH
POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

Neža Rogelj je imela že ob odprtju Sladkosneda precej dela. 
/ Foto: Alenka Brun

Zbrala bom pogum,
rekla bobu bob
in odpotovala.

Kam, kje
na kraj morja,
kjer se mavrica
konča.

Pluje moja barka
čez viharje,
čez mogočne čeri,
kjer rešitve ni.

Zbrala bom pogum,
stopila na noge
in odšla.

Kam, kje
na kraj sveta,
kjer se vse začne
in nekoč konča.

Sara

Pogum

PESMI MLADIH

Pogum je tisto, kar velja. Za pogumom se skriva marsikaj. 
Sara, lepa pesem, veselim se novih! Meta

Na Pungertu v Kranju bo v soboto od 10. ure dalje potekal 
že 17. festival Živ žav s pisanim programom, namenjenim 
najmlajšim. Pri pripravi festivala se je povezalo več kranj-
skih umetnikov in drugih ponudnikov otroških vsebin z 
namenom, da ustvarijo nepozaben kulturno-umetniški 
program, poudarjajo organizatorji. Pripravili bodo različ-
ne delavnice, lutkovne predstave in drugo dogajanje na 
odru, obenem pa se bo mogoče seznaniti s programi za 
otroke, ki jih bodo predstavljala različna društva in zavodi. 
V večernih urah se bo festival zaključil s koncertom in pro-
jekcijo animiranega filma na prostem. V sklopu prireditve 
bo v času kosila poskrbljeno tudi za lačne in sladkosnede, 
še obljubljajo organizatorji. Program ob podpori mnogih 
sodelujočih organizira Stolp Pungert v sodelovanju z Dru-
štvom Pungert.

Otroški festival Živ žav
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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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STO LET ANGELE BRANKOVIČ

Angela Branko-
vič se je rodi-
la 4. septembra 
1922 na Šte-
fanji Gori pod 

Krvavcem, v vasici, ki je te-
daj imela le šest kmetij. Bila 
je drugi otrok očeta Franca 
in matere Katarine, ki sta že 
imela hčerko, za Angelo pa 
se je rodilo še dvanajst bra-
tov in sester. V številni dru-
žini so že bili trije fantje 
iz prvega zakona, ki jim je 
mama žal kmalu umrla.

Ker je bila Šuštarjeva kme-
tija med večjimi v vasi, je 
moralo vseh sedemnajst ot-
rok od mladih nog pomaga-
ti v hlevu, na njivah in v hiši. 
Žal je mati Katarina razme-
roma kmalu umrla in so de-
kleta prevzela tudi delo v 

gospodinjstvu. Za kuho je 
skrbela najstarejša Manca. 
Ko so otroci malce odrasli, so 
nekateri odšli delat na druge 
kmetije, Angelo pa so posla-
li v dolino, da se izuči za šivi-
ljo. Stanovala je pri sorodni-
kih v Pšenični Polici in vsak 
dan pešačila v Češnjevek k 
Markovi Ani v uk, kjer se je 
učila šivanja. Po treh učnih 
letih se je vrnila domov na 
Štefanjo Goro in začela šiva-
ti. Imela je svoj šivalni stroj, 
ki so ji ga pripeljali iz Nem-
čije in je bil za takratne raz-
mere pravo bogastvo.

Vedno polna optimizma
Žal pa to ni dolgo trajalo, 

saj se je začela vojna in vse 
se je obrnilo na glavo. Angela 
je sodelovala v odporniškem 
gibanju kot kurirka pri parti-
zanih in na eni od poti jo je 
okupator zajel. Iz zaporov v 

Begunjah je bila premešče-
na na prisilno delo v Nemči-
jo, kjer je dočakala konec voj-
ne in se srečno vrnila domov.

Dve leti po osvoboditvi se 
je poročila s fantom iz zgor-
njega dela vasi, s katerim sta 
se že pred vojno rada videla. 
To je bil Anton Brankovič. 
Zgradila sta hišo v Cerkljah 
in rodilo se jima je pet ot-
rok: Angelca, Tončka, Jože, 
Rafko in Marinka. Časi so 
bili težki in oče je skrbel za 
preživetje, mama pa je skr-
bela za dom in vzgojo otrok. 
Verjetno ni bilo lahko, saj 
so bili otroci živahni in so 
marsikatero ušpičili. Vsi so 
si ustvarili družine, tako da 
ima njihova babi Angela se-
daj 12 vnukov, 17 pravnukov 
in dva prapravnuka. Kadar 
pridejo skupaj, je vedno ve-
selo in živahno. Žal pa jih je 
oče po težki bolezni zapustil 

že pred veliko leti, pa tudi sin 
Jože je tragično preminul v 
hribih.

Stoti rojstni dan je Ange-
la Brankovič praznovala 6. 
septembra 2022 v Domu 
Taber. Vesela in dobre volje.

Življenje prinese lepe 
stvari pa tudi trpke. »Naša 
babi jih je vedno znala stoič-
no prenesti in živeti naprej. 
Čeprav ji zdravje vedno ni 
najbolje služilo, je z optimiz-
mom dočakala okroglih sto 
let,« je povedala hčerka Ma-
rinka. Zadnjih šest let je slav-
ljenkin dom v Domu Taber, 
kjer zanjo lepo skrbijo. »Res 
sem hvaležna vsem, ki so se 
tako potrudili in prišli voščit: 
zaposlenim v Domu Taber, 
županu Cerkelj Francu Če-
bulju in tudi Društvu upoko-
jencev Cerklje. Vsi skupaj so 
pripravili zelo lepo praznova-
nje,«, je še dejala Marinka.

V Domu starejših Taber v Šmartnem pri Cerkljah je prvo septembrsko nedeljo visok jubilej praznovala 
Angela Brankovič, tamkajšnja peta stanovalka, ki je dopolnila sto let. Še vedno čila in zmeraj dobre 
volje se je razveselila številnih čestitk in rojstnodnevne torte.

Janez Kuhar

Brata in sestre s slavljenko Angelo. Od leve stojijo Ivanka, 
Mihela, Tilka in Pavla, sedijo pa z leve Viktor, Angela in 
Štefan. / Foto: Janez Kuhar

»Mlada«

Poročena sem s človekom, ki je 
čustveni invalid. Kljub temu da 
vem, da mu ni lahko, čustev ne 
zna pokazati. Tudi komunika-
cija z njim je otežena, nagiba 
pa se tudi k občasnemu fizič-
nemu nasilju. Imava dva odra-
sla otroka in vedno bolj razmi-
šljam o tem, da bi odšla, dok-
ler sem še »mlada«. Težava je 
tudi v tem, da hčerka podpira 
moža, dasiravno ve, kakšna je 
situacija doma.
Draga moja, razmišljanje, 
kot veste, ne bo dovolj. Tre-
ba bo kaj več in predvsem 
se bo treba odločiti. Kot ste 
omenili, mož ne želi na sve-
tovanje, ki bi ga vidva krvavo 
potrebovala. Kot tudi vidim, 
se zavedate, da ste prvi vlak 

odhoda zamudili takrat, ko 
vas je prvič udaril. Sedaj se 
vam več ne zdi niti nič čud-
nega, če vas občasno »use-
ka«. In tudi vaša hčerka je že 
ponotranjila to, da z »občas-
nim udarcem« s strani par-
tnerja ni nič narobe. Pa seve-
da je narobe. Pa še kako na-
robe. Hčerka in njen strah, 
kako in kaj bo, če boste odšli, 
vas ne smeta ovirati pri od-
ločitvi. Pri sebi razmislite o 
vsem, ker se ne premikate v 
pravo smer. In to ni način, na 
katerega naj bi ljudje svoje 
življenje preživeli. Življenje 
je treba živeti na polno, pa s 
tem ne mislim na material-
ne dobrine, temveč na not-
ranje bogastvo. Tega pa, kot 
se zavedate, že dolgo nimate 

več. Že dolgo nimate niti no-
tranjega miru. Iz kart je raz-
vidno, da ste v stanju stalne-
ga stresa, ko se niti ne spros-
tite več. Vse skupaj pa vpliva 
še na vaše zdravje! Karte so 
vašemu odhodu naklonjene, 
saj že dolgo živite življenje v 
prostem teku, ki ne vodi ni-
kamor, predvsem pa vas lah-
ko stane psihičnega zdrav-
ja. Dobro premislite, kako in 
kaj, in se lotite akcije, ki vas 
bo popeljala do mirnejšega 
in predvsem kvalitetnejšega 
življenja. Srečno.

»Življenje«
Imam hčerko, ki živi s par-
tnerjem in majhnimi otroki. 
Z mojega vidika je njeno živ-
ljenje zelo težko, saj ji partner 
ne pomaga pri ničemer. Pred 
kratkim je tudi izgubila služ-
bo, tako je vse dneve doma, 
kjer skrbi za nepokretno taščo. 
Partner ni pravi zanjo, vendar 
si tega ne želi priznati. Rada bi 
ji pomagala, pa ne vem, kako.

Nikakor drugače, kot da ji 
stojite ob strani in jo pos-
lušate, ko je to potrebno. 
In vedno večkrat bo potreb-
no. Vaša hčerka je odšla po 
vaši poti, ki ste jo tlakova-
li v zvezi z napačnim par-
tnerjem. Strah jo je prizna-
ti si, da je v napačni zvezi, 
strah jo je, kako bo, če bo 
ostala sama s štirimi otroki. 
Strah jo je samskega življe-
nja, zato raje ostaja v tej nes-
rečni zvezi. In vi pri tem ne 
morete čisto nič. Videti je, 
da bo še vztrajala v tej zve-
zi, vsaj dokler so otroci še 
majhni. In na žalost bo živ-
ljenje šlo tako naprej. Mis-
lim celo, da bo bolezen tista, 
ki jo bo streznila in pripeljala 
do odločitve, da tako ne bo 
šlo naprej. Vsekakor se bo 
moralo zgoditi nekaj šokan-
tnega, da si bo pripravljena 
priznati, da so spremembe 
v njenem bivanju potrebne 
in da tako ne more naprej. 
Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Slavljenki so na krajši slo-
vesnosti čestitali direkto-
rica Doma Taber Martina 
Martinčič, Katarina Bitenc 
je prebrala čestitko, ki so jo 
napisali stanovalci Doma 
Taber, župan Franc Čebulj 
pa je ponosen, da imajo v 
Občini Cerklje še eno stole-
tnico. Zaželel ji je predvsem 
zdravja, članice Društva 
upokojencev Cerklje Mar-
ta Hočevar, Zdenka Zajc 
ter Majda Špenko pa so ji 
poleg čestitke in šopka rož 

podelile priznanje častne 
članice ob njenem stotem 
rojstnem dnevu. V kultur-
nem programu, ki so ga 
pripravili, so sodelovali tudi 
Ljudski pevci Hiše čez cesto 
ter pevki Anica Rehberger 
in Francka Rozman, ki so 
zapeli njej nekaj najljubših 
pesmi. Kot se za tako prilož-
nost spodobi, je Angela za-
rezala še v rojstnodnevno 
torto, ki jo je v Domu Taber 
izdelala vodja kuhinje Bilja-
na Bučić.

Znana citrarka Tanja Zajc Zupan 25. septembra z začet-
kom ob 19. uri v Cankarjevem domu pripravlja koncert 
s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom 
dirigenta Patrika Grebla, in sicer ob letošnji 30-letnici svo-
jega ustvarjanja. V preteklih letih je sodelovala s številnimi 
domačimi in tujimi glasbeniki, nekatere je povabila tudi na 
tokratni koncert. V domačih in tujih skladbah boste lahko 
prisluhnili Nuški Drašček, Slavku Ivančiću, Roku Ferengji, 
Klemenu Torkarju, Teji Saksida, Gregorju Ravniku, Goranu 
Karanu, Eldi Viler, Stiškemu kvartetu in Danielu Popoviću.

Dne 7. septembra 2022 sta v Radovljici zakonsko zvezo 
sklenila Marjeta Javornik in Branko Kokot, 10. septembra 
2022 pa sta se tam poročila Mojca Sušnik in Grega Čadež. 
Dne 9. septembra 2022 so se na Bledu poročili Emese Batyi 
in Mate Buzak ter Monika Ban Zlatev in Rok Žnidar. Dne 
10. septembra 2022 so se na Bledu poročili Zofia Kalemba 
in Beno Stare, Klavdija Balukčić in Ivan Ljubojev ter Tanja 
Golob in Nejc Gorinšek. Dne 10. septembra 2022 sta na 
Posavcu zakonsko zvezo sklenila Tanja Ropas in Rok Razin-
ger, 10. septembra 2022 pa sta se na Goreljku na Pokljuki 
poročila Aleksandra Drašković in Andreas Kompa. Dne 7. 
septembra 2022 sta na Jesenicah zakonsko zvezo sklenila 
Samra Rizvo in Ernes Alagić, 10. septembra 2022 pa sta se 
tam poročila Marina Đorđeski in Miroslav Dežman.

V kranjski porodnišnici se je minuli teden rodilo 28 no-
vorojenčkov, od tega 16 deklic in 12 dečkov. Najtežji je 
bil deček s 4550 grami, najlažja pa je bila deklica z 2670 
grami. Na Jesenicah se je rodilo 13 novorojenčkov, med 
njimi so bile 4 deklice in 9 dečkov. Najtežja in najlažja 
sta bili deklici – prvi je tehtnica pokazala 4310, drugi pa 
2890 gramov.

Ob tridesetletnici umetniškega ustvarjanja Mladoporočenci Novorojenčki

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK, 20. SEPTEMBRA 2022

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 7. 
oktobra 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjske-
ga glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

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

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

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

                        + poštnina

2289 strani, trda vezava        

EUR

NOVO

www.gorenjskiglas.si
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Josip je že od otroštva nap-
rej sedel na dveh stolih: na 
eni strani razumna, zelo 
praktična mama, na drugi 
boemski oče. Komu ustreči, 
koga imeti raje?

»Doma smo sicer imeli 
kmetijo, a je po dedovem sa-
momoru ni nihče več obde-
loval. Kar je bilo uporabnega 
sveta, je babica prodala, osta-
lo pa je zaraščalo grmovje in 
invazivne rastline. Kdo bi pa 
delal? Pet žensk, ki so ime-
le polne glave drugih stvari, 
že ne! Tudi sicer je bilo oko-
li hiše kot v svinjaku. Le ko-
zolec je kazal malo bolj spo-
dobno podobo. Pa ne po naši 
zaslugi. V najem ga je vzel 
sosed, ga preuredil v skladi-
šče, asfaltiral dovoz in odpe-
ljal šaro, ki je ležala okoli nje-
ga, na smetišče.

Bil sem edini moški v hiši. 
Vsaj tako so mi rekle. Mama, 
babica in tri tete so imele ve-
liko opraviti same s seboj, 
zato sem imel precej svobo-
de. Dokler nisem začel ho-
diti v šolo, sva bila ob dopol-
dnevih z babico sama. Dru-
ge so šle v službo. Bila je 
vneta bralka. Knjige so leža-
le vsepovsod. Mama je rada 
pletla, teta Zdenka je igra-
la na harmoniko, Judita in 
Mija pa sta izdelovali cvet-
je iz barvnega papirja, za-
pestnice, verižice in podob-
no. Hiša se je napolnila pod 
večer. Prišle so tudi sosede 
in prijateljice. Mene so nag-
nale spat, same pa so čvekale 
tudi do polnoči. Zmeraj sem 
se čudil, kako to, da se niso 
naveličale.

Konec tedna je priha-
jal na obiske ata. Kakor da-
leč mi seže spomin, je imel 
dolge, sive lase, bil je zelo 
suh, velik, kavbojke so bile 
na koncu scefrane, obute pa 
je imel škornje z malo viš-
jo peto. Poleti in pozimi je 
hodil na Savo in se kopal. 
Enkrat samkrat me je vle-
kel s seboj, a sem se, ko me 
je hotel vreči v ledeno mrzlo 
vodo, branil z jokom in kri-
čanjem. Šele potem ko so se 
od nekod prikazali naključ-
ni sprehajalci, je odnehal. 
'Nisi dedec, baba si!' mi je 
govoril, ko sva po poledene-
li cesti kolesarila nazaj pro-
ti domu. Bil je bos, jaz 'za-
dekan' v bundo, šal in kapo.

Nekoč sem vprašal mamo, 
zakaj ne živi pri naju. Zavi-
la je z očmi in odgovorila, da 
kdo ga bo pa prenašal. Atova 
mama je bila zelo prijazna, 
skrbna, skrbela je za moža in 
ata; kadar sem bil na obisku, 
je skrbela tudi zame. Že kot 
majhen otrok sem imel ve-
like težave: nikomur nisem 

mogel zaupati! Vse so si iz-
čvekali med seboj! Naučil 
sem se, da sem skrivnosti 
držal zase. Težave so se zače-
le v puberteti. Kar naenkrat 
sem nehal rasti. Pristal sem 
na komaj 162 centimetrih 
in to je bilo to. Kaj bi dal, da 
bi bil visok skoraj 190 cen-
timetrov kot ata! Nehal sem 
igrati košarko, ker so me so-
igralci zasmehovali. Še tre-
ner se je nekoč nasmehnil, 
ko mi je nekdo dejal, naj se 
umaknem, da me ne bo po-
hodil oziroma me po pomo-
ti zamenjal z žogo in vrgel 
na koš.

Naj povem atu, da sem 
jokal? Nemogoče. Sram bi 
ga bilo! Naj povem doma – 
mami, babici, tetam? Norče-
vale bi se iz mene, če bi me 
sploh hotele poslušati.

V prvem letniku srednje 
šole so se začele dogajati 
travme, ki so trajale najmanj 
desetletje in pol. Še danes, 
ko naključno srečam ka-
kšnega fanta moje velikos-
ti, se mi zasmili. Vem, da ni 
hujšega kot moški, ki ne od 
blizu ne od daleč ne deluje 
kot moški, ampak kot otrok.

Predstavljate si, kako me 
je bolelo, ko je babica vpri-
čo mene sanjarila o pos-
tavnih knjižnih junakih in 
jih še med kosilom opiso-
vala omizju. Kar vkup sem 
lezel, a nobena ni opazila. 
Meril sem se vsak večer. 
Žal nisem pridobil nobe-
nega milimetra več! V sred-
nji šoli smo imeli v razre-
du štiri dekleta. Vzele so 
me pod zaščito. Do drugih 
fantov so se zelo zelo dru-
gače obnašale kot do mene. 
Kako ponižujoče je šele 
bilo na maturantskem ple-
su! Pome je prišla le razre-
dničarka, še mami ni pad-
lo na pamet, da bi ublažila 

sramoto mojega ždenja za 
mizo. S pritlikavcem nobe-
na ni želela plesati!

Začel sem trenirati tek. 
Raje bi se vdrl v tla, kot da bi 
komu povedal, da še zme-
raj nosim otroške številke 
oblačil.

Nekaj časa sem si puščal 
brado, a sem bil v njej tako 
smešen, da sem si jo obril. 
Ata me je ves čas spraševal, 
kdaj si bom našel žensko, 
doma so me pa svarile pred 
njimi: da so vse po vrsti ego-
istične in pokvarjene. Kaj bi 
dal, da bi imel ob sebi dek-
le, ki bi me razumelo in ime-
lo rado!

Edina dobra plat v svetu 
'pritlikavstva' je bila, da sem 
imel dovolj časa za študij in 
osebno rast. Nihče me, otro-
ka, ni vabil na pivo, dekleta 
so me pustila pri miru, moje 
domače ženske pa so se tako 
in tako obnašale, kot bi bil 
še v plenicah. Le na družab-
nih omrežjih sem lahko bil 
to, kar sem želel biti. Prijav-
ljen sem bil pod izmišljeni-
mi imeni. Na Twitterju sem 
se lahko pogovarjal s pred-
sednikom države in z vsemi 
drugimi pomembneži. Ker 
sem bil korekten, ni nikogar 
zanimalo, kdo se skriva za 
psevdonimom. Tudi na FB 
sem imel kar nekaj prijate-
ljic, ki se v pogovoru z me-
noj niso dolgočasile. Še več: 
trdile so, da bolj iskrivega 
sogovornika še niso imele. 
V rednih stikih sem bil tudi 
s študentkami, ki so študi-
rale v drugih državah. Real-
ni svet sem zamenjal za vir-
tualnega. Temu ni bilo mar 
za manko mojih centime-
trov! Ko sem diplomiral na 
eni fakulteti, sem se vpisal še 
na drugo. Pri 23 sem bil še 
mlad, lahko sem to naredil.«

(Konec prihodnjič)

Milena Miklavčič

Omaka iz pečenih paradižnikov ter 
rižota s pršutom in grahom

Paradižnikova omaka je 
najboljša domača in ta je še 
boljša, če jo pripravimo s po-
močjo pečice, saj bodo tako 
paradižniki postali še bolj 
aromatični.

Za pripravo omake iz pe-
čenih paradižnikov potre-
bujemo: 1,5 kg svežega para-
dižnika, 4 stroke česna, ne-
kaj listov sveže bazilike ali 
pol žličke suhe, sol in poper, 
3 žlice olivnega olja.

Paradižnike narežemo 
na manjše kose ter jih raz-
poredimo po pekaču, prek-
ritem s peki papirjem. Med 
paradižnike razporedimo 
olupljene stroke česna, vse 
skupaj potresemo z bazili-
ko ter solimo in popramo. 

Po vrhu pokapljamo še z 
olivnim oljem. Pekač pos-
tavimo v pečico, segreto na 
170 °C, in pečemo 30 mi-
nut. Po tem času zvišamo 
temperaturo pečice na 200 
°C in pečemo še 15 minut. 
Pečene paradižnike skupaj 
s česnom in baziliko pres-
tavimo v skledo in vse sku-
paj spasiramo s paličnim 

mešalnikom. Po potrebi še 
dosolimo ali popramo. Če je 
omaka bolj redka, jo za ne-
kaj minut kuhamo še na šte-
dilniku, da odvečna tekoči-
na povre.

Nasvet: Omako lahko 
pripravimo v večji količini. 
Še vročo jo zapremo v ko-
zarce in si jo shranimo za 
ozimnico.

Za pripravo porove rižote s 
pršutom potrebujemo: 400 
g riža, 100 g zamrznjenega 
ali svežega graha, 1 srednje 
veliko čebulo, 1,5 dl belega 
vina, približno 1,5 litra jušne 
osnove, 150 g pršuta, 1 pest 
naribanega parmezana, sol 
in poper, 1 žlico olivnega olja.

Pršut narežemo na 
majhne koščke. Ponev 

segrejemo, prilijemo olje 
ter na njem prepražimo na-
rezan pršut. Odstranimo ga 
iz ponve in shranimo za po-
zneje. V isto ponev strese-
mo nasekljano čebulo, soli-
mo in pražimo 5 minut. Pri-
mešamo riž, popramo in 
pražimo še minuto. Zalije-
mo z vinom, in ko ta izpa-
ri, prilijemo jušno osnovo. 
Posodo pokrijemo in počasi 
kuhamo 15 minut, da se riž 
zmehča. Občasno premeša-
mo in po potrebi prilijemo 
jušno osnovo. Nazadnje v ri-
žoto vmešamo še koščke po-
pečenega pršuta in nariban 
parmezan. Rižoto umakne-
mo s štedilnika, jo pokrije-
mo in pustimo stati 5 minut.

Erika Jesenko

Tudi grozdje nas vitaminsko pripravi na zimo, saj pomaga kre-
piti imunski sistem, obenem dodobra očisti črevesje, pomaga 
izgubiti kak kilogram ter pregnati utrujenost in živčnost. Prip-
ravimo ga lahko kot doma iztisnjen sok, v sadnih solatah, kot 
prilogo jedem ali pa ga preprosto pojemo svežega. Za doma 
pridelanega smo lahko brez skrbi, kupljeno pa je vsekakor 
treba zelo dobro oprati.

Ovseni kosmiči z grozdjem
Potrebujemo 3 žlice ovsenih kosmičev, banano, grozdje, 2 dl 
polnomastnega mleka, jogurta ali kefirja in mleti cimet.
Ovsene kosmiče damo v skledico in jih prelijemo z mlekom, 
jogurtom ali kefirjem. Pustimo jih stati 15 minut, da se malo 
napnejo, nato vanje na drobno narežemo banano. Dodamo še 
oprane grozdne jagode in potresemo s cimetom. Pomešamo 
in ponudimo.

Grozdje s feto ali mladim sirom za malico
Potrebujemo grozdje in 50 g mladega kravjega, kozjega ali 
ovčjega sira.
Grozdje operemo, odcedimo in osušimo. Sir narežemo na 
kocke v velikosti grozdnih jagod in jih razporedimo po krožni-
ku. Na vsako kocko sira damo grozdno jagodo. Z zobotrebcem 
prebodemo grozdje in sir ter pojemo.

Grozdni žele
Potrebujemo 1 kg grozdja, 10 žlic limoninega soka in 1 kg želir-
nega sladkorja.
Grozdje operemo, osušimo in ga stisnemo v stiskalnici za 
sadje. Sok zmešamo z želirnim sladkorjem in kuhamo 5 mi-
nut. Vmešamo limonin sok, nalijemo v skodelice in ohladimo. 
Okrasimo s stepeno smetano.

Domači sadni kis z grozdjem, jabolki in hruškami
Potrebujemo grozdje, jabolka, hruške, 200 g sladkorja in 250 
ml piva.
V 15-litrsko vedro do treh četrtin damo narezano sadje. Upo-
rabimo lahko tudi samo grozdje in jabolka, če nimamo hrušk. 
Jabolka in hruške, ki gnijejo, očistimo in narežemo na manjše 
kose. Olupke pustimo, pečke in peclje odstranimo. Uporabi-
mo sadje, ki zori, ne še zelenega. Grozdje operemo, odtrga-
mo jagode in jih dodamo v vedro. Ko je napolnjeno do treh 
četrtin, vanj skoraj do vrha nalijemo vodo. Dodamo sladkor 
in pivo ter zmešamo z leseno žlico. Pokrijemo s kuhinjsko 
krpo, zavežemo z vrvico in pustimo v senci stati tri tedne. Kis 
je pripravljen, ko je tekočina kisla. Mešanico nato precedimo 
skozi cedilo za juho in jo nalijemo v steklenice. Klobuka ne 
zavržemo, temveč ga položimo v naslednje vedro. Mešanica 
za kis bo tako močnejša in bo hitreje dozorela.

Nasvet
Za očiščevalno dieto, ki naj bi trajala teden dni, je priporočljivo 
dnevno pojesti pol kilograma grozdja, poleg tega pa še hrano 
za okoli 1000 kcal. Telo bo preskrbljeno z vsemi potrebnimi 
snovmi, črevesje pa se bo razstrupilo, izpraznilo in razkisalo. 
Imunski sistem tako lahko bolje deluje.

usode

L a h k e  j e d i

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencSelitev v virtualni svet

Življenje zunaj mehurčka, 1. del
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

IZLETI

Izlet na Kavčič in Lipnik
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinsko-pohodni-
ški izlet na Kavčič in Lipnik. Izlet bo v četrtek, 29. septembra, 
odhod s posebnim avtobusom je izpred Globusa ob 7. uri, 
vstopni postaji pa sta tudi Lon in Boltez. Hoje bo od 3,5 do 4 
ure, pot je lahka, deloma po gozdu in pretežno po travnikih. 
Prijave z vplačili zbirajo v društveni pisarni do ponedeljka, 
26. septembra.

12. Pohod po Tovorni poti
Možjanca – V soboto, 24. septembra, bo 12. pohod po Tovorni 
poti. Zbirno mesto bo v Okrepčevalnici Rožmarin na Možjanci 
med 7. in 8. uro. Za dobrodošlico in okrepčilo bodo poskrbeli 
v okrepčevalnici. Po zaključku pohoda bo golaž. Pot je sre-
dnje zahtevna. Oprema: pohodna obutev, običajna planinska 
oprema, priporočene pohodne palice; hoje bo približno 4 ure. 
Startnina je 12 EUR. Parkiranje bo zagotovljeno v neposredni 
bližini Okrepčevalnice Rožmarin. Prijave do četrtka, 22. sep-
tembra, na 041 293 312 (Tatjana). V primeru slabega vremena 
se pohod prestavi na naslednjo soboto, 1. oktobra.

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 

20. 9. tor. Svetlana 6.47 19.05

21. 9. sre. Matej 6.48 19.03 

22. 9. čet. Mavricij 6.49 19.01 

23. 9. pet. Slavojko 6.50  18.59

24. 9. sob. Nada 6.52 18.57

25. 9. ned. Gojmir 6.53 18.55

26. 9. pon.  Justina 6.54 18.53

desetdnevna vremenska napoved
Torek
20. 9.

5/16 °C

Nedelja 
25. 9.

10/16 °C

Sreda 
21. 9.

Četrtek
22. 9.

Petek
23. 9.

Sobota
24. 9.

5/15°C 3/15 °C 5/15 °C 5/17 °C

Ponedeljek 
26. 9.

Torek
27. 9.

Sreda
28. 9.

Četrtek
29. 9.

12/17 °C 10/19 °C 9/18 °C 8/18 °C

 

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

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

Po kanjonu Kokre
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj vabi člane na 
pohod po kanjonu Kokre v soboto, 24. septembra, ob 10. uri. 
Zbor je v slaščičarni Hotela Evropa v centru Kranja. Vljudno 
vabljeni.

Kolesarski izlet
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 22. sep-
tembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Medvode–
Pirniče–Valburga–Naklo. Start je ob 9. uri izpred Doma upo-
kojencev Naklo.

Veteranski pohod za mir 2022
Ljubljana – Članice Svetovne federacije veteranov – Zveza 
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev 
vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slo-
venijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza 
društev in klubov MORIS – vabijo na Veteranski pohod za 
mir 2022, ki bo v sredo, 21. septembra, v Ljubljani. Program: 
11.00–11.15 zbor pred Moderno galerijo, 11.15–11.45 simbolni 
pohod po Cankarjevi, Čopovi, Prešernovem trgu in Stritar-
jevi, 11.50–12.30 slovesnost na Mestnem trgu. Slavnostni 
govornik bo Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljic 
in ravnateljev.

OBVESTILA

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

Pogovorni večer z Igorjem Pirkovičem
Cerklje na Gorenjskem – Ob mednarodnem dnevu miru in 
prazniku Občine Cerklje na Gorenjskem bo v sredo, 21. sep-
tembra, potekal pogovorni večer z Igorjem Pirkovičem. V 
okviru večera bo ob 18. uri v Muzejski sobi Petrovčeve hiše 
predstavljena njegova domoljubna poezija.

Dejavnosti za mlade
Jesenice – Občinska knjižnica Jesenice s 1. oktobrom zač-
ne redne dejavnosti za mladino. Predšolske otroke vabijo 
k vpisu na Ure pravljic ali Brihtino pravljično deželo, šo-
larje pa k vpisu na Angleške igralne urice, Radovednice, 
Ustvarjalne delavnice in Berem s kužkom. Več informacij 
dobite na mladinskem oddelku jeseniške knjižnice na tel. št.  
04 58 34 201.

Vabilo na zaključno prireditev
Jesenice – Občinska knjižnica Jesenice vabi udeležence pro-
jektov Poletavci in Najpoletavci na zaključno prireditev, ki bo 
v četrtek, 22. septembra, ob 18. uri. Prireditev bo na oddelku 
za otroke v Občinski knjižnici Jesenice. Gost bo Boštjan Go-
renc - Pižama.

Obvestilo o zaprtju
Jesenice – Občinska knjižnica Jesenice obvešča, da bosta od-
delek za otroke in časopisna čitalnica v četrtek, 22. septembra, 
od 17.30 dalje zaprti zaradi prireditve.

Preventivne meritve
Cerklje – Krajevni organizaciji Rdečega križa Cerklje in Zalog 
ter Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabijo občane ob 
upoštevanju epidemioloških priporočil NIJZ (zaščitna maska, 
razkuževanje rok in medsebojna razdalja) na preventivne me-
ritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola ter meritve kostne 
gostote z ultrazvokom (na peti). Meritve bodo v prostorih 
občine v Cerkljah v soboto, 24. septembra, od 7. do 10. ure.

Bled – Blejski lokalni izbor 
je zasnovan kot ena izmed 
15 kolektivnih blagovnih 
znamk, ki živijo po Sloveni-
ji. Cilj projekta je predvsem 
ta, da kmetom in obrtnikom 
ponudi dodatno možnost 
zaslužka in s tem pomaga, 
da so polja obdelana, da ima-
jo obrtniki delo, prebivalci 
pa ostanejo doma. »Pokaza-

lo se je, da kolektivna blagov-
na znamka pomaga lokalne-
mu prebivalstvu, da ohrani-
jo svojo dejavnost, svoje zna-
nje delijo naprej in od tega 
tudi živijo. Na ta način so 
lahko tudi uporabniki, tako 

domačini kot turisti, prepri-
čani, da kupijo kakovosten 
izdelek, ki je plod dela in zna-
nja, ki sta doma na Bledu,« 
je dejala Romana Purkart, v. 
d. direktorice Turizma Bled.

Kot je povedala predsedni-
ca strokovne komisije in av-
torica modela Izvorno slo-
vensko Tanja Lešnik Štu-
hec, je Blejski lokalni izbor 
iz projekta prerasel v pro-
ces. Javnemu zavodu Turi-
zem Bled je namreč uspelo, 
da je iz enega samega izdel-
ka, s katerim se je leta 2018 
projekt začel, to je blejskega 
sira, s pomočjo ponudnikov 
na destinaciji projekt zrasel 
v proces, v katerem je danes 
43 ponudnikov in 190 izdel-
kov v različnih kategorijah. 
»Veseli nas, da s projektom 
spodbujamo inovativnost in 
podjetnost lokalnega pre-
bivalstva pri ustvarjanju lo-
kalnih, avtentičnih zgodb 
in zelo kakovostnih produk-
tov,« je dodala Purkartova.

V okviru dogodka so pode-
lili tudi certifikate prejemni-
kom znaka kakovosti Blejski 
lokalni izbor/Bled Local Se-
lection ob zaključku ocenje-
vanja petih kategorij v letoš-
njem letu. Strokovna komi-
sija je ocenjevala prehranske 
izdelke, jedi, postrežene na 
gostinski način, rokodelske 
izdelke, poleg tega so letos 
prvič ocenjevali še doživetja 
in nastanitve. Certifikat za 
doživetja so podelili Potičnici 
na Blejskem otoku za delav-
nico samostojne priprave in 
peke potice, združene z vode-
nim ogledom otoka, Čebelar-
stvu Ambrožič za doživetje s 
čebelarjem, kmetiji Tr'glav 
za doživetje Od najlepše tep-
ke do Tr'glavovega žganja, 
Niku in Petri Rakovec za Blej-
ski kuharski tečaj ter Marje-
ti Vodnjov za vodeno pusto-
lovščino Začaran gozd. Med 
nastanitvami pa so certifika-
te prejele Vila Mila ter hoteli 
Triglav, Park in Rikli Balance. 

Član strokovne komisije Ja-
nez Bogataj je ob tem opo-
zoril, da bi morali biti izdel-
ki bolj dostopni, na primer v 
določenem namenskem pro-
storu, kjer bi bili na enem 
mestu na voljo kupcem.

Eden izmed ponudnikov 
in prejemnikov več certifika-
tov Jure Jeglič s Kmetije Ma-

tijovc iz Podbrezij je dejal, da 
je v okviru projekta spoznal 
druge lokalne pridelovalce, 
ki so pripravljeni sodelovati. 
Jeglič je prejet tudi certifikat 
za t. i. Blejsko zajtrk košari-
co, ki vključuje 13 izdelkov 
lokalnih kmetij in pekarn. 
»Gre pravzaprav za nadgra-
jen tradicionalen slovenski 
zajtrk,« je še dodal.

Z Borzo lokalnih ponudnikov, ki jo je Turizem Bled pripravil v prostorih Medgeneracijskega centra 
Vezenine Bled, so spodbujali lokalne pridelovalce k povezovanju in tkanju dobaviteljske verige. Obenem 
so podelili certifikate prejemnikom znaka kakovosti Blejski lokalni izbor.

Povezujejo lokalne ponudnike

Maša Likosar

Na dogodku so se predstavili lokalni ponudniki, ki 
sodelujejo v projektu Blejski lokalni izbor. / Foto: Maša Likosar

Na dogodku je potekala 
tudi okrogla miza o 
pomenu kolektivne 
blagovne znamke za 
destinacijo.

Borza je bila namenjena 
spoznavanju ponudnikov 
in ustvarjanju lokalnih 
dobavnih verig.

KaŽiPoT kazipot@g-glas.si
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Rezultati – žrebanje 18. 9. 2022
3, 10, 12, 20, 27, 29, 30 in 25

Loto PLUS: 3, 7, 9, 22, 24, 34, 37 in 1
Lotko: 5 8 5 9 6 9

Sklad 21. 9. 2022 za Sedmico: 4.610.000 EUR
Sklad 21. 9. 2022 za PLUS: 1.210.000 EUR
Sklad 21. 9. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 20. septembra
17.45, 20.45 PADEC
18.45 DIVJAKI
20.15 MORSKI PES LJUDOŽEREC
20.00 TAM, KJER POJEJO RAKI
16.30, 18.30 GAJIN SVET 2
19.30 PRVIČ RESNIČNO SREČNA

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

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

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 21. septembra
19.00 Brgant, Dudič, Robič: FETIŠ NA PUTER

Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa, ki je izšel 2. sep-
tembra, glavno nagrado, bon za trgovino OBI v vrednosti 
20 evrov, prinaša Marjeti Fojkar iz Škofje Loke, drugo in 
tretjo knjižno nagrado, roman Melanda, prejmeta Manca 
Japelj iz Žirovnice in Majda Mayer iz Kranja. Geslo križan-
ke je bilo Hibridne čajevke za lep, dehteč šopek. Čestitamo!

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

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

Izbirali boste 
lahko med več kot 
petdesetimi recepti 
in pripravili: prestice, 
kuminove palčke, 
koruzne krekerje, 
fino sirovo pecivo, 
fižolove pogačice, 
profiterole, 
empanade, grisine, 
pirine krekerje, 
sirove polžke, 
svedrce s slanino, 
čapate in druge 
hrustljave dobrote. 
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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.

Trda vezava, 16 cm x 22 cm, 88 strani

                        + poštnina

870
EUR

V priročniku 
je strnjeno in 
praktično opisana 
reja ovc in koz 
pri nas. Poglavja 
v knjigi: zakaj 
reja drobnice, 
osnovne fiziološke 
značilnosti ovc  
in koz, obnašanje 
ovc in koz, Izbira 
pasme ovc, 
nakup in obnova 
plemenske črede, 
ureditev pašnika, 
pridelava krme, 
posebnosti v 
prehrani drobnice, 
prehrana mesnih 
in mlečnih ovc in 
koz, opravila pri 
ovcah in kozah, ...

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS
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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

14136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura         

EUR

V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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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

15,50256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR

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

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

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

NEPREMIČNINE
HIŠE
ODDAM

V Kokri oddam opremljeno hišo z 
vrtom, manjši družini ali paru, tel.: 
041/670-379 22002318

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

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

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv s koritom in 
mizo ter prešo za mošt, tel.: 031/812-
210  
 22002320

KURIVO
PRODAM

OSTREŠJE – “grušt” za drva, tel.: 
031/265-171 
 22002329

TRSKE za kamin in podkurjavo, količi-
na 5–6 kg, cena 3 EUR, tel.: 030/747-
132  
 22002331

STANOVANJSKA 
 OPREMA
OSTALO
PRODAM

UGODNO – zavese, primerne za vsa 
okna, tel.: 031/400-950 22002336

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

MANJŠI trosilec za gnoj in cisterno za 
gnojevko, 2.000-litrsko, cena po do-
govoru, tel.: 04/53-15-702 22002335

PRIDELKI
PRODAM

RDEČI in beli krompir za ozimnico, mo-
žna dostava, tel.: 041/378-937  
 22002339

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

2 telički LS pasme, stari 7 mesecev, 
ekološka reja, tel.: 031/309-732 
 22002334

3 tedne starega ČB bikca, tel.: 
041/254-711 22002330

BIKCA in teličko ČB in LS, stare 7–25 
dni, možna dostava, tel.: 041/378-
937 22002340

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

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

TELIČKO LS, staro 3 tedne, in ČB bik-
ca, starega 10 dni, tel.: 031/513-678  
 22002333

KUPIM

BIKCE in teličke, od 14 dni do 300 kg, 
ter kravo ali telico, tel.: 051/372-468  
 22002332

OSTALO
PRODAM

6 sodov za namakenje sadja, 2 x 200 
in 4 x 120 litrov, po simbolični ceni, 
tel.: 041/366-884 22002337

STORITVE
NUDIM

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

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

Markov tek
Žiri – Planinsko društvo Žiri v nedeljo, 25. septembra, vabi na 
Markov tek v spomin na žirovskega alpinista Marka Čara. Tra-
sa bo v smeri Mrzlega vrha do planinske koče PD Žiri Mrzl'k. 
Start bo ob 10. uri na koncu vasi Ledinica, cilj in prireditev po 
teku pa na dvorišču planinske koče Mrzl'k. Prijavno mesto je 
na parkirišču tovarne Alpina v središču Žirov. Prijave bodo 
zbirali od 9.00 do 9.45. Dolžina proge je 5,22 km, višinska 
razlika pa 517 metrov. Po glavnem teku (ob 11.15) bo pod kočo 
na Mrzlem vrhu tudi 250-metrski tek za otroke, rojene leta 
2012 in mlajše, ter 650-metrski tek za otoke, rojene 2007–2011. 
Starši otroke pripeljejo do koče na Mrzlem vrhu, prijavijo pa 
jih na startu v Žireh ali na cilju pri koči. Vzporedno s tekom bo 
organiziran tudi pohod na Mrzli vrh. Udeleženci se prijavijo in 
plačajo startnino, nato pa se prosto po označeni poti odpravijo 
na Mrzli vrh, kjer dobijo čaj in malico, hkrati pa sodelujejo v 
žrebu praktičnih nagrad. Razpis in profil proge: www.pdziri.si.

PREDAVANJA

Od osvoboditve do osamosvojitve
Škofja Loka – V Loškem muzeju Škofja Loka bo v okviru 
spremljevalnega programa razstave Od osvoboditve do osa-
mosvojitve v sredo, 21. septembra, ob 18. uri predavanje, na 
katerem bo kustos Loškega muzeja Jože Štukl predstavil iz-
brane kose orožja: brzostrelko, ki je veljala za simbolno orožje 
slovenske osamosvojitve, najmanjšo brzostrelko na svetu in 
eno od najbolj prepoznavnih avtomatskih pušk, ki so jo izdelali 
v 100 milijonih primerkov.

KONCERTI

Koncert Prifarskih muzikantov
Križe – V nedeljo, 25. septembra, ob 18. uri bo zaradi izredne-
ga odziva koncert Prifarskih muzikantov namesto v Kulturni 
dvorani v Križah, izveden v Osnovni šoli Križe. Vstopnice po 
10 EUR rezervirajte pri Davidu Ahačiču po telefonu 041 204 
952 ali elektronski pošti david.ahacic@gmail.com.

RAZSTAVE

Gorski motivi na platnu
Naklo – V torek, 20. septembra, bo ob 18. uri v Kulturnem 
domu J. Filipiča v Pavlinovi galeriji, ki v tem času praznuje 
6-letnico uspešnega delovanja, odprta skupinska slikarska raz-
stava Krajina – gore. Razstava v organizaciji KUD LIK Naklo 
bo na ogled do 30. septembra, in sicer ob sredah od 18. do 
19. ure in ob nedeljah od 10. do 12. ure.

Kraljestvo vode
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice vabi na ogled fotograf-
ske razstave Gregorja Bizjaka, fotografa 2. stopnje Fotografske 
zveze Slovenije in člana Fotografskega društva Jesenice, z 
naslovom Kraljestvo vode. Odprtje razstave bo v sredo, 21. 
septembra, ob 18. uri, fotografije pa bodo na ogled do 18. 
oktobra.
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Po gobarskem bumu v začetku septembra rast gob v višjih legah ni več tako intenzivna, so pa pognale 
tudi v nižinah.

Kranj, Gorje – Čeprav je za-
radi sušnih razmer sprva ka-
zalo, da bo gobarska sezona 
letos slaba, pa je v začetku 
septembra v višjih legah nad 
1200 metri prišlo do masov-
ne rasti jurčkov, kakršne že 
vsaj 20 let ni bilo na tej vi-

šini, je pojasnil predsednik 
Gobarskega društva Gor-
je Pavel Jakopič in dodal, 
da so gobe še posebej rasle 
v zaščitenem predelu Pok-
ljuke vključno z območje-
ma Lipance in Kleka. »Gre 
za zaščiteno območje TNP-
-ja, a gobarji žal ne upošte-
vajo pravil. Denimo na cesti 
proti Lipanci, kjer je zaščite-
no območje in se gob sploh 
ne sme nabirati, je bilo v 
času gobarskega buma tudi 
več kot 80 avtomobilov na-
enkrat. Žalostno,« je opozo-
ril Jakopič.

Čeprav rast v višjih legah 
sedaj ni več tako intenzivna, 
je v gozdovih Pokljuke pa 
tudi Jelovice in Karavank še 
vedno veliko gobarjev, gobe 
pa so pognale tudi že v do-
linah. Poleg najbolj zažele-
nih jurčkov je možno nabra-
ti golobice, cigančke, žamet-
ne gobane, sirovke, dežnika-
rice … »Vse raste, tudi mu-
šnice, zato velja previdnost 
pri nabiranju, še zlasti be-
lih gob, da ne bi na primer 
kukmaka, ki se ga tudi že da 
dobiti, zamenjali s koničas-
to mušnico,« je opozoril Ja-
kopič, ki pričakuje, da bo se-
zona trajala predvidoma do 
sredine oktobra.

Bojan Arzenšek iz Go-
barskega društva Kranj je 
povedal, da je bila v začetku 
septembra tudi v ostalih de-
lih Slovenije nad tisoč me-
tri, kjer se čez poletje ni toli-
ko osušilo in je bilo še vedno 

toplo, rast gob bistveno bolj 
intenzivna kot v preteklih le-
tih, vendar pa je z zadnjim 
dežjem in ohladitvijo zače-
la zamirati. »V nižinah pa 
se rast prebuja. Pred dese-
timi dnevi sem opazil gobe, 
ki so predhodnice jurčkov in 

dežnikaric, minuli konec te-
dna pa se je pestrost gob iz-
redno povečala, tako da v 
naslednjih dneh upamo na 
večjo količino 'pravih' gob,« 
je povedal Arzenšek in do-
dal, da za zdaj sicer ne kaže, 
da bo dosežena povprečna 
letina. Na prisojnih legah, ki 
jih je bolj prizadela suša, in 
na bolj poroznih tleh bo sta-
nje najslabše. Pričakuje še, 
da bodo padavine, ki smo jih 
bili deležni v minulih dneh, 
in ohladitev spodbudile tudi 
rast poznojesenskih gob, kot 
so štorovke, kolobarnice in 
sirovke.

Ana Šubic

Poleg najbolj zaželenih jurčkov je ta čas možno nabrati še 
številne druge vrste gob. Gobarski strokovnjaki opozarjajo 
na previdnost pri nabiranju. / Foto: arhiv GG

Mednarodno srečanje čarodejev
Bled – Društvo čarobnih 
umetnikov, ki združuje ča-
rodeje iz različnih krajev 
Slovenije, bo med 23. in 25. 
septembrom na Bledu orga-
niziralo Mednarodno sre-
čanje čarodejev Bled 2022. 
Večina programa bo name-
njenega čarobnim ume-
tnikom iz različnih držav, 
ki bodo dogodek izkoristi-
li za druženje in izmenjavo 

izkušenj. Izobraževali se 
bodo na seminarjih, oboga-
tili svojo zbirko rekvizitov in 
se odpravili na vodene ogle-
de po Bledu. Na svoj račun 
bodo prišli tudi vsi drugi lju-
bitelji skrivnostnega čarob-
nega sveta. V soboto, 24. sep-
tembra, bo namreč ob 19. uri 
v Festivalni dvorani Bled na 
sporedu Gala Magic Show s 
številno udeležbo mednaro-
dno priznanih in uveljavlje-
nih umetnikov – čarodejev. 

Gledalci bodo lahko uživali 
ob različnih zvrsteh čarobne 
umetnosti, od manipulacij 
in iluzij do komične magije. 
Nastopil bo Magic Aleksan-
der, ki je trenutno v Sloveniji 
medijsko najbolj prepozna-
ven, gost iz Srbije bo Igor 
Trifunov, obiskovalce bo na-
smejal komični čarodej Ger-
hard Lattacher iz Avstrije s 
samostojnim nastopom ter 
kot del dueta Men in jeans. 
Barve domačega društva 

bosta zastopala Zlatko Brlić 
- Brlini in Magic Wladimir, 
ki bo tudi moderator progra-
ma z najavami nastopajočih 
v več jezikih. Čarobno doga-
janje bosta popestrila Car-
distry sekcija in superfina-
listka oddaje Slovenija ima 
talent Tamia Šeme. Vod-
ja projekta je tajnik društva 
Toni Mežan, ki je bil v pre-
teklosti že idejni vodja in re-
alizator številnih prireditev 
na Bledu.

Maša Likosar

Žiganja vas – V nedeljo je v 
idiličnem okolju cerkve sv. 
Urha pod vaško lipo pote-
kal dogodek D-oživi srednji 
vek, na katerem so organi-
zatorji obiskovalce popelja-
li stoletja v preteklost in pri-
čarali pravo srednjeveško 

vzdušje. Gašper Golmajer 
iz Službe Turizem Tržič je 
povedal: »Z dogodkom po-
skušamo približati srednje-
veško kulturo širši javno-
sti. Cerkev sv. Urha je bila 
prvič omenjena leta 1327 in 
tudi tukajšnja lipa izhaja iz 

približno enakega obdob-
ja, tako da nas tudi zunanja 
kulisa premakne po časovni 
premici nazaj. Na dogodku 
so si obiskovalci lahko ogle-
dali različne mučilne napra-
ve, kaligrafijo, se preizkusili 
v streljanju z lokom, metali 
sekiro, skovali svoj kovanec 
ter uživali v različnih sre-

dnjeveških igrah. Za dodat-
no popestritev so poskrbeli 
srednjeveška glasbena sku-
pina Gita, mešani cerkveni 
pevski zbor Križe in pevke 
ljudskih pesmi Kulturnega 
društva Folklorne skupine 
Karavanke.«

Srednjeveški dan  
v Žiganji vasi
Nika Toporiš

Jezersko – Planinsko društvo (PD) Kranj obvešča, da je Kranj-
ska koča na Ledinah v sredo, 14. septembra, za to sezono 
zaprla svoja vrata, medtem ko PD Jezersko obvešča, da bo 
Češka koča do 2. oktobra delovala stalno, po tem datumu pa 
še dva konca tedna.

Kranjska koča na Ledinah že zaključila sezono

Člani društva KUD Ampus so kovali kovance in oklepe.

Bled – V zahvalo za dobro sodelovanje med Občino Bled in 
Veleposlaništvom Indije, ki ju povezuje zlasti Surya, festival 
joge in dobrega počutja na Bledu, bo indijska ambasada ob 
75-letnici neodvisnosti Indije in ob 30. obletnici indijskega 
priznanja slovenske samostojnosti blejski knjižnici podari-
la sto knjig za indijski kotiček v Medgeneracijskem centru 
Vezenine Bled. Darilo bo v torek, 20. septembra, ob 16. uri 
v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled knjižnici predala 
ambasadorka Namrata S. Kumar. Na dogodku bo Indijo s 
potopisnim predavanjem predstavila domačinka Mirjam Am-
brožič iz Zavoda Žan, popestrili ga bodo z indijsko kulinariko.

Blejsko prijateljstvo z Veleposlaništvom Indije

Jurčkov kot že dolgo ne

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

Gozdarska inšpekcija je pred dnevi v Jelendolu izvedla 
nadzor, a ni zaznala kršitev pravil nabiranja gob. 
Gobarji so jih nabirali v košare, gobe so bile vzorno 
očiščene, nihče ni presegel dovoljene količine. Je pa 
inšpekcija izdala pet plačilnih nalogov zaradi kršitve 
prepovedi uporabe gozdnih cest; nekatere so namreč 
med 15. julijem in 15. oktobrom zaprte za promet.

Gobarsko društvo Gorje 
vabi na razstavo gob, ki 
bo v petek in soboto, 23 
in 24. septembra, med 8. 
in 19. uro v Gorjanskem 
domu.

Danes, jutri in v četrtek bo dokaj sončno, občasno bo lahko ne-
kaj več oblačnosti. Popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna 
ploha. Jutranje temperature bodo marsikje okrog nič stopinj 
Celzija.

Tržič – Društvo upokojencev Tržič je v sodelovanju s Tržiškim 
muzejem izdalo Besedarije z naslovom Bogastvo tržiških 
voda. Popisali so vodne izvire in površinske vode na področju 
občine Tržič. Poizvedovali so, na kakšen način so se prebivalci 
z vodo oskrbovali v preteklosti in kako se oskrbujejo danes. 
Predstavitev bo danes, v torek, 20. septembra, ob 19. uri v 
prostorih Knjižnice dr. Toneta Pretnarja.

Besedarije o bogastvu tržiških voda

Ljubljana – Podbreška potica, ki je uradno uvrščena v Blejski 
lokalni izbor, je na povabilo BTC Ljubljana gostja projekta Diši 
po domačem, ki je namenjen najboljšemu, kar nam ponujata 
Slovenija in narava. Vse do sobote, 24. septembra, od 8. do 14. 
ure mojstrice peke Podbreške potice na posebnem prostoru 
Tržnice BTC City obiskovalcem predstavljajo pripravo testa in 
nadeva ter peko potice, člani KD Tabor Podbrezje pa bogato 
dediščino Podbrezij.

Diši po domačem tudi s Podbreško potico


