74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

PETEK, 3. septembra 2021
Leto LXXIV, št. 70, cena 2,00 EUR

Odgovorna urednica: Marija Volčjak

Časopis izhaja ob torkih in petkih

info@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

Dražja hrana: zgolj občutek ali dejstvo
Statistični podatki kažejo, da se je hrana letos podražila za 1,6 odstotka, v
primerjavi z lanskim avgustom pa celo nekoliko pocenila. Zakaj imajo potem
potrošniki občutek, da so cene hrane v zadnjem času zelo poskočile?
Ana Šubic
Kranj – Tudi agrarni ekonomist Aleš Kuhar ugotavlja,
da čeprav statistika ne meri
drastičnih podražitev hrane, je občutek pri potrošnikih, da so se cene v trgovini zelo spremenile, zelo močan. »Gre za osebni občutek,
zato bo treba v prihodnosti
preveriti, kaj je v tem, da statistika ne izmeri velikih skokov cen, občutki kupcev pa
so drugačni,« je dejal. Ker se
dražijo le določene kategorije živil, se tudi osebni občutki glede rasti cen pri potrošnikih razlikujejo, pravi.

»Če posegaš na primer po
kakovostnejšem sadju, ki
se je podražilo, imaš občutek visoke inflacije. Če pa si
zelo pragmatičen potrošnik
oz. celo neobčutljiv na kakovost hrane, pa se lahko zgoditi, da inflacijskih pritiskov
nisi deležen. To je klasična
zgodba osebne inflacije – v
tem trenutku nimamo nekega sistemskega pritiska v trgovinah, zato statistika tudi
ne občuti tako močnih inflacijskih pritiskov, saj jemlje v
izračun inflacije veliko povprečje izbranih artiklov, zato
so ti cenovni pritiski manjši, kot so občutki ljudi, ki

inflacijo občutijo na lastnem
žepu,« je razložil.
Kuhar opozarja, da so cene
energentov v zadnje pol leta
skočile za tretjino, kar se nedvomno odraža v stroških
proizvodnje in distribucije
kmetijskih surovin in hrane. Na cene sadja in zelenjave vplivajo tudi vremenske motnje, zaradi katerih so
količine pridelkov manjše.
Tudi letina žit ni najbolj ugodna, dodaja. »In ko so prizadete take vertikale, kot so pšenica, koruza in ostale poljščine, se to prenaša po verigah
navzgor,« je pojasnil Kuhar.
48. stran

Na cene sadja in zelenjave vplivajo tudi vremenski pogoji. / Foto: Tina Dokl

V učilnicah spet otroški vrvež
Po poletnih počitnicah so v sredo šolski prostori znova oživeli. Še posebno slovesen je bil ta dan
za vse, ki so prvič prestopili šolski prag in si okrog vratu zavezali rumene rutice.

Dvorana Zlato polje v Kranju bo ta konec tedna
po enoletnem premoru znova gostila tekmo
svetovnega pokala v športnem plezanju. Med
117 tekmovalci iz 28 držav bo tudi 18-članska
slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret,
zlato z olimpijskih iger.

Mateja Rant,
Maja Bertoncelj
Škofja Loka, Medvode –
Novo šolsko leto se je začelo po modelu B ter ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov za obvladovanje in zajezitev covida-19.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v svoji poslanici ob začetku šolskega leta
vsem šolarjem zaželela, da
bi se v šoli naučili veliko novega in se bodo v šoli dobro
počutili. »Želim vam, da boste spoštovali svoje učiteljice in učitelje, ki prenašajo
svoje znanje na vas,« je dejala ministrica.
44. stran

Najboljši plezalci
v Kranju

Maja Bertoncelj
Kranj – Kranj ima najdaljšo,
25-letno tradicijo med organizatorji tekem za svetovni

Priloge:

pokal v športnem plezanju.
Tokratna bo zadnja v težavnosti letošnjega mednarodnega tekmovanja.
416. stran
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jeseniške novice
Prvi šolski dan na Osnovni šoli Ivana Groharja v Škofji Loki / Foto: Tina Dokl
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Šolski razred
v karanteni

Seznam cest, najbolj
nevarnih za šolarje

Odpiranje
novih obzorij

Avstrijci tik pred
prebojem druge cevi

Na Osnovni šoli Stranje je en oddelek v karanteni. V slabih treh
urah se je cepljenja proti covidu-19 v Gorenji vasi udeležilo 257
ljudi. S prvim šolskim dnem se je
v Kranju spremenil urnik testiranj
s hitrimi antigenskimi testi.

Ob vrnitvi otrok v šolske klopi so
gorenjski policisti pripravili seznam najbolj kritičnih točk na šolskih poteh po Gorenjskem. Tam
morajo biti vozniki še posebej previdni.

V Prešernovem gledališču se obeta vznemirljiva gledališka sezona z
odličnimi besedili in vrhunskimi
ter prodornimi režiserji. Za uvod v
sezono so na festivalu v Srbiji za
uprizoritev Škofjeloškega pasijona
prejeli glavno nagrado.

Po napovedih naj bi avstrijski izvajalec del pri gradnji vzhodne cevi
predora Karavanke še ta mesec
izvrtal svoj del, torej vseh 4402
metrov druge cevi predora. Na
naši strani so doslej prišli 1285
metrov globoko.

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

MALI OGLAS

september 1/21

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

RUBRIKA:
Vsebina:

Šolski razred v karanteni
Na Osnovni šoli Stranje je en oddelek v karanteni. V slabih treh urah se je cepljenja proti covidu-19 v
Gorenji vasi udeležilo 257 ljudi. S prvim šolskim dnem se je v Kranju spremenil urnik testiranj s hitrimi
antigenskimi testi. Vlada je včeraj odločala o nadaljnjih protikoronskih ukrepih.
Aleš Senožetnik,
Suzana P. Kovačič
Stranje – Že prvi šolski dan
je v Stranjah v kamniški občini postregel s karantensko
odločbo. Na tamkajšnji
osnovni šoli so namreč potrdili okužbo s covidom-19
pri eni od učenk. Njen test
je bil namreč zjutraj pozitiven, zato so takoj v karanteno napotili celoten razred.
Vodstvo šole ob tem poziva
starše, da naj k pouku pošiljajo le zdrave otroke, že ob
najmanjšem sumu na bolezen pa naj ti ostanejo doma.

Odločitve vlade

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

Nečitljivih kuponov
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Na TV Slovenija 6. sep
tembra prihaja nova sezo
na izjemno priljubljenega
kviza Vem!, ki bo tudi to
jesen od ponedeljka do
petka ob 18.20 na TV SLO
1 poskrbel za sproščene
začetke večerov. Še nap
rej bosta z vami vodite
lja Anže Zevnik in Aljoša
Ternovšek. Do sedaj so
na TV Slovenija premierno
predvajali že več kot 900
oddaj kviza Vem!, v drugi
polovici novembra pa bo
predvidoma predvajana že
tisoča oddaja.
Kviz je na sporedu že sedmo leto in je iz sezono v sezono tudi
vedno bolj gledan, od začetka predvajanja se je gledanost že
več kot podvojila. Oddaja je v svojem terminu že tradicionalno
tudi z naskokom najbolje gledana oddaja v Sloveniji (vir: AGB
Nielsen Media Research). Z novo, že 14. sezono kviza Vem!
se vrača tudi dnevna nagradna igra za gledalke in gledalce.
RTV Slovenija podarja dvema naročnikoma Gorenjskega glasa
namizno svetilko. Nagradno vprašanje: Kdaj je na sporedu
kviz Vem? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka,
13. septembra na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 1, 4000
Kranj ali na koticek@g-glas.si.

Darilo

izžrebanemu naročniku časopisa

www.gorenjskiglas.si

Foto: Adrian Pregelj

Nova sezona kviza Vem! prinaša nagradno igro
za gledalce

Knjigo prejme ALEŠ RESMAN iz Begunj.

Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021

info@g-glas.si

Vlada je včeraj popoldne
na redni seji pretresala ukrepe v odlokih, povezanih s
covidom-19. Odločitve včeraj do zaključka časopisne
redakcije še niso bile znane.
Vlada naj bi na predlog strokovne svetovalne skupine, ki
jo vodi doc. dr. Mateja Logar,
obravnavala tudi nov semafor ukrepov za obvladovanje
epidemije. Prehod v določene faze naj bi bil odvisen
od števila hospitalizacij covidnih bolnikov. V načrtu pa
naj ne bi bilo zapiranja šol ali
omejitev gibanja.
Na prvi septembrski dan
so ob opravljenih 3611 PCR-testih v državi potrdili 666
novih okužb s koronavirusom, delež pozitivnih testov
je bil 18,4-odstoten. Po oceni Nacionalnega inštituta
za javno zdravje je aktivnih
okužb nekaj čez šest tisoč.

Uspešno odprto cepljenje
v Gorenji vasi
V dvorano Sokolskega
doma v Gorenji vasi je na
odprto cepljenje, organizirano na prvi šolski dan, prišlo 257 ljudi. »Vrsta čakajočih se je vila daleč okoli stavbe. Dveurni popoldanski termin je mobilna ekipa Zdravstvenega doma Škofja Loka

Foto: Tomaž Bratož
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V Gorenji vasi je bila udeležba nad pričakovanji, v treh urah se je cepilo 257 ljudi.
podaljšala skoraj za dodatno
uro. Daleč največ zanimanja
je bilo za cepivo Pfizer, precej tudi za Janssen. Dve osebi sta se cepili že tretjič. Prevladovala je srednja generacija in starejši. Naslednji odprt termin – za drugi odmerek ali pa prvo cepljenje – bo
v Gorenji vasi čez tri tedne, v
sredo, 22. septembra, na isti
lokaciji med 14. in 16. uro,«
so sporočili iz Službe za odnose z javnostmi ZD Škofja
Loka. Delež vseh polno cepljenih (tudi mladoletnih nad
12. letom starosti) v občini
Gorenja vas - Poljane je bil
včeraj 40,2-odstoten, delež
cepljenih nad 18 let pa 52-odstoten.

Odprto cepljenje v
Železnikih
Občina Železniki bo v sodelovanju z ekipo Ambulante Košir organizirala odprto cepljenje proti covidu-19 brez predhodne najave na lokaciji bivše kinodvorane na Češnjici (za
bencinsko črpalko). Cepljenji bosta v torek, 7. septembra, in v torek, 28. septembra, obakrat od 18. ure
do 19.30. Na voljo bosta cepivi Pfizer in Janssen. S

seboj prinesite zdravstveno
kartico, in če ga imate, tudi
kartonček prvega cepljenja
in cepilno knjižico.

Podatki o precepljenosti
Delež polno cepljenih nad
18 let sicer po vseh širšegorenjskih občinah dviguje ta odstotek, poglejmo po
občinah včerajšnje podatke: Bled (56,2-odstoten delež polno cepljenih nad 18
let), Bohinj (55,4), Cerklje
(53,2), Gorje (55,1), Jesenice (48,2), Jezersko (60,7),
Kamnik (54,3), Komenda
(56,5), Kranj (53,5), Kranjska
Gora (45,1), Medvode (56,9),
Mengeš (51,6), Naklo (55,3),
Preddvor (57,2), Radovljica (54,5), Šenčur (55,8), Škofja Loka (54,1), Tržič (52,7),
Vodice (56,4), Železniki
(51,3), Žiri (57,8) in Žirovnica (60-odstoten delež polno
cepljenih nad 18 let).

Spremenjen urnik
testiranj v Kranju
S prvim šolskim dnem se
je v Kranju spremenil urnik
testiranj s hitrimi antigenskimi testi. Popoldanskega termina ni več, testiranje
poteka vsak delovni dan od
6.30 do 9.30. Novost od 23.

V kranjskih vrtcih dovolj
prostora za vse otroke
Simon Šubic
Kranj – V javne in zasebne
vrtce s koncesijo v Mestni
občini Kranj (MOK) je v letošnjem šolskem letu vključenih 2209 otrok, in sicer
v 93 oddelkov Kranjskih
vrtcev, v 31 vrtčevskih oddelkov pri osnovnih šolah in v
sedem oddelkov v zasebnih

koncesijskih vrtcih. Ob 596
razpisanih prostih mestih
so do začetka šolskega leta v
javne in zasebne vrtce sprejeli 527 novincev. Na čakalnem seznamu je trenutno
135 otrok, med njimi je 121
otrok iz MOK, od katerih
jih 28 že izpolnjuje pogoj
za sprejem v vrtec, 93 otrok
pa bo pogoj izpolnilo med

šolskim letom. Štirinajst otrok, ki so na čakalnem seznamu za vpis, je iz drugih
občin.
V vrtcih je sicer še 69 prostih mest (19 za prvo starostno obdobje in 50 za drugo), vendar pa nekateri otroci kljub temu ostajajo na
čakalnem sezamu, saj želijo starši otroka vključiti v

avgusta je izjava, ki jo je treba oddati pred testiranjem o
tem, ali je posameznik upravičen do brezplačnega testiranja oziroma je sam plačnik storitve. Priložiti je treba tudi potrdilo delodajalca,
da je zaposlen v dejavnostih,
za katere je predpisan pogoj
PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Naročanje na hitro
testiranje ni potrebno, obvezni sta zdravstvena kartica in
osebni dokument. Plačljivo
testiranje (12 evrov) se plača na mestu testiranja v nekdanjem Globusu, plačilo je
možno le s plačilno kartico.
V kranjski vojašnici, največjem cepilnem centru na
Gorenjskem, bodo tudi v
septembru cepili proti covidu-19 ob sredah in četrtkih. Urnik bodo prilagajali
sproti. Na voljo so vsa cepiva
do porabe zalog. Prijave na
cepljenje ZD Kranj zbira še
naprej na lastnem spletnem
obrazcu in spletnem portalu zVEM. Opozarjajo pa,
da termini za naročene niso
termini odprtega cepljenja.
Spremembo termina cepljenja lahko sporočite na cepljenje.covid@zd-kranj.si ali
040 807 672 vsak delovnik
med 8. in 13. uro.

točno določen vrtec, je razložil kranjski župan Matjaž
Rakovec. Med šolskim letom, ko se bodo zapolnila
obstoječa prosta mesta za otroke prvega starostnega obdobja, se bo odprl še dodaten oddelek za najmlajše otroke v enoti Mojca, do konca
letošnjega leta pa bo predvidoma v celoti dokončan tudi
novi vrtec v Bitnjah z enim
oddelkom za prvo starostno
obdobje in dvema za drugo,
skupno za 54 otrok. »Dejstvo
je, da je prostora v vrtcih v
Mestni občini Kranj dovolj,«
je poudaril župan.

Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021
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Za širitev EU na Zahodni Balkan
Na Bledu se je včeraj končal dvodnevni Blejski strateški forum, na katerem so voditelji Evropske unije in
evropskih držav med drugim razpravljali tudi o prihodnosti Evrope in širitvi EU na Zahodni Balkan.

Igor Kavčič

Gledališča ni brez gledalcev

P

Simon Šubic
Bled – Predsednik vlade Janez Janša je v sredo v uvodnem nagovoru pred začetkom 16. Blejskega strateškega foruma (BSF) poudaril pomen temeljnih načel
Evropske unije (EU): »Vidimo Evropo kot prostor razgibanega in svobodnega izražanja mnenja, sodelovanja, visokih standardov spoštovanja človekovih pravic
in temeljnih svoboščin ter
pravne države, ki temelji na
enakih merilih za vse in na
sodelovanju demokratičnih
institucij, ki jih je izvolilo
ljudstvo,« je povedal.
Ob tem je Janša izrazil
upanje, da je po več kot desetletju kriz, s katerimi se je
oziroma se še sooča EU, prišel čas, ko so lahko in morajo biti dejanja EU strateška
in dolgoročna. Usmerjena
morajo biti k cilju Evrope,
ki je svobodna, celovita ter
spravljena s seboj in soseščino, je dejal. Kot je še dejal, v
pogledih o prihodnosti Evrope obstajajo razlike, vendar
pa pri tem ne sme priti do
izključevanja, pri čemer si
»želimo iskrene in odprte
razprave o evropski prihodnosti, želimo ohraniti našo
evropsko družino«.
Janša je sodeloval tudi
na panelu o prihodnosti
Evrope, na katerem so največ razpravljali o vprašanju

KOMENTAR

S panela voditeljev z naslovom Prihodnost Evrope – stati in obstati (z leve): predsednik
Evropskega parlamenta David Sassoli, slovenski premier Janez Janša in predsednik
Evropskega sveta Charles Michel / Foto: BSF (Daniel Novakovič, STA)
migracij in nevarnosti, da
bi se zaradi dogodkov v Afganistanu ponovila begunska kriza iz leta 2015. Pred
začetkom panela je predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli izrazil razočaranje, ker so notranji ministri članic EU v torek izrazili pripravljenost sprejeti
zgolj Afganistance, ki so sodelovali z EU oz. državami
članicami, ne pa tudi tistih,
ki želijo zbežati pred talibanskim režimom. Janša je dejal, da je odločitev Sveta EU
dokončna in da nobena država članica ni pripravljena

ponoviti dogodkov iz begunske krize.
Predsednik republike Borut Pahor pa je na enem od
panelov v okviru BSF pozval
k čimprejšnji širitvi EU na
vse države Zahodnega Balkana, kar mora biti prioriteta EU, države Zahodnega
Balkana pa morajo izpolniti svoje naloge. Zavlačevanje širitvenega procesa bi
po njegovem mnenju oslabilo medsebojno zaupanje,
upočasnilo reformne procese v kandidatkah, okrepilo vzpon nacionalizmov in
odprlo prostor za interese

tretjih držav. Pahor je ob
tem zavrnil ideje o spreminjanju meja na Zahodnem
Balkanu, česar ni mogoče izvesti na miren način, zato je
hitra širitev EU edina alternativa, ki lahko okrepi ozemeljsko celovitost držav Zahodnega Balkana in s tem
varnost regije in Evrope.
Premier Janez Janša je kasneje poudaril, da bo Slovenija med predsedovanjem
Svetu EU naredila vse, da se
naredijo koraki naprej glede
njene širitve. Slovenija bo sicer v začetku oktobra gostila vrh EU – Zahodni Balkan.

rešernovo gledališče je
eno najboljših slovenskih
gledališč. To dokazujejo
vabila na festivale v tujini in
nagrade, ki jih prejemajo tako
predstave v celoti kot posamezni igralci, režiserji ali drugi
gledališki soustvarjalci. Selektorji Borštnikovega srečanja
kranjske uprizoritve redno
uvrščajo v tekmovalni program festivala, domači igralski ansambel se vsako leto
predstavi in je aktivni gostitelj
na domačem Tednu slovenske drame. V Kranju režirajo
tako najboljši že uveljavljeni
domači pa tudi tuji režiserji
kot njihovi obetavni mladi
kolegi in kolegice. Prav vsi tu
radi delajo, navdušeni so nad
ustvarjalno zavzetostjo tako
igralk in igralcev kot ostalih
sodelavcev Prešernovega gledališča.
Umetniška vodja gledališča
Marinka Poštrak je za vsako
sezono skrbno izbirala besedila, ki so odslikavala stanje
duha v aktualnem času – naj
gre za človeka kot posameznika, njegove odnose znotraj
družine ali pa v širšem družbenem okolju oziroma sistemu
–, hkrati pa je z njimi uprizoritvenim ekipam vedno znova
odpirala široke možnosti na
polju gledališke ustvarjalnosti.
V dobrih dveh desetletjih ji je
uspelo Prešernovo gledališče
uvrstiti med najprodornejše
v državi in mu hkrati vtisniti značaj enega tistih teatrov,
v katerega publika dobro ve,

zakaj zahaja. Več, publiko
je z vsem zgoraj zapisanim
uspela vzgojiti v razmišljujočo in kritično spremljevalko
gledališke umetnosti in ne nazadnje tudi sveta, v katerem
živimo. To se vsako leto ta čas
potrjuje tudi z zvestobo, ki jo
gledalke in gledalci 'svojemu
teatru' obljubijo z nakupom
abonmajskih vstopnic.
V ta, lahko bi dejali idilični
odnos gledališče – gledalec je v
pretekli sezoni posegla epidemija. Več kot pol leta zaprta
dvorana je gledališče prisilila
v pripravljanje predstav na
zalogo – ponekod so se odločili celo za njihovo spletno predvajanje na daljavo po sistemu
gledališče doma. V Kranju si
je odlične predstave Škofjeloški pasijon, Naše skladišče,
Monologi s kavča in Kons:
Novi večina abonentov lahko
ogledala šele konec maja in
na začetku poletja. Smo se
gledalci v prisilnem odmoru
od dvoran nekoliko odvadili
gledališča v živo? Če smo se,
imamo v teh dneh z nakupom abonmaja za novo sezono – objavljen je odličen program – idealno priložnost za
vrnitev. Gledališče smo ljudje
na obeh straneh odra. Gledališče potrebuje gledalca in
gledalec potrebuje gledališče.
V živo, ali kot je zapisal novi
direktor in umetniški vodja
Prešernovega gledališča Jure
Novak: »Drage, dragi, kmalu
se vidimo. Pri nas. Doma. V
gledališču!«

Svoboda ni življenje po svojih muhah
Državni tajnik Svetega sedeža kardinal Pietro Parolin je v torek na Brezjah maševal za Evropo in za
Slovenijo ter v čast 25. obletnice obiska papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji.
Jože Košnjek
Brezje – Državni tajnik Svetega sedeža kardinal Pietro Parolin, ki je po položaju tudi vodja vplivne in številne vatikanske diplomacije, je bil med udeleženci
včeraj končanega Blejskega
strateškega foruma. V torek
popoldne je skupaj s slovenskimi škofi in ob prisotnosti
slovenskih duhovnikov in
vernikov maševal v baziliki
Marije Pomagaj na Brezjah.
Mašo je daroval za Evropo in
v počastitev 30-letnice Republike Slovenije in 25. obletnice obiska papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji. Pred tem
se je pogovarjal s predsednikom slovenske vlade Janezom Janšo, ki je bil skupaj z
ministri Matejem Toninom,
Anžetom Logarjem in Janezom Ciglerjem Kraljem ter
predsednikom državnega

sveta Alojzem Kovšco med
udeleženci torkove maše.
Pred mašo pa se je srečal s
slovenskimi škofi.
Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je na začetku maše pozdravil navzoče v svojem imenu in v
imenu svetega očeta. Povedal je, da je svobodna in

demokratična domovina, v
kateri prevladujejo načela
pravičnosti, spoštovanja človekovih pravic, pravne države, skupnega dobrega, kulture bratstva in solidarnostne ljubezni, izjemno velika vrednota, saj je neposredno povezana s človeškim
dostojanstvom. Poudaril je

Državni tajnik kardinal Pietro Parolin med udeleženci
torkove maše na Brezjah / Foto: Primož Pičulin

pomen svobode, vendar ta
svoboda »ne sme postati izgovor za življenje po lastnih
željah in muhah, ampak
nas mora postaviti v služenje drug drugemu. V tem
kontekstu omenjam versko
svobodo, ki po besedah svetega Janeza Pavla II. predstavlja srce človekovih pravic.« Poudaril je tudi pomen
ljubezni in pravičnosti. Pri
maši so peli in igrali moški zbor Crescendo, vodi ga
Žiga Kert, cerkveni mešani
zbor Andreja Vavkna iz Cerkelj in godalni kvartet. Na
orgle je igrala Damijana Božič Močnik, pevcem in glasbenikom pa je dirigiral Damijan Močnik. Kardinal Parolin je po maši v spremstvu
ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta
in rektorja Marijinega svetišča patra Roberta Bahčiča
obiskal Muzej jaslic.
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Odpirajo enoto
vrtca v Kovorju
V občini Tržič so na prvi šolski dan v vseh treh
osnovnih šolah s podružnicami pozdravili tudi 149
prvošolcev. V tržiške vrtce so sprejeli 123 otrok,
danes uradno odpirajo tudi enoto vrtca v Kovorju.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Dneve poletnih šolskih počitnic je Občina Tržič izkoristila za obnovo šolskih in vrtčevskih prostorov,
da bi otrokom in zaposlenim omogočili kar najboljše
pogoje za igranje, učenje in
delo. »Kadar je jeseni tako,
kot je danes, da smo na šolsko leto dobro pripravljeni,
da smo v vrtce sprejeli prav
vse otroke, ki izpolnjujejo
predpisano starost, je uspeh
in zadovoljstvo. Vse to pa je
povezano s sredstvi in investicijami. Največji sta zagotovo dva nova oddelka vrtca v Kovorju,« je ob začetku
šolskega leta 2021/22 povedal tržiški župan Borut Sajovic. Občina Tržič je v obnovo vrtca v prostorih nekdanje trgovine v Kovorju vložila več kot 55 tisoč evrov, Krajevna skupnost Kovor pa še
dodatnih 40 tisoč evrov v obnovo stavbe. Odprtje novega
dislociranega oddelka Vrtca
Tržič, enote Deteljica, bo danes ob 17. uri v zunanji dvorani Doma krajanov Kovor.
V sklopu odprtja novega oddelka bo Krajevna skupnost
Kovor praznovala tudi svoj
krajevni praznik.
Obnovitvena dela so v minulih mesecih izvajali tudi
po vseh treh osnovnih šolah (OŠ Tržič, OŠ Križe in
OŠ Bistrica). »Obnovili smo

učilnice v OŠ Bistrica, kjer
vsa oprema še ni dobavljena. Velik napredek je viden
pri obnovi južnega dela fasade, energetski sanaciji,
tesnjenju ter obnovi učilnic
v OŠ Križe. V Vrtcu Deteljica je bila prenovljena javna razsvetljava. Končno pa

Občina Tržič je v obnovo
vrtca v Kovorju vložila
več kot 55 tisoč evrov,
Krajevna skupnost Kovor
pa še dodatnih 40 tisoč
evrov v obnovo stavbe.
smo uresničili tudi dvajsetletno željo in realno potrebo staršev, učiteljev in tržiških glasbenikov in zagotovili dovolj prostorov Glasbeni šoli Tržič. Stara meščanska stavba je sedaj vzorno prenovljena in vzdrževana in pričakuje naslednje tržiške glasbene generacije,«
je pojasnil župan Sajovic.
Pozornost na Občini Tržič
namenjajo tudi varnosti otrok in drugim udeležencem
v prometu. Gorenjska gradbena družba je začela dela v
Kovorju, zaključena bodo do
decembra. Zgradili bodo nekaj sto metrov izredno zahtevnega pločnika, stroški
investicije pa bodo presegli
300 tisoč evrov, so še sporočili iz Občine Tržič.

Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021

V učilnicah spet otroški vrvež
31. stran
»Želim tudi, da boste spoštovali vse ostale zaposlene v
šolah, ki hodijo v službo prav
za vas. Spoštujte svoje starše, stare starše in ostale vaše
'navijače', ki vas podpiramo pri pridobivanju novega
znanja.«
Ministrica je ob tem še
poudarila, da je naša skupna
odgovornost, da razumemo in naredimo vse, da otrokom in mladim zagotovimo varno učno okolje, v katerem bodo lahko pridobivali znanja in razvijali svoje potenciale. »Za odprte šole lahko in moramo največ narediti sami,« je dejala in dodala, da imamo v primerjavi z
lanskim šolskim letom letos
v sobivanju z virusom na voljo dva nova, močna znanstvena odgovora – cepljenje
in testiranje. »In vem, da
imamo še vedno isto močno željo – da ostanemo zdravi in da naši otroci pridobijo
nova znanja v šolah, z učiteljicami in učitelji.«

V šolo čim večkrat peš ali
s kolesom
S prijazno besedo in toplim stiskom roke so prvič
pospremili skozi šolska
vrata tudi 58 prvošolcev na
Osnovni šoli Ivana Groharja
v Škofji Loki. Ravnatelj Marko Primožič se je pri prvošolcih najprej pozanimal, ali so
preteklo noč dobro spali, saj
se zaveda, da je prvi šolski
dan poln vznemirjenja. Zaželel jim je, da bi radi prihajali v šolo, se razumeli s sošolci in bili čim bolj vedoželjni.
»Če boste veliko spraševali,

Prvošolci Osnovne šole Medvode (na sliki eden izmed dveh oddelkov) so se razveselili
prvega šolskega dne – tudi obiska župana Medvod Nejca Smoleta in predstavnikov
Policijske postaje Medvode. / Foto: Tina Dokl
boste dobili tudi veliko odgovorov.« Nagovoril jih je tudi
župan Tine Radinja, ki jim
prav tako želi, da bi se imeli v šoli lepo in sklenili veliko novih prijateljstev. »Naučili pa se boste kar spotoma.« Zaželel jim je še, da bi
šolsko leto minilo mirno in
varno ter predvsem v prostorih šole. Opomnil jih je še na
varno pot v šolo in jih spodbudil, naj čim večkrat v šolo
pridejo peš ali s kolesom.

Prvošolci obljubili
županu
Prvi šolski dan je bil prav
poseben tudi za 182 prvošolcev, ki so prvič v šolske klopi
sedli v štirih osnovnih šolah
in dveh podružnicah v medvoški občini. Vseh deset oddelkov prvih razredov je obiskal tudi župan Nejc Smole,

ki je s spodbudnimi besedami v novo šolsko leto pospremil otroke, starše in učitelje.
Pridružili smo se mu na
Osnovni šoli Medvode, kjer
imajo največ prvošolcev v občini – 49 v dveh oddelkih. Županu so obljubili, da bodo vsa
leta med seboj gradili prijateljstvo in si pomagali. »Moje
sporočilo prvošolcem je enako kot vsako leto: da bodo devet let nabirali znanje, razvijali veščine, brusili svoje talente in se priučili tudi vrednot, kot so solidarnost, tovarištvo, medsebojno spoštovanje. Če bodo to usvojili, potem v prihodnjih izrednih razmerah kot družba ne bomo odreagirali tako,
kot smo sedaj,« je dejal Smole. Vsakemu oddelku je Občina Medvode podarila knjigo, vsak prvošolec pa je letos

dobil še bidon za vodo. S tem
spodbujajo pitje vode iz pipe.
Na Osnovni šoli Medvode pa
prvi šolski dan poteka nekoliko drugače. Starši in otroci
so se ob 9. uri zbrali na šolskem dvorišču. Razredničarki sta staršem dali uvodna navodila, otroci pa so že
sedli v šolske klopi in bili v
šoli do 12.05. »Posvetili so se
predvsem urejanju šolskih
potrebščin, spoznavanju novega okolja, sošolcev in zaposlenih na šoli. Takšna je
praksa že vsa leta. Predstavitev šole s krajšim kulturnim programom in delavnico običajno bodočim prvošolcem pripravimo že v začetku
junija, ko smo še v fazi vpisovanja prvošolcev na našo
šolo,« je pojasnila Damjana
Šubic, ravnateljica Osnovne
šole Medvode.

Minister z učenci varno
čez prehod za pešce
Na prvi šolski dan je nekaj učencev Osnovne šole Venclja Perka v središču
Domžal čez prehod za pešce pospremil tudi minister za infrastrukturo Jernej
Vrtovec, ki je ob tem poudaril, da so otrokom najboljši zgled v prometu
njihovi starši.
Jasna Paladin
Domžale – Javna agencija RS za varnost prometa
(AVP) in Ministrstvo RS za
infrastrukturo sta v Domžalah tudi letos pripravila dogodek ob začetku šolskega leta, vse z namenom,
da voznike opozorijo na pomen prometne varnosti in
odgovornega ravnanja v
prometu.
Minister Jernej Vrtovec
je priznal, da letošnji prvi
šolski dan doživlja drugače

kot minula leta, saj je kot
starš letos v šolske klopi
prvič pospremil svojo hčerko. »Pomembno je, da se vsi
skupaj zavedamo, da moramo biti v prometu odgovorni, pa ne le na prvi šolski
dan, ampak vse dni v letu.
Upoštevajmo vse predpise,
zmanjšujmo hitrost, kjer je
to treba. Najmlajši ne poznajo cestnoprometnih predpisov, zato bodimo odgovorni. Želim si, da bi to šolsko
leto v celoti potekalo v učilnicah, in ne na daljavo. Da

bi vsi spoštovali protikovidne ukrepe in bi lahko učenci varno obiskovali šolo,« je
dejal Vrtovec in dodal, da je z
vidika varnosti dobro poskrbljeno tudi v javnem potniškem prometu, ki ga za pot
v šolo uporabljajo predvsem
dijaki, da pa je na vlakih in
avtobusih ključna uporaba
zaščitnih mask.
Pri ozaveščanju o pomenu odgovornega ravnanja v
prometu se je ministru pridružil tudi Direktor AVP Jože
Hribar. »Vozniki naj bodo

Pred Osnovno šolo Venclja Perka v Domžalah so direktor Agencije za varnost prometa Jože
Hribar, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ravnateljica šole mag. Petra Korošec in
koordinatorica področja prometne vzgoje na Zavodu RS za šolstvo mag. Marta Novak na
prvi šolski dan simbolično pospremili otroke pri varnem prehodu čez cesto.
še posebej pozorni na otroke, ki so najranljivejša kategorija v prometu. Pozivamo tudi starše, naj najmlajše opremijo z odsevnimi telesi, sami pa naj bodo dober
zgled,« je med drugim dejal.

Ravnateljica
Osnovne
šole Venclja Perka mag.
Petra Korošec je povedala,
da bodo učence o varnem
gibanju v prometu začeli opozarjati že na prvi šolski dan, te vsebine pa bodo

med šolskim letom še stopnjevali. Prav tako so pripravili seznam varnih šolskih poti v okolici šole, da
bodo učenci iz vseh koncev
Domžal k pouku in domov
prišli varno.

Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021

VODICE PRAZNUJEJO

Leto velikih pridobitev
Pred občinskim praznikom v Vodicah smo se z županom Acom Francem Šuštarjem pogovarjali
o izvedenih investicijah ter izzivih in načrtih, ki občino čakajo v prihodnje.
Aleš Senožetnik
Leto od zadnjega občinskega praznika je bilo na investicijskem področju precej pestro. Pred kratkim ste
se razveselili uradnega odprtja dokončane komunalne in cestne infrastrukture v skupni vrednosti približno osem milijonov evrov.
Kakšno pridobitev investicija predstavlja za vašo občino
in občane?
Izredno veliko pridobitev,
ki je osnova za nadaljnji razvoj naših krajev. Na zgrajen glavni fekalni kanal od
Vodic do Ljubljane se bodo
po pridobitvi uporabnega
dovoljenja priklopili objekti
v Bukovici, Utiku, Kosezah,
Polju, Skaručni in Povodju, kasneje pa še v Repnjah,
Dobruši, Zapogah in Selu.
Zraven smo dogradili ostalo
komunalno in cestno infrastrukturo, ki bo našim ljudem zagotavljala bolj kvalitetno življenje in večjo varnost v cestnem prometu,
kar nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje.
V občini si želite tudi novega, sodobnega Kopitarjevega centra. Kako daleč je projekt oz. kako uspešni ste pri
iskanju zasebnega partnerja, s katerim bi vam uspelo
zgraditi objekt?

kandidiral za evropska in državna sredstva. Obstaja pa še
druga opcija, in sicer gradnja doma na Skaručni, kjer
bi se dom zgradil na zemljišču vrtca Skaručna. Na Občini Vodice bomo poskrbeli,
da bodo izpolnjeni vsi pogoji za takojšen začetek priprave investicijske in projektne
dokumentacije.

Župan Aco Franc Šuštar / Foto: Tina Dokl
Z velikim veseljem lahko
povem, da smo prejšnji teden objavili razpisno dokumentacijo za izbor zasebnega vlagatelja, ki bo v sklopu
javno-zasebnega partnerstva investiral v izgradnjo
novega sodobnega občinskega središča. Nekaj resnih investitorjev se že zanima za to eminentno lokacijo
in prepričan sem, da bomo
konec leta imeli izbranega
partnerja, s katerim bomo
zgradili 7500 kvadratnih
metrov površin, od katerih
bo v objektu predvidoma

šestdeset odstotkov namenjenih zasebnemu sektorju, štirideset odstotkov pa
Občini Vodice.
Občani si želijo manjši dom
starostnikov. Kako verjetno
je, da bi v občini dobili takšen objekt?
Na področju varstva starejših trenutno potekajo resni pogovori za gradnjo manjšega dislociranega doma v Vodicah. Če bodo
pogajanja za odkup zemljišča uspešna, bi lahko državni koncesionar za izgradnjo

V zadnjem letu ste se lotili
tudi več drugih investicij na
področju občine. Lahko navedete najpomembnejše?
Trenutno je v izvedbi investicija za gradnjo komunalne in cestne infrastrukture v dolžini 240 metrov v
Utiku, gradnja športno-gasilskega poligona v Polju
pri Vodicah ter posodobitev
omrežja javne razsvetljave in telekomunikacij v Repnjah in Zapogah.
Katere investicije še načrtujete in kakšnega razvoja občine si občani lahko obetajo
v prihodnjih letih?
Pripravljamo se na začetek gradnje obvoznice Vodice in izdelave razpisne dokumentacije za izbor izvajalca
gradnje 1,3 kilometra komunalne in cestne infrastrukture na Skaručni. Vseskozi izvajamo tudi več manjših, a
zato nič manj pomembnih
projektov za naše občane.

Obvoznica vsak čas realnost

Prireditve ob prazniku
Ob občinskem prazniku v Vodicah pripravljajo
tudi številne kulturne in športne prireditve.
Aleš Senožetnik
Vodice – Devetega septembra
bo Občina Vodice praznovala svoj 26. občinski praznik,
ob katerem tudi letos skupaj z lokalnimi društvi pripravlja številne prireditve, ki
bodo zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, izvedene v okviru možnosti.
Na praznični dan bodo v
parku Pod lipami pripravili tradicionalno slavnostno
sejo občinskega sveta, na kateri bodo podelili tudi občinska priznanja najbolj zaslužnim občanom in organizacijam. Prireditev bo spremljal bogat kulturni program
z letnim koncertom vodiške
godbe.
Praznično dogajanje se je
sicer začelo že konec avgusta,
ko so pripravili slovesno odprtje novozgrajene prometne in komunalne infrastrukture v Povodju, na Vojskem,
v Polju, Utiku in Bukovici,
zadnjo avgustovsko soboto
pa je potekal tudi košarkarski turnir trojic.
V prvih septembrskih dneh
so v Moto clubu MAK in društvih upokojencev Vodice ter
Bukovica - Šinkov Turn pripravili akcijo varovanja šolarjev ob začetku šolskega leta.
V nedeljo se bo v Športnem
središču Strahovica ob 9. uri
začel balinarski turnir za pokal Občine Vodice, ki ga organizira Smučarsko društvo
Strahovica. Športno nedeljo
bodo prav tako ob 9. uri popestrili na igrišču v Repnjah,
kjer bo potekal 9. gasilski nogometni turnir v organizaciji PGD Repnje - Dobruša in
Športnega društva Repnje Dobruša.

Po dolgih letih čakanja na začetek gradnje vodiške obvoznice je ta tik pred vrati – izvajalec del je že
izbran, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje.

Vodice – V Vodicah si že
več let prizadevajo za začetek gradnje obvozne ceste,
ki bi tranzitni in težek tovorni promet speljal na obrobje

naselja in tako prebivalcem
omogočil varnejše in mirnejše bivanje. Skozi Vodice se namreč po preobremenjeni Kamniški cesti vsak
dan v povprečju pelje več kot
deset tisoč vozil, od tega je

kar 15 odstotkov tovornega
prometa.
Svoje želje in zahteve so
krajani v preteklosti večkrat
izrazili s protesti, z apeli pa se je na pristojne državne službe obračala tudi

Kamniška cesta bo po dokončani izgradnji vodiške obvoznice prometno manj obremenjena.

občinska uprava. Zgodba
z dolgo brado se je v precejšnji meri odvila v letošnjem letu. Nedavno je Dars
za gradnjo, ki jo bo sicer
vodila Direkcija za infrastrukturo, pridobil gradbeno dovoljenje, izbran pa je
tudi že izvajalec del. Na javnem razpisu, na katerega
se je sicer prijavilo pet ponudnikov, je bila konec julija izbrana družba KPL, ki
bo 2,23 kilometra dolg odsek zgradila za 6,95 milijona evrov.
Največji delež investicije v
obvoznico nosi država, 6,39
odstotka sredstev pa bo iz
lastnega proračuna prispevala tudi Občina Vodice.
Po pričakovanjih vodiškega župana Aca Franca Šuštarja se bo obvoznica začela
graditi v začetku prihodnjega meseca, izvajalec pa ima
za dokončanje na voljo štiristo dni.

Prihodnjo sredo bo Društvo upokojencev Vodice
izpeljalo pohod na Šmarno goro, v soboto, 11. septembra, ob 13. uri pa bo v
Selu pri Vodicah 25. kronometer na Rašico, ki ga organizira Smučarsko društvo
Strahovica.
Na isti dan bo ob 9. uri Kulturno društvo Matije Koželja
Utik v vodiškem kulturnem
domu pripravilo 7. Ex-tempore Vodice. Dan kasneje, v nedeljo, 12. septembra, se bo ob
10. uri v Klubu Kubu pzačel
Šahovski turnir v organizaciji
Tenis kluba Kubu Vodice, ob
14. uri pa bo na isti lokaciji tudi
turnir trojk v odbojki na mivki. V sredo, 15. septembra, bo
ob 17. uri pred knjižnico v Vodicah potekalo pravljično popoldne in predstava za otroke.
Dan kasneje se bo začel Evropski teden mobilnosti, ki poteka pod geslom Živi zdravo, potuj trajnostno.
V petek, 17. septembra, ob
17. uri bodo člani Društva upokojencev Vodice pripravili prireditev z naslovom 'Je lepša
dežela še kje?'. Potekala bo v
parku Pod lipami.
V soboto, 18. septembra, se
bo ob 8. uri v Šinkovem Turnu začela kolesarska dirka za
10. veliko nagrado Občine Vodice, uro kasneje pa v Klubu
Kubu teniški turnir posameznikov.
V nedeljo, 19. septembra,
ob 8. uri bo na športnem igrišču v Repnjah ali igrišču Tenis kluba Kubu potekal nogometni turnir za pokal Občine Vodice, v torek, 28. septembra, ob 18. uri pa bo pred
občinsko upravo trgatev potomke najstarejše vinske trte
na svetu.

Spoštovane občanke, cenjeni občani,
dragi prijatelji in partnerji Občine Vodice!
Po napornem letu in pol, ki je bilo zaradi epidemije koronavirusa za vse nas polno izzivov, si želimo, da bi bili prihajajoči tedni nadvse praznični in veseli. Ob 26. občinskem prazniku Občine Vodice vam iskreno čestitamo in vas vljudno vabimo, da se
nam pridružite na prireditvah in dogodkih, ki smo jih skupaj s
člani društev in sodelavci občinske uprave pripravili za vas. Izvedbo prireditev, program si lahko ogledate na spletni strani
www.vodice.si, sproti prilagajamo situaciji in navodilom pristojnih državnih institucij. Verjamemo, da se bo našlo nekaj za
vsak okus, in upamo, da bo epidemiološka slika dopuščala, da
se srečamo v čim večjem številu.
Prosimo vas, da spremljate občinsko spletno stran oziroma se
o izvedbi pozanimate pri organizatorjih prireditev ali na Občini Vodice.

OBČINA VODICE, KOPITARJEV TRG 1, VODICE
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Občinski nagrajenci tudi v tem letu ne bodo ostali prezrti. Podelitev občinskih priznanj bomo izvedli 9. septembra 2021, na
dan občinskega praznika Občine Vodice. Slavnostna seja s koncertom Godbe Vodice bo predvidoma potekala na zunanjem
prireditvenem prostoru Pod lipami, vstop na prireditev pa bo
dovoljen izključno ob izpolnjevanju pogoja PCT, zato vas prosimo za razumevanje.

Vsem občankam in občanom želimo obilo veselja ter iskrene
čestitke ob 26. občinskem prazniku Občine Vodice.
Župan Aco Franc Šuštar,
Občinski svet in občinska uprava
Občine Vodice

Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021

Evropski teden
mobilnosti
Občina Bled je bila uspešna na javnem razpisu za
izvedbo aktivnosti in dogodkov v času Evropskega
tedna mobilnosti.
Tudi letos Občina Bled v sodelovanju z osnovno šolo, vrtcem,
waldorfsko šolo in svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu pripravlja program v času Evropskega tedna mobilnosti. Občina Bled se je v juniju 2021 prijavila na javni razpis
Ministrstva za infrastrukturo in za izvedbo aktivnosti oz. dogodkov uspešno pridobila dobrih 7000 evrov nepovratnih sredstev
iz Sklada za podnebne spremembe.
V okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti mlade ustvarjalce nagovarjamo k snemanju promocijskega krajšega filma
na temo trajnostne mobilnosti na Bledu. V času Evropskega
tedna mobilnosti bomo po ustaljeni praksi organizirali pešbuse
do osnovne šole, podružničnih šol v Ribnem in na Bohinjski Beli
ter waldorfske šole Radost življenja v Grimščah, uredili zunanjost pred POŠ Ribno, naše najmlajše nagovarjali k akciji Peš v
vrtec in starejšem priredili delavnico Sožitje. Vrhunec letošnjih
dogodkov ob zaključku 22. septembra predstavlja kolesarski
zajtrk pred Infocentrom Triglavska roža Bled, kjer bomo kolesarje seznanili z novostmi na področju trajnostne mobilnosti na
Bledu, predstavili najbolj kreativen filmček in podelili nagrade
najboljšim ustvarjalcem.
Vabljeni, da se dogodkov udeležite tudi sami.
»Aktivnosti se izvajajo v okviru LIFE IP CARE4CLIMATE in so
sofinancirane s strani Ministrstva za okolje in prostor s sredstvi
Sklada za podnebne spremembe.«

Pot v šolo ustvarja
nepozabne spomine
Osnovne šole že od leta 2018 aktivno sodelujejo v akcijah, ki promovirajo hojo in kolesarjenje v šolo. Hoja in kolesarjenje v šolo
prispevata k dobremu počutju, zdravju otrok in boljši koncentraciji. Raziskave kažejo, da so slovenski šolarji telesno premalo
dejavni, in pripisujejo vsakodnevni hoji in praksam aktivne
mobilnosti velik pomen. V okviru številnih anket, opravljenih na
Osnovni šoli Bled in podružnicah, smo izvedeli, da učenci v šolo
raje prihajajo peš, s skirojem ali s kolesom kot z avtomobilom.
Na svoji poti se družijo z vvrstniki in ustvarjajo nove prijetne
spomine. Učijo se samostojnosti in pridobivajo samozavest.
V zadnjih letih Občina Bled veliko pozornosti namenja ureditvi
šolskih poti, s čimer se je povečala varnost. Osnovna šola in
Občina Bled zato šolarje nagovarjata, da čim več poti opravijo
aktivno, bodisi peš, s kolesom ali skirojem. Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu občin Bled in Gorje pa starše
prvošolčkov nagovarja, da jih na prvi šolski dan v šolo pospremijo peš in jih ne vozijo z avtom. S tem bodo otroke postopoma
navadili na šolsko pot in varno vedenje v prometu. Sicer pa bodo
imeli prvošolčki priložnost biti bolj aktivni na poti v šolo ob
tednu evropskega tedna mobilnosti, ko bodo organizirani tako
imenovani pešbusi.

Ugasni avto in prižgi srce
Sodoben življenjski stil nas preganja kot neusmiljen trener –
v vsakem trenutku nekam hitimo in nenehno se nam mudi.
Morda se prav zato preveč zanašamo na avtomobil, ki naj bi nas
rešil iz časovne zagate, a nas pušča s pogubnimi posledicami: z
onesnaženjem, s hrupom, z nesrečami in vse večjimi zdravstvenimi težavami zaradi pomanjkanja gibanja. Prav zaradi tega
nas pobuda Evropski teden mobilnosti v času med 17. in 22.
septembrom 2021 vabi, naj namesto avtomobila za svoje poti
v službo, šolo ali trgovino raje izberemo katerega izmed bolj
trajnostnih načinov mobilnosti (hojo, kolesarjenje ali uporabo
javnega potniškega prometa). Ko bomo ugasnili avtomobil, bo
zaigralo naše srce in naredili bomo izredno veliko zase in za
svojo skupnost.
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Vozniki, pozor, začelo
se je novo šolsko leto
Med počitnicami je bilo dokončno urejeno križišče pred osnovno šolo na Bledu, tako da se bodo na njem
varno počutili tudi pešci in kolesarji.
Poletja je konec, september je tu. Z
njim so se na naše ceste vrnili šolarji
in naši najmlajši. V zadnjih dneh pred
začetkom šole je občina osvežila talne
oznake na prometnih površinah v
bližini šol in po šolskih poteh. Na prehodu za pešce čez Prešernovo cesto
pri Maku je bila postavljena napredna
prometna signalizacija za povečanje
varnosti, ki pešce informira o hitrosti
vozil, ki se približujejo prehodu.
Nakup te prometne signalizacije je
bil sofinanciran s strani Zavarovalnice
Triglav.
Med poletnimi počitnicami je bilo
dokončno urejeno križišče pred osnovno šolo na Bledu, tako da se bodo
na njem varno počutili tudi pešci in
kolesarji. Investicija je vredna dobrih
140.000 evrov.
Tudi letos v prvem tednu šole v času
prihodov in odhodov otrokom na
najbolj kritičnih mestih pri prečkanju
ceste pomagajo policisti, redarji, ZŠAM
in prostovoljci iz Društva upokojencev
Bled. Organiziran je brezplačni šolski
avtobusni prevoz iz krajevnih skupnosti Zasip, Rečica, Ribno in Bohinjska
Bela do osnovne šole in podružničnih
šol. Vozni red je objavljen na spletni
strani osnovne šole.

Križišče pred osnovno šolo na Bledu je dokončno urejeno.

Poznate princip vožnje otrok v šole
po sistemu Poljubi in odpelji?
Promet v okolici šol ogroža varnost
otrok, ki prihajajo v šolo in odhajajo iz
nje. Gneča vozil pred šolami se dodatno
poveča prav v jutranji konici in tako
povzroča onesnaženje zraka, ki ogroža
zdravje otrok in odraslih. Z namenom
zmanjševanja jutranje gneče pred
osnovnimi šolami pozivamo starše, ki
otroke v šolo vozite z avtomobili, da
razmislite o alternativnih mestih za izstopanje otrok iz avtov.

V letu 2019 je Občina Bled v sodelovanju z
iPOP-om v okviru projekta Aktivno v šolo
pripravila zemljevid šolskih poti in nanj
vrisala postaje 'Poljubi in odpelji' v tujini
poznane kot 'Kiss and ride', ki so označene
tudi na terenu.
Postaje 'Poljubi in odpelji' so točke,
na katerih lahko starši varno odložijo
otroke na svoji poti v službo, vrtec ali
po opravkih in otrokom omogočijo, da
kratko pot do šole prehodijo, prostor v

Najbolj kreativen film
o trajnostni mobilnosti
Ob evropskem tednu mobilnosti Občina
Bled razpisuje javni natečaj za najbolj kreativen kratek film o trajnostni
mobilnosti na Bledu. Ustvarite idejo,
napišite scenarij, izberite igralce. Vsak
naj posname svoj del filma, potem pa se
posvetite zabavanju v montaži.
Film je lahko igrani, dokumentarni,
animirani ali eksperimentalni. Žanrskih
omejitev torej ni, dolg naj bo največ tri

minute. Prostor snemanja naj bo znotraj
občine Bled. Filmi morajo biti posneti
v slovenskem jeziku (ali pospremljeni s
slovenskimi podnapisi).
Končne izdelke zbiramo na we-transfer
povezavi na obcina@bled.si, in sicer
najkasneje do petka, 10. septembra 2021,
do 12. ure.
Prispele kratke filme si bo ogledala strokovna komisija, ki bo najboljše predstavi-

okolici šole pa pomagajo razbremeniti
negativnih vplivov ustavljajočih se
vozil.
Na Bledu te točke predstavljajo:
parkirišče OŠ Bled nasproti pokopališča,
parkirišče Vrtca Bled, avtobusno
postajališče na Selišah, avtobusna
postaja Union in avtobusna postaja
Bled. Od vseh zgoraj navedenih lokacij
do šole potekajo varne šolske poti in so v
radiju 10-minutne dostopnosti.

la in nagradila na kolesarskem zajtrku 22.
septembra v Infocentru Triglavska roža na
Bledu. Komisija bo pri izboru upoštevala
idejo, izvedbo, izvirnost posnetega
filma in spodbujanje lokalne skupnosti
oziroma obiskovalcev Bleda za hojo,
kolesarjenje, uporabo javnega potniškega
prometa ter ostalih trajnostnih oblik
gibanja namesto potovanja z avtom.
S sodelovanjem v javnem natečaju se
avtorji in igralci strinjate s predvajanjem
v javnih medijih in na dogodkih.
Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta
LIFE IP CARE4CLIMATE in so sofinancirane s strani Ministrstva za okolje in
prostor – Sklad za podnebne
spremembe.

Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021
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V domovih za starejše za zdaj brez okužb
V jeseniškem, radovljiškem, tržiškem in naklanskem domu upokojencev ta čas nimajo nobene okužbe med stanovalci. Obiskovalci morajo izpolnjevati pogoj PCT.
Urša Peternel

Visoka precepljenost
med stanovalci
V jeseniškem domu je cepljenih 95 odstotkov stanovalcev, v radovljiškem pa je le
osem takšnih, ki niso bili cepljeni in covida-19 niso preboleli. V tržiškem domu je

Dejavnosti v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja na Jesenicah potekajo normalno,
večina stanovalcev je cepljenih, skrbijo pa tudi za ukrepe, kot je nošenje mask.
cepljenih 95 odstotkov stanovalcev, v njihovi enoti v Naklem pa kar 99 odstotkov. Nižji pa je delež precepljenosti med zaposlenimi, v jeseniškem domu ta znaša 71 odstotkov, v radovljiškem okrog
66 odstotkov, v tržiškem 65,
v enoti Naklo pa je delež cepljenih zaposlenih najnižji in

znaša 48 odstotkov. Je pa nekaj zaposlenih tako imenovanih prebolevnikov, je poudaril direktor.

Dejavnosti potekajo,
obiski dovoljeni
V omenjenih domovih domske dejavnosti potekajo normalno, edino v

Zapleti s smučiščem
Zatrnik se nadaljujejo

tržiškem domu iz preventivnih razlogov ne izvajajo dejavnosti, v katere bi se vključevalo večje število zunanjih
obiskovalcev.
Prav tako so v domovih dovoljeni obiski. Doslej so ti potekali brez omejitev, zaradi
poslabšanja epidemioloških
razmer v državi pa so se na

Zgornje Gorje – V Gorjah so
imeli v sredo še eno izredno sejo, povezano z oživitvijo smučišča Zatrnik. Družba RTC Zatrnik, ki želi smučišče obnoviti, je namreč na
upravno sodišče vložila tožbo zoper majski sklep Občinskega sveta Občine Gorje. Gre za dokaj zapletene pravne postopke, družbo RTC Zatrnik pa pri tem
zastopa odvetniška družba
Senica.
V tožbi, ki so jo na Občini Gorje prejeli sredi avgusta, RTC Zatrnik zaradi dvoma v nepristranskost zahteva izločitev župana Petra
Torkarja iz postopka odločanja o pritožbi, ki so jo v RTC
Zatrnik vložili zoper januarski sklep občinske uprave. Ta je s sklepom ustavila predhodni postopek ugotavljanja potrebe po žičniških napravah, obenem pa

Pričakujejo 'lažjo jesen'
Kot poudarjajo direktorji, so na četrti val epidemije dobro pripravljeni, imajo veliko izkušenj že od lani
in z začetka letošnjega leta,
tudi tokrat pa bodo upoštevali vsa navodila in priporočila ministrstev.

odločila, da stroški postopka
pri tem niso nastali.
V RTC Zatrnik so se februarja pritožili na del sklepa, po katerem bi morali
sami kriti stroške postopka.
Hkrati pa so v pritožbi zaradi dvoma v nepristranskost
zahtevali izločitev župana
Petra Torkarja iz nadaljnjih
postopkov.
Na majski seji so gorjanski občinski svetniki izločitev župana zavrnili. Zato
se je RTC Zatrnik z zahtevo
po izločitvi župana in tudi
po povrnitvi odvetniških
stroškov in stroškov izvedenca zdaj obrnil na upravno sodišče.
Ker je tožena stranka gorjanski občinski svet, so na
sredini izredni seji gorjanski občinski svetniki županu Petru Torkarju podelili posebno pooblastilo, da
jih bo zastopal v postopku
pred upravnim sodiščem,
dali pa so mu tudi soglasje,

da za to lahko pooblasti drugo osebo.
Saga o oživitvi smučišča
Zatrnik se tako nadaljuje.
Gorjanski občinski svetniki
so že decembra lani v predhodnem postopku ugotavljanja potrebe po žičniških napravah zavrnili obstoj javnega interesa za oživitev žičniških naprav na Zatrniku in
s tem pokazali nasprotovanje oživitvi smučišča. Sledil je sklep občinske uprave, s katero so zaradi spremembe zakonodaje ustavili
omenjeni predhodni postopek, zdaj pa se postopki nadaljujejo v smeri podelitve
koncesije. Na potezi je tako
ponovno gorjanski občinski
svet, ki mora sprejeti odlok
o koncesiji. Po napovedi župana Petra Torkarja bodo o
odloku odločali še letos, a le,
če s strani RTC Zatrnik ne
bodo ponovno prejeli dodatnih zahtev, o katerih bodo
morali odločati.

omejeni na dve zdravi osebi
hkrati, če obiskovalci ne izpolnjujejo pogoja PCT, pa so
ob vstopu v dom dolžni izpolniti epidemiološki vprašalnik. Podobno je tudi v jeseniškem domu; če nekdo pogoja PCT ne želi pokazati ali ga
ne izpolnjuje, mora izpolniti
epidemiološki obrazec.
V vseh domovih pa obiskovalce prosijo, naj na obiske prihajajo zdravi, zlasti

»Menimo, da se nam bo
ob upoštevanju navodil in
dobri precepljenosti uspelo
v večji meri izogniti obsežnejšemu navalu okužb,« je
ob tem dejala Karmen Arko.
Domen Rakovec pa je dodal: »Na podlagi izkušenj
iz preteklega leta si ob visoki precepljenosti in ob upoštevanju vseh ostalih ukrepov vendarle lahko obetamo
'lažjo jesen'.«

Obnovili streho cerkve
Na Pšati so blagoslovili obnovitvena dela na strehi podružnične cerkve
Marije Magdalene.
Janez Kuhar

Gorjanski občinski svetniki so na izredni seji županu Petru Torkarju podelili
posebno pooblastilo, da jih bo zastopal v postopku, ki ga je RTC Zatrnik
sprožil pred upravnim sodiščem.
Urša Peternel

zdaj, ko se začenja jesen, ki
je že tako čas virusnih obolenj in prehladov.

Je pa direktor tržiškega doma Domen Rakovec
opozoril, da jih (ob skrbi za stanovalce) skrbi tudi
tveganje za okužbo med zaposlenimi. Domovi so
že tako kadrovsko podhranjeni, v primeru okužb
med zaposlenimi se težave še povečajo, novega
usposobljenega kadra pa žal ni.

Foto: arhiv doma

Jesenice, Radovljica, Tržič
– Potem ko so v lanskem
prvem valu epidemije koronavirusa največ okuženih in tudi umrlih imeli v domovih za starejše,
je stanje pri njih ta čas bistveno boljše. Pogovarjali smo se z direktorji treh
gorenjskih domov, in sicer Karmen Arko, direktorico Doma upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice, Alenom Grilom, direktorjem Doma dr. Janka Benedika Radovljica, in Domnom Rakovcem, direktorjem Doma Petra Uzarja Tržič. V nobenem od domov
ta čas med stanovalci nimajo nobene okužbe. To pripisujejo tako visokemu deležu precepljenosti kot tudi
upoštevanju preventivnih
ukrepov.

Jesenicah in v Radovljici odločili, da je od sredine tega
tedna za obiskovalce potreben pogoj PCT, torej so prebolevniki, cepljeni ali testirani. V radovljiškem domu
pogoj PCT preverjajo na recepciji, obiskovalci si morajo ob vstopu v dom tudi razkužiti roke, izmeriti telesno
temperaturo in nositi zaščitno masko. V tržiškem in naklanskem domu pa so obiski

Pšata – Zadnjo avgustovsko
nedeljo je ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik
v družbi cerkljanskega župnika mag. Jerneja Marenka in prelata Stanislava Zidarja med slovesno sveto mašo blagoslovil obnovitvena dela na strehi podružnične cerkve sv. Marije Magdalene na Pšati. Škof
je v pridigi zbranim čestital za njihov upravičeni ponos in delo. Delo so izvajali obrtniki iz cerkljanske
občine. Da so potekala po

načrtih, sta skrbela ključarja Miha Mušič in Boštjan
Jenko. Denar za obnovo so
prispevali vaščani Pšate in
Občina Cerklje, ki skladno
s programom vsako leto sofinancira obnovo sakralnih
in drugih kulturno-zgodovinskih objektov v občini.
Na slovesnosti je obnovitvena dela predstavil ključar
Boštjan Jenko. Cerkljanski
župan Franc Čebulj je poudaril pomen skupne skrbi
za sakralne objekte v občini.
Zbranim se je za opravljena dela in pripravljeno slavje
zahvalil cerkljanski župnik

mag. Jernej Marenk, ki je ob
tem poudaril, da sta izredno
delo opravila cerkvena ključarja. Škofu se je za blagoslovitev obnovitvenih del zahvalila Lia Mušič. Škof dr. Anton Jamnik pa je izročil Nandetu in Francki Podjed s
Pšate priznanje ljubljanskega nadškofa in metropolita
Stanislava Zoreta za dolgoletno, zvesto in požrtvovalno opravljanje službe cerkovnika. Bogoslužje so polepšali pevci s Pšate. Da je
cerkev vedno čista in okrašena, so zaslužna dekleta in
žene s Pšate.

Na slovesnosti ob blagoslovitvi obnovitvenih del na cerkvi na Pšati / Foto: Dragica Kropivnik
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Akademija v spomin na Ivana Omana
Škofja Loka – V Škofji Loki se bodo spomnili uglednega rojaka - politika in naprednega kmeta Ivana Omana. Muzejsko
društvo Škofja Loka in Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka
pripravljata v spomin nanj akademijo, ki bo pod naslovom
Ivan Oman in sodobna konservativna misel potekala v sredo,
8. septembra, ob osmih zvečer v Sokolskem domu v Škofji
Loki. Na Akademiji bodo sodelovali: kapucin p. dr. Metod
Benedik, prof. dr. Žiga Turk in dr. Dejan Valentinčič. S pesmijo bodo večer obogatili pevci Škofjeloškega okteta pod
vodstvom Andreja Žagarja. Pred akademijo bo ob sedmih
zvečer v cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki tudi sveta maša za
pokojnega Ivana Omana.

Planinskemu vestniku visoko
državno priznanje
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Predsedniški palači z visokim državnim priznanjem,
redom za zasluge, odlikoval najstarejšo slovensko revijo Planinski vestnik. Priznanje je prevzel
dolgoletni urednik Vladimir Habjan.
Jasna Paladin

Breznica 3, 4274 Žirovnica

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Žirovnica
(Uradni list RS štev. 93/00, 80/01, 88/01 in UVG, št. 14/03, 10/05,
40/16 in 38/19) in sklepa Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, sprejetega na 13. korespondenčni seji,
dne 5. 8. 2021, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime
novanja objavlja

RAZPIS

ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2021
A. PREDMET RAZPISA
so priznanja občine Žirovnica, ki se podeljujejo zaslužnim ob
čanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, druš
tvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam.
Priznanja Občine Žirovnica so:
1. Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu Re
publike Slovenije ali tujemu državljanu, ki ima posebne zaslu
ge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge iz
jemne dosežke, s katerimi je pomembno in trajno prispeval k
ugledu in razvoju občine Žirovnica s svojim delovanjem doma
ali v tujini.
2. Plaketa Občine Žirovnica je najvišje občinsko priznanje, ki
se podeli posamezniku, skupini občanov, podjetjem, zavodom,
društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za večletne
izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavno
sti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu obči
ne Žirovnica.
3. Nagrada Občine Žirovnica se podeli občanu občine Žirov
nica, skupini občanov občine Žirovnica, društvom ter drugim
organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Žirovnica za
enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokov
no delo in aktivnosti na posameznih področjih delovanja v zad
njem letu.
B. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe, pod
jetja, zavodi, skupnosti, društva, liste ali politične stranke v ob
čini Žirovnica.
C. VSEBINA PREDLOGA
Pobuda oziroma predlog mora vsebovati:
– naziv in ime in priimek predlagatelja,
– v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega
kandidata za prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva,
državljanstvo in naslov,
– v primeru pravne osebe pa naziv in sedež predlaganega
kandidata za prejemnika priznanja,
– v rsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat,
– obrazložitev predloga.
V vsakem posameznem predlogu istega predlagatelja se za
vsakega predlaganega prejemnika priznanja lahko poda pred
log le za eno vrsto priznanja.
D. ROK PRIJAVE
Predlogi za podelitev priznanj Občine Žirovnica morajo prispe
ti najkasneje do vključno 20. 9. 2021 do 12. ure na naslov: OB
ČINA ŽIROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA, s pripisom »ZA
OBČINSKA PRIZNANJA 2021« – NE ODPIRAJ.
E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV
Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po pre
jemu obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki bo na podlagi sprejetih predlogov, skladno z
razpisnimi kriteriji, pripravila dokončen predlog za odločanje
na občinskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.
Prepozno vloženih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo
obravnavala.
Številka: 030-0001/2021
Datum: 3. 9. 2021
Anton Koselj, inž. el., l.r.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021

Ljubljana – Planinski vestnik
je najstarejša slovenska revija, ki nepretrgoma izhaja še
danes. Prvo številko Planinskega vestnika je februarja
leta 1895 izdalo Slovensko
planinsko društvo, predhodnik Planinske zveze Slovenije (PZS), ki je nastalo le nekaj let prej. Od takrat je minilo 126 let, v tem času je revija nekajkrat stala na robu
propada, preživela pa je tri
vojne, zamenjala dva formata in samo osem glavnih urednikov ter ostala zvesta svojemu izročilu.
»Revija je lahko preživela
in živi tako dolgo časa predvsem zato, ker nikoli ni bila
komercialna. Če bi jo kdaj
v preteklosti prevzela pod
okrilje kakšna časopisna
hiša, je danes verjetno ne bi
bilo več. Dobička namreč revija nikoli ni prinašala. Uredništvo revije ni bilo nikdar profesionalno, vedno so

Urednik Planinskega vestnika Vladimir Habjan in
predsednik države Borut Pahor / Foto: Daniel Novakovič STA
jo urejali in ustvarjali zanesenjaki, ki so v tem svojem
delu našli zadovoljstvo in veselje in ne iskali gmotnih koristi. To je tako kot v gorah,
kjer pravimo, da radi zahajamo v nekoristni svet, vendar ne vemo, zakaj. Ker so
tam, ker je tam lepo in ker
nas gore izpolnjujejo. Tudi

mene in moje uredniško
delo pri Planinskem vestniku izpolnjuje. Naši zvesti
naročniki so temelj obstoja
te revije. Sploh ni malo primerov, ko je bil nekdo naročnik dolga desetletja, po
tem pa je naročnino za njim
prevzela naslednja generacija. Verjetno je revija v tem

smislu svojevrsten fenomen, ampak v resnici to niti
ni presenetljivo. Tudi ljubezen do gora se od starih staršev velikokrat prenaša na
njihove otroke in kasneje
na vnuke,« pravi Kamničan
Vladimir Habjan, ki je urednik Planinskega vestnika
od leta 2001, vesel, da je njihovo vlogo prepoznala tudi
država.
V 126 letih neprekinjenega izhajanja je izšlo skoraj
1300 številk revije na več kot
55.000 straneh in pri njihovem ustvarjanju je sodelovalo skoraj 11.000 avtorjev. Predsednik Borut Pahor je priznanje uredniku
izročil zato, ker je, kot pravi, prepoznal kulturno in
strokovno vrednost stopetindvajsetih let izhajanja
revije. V vseh teh letih je
namreč revija zaznamovala slovenski kulturni prostor, tako da je ohranjala slovenski jezik in bogatila gorniško dediščino.

Dražja hrana: le občutek ali dejstvo
31. stran
»Zaradi tega prihaja do
splošnega pritiska na cene.
Kot rečeno, statistika tega
trenutno ne zaznava, a ta dogajanja na trgih seveda kažejo, da lahko pride do sprememb. Težko napovedujem, ampak v ozadju so dejavniki, na katere lahko računamo, da bodo trajni, predvsem pri energentih, ki v nekaterih prehranskih artiklih
predstavljajo visoke deleže
stroškov. Tako je pričakovati, da bodo cenovni trendi
šli navzgor,« je povedal Aleš
Kuhar.
Tudi v Ljubljanskih mlekarnah so poudarili, da
se v nasprotju s splošnim
prepričanjem, da se hrana
že kar nekaj časa draži, njihovi izdelki v zadnjem letu
niso podražili. »Dejstvo pa
je, da proizvajalci zaznavamo podražitve repromaterialov, embalaže, transporta,
energentov, stroškov dela
(dvigi minimalne plače),
zato se bo podražitvam cen
končnih izdelkov težko izogniti, kar se v nekaterih drugih panogah že dogaja,« so
pojasnili.

Iz Žita so odgovorili, da
so v zadnjih devetih mesecih zaznali močno povišanje
cen pomembnih surovin, ki
jih uporabljajo pri proizvodnji izdelkov. Podražile so
se tudi primarne surovine
za izdelavo folij za pakiranje
in cene transportnih embalaž iz papirja. »Zaradi rasti
cen surovin in težav pri njihovi dobavi smo v prvi polovici leta minimalno korigirali cene nekaterih trajnih in
pekovskih izdelkov. Še nadalje se dražijo pomembne
surovine, vsa žita in embalaža. Trende rasti budno
spremljamo in bomo na tej
osnovi razmišljali tudi o prihodnjih korekcijah. Kako se
to odraža oz. se bo odrazilo
pri posameznih trgovcih na
njihovih policah, pa je odvisno od posameznega trgovca
ter njihove politike cen in
marž,« so pojasnili v Žitu.

Trgovci se pogajajo
z dobavitelji
V Sparu so razložili, da so
jim v zadnjem letu dobavitelji napovedali zvišanje cene
mesa, a jim je uspelo ohraniti cene večine izdelkov
nespremenjene, ponekod

so jih v akciji celo znižali.
Podražila so se tudi nekatera olja, napovedane so bile
tudi podražitve mok in sladkorja, a pri njih cene sladkorja in nekaterih mok ostajajo nespremenjene. Zaradi
dviga cen vhodnih surovin,
kot so žita, in cen posameznih energentov so se zvišale cene nekaterih izdelkov iz
perutninskega mesa, zaradi višjih logističnih stroškov
in stroškov embalaže pa so
možni dvigi cen pri nekaterih izdelkih z vsebnostjo
olja in kakava, pojasnjujejo.
»V Sparu upravičenost vsake napovedi povišanja cen
naših dobaviteljev natančno
preučimo in nanje pristanemo le v primeru, da je razlog
za dvig nabavne cene utemeljen. Cena se v tem primeru
dvigne maksimalno v višini
razlike v nabavni ceni, vseskozi pa naša prioriteta ostajajo nizke cene na slovenskem trgu. Zato smo se z nekaterimi dobavitelji dogovorili, da se cene številnih izdelkov ne spreminjajo najmanj do konca leta 2021,«
so še poudarili.
Iz Mercatorja so sporočili,
da o znatni podražitvi hrane

in brezalkoholnih pijač v
zadnjem letu ni možno govoriti, kar potrjuje tudi primerjalni indeks statističnega urada. »Glede na to, da
so se v preteklem letu pomembno spremenili različni dejavniki, ki vplivajo tudi
na maloprodajne cene, pa so
se nekoliko zvišale cene nekaterih kategorij izdelkov
za dnevno rabo. Povišali so
se proizvodni stroški, logistični stroški, stroški dela,
cene energentov in surovin
na borzi. Upravičene zahteve nekaterih dobaviteljev po
spremembi nabavnih cen
smo torej morali upoštevati. Že v jeseni prejšnjega leta
so se tako nekoliko povišale cene predvsem osnovnih
živil (olje, moka, meso), pri
sadju in zelenjavi pa ima pomemben vpliv na ceno tudi
vreme oz. vsakokratna sezona,« so razložili. »Mercator je kot trgovec zadnji v
preskrbni verigi in ob napovedih sprememb nabavnih
cen se pogajamo z vsakim
dobaviteljem posebej. Za jesen cen še ne moremo napovedovati, po pričakovanjih
pa se bodo nekatere spremenile,« so še dodali.

Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021
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Na prizidek že težko čakajo
Kranjski župan Matjaž Rakovec je ob vstopu v novo šolsko leto napovedal začetek gradnje prizidka k Osnovni šoli Staneta Žagarja v Kranju.
Simon Šubic
Kranj – Po izvedenih pri
pravljalnih delih bo izbrani
izvajalec gradbenih, obrtni
ških in instalacijskih del,
ljubljansko podjetje Lesni
na MG oprema, na mes
tu nekdanjega zunanje
ga športnega igrišča ob sta
ri telovadnici Osnovne šole
Staneta Žagarja v Kranju v
kratkem začel graditi sko
raj ničenergijski prizidek s
šolsko telovadnico, šestimi
učilnicami in večnamen
skim prostorom, v katerem
bo tudi dvigalo za gibalno
ovirane, na drugi strani šol
skega objekta, kjer so podr
li montažni objekt, pa bodo
uredili novo zunanje špor
tno igrišče. Novo telovadni
co bo opremil Elan Inventa,
učilnice pa podjetje Lesing.
»To bo velika pridobitev za
sedanje in bodoče učence
in zaposlene v Osnovni šoli
(OŠ) Staneta Žagarja, obe
nem pa tudi za bližnjo oko
lico. Lokacija in soseska bos
ta lepši, tukajšnji prebivalci,
zlasti otroci, pa bodo imeli
dostop do bolj urejenih na
ravnih in rekreativnih po
vršin,« je poudaril kranjski
župan Matjaž Rakovec in se
zahvalil sosedom, ki so pod
prli predlagano prostorsko
umestitev prizidka in izved
bo projekta.
Težko pričakovana inve
sticija, ki bo rešila prostorske

»Kar desetletja so bila
dolga naša prizadevanja za
gradnjo novih prostorov,
saj smo na šoli s prostorom
zelo na tesnem na vseh pod
ročjih,« je pojasnila ravnate
ljica šole Fani Bevk. »Moč
no upam in prosim izvajal
ce, da se potrudijo, da bomo
lahko čez eno leto že v no
vih prostorih,« je poudari
la. Kot je še pojasnila, bodo
v tem šolskem letu zaradi iz
gube montažnega objekta
pouk za petošolce ob pomo
či MOK organizirali v dveh
učilnicah v nekdanji trgo
vski šoli. Letos OŠ Staneta
Žagarja obiskuje 511 učen
cev, od tega 66 prvošolcev.
V desetih kranjskih osnov
nih šolah se sicer letos šola
5784 otrok, od tega 671 prvo
šolcev (lani 627).
Kranjska občina je minu
lo poletje izkoristila še za iz
vedbo vzdrževalnih in obno
vitvenih del v nekaterih dru
gih šolskih objektih. Tako se
končuje sanacija prostorov
OŠ Franceta Prešerna, ki
so bili poškodovani v april
skem požaru, na OŠ Matija
Čopa so sanirali klet in ob
novili tlak kuhinje, na OŠ Ja
koba Aljaža sanirajo vhodni
plato, na Podružnični šoli
Besnica pa teraso vrtca. Na
podružnični šoli v Mavči
čah so uredili celotno frča
do zaradi zamakanja, na OŠ
Helene Puhar Kranj trenu
tno poteka obnova tlakov, v

Težko pričakovana gradnja prizidka k OŠ Staneta Žagaraja v Kranju se lahko začne (z leve):
župan Matjaž Rakovec, odgovorna projektantka Mojca Basaj Kos (Mega Team), ravnateljica
Fani Bevk in direktor Lesnine MG opreme David Svetelšek. / Foto: Simon Šubic
in pedagoške izzive, s kateri
mi se na OŠ Staneta Žagar
ja, zgrajeni leta 1961, sooča
jo že več let, je vredna nekaj
več kot 2,8 milijona evrov.
Od tega bo po županovih

besedah 1,44 milijona evrov
sofinancirala Evropska uni
ja iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, približ
no 1,4 milijona evrov pa bo
prispevala Mestna občina

Kranj (MOK). Občinski vlo
žek bo morda še manjši, saj
bodo projekt prijavili na raz
pis Eko sklada, od katerega
si na občini obetajo tudi ne
kaj sredstev.

Podružnični šoli Primsko
vo pa urejajo vse potrebno
za ureditev požarne varnosti
objekta. Na podružnici Kok
rica so izvedli sanacijo za
radi zaznanih povišanih
vrednosti radona in menja
li opremo v dveh učilnicah.
Ob tem še naprej poteka
jo dela na nekdanji gradbeni
šoli na Cankarjevi 2, v kate
ri bodo predvidoma od sep
tembra 2022 novi prosto
ri za Glasbeno šolo Kranj,
za kranjsko območno enoto
Javnega sklada RS za kultur
ne dejavnost in druge kul
turne dejavnosti. MOK v pri
hodnosti načrtuje še dozida
vo OŠ Helene Puhar Kranj,
ki naj bi s tem pridobila naj
manj dve dodatni učilnici,
investicijo pa nameravajo iz
vesti s pomočjo sofinancira
nja s sredstvi EU, RS in sose
dnjih občin. Dela na nekda
nji trgovski šoli, kjer je pred
videnih osem novih učilnic
in prostor za razdelilnico
hrane, gre za dodatne pro
store OŠ Jakoba Aljaža, naj
bi stekla v letu 2023, je raz
ložil župan Matjaž Rakovec.
»Trenutno izdelujemo de
mografsko študijo za celot
no območje Kranja in razmi
šljamo, da bo potrebna tudi
večja investicija v osnovno
šolske in vrtčevske dejavno
sti na Kokrici, še zlasti ker
je še vedno aktualna stano
vanjska gradnja na območju
Mlake,« je še dejal župan.

Priznanja zaslužnim v Cerkljah
PETER LOVŠIN
& SKALARJI

Znani so občinski nagrajenci v Cerkljah, ki bodo na osrednji slovesnosti prejeli priznanja ob občinskem
prazniku.

Cerklje – V Občini Cerklje,
kjer svoj občinski praznik
praznujejo 23. septembra,
bodo občinsko slovesnost
pripravili v petek, 17. sep
tembra, ko bodo odprli tudi
novozgrajeno krožišče na
Trati pri Velesovem in po
delili priznanja letošnjim
nagrajencem.
Veliko plaketo Obči
ne Cerklje bo prejelo Če
belarsko društvo Cerklje,
ki je lani praznovalo stole
tnico obstoja. Društvo šte
je 82 čebelarjev, ki čebela
ri z okoli devetsto čebeljimi
družinami. Aktivno so po
vezani v Čebelarsko zvezo
Slovenije, od leta 2002 pa
tudi v Čebelarsko zvezo Go
renjske. Pri svojem delu se
osredotočajo na ohranitev
kranjske sivke kot avtohto
ne slovenske čebelje vrste,

na svoji prehojeni poti pa
so poskrbeli tudi za ohra
nitev zgodovinskih dejstev
čebelarstva, dvig sloven
skega čebelarstva in s tem
tudi za prepoznavnost obči
ne, so še zapisali v obrazlo
žitvi. Člani društva za če
belarstvo navdušujejo tudi
mlade. Tako pod njihovim
mentorstvom na Osnov
ni šoli Davorina Jenka v
Cerkljah vodijo čebelarski
krožek, preko katerega se
učenci lahko spoznajo s če
belarstvom in čebelami.
Tudi mala plaketa bo šla
v roke organizaciji, in si
cer cerkljanski župnijski
Karitas, ki v različnih obli
kah nudi pomoč posame
znikom z območja občine
v stiski. »Da so prostovolj
ci in prostovoljke Župnijske
karitas Cerklje posamezni
ki z velikim srcem in poslu
hom za stisko sočloveka, so

dokazali neštetokrat in tudi
v času epidemije nalezljive
bolezni covid-19,« je med
drugim zapisano v obrazlo
žitvi nagrade. Člani so na
mreč v času epidemije v so
delovanju z Občino Cerklje
in Civilno zaščito Cerklje
pomagali pri organizaci
ji nujne pomoči, predvsem
pri nakupu in razdeljeva
nju paketov s hrano vsem
pomoči potrebnim.

V Cerkljah bodo ob
občinskem prazniku
podelili veliko in malo
plaketo ter pet priznanj
občine.
Na osrednji slovesno
sti bodo podelili še pet pri
znanj občine. Prostovolj
no gasilsko društvo Spo
dnji Brnik - Vopovlje ga bo

prejelo ob 70-letnici delo
vanja, ki ga praznuje v leto
šnjem letu. Predsednik Ko
njeniškega društva Krvavec
Anton Gubanec ga bo pre
jel za prizadevno in povezo
valno delo v društvu. Ivanki
Stare bodo priznanje pode
lili za njen 60-letni aktiven
doprinos h glasbeni kulturi,
Saša Gerkman pa ga bo pre
jela za delo v prostovoljstvu,
pri cerkljanskem oratoriju,
v društvu Pod Stražo in za
ustvarjalno in povezovalno
delovanje na področju roko
delstva.
Na letošnji slovesnosti
bodo podelili tudi posmrtno
priznanje dr. Jožetu Bohin
cu (1901–1995). Pokojni Bo
hinc je veljal za pravega ljud
skega zdravnika, ki se je iz
kazal za zelo dobrega dia
gnostika, nego in pomoč pri
porodu pa je nudil tudi šte
vilnim materam.

dkov

odpa
Na poti zmanjševanja

10. 9. ob 20h

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

Aleš Senožetnik

www.visitkranj.com
VSTOPNICE SO V PREDPRODAJI NA VSEH PRODAJNIH MESTIH
EVENTIM IN PETROL SERVSIH. NA DOGODKU SE VSI RAVNAMO V
SKLADU Z NAVODILI NIJZ. ZA VSTOP JE OBVEZEN PCT POGOJ.
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Podarili šeststo petdeset
copatkov za novorojenčke
Maja Bertoncelj
Medvode – Društvo invalidov Ljubljana Šiška z enoto Medvode in KUD JaReM
sta Porodnišnici Ljubljana
podarila 650 parov copatkov za novorojenčke, ki so
jih spletle članice obeh društev. Dogodek, obogaten s
kulturnim programom, je
potekal v Zlatem kotičku v
Medvodah.

porodnišnici. Copatke sta
prevzeli Urša Vozelj, glavna medicinska sestra, in Simona Pirnovar. »Ob prejemu vabila smo bili znova
zelo veseli, počaščeni. Izjemno cenimo trud vseh članic, ki so izdelovale copatke.
Vemo, koliko ljubezni, truda
in energije so vložile. Neizmerno smo hvaležni. Kmalu jih bomo začeli podarjati
novorojenčkom in mamice

Copatke sta v Medvodah prevzeli Urša Vozelj, glavna
medicinska sestra Porodnišnice Ljubljana (levo), in Simona
Pirnovar. / Foto: Maja Bertoncelj
»Naša skupna akcija se je
začela lani, ko smo ljubljanski porodnišnici podarili
petsto parov copatkov, letos
pa kar 650. Za en par je potrebnega okrog tri ure dela, kar
pomeni, da je bilo vloženega
okrog dva tisoč ur dela,« je
bil zadovoljen Dušan Bajuk,
predsednik Društva invalidov Ljubljana Šiška. Zelo veseli so bili tudi v ljubljanski

so tega darila zelo vesele,« je
povedala Vozljeva.
V Porodnišnici Ljubljana
se rodi tretjina otrok v Sloveniji. »Na leto imamo v povprečju 5500 porodov. Letos
jih je bilo že 3400. Copatki
bodo pošli v kakšnem mesecu in pol,« je še dejala Vozljeva. Medtem pa članice
obeh društev že izdelujejo
nove.

Sorški orgličarji v Pragi
Sora – Od 24. do 29. avgusta je v Pragi, glavnem mestu Češke, potekal kulturni festival Slovenija v Pragi, ki se ga je udeležilo več kot petsto Slovenk in Slovencev iz enaindvajsetih
slovenskih kulturno-umetniških društev in skupin. Predstavile
so se tudi štiri skupine s širšega Gorenjskega, in sicer KD
Folklora Cerklje, Ženski pevski zbor Trzinke, Folklorno društvo Bled in Sorški orgličarji. Vsi so navdušili občinstvo. Štirje
vrhunski festivalski nastopi – koncerti so bili sicer izvedeni
na kultnih praških lokacijah. Osrednja prireditev festivala je
bila v Plečnikovi cerkvi Srca Jezusovega. Na njej so zaigrali
Sorški orgličarji. »Dogodek je potekal v čast predsedovanja
Slovenije Evropski uniji. Program smo oblikovale štiri skupine,
tri vokalne in mi z orglicami. Udeležili so se ga diplomatski
predstavniki iz štiridesetih tujih ambasad. Z nastopom smo
bili zelo zadovoljni. V čast si štejemo prejete čestitke tujih
diplomatov,« je pojasnila Zdenka Bergant, članica skupine
Sorški orgličarji, ki deluje v okviru KUD Oton Župančič Sora.
Vsi nastopajoči na festivalu so s svojim programom pričarali
slovensko vzdušje in prikazali delček naše bogate kulture,
umetnosti in ljudskih običajev.

Sorški orgličarji med nastopom v Plečnikovi cerkvi Srca
Jezusovega v Pragi / Foto: arhiv skupine

Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021

Nekateri so ostali brez testov
Od ponedeljka je v lekarnah po državi mogoče prevzeti teste za samotestiranje dijakov in učencev,
ki so že prvi dan ponekod hitro pošli, a sproti dobavljajo nove.
Mateja Rant
Kranj – Z novim šolskim letom se je začelo tudi samotestiranje dijakov in učencev,
pri čemer naj bi testiranje, ki
je brezplačno, izvajali enkrat
tedensko. Za prevzem paketa petih testov v lekarnah je
treba predložiti kartico zdravstvenega zavarovanja ali potrdilo o vpisu. V Gorenjskih
lekarnah so imeli v prvih
dneh kar nekaj težav z dobavljivostjo testov, a po besedah direktorice Romane
Rakovec jih je zdaj v lekarnah na voljo dovolj, od začetka prihodnjega tedna pa naj
bi se stvari povsem normalizirale in bodo testi HAC ves
čas na voljo.
Samotestiranje je predvideno za učence od sedmega do devetega razreda in dijake, poleg tega pa tudi za
mladostnike, ki so vključeni v zavode za mladostnike
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učence od
tretje do šeste stopnje posebnega programa. Po besedah
Romane Rakovec učencem
in dijakom srednjih šol, ki
se redno izobražujejo, pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih osebno
ali njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki pridobijo v
lekarni po predložitvi kartice

Šolarji lahko od ponedeljka v lekarnah prevzamejo teste za
samotestiranje.
zdravstvenega
zavarovanja. »Izdajajo se le HAC-testi, ki so navedeni v centralni bazi zdravil in se izvajajo
z brisom iz nosu.« Do konca prvega šolskega dne so po
njenih besedah izdali skoraj
21 tisoč testov, s čimer so oskrbeli približno 4400 upravičencev. »To pomeni, da je
glede na naše podatke teste
doslej prevzela slaba tretjina
upravičencev.« V prvih dneh
jim sicer ni uspelo dobiti testov v količinah, kot so želeli, tako da so nekateri upravičenci ostali brez testa. »Ampak to so bile začetne težave,
pričakujemo, da bo odslej
teklo bolj gladko.« Ob tem
pa si Romana Rakovec želi,
da bi v primeru, da bo država širila nabor upravičencev

do brezplačnih testov HAC,
te informacije dobili dovolj zgodaj in se bodo lahko ustrezno pripravili, saj so
zdaj morali zadeve izpeljati
praktično čez noč. Kot je še
dodala, samotestiranje predstavlja učinkovit ukrep pri
obvladovanju epidemije covida-19, saj omogoča hitro
prepoznavo simptomatskih
in asimptomatskih okužb s
SARS-CoV-2 ter takojšnjo
izolacijo potrjenih primerov in s tem zajezitev širjenja okužbe. Svetuje še, da se
učenci oziroma dijaki samotestirajo v nedeljo zvečer ali v
ponedeljek zjutraj doma. »V
primeru, da je rezultat samotestiranja pozitiven, s tem še
ni postavljena diagnoza covida-19, pač pa je ta rezultat

treba potrditi tudi s PCR-testiranjem. Nujno v tem primeru pa je, da se učenec oziroma dijak takoj samoizolira, o rezultatu HAC pa obvesti osebnega zdravnika oziroma pediatra.«
Dijak drugega letnika Enej
Krivic je že prevzel paket petih testov za samotestiranje
in prvega tudi že uporabil.
Meni, da je ukrep samotestiranja smiseln, saj si v primeru negativnega izvida lahko malce bolj pomirjen, da
ne prenašaš virusa. »Tudi v
šoli imam večji občutek varnosti zaradi tega,« je še dejal
in dodal, da sicer sam resno
razmišlja tudi o cepljenju,
saj marsikje zahtevajo pogoj PCT in se mu zdi, da bo
tako precej bolj enostavno.
Tudi dijak prvega letnika Ožbej Perčič je naklonjen samotestiranju, da v šoli ne bi širili okužb in bi se torej pouk
lahko še naprej izvajal v šolskih prostorih. »Ampak ne
razumem, zakaj potem to velja samo za učence višjih razredov in dijake, saj tudi mlajši učenci lahko prenašajo virus,« je opozoril. Kot pravi,
se zato v šoli ne bo počutil nič
bolj varnega, saj rezultatov ne
bo nihče preverjal. »Sam se
bom zaradi košarkarskih tekem sicer moral testirati tudi
večkrat na teden,« je še dodal.

Dihamo z naravo se nadaljuje
Humanitarno društvo Šola zdravja brezplačno delavnico Dihamo z naravo organizira na sedemnajstih
lokacijah po vsej Sloveniji – tudi na Gorenjskem. Po poletnem premoru so se znova zbrali.
Maja Bertoncelj
Kranj – Delavnica Dihamo z naravo je za vse udeležence brezplačna, saj jo
sofinancira Ministrstvo za
zdravje. Po poletnem premoru se vodena vadba od
konca avgusta nadaljuje na
vseh lokacijah.
Na njej udeleženci vseh
generacij spoznavajo različne tehnike dihanja, meditacijo in vizualizacijo
skozi sprehode v naravi.
Pristopi znanstveno dokazano pozitivno vplivajo na
imunski sistem in dobro
počutje, uravnovešajo krvni tlak, srčni utrip in raven sladkorja. Za udeležbo je potrebna zgolj udobna obutev, primerna za
hojo, in ustrezna oblačila. »Namen aktivnosti Dihamo z naravo je, da svojo pozornost z zunanjih čutil povlečemo navznoter in
začnemo poslušati sebe. V

hitrem tempu življenja, ki
nas obdaja, to storimo redko, zato so uporabljeni holistični pristopi odličen začetek k sprostitvi uma in telesa. Posledično vplivamo
na svoje misli in zdravje. Ta
usvojena osnovna znanja
lahko kasneje uporabimo,

kadarkoli začutimo potrebo,« pravi meditacijski
vodja projekta Dihamo z
naravo Andraž Purger.
Vadba enkrat tedensko poteka na sedemnajstih lokacijah po Sloveniji. Na Gorenjskem se je lahko udeležite v Domžalah (zbor ob

ponedeljkih ob 19. uri pred
zdravstvenim domom), v Kamniku (zbor ob 19. uri pred
OŠ Marije Vere), v Medvodah
(zbor ob četrtkih ob 19. uri na
igrišču med bloki v Preski) in
v Kranju (zbor ob sredah ob
19. uri na parkirišču pred OŠ
Franceta Prešerna).

Delavnica poteka tudi v Medvodah. Skupina se imenuje Javor, vodi pa jo nekdanja
atletinja, olimpijka Eufemija Štorga (v ospredju).

Gorenjski glas
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Vse bližje poplavni varnosti

Smo vodilno podjetje s področja izolacij za industrijske potrebe
in protipožarnih rešitev. Za naše stranke izvajamo najrazličnejše
projekte po celi Evropi. V naši PE Špital ob Dravi na avstrijskem
Koroškem (Spittal/Drau) zaposlimo zanesljive sodelavce:

MONTERJA IZOLACIJSKIH SISTEMOV m/ž

Direkcija RS za vode je s konzorcijem žalskega podjetja JV Nivo Eko podpisala 11,5 milijona evrov
vredno pogodbo za izvedbo prve faze protipoplavnih ukrepov v Železnikih.

Direktor vodilnega partnerja JV Nivo Eko Klemen Senič in
direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer po podpisu
pogodbe
»Veseli smo, da je prišlo do podpisa pogodbe in
da se bodo dela končno začela tudi na terenu,« je

zadovoljen župan Železnikov Anton Luznar. Po napovedih DRSV naj bi se
gradnja začela takoj po

pridobitvi gradbenega dovoljenja, predvidoma oktobra.
Župan upa, da se bo to tudi
uresničilo. Ne nazadnje bo
18. septembra minilo že štirinajst let od zadnjih katastrofalnih poplav.
Prva faza projekta obsega
ureditve na Selški Sori od
Alplesa do Jesenovca skupaj z ukrepi na treh pritokih:
Češnjica, Dašnica in Prednja Smoleva. Z izvedbo teh
ureditev in zadrževalnikom
pod Sušo, ki je predviden v
drugi fazi projekta in ga že
projektirajo, bodo prebivalci Železnikov pa tudi gospodarstvo in industrija varni
pred poplavami, je poudaril župan. Spomnil je, da bo
ob vodnih ureditvah na Selški Sori v starem delu mesta
vzporedno potekala še gradnja obvoznice. Ta bo po precej izboljšala povezavo zgornjega dela občine s centrom
Železnikov in spodnjim delom Selške doline, kar je pomembno ne le za lažje prehajanje občanov, pač pa tudi
za razvoj gospodarstva in turizma, je še dejal župan.

(ISOLIERMONTEUR)

KLEPARJA ZA IZOLACIJSKA DELA m/ž
(ISOLIERSPENGLER)

POMOŽNEGA DELAVCA m/ž
(HILFSARBEITER)

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Ana Šubic
Železniki – Minuli torek sta
na sedežu Direkcije RS za
vode (DRSV) v Celju njen
direktor Roman Kramer in
direktor vodilnega izvajalca JV Nivo Eko iz Žalca Klemen Senič podpisala pogodbo za izvedbo prve faze
projekta protipoplavne ureditve porečja Selške Sore.
Gre za vodnogospodarske
ureditve v Železnikih. Ocenjena vrednost pogodbenih
del znaša dobrih 11,5 milijona evrov, podjetje Nivo Eko
pa jih bo izvedlo skupaj s
partnerji VGP Drava Ptuj
ter podjetjema Riko in Hidrotehnik, s katerimi sestavljajo konzorcij, ki je bil
najugodnejši na javnem
razpisu. Senič je napovedal, da bodo dela začeli takoj po podpisu pogodbe in
s partnerji izvedli pripravljalne aktivnosti. Gradbena
dela, za katera imajo odobrena tudi evropska kohezijska sredstva, morajo končati v roku 720 dni po sklenitvi pogodbe.

Plača višja od kolektivne pogodbe. V primeru ustrezne kvaliﬁkacije
in delovnih izkušenj plačamo tudi več. Prosimo, javite se
nam v nemščini na:
office@isochore.at I 0043 4762 41590

ICI ISOCHORE Isoliertechnik GmbH, Loibenigweg 8, A-9851 Seeboden am Millstättersee
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Pomagali gibalno oviranim mladim

•Delovni
Wunscharbeitszeiten!
čas po dogovoru!
•Brezplačni
Kostenloseobroki
Vollverpflegung
mit freier
Speisenwahl!
izbira
hrane
po želji!
•Bivališče
Einzelzimmer
(bei Bedarf!)
(po potrebi)!
•Sezonski
Extra Saisonprämie!
dodatek!

Sende deine Bewerbungsunterlagen sowie Infos über dich an office@fruhmann.at

ProstaWIR
delovna
mesta
v naši PE
FREUEN UNS
AUF DICH!
Vernberk/Wernberg (bližina Beljaka):
ČISTILKA m/ž
(Reinigungskraft)

Dogodek Gorje na olimpijado je bil proglašen za naj dogodek znotraj akcije Kolesarimo.Skupaj.
Ob koncu akcije so podelili tudi glavno nagrado – kolo z Domelovim električnim pogonom.

Začetek dela takoj. Mesečna plača je 1.575,00 EUR
bruto. Celoletna zaposlitev. Po želji vam nudimo tudi
bivališče. Brezplačni obroki – izbira hrane po želji. Delovni čas ni deljen. Delovni urnik po želji prilagodimo
prometni povezavi. Do nas se lahko pripeljete tudi s
sredstvi javnega prevoza.

Ana Šubic

_________________________________________________

VEČ SODELAVCEV ZA STREŽBO m/ž
(Service Mitarbeiter)

Začetek dela takoj. Mesečna plača najmanj 1.575,00
EUR bruto. Sezonski dodatek približno 170,00 EUR na
mesec. Po želji vam nudimo tudi bivališče. Brezplačni
obroki – izbira hrane po želji.

_________________________________________________

KUHAR - VAJENEC m/ž
(Koch-Lehrling)

Začetek dela takoj. Mesečna plača v času izobrazbe
najmanj 810,00 EUR bruto. Sezonski dodatek približno
170,00 EUR na mesec. Možna tudi izobrazba z maturo.
Po želji vam nudimo tudi bivališče (enoposteljna soba).
Brezplačni obroki – izbira hrane po želji.

Nina Kobler iz Fundacije Neurotrust, direktor Domela Matjaž Čemažar, dobitnica e-kolesa
Urša Mali Pisek in Milan Knez s Kolesarske zveze Slovenije
Vidim cilj sredstva za nakup
plavalnih rekvizitov in pripomoček za invalidski voziček, Zvezi za šport invalidov
pa denarno donacijo, namenjeno parakolesarstvu.
Na zaključni prireditvi so
podelili tudi priznanje za naj
dogodek znotraj akcije. To je
dogodek Gorje na olimpijado, v okviru katerega je gorjanski župan Peter Torkar
sredi junija povabil občane, da se mu pridružijo na
kolesarskem izzivu do Ankarana. Prekolesarili so kar
185 kilometrov. Poimensko
so priznanja prejeli župan,

Martina Hribar Brus, Branko Jeršin in podjetje Elpec,
saj brez njihove pomoči ne
bi bilo mogoče prevoziti toliko kilometrov, so razložili
organizatorji.
Podelili so tudi glavno
nagrado – električno kolo
eCult, ki ga je razvil železnikarski Domel v sodelovanju
s podjetjema Cult in Comtron. Kot je poudaril direktor
Domela Matjaž Čemažar,
so se v njihovem podjetju z
veseljem pridružili dobrodelni akciji. »V duhu naše
družbene odgovornosti smo
prepoznali dober namen

akcije, ki spodbuja kolesarjenje kot zdrav način življenja ter z zbiranjem denarnih
sredstev za rehabilitacijske
in športne pripomočke invalidov povezuje dobrodelnost
s športom,« je razložil. Dodal je, da so se odločili humanitarnost združiti še s promocijo prvega slovenskega
e-kolesa in enega tudi podariti. Izžrebanka Urša Mali Pisek se je kolesa eCult zelo razveselila, saj je ljubiteljica kolesarjenja in bo s pomočjo Domelovega električnega pogona lahko osvajala še zahtevnejše gorske cilje.

_________________________________________________

NATAKAR - VAJENEC m/ž

(Restaurantfachmann/frau-Lehrling)
Začetek dela takoj. Mesečna plača v času izobrazbe
najmanj 810,00 EUR bruto. Sezonski dodatek približno
170,00 EUR na mesec. Možna tudi izobrazba z maturo.
Po želji vam nudimo tudi bivališče (enoposteljna soba).
Brezplačni obroki – izbira hrane po želji.
Prosimo, javite se nam v nemščini na:

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Ljubljana – V torek so v Ljubljani sklenili akcijo Kolesarimo.Skupaj, ki sta jo organizirali Kolesarska zveza
Slovenije in Fundacija Neurotrust ob podpori Olimpijskega komiteja Slovenije. V
letošnji akciji je na poljubno
izbranih trasah kolesarilo
kar 2371 udeležencev, ki so
skupaj prevozili 233.598 kilometrov. Ob spodbudi h gibanju so organizatorji letos
posebej opozorili na trajnostno vzdržni vidik prevoza
s kolesom, v dobrodelnem
delu pa na kolesarjenje gibalno oviranih oseb. »Z akcijo smo zelo zadovoljni. Potekala je šele drugo leto, a se
vidi, da ji prepoznavnost raste,« je povedala Nina Kobler
iz Fundacije Neurotrust.
V času akcije je potekalo
zbiranje sredstev za pomoč
mladim z gibalnimi težavami. Z donacijami so razveselili štiri akterje na področju
rehabilitacije in izobraževanja mladine. Odločili so se,
da kamniškemu Ciriusu podarijo dve terapevtski kolesi,
Domu paraplegikov Pacug
vibracijsko ploščo, Centru

11

info@g-glas.si

Gasthaus & Landﬂeischerei Fruhmann
A-9241 Wernberg / Vernberk I Triester Strasse 1
ofﬁce@fruhmann.at
+43 664 204 52 27

VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI!
www.fruhmann.at
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Spremenili
parkirni režim
Mestna občina Kranj je s septembrom spremenila
parkirni režim na nekaterih ulicah v Kranju.

Več investicij v ceste
V Mengšu tudi v tem letu nadaljujejo rekonstrukcije občinskih cest. Pred kratkim so že začeli obnovo
ceste do Topol, uredili pa bodo tudi del Kolodvorske ceste in nadaljevali obnovo ceste v Dobenem.
Aleš Senožetnik

Simon Šubic
Kranj – Na parkirišču med
večstanovanjskimi stavbami na Nazorjevi ulici 6, 8 in
10 je po novem parkiranje ob
delavnikih med 7. in 19. uro
plačljivo, razen za imetnike
parkirnih dovolilnic in parkirnih abonmajev. Ob koncih tedna in praznikih je parkiranje na tem parkirišču še
naprej brezplačno.

tedna in praznikih parkiranje ostaja neomejeno, prav
tako lahko parkirišče neomejeno in brezplačno uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce
in imetniki abonmajev. Na
tem območju je sicer možno pridobiti parkirni abonma pri Komunali Kranj, občinska taksa za parkiranje
v coni 2 znaša mesečno 40
evrov ali letno 400 evrov.

Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021

Mengeš – V Mengšu so tudi
letos del proračuna namenili za rekonstrukcijo in gradnjo občinskih cest. Glavni
projekt, ki pa še čaka na začetek del, je celostna rekonstrukcija Slovenske ceste,
ki jo bo občina izpeljala ob
pomoči države. Gre za cesto skozi središče Mengša,
ki je bila zaradi tranzitnega
prometa v preteklosti močno obremenjena, po dokončanju še zadnjega dela mengeške obvoznice pa bodo
promet umirili in več prostora namenili pešcem in kolesarjem. Prav v teh dneh naj
bi bila zaključena recenzija

projektne dokumentacije,
so sporočili z mengeške občine.
Sicer pa so v drugi polovici
avgusta izbrali izvajalca tudi
za izvedbo del na trasi ceste
Moste–Mengeš od avtobusne postaje do naselja Topole. »Cesta je dotrajana in na
nekaterih delih ožja od treh
metrov, zaradi česar se uničujejo bankine in je cesto treba prekomerno vzdrževati.
Izvajalec je dela začel v drugi polovici avgusta, in sicer
bo obnovil cesto v ocenjeni
dolžini 350 metrov. Skladno
z obnovo cestišča bodo v tem
delu obnovljene tudi bankine in javna razsvetljava,« pojasnjujejo na občini.

Prenova se obeta tudi Kolodvorski cesti na območju
mengeškega Leka. »Z željo
po ureditvi prometa v okolici družbe Lek je občina pristopila k izgradnji kolesarske
steze in hodnika za pešce, kar
bo omogočalo prihod do delovnega obrata družbe Lek
tudi kolesarjem in pešcem.
S tem naj bi se na območju
mirujočega prometa družbe
Lek zmanjšala količina prometa z avtomobili in motorji,« pravijo na občinski upravi in dodajajo, da je bil izvajalec del že izbran, dela pa se
bodo predvidoma začela že
v prihodnjih dneh. V delu,
kjer se bo gradila kolesarska
steza in hodnik za pešce, od

Kolodvorske ceste do parkirišča Lek v skupni dolžini 128
metrov, bo urejena tudi javna
razsvetljava.
Tako kot v preteklih letih
bo občina tudi letos obnovila del cestišča na Dobenem,
tokrat na odseku od stanovanjske hiše s hišno številko Dobeno 4 proti stanovanjski hiši s hišno številko Dobeno 56a. Obnovljeno cestišče v
skupni dolžini 570 metrov je
del sistematične obnove obstoječih cest na Dobenu, ki so
zaradi vse večje poseljenosti
na Dobenu vse bolj obremenjene, njihova obnova pa je
nujna za zagotavljanje pretočnosti in varnosti za vse
udeležence v prometu.

Parkirišče za kranjskim nebotičnikom je odslej ob
delavnikih plačljivo. / Foto: Tina Dokl
Na Nazorjevi ulici 12 je
odslej ob delavnikih od 7.
do 19. ure območje kratkotrajnega parkiranja (t. i. modra cona), zato morajo vozniki na vidnem mestu v vozilu obvezno označiti čas prihoda s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu.
Globa za nepravilno označen ali neoznačen čas prihoda je 40 evrov. Ob koncih

Na občini še napovedujejo, da bodo kmalu režim
kratkotrajnega parkiranja
(do največ ene ure) uvedli tudi na parkirnih mestih
pred Cesto Staneta Žagarja
19 in Zoisovo ulico 2 (pred
sodiščem). Parkiranje ob
koncih tedna in praznikih
bo na vseh omenjenih parkiriščih še naprej neomejeno in brezplačno.

Obnavljajo Kulturni dom Medvode
Medvode – V Kulturnem domu Medvode poteka obnova in
energetska sanacija. Projekt je razdeljen na tri sklope, in sicer:
izvedba gradbenih del za preureditev kulturnega doma s pododrjem in skladiščem, izvedba energetske sanacije (izolacija,
fasada in okna) in nakup tehnične opreme (lučna in zvočna
tehnika, platno ...). Rok za dokončanje del je konec oktobra,
njihova vrednost pa 475.301 evra. Občina Medvode je s projektom uspešno kandidirala za nepovratna sredstva na razpisu
Ministrstva za kulturo ter tako za investicijo prejela sredstva v
višini 251.496 evrov. Kulturni dom Medvode oziroma nekdanja
Svoboda je osrednji kulturni prostor v centru mesta, zgrajen
leta 1980, ki pa žal ne ustreza več vsem potrebam kulturnih
ustvarjalcev in skupnosti. Dolgoročna želja je izgradnja novega večjega kulturnega centra.

Večer za film Deseti brat
Predoslje – Konec tega tedna bodo v okviru filmskih večerov na
Župnijskem posestvu v Predosljah predvajali film Deseti brat.
Na sporedu bo danes, v petek, 3. septembra, in jutri, v soboto,
4. septembra, obakrat ob 20. uri. Vstopnine ni, je pa omejeno
število vstopnic, za ogled filmov je tudi obvezno izpolnjevanje
pogoja PCT. Potrebne so rezervacije vstopnic na telefonsko
številko 041/955-000. Film Deseti brat je nastal v produkciji in
izvedbi KUD Predoslje, in sicer po zelo uspešni igri na prostem, ki so jo v letih 2018/19 ponovili petnajstkrat. Tako igro
kot film je režiral in zanjo scenarij zasnoval Iztok Jože Basaj.
Film je bil posnet v treh poletnih mesecih leta 2019 na več
lokacijah. V filmu nastopajo igralci domače igralske skupine
KUD Predoslje. V primeru slabega vremena bodo projekcije
potekale v dvorani Kulturnega doma Predoslje.

Po prenovi bo cesta mimo Leka prijaznejša kolesarjem in
pešcem. / Foto: Občina Mengeš

V občini Mengeš so začeli tudi rekonstrukcijo ceste do
Topol. / Foto: Občina Mengeš

Občina obnavlja kulturne domove
Občina Kamnik že več let sistematično obnavlja kulturne domove po krajevnih skupnostih, letos bodo
obnovili štiri, hkrati pa bo energetske sanacije in nekaterih drugih novosti deležen tudi osrednji Dom
kulture Kamnik.
Jasna Paladin
Kamnik – Občina je v letošnjem proračunu za obnovo
krajevnih kulturnih domov
namenila več kot 85 tisoč
evrov, na vrsto pa bodo prišli
domovi v krajevnih skupnostih Godič, Kamniška Bistrica, Srednja vas in Šmartno v
Tuhinju.
»Poleg
finančnih
sredstev, ki jih je in jih še
bo v naslednjih letih v obnovo in vzdrževanje krajevnih domov vložila občina,
je izredno pomemben tudi
vložek krajank in krajanov,
tako njihovo prostovoljno
delo pri sanaciji kot pri razvoju kulturnega življenja
in drugih vsebin, ki bogatijo življenje v domovih in s
tem v krajevnih skupnostih.
S svojim delom tako tudi
krajanke in krajani skrbite,
da se infrastruktura ohranja in da kultura živi,« pravi župan Matej Slapar, ki pa
nam je predstavil še eno veliko investicijo na področju

Konec avgusta se je začela energetska sanacija Doma
kulture Kamnik.
kulturne
infrastrukture,
pravzaprav dve, ki se izvajata v Domu kulture Kamnik. Avgusta se je začela
energetska prenova objekta Doma kulture Kamnik,
v okviru katere bodo zamenjana okna in vrata na stavbi, izolirano bo podstrešje in
zamenjana streha, na strehi bo zgrajena sončna elektrarna in izvedena izolacija

celotnega objekta. Za manjšo porabo energije bodo staro peč zamenjali z energetsko varčnejšo.
Skupaj s sanacijo in optimizacijo razsvetljave, ki je
vključena v projekt energetske sanacije objekta, bo občina kot ločeno investicijo izvedla tudi namestitev
novih lučnih in scenskih
vlekov. Za to investicijo je

namenjenih 261 tisoč evrov,
od tega je Ministrstvo za kulturo odobrilo 106.557 evrov
nepovratnih sredstev. »Občina bo z energetsko sanacijo Doma kulture Kamnik
in s prenovo kulturnih domov v krajevnih skupnostih
na območju občine ustvarjala možnosti in priložnosti za
nadaljnji razvoj kulture. To
je še posebej pomembno v
času, ko so bile kulturne dejavnosti zaradi omejevanja
druženja v času epidemije
ustavljene. Na občini se zavedamo, da je kultura pomemben del naše skupnosti, in si želimo, da tako ostane tudi v prihodnje. V avgustu se je v občini Kamnik zaključil poletni kulturni festival Kamfest. V občini poteka tudi uspešen pilotni projekt StimulArt, ki na področju kulture povezuje mlade
z urbanim razvojem mesta
in, kar je za mlade kulturnike posebej pomembno, z
gospodarstvom,« je še poudaril župan.

Zdravje & lepota, petek, 3. septembra 2021
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Aktualno

Skočimo na lepše z vadbami

Ljubezen je
septembra zlata

V

Sloveniji vsako
leto približno
osemdeset
otrok in mladostnikov zboli
za rakom, pri čemer jih približno dvajset odstotkov boj
z zahrbtno boleznijo izgubi.
Septembra si zato prizadevamo ozaveščati o otroškem
raku, saj lahko s kolektivno
zavestjo in razumevanjem
junakom 3. nadstropja
Pediatrične klinike v Ljubljani pomagamo v njihovem boju (za življenje).
Kljub temu da s pomočjo
medicine iz leta v leto narašča odstotek otrok, ki v bitki
z rakom zmagajo, pa se

ve izkušnje. Septembrsko
ozaveščanje bo vodilo Društvo Junaki 3. nadstropja, ki
združuje starše otrok, ki so
imeli ali imajo sami izkušnjo z bivanjem v tretjem
nadstropju Pediatrične klinike in so se odločili, da
svoj prosti čas namenijo
pomoči ostalim otrokom
(in njihovim družinam), ki
se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku.

Simbol zlate pentlje
Septembra zato ozaveščamo o raku pri otrocih, na
kar nas takoj spomni zlata
pentlja kot simbol otroške-

Suho oko

V sredo je bil Emin pohod
od Škofje Loke do Pediatrične klinike, približno 36
kilometrov dolga trasa v
spomin na Emo, ki je boj z

rakom žal izgubila, a nas še
vedno motivira, da poskrbimo za tiste, ki se zdaj borijo
z rakavimi obolenji. Junake
3. nadstropja čaka še nepozaben izlet na Triglav v
sodelovanju s Slovensko
vojsko in kulturni dan s
koncertom v Cerkljah.
V sklopu ozaveščanja o
otroškem raku bo trinajstdnevni tek okrog Slovenije,
ki ga bo slovenska ultrama-

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, Kranj

ratonka Špela Šavs iz Preddvora začela danes. V sodelovanju z Lions klubom
Kranj bodo med tekom zbirali tudi namenska sredstva
za prenovo sobe za starše v
Pediatrični kliniki.
Za junake lahko kadarkoli
pošljemo SMS-sporočilo
JUNAKI5 na 1919, s čimer
prispevamo pet evrov za
otroke z rakom.

žimo oko. V primeru, da že občutimo suhe oči, poskrbimo,
da navlažimo prostore, kjer se nahajamo. Izogibajmo se
klimatiziranih prostorov. V naravi se pred vodo, vetrom,
mrazom ali soncem zaščitimo z očali, ki imajo zaščito tudi
pri strani. V primeru občasnih in blagih težav za zdravlje
nje suhega očesa svetujemo uporabo umetnih solz v
tekoči obliki, obliki gela ali mazila. Slednja dva se na oče
sni površini zadržita dlje časa in tako očesno površino šči
tita dlje časa. Uporaba gelov in mazil je priporočljiva za
čez noč, saj lahko zameglijo vid. Umetne solze lahko upo
rabljamo tolikokrat na dan, kot jih potrebujemo – to lahko
pomeni vsako uro ali nekajkrat dnevno. Če je le mogoče,
izberemo izdelke brez konzervansov. Svetujemo tudi re
dno čiščenje robov vek s toplo vodo in ustreznimi prepa
rati za čiščenje vek, še posebej pri ljudeh, ki majo sočasno
pridruženo vnetje vek. Pomagamo si lahko tudi s toplimi
oblogami, ki jih na zaprte veke namestimo za 15 minut.
Za nasvet o izboru ustreznega pripravka za vaše težave
povprašajte vašega farmacevta v lekarni. V primeru, da
omenjeni pripravki ne bodo izboljšali vašega stanja, je
potrebno pomoč poiskati pri oftalmologu.
Maja Valter, mag. farm.
nega ustne votline z rastlinskimi izvlečki in eteričnimi olji

USTNA VODA
NSOVUM
VA

NIH DIŠAV
ET

Sindrom suhega očesa je vedno bolj razširjena bolezen
sodobnega časa, ki je odraz staranja prebivalstva. Gre za
kronično očesno bolezen, kjer se solze ne tvorijo dovolj
učinkovito in/ali prehitro izhlapijo na površini očesa. Glav
ni razlog za to je nezadostno delovanje žlez, ki izločajo
vodno plast ali maščobno plast solznega filma. Zanimivo
je, da je eden izmed glavnih simptomov povečano solze
nje, kar nemalokrat vodi v napačno razlago stanja.
Za dobro razumevanje sindroma suhega očesa je treba
razložiti, da oko izloča dve vrsti solz. Ene imenujemo vlažilne solze, ki nastajajo čez cel dan in so namenjene vla
ženju očesa. Gre za kompleksno mešanico iz vode, olja,
mukoze in snovi, ki služijo kot hrana in zaščita sprednje
površine očesa. Druga vrsta so refleksivne solze. To so
solze, ki nimajo vlažilne vrednosti in pritečejo, ko nam kaj
pade v oko, ko režemo čebulo ali ko nekaj draži oko. Nji
hov namen je odstraniti tujek, zato pritečejo v velikih koli
činah, kar se kaže kot pretirano solzenje. Takrat, ko oko ne
proizvaja zadosti vlažilnih solz, pride do draženja očesa iz
okolice in zato pritečejo reflektivne solze. Solzenje pa ni
edini simptom, ki spremlja suho oko. Pogosto pacienti
potožijo tudi o občutku peska v očesu ali rezanja v očesu,
pekočem občutku, občutku srbeža. Opazimo lahko rdeče
ali vnete oči, vid običajno postane zamegljen po branju,
gledanju televizije ali računalnika.
Vzroki za nastanek sindroma suhega očesa so številni.
Poglaviten razlog je staranje, saj z leti žleze proizvajajo
vedno manj maščobne plasti, kar vodi v prehitro izhlape
vanje vodnega filma. Neenakomerno izločanje maščob
nega filma pa lahko povzročajo tudi druga stanja, kot so
vnetje robov vek (blefaritis), rozacea ali druga kožna obo
lenja, zaradi česar so vneta ali zamašena izvodila žlez. Na
drugi strani lahko pride tudi do zmanjšanega izločanja
vodne faze solznega filma iz žlez, kar vodi v lepljiv izcedek
iz očesa. Suho oko je lahko tudi spremljevalec drugih kro
ničnih bolezni, ki poškodujejo solzne žleze, zato te izloča
jo manj solznega filma (npr. sladkorna bolezen, revmatoi
dni artritis, Sindrom Sjorgen). Poleg naštetega lahko suho
oko povzročajo tudi kontaktne leče, pretirano gledanje
televizije in računalnika, vroče, suho ali vetrovno okolje.
Lahko so razlog tudi predpisana zdravila ali zdravila brez
recepta (npr. protibolečinska zdravila, zdravila za spanje,
zdravila za uravnavanje krvnega tlaka).
Pri zdravju oči ima velik pomen preventiva. Pomembno
je, da že od otroštva zaščitimo oči z očali ali kapo s šiltom.
Uživati je treba zdravo hrano in piti dovolj tekočine. Pri
branju, delu z računalnikom ali pri gledanju televizije se
poskusimo posluževati pravila 20 minut gledanja na bliži
no, dve minuti gledanja v daljavo. Opomniti se je treba, da
čim večkrat mežikamo oz. utripamo z vekami in tako vla

Od Eminega pohoda do
junaške poti na Triglav

V sredo je bil pohod od Škofje Loke do Pediatrične klinike v
Ljubljani, v spomin na Emo. / Foto: Društvo Junaki 3. nadstropja
ga raka. Tudi vsak od nas
ima priložnost, da po svojih
močeh pomaga otrokom v
njihovem boju z zahrbtnimi boleznimi in njihovim
staršem, ki jih spremljajo
pri zdravljenju. Posebej v ta
namen bodo organizirani
tudi številni dogodki, ki
bodo otrokom in mladostnikom polepšali vsak dan
in jim ponudili neprecenlji-

lahko ponovno bolj omejijo
na domače okolje. Vsi, ki
želijo narediti nekaj zase,
lahko namreč kadarkoli do
vadb prosto dostopajo na
spletni strani in YouTube
kanalu društva. Za popestritev vadbe in motivacijo
posnetke krasijo kulise
naravnih lepot naše države.

Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

V ponedeljek bodo jeseniško bolnišnico obiskali
predstavniki Junakov tretjega nadstropja, namen
obiska je ozaveščanje javnosti o njihovi bolezni in
stigmi. Kot pravijo Junaki, "ljubezen je septembra
zlate barve«, saj je njihov simbol zlata pentlja.
povečuje skupno število
tistih, ki zbolijo. Najpogostejša med rakavimi obolenji
otrok je levkemija, ki predstavlja kar trideset odstotkov vseh rakov pri otrocih.

fizioterapevtko Anito Jaklič
s Kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana,
ki je namenjen prav vsakemu posamezniku, predvsem pa bolnikom z diagnozo vnetne revmatične bolezni. Vlogo akcije prepoznavajo posebej v času, ko nas
epidemiološke razmere

KONZER
DIL

Suzana P. Kovačič

R

edna telesna
aktivnost predstavlja enega od
temeljev zdravega življenjskega
sloga, a je kljub temu še
vedno pogosto odrinjena na
stranski tir. V Društvu rev-

matikov Slovenije so ob
podpori podjetja Medis pripravili vseslovensko akcijo
spodbujanja gibanja Skočimo na lepše, v kateri sodelujejo tudi znani obrazi
(Mojca Mavec, Ema Kozin,
Miha Erič, Nik Goršič). Gre
za celovit program strokovno vodenih video vadb s

Z

BRE

ARVILSLA
B

September je mesec ozaveščanja o raku pri
otrocih. Posebej v ta namen bodo organizirani
tudi številni dogodki, ki bodo otrokom polepšali
vsakdan in jim ponudili neprecenljive izkušnje.

Suzana P. Kovačič

s tinkturo mire, izvlečkom cvetov
kamilice ter eteričnimi olji čajevca, vrtne
materine dušice in cveta dišečega klinčevca

www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora,
Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka,
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.
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Jutri kar dvakrat s
kolesi na Vršič
Dopoldne bo že 42. Juriš na Vršič, popoldne
pa bo start že sedmega naskoka na Vršič z
legendarnimi kolesi Pony, udeležbo je potrdil
tudi nekdanji uspešni smučarski skakalec Jernej
Damjan.
Suzana P. Kovačič
Kranjska Gora – Trasi obeh
tekem sta znani: 13,5 kilometra iz Kranjske Gore na prelaz Vršič, 801 metra višinske
razlike, 24 tlakovanih serpentin, maksimalni 10,8-odstotni naklon in 7,25-odstotni
povprečni naklon. Turistično društvo Kranjska Gora bo
jutri, 4. septembra, organiziralo že 42. (kolesarski) Juriš
na Vršič. Start bo ob 11. uri v
Kranjski Gori, prijavno mes-

med njimi je tudi nekaj zelo
hitrih, tako da ni nemogoče, da zopet ne bi padel kakšen rekordni čas: »Na Filipa
Flisarja ne računamo preveč, da popravi rekord, zato
pa toliko težje čakamo, da vidimo njegov letošnji retro
slog. Prej računamo na lanska zmagovalca in rekorderja Lauro Šimenc in Luka Kovačiča. In ker velja, da so bivši smučarski skakalci dobri 'na klanec', bomo imeli
pod drobnogledom tudi Jer-

Trasa: 13,5 kilometra iz Kranjske Gore na prelaz Vršič, 801
metra višinske razlike, maksimalni 10,8-odstotni naklon ...
to na dan prireditve oziroma
mesto prevzema štartnih številk, pogostitev in podelitev
nagrad najboljšim v posameznih kategorijah bo v prireditvenem prostoru hotela Ramada & Suite Resort Kranjska Gora (nekdanji hotel Prisank). Tekmovalci, prijavljeni v predprijavi, prevzamejo
startno številko na tej lokaciji med 8. in 10. uro. Prijava
bo možna še na dan prireditve med 8. uro in 10.30, udeležite pa se jo lahko le ob izpolnjevanju PCT-pogoja.
Gony Pony Red Bull se bo
začel ob 15. uri na prireditvenem prostoru za hotelom
Kompas. Pred tem bodo seveda pregledali vsa kolesa –
da nimajo ravno prestav in
da se kolesarji ob vrnitvi v
dolino na njih lahko ustavijo – in pa retro oprave kolesarjev. Kot je sporočil organizator Red Bull, je predprijavljenih 1040 kolesarjev,

neja Damjana in Avstrijca
Martina Kocha.« Neposredni prenos z Red Bull Goni
Pony boste lahko spremljali na http://redbull.si/gonipony in na Planet TV. Kot pa
dodaja organizator, so kolesarji že v startu prijazni do
okolja. »Da bomo tokrat še
bolj, udeležence vabimo, da
vas čim več v Kranjsko Gori
pride z javnim prevozom
(od železniške postaje na Jesenicah je ravno dober trening) ali se vsaj dogovorite
za skupno vožnjo z avtomobilom. Koliko zloženih ponijev gre v prtljažnik?« Na prizorišču bodo postavili tudi
zeleni kotiček, kjer bodo obveščali o pomenu spoštljivega odnosa do okolja. Vstopnica za udeležence in obiskovalce je PCT-pogoj, hitro
testiranje bo na voljo tudi na
lokaciji po ceni deset evrov.
V času obeh prireditev bo
zaprta cesta na Vršič.

Sanacija kanalizacije na Vršiški cesti
Kranjska Gora – Na Vršiški cesti v Kranjski Gori sanirajo kanalizacijo, sredstva je zagotovila Občina Kranjska Gora. Izbrani
izvajalec del je podjetje Teleg-m iz Ljubljane. Dela bodo potekala predvidoma do konca oktobra, zatem je s strani Direkcije
RS za infrastrukturo na tem delu predvidena še preplastitev
državne ceste. V času del bo urejena delna zapora. Dostop
do hiš bo za stanovalce in intervencijske službe omogočen.
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Finžgarjeva osebna doživetja
Ob 150. obletnici rojstva in prihajajoči 60. obletnici smrti pisatelja Frana Saleškega Finžgarja so
v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne pripravili literarni večer z naslovom Duhovnik z
neizmerno ljubeznijo do slovenskega naroda.
Maša Likosar
Ljubljana – Literarni večer je
nastal v okviru študijskega
krožka, ki je od konca februarja do sredine junija pod
okriljem Andragoškega centra Slovenije potekal pri Medobčinskem društvu slepih
in Slabovidnih Kranj. Ponedeljkova študijska srečanja
je vodil mentor Luka Pavlin,
udeleževali pa so se jih člani kranjskega društva Marija Arh, Domen Bremec,
Marinka Koželj, Marinka
Rozman, Darko Starič in Danijela Bakovnik. »Pridobili
smo poglobljeno zanje o pisateljevem življenju. Udeleženci so medtem večkrat poudarili, da se je njihov odnos
do Finžgarja spremenil, saj
so poleg literarnega ustvarjanja spoznali tudi njegovo
izredno dejavnost na drugih
področjih, zlasti tistih, ki v
šolah niso poudarjene,« je
povedal Luka Pavlin.
Danijela Bakovnik je za
zaključek študijskega branja in razmišljanja izbrane
odlomke iz pisateljevih del
s kratkim spremnim besedilom povezala v zanimivo
literarno doživetje. Udeleženci krožka so se posvetili
zlasti krajšim pripovedim,
ki temeljijo na Finžgarjevih osebnih izkušnjah, doživetjih in spoznanjih, zato
je bil program večera posvečen odlomkom iz del z avtobiografskimi potezami.
Prebirali so odlomke pripovedi Leta mojega popotovanja, Študent naj bo, Oranže
in citrone, Na petelina, Gospod Hudournik in Makalonca. Poleg teh je pisateljevo

Z literarnim večerom Duhovnik z neizmerno ljubeznijo do slovenskega naroda so se
poklonili duhovniku, pisatelju in akademiku Francu Saleškemu Finžgarju. / Foto: Maša Likosar
ustvarjanje in življenjske
nazore osvetlila tudi pesem
Slovenska govorica pesnika
Antona Medveda, enega izmed njegovih najboljših prijateljev.

Žaler ter Darko Starič. Besedila je z izbranimi melodijami dopolnila mojstrica citer Vida Učakar, ki prihaja s
Kokrice pri Kranju.

Vsestransko dejaven
Fran Saleški Finžgar
se je rodil 9. februarja
1871 v Doslovčah pri
Breznici in umrl 2. junija
1962 v Ljubljani. Bil
je vsestransko dejaven
na duhovniškem,
kulturnem, literarnem in
gospodarskem področju.
Izbrane odlomke in spoznanja članov kranjskega
društva so interpretirali in
predstavili člani KUD-a Valentin Kokalj Visoko Jaka
Novak, Maruša Felkar, Dragomila Šeško, Jelka Štefanec, Sonja Zupančič, Janez

Fran Saleški Finžgar se
je rodil 9. februarja 1871 v
Doslovčah pri Breznici in
umrl 2. junija 1962 v Ljubljani. Vsestransko je bil dejaven na duhovniškem, kulturnem, literarnem in tudi
gospodarskem
področju.
Uspešno je zaključil študij
bogoslužja in bil že po tretjem letniku posvečen v duhovnika. Med drugim je
služboval v Bohinjski Bistrici, Škofji Loki, Sori, na Jesenicah in Svetem Joštu nad
Kranjem.
Že v gimnaziji je začel pisati lastna literarna dela, od
pesmi, pripovedi do krajših
dramskih del. Njegovi prvi

daljši povest in novela sta
bili Gozdarjev sin in Zaroka opolnoči, zbran opus pa
obsega 15 debelih knjig. Ob
osemdesetletnici je za svoje
bogato književno delo prejel
veliko Prešernovo nagrado.
Bil je urednik publikacij
Mohorjeve družbe, predsednik Nove založbe, urednik
revije Mladika in leta 1938
med soustanovitelji in s tem
eden izmed prvih članov
SAZU. Sodeloval je z arhitektom Jožetom Plečnikom,
ki mu je pomagal pri organiziranju odkupa in preureditve Prešernove rojstne hiše v
Vrbi v muzej.
Finžgar je bil poznan kot
velik ljubitelj planinskega sveta. Leta 1934 si je na
Zabreški planini pod Stolom postavil majhno leseno kočo, ki jo je poimenoval Murka. Tja se je občasno zatekal in si oddahnil od
mestnega vrveža.

Šuštarska nedelja po tržiško
Po letu dni premora bo na 'angelsko nedeljo', 5. septembra, na ulicah Tržiča ponovno čutiti sejemski
utrip. Že včeraj pa so v Galeriji Atrij odprli razstavo Prata, sovata pa tenstan krompir.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Po letu dni premora bo na angelsko nedeljo, 5.
septembra, na ulicah Tržiča ponovno čutiti sejemski
utrip. Zaradi omejitev, povezanih z epidemijo covida-19,
bo sicer prireditveni prostor
v omejenem obsegu, a z butično ponudbo slovenskih izdelkov. Organizator, Občina Tržič, želi, da se na enotnih stojnicah predstavijo ponudniki z najmanj 70 odstotkov izdelkov lastne proizvodnje ali slovenskega porekla.

V nedeljo bo tako v Tržiču
praznik slovenske obrti, tradicije in podjetništva.
Trgovanje na stojnicah bo
od 8. do 19. ure, uradno odprtje šuštarskega praznika
pa bo ob 10. uri na parkirišču
tržnice. Za zabavo bo skrbela skupine Calypso, koncert bodo imeli tudi Prifarski
muzikanti. Poskrbljeno bo
za otroški program, vodeno
si bo možno ogledati cerkev
sv. Andreja, narediti Korak
po tržiško, bogat program
pripravljajo tudi v Tržiškem
muzeju.

V atriju Občine Tržič bo med
12. in 13. uro modna revija Nekdanji in današnji sloves tržiških
čevljarjev v izvedbi Kulturnega
društva Folklorna skupina Karavanke. Predstavili bodo zgodovino obuvanja v svetu in
na Slovenskem – vse od prve
obutve do obutve, kakršno poznamo danes. Med Tržičani so
se ohranili tudi številni spomini na čevljarje in njihovo življenje. Drobce o njih bo na modni
reviji interpretiral David Ahačič. Osrednji del modne revije
pa predstavljajo sodobni tržiški
čevljarji.

Za prireditev Šuštarska nedelja velja pogoj PCT, ki ga bo
organizator preverjal ob vstopu na prizorišče. Samoplačniško hitro testiranje bo možno
tudi pred vhodom na prireditveni prostor.
Že včeraj pa so v Galeriji Atrij Tržič odprli razstavo Prata, sovata pa tenstan
krompir, na kateri predstavljajo bogastvo in raznolikost tržiške kulinarične dediščine. Kustos razstave, ki
bo na ogled do 1. oktobra, je
dr. Bojan Knific, sodelavec
Tržiškega muzeja.

ZANIMIVOSTI
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Pasji piknik pasje »žlahte«
Irena Oman iz Stražišča pri Kranju se je po mnogo letih vzreje zlatih prinašalcev odločila, da organizira
srečanje pasje »žlahte«. Prišel je tudi kinološki sodnik Jože Vester, ki ima z zlatimi prinašalci prav
posebno vez.

Jože Vester je imel pred dnevi rojstni dan, Irena Oman mu
je voščila v imenu udeležencev. / Foto: Tina Dokl

Fotografija za spomin / Foto: Tina Dokl
Suzana P. Kovačič
Potoče – Pasji piknik so
imeli v nedeljo na prosto
ru za piknike v Potočah pri
Preddvoru in prizor je bil
res neverjeten. Petintride
set zlatih prinašalcev različ
nih sorodstvenih razmerij,
od komaj nekajmesečnih do
najstarejšega 13,5 leta stare
ga Bountyja, se je podilo, ko
palo v bližnji Kokri, igralo ...
»Občutek imam, da se poz
najo po vonju. Pri zvereh,
na primer lisicah, volkovih
..., to ostane in upam, da ta
zadeva pri psih še ni zamrla.
Danes imajo sicer zraven še
sto drugih opravkov, možno
pa je,« jih je z zadovoljstvom
opazoval Jože Vester iz
Zvirč pri Tržiču, kinološki
sodnik za lovske pasme za
delo in telesne ocene. Nje
gova zgodba, povezana prav
z zlatimi prinašalci, je zelo
zanimiva in jo je rad pode
lil tudi z njihovimi lastniki.
»Na Kinološki zvezi sem bil
v službi in s predsednikom
Kinološke zveze Slovenije

Dobrodelna akcija
Vključi srce
Kamnik – V petek in soboto,
3. in 4. septembra, bo dobrodelna akcija Vključi srce obiskala tudi Kamnik. Z akcijo
organizatorji iz OŠ Ljudevita
Pivka s Ptuja opozarjajo na
osebe s posebnimi potrebami, ki so enakovreden člen
naše družbe. Dogodku se
pridružujejo tudi Občina Kamnik, Osnovna šola 27. julij
Kamnik in zavod Cirius Kamnik. Kolesarji bodo v petek
krenili s Ptuja ter dan okoli 17.
ure sklenili v Slovenia Eco resortu v Godiču. V soboto bo
karavana iz Kamnika krenila
ob 7.45, ko se ji bosta na Šutni pridružila tudi župan Matej Slapar in ravnateljica OŠ
27. julij Kamnik Jasna Lampe.
Pomagate lahko tudi s SMS-sporočilom KOLO5 na 1919.

Poldetom Mačkom sva ob
časno hodila v Beograd na
sestanke. Enkrat mi je ome
nil, da ima v Beogradu en di
plomat leglo zlatih prinašal
cev in da jih v Srbiji ne more
prodati, ker te pasme ne poz
najo. Povedal sem mu, da je
to lovska pasma, ampak vse
stransko uporabna. Zgodilo
se je, da sem šel potem v Be
ograd in enega mladiča pri
peljal za Poldeta, enega za
Pavleta Bojca, kasnejšega
predsednika Kinološke zve
ze Slovenije, in enega za svo
jo ženo. Pripeljal sem jih z
vlakom, žena je dobila psič
ko Hero. To je bila prva psič
ka te pasme, ki je bila regi
strirana v Sloveniji in leta
1976 je imela prvo leglo. Ok
rog devetdesetega leta prej
šnjega stoletja se je 'pojavila'
Irena Oman, začela z vzrejo
zlatih prinašalcev v Sloveni
ji in zdaj vidite, kaj je iz tega
nastalo.« (smeh) Jože Ves
ter je bil pred upokojitvijo
dolgoletni sekretar Kinolo
ške zveze, na pikniku pa so
mu voščili za 87 let. Z žal že

pokojno ženo sta vzredila
več kot sto pasjih mladičev.
Irena Oman si je takšne
ga piknika želela že nekaj
let. Kot je povedala, vseh na
slovov lastnikov sicer nima,
a sedemdeset vabil ji je us
pelo poslati in zbralo se je
35 zlatih prinašalcev. Neka
teri med njimi so izšolani
za terapevtske in reševalne
pse, večinoma pa so (samo)
hišni ljubljenčki. »Za tiste
ga, ki ima zlatega prinašal
ca, veš tudi, kakšen človek
je. Človek, ki se rad crklja in
ki je po duši dober človek,« je
hudomušno pripomnil Jože
Vester. Da je vredno obiskati
pasjo šolo, je povedala lastni
ca Bountyja Maja Zakonjšek
iz Ljubljane. In se spomni
la, kako Bountyju nikakor ni
šel skok v avto, potem pa so
tudi to prav hitro rešili s stro
kovnjakom za vedenje psov.
Govorimo o zlatem pri
našalcu, a barve so dovolje
ne, kot je pojasnil Vester, od
smetanovo rumene (prav
zaprav skoraj bele) do zlate,
ki je najbolj tradicionalna, a

ne preveč temne, ker potem
spominja že na setra (a je
tudi ta barva možna).
»Človek, ki se odloči za
psa, mora imeti občutek, da
ga potrebuje, ne da ga samo
hoče imeti. Lovec ga potre
buje za lov, nelovec ga pot
rebuje za sprehode, rekrea
cijo ... Da ga ima samo zato,
da ga ima in pes v stanova
nju leži in mu je velikokrat
celo napoti, to pa ni dobro
niti za psa niti za ljudi. Če
si ga na primer otrok zares
želi, potem mora tudi sam
skrbeti zanj, ker dobi obču
tek, da je odgovoren, da za
nekoga skrbi, in se to prena
ša potem tudi kasneje v živ
ljenje.«
Nedeljski piknik se je tudi
Jožetu Vestru zdel enkratna
zadeva in spominja se, da so
piknike, ko je bil sam še bolj
aktiven, že imeli. Vsak la
stnik je na nedeljskem pas
jem pikniku v Potočah pove
dal ime in starost psa, kdo
sta njegova pasja mama in
oče, od kod so doma ... Tako
sta se znova srečali sestrici

Razposajeni, igrivi ... / Foto: Tina Dokl

Uživanje v reki / Foto: Tina Dokl
Loti in Žuža, ena živi v Mur
ski Soboti, druga v Naklem
... Družina Germ iz Hrastja
pri Kranju pa je vso ljubezen

do dvajsetmesečne zlate pri
našalke Lune strnila v sta
vek: »Ena sama sreča je priš
la v našo družino.«

Okoli Slovenije v dobrodelni namen
Gorenjska ultramaratonka Špela Šavs se danes iz Preddvora podaja na tek okoli Slovenije. Načrt: v trinajstih dneh preteči
1100 kilometrov in ozaveščati o otroškem raku. Tekla bo za Junake 3. nadstropja.
Maja Bertoncelj
Preddvor – Danes, 3. sep
tembra, ob 8. uri zjutraj bo
pot okoli Slovenije začela
Špela Šavs iz Preddvora, zna
na ultramaratonska tekačica.
Ne bo tekla samo zase. V
organizaciji in s sodelova
njem Lions kluba Kranj bo
dva tedna v septembru, ki je
mesec ozaveščanja o otro
škem raku, tekla za Junake
3. nadstropja. Na kar 1100
kilometrov dolgo dobrodel
no akcijo se podaja izpred
Osnovne šole Matije Valjav
ca Preddvor. Na pot jo bodo

pospremili preddvorski žu
pan Rok Roblek, predsedni
ca Lions kluba Kranj Mojca
Lončarski ter učenci in uči
telji šole. Kot sporočajo, Špe
lo lahko podpremo tudi tako,
da z njo pretečemo del poti.
Prvi izmed trinajstih dni jo
iz Preddvora vodi v Tržič, Be
gunje, Žirovnico, Jesenice,
Kranjsko Goro do Bovca. Na
Gorenjsko se bo znova vrni
la 14. septembra – dvanajsti
dan, ki ga bo zaključila na Je
zerskem. Tam bo po okvir
nem planu 15. septembra
start zadnje, trinajste eta
pe, s ciljem v Kranju. V času

dobrodelnega teka bo pote
kalo zbiranje sredstev za dru
štvo Junaki 3. nadstropja. Pri
spevek lahko nakažete na TRR
Lions kluba Kranj SI56 0700
0000 0709 548 – namen Ju
naki 3. nadstropja ali pa poš
ljete SMS – Junaki5 na 1919.
Zbrana sredstva bodo name
nili za prenovo sobe za starše
na hemato-onkološkem od
delku Pediatrične klinike, ki
jo bodo uredili tako, da bo bolj
uporabna in prijetna.
Dogodek poteka pod ča
stnim
pokroviteljstvom
predsednika Republike Slo
venije Boruta Pahorja.

Špelo Šavs čaka trinajst tekaških dni. Po Gorenjskem
bo tekla danes in nato znova zadnji, trinajsti dan. Tek
okoli Slovenije bo, če bo šlo vse po načrtih, zaključila 15.
septembra v Kranju. /Foto: osebni arhiv
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Triglav po šesto zmago
Slovenska nogometna reprezentanca je s Slovaško
igrala neodločeno, 1 : 1.

Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021

Najboljši plezalci v Kranju
31. stran

Jože Marinček
Kranj – V sredo je slovenska
nogometna reprezentanca v
Stožicah odigrala kvalifikacijsko tekmo četrtega kroga za
svetovno prvenstvo. Nasprotnik je bila Slovaška, končni
rezultat pa 1 : 1. Jutri jo v Stožicah čaka tekma z Malto.
Ligaški del nadaljujejo
ekipe v nižjih ligah. V drugi
slovenski bodo odigrali tekme 6. kroga. Roltek Dob bo
jutri gostil Rudar (16.30), vodilni kranjski Triglav pa bo
gostoval v Lendavi pri Nafti
1903, ki jo vodi nekdanji trener Gorenjcev Dejan Dončič. Triglavani si želijo nadaljevati zmagoviti niz. V
vseh petih krogih so osvojili tri točke. Aktivni bodo

tudi nogometaši v tretji slovenski nogometni ligi zahod. Pari gorenjskih ekip v
4. krogu: Tinex Šenčur : Brinje Grosuplje (danes ob 19.
uri), Eksist Žiri : TKK Tolmin (jutri ob 17. uri), Arol
Škofja Loka : Elta Izola (jutri
ob 17. uri), Svoboda Ljubljana : Sava Kranj (jutri ob 17.
uri) in Šobec Lesce : Postojna (jutri ob 17. uri).
Jutri bodo tekme 2. kroga odigrali nogometaši v gorenjski nogometni ligi. Vse
se bodo začele ob 17. uri,
pari pa so: Naklo : Kondor
Godešič, Bitnje : Velesovo
Cerklje, Bled Bohinj Hirter
: Visoko, Kranjska Gora :
Niko Železniki, Britof : Zarica Kranj in SIJ Acroni Jesenice : Polet.

Triatlon Bled z novostmi
Bled – V nedeljo, 5. septembra, bo potekal Triatlon Bled, ki bo
v znamenju Evropskega mladinskega pokala. Prvi start bo ob
9. uri. Letošnja novost je sprememba trase za popoldanski
olimpijski triatlon (starti od 14. ure), ki bo povezal Blejsko
in Bohinjsko jezero in Triglavski narodni park. Tekmovalci
bodo preplavali 1500 metrov v blejskem jezeru, nato pa se
bodo podali na kolesarjenje proti Bohinjskemu jezeru, kjer
bodo kolesarske čevlje zamenjali za tekaške in pretekli deset
kilometrov okrog jezera. Istočasno bodo na tej novi trasi prišli
na svoj račun tudi t. i. akvabikerji (plavanje in kolo), duatlonci
(kolo in tek) in štafete. Vmes se bo na Bledu odvil še Cici akvatlon za najmlajše, super sprint triatlon za mladince in triatlon
za vsakogar za odrasle. Organizator je TK Trisport Kamnik.

Odbojkarji začenjajo evropsko prvenstvo
Kranj – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca z današnjim obračunom proti Češki (ob 20.15) začenja letošnje
evropsko prvenstvo, ki ga gostijo štiri države. Slovenija brani
srebro. Skupinski del igrajo v Ostravi na Češkem. Po današnji
tekmi z domačini jih jutri v skupinskem delu prvenstva čaka
obračun s Črno goro, v ponedeljek z Belorusijo, v torek z Bolgarijo in v sredo z Italijo.

Nik Čemažar do
uspeha sezone
Kranj – Članska ekipa Kolesarskega kluba Kranj je pretekli konec tedna nastopila
na dveh dirkah v Črni gori,
kjer je na petkovem kriteriju
drugo mesto osvojil Uroš Repše. Na sobotni dirki Adriatic
Race, ki je potekala pod okriljem Mednarodne kolesarske
zveze, pa je zmago slavil Nik
Čemažar. To je največji uspeh sezone. Ekipo že ta teden
čaka nova dirka. Od danes do
nedelje bodo v sosednji Italiji nastopili na Giro del Friuli
Venezia Giulia.

Tekači po naslove na
Soriško planino
Nemški Rovt – Smučarski tekači se bodo jutri na tekaških
rolkah pomerili na poletnem
državnem prvenstvu v vzponu, na progi od Nemškega
Rovta do Soriške planine.
Od 8.45 do 9.45 in od 10.30
do 11.30 bodo zaprti odseki
cest, po katerih bo potekalo
tekmovanje.

Veliki dogodek so v torek
predstavili v Domu na Joštu.
»Če se je prve tekme v kranjski dvorani leta 1996 udeležilo 152 plezalcev iz 24 držav,
je tudi letos številka še vedno primerljiva. Na tekmovanje se je prijavilo 117 tekmovalcev iz 28 držav, kar je glede prijavljenih držav rekord.
Letošnji urnik se je zaradi za
gledalce primernejšega termina za en dan prestavil in
bo potekal v petek in soboto.
Za nami je odlično olimpijsko leto, imamo zlato medaljo, imamo medalje z ostalih
tekem in vem, da so dekleta in fantje zmožni seči po
medaljah, zato bo v dvorani
kljub vsem omejitvam zmagoslavno vzdušje,« je povedal Tomo Česen, vodja tekmovanja.
Na tekmovanju bo nastopila tudi 18-članska slovenska reprezentanca na čelu z
zlato olimpijko Janjo Garnbret. »Vse je bilo usmerjeno na olimpijske igre. Uresničila sem svoj cilj, za katerega sem delala dve leti. Dva
tedna sploh nisem plezala,
niti si nisem mogla predstavljati, da bi se naprezala v
steni. Zdaj sem naredila tri
resne treninge in moram
reči, da se motivacija počasi vrača, ravno prav za tekmo v Kranju. Verjamem, da
me občinstvo lahko dvigne
in mi da še dodatno spodbudo, hkrati pa mi lahko
povzroči še dodaten pritisk,
ker tudi doma hočem pokazati, kaj zmorem. Ne glede na vse je užitek plezati
na domačem terenu,« razmišlja 22-letna Korošica.

V slovenskem taboru optimistično pričakujejo domačo tekmo svetovnega pokala, katere
glavno ime bo zlata Janja Garnbret (na fotografiji četrta z leve). /Foto: Primož Pičulin
Plezala bo še ena slovenska
olimpijka, Gorenjka Mia
Krampl. Letos je najboljši
rezultat dosegla v Villarsu,
kjer je bila osma. »Že nekaj časa nisem tekmovala
v težavnosti, zato težko rečem, kaj pričakujem. Zagotovo pa si želim ponovno nastopiti v finalu pred
domačim občinstvom,« je
povedala. Poleg njiju bodo
v ženski konkurenci izmed
Slovenk v Kranju plezale še
Lučka Rakovec (pred dvema letoma v Kranju tretja),
Vita Lukan (na zadnji tekmi
v težavnost v Brianconu je
bila tretja, prav na vseh letos pa v finalu in je trenutno tretja na lestvici svetovnega pokala v težavnosti), Tjaša Slemenšek, Lucija
Tarkuš, Lana Skušek, Katja
Debevec, Sara Čopar in Liza
Novak, v moški pa Luka Potočar, Domen Škofic, Martin Bergant, Milan Preskar,

Anže Peharc, Žiga Zajc, Andrej Polak in Timotej Romšak. Med fanti je na lestvici v
težavnosti najvišje Potočar,
na sedmem mestu.
Selektor in trener slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazd
Hren poudarja, da so sedaj
povsem osredotočeni na domačo tekmo svetovnega pokala v Kranju in nato na svetovno prvenstvo v Moskvi:
»Domače tekme smo vedno
veseli, v ponos nam je, da
se lahko predstavimo pred
svojimi navijači in jim poskusimo pripraviti čim boljši šov. Domači navijači naredijo v dvorani vedno odlično vzdušje in verjamem,
da lahko s tem od vsakega
posameznika iztisnejo še
kakšen odstotek moči več.«
Tekmo organizira Planinska zveza Slovenije pod
okriljem Mednarodne zveze za športno plezanje. Jože

Rovan, predsednik Planinske zveze Slovenije, je v
ospredje postavil 25-letno
tradicijo kranjske tekme,
njen pomen za slovensko
plezanje in za prepoznavnost slovenskega športa.
Plezalke in plezalce je pozdravil tudi župan Mestne
občine Kranj Matjaž Rakovec in zbrane razveselil z informacijo, da občina razvija
načrte o gradnji plezalnega
centra z večnamensko športno dvorano.
Tekmovanje v Kranju se
bo začelo danes, ko bodo
med 8. in 20. uro kvalifikacije, jutri med 9. uro in 11.30
bo polfinale, nato pa ob 18.
uri finale za ženske, ob 19.
uri pa še za moške. Vstopnice so na voljo na prodajnih
mestih Eventima po Sloveniji, na njihovi spletni strani
in na sedežu Planinske zveze Slovenije. Ogled kvalifikacij je brezplačen.

Jeseničani tresli mrežo Blejcev
V sredo se je na Bledu začelo hokejsko tekmovanje za Pokal Slovenije. Naslov branijo Jeseničani, ki so po visoki zmagi
nad Blejci že v polfinalu. Finale bo jutri.
Maja Bertoncelj
Bled – V sredo sta na Bledu bili
odigrani dve četrtfinalni tekmi Pokala Slovenije. Na prvi
so hokejisti HK Slavija Junior z 8 : 1 premagali HDK Maribor, na drugi pa HDD SIJ
Acroni Jesenice s kar 16 : 1 gostitelje turnirja HKMK Bled.
Jeseničani so trikrat zadeli v prvi tretjini, osemkrat v
drugi in še petkrat v tretji, v
kateri so častni zadetek dali
tudi Blejci. To je bila ponovitev lanskega finala, v katerem
so Jeseničani gorenjske sosede premagali s 7 : 1. Zmaga je
bila pričakovana. Ne le da so
Železarji v turnir vstopili kot
branilci naslova, dobro formo so pokazali tudi na štirih

Hokejisti Jesenic so v sredo v četrtfinalu Pokala Slovenije prepričljivo premagali gostitelje
turnirja, Blejce. Njihovo mrežo so zatresli kar šestnajstkrat. / Foto: Primož Pičulin

pripravljalnih tekmah in na
uvodni tekmi državnega prvenstva s kar 10 : 1 premagali
Celjane. Včeraj sta bili na Bledu odigrani še dve četrtfinalni
tekmi (HK Celje : HK Hidria
Jesenice in HK SŽ Olimpija :
HK Triglav). Rezultata do zaključka naše redakcije še nista bila znana.
Danes bo polfinale, v katerem bodo Jeseničani igrali s
Slavijo (ob 16.30), v drugem
polfinalu pa se bosta pomerila zmagovalca včerajšnjih četrtfinalnih obračunov. Finale
bo jutri ob 20. uri. Železarji
si želijo v vitrino dodati novo
lovoriko, kar bi bila dobra popotnica pred začetkom Alpske hokejske lige, ki bo sledil
teden kasneje.

EKONOMIJA, FINANCE
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Gospodarska rast se krepi, inflacija pa tudi
Gospodarska aktivnost se je v drugem četrtletju že zelo približala predkrizni ravni. Razmere v industriji so se izboljšale, okrepila se je zasebna potrošnja.
Cveto Zaplotnik
Kranj – »Svetovna gospodarska aktivnost se kljub oviram v mednarodni trgovini
in širitvi novih različic koronavirusa še naprej hitro
povečuje, še izraziteje okreva evrsko območje. Tudi v
Sloveniji se je gospodarska

so bile cene življenjskih
potrebščin avgusta višje za
0,1 odstotka. Na to so najbolj
vplivale podražitve storitev,
ki so povezane z osebnimi
vozili, podražitve gospodinjskega pohištva ter pocenitve
oblačil in obutve.

je v primerjavi s prvim četrtletjem zvišal za 1,9 odstotka in je bil le še za 0,2 odstotka nižji kot v zadnjem četrtletju leta 2019, ko še ni bilo
epidemije novega koronavirusa. Na krepitev gospodarske aktivnosti so vplivali različni dejavniki. Okrepila se
je zasebna potrošnja, gospo-

Bruto domači proizvod
se je v drugem četrtletju
na letni ravni zvišal za
več kot 16 odstotkov.
K zvišanju so največ
prispevale končna
potrošnja gospodinjstev
in bruto investicije.

V drugem letošnjem četrtletju je bilo v državi
zaposlenih 14 tisoč delavcev več kot pred enim
letom. Večina novih zaposlitev je bila v predelovalnih
dejavnostih, zdravstvu in socialnem varstvu, drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih in gradbeništvu.
aktivnost v drugem četrtletju močno povečala in se že
približala ravni pred krizo,«
ugotavljajo v Banki Slovenije in dodajo: »Aktualni gospodarski kazalniki ob sicer visokem tveganju zaradi
slabšanja epidemiološke slike nakazujejo visoko gospodarsko rast tudi v tretjem četrtletju.«

Motnje pri dobavah in
pomanjkanje delavcev
Na evrskem območju se
je bruto domači proizvod
(BDP) po padcu v prvem četrtletju v drugem povečal za
dva odstotka, v Sloveniji se

dinjstva so ponovno močno povečala izdatke tudi za
trajnejše dobrine. Razmere
v industriji so se izboljšale,
a s težavami na proizvodni
strani, kjer podjetja čedalje
pogosteje poročajo o motnjah v dobavnih verigah, pomanjkanju delavcev in višjih
vhodnih stroških. Ob močnem povpraševanju se podjetja vse več odločajo tudi za
investicije.

Brezposelnost se
zmanjšuje
Razmere na trgu dela
se ob okrevanju storitvenih dejavnosti še naprej

Na trgu dela je veliko povpraševanje tudi po delavcih v gradbeništvu.
izboljšujejo in so po nekaterih kazalnikih trenutno že
boljše kot pred krizo. Registrirana brezposelnost se je
do konca julija kljub poteku
subvencioniranja začasnega
čakanja na delo še dodatno
zmanjšala in je bila s 70.655
brezposelnimi že približno
za tisoč brezposelnih manjša kot ob koncu julija 2019.
Podjetja so v drugem četrtletju razpisala rekordno visoko število prostih delovnih mest, za katera pa vedno težje dobijo primerne

delavce. Povprečne bruto
plače so bile junija za 7,7 odstotka višje kot pred enim letom, pri tem pa so plače v javnih storitvah porasle za 9,1
odstotka, v dejavnostih zasebnega sektorja pa za 7,1
odstotka.

Inflacija na letni ravni
2,1-odstotna
Ob krepitvi tujih in domačih cenovnih pritiskov se
zvišuje tudi inflacija. Po podatkih državnega statističnega urada so bile avgusta

Prenovljen supermarket odprl vrata
Notranjost prenovljenega supermarketa Spar v Kranju je zasnovana po modernih trgovskih smernicah,
ob prenovi pa so v Sparu Slovenija mislili tudi na trajnostni vidik trgovine.
Simon Šubic
Kranj – Slaba dva meseca po
njegovem zaprtju so v sredo odprli prenovljen supermarket Spar na Zoisovi ulici
v Kranju (nasproti sodišča),
ki sicer na tej lokaciji obratuje že 28 let. Vrednost investicije je znašala približno
760 tisoč evrov in je zajemala predvsem celovito prenovo notranjosti trgovine skladno z novim konceptom, ki
ga uvajajo v vse svoje trgovine, so razložili v podjetju
Spar Slovenija. Sodoben supermarket se razprostira na
skupaj 1194 kvadratnih metrih površine, v njem bo še
naprej delalo dvajset zaposlenih, pred trgovino pa je
parkirišče za osemdeset vozil, so dodali.
Notranjost prenovljene trgovine je zasnovana v skladu z modernimi trgovskimi smernicami, v naravnih tonih in materialih, veliko pozornost pri obnovi pa so namenili svežemu
programu, so pojasnili v

Sparu. Sodobno oblikovan
oddelek sadja in zelenjave
je postavljen v ospredje trgovine in vključuje tudi izdelke slovenskih pridelovalcev, ki so nameščeni na lesenem kozolcu. Na voljo so
tudi oddelek kruha in peciva s posebnim samopostrežnim oddelkom, delikatesa
ter dobro založeni mesnica
in ribarnica. V obnovljenem

supermarketu je kupcem na
voljo ponudba z alternativno
prehrano in oddelek »Spar
to go« s pripravljenimi jedmi, sendviči in solatami, ki
jih lahko kupci odnesejo s
seboj. Novost so tudi tri samopostrežne blagajne, ki
omogočajo hitrejši nakup.
ObprenovisovSparuSlovenija mislili tudi na trajnostni
vidik, saj ima supermarket

vgrajeno varčno razsvetljavo
LED in nov sistem hladilne
tehnike, ki namesto okolju
neprijaznega hladiva, plina
R-404A, uporablja plin CO2.
Kot večina trgovin Spar in
Interspar ima supermarket v
Kranju urejeno zbiranje povratne embalaže v avtomatih Tomra, s čimer v podjetju
Spar Slovenija podpirajo krožno gospodarstvo.

cene življenjskih potrebščin
na letni ravni višje za 2,1 odstotka, pri tem pa so se cene
blaga v enem letu v povprečju zvišale za 2,9 odstotka,
storitev pa za 0,8 odstotka.
Na letno inflacijo so najbolj
vplivale podražitve dizelskega goriva za 29,6 odstotka,
bencina za 26 odstotkov, tekočih goriv za 21,6 odstotka,
izdelkov in storitev v restavracijah za 3,7 odstotka ter
pocenitve paketov za počitnice v tujini za 13,3 odstotkov. V primerjavi z julijem

K letni rasti cen so ob višjih svetovnih cenah nafte
največ prispevali energenti, a v zadnjih mesecih se je
izrazito podražilo tudi neenergetsko industrijsko blago, ki je avgusta letos doseglo eno najvišjih podražitev
od začetka leta 2009 dalje,
ugotavljajo v Banki Slovenije in dodajajo, da so se podobno zvišale tudi cene storitev, predvsem gostinske in
nastanitvene, kar povezujejo z višjimi cenami surovin
in stroški dela ter nadomeščanjem izgub po dolgotrajnem zaprtju dejavnosti.

Predlagana sprememba
obdavčitve virtualnih valut
Cveto Zaplotnik
Kranj – Finančna uprava
predlaga sprejetje zakona,
s katerim bi uredili obdavčitev virtualnih valut. Po
njenem predlogu bi imeli
zavezanci glede obdavčitve
dohodkov, ki so jih dosegli s prodajo virtualnih valut,
dve možnosti obdavčitve –
glede na unovčeni znesek
ali glede na ustvarjeni dobiček. Po prvem predlogu
naj bi unovčeni znesek obdavčili po 10-odstotni stopnji in po drugem ustvarjeni dobiček po 25-odstotni
stopnji, v obeh primerih
pa bi to veljalo le za fizične
osebe, ki so slovenski davčni rezidenti, in ne za pravne osebe. Če je zavezanec
leta 2018 kupil en bitcoin za

3000 evrov in ga zdaj unovčil za 40 tisoč evrov, bo po
prvi različici plačal desetino unovčenega zneska, to je
4000 evrov davka, po drugi
pa četrtino od ustvarjenega dobička 37.000 evrov,
to je 9250 evrov. Finančna
uprava predlaga tudi uvedbo mejnega zneska, za koledarsko leto naj bi znašal
15.000 evrov, za katerega
ne bi bilo treba plačati davka od unovčenja oziroma
od dobička, ustvarjenega s
prodajo.
V finančni upravi želijo s
predlaganim zakonom slediti velikim spremembam
na področju virtualnih valut ter uvesti obdavčitev, ki
bi omogočila enostavne davčne napovedi in enostavno
pobiranje davka.

Ne pristajajo na omejevanje dejavnosti

Prenovljeni supermarket Spar v Kranju od srede spet obratuje. / Foto: Tina Dokl

Ljubljana – Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je na ponedeljkovi seji obravnaval aktualne razmere in ob
tem sklenil, da v primeru novega vala epidemije novega koronavirusa ne bodo pristali na morebitno vnovično zapiranje ali
omejevanje dejavnosti. Državo so pozvali, da čim prej omogoči brezplačno samotestiranje zaposlenih v gospodarstvu.
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Na Pokljuki s helikopterja
padle baterije
Simon Šubic
Rudno polje – V bližini smučišča Viševnik na Pokljuki
se je v sredo okoli 12.45 pri
letu helikopterja raztresel
tovor z nevarnimi snovmi,
je poročala uprava za zaščito in reševanje. Prostovoljni gasilci z Bleda in iz Bohinjske Bistrice so z vpojnim sredstvom posuli okoli
petdeset kvadratnih metrov
onesnažene površine in prenesli del tovora do ceste. Kot
smo izvedeli, so se s helikopterja snele baterije sončne
elektrarne s koče Planika.

Tik pred pristankom se je
namreč zlomila lesena paleta, na kateri so bile baterije
naložene.
Na Policijski upravi Kranj
so pojasnili, da v dogodku ni
bil nihče poškodovanj, ogrožanja niso ugotovili, prav
tako po prvih zbranih obvestilih niso zaznali znakov kaznivega dejanja. »Z ugotovitvami je policija seznanila
pristojno službo za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov ter pristojno državno tožilstvo,« je povedal Bojan Kos, tiskovni predstavnik PU Kranj.

Primera računalniške
kriminalitete
Simon Šubic
Kranj – Gorenjski kriminalisti so ta teden obravnavali dva primera računalniške
kriminalitete. V enem primeru je oškodovanec nasedel lažni »Microsoftovi«
oddaljeni pomoči in goljufom omogočil dostop do računalnika, v drugem primeru pa je bil prijavljen
vdor v računalniški sistem

s prestrezanjem podatkov
in tatvina virtualnega denarja, so sporočili s Policijske
uprave Kranj.
Policisti pozivajo k samozaščitnemu ravnanju in
previdnosti pri dostopanju
do svetovnega spleta. »Ne
omogočajte dostopa do računalnika in svojih podatkov in ga zaščitite z ustrezno protivirusno zaščito,«
še svetujejo.

Objavljamo seznam cest, ki
so najbolj nevarne za šolarje
Ob vrnitvi otrok v šolske klopi so gorenjski policisti pripravili seznam najbolj kritičnih točk na šolskih
poteh po Gorenjskem. Tam morajo biti vozniki še posebej previdni.
Simon Šubic
Kranj – Križišče za Podmežaklo na Jesenicah, Koroška
cesta pri Gimnaziji Kranj
in Partizanska cesta v Tržiču. To je le nekaj lokacij iz
seznama najbolj kritičnih
točk na šolskih poteh po
Gorenjskem, ki so ga ob začetku šolskega leta pripravili na Policijski upravi Kranj.
Na objavljenih lokacijah, ki
jih naštevamo v nadaljevanju, morajo biti vozniki še
posebej previdni in pozorni
na otroke na cesti, sporočajo policisti.
Jesenice: Podkočna, križišče za Podmežaklo. Zelo
obremenjen odsek, na prometni površini ni prehodov

za pešce, prečkanja ceste pa
so pogosta. V naseljih, kjer
zaradi konfiguracije ceste
pločniki ali pasovi za pešce
niso mogoči, so ponekod
vzpostavljene cone z omejitvijo hitrosti na 30 km/h.
Bled: Kritična mesta so
prehodi za pešce, ki potekajo čez glavne ceste v naseljih zaradi velike gostote
prometa.
Škofja Loka: Trenutno je
aktualno delovišče na cesti v
naselju Godešič.
Radovljica: Na cesti mimo
Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce je v primeru kršitev
nevarnost s strani voznikov
tovornih vozil, ker gre za območje, kjer je zanje promet
prepovedan.

Več tatvin koles in skirojev
Kranj – Gorenjski policisti so v zadnjem obdobju obravnavali
večje število tatvin koles, običajnih in električnih, tatove pa so
zanimali tudi električni skiroji. Na območju Kranjske Gore so
tako pred dnevi neznani storilci odtujili električni kolesi, na
Orehku pa običajni kolesi. V zadnjem mesecu dni so električna
kolesa ukradli v Ukancu (nezavarovano kolo, prislonjeno ob
drevo), Lescah (zaklenjeno na nosilcu na počitniški prikolici)
in Gozdu - Martuljku (pritrjen z verigo za kolesa ob podpornik
tende). V Mojstrani je nekdo ukradel običajno kolo, ki je bilo
prislonjeno na cvetlično korito. V tem obdobju sta izginila
tudi dva električna skiroja – v Kranju izpred garažnih vrat, v
Retečah pa z javnega kraja.

Vlomilca prijeli na kraju zločina
Kranj – Kranjski policisti so v sredo na Primskovem pri Kranju
obravnavali vlom v prodajalno. V sodelovanju z varnostno
službo so na kraju prijeli dva osumljenca in jima zasegli stvari
v vrednosti okoli 2200 evrov. Kranjskogorski policisti pa so
preiskali avgustovski vlom v prodajalno v Podkorenu, za kar
so kazensko ovadili enega osumljenca. Vloma nista povezana,
pojasnjujejo na policiji.

Mladoletnik zanetil ogenj
Jesenice – V spominskem parku na Jesenicah je prejšnji teden
zagorelo drevo. Jeseniški policisti so ugotovili, da je krivec za
požar mladoletnik, ki je pred vrstniki zanetil ogenj. Obravnavajo ga zaradi vandalizma in prekrška, s katerim bodo zaradi
mladoletnosti kršitelja seznanili pristojno sodišče.

Obnemogla na
zahtevni poti na Triglav

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

Kranjska Gora – Na območju Triglava sta v sredo obnemogla dva tuja planinca.
Na očaka sta se vzpenjala
po zahtevni poti čez Prag in
na višini okoli 2000 metrov
povsem obnemogla. V dolino
ju je pripeljal helikopter.
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Partizanska cesta v Tržiču / Foto: Tina Dokl

Tudi v okolici Osnovne šole Franceta Prešerna v Kranju je
gostota prometa velika. / Foto: Tina Dokl
Kranj: Center Kranja z
okolico, kjer je največja frekvenca vozil, predvsem Koroška cesta (gimnazija),
Osnovna šola Franceta Prešerna in Planina.
Tržič: Lom pod Storžičem
– šola je locirana na ovinku, zaradi infrastrukturnih
omejitev je manjša prometna varnost; Podljubelj – ni
površin za pešce; Koroška
cesta iz smeri naselja Ravne proti Tržiču – vozišče je
ozko, nepregledno in poteka
v ovinku, vendar je zarisana
modra črta za pešce in prepoved parkiranja za vozila;
Partizanska cesta (od cerkve
sv. Andreja do osnovne šole
Tržič) – na odseku je prepovedan promet v času začetka

in konca šolskega pouka, cesta je ozka in nepregledna, zato kljub signalizaciji nevarna; Kovor – kljub
zarisanemu modremu pasu
za pešce in hitrostnim oviram je vozišče nepregledno
in ozko, zato je kljub temu
potrebna previdnost; Križe
– pri Osnovni šoli Križe se
pločnik konča še pred šolo
pri uvozu na glavni parkirni prostor, ravno tako je nevarnost pri prečkanju glavne ceste pri kmetijski zadrugi; Senično – tvegano območje, veliko prometa, ni površine za pešce, gre pa za glavno cesto, kjer vozišče poteka
večinoma v ovinkih; Retnje
– na klancu iz smeri Loke ni
šolske poti.

Prvi posredovalci jutri na Jezerskem
Na jutrišnjem 4. srečanju prvih posredovalcev na Jezerskem bo v tekmovalnem delu nastopilo šestnajst
ekip iz vse Slovenije, prireditev si lahko ogledajo tudi obiskovalci.
Simon Šubic
Zgornje Jezersko – Planšarsko jezero na Jezerskem bo
jutri prizorišče 4. srečanja
prvih posredovalcev, ki ga
organizira Društvo prvih
posredovalcev. To so prostovoljci, večinoma iz vrst gasilcev, ki so usposobljeni za
postopke oživljanja ter ukrepanje pri možganski in srčni kapi, hudih krvavitvah,
odstranitvi tujkov iz dihal
... »Prvi posredovalci do izraza najbolj pridejo v oddaljenih krajih, kjer reševalno vozilo potrebuje več časa
za prihod,« je razložil Dejan
Rogelj, ustanovitelj in vodja
društva, ki skrbi za promocijo pomena dela prvih posredovalcev v javnosti.

Srečanja prvih posredovalcev imajo že ves čas tekmovalni značaj, saj se na
njem pomerijo ekipe z različnih koncev Slovenije. Letos bo v tekmovalnem delu
sodelovalo šestnajst ekip.

Jutrišnja prireditev, ki bo
potekala od 8.30 do 17. ure,
je odprta tudi širši javnosti,
za obiskovalce pa pripravljajo zanimiv spremljevalni
program. Med 13. in 14. uro
bo potekala prikazna vaja,

Po Kranju in Preddvoru tokrat srečanje prvih posredovalcev
gostijo na Jezerskem. / Foto: DPP

na kateri bodo sodelovali
kranjski policisti in poklicni gasilci ter ekipa Nujne
medicinske pomoči Reševalne postaje Ljubljana. Od
12. do 14. ure se bodo obiskovalci lahko seznanili z
delom vodnika reševalnega
psa, ves čas srečanja bo na
voljo učenje oživljanja v šoli
prve pomoči Ukrepam prvi,
predstavljal se bo tudi Zavod Reševalni pas (Ustvarimo reševalni pas na avtocestah), na voljo bo jahanje konj, ogled gasilskega in
policijskega vozila ...
Prireditev bo potekala na
prostem, ob tem pa organizatorji obiskovalce prosijo,
naj upoštevajo temeljne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni covid-19.

www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO
POGOVOR
ZANIMIVOSTI
ZGODBE
RAZGLED

Divja Slovenija ujeta na film
S premiero v Arboretumu Volčji Potok je svojo pot po domačih in tujih kinematografih začel težko pričakovani slovenski dokumentarni film Divja Slovenija,
ki se z lahkoto kosa z najboljšimi dokumentarnimi filmi tujih produkcij. Ustvarjalci z Matejem Vraničem na čelu so s kamerami veliko dni preživeli tudi na
Gorenjskem.
Jasna Paladin

Belka, prebivalka zasneženih gora / Foto: Divja Slovenija

močerade in belke, nekaj
posnetkov pa je tudi z Velike planine, kjer smo ovekovečili cvetenje žafranov.
Je pa z Gorenjsko povezana anekdota, ki bi potek celotnega snemanja lahko korenito spremenila; zaradi
poslabšanja vremena bi namreč lahko za vselej ostali
na gori. Z Rožletom Bregarjem in mojo drago smo se
na prvi snemalni dan prvega
novembra podali na Kriške
pode, kamor smo 30-kilogramske nahrbtnike z opremo znosili na ramah. Vremenska napoved je bila bolj
ugodna, a je naslednja dva
dni na polno snežilo, zaloge
hrane so nam pošle, nekaj
malega sam je sicer uspelo
posneti, a bolj nas je skrbelo, kako nam bo v snežnem
metežu po globokem snegu
uspelo priti v dolino. K sreči
nas je Rožle s GPS-napravo
varno pripeljal v dolino. Divjo Slovenijo smo v dobesednem pomenu tako izkusili že v prvih treh snemalnih
dneh,« nam je povedal Matej Vranič, ki se s fotografijo
živali in rastlin ukvarja že tri
desetletja. Lepote Slovenije
ga pri tem projektu niso presenetile, je pa opazil, da določene živali z leti izgubljajo
svoj teritorij. »Vse te zgodbe
sem si s fotografij želel spraviti na film in gledalcem
predstaviti, kako lahko doživimo svet, če se odpravimo
v divjino. Pa ne le divjino. V
Sloveniji je značilno, da presenetljivo veliko divjih živali živi v urbanem okolju in
prav te me najbolj zanimajo

Kultura
V Prešernovem gledališču
sezona z odličnimi besedili in
vrhunskimi režiserji ... Stran 22

Pogovor
Rusinja Julija Lukinova –
učiteljica ruščine, trenerka
Brainobrain, doula ... Stran 23

Dobrih osemdeset minut dolg naravoslovni dokumentarni film Divja Slovenija, pod katerega se podpisuje Matej Vranič, predstavlja zelo pestro favno
in floro Slovenije, pri čemer se osredotoča na sesalce in ptice, prikazane pa so
še nekatere zanimive vrste
dvoživk, rib in žuželk ter
rastlin. Z zraka preko živali in njihove zgodbe ter z izjemnimi posnetki predstavlja pet ekostistemov – alpski svet, kraško podzemlje,
Jadransko morje, gozdovi

Dinaridov in neskončne panonske ravnice.
»Natančnih lokacij, na katerih smo snemali, ne želimo predstaviti, saj bomo določenim živalskim vrstam,
kot so denimo divji petelin in druge, ki so zanimive fotografom, s tem naredili veliko več škode kot koristi. Živali pri nas imajo že
tako majhen živalski prostor in zares si ne želimo,
da bi bile še bolj oblegane.
Smo pa bili na Gorenjskem
razumljivo največ prisotni v
Triglavskem narodnem parku, kjer smo posneli kozoroge, gamse, svizce, planinske

Film predstavlja približno petdeset živalskih zgodb – tudi
medvedjo. / Foto: Divja Slovenija

Avtor filma Matej Vranič skupaj z enim od snemalcev Miranom Krapežem / Foto: Divja Slovenija
– lisice, srne, kune, zajci,
sove in veliko drugih živali
živi le streljaj od naših hiš.«
Priprave so bile zelo temeljite, a živali so pogosto pokazale, da niso igralci, zato so scenarij nenehno
spreminjali in se prilagajali

razmeram. Poznavanje živali je bilo ključno – prav vsaka ima namreč svoj karakter
–, še bolj pa potrpežljivost in
tudi sreča. Za nekajminutnimi posnetki se namreč
skrivajo dnevi ali celo tedni
snemanj v mrazu ali temi, v

Ustvarjalci so snemali tudi v visokogorju Triglavskega
narodnega parka. / Foto: Divja Slovenija

popolni tišini, tako da so se
ustvarjalci kar najbolj zlili z
naravo. Vse so posneli v letu
in pol, še pol leta pa je bilo
potrebnega za montažo. Ekipa ustvarjalcev je štela petnajst posameznikov, za najlepše posnetke pa sta poleg
Mateja Vraniča poskrbela še
snemalca Miran Krapež in
Jure Novak, Rožle Bregar pa
je bil denimo odgovoren za
posnetke z dronom.
Matej Vranič je najbolj ponosen, da jim je kljub – kot
se je sam izrazil – mikro proračunu (vse skupaj je stalo
186 tisočakov) uspelo ustvariti izjemen film. Divja Slovenija je trenutno že v programu petih mednarodnih
filmskih festivalov, kjer so
jo sprejeli z navdušenjem,
prav tako pa bo še vso jesen
na ogled tudi v slovenskih
kinematografih.

Razstava
O življenju v času podnebnih
sprememb pripoveduje razstava
Na vroči strani Alp. Stran 24
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Od petka do petka

Predlagana kazen za
žaljenje politikov
Simon Šubic

Kazni za žaljenje
poslancev?
Poslanci bodo v okviru obravnave predloga novele
zakona o javnem redu in miru odločali tudi o uvedbi
globe za nedostojno vedenje do uradne osebe in najvišjih
predstavnikov oblasti. / Foto: arhiv GG

Foto: arhiv GG

Protestna ljudska skupščina je na Blejskem otoku razvila
antifašistično zastavo. / Foto: Janez Zalaznik

Tržaški pisatelj Boris Pahor je praznoval 108. rojstni dan.

Predlog novele zakona o
javnem redu in miru vsebuje
tudi določilo o uvedbi denarne kazni za nedostojno vedenje do uradne osebe pri uradnem poslovanju ter najvišjih predstavnikov oblasti in
njihovih bližnjih. V zakonu
bi tako določili, da se z globo
od 500 do 1000 evrov kaznuje oseba, ki »se prepira, vpije ali se nedostojno vede do
uradne osebe pri uradnem
poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem ali do
najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega, s takšnim
vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje
njegovemu ugledu in takšno
vedenje pooblaščena uradna
oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju
kršitve«. Predlog dopolnila
je pripravilo notranje ministrstvo, vložili so ga poslanci SDS, NSi in SMC, z njim
pa soglaša tudi vlada. »Glede na intenziviranje groženj
poslancem in drugim visokim predstavnikom države v zadnjem času se bodo
taki primeri nedostojnega

vedenja lahko prekrškovno procesirali tudi, če bodo
takšna ravnanja osebno
zaznale pooblaščene uradne osebe na kraju kršitve,«
so pojasnili v sporočilu vlade
po sredini dopisni seji. Naj
spomnimo: ob obravnavi zakona o nalezljivih boleznih v
državnem zboru je bilo več
poslancev žrtev verbalnih
napadov nasprotnikov zakona. Vodje poslanskih skupin so tedaj ocenili, da je treba spremeniti varovanje državnega zbora, v koalicijskih
vrstah pa so pozvali k spremembi kazenskega zakonika, da bi napad na predstavnike oblasti postalo kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in ne več le
na predlog oškodovanca. Na
ministrstvu za pravosodje
predlog še pripravljajo.

Janša predstavil pogoje
SDS za sodelovanje
Predsednik SDS in premier Janez Janša je v soboto na regionalnem srečanju
stranke v Leskovcu pri Krškem predstavil pogoje SDS
za sodelovanje v prihodnjih
vladnih koalicijah. Med njimi so delo za skupno dobro in ne za lastne interese
ter postavljanje interesov
slovenskih ljudi v ospredje,
zato govora o odprtih mejah in migrantskih koridorjih ne more biti. Med pogoji, ki jih je še navedel Janša,

so še striktno spoštovanje
vrednot slovenske ustave,
stranke, ki bodo sodelovale s
SDS v prihodnji koaliciji, pa
morajo tudi vnaprej povedati, da bodo podprle resolucijo Evropskega parlamenta
o obsodbi vseh totalitarnih
režimov. Odzvali so se že v
opozicijskih strankah, ki večinoma (razen SNS) zavračajo možnost sodelovanja s
SDS. »To je nekako tako, kot
bi največji pretepač in zdrahar v razredu postavil pogoje, kdo lahko sedi z njim v
klopi, se ga pa vsi izogibajo,« je dejal prvak LMŠ Marjan Šarec. Oglasili so se tudi
v NSi, kjer si želijo sodelovanja z vsemi strankami, s katerimi si delijo vizijo razvoja Slovenije.

Protest na Blejskem
otoku
Ob robu Blejskega strateškega foruma je Protestna
ljudska skupščina v sredo
na Blejskem otoku razvila
antifašistično zastavo. »Z
njo jasno sporočamo, da ne
pristajamo na zlorabo oblasti, ki jo udejanja Janez Janša
in njegova vlada,« so sporočili. Ob tem so slovenske in
evropske voditelje pozvali,
naj zaščitijo vladavino prava v Sloveniji. Obenem so
za danes napovedali vseslovenski shod proti fašizmu in
nacizmu na Trgu republike
v Ljubljani.

Zaposleni na STA pisali
Bruslju
Predstavniki zaposlenih
na STA so ta teden na najvišje predstavnike EU s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen na
čelu naslovili pismo, v katerem so opozorili, da sta od
začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU minila že
dva meseca, a kljub izraženim drugačnim pričakovanjem vprašanje financiranja
STA še ni rešeno. Naslovnike pisma so prosili za podporo vnovičnemu pozivu vladi,
naj nemudoma in brez pogojevanj zagotovi sredstva
za delovanje STA.

Boris Pahor praznoval
108. rojstni dan
Zamejski pisatelj Boris
Pahor je 26. avgusta praznoval 108. rojstni dan. Ob
osebnem prazniku je prejel
številne čestitke iz vrst slovenske politike in zamejskih Slovencev. »Dragi akademik Boris Pahor, najbolj
iskrene čestitke za Vaš visok
osebni jubilej. Slovenci smo
Vam za vse zelo hvaležni in
ponosni na Vas. Vse najboljše,« je na tvitnil predsednik
republike Borut Pahor. Premier Janez Janša pa je prav
tako na Twitterju zapisal:
»Vse najboljše, velik človek
in velik Slovenec. Iskrene
čestitke za 108. rojstni dan!«

Slovenci v zamejstvu (814)

Sosedje na Bistriški planini
Jože Košnjek

med sosedi

Leta 2017 je bilo na Dobraču, »podrti« gori nad Ziljsko
dolino, prvo čezmejno srečanje predstavnikov Koroške in Slovenije, posebej Gorenjske. Organizatorji so bili
Klub 99, Fara Čače (Saak)
pod Dobračem, Slovensko
prosvetno društvo Dobrač z
Brnce (Fuernitz) in Slovensko planinsko društvo iz Celovca. Urban Popotnig, upokojeni profesor Slovenske
gimnazije v Celovcu iz Bistrice na Zilji, pa je lani predlagal, da bi se ta srečanja selila. Pobuda je bila sprejeta
in letošnje srečanje bo jutri,
v soboto, 4. septembra, na
Bistriški planini (Feistritzer
Alm) nad Ziljsko dolino.
Nanj niso vabljeni le Korošci in Gorenjci z obeh strani
Karavank, ampak tudi predstavniki Kanalske doline

v Italiji, ki je bila do konca
prve svetovne vojne del Koroške oziroma avstro -ogrske monarhije, pa tudi sama
planina leži v Avstriji in Italiji. Čeznjo so po prvi vojni potegnili mejo.
Zbirališče udeležencev
jutrišnjega čezmejnega srečanja na Bistriški planini
bo ob 7.45 pred Staro pošto v Bistrici na Zilji (Feistritz an der Gail), ki sta jo
obnovila in s tem ohranila

zakonca Pepca in Ludvik
Druml. Na planino se bo
mogoče peljati s svojim avtomobilom, organiziran pa
bo tudi prevoz, vendar se je
treba še danes prijaviti na
elektronski naslov margit.
gregori@ktn.gv.at ali po telefonu 04242 57571 28. Za
udeležbo je treba imeti potrdilo PCT. Ob 8.30 bodo
udeleženci na parkirišču
na Bistriški planini, od koder se bo mogoče povzpeti

Preteklo soboto so se mnogi Selani zbrali v farni
dvorani, kjer je domače športno društvo DSG Sele
pripravilo sprejem za svojo članico biatlonko Dunjo
Zdouc. Dunja je februarja letos kot članica mešane
avstrijske štafete na svetovnem prvenstvu v biatlonu
na Pokljuki osvojila srebrno kolajno. Dunja je
zavedna Slovenka. V njeni družini je pogovorni jezik
slovenščina.

Urban Popotnig iz Bistrice
na Zilji je bil med pobudniki
za organizacijo jutrišnjega
čezmejnega srečanja na
Bistriški planini nad Ziljo.
na Ojstrnik (Oisternig). Do
vrha je eno uro hoje. Ob
10.30 se bo začel pohod do
kapele. Med potjo bo Gerhard Hohenwarter predaval

o geoloških posebnostih
Karnijskih Alp, Walter Merlin bo predstavil problematiko planine na državni meji,
nekdanji župan občine Naborjet v Kanalski dolini Allesandro Oman pa bo pripovedoval o Kanalski dolini. Ob
pol dvanajstih bo v kapeli
maševal ziljski župnik Stanko Trap, pel pa bo cerkveni
zbor iz Ukev. Po maši bo
druženje z glasbo in s pokušino dobrot iz sosednjih regij. Za časopis Novice iz Celovca je pobudnik srečanja
Urban Popotnig povedal, da
se bodo jutri spomnili tudi
začetkov Slovenskega planinskega društva Celovec,
ki je bilo leta 1900 ustanovljeno v Borljah (Foerolach) v
Ziljski dolini kot Ziljska podružnica in je imelo svojo
kočo na Zahomški planini.
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Po svetu

Šola po svetu
Začelo se je novo šolsko leto. Glavna skrb večine šolarjev in šolnikov po vsem svetu je zagotovo
vprašanje, kako bo v tem času na njihovo šolanje vplivala še vedno trajajoča epidemija koronavirusne
bolezni 19 …
Miha Naglič

Deset posebnosti
Glavno šolsko vprašanje je
torej znano. Tu pa si oglejmo še nekaj zanimivih posebnosti, po katerih se šole
po svetu med seboj razlikujejo. Najprej jih navajamo
deset. Prva je ta, da imajo v
Italiji največ počitnic, da nimajo šolskih izletov in da
imajo učiteljice en dan v delovnem tednu prosto. Druga: da imajo na Danskem
največ dni pouka in da je njihova najvišja ocena 12. Tretja: da je na Kitajskem računalnik obvezen učni pripomoček in da je lahko v razredu tudi 50 učencev. Četrta:
da imajo v Veliki Britaniji
šole za deklice in šole za dečke, da v šolo vstopijo s štirimi
leti, da imajo ocene W H E O,
da nimajo zvezkov in učbenikov (le bralni dnevnik) ter
da imajo dvakrat na leto dan
v kostumih. Peta: da gredo v
Španiji učenci v šolo pri treh
letih, da njihovi učitelji ocenjujejo tudi obnašanje, higieno, točnost, motivacijo za
delo ter jih ocenjujejo z ocenami od 5 do 10. Šesta: da v
Rusiji na prvi šolski dan v 1.
razredu vsak učenec učiteljici prinese velik šopek rož.
Sedma: da imajo v Avstraliji,
Egiptu, na Kitajskem, v Rusiji in Veliki Britaniji šolske
uniforme, Italija pa se nanje

pripravlja. Osma: da je v Švici obvezno dve leti obiskovati vrtec ter da imajo učenci vmes dve uri odmora, da
gredo domov na kosilo. Deveta: da imajo na Hrvaškem,
v Avstriji in v Italiji verouk v
šoli. In še deseta posebnost:
da imajo v Rusiji pouk tudi
ob sobotah … (Vir: spletna
stran OŠ Veliki Gaber)

Devet različnosti
Še devet razlik po državah. »V Indiji osnovna
šola traja 10 let. Najbolj pomembne so ocene. Učenci si morajo zapomniti veliko podatkov. V indijskih
mestih in vaseh je mnogo
revščine in kriminala, zato
nekateri otroci sploh ne hodijo v šolo. / Na Kitajskem
se otroci že v vrtcu veliko
učijo: knjižni jezik in pismenke, matematiko, glasbo, lepo vedenje, osnove
znanosti in zgodovino Kitajske. V osnovni in srednji
šoli pa je šolanje še zahtevnejše. Kadar se učenci pripravljajo na državno proslavo, več ur na dan vadijo postavitev in držo. / V Tanzaniji je osnovna šola obvezna
in brezplačna za vse otroke.
Glavni cilj je, da se otroci naučijo brati, pisati in računati. Učiteljica se zaveda težke
prihodnosti, ki čaka učence. / V Singapurju šolarji nosijo šolske uniforme,

pouk pa poteka v angleščini. Učitelj, ki je otroke pripeljal v živalski vrt, je povedal, da so otroci že od vrtca
pod hudim pritiskom, saj je
njihova šola zelo zahtevna,
tekmovalnost pa ogromna.
/ V Izraelu se že v šolah učijo ravnati z orožjem. Obvezno služenje vojaškega roka
velja tudi za ženske. Šolanje
pa je odvisno od vere – imajo več različnih vrst šol. / V
Peruju je šola obvezna za
vse otroke med 5. in 16. letom starosti. Njihovo znanje se ne ocenjuje z ocenami od 1 do 5, pač pa od 0 do
20, pri čemer je ocena od 0
do 11 nezadostno. / Na Šrilanki je šolstvo staro že več
kot 2300 let. Osnovna šola
je obvezna, prav tako uniforme. Imajo veliko različnih šol: deške, dekliške, zasebne, verske, šole za menihe … / Tudi v Vietnamu je
šola zelo zahtevna, zato otroci niso sproščeni in veseli. Poleg obveznih uniform
za pouk in šport imajo tudi
predpisane oblike pričesk. /
Na Tajskem je šolanje brezplačno. Del šolanja je tudi
vojaški program, ki je namenjen najmlajšim. Vojaki otrokom pokažejo vaje za
moč, načine samoobrambe,
urijo jih v disciplini, krepijo
ljubezen do naroda, vere in
tajske kraljevine.« (Vir: Boštjan Hribar, spletna stran
založbe Mladinska knjiga)

Šola v Afganistanu

raziskave pokopane in raztresene naokoli. Še bolj me
je prevzelo, ko sem izvedel,
da so bile v zadnjih nekaj letih njihove tehnike znova
odkrite ter znanstveno preizkušene in dokazane. Sadovi tega nekoč obrobnega, pogosto pozabljenega raziskovanja zdaj na novo definirajo potencial človeškega telesa.« (str. XVIII–XIX)
Dihanje je eno najbolj življenjskih dogajanj v našem
telesu. Ko se rodimo, prvič
vdihnemo, in preden umremo, poslednjič izdihnemo. Ta knjiga pa nam razloži, da je dihanje še več kot
to osnovno dejstvo, ki v snov

vdihuje življenje. V njej je
med drugimi tudi ta presenetljivi stavek: »Vse, kar ste
vi ali jaz ali katerakoli dihajoča stvar kdajkoli zajeli v
usta ali v nos ali vsrkali skozi kožo, je podedovan vesoljski prah, ki obstaja že kake
13,8 milijarde let. To kljubovalno materijo je sonce razcepilo, razširila se je po vsem
vesolju in se spet združila.«
Pomislite: dihanje nas z vdihovanjem 'vesoljskega prahu' povezuje s prapokom in
vsem, kar se godi odtlej. In
nam že samo po sebi omogoča, da lahko o tem navdihujočem dogajanju tudi razmišljamo …

Kako pa je s šolo v Afganistanu? Kar 44 odstotkov otrok
oziroma 3,7 milijona tistih,
starih med sedem in 17 let, ni
v šoli. Unicef med razloge navaja predvsem spopade s talibani, pa tudi prisotnost Islamske države (IS) in vse večjo revščino. Med otroki, ki nimajo dostopa do izobraževanja, je največ deklic, kar 2,7
milijona. Kot razlog navajajo pomanjkanje učiteljic. Na
konservativnih
območjih
starši večinoma niso naklonjeni temu, da bi njihove
hčerke poučeval učitelj. Ob
tem morajo zaradi naraščajoče revščine prebivalstva otroci prej začeti delati, dekleta pa
se morajo poročati v zelo zgodnjih letih. Zaradi razmer v
državi prihaja do množičnega notranjega razseljevanja.
Humanitarni delavci so leta
2021 našteli že 100.000 notranje razseljenih ljudi zaradi
vojne. Pri Unicefu opozarjajo, da v bližini območij spopadov pogosto zapirajo šole
ali pa se starši odločijo, da
otrok zaradi prenevarne poti
ne bodo več pošiljali v šolo.
Zaradi vojnih razmer bi lahko še nadaljnjih 300.000 otrok ostalo brez dostopa do
izobraževanja …« Tako je
bilo spomladi 2021. Po ponovnem nastopu talibanov
bo gotovo še slabše … (Vir:
MMC RTV SLO)

Nove knjige (603)

Dihaj
Miha Naglič
»Ta knjiga je znanstvena pustolovščina o izgubljeni umetnosti dihanja. Raziskuje preobrazbo, ki se zgodi v naših telesih vsake 3,3
sekunde, v času, v katerem
povprečen človek vdihne in
izdihne. Pojasnjuje, kako
milijarde in milijarde molekul, ki jih vnesemo v telo
z vsakim vdihom, gradijo
naše kosti, mišične ovojnice, kri, možgane in organe.
Govori pa tudi o porajajoči se
znanosti o tem, kako bodo ti
mikroskopski delci vplivali
na naše zdravje in srečo jutri, naslednji teden, naslednji mesec, naslednje leto in
čez desetletja. O 'izgubljeni
umetnosti' govorim, ker veliko teh novih odkritij sploh
ni novih. Večina tehnik, ki
jih bom preučeval, obstaja

že stoletja, včasih tisočletja.
Ustvarili so jih, dokumentirali, pozabili in odkrili v drugi kulturi in v drugem času,
nato so jih spet pozabili. To
se je dogajalo stoletja. Številni zgodnji pionirji v tej vedi
niso bili znanstveniki. Bili
so šušmarji, nekakšna skupina falotov, ki jim pravim
'pulmonavti' in so po naključju naleteli na moč dihanja, ker jim nič drugega ni
pomagalo. Bili so zdravniki
v ameriški državljanski vojni, francoski frizerji, anarhistični operni pevci, indijski
mistiki, razdražljivi plavalni trenerji, ukrajinski kardiologi strogega obraza, češkoslovaški olimpijci in zborovodje iz Severne Karoline.
Malo teh pulmonavtov je za
časa življenja doseglo veliko slavo ali spoštovanje, ko
so umrli, pa so bile njihove

James Nestor, Dihaj, Nova znanost izgubljene
umetnosti, prevedla Katja Jenčič, Vida, Ljubljana,
2021, 324 strani

Pouk v osnovni šoli v Čilu, v razredu so skupaj dečki in
deklice, kot je običajno v zahodnem svetu. / Foto: Wikipedija

To je zdaj preteklost: dečki in deklice skupaj v šoli pod
milim nebom, v kraju Bamozai v severozahodnem
Afganistanu, 27. avgusta 2007. / Foto: Wikipedija

Prizor iz afganistanske podeželske šole, pri pouku
angleščine v letih ameriške okupacije 2001–2021. V razredu
so le dečki in učitelj. / Foto: Wikipedija
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Kultura

Odpiranje novih obzorij
V Prešernovem gledališču se obeta vznemirljiva gledališka sezona z odličnimi besedili in vrhunskimi ter prodornimi režiserji.
Igor Kavčič
Nova gledališka sezona se
v slovenskih gledališčih po
dolgoletni ustaljeni praksi
začenja s predstavitvijo aktualnega repertoarja in vpisom abonmajev, ki obiskovalcem zagotavljajo stalni
sedež za ogled prihajajočih
predstav. Igralski ansambli
v tem času običajno pripravljajo prve predstave in načrtujejo nadaljevanje sezone.
Tudi v Prešernovem gledališču je tako. Naš odlični ansambel pa je prihajajočo sezono še dodatno oplemenitil pretekli konec tedna z gostovanjem na III. Viminacium festu v antičnem arheološkem parku Viminacium
pri Požarevcu v Srbiji.

Nagrajeni Škofjeloški
pasijon
Kranjčani so se v Srbiji predstavili z uprizoritvijo
patra Romualda/Lovrenca
Marušiča Škofjeloški pasijon v režiji Jerneja Lorencija,
ki je nastala v koprodukciji z
Mestnim gledališčem Ptuj,
in prejeli glavno nagrado viminacium maximus za najboljšo predstavo na III. Viminacium festu. Večer prej
je igralka Doroteja Nadrah
prejela nagrado za najboljšo
igralko večera.
Škofjeloški pasijon je bila
ena od šestih predstav, edina
gledališča izven Srbije. Sicer
je bil premierno uprizorjen
pred letom dni, uvrstil pa se
je tudi v izbor TOP odrskih
postavitev leta 2020 po izboru kritikov, predstava je pritegnila pozornost številnih
gledalcev ter strokovne javnosti, selektor dr. Rok Andres pa jo je uvrstil v tekmovalni program 51. Tedna slovenske drame.
Strokovna žirija je v obrazložitev med drugim zapisala: »Predstavo odlikuje izjemna kolektivna igra ansambla, ki se razteza od igralske discipline do prepuščanja nalogi in v kateri so nas
navdušili posvečenost in natančnost ter izbor pogumnih, točnih in pretresljivih
postopkov in sredstev. Ansambel kot popoln organizem razgalja nepopolnost
sodobnega človeka in s tem
preizprašuje položaj in odgovornost vseh nas pri tolmačenju in prevzemanju biblijskih zgodb, pri tem pa se
poigrava z mejami osebne
in kolektivne telesne in duševne vzdržljivosti. Predstava je koherentna in dosledna
v vseh segmentih in z režijo, dramaturgijo, igralsko

izvedbo, s scenografskimi
in kostumografskimi rešitvami, z glasbo ter oblikovanjem svetlobe ustvarja celovito in avtentično odrsko podobo.«
Škofjeloški pasijon so v
sredo in četrtek uprizorili še
na Ptuju, zadnje tri ponovitve
pa bodo prihodnji teden, 6.,
7. in 8. septembra, na odru
Prešernovega gledališča.

Predstave, ki bodo
vznemirjale
Novega direktorja in tudi
umetniškega vodjo Jureta
Novaka na začetku sezone
preveva skrbni optimizem.
Ne brez razloga, kot bo moč
razbrati v nadaljevanju tega
zapisa, ko bodo o prihodnjih
uprizoritvah
spregovorili tudi njih režiserji. »Sezona, ki jo je oblikovala Marinka Poštrak, obljublja vrhunske uprizoritve relevantnih
besedil, ansambel Prešernovega gledališča Kranj pa
je v odlični formi! Prepričan
sem, da bo prav vsak od projektov s svojega vidika presežen,« optimizem pojasnjuje direktor, hkrati pa izraža tudi skrb za varnost in
zdravje tako zaposlenih in
zunanjih sodelavcev gledališča kot gledalk in gledalcev.
»Dogodke bomo prirejali
pod pogoji, ki bodo varni in
smiselni in bodo zagotavljali najboljšo možno gledalsko
izkušnjo. Če bomo morali med sezono znova zapirati vrata, bomo gledališče do
gledalcev pripeljali po drugih poteh, vsem abonentom
pa bomo po koncu epidemije zagotovili ogled abonmajskih predstav v živo,« je povedal Jure Novak.
Ne le zaradi koronavirusnega časa, o zanjo tudi z
osebnega vidika prelomnem
letu je spregovorila Marinka Poštrak, dramaturginja
in umetniška vodja sezone.
»Po triindvajsetih letih je to
moja zadnja sezona umetniškega vodenja Prešernovega
gledališča. Iskanja besedil
sem se vedno lotila s polnim
angažmajem. Izbirala sem
režiserje, ki iščejo prelomne
intrigantne teme, ki delujejo iz svojega lastnega vzgiba,
poetike in iskanja neznanega. Tako smo dejansko imeli priložnost videti predstave, ki so odpirale novo polje v gledališču. Hkrati sem
iskala tudi mlade avtorje in
režiserje, tiste samosvoje, ki
se ne zadovoljijo s konvencionalnimi odgovori.«
Tudi v tej sezoni je Poštrakova izbrala nekaj vznemirljivih besedil avtorjev

V več kot dveh desetletjih umetniškega vodenja je Marinka Poštrak Prešernovo gledališče
umestila v sam vrh gledališke ustvarjalnosti. Tudi v novi sezoni je k sodelovanju povabila
uveljavljene režiserje Ivico Buljana, Gorana Vojnovića in Jerneja Lorencija. / Foto: Primož Pičulin
svetovne, predvsem pa slovenske dramatike. »Ujeti veter demitizacije bo vodilo te
'plovbe', vse od demitizacije mita o materinski ljubezni v Zellerjevi Mami, mita o
feminizmu v drami Simone Semenič lepe vide lepo
gorijo, mita o sreči in oblasti v Kdor skak, tisti hlap Rudija Šeliga, mita o tujcih v
Meji sneženja Marka Sosiča do demitizacije mita o otroštvu v avtorskem projektu Pravljice našega otroštva
pod vodstvom režiserja Jerneja Lorencija,« še pojasnjuje Marinka Poštrak.

O odnosih v družini
Prvo letošnjo premiero, uprizoritev Mama francoskega pisca in aktualnega oskarjevca Floriana Zellerja, načrtujejo za 1. oktober. Vrhunsko, večplastno,
enigmatično in pretresljivo dramsko besedilo pripravljajo v koprodukciji z
Mestnim gledališčem Ptuj.
Študijski proces že poteka
in obeta filigransko igro in
subtilno režijo Ivice Buljana, ki pravi, da ga pri Zellerju navdušujejo »sled mističnosti in nepredvidljivi preobrati, ki jih lahko najdemo v
njegovih dramah«, ter dodaja: »Zeller se v enostavnem
smislu pisanja ukvarja s
kompleksnimi temami. Besedilo govori o sindromu zapuščenega gnezda,« o drami Mama pripoveduje Ivica
Buljan in dodaja: »To besedilo je črna farsa, ki prikazuje labirint čustev med ženo
in možem ter materjo in sinom, in ko poskuša odgovoriti na vprašanje, ali lahko
ljubimo preveč, odzvanja kakor bolesten odmev. Govori

o obsesiji dvakratno zapuščene ženske, o bolečini in samoti matere, ki gleda, kako
njena otroka odideta, in ki v
svoji hiši ostane sama.«

O ženski v družbi
Druga premiera sezone,
lepe vide lepo gorijo Simone Semenič, bi morala biti
na sporedu že 27. marca ob
odprtju 51. Tedna slovenske
drame. Zaradi epidemije je
v marcu doživela le interno
premiero, zdaj pa premiero
pred občinstvom načrtujejo
za konec oktobra. »Izjemno
me veseli, da bo predstava
lepe vide lepo gorijo več kot
pol leta po svoji interni premieri doživela tudi srečanje
s publiko,« sporoča režiserka Maša Pelko.
Gre za predstavo o nasilju, o konkretnem in sistemskem nasilju, ki v središče
postavlja žensko. Žensko
kot nosilko želje in lastnice telesa, pri čemer sta prav
njena želja in telo prevečkrat
stvar javne domene. »Spraševali smo se o ponotranjenosti patriarhata oziroma
o inherentnem šovinizmu,
ki je tako ukoreninjen v sistem, da določa prizmo gledanja celotne družbe, ne da
bi ga sami opazili in delovali proti njemu. Posebno pozornost smo namenili vprašanju zlorabe položaja moči
in okoriščanju z njo. S tem
je feminizem v predstavo,
upam, umeščen kot teorija
boja, ki je nujno povezan z
drugimi družbenimi boji.«

O družbenem sistemu
Januarja prihodnje leto
bo v Prešernovem gledališču sledila tretja premiera

sezone, uprizorili bodo besedilo Kdor skak, tisti hlap.
Historijo o stanovanjski problematiki kranjskega velikana Rudija Šeliga pripravlja
mlada ekipa ustvarjalcev,
ki bo v presenetljivo aktualno dramo vnesla popolnoma sveže poglede novih generacij. Drama je bila krstno
uprizorjena že leta 1973 v
Gleju in v sezoni 1990/91
v Prešernovem gledališču, a
avtor niti z eno izvedbo ni bil
zadovoljen. Režiser to sprejema kot odlično popotnico.
»Šeligo v svojem pisanju
nagovarja osrednjega zločinca – sistem, ki ga lahko
danes z različnimi imeni poimenujemo na novo: neoliberalizem, kapitalizem, pozni kapitalizem, prenasičeni
svet podob, simulirani svet,
fragmentirani svet ali zbirokratizirani svet brez odgovornosti. S sila natančnim
zavedanjem o problematiki
se Šeligova pisava dogaja v
svetu, ki ga definira vedenje
o tem, da sta naše življenje in
občutenje prihodnosti plod
ideoloških pričakovanj, ki
so se izoblikovala v dolgem
obdobju moderne in so dosegla vrhunec po drugi svetovni vojni, so jim dali pečat
konceptualni okvirji nenehno napredujočega razvoja,«
o besedilu razmišlja režiser.

O potlačenju čustev
V februarju bo sledila drama Marka Sosiča Meja sneženja, ki bo v koprodukciji s
Slovenskim stalnim gledališčem Trst nastajala pod vodstvom režiserja Gorana Vojnovića. »Seveda bo uprizoritev tudi poklon februarja umrlemu Marku Sosiču,
velja pa dodati, da je do tega

medgledališkega sodelovanja prišlo že mnogo prej. Z
avtorjem se je dogovarjala
že Marinka Poštrak, a ga je
žal prehitela smrt. Veseli pa
me, da je režijo prevzel Goran, saj ga na Marka in Kras
vežejo še dodatne vezi,« je o
četrti kranjski premieri povedal direktor tržaškega gledališča Danijel Malalan.
»Besedilo Meja sneženja
Marka Sosiča, enega tistih
naših prijateljev, za katerim
bomo še dolgo žalovali, govori o potlačenju čustev, ki
slej ko prej privrejo iz nas in
nas zasužnjijo. To je zgodba o človeku, ki je nekoč odrekel pomoč ljudem v težavah, zgodba o ozkosrčnosti
in nestrpnosti, o njuni nedoumljivosti, o kesanju, o
grehu, o bolečini in zameri, o izjedanju,« so zapisali
v Prešernovem gledališču,
Goran Vojnović pa dodaja: »Gre za intimno besedilo, družinsko dramo, ki ima
pomembno družbeno aktualnost, ki je sicer ne bomo rinili v ospredje, gledalci pa se
je bodo kljub temu še kako
zavedali. Besedilo nas nagovarja k resnemu premisleku,« pove Vojnović.

O naših pravljicah
Sezono bodo v Prešernovem gledališču konec marca 2022 sklenili z avtorskim
projektom Pravljice našega
otroštva, v katerem se bo ekipa ustvarjalcev pod vodstvom
režiserja Jerneja Lorencija
spraševala o vlogi pravljic v
osebnem življenju, o arhetipskem pomenu pravljic našega otroštva in o vlogi pravljic
v kolektivnem nezavednem.
Lorenci si želi skupaj z igralci
prodreti v korenine njihovega otroštva in skupaj z njimi
'podoživeti' stanja in emocije, ki so jih doživljali ob pripovedovanju pravljic. Ali kot je
povedal režiser sam: »Vrnili se bomo v svoje otroštvo. S
pomočjo pravljic, ki so nam
jih pripovedovali, bomo obnovili čas, ko smo se čutili
popolnoma varne, popolnoma cele, zlite z drugim, pripovedovalcem, in s seboj.
Skušali bomo natančno rekonstruirati točno določene
pripovedi, točno določene
večere, osebe-pripovedovalce, prostore, svetlobo, vonje,
glasove, občutke. Tudi mi,
ki smo starši ali pa to nismo,
smo pripovedovalci pravljic.
Tudi naše večere bomo skušali rekonstruirati. So pa nekateri pripovedovalci iz našega otroštva že mrtvi. Kar sta v
pravljici Nekoč in Večno, sta
v življenju rojstvo in smrt.«
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Pogovor

S hčerkami gredo za soncem
in svežim zrakom
Julija
Lukinova

Rusinja Julija Lukinova s tremi hčerkami: Kiro, Vasiliso in Vero zadnja štiri leta živi na Brezjah. Magistrica uporabne matematike
in fizike na radovljiški osnovni šoli poučuje ruščino, je trenerka metode Brainobrain, vodi tabore Lukoško, deluje pa tudi kot
obporodna svetovalka – doula ...
Urša Peternel

»Zanima
me vse, kar je
povezano z
nosečnostjo,
porodom in
starševstvom.
Po rojstvu druge
hčerke sem
se izobrazila
za doulo,
obporodno
spremljevalko.
Spremljala sem
že nekaj porodov
v Rusiji in v
Sloveniji. Drugo
in tretjo hčerko
sem rodila
doma, srednjo
še v Moskvi,
mlajšo pa že
tu, na Brezjah.
Ta izkušnja
je bila zelo
pomembna za
moje življenje,
dala mi je novih
moči ...«

V Sloveniji živite zadnjih
šest let. Kako to, da ste izbrali prav našo deželo?
Rojena sem v Rusiji, v
mestu Dolgoprudny blizu
Moskve. V Moskvi sem tudi
študirala in delala v mednarodnih podjetjih. O selitvi
v drugo državo sem začela
razmišljati po rojstvu druge
hčerke. Iskala sem možnost,
da potujemo za soncem in
svežim zrakom, ki ju v Moskvi ni veliko, otroci pa za
razvoj, rast in zdravje potrebujejo sonček in lepo naravo. Večkrat smo jesen in tudi
pomlad preživeli v Črni gori,
bili smo v Španiji ... Slovenijo kot državo sem poznala,
ko sem se vozila po Avstriji
in Italiji in sem videla smerokaze za Ljubljano ter rekla si rekla, da jo moram vsaj
enkrat obiskati. Prvič sem
prišla v Ljubljano jeseni
2014, a le za dva dni. Januarja 2015, ko smo se odpravili
na veliko potovanje z avtom
iz Črne gore do Francije, Švice, Nemčije in nazaj, smo v
Ljubljani preživeli en teden.
Po tem potovanju pa sem v
Budvi zbrala naše stvari, ki
jih ni bilo veliko, dva kovčka, in spomladi 2015 prišla
iz Črne gore v Slovenijo. Ta

me je takoj očarala s svojo lepoto, čudovito naravo, čistočo, s tem, da ljudje tukaj zelo
skrbijo za svojo deželo. Srečala sem prijazne in odprte
ljudi, kljub temu da sem kasneje slišala, da Slovenci niso
vedno prijazni do priseljencev. Ena od prednosti Slovenije je tudi ta, da leži v srcu
Evrope, blizu sta Italija in
Avstrija.
Zadnja štiri leta pa ste Gorenjka, živite na Brezjah,
kajne?
Od leta 2017 živim na
Brezjah blizu Radovljice,
skupaj s tremi hčerkami.
Kira ima enajst let, Vasilisa
osem in Vera tri leta. Starejši dve šolam doma, prijavljeni sta na šoli A. T. Linharta
v Radovljici in sta letos v 6.
in 4. razredu. Hvaležna sem
šoli za možnost dobrega sodelovanja, četudi šolo obiskujemo le občasno.
S šolo tudi sicer sodelujete prek poučevanja ruščine,
kajne?
Ja, v Radovljici že dve leti
vodim interesno dejavnost
ruščina. Prvo leto sem imela manj kot deset učencev, v
lanskem šolskem letu pa se
jih je vpisalo celo trideset.
Zaradi koronavirusa smo

pomembna za moje življenje, dala mi je novih moči ...

Julija Lukinova, Rusinja, ki zadnja leta živi na Gorenjskem
kasneje učne ure imeli na
Zoomu, spomladi pa smo se
preselili na prosto, na svež
zrak. Ob koncu pouka smo
šli na izlet v Ljubljano v Ruski center znanosti in kulture. Pred letom sem na šoli
vodila tudi tečaj programiranja za prvo triado, po izobrazbi sem namreč magistrica uporabne fizike in
matematike, s specializacijo
v informacijski tehnologiji.
S čim pa ste se poklicno
ukvarjali v Rusiji?
V Rusiji sem počela veliko različnih stvari: ko sem
bila še brez otrok, sem delala v večjih mednarodnih
podjetjih, kot so Orange Telekom, IBM, Symantec. Ob
koncih tedna sem vodila ure
matematike za otroke od 7.
do 11. razreda, ki bi radi izboljšali svojo znanje. V Sloveniji sem bila več let prostovoljka, lani pa sem odprla
svoj s. p. Lukoško in večinoma se ukvarjam z inštrukcijami, svetovanjem, poučevanjem tujih jezikov, poleti pa
že drugo leto organiziram in
vodim aktivne počitnice.

S hčerkami Kiro, Vasiliso in Vero lani na morju / Foto: osebni arhiv

Pred časom ste se seznanili tudi z metodo Brainobrain in postali trenerka, kajne?
Zakaj vas je pritegnila, zakaj
je po vašem mnenju ta tehnika dobra za otroke?
Metodo
Brainobrain
sem že prej poznala pod

imenom mentalna aritmetika, ki sem jo videla v Rusiji. Jeseni 2020 sem zasledila razpis za trenerja metode Brainobrain v Kranju in
sem poslala svoj življenjepis. Marca sem že spoznala prvo skupino otrok, s katerimi smo že šli skozi prvo
stopnjo Brainobrain tečaja in začeli drugo. Metoda
je odlična za razvoj možganov, tako za otroke kot tudi
za odrasle, saj povezuje več
čutil in zato v postopek računanja vplete tako levo kot
desno stran možganov. Poleg računanja imamo na tečaju tudi druge aktivnosti, ki
spodbujajo razvoj osebnosti
in samozavesti. Pogovarjamo se, zastavljamo si vprašanja in poskušamo odgovoriti
nanje, pri čemer ni nepravilnih odgovorov, beremo, včasih kaj zapojemo, z veseljem
ustvarjamo.
Ste pa tudi doula, obporodna
svetovalka, kajne?
Tako je. Zanima me vse,
kar je povezano z nosečnostjo, porodom in starševstvom. Po rojstvu druge hčerke sem se izobrazila za doulo, obporodno
spremljevalko. Spremljala sem že nekaj porodov v
Rusiji in v Sloveniji. Drugo
in tretjo hčerko sem rodila
doma, srednjo še v Moskvi,
mlajšo pa že tu, na Brezjah. Ta izkušnja je bila zelo

Kako pa kot Rusinja vidite
Slovenijo, Slovence, še posebej Gorenjce? Smo si zelo
različni?
Ko se nekomu približaš z
odprtim srcem, si tudi sam
dobro sprejet. Tako me je
tudi sprejela Slovenija in
Slovenci. Spoznala sem prijazne ljudi, ki so mi stali ob
strani in mi veliko pomagali. Veliko prijateljev sem našla med Slovenci, ki šolajo otroke na domu, prek waldorfskih šol in društva Mamice
za mamice. Slovenijo vidim
kot državo, ki z eno nogo stoji v časih Jugoslavije in Sovjetske zveze, z drugo nogo
pa že nekako poskuša priti v evropski svet in spoštovati pravico do izbire, do zasebnosti. V Sloveniji še vedno manjka svoboda izbire
glede cepljenja, veliko pravic žensk je še vedno kršenih
... Spremljam blog Andraža
Terška in še nekaj skupin, ki
se borijo za otroke in njihovo dobesedno 'svobodo dihanja' v šolah, in ne morem
verjeti, da se to, kar se dogaja,
dogaja v Evropi v 21. stoletju.
Koliko stika pa ohranjate z
Rusijo?
V Rusiji so ostali moji starši in moji stari starši, dve babici in dedek. Zadnjič sem
bila pri njih poleti 2019, po
tem so potovanja postala otežena, tako da smo sedaj na
vezi samo preko video klicev. Rada bi našla možnost,
da otroke peljem v Moskvo
vsaj za prihajajoče novoletne
praznike.
Kaj pa ruska kulinarika, kuhate ruske jedi?
Doma kuham nekaj svojega, bi rekla, internacionalnega. Od ruskih navad sem ohranila 'ta pravi zajtrk', ki vedno vsebuje toplo sveže pripravljeno kašo za otroke (ajdovo, proseno ali ovseno)
z maslom ali mlekom, lahko z jagodičevjem (malino,
borovnico). Punce obožujejo tudi bline, po domače palačinke, najbolj pa pogrešajo
nekatere ruske sladice, ki jih
gremo včasih iskat v rusko
trgovino v Ljubljani. Sama
osebno ničesar ne pogrešam, zelo pa me veselita raznolikost in množica živil za
zdravo prehrano.
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Razstava

Skrajni čas, da se »prebudimo«
Mateja Rant
Razstavo Na vroči strani Alp, ki orisuje posledice
podnebnih sprememb, ki
jih bomo v Sloveniji občutili, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali izpustov toplogrednih plinov, je Občina
Škofja Loka pripravila v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj. »Razstava prikazuje, kako bomo živeli v Sloveniji, če se ne bomo ozirali na podnebne spremembe,
že konec 21. stoletja – to ni
neka oddaljena prihodnost,
ampak čas, v katerem bodo
živeli naši otroci,« poudarja
Urban Kristan z oddelka za
okolje in prostor na škofjeloški občini in dodaja, da podnebne spremembe prav tako
niso nekaj, kar bi se dogajalo
na drugem koncu sveta, ampak so tukaj in zdaj. »Spomnimo se samo poplav v Železnikih, nekaj let zatem je
poplavljala Poljanska Sora,
nato je škofjeloško območje prizadel še žledolom, ki
mu je sledil napad lubadarja.« Zato je razstava po besedah Jerneja Tavčarja iz Občine Škofja Loka po eni strani opomin, obenem pa klic
k 'prebujenju'. »Imamo čas
– čeprav je že skrajni čas –
da uberemo drugo, trajnostno pot in da s sonaravno
rabo oziroma usklajenim
sobivanjem z naravo Slovenija ostane oziroma spet
postane mozaični vrt biodiverzitete.«

Čas je za ukrepanje
Slovenija se zaradi svojih
geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja in naraščanje
temperature zraka je tudi v
prihodnosti neizogibno, odvisno pa bo od tega, kako uspešni bomo pri zmanjševanju izpustov toplogrednih
plinov, opozarjajo pri Umanoteri. »Če izpustov ne
bomo znatno zmanjšali, bo
do konca stoletja povprečna temperatura pri nas lahko kar do pet stopinj višja
kot danes.« Posledica tega
bodo izrazitejše suše na eni
strani ter pogostejše ujme in
poplave na drugi strani, opozarja Urban Kristan. »A razstava nima namena vzbujati strahu,« poudarja. Pripravili so jo kot opozorilo, da so
podnebne spremembe resna grožnja življenju, kot ga
poznamo danes, če bomo
vztrajali pri življenjskem
slogu, ki povzroča podnebne spremembe. Obenem

pa želijo spodbuditi zavedanje, da se takšni prihodnosti še lahko izognemo. K
temu lahko prispevamo vsi
tudi kot posamezniki s spremembo življenjskega sloga,
ki je ta čas naravnan izrazito potrošniško. »Že dvajset
let govorimo o podnebnih
spremembah in da se je treba prilagajati; ob tem vsakič
rečemo, da imamo še čas, a
tudi to obdobje, ko še imamo čas, se izteka,« je poudaril Kristan.
Z razstavo tako zelo nazorno prikažejo, po kateri poti bo šla tudi Slovenija,
če ne bomo storili ničesar,
da bi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov. »Poletja
bodo ob koncu 21. stoletja
zelo vroča. V nižinskih delih
Slovenije bo tudi do devetdeset vročih dni s temperaturo
nad trideset stopinj Celzija letno. Več bo tudi tropskih noči, ko se temperatura ponoči ne spusti pod dvajset stopinj Celzija.« Dolga
vroča obdobja bodo posebno neprijetna v mestih, kjer
učinek toplotnega otoka dodatno povečuje toplotno
obremenitev prebivalcev,
poudarjajo snovalci razstave. Skupna količina padavin
poleti in jeseni se v prihodnje ne bo bistveno spremenila, drugačna pa bo njihova
razporeditev. »Toplejši zrak
lahko namreč zadrži več vlage, preden se ta sprosti v obliki padavin. Zato bodo sušna obdobja daljša, prekinjale pa jih bodo močne padavine.« Kot opozarja Tavčar,
so tujci ta čas še navdušeni
nad zeleno Slovenijo in našo
dobro pitno vodo, ki priteče
iz pipe. »In ravno zato se
mogoče še niti ne zavedamo,
da smo prišli do točke, ko se
bo zgodilo, kar je prikazano
na fotografijah, če ne bomo
nič naredili: Kras ne bo več
zelena oaza, kjer se pasejo lipicanci, ampak bo bolj podoben tropski stepi ali savani;
Julijske Alpe, ki so ta čas zelene in vzbujajo prijetne občutke, bodo postale devastirana sušna pokrajina; najbolj šokantna pa je mogoče
podoba poplavljenega Tartinijevega trga v Piranu.« Zato
je po njegovih besedah treba nujno ozaveščati ljudi, da
vsak lahko začne pri sebi, da
bi zmanjšali vpliv na okolje. »Preveč samo govorimo,
zdaj je čas za akcijo.«

Vode bo včasih preveč,
včasih premalo
Podnebne
spremembe
bodo namreč vplivale na to,

Foto: Primož Pičulin

O življenju v času podnebnih sprememb pripoveduje razstava Na vroči strani Alp, ki si jo je v teh dneh mogoče ogledati v Sokolskem domu v Škofji Loki. S
fotografijami so nazorno prikazali, da podnebne spremembe predstavljajo resno grožnjo življenju, kot ga poznamo danes, a da obenem še ni vse izgubljeno:
še vedno namreč lahko ublažimo podnebno krizo in se taki prihodnosti izognemo, sporočajo pripravljavci razstave.

Urban Kristan (levo) in Jernej Tavčar ob fotografijah, ki prikazujeta Piran zdaj in ob koncu
21. stoletja, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali izpustov toplogrednih plinov

vključuje trajnostno urejanje prostora, vzpostavljanje
povezanega lokalnega krožnega gospodarstva, spodbujanje pešačenja, kolesarjenja in javnega prevoza, celovito energetsko prenovo stavb,
spodbujanje lokalne oskrbe
z ekološko pridelano hrano,
skupnostne projekte sonaravne izrabe lokalnih obnovljivih virov energije ter trajnostno upravljanje z gozdom
in vodnimi viri. Po besedah
Jerneja Tavčarja je njihova
občina sprejela kup strategij
na tem področju pod geslom
Zelena Loka, modro mesto.
»In to že leta prej, preden je
to postalo nujno ali modno.«
Trajnostna načela so vgrajena v vse razvojne programe.
»Ni projekta, ni procesa, v
katerem ni vgrajenih trajnostnih prvin.«

Vsak lahko prispeva svoj
delež

Julijske Alpe, ki so ta čas zelene in vzbujajo prijetne občutke, bodo postale opustošena
sušna pokrajina. / Foto: Primož Pičulin
da bo pridelovanje hrane vse
bolj zahtevno, vode bo včasih preveč, drugič premalo,
vročina in nove bolezni bodo
ogrožale zdravje. Podnebne
spremembe bodo tudi razlog za selitve. Časa za ukrepanje pa je vse manj, opozarjajo snovalci razstave. »Kriza, ki jo prinašajo podnebne spremembe, je največji izziv, s katerim se je človeštvo kdajkoli soočilo. Da
bi preprečili najbolj nevarne
posledice podnebnih sprememb, bi morali še pred
sredino stoletja postati podnebno nevtralna družba. To
pomeni, da izpusti toplogrednih plinov, ki jih ustvarjamo s svojim načinom življenja, ne bi smeli biti večji
od zmožnosti naravnih ponorov, da jih odstranijo iz
ozračja.« Naš največji ponor
toplogrednih plinov so gozdovi in travinje, a čeprav pokrivajo večinski delež Slovenije, uspejo iz ozračja odstraniti le majhen delež naših
izpustov. »Ker je zmožnost

naravnih ponorov omejena,
je za doseganje podnebno
nevtralne družbe treba močno zmanjšati izpuste toplogrednih plinov.« Podnebno
krizo, s katero smo soočeni,
lahko ublažimo le skupaj,
še dodajajo. »Regije, države
in občine, ki bodo smelo zakoračile v smeri podnebno

Ključno vlogo pri prehodu
v podnebno nevtralno družbo imajo lokalne skupnosti. »Politike prehoda v podnebno nevtralno družbo se
v praksi najbolj vidno uresničijo na lokalni ravni. Tudi
posledice podnebnih sprememb najbolj občutimo v
svojem (mikro)okolju.« Od-

Slovenija se zaradi svojih geografskih značilnosti
segreva hitreje od svetovnega povprečja in
naraščanje temperature zraka je tudi v prihodnosti
neizogibno, odvisno pa bo od tega, kako uspešni
bomo pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov,
opozarjajo pri Umanoteri. »Če izpustov ne bomo
znatno zmanjšali, bo do konca stoletja povprečna
temperatura pri nas lahko kar do pet stopinj višja kot
danes.«
nevtralne družbe, ne bodo
samo izpolnile svoje odgovornosti, ampak bodo svojim prebivalcem omogočile zdravo življenjsko okolje,
nove razvojne priložnosti in
zelena delovna mesta.«

govorne lokalne skupnosti
zato krepijo svojo odpornost
s prilagajanjem podnebnim
spremembam in obenem
naredijo vse, kar je v njihovi moči, za zmanjšanje svojega vpliva na podnebje, kar

Zgodba o uspešnem boju
proti podnebnim spremembam se sicer začne pri vsakem od nas – kot posamezniku, potrošniku, politiku,
podjetniku, staršu, učitelju
... kot aktivnemu državljanu, še opozarjajo pri Umanoteri in pozivajo: »Začnimo danes. Prisilimo politike k ukrepanju, spremenimo svoje navade in navdušimo tudi druge. Zaupajte znanosti, določite svoje prednostne podnebne ukrepe.« K
zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov lahko posamezniki največ storijo tako,
da razvijajo nepotrošniški življenjski slog, se izogibajo letalskim prevozom, v čim večji meri živijo brez avtomobila, uživajo čim manj mesa in
mlečnih izdelkov ter zmanjšujejo količino zavržene hrane, varčujejo z energijo in se
oskrbujejo z energijo iz obnovljivih virov ter skrbijo za
gozdove, ki so pljuča našega
planeta. »Ne le s spremembo svojega življenjskega sloga – izpuste lahko pomagate zmanjšati tudi s spodbujanjem pogovorov o podnebnih spremembah v svojem
okolju in z uvedbo trajnostnih ukrepov na svojem delovnem mestu ali v šoli.«
Razstava, ki je bila od sredine avgusta na ogled v avli
Sokolskega doma, se zdaj
seli v njegovo preddverje,
kjer si jo bo mogoče ogledati do sredine septembra. V
želji, da bi razstava dosegla
še več ljudi, pa na občini načrtujejo, da bi jo v prihodnje
postavili še v okviru panojev
na Mestnem trgu.
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30 let R Slovenije

Skrb za okolje vse pomembnejša
Monika Rogelj

Komunalna opremljenost
V zadnjih dveh desetletjih je bila v vseh razvojnih programih Gorenjske
ena od prioritet skrb za naravno okolje in usmeritev v
trajnostni razvoj, predvsem
s ciljem ohranjanja življenja na podeželju in dviga kakovosti bivanja izven urbanih središč. V vseh občinah
se je hitro povečevala višina
sredstev, ki so bila namenjena za gradnjo vodovodnega
in kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav. Leta
2006 je bilo za varstvo okolja v regiji namenjenih dobrih 23 milijonov evrov, v obdobju naslednjega desetletja
pa je bilo investiranih skupno 251 milijona evrov. Pri
tem je bilo pomembno sofinanciranje iz skladov Evropske unije. K izvedbi velikih
komunalnih projektov, kot
je bil na primer Gorki za
območje Zgornje Save ter
Kranjskega in Sorškega polja, je pristopilo več občin.
Leta 2012 je bilo v regiji
načrpanih okrog 20 tisoč kubičnih metrov vode, večina iz
podzemnih virov. Od 15.500
kubičnih metrov odpadnih
voda je bilo prečiščenih skoraj 87 odstotkov, kar je bilo
visoko nad slovenskim povprečjem. V naslednjih petih

letih se je količina odpadnih
voda povečala, prečiščenih
pa je bilo nekoliko manj kot
tri četrtine. Leta 2018 je kanalizacijsko omrežje obsegalo več kot tisoč kilometrov
in se je v petletnem obdobju
povečalo za tretjino, tako da
je bilo od leta 2012 priključenih skoraj 10 tisoč novih
uporabnikov.
Gradnja infrastrukture je
bila povezana tudi z obnovo po poplavah. Ob neurjih in dolgotrajnem deževju
so poplavno najbolj ogroženi kraji v Selški in Poljanski
dolini, na območju Bohinja
in Tržiča, kjer so v zadnjih
desetletjih zaradi več poplav imeli veliko škode. Najbolj katastrofalne posledice
je pustilo hudo neurje v Železnikih in Kropi septembra
2007. Gozd je bil močno poškodovan ob velikih žledolomih leta 1997 in 2014.

Ravnanje z odpadki
V samostojni Sloveniji je
bil vedno bolj aktualen problem odlaganja komunalnih
odpadkov. Leta 1991 je kranjska občina začela preurejati deponijo Tenetiše za ločeno zbiranje odpadkov, kar je
naletelo na nasprotovanje lokalnega prebivalstva. Predlagano lokacijo za regijski center za ravnanje z odpadki v
Kovorju so krajani zavrnili
na referendumu leta 2005 in

Foto: Fototeka Gorenjskega muzeja

Večji del gorenjske krajine je gorski svet, hkrati pa dve tretjini predstavlja gozd. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti so pomembna zavarovana območja
narave, od tega je skoraj 95 tisoč hektarov v območju Natura 2000.

Končana obnova vodovodnega omrežja in gradnja kanalizacije v vasi Voglje leta 2009,
projekt pa je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
deset let kasneje je bila deponija zaprta. Leta 2007 je bil
sprejet dogovor občin o gradnji centra v Tenetišah, vendar so se krajani bližnjih naselij organizirali v civilni iniciativi ter zaprli dostop do odlagališča. Kljub strinjanju za
center na občinskem referendumu je nato obveljal dogovor o zaprtju do leta 2009.
Od leta 2013 v javno-zasebnem partnerstvu deluje center za ravnanje s komunalnimi odpadki na odlagališču
Mala Mežakla na Jesenicah,
vendar se vedno znova pojavljajo težave zaradi smradu v
širši okolici. Ker ni prišlo do
dogovora o centru v okviru

regije, del gorenjskih občin
odvaža odpadke v Ljubljano.
Z vstopom v Evropsko unijo je ločeno zbiranje odpadkov postajalo del vsakdanjega
življenja. Komunalne službe
so zbirne centre uredile tudi
v občinah. Leta 2006 je bilo
na Gorenjskem ustvarjenih
84.566 ton odpadkov, kar je
bila dobra desetina na slovenski ravni. Količina se je v
zadnjem desetletju hitro povečevala in leta 2018 je bilo
odpadkov že za 107.469 ton.
Od tega je bilo dobrih 80 tisoč ton odpeljanih z javnim
odvozom in dobre tri četrtine
ločeno zbranih, kar je predstavljalo 394 kilogramov

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Cesar Ferdinand zahteva rezance …
Peter Colnar

Slovenski politik Ivan
Oman, ki je slovel po logičnem sklepanju, je nekoč pojasnil, v čem je razlika med
fevdalizmom in komunističnim socialističnim sistemom. V komunizmu so po
smrti voditelja vedno napredovali njemu najbližji 'sodelavci'. Tako so v komunizmu državo vedno vodili ljudje z najbolj 'mehkimi hrbtenicami'. V fevdalizmu pa je
prestol vedno zasedel kraljevi prvorojenec. Vendar se je
včasih zgodilo, da je prišel
na vrsto tudi duševno prizadeti prvorojeni potomec, kar
pa ni vplivalo na imenovanje naslednika. Tako je bilo
tudi z avstrijskim cesarjem
Ferdinandom, ki je 1. septembra 1844 prišel tudi na
obisk v Ljubljano.
Cesar Ferdinand je bil
znan po zahtevi: »Cesar sem
in hočem rezance!« To je bila
po mnenju znamenitega angleškega zgodovinarja A. J. P.

Taylorja edina pametna pripomba duševno zaostalega
cesarja Ferdinanda, ki je bil
tudi božjasten in rahitičen.
Vseeno pa je bil cesar in med
Slovenci zelo priljubljen. Z
veseljem so ga sprejeli.
Tudi oče Henrika Tume je
pravil svojemu sinu, da je bil
cesar Ferdinand popoln bebec. »Kljub temu je vedno
po obedu sam hodil v dvorno knjižnico. Njegovi okolici se je čudno zdelo, da hoče
ta cesar postati učen. Nekoč
je njegov minister naročil
cesarjevemu slugi, naj gre
za njim v knjižnico, a previdno, da ne opazi njegovega
prihoda, in naj pogleda, kaj
cesar bere. Dvorni lakaj je
prišel tiho za hrbet cesarju,
ki je sedel v velikem naslanjaču, in pogledal čez njegove rame. Videl je, da ima cesar v rokah narobe obrnjeno
veliko knjigo. Po listu je lezla
muha in cesar je potrpežljivo čakal, da je zašla v pregib

knjige. Takrat je knjigo zaloputnil in muho ubil. S tem
lovom na muhe se je torej cesar Ferdinand baje zabaval v
dvorni knjižnici.«
Cesar Ferdinand Dobrotljivi je bil sicer med Slovenci zelo priljubljen. V solzah veselja so slavili njegovo pravičnost in milo prosili Boga, naj varuje avstrijskega vladarja. Da se bosta
Ferdinand in njegova soproga 1. septembra 1844 mudila v kranjski prestolnici, so
Novice naznanile že mesec
dni prej. V članku Sreča in
veselje pa je Bleiweisov list,
z večjimi črkami kot običajno, popisal neznansko veselje Ljubljančanov ob prihodu vladarskega para:
»Cela Ljubljana jima je šla
naproti, od stariga do mladiga vse je hrepenelo, obličje našiga premilostljiviga očeta FERDINANDA in
naše presvitle cesarice ANE
MARIJE, pred ko bi bilo

na prebivalca regije. Še leta
2004 je bilo obratno in je bilo
88 odstotkov vseh zbranih
odpadkov odloženih na mešanih deponijah in le majhen
delež za nadaljnjo predelavo.
Sočasno se povečujejo tekoči
izdatki za varstvo okolja, ki so
v letu 2017 znašali 31 milijonov evrov in so se v desetih letih povečali za tretjino.

Kmetijstvo
Za ohranjanje kulturne
krajine in aktivnega podeželja je pomembno kmetijstvo,
čeprav ima v gospodarski in
zaposlitveni sliki regije majhen delež. Po osamosvojitvi so sledile spremembe v

posestni strukturi in rabi zemljišč. Leta 2010 je bilo na
Gorenjskem 4476 kmetij in
v naslednjem desetletju se je
število zmanjšalo za dobrih
550. Nato se je upad nekoliko upočasnil in v lanskem
letu je bilo 'živih' še 3765
kmetij. V novejšem času je
postalo aktualno pomanjkanje obdelovalnih površin, ki
so leta 2016 obsegale okoli 31.500 hektarov, medtem
ko je bilo gozda 50.500 hektarov. Zaraščanje površin se
je sicer ustavilo, hkrati pa je
bilo v ravninskem delu precej kakovostnih zemljišč
trajno izgubljenih zaradi
pozidav. Z vidika kazalcev
trajnostnega razvoja so obstoječa kmetijska zemljišča preobremenjena. Na ravnini jugovzhodnega dela regije prevladujejo travniki in
polja s krmnimi rastlinami
in žiti, kar je posledica visokega deleža živinorejskih
kmetij z intenzivno pridelavo. Močno se je zmanjšala
količina krompirja, posamezne kmetije pa so se usmerile v pridelavo zelenjave. V
hribovitem in goratem severozahodnem delu pokrajine
se še ohranja pomen tradicionalne planinske paše. Z
dopolnilnimi dejavnostmi
se ukvarja več kot desetina
gorenjskih kmetij, okoli 240
pa se jih je usmerilo v ekološko kmetovanje.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
 	V Kranju se je 30. 8. 1903 rodil gospodarstvenik,
predavatelj, gozdar, športnik Viktor Rebolj. Leta
1948 je bilo ustanovljeno podjetje Slovenijales. Bil
je njegov prvi direktor.
 	V Bohinjski Bistrici se je 31. 8. 1914 rodil duhovnik, pisatelj, misijonar Franc Sodja. Leta 1946 ga
je povojna jugoslovanska oblast obsodila na pet
let ječe pod obtožbo, da je pomagal bogoslovcu
Andreju Jermanu, da je iz kočevske ječe pobegnil
v tujino. Največji del kazni je preživel v samici,
potem pa je pri Žalah v Ljubljani kazensko gradil
stanovanjske bloke, v Medvodah pa hidroelektrarno. To obdobje svojega življenja je opisal v knjigi
Pred vrati pekla, ki je izšla v Buenos Airesu leta
1961. Umrl je 15. 7. 2007 v Torontu.
 	V Bleiweisovih Novicah je uvodničar 4. 9. 1844
prvič imenoval Ljubljano za glavno mesto Slovenije.
mogoče, viditi. Med streljanjem in zvonenjem po vsih
cerkvah, sta se v mesto peljala, za njima pa je bilo ljudi in kočij, da se je vse terlo.
Ljudje so ukali, 'Vivat' vpili, veselje uganjali, da se je
vse razlegalo! Deržavni stanovi in mestna gosposka so,
kolikor je bilo mogoče, vse
storili, veseli dohod našiga

presvitlega Cesarja in Cesarice po vrednosti obhajati, in
vse dni je bilo po celim mesto tako veliko veselje, de bi ga
ne bilo lahko popisati.«
Ob obisku cesarja Ferdinanda je 4. septembra 1844
v posebni prilogi Novic izšla
tudi pesem Jovana Vesela
Koseskega z naslovom Kdo
je mar.
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Razgledi

Gorazd Stariha

spolnost
in nasilje

Elizabeta Pesjak, Micina
mačeha, je dejala, da ji je
pastorka sama povedala, da
jo je na poti zaustavila varnostna straža, da so se pulili za vrečo, ki jo je nosila
na glavi, in da je komaj ušla.
Kasneje je iz govoric izvedela, da naj bi njeno pastorko
zlorabil varnostni sluga. Ko

jo je trdo prijela zaradi tega,
ji je priznala, da je sluga res
z njo počel to, da ga je prosila, prepričevala, jokala, vendarle pa se mu je morala
vdati, saj jo je vrgel na tla in
ji strgal srajco.
O Mici so povprašali tudi
sotržanko Apolonijo Vidic,
ki ji je Mica pravila, kako jo
je varnostna straža hotela
prijeti zaradi beračenja in da
se ji je v prerivanju s stražnikoma strgala vreča, ki jo je
nosila na glavi. Več da ni povedala. Glede življenja Mice
je vedela, da se je že prej govorilo, da ima znanja z moškimi, ampak da so to razumeli samo kot norčevanje,
saj da je zaradi njene kobalavosti nihče ne bi jemal zares. Od tega dogodka dalje
pa da se je povsod po vigenjcih govorilo, da ona sama
preganja moške in da jim
za to celo plačuje. Še posebej naj bi se vedelo, da Tomaž Petel'n leta za njo in
tudi ona za njim. Na splošno naj bi se govorilo, da bi si
zaslužila pošteno kazen, da
naj se stvar na kratko o(d)
pravi, namesto da se iz tega
dela taka reč!
Tomaž Praprotnik, po domače Petel'n, je o Mariji
Pesjak vedel, da se zanjo že
dalj časa govori, da ima rada
življenje, ni pa vedel, ali so
ljudje to mislili zares, ali pa
so se le norčevali, ker je bila
tako zelo kobalasta. Vedel je
tudi, da je bila razširjena govorica, da naj bi on letal za

njo, ampak je prisegal, da to
ni res, ker kako bi se mogel
ukvarjati s tako kobalastim
bitjem, iz katerega so se vsi
delali norca!
Župan o Mici ni vedel povedati nič slabega, da je bila
sama sebi prepuščena, reva,
oče da se nikoli ni brigal zanjo, ker je bil lahkomiseln.
V vigenjcih da se je sicer res
govorilo, da ima opravka z
moškimi, vendar da temu
ne bi šlo verjeti. Prepuščena je bila sama sebi, in če
je hotela preživeti, je morala beračiti in se vdinjati
za pestunjo. O njeni moralnosti je težko rekel kaj določenega, vsekakor pa da ji ni
bilo kaj očitati.
Obdolženi sluga varnostne straže, Janez Stopar
(35), je bil poročen, trinajst
let je preživel v vojski kot
prostak, od aprila 1844 dalje pa je bil sluga deželne
varnostne straže v Radovljici, nikdar še v preiskavi ali
kaznovan. Glede skrunjenja Mice je dejal, da jo je v
šali vprašal, ali ima kakšnega šocelna v Kropi, dal ji je
tudi nekaj tepk. Branil se je,
češ da Mica laže, da jo je zlorabil, to da bi lahko desetkrat prisegel. Še toliko manj
pa, da je zganjal kakšno nasilje nad njo. Od kroparskega občinskega sluge Jerneja
Bohinca da je naknadno izvedel, da je bila ta ženska poznana kurba in da se je samo
nadejala plačila, če ga bo obtožila česa takega.

Ivan Sivec: Visoški gospod (5)

Odvetnik
Ob 170. obletnici rojstva Ivana
Tavčarja objavljamo odlomke
iz knjige Ivana Sivca Visoški
gospod.
Do Bosne naša enota ni
prišla, zame pa je bilo pomembno to, da sem se domov vrnil povišan – v poročnika! Novo izkušnjo sem pozneje prelil tudi v eno od povesti. Nasploh sem v kranjskem obdobju v resnici veliko pisal. V Kranju sem napisal – reci in piši! – triindvajset povesti, novel in drugih
daljših sestavkov. Gospod
Mencinger je imel prav: v
mestu pod gorami sem se
pisateljsko močno razvil in
začel objavljati na vse konce
in kraje.
Močno pa sem se razvil …
tudi v ljubezenskem pogledu. V Kranju sem se pobliže srečal s štirimi dekleti …

Temu sem rekel – godalni
kvartet deklet.
Kot veste, godalni kvartet
sestavljajo dve violini, prva
in druga, ter viola in violončelo. Lahko pa tudi violina,
viola, violončelo in kontrabas. Recimo, da mi je ljubša druga sestava, ljubša zato,
ker je bolj pestra, bolj razgibana.
Prva iz kvarteta deklet je
bila Hermina Pfäffinger.
Bila je hčerka dunajskega konzula v Trstu in sestra priznane slikarke Rose
Pfäffinger. Njeni starši so
bili švicarski Nemci, živeli so na Dunaju in v Trstu.
Herminin oče je bil nekaj
časa konzul v Bejrutu v Siriji, večinoma pa je služboval na Dunaju. Tako je Hermina že kot mlado dekle videla veliko sveta, po naravi

pa je bila nasploh zelo radovedna in dokaj radoživa.
Izvrstno je obvladovala tako
visoko nemščino kot francoščino in italijanščino in
tudi nekaj mehkih slovenskih besed je prišlo iz njenih ustec. Ko je njena mati
ovdovela, je rada prihajala v Podbrezje na počitnice.
Baje ji je ta prelepi kraj pod
planinami predlagal njihov
družinski tržaški prijatelj
Julius Kugy. Na začetku je
Hermina v Podbrezju živela v gostilni pri Frencku, pozneje pa se ji je kraj tako priljubil, da si je tam postavila
tudi prav lepo vilo. Ker sva
se s slikarko Ivano Kobilca,
ki je kmalu zatem naredila z menoj portret, poznala
še iz Ljubljane, v Podbrezje
pa je rada zahajala, ker je bil
to rojstni kraj njene matere,

Junaki 3. nadstropja pod geslom Ljubezen je septembra zlate barve z različnimi aktivnostmi
ozaveščajo o raku otrok – zlata pentljica je simbol njihovih prizadevanj in ozaveščanja. V
spomin na preminulo deklico Emo so iz njenega rojstnega kraja Škofja Loka prehodili pot
do Pediatrične klinike v Ljubljani v podporo vsem otrokom, ki se pogumno spopadajo z
vsemi težavami, ki jih prineseta bolezen in zahtevno zdravljenje. Vsak pa lahko pomaga
tudi s poslanim SMS-sporočilom JUNAKI5 na 1919, s čimer prispevajo pet evrov za otroke
z rakom. S. L. / Foto: Tina Dokl

Foto: Tina Dokl

Skrb za izgubljeno
čast, nosečnosti

Vaš razgled

Da občutek svobode, ki ga daje vožnja z motorjem, ni zgolj ideja neke nostalgično obarvane
preteklosti, so dokazali mladi člani vodiškega Moto kluba Mak, ki so se kot prvi pogumno
zapeljali po prenovljenih cestah domače občine – z upanjem v srcih in vetrom v laseh. S. L.

se je pripetilo, da sem se na
njeno povabilo tjakaj nekajkrat z vlakom odpeljal tudi
jaz. In tam srečal Hermino.
O, kako lepa ženska je bila
to! Izrazita blondinka, izjemno prijetnega, mehkega
obraza, govorice pa tako živahne in blagoglasne, da je
še nemško govorila kot bi
tekel potoček v dolino med
skalami in mahovjem.
Ker v Podbrezju ni imela
ravno veliko sogovornikov,
sva se kmalu tako lepo spoprijateljila, da sem se odpeljal
tja gor pod planine samo zaradi nje vsaj trikrat. Ona pa
se je po tako imenovanih naključnih opravkih kar nekajkrat mudila tudi v Kranju.
Ni res, da je imela tedaj komajda sedemnajst oziroma
osemnajst let. Vsaj tako so
natolcevali nekateri hudobneži oziroma nevoščljivci.
Bila je že zrelo dekle, z vsem
tistim, kar razvitemu dekletu pritiče. Sprehajati se s
tako lepo lepotico, recimo,
ob večerih ob Savi, res ni bil

mačji kašelj. Posebno ne ob
tako odprtem dekletu. Glede
na to, da je videla veliko sveta, pred moškim ni imela nobenih predsodkov.
Ker sem bil sam – kljub
temu da so me imeli v Kranju za ljubimca prve vrste –
tedaj še nekoliko neroden,
mi je kar sama, sicer sila
vljudno, dejala:
»Večer je tako romantičen, da bi gospodu spremljevalcu blagovolila, da me
brez pomislekov poljubi na
usta.«
Kaj sem hotel, to sem naredil, pa čeprav se do tedaj –
kot vam je znano – nisem veliko poljubljal.
Potem je nadaljevala:
»Vaša moška bližina mi
ni zoprna. Če želite, da začutite, kako glasno mi utripa
moje srce, blagovolite seči z
roko pod moj nedrček.«
In sem to storil, čeprav
sem bil sam še trikrat bolj
razburjen kot ona.
Vse do konca najinih srečanj sva ostala na

blagovolite. In da ne bom
preveč ovinkaril, naj kar takoj zapišem – mladina pa
naj to preskoči ali vsaj zamiži na eno oko! –, da sem
prav s čudovito blondinko Hermino v gaju ob Savi
izgubil svojo moško nedolžnost. Pri tem mi je ona
prav prijazno pomagala.
Bil sem tako zmeden, da še
danes ne vem, kako je prišlo do tega. A videti je bilo,
da je bilo obema prijetno.
Pa tudi datum sem si zapisal v svoj notesnik – 21.
maj leta 1879. Trikrat sedem, najlepši mesec v letu
in zadnje leto pripravništva pri gospodu Mencingerju. Prav prečudovita gospodična Hermina je bila –
če se temu sploh lahko tako
reče – za to najbolj zaslužna. Hkrati pa tudi za to, da
sem pozneje poiskal marsikatero avanturo tudi pri
drugih lepoticah. In da so
mi mnogi zato govorili, da
sem kranjski Don Juan.
(Se nadaljuje)
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HUMOR, HOROSKOP
Lahko se udeležite tečaja vedeževanja.
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v
višini 10 odstotkov. Za več informacij čim prej pokličite
Tanjo na tel. št.: 040 514 975.

HOROSKOP
TANJA
Oven (21. 3.–21. 4.)
Prejeli boste več vabil za družbo in pred vami bo težka
odločitev, katere sprejeti in katere ne, saj enostavno ne
boste zmogli sprejeti vseh. Ste človek vesele narave in ljudje se radi družijo z vami. V družinskem okolju vas čaka
posebno presenečenje.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Odločili se boste za daljše potovanje in ne bo vam žal ne
samega časa in ne denarja, ki ga boste za to porabili. Vse
vam bo šlo po načrtu in ne boste se ozirali nazaj. V ljubezni
se počasi pripravite na večje spremembe, ki so potrebne.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V teh dneh se vam bo začel sestavljati mozaik in vse do
zadnjega koščka vam ga bo uspelo dokončati. Mozaik
tako na poslovnem kot čustvenem področju. Ker se boste
zavedali, česa si res želite, vas bo to pripeljalo do novih
načel in odločitev.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Na poslovnem področju se vam bo dogajalo več, kot ste
sicer navajeni, a nič se bati, vse boste zmogli. Rezultati bodo
nadpovprečni in tudi vsi ostali bodo zadovoljni. Ostalo vam
je še nekaj dni dopusta in dobro ga boste izkoristili.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Stvari, ki so se vam še ne dolgo nazaj zdele nemogoče rešljive, se vam v tem tednu začnejo reševati. Kot plaz ena za
drugo, vsak dan kaj novega. Seveda boste zaradi tega dobre
volje in dogajati se vam začne tudi ljubezensko življenje.

Devica (24. 8.–23. 9.)
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Začele se vam bodo ponavljati zgodbe iz preteklosti. Stvari,
ki jih v resnici še niste zaključili in prave razloge za to poznate samo vi. Odločili se boste za iskren pogovor in ne bo
vam žal. Na področju dela imate dobre uspehe še naprej.

Na vojaški vaji sprožijo lažni alarm.
»Letala prihajajo, lezite!« vodnik ukaže vojakom in vsi
razen enega zaležejo v blato.
»Zakaj se ne uležeš tudi ti?«
»Gospod vodnik, jaz stojim za drevesom.«
»Kje pa vidiš kakšno drevo?« se razjezi vodnik.
»Ja, kje pa vi vidite in slišite letala?«
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Ribi (20. 2.–20. 3.)

Lažni alarm
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Novi začetki vas čakajo na različnih področjih. Poslovno
imate pred sabo večji in pomemben projekt. Ne smete se
ustrašiti, saj ste sposobni marsikaj. V ljubezni vam pot prekriža nekdo, ki bo zagotovo pustil sledi. Dobro premislite.
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V vsakem odnosu moramo dajati in sprejemati. Če gre
samo v eno smer, potem to ni pravi odnos. Naveličali se
boste tistih, ki samo sprejemajo od vas, nazaj pa ne dajo
nič. Ne boste žalostni, ampak veseli novih prijateljstev.
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Kozorog (22. 12.–20. 1.)
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Poletje se počasi poslavlja, vam pa še ni uspelo vse tisto,
kar ste imeli v načrtu. Še vedno imate čas, zato boste dali
vse od sebe in uspe vam. Potovanje bo boljše od pričakovanega in tudi ljudje, ki vas bodo obkrožali, bodo živahni.
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Strelec (23. 11.–21. 12.)
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Zadnje čase ste pretiravali z delom, zato si boste v teh
dneh vzeli čas samo zase in za tiste, ki vam veliko pomenijo. Naj bo to pohod v gore, kolesarjenje ali pa morska
obala, povsod vam bo lepo. Glede financ se ne obremenjujte preveč.

Izkušeni ribič Janez iz Bohinjske Bistrice se odpravi na
ribiški turizem na jezero na Štajerskem, kjer je ribolov
prepovedan.
Rib kot peska in Janez jih je imel prej kot v uri polno vedro.
Ravno je hotel oditi, ko mu nasproti pride revirni čuvaj.
»Gospod, tu je ribolov prepovedan. Morali boste kazensko odgovarjati za ribe, ki ste jih nalovili.«
Janez pa: »Saj to so moje ribe.«
»Kako vaše?«
»Vsako jutro jih od doma prinesem sem na jezero, da
se malo naplavajo. Potem jih pokličem in se lepo vrnejo
v vedro, pa jih spet odnesem nazaj domov. Lahko vam
pokažem.«
»Me prav zanima ...«
Janez strese ribe v jezero in čaka.
»No, dajte zdaj!«
»Kaj naj?«
»Pokličite jih.«
»Koga naj pokličem?«
»Ribe, a ne.«
»Kakšne ribe?«
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Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
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Kljub temu da ste izpregli in se odpočili, vam je bilo premalo. Brez slabe vesti si boste vzeli še malo prostega časa.
V primeru, da vas skrbi glede zdravja – nič ne bo narobe,
vsi strahovi so popolnoma odveč.

LAŽJI
SUDOKU
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Tehtnica (24. 9.–23. 10.)

TA JE DOBRA
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V mislih boste prestavili svoje okvirje, saj spoznate, da v
pričakovanjih ni mej, razen tistih, ki si jih sami postavite.
Od misli do dejanj ni veliko poti, zato se vam zelo kmalu
obetajo spremembe. Zato, ker si jih želite in hočete.

2
1
3
5
4

8
6
4
7
3

7
5
9
1
8

5
2
7
6
1

3
8
1
9
2

4
9
6
3
5

1
4
8
2
9

9
7
5
4
6

6
3
2
8
7

28

PETEK_03. 09. 2021

NAGRADNA KRIŽANKA
KULTURNO DRUŠTVO ANSAMBLA SAŠA AVSENIKA, BEGUNJE NA GORENJSKEM 22 A, BEGUNJE NA GORENJSKEM

10. 9. 2021
ob 18:00

Dvorec Visoko, Visoko pri Poljanah
predprogram: Poljanski orgličarji, Škofjeloški oktet

vstopnice: Eventim.si

1. nagrada: jopa z logotipom Ansambla Saša Avsenika
2. nagrada: kapa z logotipom Ansambla Saša Avsenika
3. nagrada: CD-plošča Ne sveti zvezda v noč svetleje
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 17. septembra
2021, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslov
no stavbo na Nazorjevi ulici 1.

PISMA, KAŽIPOT

Kar štiri leta sem zaradi bolezni potovala med Gorenjsko
in Mariborom, na Golnik,
kjer sem se zdravila in tam
spoznala sotrpine, opazovala pokrajino, se sprehajala po
parku, gledala zmajarje, kako
so leteli s Kriške gore.
Naš stric p. Gabrijel je prav
tako na Golniku kot mladenič
preživel veliko časa, pred več
kot osemdesetimi leti še v takratnem sanatoriju, kjer so ga
želeli rešiti pred takrat smrtonosno boleznijo tuberkulozo,
pa jim ni uspelo. Kot 16-letni
mladenič je prišel iz Maribora
v Škofjo Loko, kjer so ga kapucini sprejeli v noviciat.
Letos, eno leto po težki operaciji, sem se z možem podala
na tridnevni izlet v Kamnik
in Škofjo Loko. Tako srčno
sem si želela v živo ogledati
in doživeti lepoto teh srednjeveških dveh mest, ki slovita po
svoji izvirnosti, domačnosti,
ohranjenosti zgodovine in kulture.
Pripeljala sva se namenoma
po stari cesti po Tuhinjski dolini, kjer sva uživala v lepoti
doline, prenočišče sva imela
v prelepem stilnem Malograjskem dvorcu v starem
mestnem jedru Kamnika.
Lep in veličasten je pogled na
Kamniško-Savinjske Alpe in
okolico.
Vse sva si ogledala, vsako hišo,
vsako uličico, vsako izložbo,
vsak kotiček, ki sva ga našla. Vse naju je prevzelo; stare
ohranjene zgodovinske hiše,
spomeniki, spominske plošče
znanih Slovencev, vsaka vrata imajo svojo zgodbo, prav
tako vsako okno, rože na njih,
polkni, zidovi pričajo o zgodovini. Izložbe so izkoriščene in
napolnjene z zgodbami, risbami, zbirkami. Poseben užitek
je, ko si lahko na ulici ogledaš
razstave, ko lahko posediš v
kavarni na Glavnem trgu,
kjer ljudje prijazno in sproščeno klepetajo, pijejo sok, pivo,
kavo, iz pekarne čez cesto si
prinesejo prigrizke in uživajo.
Lepo, ni povsod tako. Pa sem
zagledala skozi odprto okno
velik kip Mojzesa v motoristični kavarni, že s pravim namenom … Pa da ne omenim Malega gradu in gradu Zaprice,
pa Galerije Miha Maleš, rojstne hiše Rudolfa Maistra in

njegovega veličastnega kipa,
veličastne cerkve sv. Jakoba in
samostana Mekinje.
Koliko znanih Slovencev je živelo v Kamniku: Rudolf Maister, Tito je bil delavec v tovarni
Titan, alpinist Tomaž Humar,
pesniki, pisatelji, fotografi,
umetnostni zgodovinarji, vsak
ima svoje mesto na spominskih
ploščah.
Tudi obisk Škofje Loke je bil
posebno doživetje, ogled mesteca ob sotočju Sor, mesteca, ki
je znano po Ivanu Tavčarju,
Škofjeloškem pasijonu, Škofjeloških kapucinih, samostanu, knjižnici, ohranjenem
mestnem vodnjaku iz leta
1590 in veliko sakralnih objektih: cerkvi sv. Jakoba, Kapucinskem samostanu in cerkvi
sv. Ane, tudi po znamenitem
Kamnitem ali Kapucinskem
in tudi Franc-Jožefovem mostu sva se sprehodila in si ogledala kip Janeza Nepomuka
z mestnim grbom, zavetnika
duhovnikov in vseh ljudi, ki
so imeli tedaj opravka z vodo
(ribičev, čolnarjev, mlinarjev
ipd.).
Dragi Kamničani in Škofjeločani, bodite ponosni na svoji
mesti, negujte ju še naprej tako
skrbno, sta najlepša bisera v
Sloveniji.
Marija Krajnc,
Malečnik pri Mariboru

Talibani in
telebani
Ko sem na javnem mestu, sploh
ne strižem z ušesi, da bi kaj
ujel. Čeprav sem tudi nekoliko
naglušen, mi je nedavno tega
do mojih ušes priletelo še dovolj
'decibelov', da sem dobro slišal.
Terasa kavarne, nekaj miz
stran sedi trojka, ki obravnava
aktualno temo. Kar streslo me
je, ko nekdo iz te skupine reče:
»Najprej mora vlada pasti, potem se pa gremo cepit, prej pa
ne!!« Drugi iz trojke še doda:
»Jaaa – vaaalda!« Kaj si sam
mislim o takšni izjavi? Nič, ker
to, kar bi imel povedati, ni za
poulično politikantstvo. Covid-19 je doslej zahteval že zelo
velik davek. Če pa bo šla stvar
s takšnim tempom naprej, se
nam slabo piše! Uboga ta –
naša dolina Šentflorjanska.
Drugje po svetu imajo težave s
talibani, pri nas pa s telebani.
Edvard Erzetič,
Škofja Loka

Domači vrt nekoč in danes
Snovik – Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina letos 4.
in 5. septembra že šestnajstič pripravljajo dvodnevno etnološko prireditev, ki je tokrat posvečena domačemu vrtu. V
soboto, 4. septembra, bodo med 10. in 13. uro pred Termami
Snovik rokodelske delavnice na temo predelave in uporabe
zelenjave in uporabe zelišč. Osrednja prireditev bo v nedeljo, 5. septembra, z začetkom ob 15. uri. Obiskovalci si bodo
lahko ogledali videz domačega vrta nekoč in danes, različna orodja ter pripomočke, ki se uporabljajo pri delu v vrtu,
posaditve v vrtu in v visokih gredah, prikaz priprave visoke
grede, razstavo pridelkov, uporabo in predelavo zelenjave
ter prikaz kulinarike z uporabljenimi pridelki in zelišči iz
domačega vrta.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
KOPALNI IZOLA: 4. 9., MEDŽUGORJE: 9.–11. 10, MANDARINE: 2.–4. 10., TURISTIČNI BONI, PRIJAVE ZA JESENSKE
TERMINE: STRUNJAN, BERNARDIN, BANOVCI, ŠMARJEŠKE
TOPLICE, DOLENJSKE TOPLICE, RADENCI, MORAVSKE TOPLICE.
www.rozmanbus.si

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

v soboto, 4. septembra, pohod po Poti spomina in tovarištva ter Druge grupe odredov. Zbor ob ob 8. uri na B'ču
pred Štefanjo Goro. Sledila bo spominska slovesnost ob
79. obletnici napada na Drugo grupo odredov in padle
domačine – borce Krvavške čete z začetkom ob 11.30 pri
osrednjem spomeniku na planini Jezerca pod Krvavcem –
Prgoznikova planšarija.

Pravljično popoldne v Knjižnici Vodice
Vodice – Knjižnica Vodice vabi na pravljično popoldne, ki bo
v sredo, 15. septembra, ob 17. uri na travniku pred Knjižnico
Vodice. Predstavo Kako je prašiček gradil hiško bo izvedlo
Družinsko gledališče Kolenc in je namenjena otrokom od
tretjega leta starosti.

IZLETI
Kolesarski izlet DU Kranj

PRIREDITVE
Dan odprtih vrat v Centru za konje s posebnimi
potrebami ALISA
Cerklje – V nedeljo, 5. septembra, bodo ob svetovnem dnevu živali, ki ga obeležujemo 4. septembra, odprli vrata zavetišča, podružnice Društva za zaščito konj – Centra za konje
s posebnimi potrebami ALISA, zunanjim obiskovalcem. Organizirali bodo dva vodena ogleda, in sicer ob 11.30 in 13.30.
Obvezne prijave na telefonsko številko 041 677 792 do sobote opoldan, kjer boste prejeli tudi navodila glede parkiranja.
Število obiskovalcev je omejeno na dvajset ob enem ogledu.

Recital poezije in proze
Radovljica – Pesnica in pisateljica Nina Kosmač skupaj z
umetniško ekipo organizira v ponedeljek, 6. septembra, ob
11. uri in v petek, 10. septembra, ob 18. uri v baru Kocka v
Radovljici kratek in duhovit recital poezije in proze. Avtorji
bodo brali svoje pesmi in dela drugih avtorjev. Nastop bo
morda tudi plesno ali dramatično obarvan. Dogodek ima
prost vstop in tudi v primeru dežja ne bo odpadel.

Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarki izlet, ki
bo na relaciji Kranj–Škofja Loka–Medvode–Kranj, in sicer v
torek, 7. septembra, s startom ob 8. uri pred vodnjakom na
Glavnem trgu v Kranju. Obvezna oprema sta lastno opremljeno kolo in kolesarska čelada.

Planinsko-pohodniški izlet DU Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinsko-pohodniški izlet v Dolino Radovne, ki bo v četrtek, 16. septembra.
Start bo s posebnim avtobusom izpred Globusa ob 7. uri.
Vstopni postaji sta še pri Eurospinu in AP Kokrica. Prijave z
vplačili zbirajo do ponedeljka, 13. septembra.

Martinova pot po Pohorju
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 11.
septembra, pohod po Martinovi poti po Pohorju na relaciji
Šmartno na Pohorju–Kolonija Ošelj–Blažičev ribnik–Planina pod Šumikom–Sveti trije kralji–Kot na Pohorju–Nadgrad–Zajčev grad–Kebelj–Lačna Gora–Oplotnica. Skupne
zmerne hoje bo dobre štiri ure. Informacije in prijave zbira
do četrtka, 9. septembra, Franci Erzin na telefonsko številko
041 875 812.

Odprtje hišne knjižnice in čitalnice v Mežnariji
Kropa – Kultura-Natura Slovenija vabi na odprtje hišne knjižnice in čitalnice v Mežnariji pri kapelici nad Kropo, ki bo v
petek, 3. septembra, ob 18. uri. V priložnostnem nagovoru
bomo predstavili donatorje knjig. Pred družabnim delom
dogodka bosta na prvi Čitalnici iz svojih del brala pesnica
Lidija Golc iz Ljubljane in pisatelj ter bukvar Edo Torkar iz
Radovljice.

Pohod s spominsko slovesnostjo
Štefanja Gora – Občinska organizacija Združenje borcev
za vrednote NOB Kranj Cerklje na Gorenjskem organizira

s poslanim

SMS

s ključno besedo

za
srce
afrike

AFRIKA5
na 1919
boste prispevali

5 EUR

Darovanje omogočajo Telekom
Slovenije, A1, Telemach, T-2 in BOB.

www.karitas.si

B R E Z P L AČ N A O B J AVA

Štajerka v
Kamniku in
Škofji Loki
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info@g-glas.si

KINO SPORED
CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 4. 9.
19.10 DIVJA SLOVENIJA
15.45, 18.00, 20.00 SHANG CHI IN LEGENDA O DESETIH PRSTANIH
18.20, 20.30 ZLOBEN
21.00 CANDYMAN
13.30, 15.30, 17.40 MALI ŠEF: DRUŽINSKI POSLI, sinhro.
20.40 SOBA POBEGA 2: BREZ IZHODA
13.40, 14.30, 16.20, 17.20, 18.10 TAČKE NA PATRULJI: FILM, sinhro.

Apiterapija se
ukvarja z lajšanjem
ali odpravljanjem
zdravstvenih tegob
z uporabo čebeljih
pridelkov. Knjiga je
praktično uporabna,
saj prinaša veliko
informacij o
uporabi čebeljih
pridelkov, doziranju
in trajanju uporabe
za posamezne
namene
apimedicine
(pregled
uporabnosti
pridelkov pri
posameznih
boleznih).

19.50 GLAVNI JUNAK
14.00, 16.00 LUKA, sinhro.
14.30 HITRI IN DRZNI 9
KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 3. 9.
19.00 DIVJA SLOVENIJA
Sobota, 4. 9.
18.00 MALI ŠEF: DRUŽINSKI POSLI, sinhro.
Nedelja, 5. 9.
17.00 MALI ŠEF: DRUŽINSKI POSLI, sinhro.
19.15 DIVJA SLOVENIJA

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

LOTO
Rezultati 70. kroga – 1. september 2021
1, 5, 7, 10, 12, 20, 30 in 28
Loto PLUS: 3, 6, 9, 24, 25, 35, 38 in 39
Lotko: 9 9 8 2 7 0
Sklad 71. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 71. kroga za PLUS: 200.000 EUR
Sklad 71. kroga za Lotka: 240.000 EUR

160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura
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.

13
EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021

KAŽIPOT, MALI OGLASI
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Pohod DU Cerklje
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi vse člane in ljubitelje pohodov v torek, 7. septembra, da se udeležijo pohoda
na relaciji Poženik–Šenturška Gora. Priporočljive so pohodne palice. Zbirno mesto je ob 8. uri pred AMD Cerklje. V
primeru slabega vremena se pohod prestavi na četrtek v istem tednu. Upoštevati je treba priporočila NIJZ.

OBVESTILA
Razpisali učne programe
Kranj – V Društvu upokojencev Kranj so razpisali učne
programe Univerze za tretje življenjsko obdobje za študijsko leto 2021/2022 (angleški in nemški jezik – začetni
in nadaljevalni tečaji, umetnostna zgodovina in likovno
ustvarjanje). Začeli bodo 4. oktobra v prostorih DU Kranj
ob upoštevanju trenutnih priporočil. Posamezni program
se izvaja enkrat tedensko po dve šolski uri. Vabijo vse
člane DU Gorenjske in tudi druge upokojence, ki želijo
biti njihovi člani in se aktivno vključiti v družbeno dogajanje, se izobraževati v učnih programih, družiti z vrstniki in napraviti nekaj zase v svojem tretjem življenjskem
obdobju. Prijave sprejemajo do 15. septembra v pisarni DU Kranj v času uradnih ur ali po elektronski pošti:
du.kranj@gmail.com.

PREDAVANJA

www.gorenjskiglas.si

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
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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.

,80

EUR

+ po

št ni n a

PRODAM

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

O varstvu osebnih podatkov kot pravici
posameznika
Kranj – Na Šolskem centru Kranj, Kidričeva cesta 55, bo v
torek, 7. septembra, od 10.00 do 11.30 predavanje Varstvo
osebnih podatkov – naša pravica vsak dan. Spoznali boste
primere situacij, ko vede ali nevede 'podarjate' svoje osebne
podatke (sodelovanje v anketah, nagradnih igrah, video nadzor, objava fotografij, kriptiranje podatkov) in kako odreagirati, da se zavarujete pred kršitvami svoje ustavne pravice.
Predavala bo Saša Kocijančič, pooblaščena oseba za varstvo
osebnih podatkov. Prijave sprejemajo na: tvu@sckr.si.

RAZSTAVE
Skupinska razstava 3 platna
Kranj – V soboto, 4. septembra, bo od 16. ure v Turbo galeriji
Trainstation Subarta na ogled skupinska razstava dvanajstih
ustvarjalk in ustvarjalcev četrte sezone projekta 3 platna. Ob
tem bodo potekali tudi portretiranje v živo z Zunipero, poslikave na telo z Gajo Basaj ter dražba. Glasba: DJ Neithees.

Cerklje – V soboto, 4. septembra, bo ob 16. uri v Kulturnem
hramu Ignacija Boršnika v Cerkljah prvi dobrodelni koncert
Društva Junaki 3. nadstropja, ki ga organizirajo s pomočjo
Občine Cerklje na Gorenjskem in bo namenjen otrokom, obolelim za rakom. Nastopali bodo: tolkalna skupina Slovenski
tolkalni projekt SToP, Mojca Bedenik (petje), Jan Luis Fedko
(čarodej), Janež Matko Juvančič (petje), Matej Logar (petje),
Karolina Lukmar (violina), Mojca Lukmar (klavir), Urška Sikovšek (klarinet), Neža Žaže (klavir), Folklorna skupina Podkuca,
Katja Dance Company, Mladinski pevski zbor OŠ Matije Valjavca Preddvor in skupina Nasmeh. Potrebna je predhodna rezervacija vstopnic. Več informacij: Simona Kralj (031 310 076).

KOMBINIRKO 3 Op. Felder BF6-31, z
odsesavanjem, tel.: 040/581-604		

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

Šenčur – V petek, 3. septembra, bo ob 19. uri v Muzeju Občine Šenčur potekal prvi izmed koncertnih večerov, naslovljen
Koncert opernih pevcev, v sklopu petega festivala Šenčurska
poletna glasbena srečanja v organizaciji Društva upokojencev
Šenčur ter Občine Šenčur. Nastopili bodo Dejan Heraković
(bariton), Mojca Bedenik (sopran) in Mojca Lavrenčič (klavir).

Toni Mežan

Avtobiografija kmečkega fanta, čarobnega umetnika

in lokalnega politika

240 strani, trda vezava
Redna cena knjige je 25 evrov. Če knjigo naročite
na Gorenjskem glasu, je cena samo

20
EUR

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

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Toni
carodej

Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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DOBRO ohranjen bager Kubota, tel.:
041/851-862
21002084

GRADBENI
MATERIAL

KUPIM

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

ZAZIDLJIVO parcelo za gradnjo družinske hiše. Lokacija sever Kranja:
Mlaka, Kokrica, Bobovek, Predoslje,
Britof in podobno. Velikost 1.000–
2.000 m2. Takojšnje plačilo. Prosim,
kličite samo resni lastniki zemljišč, tel.:
040/214-911
21001881

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

GOZD, tel.: 051/202-229

21001974

CISTERNO za kurilno olje, 2.500 litrsko, lepa, ugodno, tel.: 041/711-532
21002040

DRVA, suha, bukova, gabrova ..., lahko že razrezana, možna dostava, tel.:
031/616-879
21002072
DRVA, suha, že od 28 EUR/m3 naprej,
možna dostava, okolica Golnika, tel.:
041/855-359
21002086
SUHA bukova mešana drva in butare,
tel.: 031/826-621
21001893
SUHA mešana drva, možna dostava,
tel.: 04/25-03-688, 041/917-188
21002031

SUHA mešana drva, možna dostava,
tel.: 031/676-235
21002037
SUHA bukova in mešana drva, tel.:
031/253-521
21002085

STANOVANJSKA
OPREMA

GARAŽE
ODDAM
GARAŽO za avtodom ali kamp prikolico, tel.: 040/289-629
21002083

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI

GOSPODINJSKI
APARATI
KUPIM
ŠTEDILNIK kiperbusch širine 50
cm, dimni priključek zadaj levo, tel.:
041/776-684
21002039

OSTALO

RENAULT Espace 1.9, disel, letnik
2007, sive barve, 350.000 km, ugodno, tel.: 068/177-277
21002035

PRODAM
30 pečnic rjave barve z vzorcem, dim.
22 x 33, rabljene, tel.: 04/51-32-789		
21002068

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

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM
SOBNO kolo, cena po dogovoru, tel.:
031/691-122
21002065

PRODAM

Buče vsebujejo
veliko hranil,
zato jih je treba
čim bolj okusno
izkoristiti.
S pomočjo
knjige, kjer je
60 receptov,
se naučimo
pripravljati 9
vrst buč: cukete,
patišonko,
čajoto, hokaido,
sweet dumpling,
maslenko,
blukuri, sweet
mamo in
muškatno bučo.

KUPIM

PRODAM

KOMBI Trafic 2.4 D, l. 96/5, 78.400
km, gl. servis, lahko za preureditev v avtodom, 2.600 EUR, tel.: 031/374-706
21002073

AVTODELI IN OPREMA

TURIZEM
ODDAM
NOVIGRAD – Mareda, oddam počitniški apartma za daljše obdobje, tel.:
051/644-703
21002077

HOBI

PRODAM

V knjigi je opisana
življenjska pot
Tonija Mežana od
otroških let do
danes. Vse se je
začelo na majhni
kmetiji sredi Bleda,
kjer je Toni že
kot otrok sanjal o
tem, da bo nekoč
zabaval gledalce.
Njegov pogum in
trdo delo sta ga
pripeljala vse
do podžupana
Občine Bled, ko
se je
srečal z močjo
in krutostjo
političnih elit in
lobijev...

VRTALNI stroj Dalma in mlin za mletje
plastike, tel.: 041/606-034 21002062

POSESTI

DRUGA VOZILA

Koncert Uršule Ramoveš in Fantov
z Jazbecove grape

OLTOVO sejalnico za žita Gama 14,
širina 160, tel.: 031/327-926 21002079

KURIVO

PRODAM

Koncert opernih pevcev

21002070

NEPREMIČNINE

KONCERTI

Žiri – V soboto, 4. septembra, bo ob 19. uri v amfiteatru
Muzeja Žiri koncert Uršule Ramoveš in Fantov z Jazbecove
grape. Pridite toplo oblečeni in s potrdili PCT.

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

STROJI IN ORODJA

MALI OGLASI

Dobrodelni koncert Društva Junaki 3. nadstropja
Vas zanima, kako
je naše telo
videti od znotraj?
Odgovore boste
našli v knjigi, ki na
poljuden način
razkriva sestavo
in delovanje
našega telesa.
Izvedeli boste
kako lahko naše
telo neumorno
deluje vse naše
življenje. Knjiga
vsebuje zavihke,
prosojnice in
“kolo” za lažjo
predstavo.
Zanimivo in
poučno hkrati!

Gorenjski glas
petek, 3. septembra 2021

kazipot@g-glas.si

LPG plinsko napravo s papirji, inštalacijo, 72 l, cena 550 EUR, tel.: 068/152924
21002060

PRODAM
STAREJŠE bloke zbranih znamk, tel.:
041/703-580
21002056

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v časopisu Gorenjski glas dne 20. avgusta 2021 z geslom OHRANIMO
SADNA DREVESA V DOBRI KONDICIJI, so: 1. nagrado, darilno kartico OBI V VREDNOSTI 20 EUR, prejme Marjan Mohorič
iz Cerkelj, 2. in 3. nagrado, knjigo Več kot sanje/Jaz, midva mi,
prejmeta Olga Logar iz Kranja in Franc Müllner iz Škofje Loke.
Nagrajencem iskreno čestitamo.

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

EUR

+ po

št ni n a

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

MALI OGLASI, ZAHVALE
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KUPIM

HONORARNO zaposlimo mlajšega
upokojenca za lažja fizična dela v lesni
proizvodnji. Simon Rakovec, s.p., Javornik 3, Kranj, tel.: 040/716-322

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

21002063

KLAS METAL, d.o.o. , Sp. Brnik 28a,
4207 Cerklje na Gorenjskem – zaposlimo delavce na CNC krivilnih in
prebijalnih strojih, tel.: 04/25-25-275,
nada.kalan@klas-metal.si

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

21002058

TAPISERIJE izjemne tehnične, umetniške, sporočilne in energijske vrednosti,
tel.: 040/567-544
21001957

PODARIM
5 prikupnih majhnih muckov, navajenih
na življenje zunaj. Zainteresirani prosim
pokličite, tel.: 031/460-547 21002059

KMETIJSKI STROJI
PRODAM
CIRKULAR za žaganje drv s koritom in
mizo, tel.: 031/812-210
21002030
DVOVRSTNI sadilec koruze OLT, malo
rabljen, tel.: 041/229-159
21002061
MULČAR Tehnos Žalec, 2,5 m, prednji - zadnji priklop, in nakladalko Evropa
17, delujoča, tel.: 041/547-994		
21002042

SILOREZNICO Epple 933, 11 kw,
motor + cevi in gumi voz 14 col, tel.:
031/699-145
21002080
TRAKTOR Deutz, 45 kw, s kabino,
1.500 del. ur, in trosilec gnoja Sip, tel.:
051/673-752
21002034
KUPIM
TRAKTOR in priključke, tel.: 041/529684
21002027
TRAKTOR, kiper prikolico, motokultivator in mini bager, lahko v okvari, tel.:
031/500-933
21002026

PRIDELKI
PRODAM
BRINJEVE jagode, tel.: 040/888200
21002050
JEDILNI rdeči krompir desire in rudolf,
vrečke po 10 + 15 kg, cena 0,50 EUR/
kg, Olševek, tel.: 041/293-627 21002082

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

ŽIVALI IN
RASTLINE

MESAR in delavec v proizvodnji mesnih izdelkov dobi delo. Prijave na: joze.
mlinaric@mlinaric.si. Mesarija Mlinarič,
d.o.o., Železniška ulica 1, Lesce		
21002078

(razvozi po Sloveniji)

PRODAM
KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in
bele pred nesnostjo in kilogramske piščance. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur,
tel.: 041/710-113
21002049

MLADE kokoši jarkice – rjave kokoši v
začetku nesnosti, lastna vzreja. Dostav
ljamo po Gorenjski. Kmetija Šraj, Robert Šraj, Čadramska vas 19, Poljčane,
tel.: 031/751-675
21001904
PRAŠIČE, težke od 110 do 150 kg,
mesni tip, možnost izbire moškega
spola in dostava, tel.: 041/455-732
21002064

2 visoko breji telici simentalki, stari 25 in
28 mesecev, tel.: 041/416-241 21002032
3 burske koze, ena stara 2,5 leta in dve
7 mesecev, tel.: 041/677-605 21002041
4 ČB bikce, stare 10 dni, tel.:
031/601-956
21002075
BIKA za pleme, težak 360 kg, vajen
paše, cena 1.170 EUR, ogled Tržič,
tel.: 041/822-754
21002024
BIKCA in teličko simentalko, stara 14
dni, tel.: 041/955-080
21002043

KUPIM

21002048

OSTALO
PRODAM

CVERGLE, male kokoši, stare 3 mesece, tel.: 041/230-988
21002071

ZAPOSLITVE (m/ž)

ČB bikce in teličke, stare od 10 do 14
dni, tel.: 041/211-341
21002081

NUDIM

PŠENICO, krušno, dobro sušeno, tel.:
031/607-772, 051/203-863 21002069

PLEMENSKEGA kozla, tel.: 04/5141-297, 051/392-628
21002038

RDEČO in krmno peso, ječmen in tritikalo, tel.: 041/549-713
21002087

RJAVE piške, ki že nesejo, tel.:
068/191-126
21002089

Dajmo vse rože mami,
dajmo vsa sonca mami,
dajmo, zapojmo mami.
(Tone Pavček)

ZAHVALA

21002047

ADAPTACIJA – vsa gradbena dela od
temeljev do strehe, fasade, škarpe,
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, ograje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo,
tel.: 041/583-163
21002053

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

21002066

PIZZERIJA & Restavracija Boccaccio v
Šiški nudi redno zaposlitev kuharja/-ice
za delo v restavraciji. Nudimo redno in
stimulativno plačilo, delo v mladem kolektivu. Makarončki, d.o.o., Podgorica
21, Lj. Črnuče, tel.: 040/218-203		
21002023

ZAPOSLITEV v mehanični delavnici.
Jerala Profil, d.o.o., Virmaše 190, Šk.
Loka, tel.: 031/277-772
21002025

Z vašo pomočjo in prisotnostjo ob slovesu, spoštovani uslužben
ci, sorodniki, sosedje, prijatelji, pevci in znanci, smo namenili
rože in pesmi dragi mami

Frančiški Grmič
(1925–2021)

Tudi za sveče in prispevke se vam lepo zahvaljujemo in smo vam
neizmerno hvaležni za vse.
Vsi njeni
Britof, 25. avgusta 2021

IŠČEM
IŠČEM DELO – varstvo vašega otroka
na mojem domu, sem zanesljiva, komunikativna, z izkušnjami, tel.: 041/532826

ZELIŠČARSTVO Prežla ima od 7. do
11. septembra uradne ure od 8. do 13.
ure in od 15. do 18. ure. Izdelke: kap
ljice, mazila, čaje ... pošiljajmo tudi po
pošti. Torkar Antonija, s.p., Begunjska
c. 23, Lesce, tel.: 04/53-18-340		

Življenje se je umaknilo
spominu ...

IŠČEM gospo za čiščenje stanovanja,
lokacija Šenčur, tel.: 04/25-11-078,
031/691-122
21002074

RAZNO
ZBIRAM in odvažam odpadno železo,
aluminij, inox, baker, odvoz brezplačen, tel.: 070/385-956
21002044
PRODAM
LESENO posteljo, 120 x 200 cm in
novo ptičjo kletko, tel.: 040/552-824
21002057

MREŽASTO otroško stajico po ugodni
ceni, tel.: 040/680-494
21002036

21002055

ZELO ugodno: rabljena avtoprikolica
in več oken Jelovica, 108, 139, in 60,
139 cm, tel.: 031/724-542 21002088
ZRAČNO puško in več Widia klin za
cirkular, fi 400, 450, 500, 600, tel.:
041/364-504
21002029

IŠČEM
ZBIRAM stripe, kriminalke, znanstveno fantastiko, ponujam vesterne, tel.:
031/890-328
21002067

ZAHVALA
Dne 30. julija 2021 se je od nas poslovila naša draga mama

Ivanka Legat,

Naj ostanem kot kruh na mizi
za vse, ki se ustavijo spotoma.
(Neža Maurer)

V 92. letu starosti so se iztekli zemeljski dnevi naši dragi mami,
stari mami, babici, sestri in sestrični

Mariji Jerič

roj. Stroj

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sode
lavcem in znancem za izrečeno sožalje, sveče, cvetje in darovane
svete maše. Hvala govorniku g. Poličarju, pevcem, nosačem, po
grebni službi Navček in gospodu župniku Zupancu za lep pogreb
ni obred. Hvala dr. Primožičevi za dolgoletno zdravljenje, osebju
gastroenterološkega oddelka Bolnišnice Jesenice, osebju paliativ
ne oskrbe ter dr. Lopuhovi za podporo v zadnjih dneh življenja.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni
Naklo, Kranj, Adergas, avgust 2021

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega brata, strica in svaka

Jožeta Hlebca
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem, ki ste se z izrazi sočutja, cvetjem in svečami po
klonili njegovemu spominu. Zahvala g. župniku Eriku Šviglju za
opravljen pogrebni obred in pevcem. Hvala vsem, ki ste ga spošto
vali, in vsem, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti.
Zdaj bo živel v naših mislih in spominih.
Vsi njegovi
Ljubljana, Goriče, Podbrezje, avgust 2021

ZAHVALA
Naj jim ostanem v spominu kot potok,
ki odžeja in pomirja
z žuborečo pesmijo.

IŠČEM

21001594

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

21001951

MESO mladega bika, ugodno, tel.:
041/242-375

21002033

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarniki, markize, www.asteriks.net		

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje REDŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje –
izvajamo vse od temeljev do streh, no
tranji ometi, predelne stene, vse vrste
fasad, kamnite in betonske škarpe,
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.:
041/294-279, 041/589-996 21002028

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in
teličke. Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081

BIKCA simentalca, starega 4 mesece,
tel.: 031/687-062
21002076

JARKICE rjave in grahaste, ki bodo
na voljo po 6. 9., zbiram naročila, tel.:
041/820-594

NUDIM

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

VOZNIKA C KATEGORIJE

VZREJNE ŽIVALI

STORITVE

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

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

Ob slovesu od naše drage

Tončke Žibert
roj. Pičman

Ob njenem odhodu se zahvaljujemo vsem, ki ste našo mamo
obiskovali v letih, ko ste z njo še lahko obujali skupne spomine.
Hvala za izrečena sožalja, molitve, darove za svete maše, rože
in sveče. Hvaležni smo vsem, ki ste sodelovali pri pogrebnem
obredu in ste mamo spremljali na poti v večni mir in pokoj.

se lepo zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan
cem, ki ste se v velikem številu prišli poslovit od nje, darovali za
svete maše in sveče ter nam izrekli sožalje. Hvala vsem, ki ste jo
radi obiskovali in ji v zadnjih dneh nesebično pomagali. Posebej
se zahvaljujemo zdravnici dr. Ravniharjevi in patronažni sestri
ge. Andreji. Hvala pevcem Ultima, pogrebni službi Navček in
g. župniku Janezu Jenku za lepo opravljen pogrebni obred,
Vrtnemu centru Gašperlin za čudovito cvetje ter vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Tupaliče, avgust 2021

Žalujoči vsi njeni
Suha pri Predosljah, avgust 2021

roj. Naglič
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Avstrijci tik pred prebojem
druge cevi predora

Velike zamude
vlakov

Avstrijci so že skoraj izvrtali svoj del vzhodne cevi predora Karavanke, medtem ko smo na naši strani
doslej prišli 1285 metrov globoko.

Na prenovljeni gorenjski progi med Jesenicami in
Kranjem, po kateri so lokalni vlaki začeli voziti 23.
avgusta, prihaja do velikih zamud. Hitrost vožnje
vlakov je namreč na odsekih med Lescami in
Jesenicami omejena na trideset kilometrov na uro.

Urša Peternel

Urša Peternel

Hrušica – Po napovedih naj
bi avstrijski izvajalec del
pri gradnji vzhodne cevi
predora Karavanke, konzorcij Swietelsky, še ta mesec izvrtal svoj del, torej
vseh 4402 metrov druge
cevi predora Karavanke. Na
naši strani je turški izvajalec Cengiz do začetka tedna
izkopal 1285 metrov globoko v Karavanke, celotna dolžina vzhodne cevi na naši
strani je 3546 metrov. To
torej pomeni, da bodo Avstrijci morali čakati na preboj s slovenske strani, Cengiz naj bi namreč izkopna
dela zaključil čez dve leti,
torej v letu 2023.
V naslednji fazi bo sledilo nameščanje elektronsko-strojne opreme predora, za
kar sta se slovenska in avstrijska stran že dogovorili, da razpis za izvajalca teh
del za celoten predor izvede
Asfinag.
Pogodbeni rok za zaključek gradbenih del in izvedbe

Jesenice – Na nas se je obrnil bralec, ki se redno vozi z
vlakom na relaciji Jesenice–
Ljubljana, češ da imajo vlaki na tej relaciji stalno zamude, jutranji tudi od pol ure do

Do začetka tedna je Cengiz izvrtal 1285 metrov druge cevi, dela pa potekajo v skladu z
načrti. V zadnjem obdobju vsak teden napredujejo za petdeset metrov. / Foto: Gorazd Kavčič
elektro-strojne opreme je
maj 2025.
Na slovenski strani bo treba opraviti še razširitev avtoceste A2 v štiripasovnico v dolžini 620 metrov od

predorske cevi do cestninske postaje, sestavni del
nove polovice avtoceste pa
bo tudi most čez Savo Dolinko v dolžini 165 metrov.
Po odprtju nove cevi bo

sledila predvidoma dveletna
obnova stare, zato bo promet v tem času še vedno potekal po eni, a kot pravijo na
Darsu, mnogo varnejši novi
predorski cevi.

Večina, ki je ugovarjala, dobila odločbe
Cveto Zaplotnik
Kranj – Finančna uprava je
v torek poslala odločbe o
odmeri dohodnine 22.929
zavezancem, ki so vložili
ugovor zoper informativni izračun, in s tem rešila
71 odstotkov vseh ugovorov. Zavezanci bodo morebitno preplačilo dohodnine
prejeli na svoj transakcijski
račun v tridesetih dneh od

dneva osebne vročitve odločbe, trideset dni je tudi
rok za doplačilo premalo
plačane dohodnine. Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko v petnajstih dneh
od dneva vročitve odločbe vložijo pritožbo na naslov finančne uprave, ki je
naveden v pravnem pouku odločbe. Pritožba ne zadrži izpolnitve odločbe, to

pomeni, da mora zavezanec davek plačati v predpisanem roku.
Med odločbami, ki so jih
v teh dneh prejeli zavezanci, jih je 78 odstotkov z vračilom, 16 odstotkov z doplačilom, preostale pa so brez doplačila ali vračila. Vseh vračil je za nekaj manj kot 14,9
milijona evrov, doplačil pa je
za nekaj več kot 2,2 milijona evrov.

Finančna uprava je v postopku za odmero dohodnine za leto 2020 izdala 1.527.574 informativnih
izračunov dohodnine, zoper katere je podalo ugovor
32.344 zavezancev ali približno dva odstotka vseh.
Velika večina ugovorov se
je nanašala na spremembe ali dopolnitve podatkov
o vzdrževanih družinskih
članih.

Lescami in Jesenicami še
niso v celoti zaključena. Prav
zato, ker še vedno potekajo
zaključna dela, vlaki vozijo z
omejeno hitrostjo, na določenih odsekih z največ tridesetimi kilometri na uro. »Ob dejstvu, da gre za enotirno pro-

Lokalni vlaki med Jesenicami in Ljubljano imajo precejšnje
zamude, saj na določenih odsekih lahko vozijo le s hitrostjo
trideset kilometrov na uro.
ene ure. Podatek smo preverili na spletni strani Slovenskih železnic, kjer so objavljene zamude vlakov, in
kot kažejo podatki, na prenovljeni gorenjski progi dejansko prihaja do precejšnjih zamud. Kaj je razlog, smo vprašali odgovorne
na Slovenskih železnicah.

go, kjer vlaki vozijo v obe smeri po enem tiru, to povzroča
tudi zamude v potniškem
prometu,« so povedali na Slovenskih železnicah.
Do zamud prihaja na odseku med Lescami in Jesenicami, kar pa seveda vpliva
na zamude na celotni progi
med Jesenicami in Ljublja-

Na Slovenskih železnicah pričakujejo, da bo v drugi
polovici septembra počasna vožnja odpravljena in
bodo vlaki ponovno vozili brez večjih zamud.
Kot so nam pojasnili, so
bila na gorenjski progi izvedena obsežna investicijska
dela na železniški infrastrukturi. V celoti so prenovili progo med Kranjem in Jesenicami, dela pa na odseku med

no in tudi v obratni smeri.
Na Slovenskih železnicah
pričakujejo, da bo v drugi
polovici tega meseca počasna vožnja odpravljena in
bodo vlaki ponovno vozili
brez zamud.

Kmalu začetek prenove ceste Kranj–Jeprca

vremenska napoved
Večinoma bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla.
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo
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NEDELJA
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Zaradi gradnje nadvoza bo promet še oviran

10/24 oC

SOBOTA

9/25 °C

7/24 °C

17/27 oC

Kranj – Na štirikilometrskem odseku regionalne ceste Kranj
(Labore)–Jeprca bodo v kratkem stekla prenovitvena dela, ki
naj bi potekala do konca januarja. Policija ob tem opozarja,
da bo izvajalec del Gorenjska gradbena družba pripravljalna
dela morda začel že danes. Predvidoma bodo vzpostavljene
delne zapore z izmenično enosmernim prometom, urejanje
s semaforji in delne zapore z ustreznim dvosmernim prometom, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Lesce – Zaradi gradnje nadvoza nad železniško progo v Lescah promet od krožišča pri izvozu z avtoceste do semaforja
za Bled že nekaj časa poteka po tako imenovani deviaciji ob
gradbišču. Tako bo še vse do 29. oktobra, saj je Direkcija RS
za infrastrukturo Gorenjski gradbeni družbi izdala dovoljenje
za podaljšanje popolne zapore omenjene državne ceste.

