
Kranj – V Družbi za avtoce-
ste v RS (DARS) so na od-
sekih avtocest in hitrih cest, 
kjer je to zakonsko dopust-
no, začasno ugasnili cestno 
razsvetljavo. Ukrep, ki velja 
do preklica, so uveljavili mi-
nuli četrtek, z njim pa bodo 
na leto prihranili vsaj 2000 
MWh električne energije, 
kar je enakovredno povpreč-
ni letni porabi približno 600 
gospodinjstev, so izračunali.

V DARS-u so razložili, da 
do nadaljnjega ne bodo več 
razsvetljevali odsekov avto-
cest in hitrih cest, kjer je to 
dopustno. Zaradi varčevanja je Dars tudi na Gorenjskem (na fotografiji je avtocesta pri Torovem) 

zmanjšal osvetlitev avtocest in hitrih cest. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – »Takoj ko smo ime-
li možnost, da nam vojašni-
ca odstopi prostor, smo se 
organizirali in zgodaj za-
čeli obveščati o cepilni ak-
ciji, kjer je bilo možno tudi 
sočasno cepljenje proti co-
vidu-19 in gripi,« je pove-
dala Barbara Bukovnik, 

koordinatorica cepljenja v 
Zdravstvenem domu (ZD) 
Kranj. Množična cepilna 
akcija je bila organizirana 
od srede do petka, v treh 
dneh se je 1600 ljudi cepilo 
proti gripi, 1100 proti covi-
du-19. Glavnina so bili sta-
rejši, prišlo pa je tudi nekaj 
mlajših ljudi.

Suzana P. Kovačič

Zaradi prenove Loškega gradu sta trenutno zaprta tako Loški muzej kot 
Grajska kavarna, nekoliko pa je omejeno tudi gibanje v okolici gradu.

Škofja Loka – Prenova gra-
du obsega statično sanacijo 
ter obnovo fasade jugozaho-
dnega okroglega stolpa, juž-
nega in severnega dela gra-
du ter veznega trakta, ki Lo-
ški grad povezuje z objek-
tom nekdanjega Nunskega 
samostana.

Prav tako tokratna pre-
nova vključuje celovito 
energetsko prenovo sever-
ne in južne grajske fasade 
vključno z jugozahodnim 
okroglim stolpom ter graj-
skega atrija in energetsko 
sanacijo celotne podstrehe 
gradu.

»V sklopu energetske sa-
nacije bomo zamenjali vsa 

dotrajana okna, kar pomeni 
približno sto oken, in vra-
ta. Podstreho gradu bomo 
na novo toplotno izolirali, 
vgradili bomo toplotno čr-
palko ter tako pridobili prib-
ližno petsto kvadratnih me-
trov povsem novih uporab-
nih mansardnih površin,« 
pojasnjujejo na Občini Ško-
fja Loka, ki je investitor pre-
nove.

Za projekt energetske 
prenove so na javnem raz-
pisu za sofinanciranje pre-
nove stavb v lasti občin od 
Ministrstva za infrastruk-
turo RS prejeli sklep o sofi-
nanciranju projekta v skup-
ni višini 332.122,28 evra, 
z 200.000 evri nepovra-
tnih namenskih sredstev 

pa projekt sofinancira tudi 
Ministrstvo RS za kulturo. 
Zahtevna investicija je sicer 
vredna 1.388.571 evrov.

Statično sanacijo gradu 
in obnovo fasade izvaja-
ta izbrani gradbeni podje-
tji Promobil in Eko obno-
va, energetsko prenovo pa 
gradbeni podjetji Gib grad-
nje in Gradnje Moste.

Kot opozarjajo na obči-
ni, je zaradi poteka obnove 
gradu in izvajanja arheolo-
ških raziskav nekoliko ome-
jeno gibanje v okolici gradu 
in na grajskem vrtu, zaprta 
pa je tudi pešpot, ki s parki-
rišča na Nunskem vrtu vodi 
na Loški grad.

Loški grad trenutno obnavljajo, zato je gibanje omejeno, prav tako pa sta zaprta Grajska 
kavarna in Loški muzej. / Foto: Gorazd Kavčič

VREME

Danes bo zmerno do pre-
težno oblačno, zvečer in 
ponoči bo občasno rahlo 
deževalo. Jutri čez dan bo 
vreme suho.

jutri: pretežno oblačno
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Priključki na avtoceste, hitre ceste in odprte trase avtocest začasno niso več osvetljeni. Družba RS za 
avtoceste bo z ukrepi letno prihranila za šeststo povprečnih gospodinjstev električne energije.

Avtoceste so manj osvetljene

AKTUALNO

Kakšna bo cena  
ogrevanja
Na Jesenicah pričakujejo, da bo 
cena ogrevanja za gospodinjstva, 
ki se ogrevajo iz mestnega vroče
voda, v letošnji zimi nekoliko višja 
kot v lanski.

5

KULTURA

V pesmih je iskala  
kanal svetlobe
Našla ga je v ljubezni, je povedala 
Nataša Velikonja, avtorica nagraje
ne pesniške zbirke Prostor sred 
križišč, letošnja prejemnica Jenko
ve nagrade.

12

REKREACIJA

Vonj po morju  
in borovcih
Otrok Krk ima odlično infrastruk
turo kolesarskih in pohodniških 
poti. Pohodniške poti so različno 
zahtevne, med zahtevnejšimi je 
vzpon po kanjonu Vrženica.

14

ZANIMIVOSTI

Spust v Turkovo  
brezno
Ogled Turkovega brezna predstav
lja nepozabno izkušnjo, ki so jo 
obiskovalcem pred kratkim omo
gočili jamarji Društva za razisko
vanje jam Kranj.

24

Zahtevna prenova Loškega gradu

V treh dneh množičnega cepljenja v minulem 
tednu v kranjski vojašnici se je 1600 ljudi 
cepilo proti gripi, 1100 pa proti covidu19. 
Ekipa Zdravstvenega doma Kranj je z odzivom 
zadovoljna, tudi cepilna akcija je potekala utečeno.

Dober odziv na cepilno 
akcijo v vojašnici
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Kranjska Gora – Pravila na 
četrtkovem soočenju so bila 
jasno postavljena. Dva kan-
didirata s podporo stran-
ke, vsi drugi s podpisi sku-
pine volivcev. Franci Kora-
žija je kandidat SD, ki se 
je predstavil v rimah: »Kje 

so tiste stezice, k' so včasih 
bile? Zdaj pa raste turizem 
pa pozidan' je vse ...« In do-
dal, da mu je bila že v prii-
mek in zibko položena ko-
rajža. Bogdan Janša je pove-
dal, da so pred občino veli-
ki izzivi. »S podžupanskimi 
izkušnjami iz minulih let in 
tudi kot oseba sem vreden 
zaupanja, sposoben sem se 
lotiti izzivov skupaj z vami 
v vaše dobro.« Tina Robič bi 
zadeve peljala malo druga-
če. Če nas narava ne potre-
buje, pa jo potrebujemo mi, 
zato, kot je poudarila okolje-
varstvenica, jo moramo za-
varovati za naše otroke in 
vnuke. Blaž Veber je dejal: 
»Že 25 let delujem v različ-
nih gospodarskih sferah in 
ves ta čas srečujem ljudi, 
njihove probleme, potrebe, 
želje. Županska funkcija je 
tista, ko skupaj z ekipo, tr-
dim delom in strokovnostjo 
marsikaj lahko uresniči-
mo.« Henrika Zupan pa: 
»V politiko vstopam, ker na 
ta način lahko vplivam na 
našo prihodnost. Zavzema-
la se bom za transparentno 

delovanje občine, dialog z 
občani in dosledno obve-
ščanje javnosti.« Ena Gi-
randon je kandidatka Gi-
banja Svoboda. Prepričana 
je, da je čas za spremembo 
in da je »ponovno čas, da se 
počutimo dobro v svojem 
kraju.« Klemen Robič je bil 
jedrnat: »Čas je, da občina 

enkrat začne delati v prid 
domačinom.« Blaž Knific v 
ospredje postavlja vodoos-
krbo: »Še vedno se prema-
lo zavedamo pomena čiste 
pitne vode, ki bo že čez de-
set let najbolj iskana dobri-
na na svetu.«

O razvoju turizma
Turizem je najpomemb-

nejša gospodarska panoga v 
občini, s tem se vsi strinja-
jo. A koliko turizma občina 
še zmore? Tina Robič meni, 
da bi morali slogan Turi-
zem smo ljudje obrniti v Tu-
rizem smo gostoljubni do-
mačini in spoštljivi gostje. 
Blaž Veber se zaveda, da so 
dosegli nek vrh z enodnev-
nimi obiskovalci, pozidavo 
in preobremenjenostjo ka-
dra. Ravnotežje vidi v stra-
tegiji, ki jo pelje občina »ne-
kaj več in pa veliko bolje«. 
Ključna sta sodelovanje in 
komunikacija, čemur pritr-
juje Henrika Zupan. »Turi-
zem se mora razvijati v skrbi 
za naravo, s pravo mero obi-
skovalcev, ki bodo spoštova-
li naša pravila.«

Ena Girandon pravi, da ta-
kega turizma na dolgi rok ne 
zmorejo več. »Čas je tudi, da 
občina Kranjska Gora pos-
tane občina lokalnih prilož-
nosti.« Po mnenju Kleme-
na Robiča je treba to gospo-
darsko panogo decentralizi-
rati, da se vsak kraj zase od-
loči, koliko lahko še prenese. 

Blaž Knific je dodal, da je za 
ravnovesje pomembno so-
delovanje z odbori agrarnih 
skupnosti, člani krajevnih 
skupnosti, gospodarstvom.

Franci Koražija meni, da 
je turizem treba spraviti v 
okvire, število postelj v vsa-
kem kraju pa naj ne bi pre-
seglo deset odstotkov števi-
la prebivalcev. Za Bogdana 
Janšo je izziv kvaliteta pred 
kvantiteto, ključno pa je oza-
veščanje gostov, ki so spreje-
ti odprtih rok, a morajo upo-
števati »hišni red«.

Problematika demografije
Občina Kranjska Gora je 

po prebivalstvu med najsta-
rejšimi občinami. S kakšni-
mi ukrepi bodo omogo-
čili mladim, da ostanejo? 
Kandidati so med priorite-
te uvrstili neprofitna stano-
vanja za mlade. Da je treba 
skrbeti tudi za medgenera-
cijski dialog. Henrika Zu-
pan poudarja, da je nujen 
kvaliteten Občinski prostor-
ski načrt, tudi postavitev sre-
dnješolskega športnega cen-
tra. Ena Girandon bi med 

drugim omogočila partici-
pativni proračun za mlade. 
Klemen Robič pravi, da bodo 
mladi ostali le, če jim bodo 
pomagali pri razvijanju nji-
hovih sanj. Blaž Knific je ob 
pitni vodi poudaril štipendi-
je za mlade. Franci Koraži-
ja bi se zavzel, da bi doma-
čini parkirali brezplačno, 

ter uredil sistem občinskega 
upravljanja, da bodo slišani 
vsi občani.

Bogdan Janša je dejal, da 
sta gradnja stanovanj v Moj-
strani in 24-urna dežurna 
zdravniška služba v prora-
čunu, zagotovil bi socialne 
transfere za občane, če pri-
de do kakšne krize. Za Tino 
Robič je občina prva, ki mora 
zagotoviti delovna mesta in 
poskrbeti za štipendije za 
deficitarne poklice. Blaž Ve-
ber pa: »Okoljska politika, 
tudi sprejetje OPN, so ključ-
ni; ter ne nazadnje kultura 
in šport. Pogoj za financira-
nje pa je močna lokalna eko-
nomija.«

Konkretni projekti
Kandidati so v tretjem 

sklopu poudarili vsak po še 
tri prednostne projekte in 
ocenili najboljše projekte 
protikandidatov, med nji-
mi so OPN, participativni 
proračun za mlade, obrtna 
cona, obvladovanje prome-
tnih tokov, ohranjanje oko-
lja, ohranjanje narečja, bo-
gatitev trgovske ponudbe ...

Suzana P. Kovačič

Od leve: Franci Koražija, Bogdan Janša, Tina Robič, Blaž Veber, voditelj Janez Mlinar, Henrika Zupan, Ena Girandon, 
Klemen Robič in Blaž Knific / Foto: Tina Dokl

V nedeljo, 27. novembra 
2022, bo potekalo glasova-
nje o treh zakonodajnih re-
ferendumih.

Referendumsko glasova-
nje bo potekalo o noveli Za-
kona o vladi (ZVRS-J), noveli 

Zakona o dolgotrajni oskr-
bi (ZDOsk-A) in noveli Za-
kona o Radioteleviziji Slo-
venija (ZRTVS-1B). O vsa-
kem izmed treh referendu-
mov bo volivec glasoval po-
sebej. Uredništvo bo v času 

referendumske kampanje 
samostojno odločalo o ob-
javah z referendumsko te-
matiko in zavrnilo poprav-
ke in druge objave vsem, ki 
jih bodo poskušali izkoristi-
ti za prikrito referendumsko 

kampanjo. Vsi, ki so zainte-
resirani za referendum, lah-
ko naročijo oglasne objave, 
pri katerih bo naveden naroč-
nik, ki odgovarja za točnost in 
resničnost navedb v oglasu.

Uredništvo

Raay in Marjetka, 
starša dveh sinov, 
umetnika z nešteto 
talenti, predvsem 
pa velika človeka, 
za letošnje praznike 
svojim poslušalcem 
podarjata magično 
darilo: prvi samosto-
jen koncert s s skupi-
no, kjer bodo njune 
uspešnice, kot so 
Življenje, 1000 let, 
Drevo, Zdaj pa greš 
…, izvajane v živo, 
občinstvu pa bodo 
predstavili tudi 

skladbe, ki sta jih do zdaj skrbno čuvala le zase. Koncert bo v 
Cerkljah na Gorenjskem 15. decembra in to, da bosta obisko-
valce »pocrkljala«, je popolnoma jasno. Dodajata, da ne bo 
šlo le za pesmi, šlo bo tudi za zgodbe, ki se skrivajo za njimi, 
pa tudi zgodbe, ki se skrivajo za besedili, ki sta jih napisala 
za druge. Tudi nekaj teh bosta zapela, za posladek pa se jima 
bodo pridružili tudi posebni gostje. Če ste ju do zdaj srečevali 
v vlogah producenta, žirantke, tekstopisca in zapisov na vrhu 
glasbenih lestvic, je čas, da ju skupaj s skupino spoznate še v 
živo. Za informacije o koncertu pišite na center.cveka@gmail.
com ali pokličite 041 962 418.
Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po eno 
vstopnico za ogled koncerta, če boste pravilno odgovorili na 
nagradno vprašanje: Naštejte tri avtorske skladbe Maraaye. Od-
govore pošljite do petka, 11. novembra 2022, na naslov: Gorenj-
ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Maraaya & band: koncert za praznike,  
pesmi za dušo, spomini za vse

Stara sem 81 let in sem onkološka bolnica. Z možem, ki je 
star 91 let, živiva v hiši z vrtom sredi lepe vasi Vrba. K sreči 
imava sinovi družini ne preveč daleč, da nama pomagajo in 
naju razveseljujejo, tudi vnuki s šopki cvetja. Ne voziva več, 
a hodiva še, celo s kolesom si lahko še pomagava. Da nama 
bo le zdravje toliko naklonjeno, čeprav je veliko težav in tudi 
bolečine. V čem uživam?
Pišem vam kar na roke. Z računalnikom je vedno kaj narobe 
in se prilagajam. Zelo rada pišem že celo življenje; v šoli, 
na fakulteti, v službi ... Vse, kar novega naredim, skuham ali 
spečem, si zapišem. Pišem tudi neprecenljive nasvete sestre 
Nikoline, delam zapiske pomembnih oddaj ali prebranih pu-
blikacij. Vse mi pride zelo prav in potem še urejam, sortiram, 
pošiljam recepte, voščilnice. Tudi izdelujem jih sama. Imam 
že več kot dvesto motivov. To je eden izmed mojih številnih 
hobijev. S pisanjem na roke si urimo duha; tudi reševanje 
križank me veseli. Vse to priporočajo pri raznih boleznih, da 
se jih ubranimo, na primer demence.
Vsaj deset let veselja mi je dal Gorenjski glas, ki je objavil prib-
ližno petsto mojih receptov v Jeseniških novicah. Hvala! Glas 
zelo rada berem, da izvem krajevne novice. Še sedaj rada berem 
recepte iz Glasa, jih izrezujem in urejam, tudi kuham in pečem 
nedeljska kosila po izrednih receptih gospe Erike Jesenko.
Moj hobi od novega leta pa tja do velike noči je risanje na iz-
pihana jajca. Letos sem imela celo samostojno razstavo okoli 
sto pirhov v Farnem domu na Koroški Beli. Razstavo je prip-
ravilo Društvo podeželskih žensk, kjer zelo rada sodelujem, 
če mi le čas in zdravje dopuščata. Škoda, da se letos ne bom 
mogla udeležiti izleta z društvom v Belo krajino in vedno tako 
prijetnega srečanja in druženja žensk pri Tončki v Završnici.
Društva nam še kako polepšajo življenje. Ne vem, če v ka-
terem upokojenskem društvu deluje več kot 16 sekcij. Skrb 
za starejše je v društvu bistvena. Pri tem veliko vlogo igrajo 
prostovoljke in program Starejši za starejše. (se nadaljuje)

Izčrpno, a navdihujočo zgodbo o doživljanju starosti nam je 
poslala naša dolgoletna naročnica Jelka Koselj iz Vrbe. Gospa 
Koselj je sodelovala v literarnem natečaju, ki ga je ob dnevu 
starejših pripravil NIJZ v sodelovanju z Gorenjskimi lekarnami 
in Gorenjskim glasom.

Uživam v jeseni življenja, tudi starost je lepa
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Knjigo prejme MARKO ROGELJ iz Komende.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V okviru Lavtižarjevih dnevov je bilo v Ljudskem domu soočenje osmih kandidatov za župana oziroma 
županjo Občine Kranjska Gora na prihajajočih lokalnih volitvah. Voditelj Janez Mlinar je vprašanja zajel 
v tri tematske sklope, za katere menijo, da so najpomembnejši in obsegajo vse druge probleme.

Soočenje osmih kandidatov

Referendumska pravila



AktuAlno info@g-glas.si
3Gorenjski glas

sreda, 2. novembra 2022

N ovember se je začel 
z mislijo na tiste, ki 
jih ni več med nami. 

Sta bila ob tem včeraj priso-
tna tudi misel in občutek, da 
je praznik, glede na to, da ta 
dan oziroma to besedo po-
vezujemo z veseljem, druže-
njem?

Načini, kako ohranjamo 
in izražamo spomin, kako 
praznujemo prvi novem-
ber, so različni. Odvisni so 
tudi od tega, kar nas obkro-
ža. Ta vpliv ali bolje rečeno 
teža okolja se še bolj pozna 
pri nekaterih drugih prazni-
kih. Bližajoče se martinovo, 
ljudski praznik, na primer 
izvira še iz časov pred našim 
štetjem. Predniki so se v je-
senskih dneh zahvaljevali za 
dobro letino in prosili, da bi 
bilo radodarno tudi nasled-
nje leto. Danes je 11. novem-
ber predvsem praznik vina, 
ki ga kot takega praznuje-
jo tudi nevinorodni deli Slo-
venije. Težko gre mimo nas, 
saj nas trgovci nagovarjajo z 
martinovimi dobrotami in k 
nazdravljanju vabijo različ-
ni dogodki.

Ob tem v teh dneh že dobi-
va prve obrise ponudba, ki bo 
šibila trgovske police v veselem 
decembru. In vzbujala želje. 
Nakupi v družbi otrok bodo 
precejšen izziv, še posebno za 
tiste, ki jim že cene osnov-
nih živil vzbujajo občutek, da 
kupujejo za pojedino. Zaradi 
draginje, ki je zarezala v vsak-
dan, bo pomoč humanitarnih 
organizacij in drugih, ki se od-

zivajo na stiske, v letošnji zimi 
še bolj dobrodošla.

Predstavniki omenjenih or-
ganizacij pred prazniki obiš-
čejo tudi starejše in jih, kot 
radi zapišemo novinarji, raz-
veselijo z darili. »Še nikoli se 
ni zgodilo, da bi pogledali, kaj 
sem jim prinesel. Najbolj vese-
li so bili, ker sem si vzel čas in 
poklepetal z njimi,« mi je po-
vedal predsednik enega od kra-
jevnih odborov Rdečega križa. 
Pa dolgoletna izkušnja ni bila 
očitek pisanju, ampak del po-
govora o tem, kakšno oziroma 
kako veliko darilo je čas.

Pred kratkim sem ujela tudi 
razmišljanje o tem, zakaj je 
dobro, da imamo praznike. 
»Beseda praznik ni brez po-
vezave z besedo prazen,« je 
pritegnila pozornost mlada 
redovnica. Morda se nam to 
zdi čudno, je nadaljevala, saj 
bi bilo bolj smiselno reči pol-
nik, glede na to, da je miza za 
praznik običajno polna dob-
rot. Kot je pojasnila, se ob pra-
znikih izpraznimo vsakdana, 
njegovih skrbi, dela in rutine. 
Izpraznjeni običajnih obre-
menitev si lahko brez slabe 
vesti vzamemo čas za pogo-
vor in bližino in tkemo odno-
se. »Prav prazniki so branite-
lji odnosov.«

Praznik lahko komu (in 
sebi) naredimo tudi takrat, ko 
ni na koledarju, in brez oblo-
žene mize. Morda že v kate-
rem od dolgih novembrskih ve-
čerov pokličemo ali obiščemo 
koga, ki ga dolgo nismo sliša-
li, videli …

Kaj naredi praznik

Med odseke, ki bodo manj 
osvetljeni, sodijo priključ-
ki na avtoceste in hitre ces-
te ter odprta trasa avtoceste.

Na ostalih odsekih, kjer 
je razsvetljava predpisa-
na (predori, avtocestni raz-
cepi, kanalizirana križi-
šča in počivališča), pa so jo 
tako po moči kot času tra-
janja prilagodili minimal-
nim predpisanim zahte-
vam. »Osvetljevanje zuna-
njih površin na avtocestnih 
vzdrževalnih bazah DARS-
-a bomo vklopili le po potre-
bi,« so dodali.

Prihranek 2000 MWh na 
letni ravni predstavlja dese-
tino celotne porabe električ-
ne energije DARS-a, prav 

tolikšno zmanjšanje bruto 
porabe električne energije 
pa narekuje tudi uredba Sve-
ta o nujnem posredovanju 
za obravnavo visokih cen 
energije, ki jo je Evropska 

unija sprejela z namenom 
ublažitve učinkov visokih 
cen energije.

Za navedene ukrepe 
je DARS pridobil pred-
hodno pozitivno mnenje 

ministrstva za infrastruktu-
ro, tudi z njimi pa še vedno 
zadoščajo vsem zakonskim 
predpisom glede osvetljeva-
nja cestne infrastrukture, so 
poudarili.

Žiri – Štefan Bogataj se je za 
kandidaturo odločil na pobu-
do lokalne skupnosti. Mnogi 
ga namreč poznajo kot pred-
sednika Turističnega društva 
Žirovski Vrh, v okviru katere-
ga jim je v zadnjih letih uspe-
lo izpeljati velik projekt grad-
nje Doma nad Zalo. Meni, da 
je v Žireh ta čas preveč nedo-
končanih projektov, zato želi 
energijo, ki so jo izkazali pri 
gradnji omenjenega doma, 
prenesti tudi v delo občine. 
Pri tem mu veliko pomeni 
podpora nekdanjega župana 
Janeza Žaklja ter strank SDS, 
NSi in SLS.

»Dosedanji župan je dob-
ro vodil občino, vedno pa je 
mogoč pogled še z drugega 

zornega kota, vedno je mo-
goče še kaj narediti,« je pou-
daril Bogataj in dodal, da bi 

morali bolj pritisniti na dr-
žavo, če želijo v Žiri pripe-
ljati več sredstev. Pri tem sta 
svojo podporo obljubila tudi 
oba poslanca državnega zbo-
ra iz Poljanske doline, Janez 
Žakelj in Žan Mahnič. Prav 
tako je podporo kandidatu 
izrazil župan sosednje obči-
ne Milan Čadež. Kot izred-
no pozitivno lastnost Štefa-
na Bogataja so vsi v ospred-
je postavili prav njegovo spo-
sobnost povezovanja in so-
delovanja, ki se je izkaza-
la že pri gradnji Doma nad 
Zalo. Vsi so se tudi strinja-
li, da mu ne manjka dobrih 
idej in energije, predvsem 
pa zna prisluhniti ljudem.

Jesenice – Potem ko je Blaž 
Račič pred štirimi leti kot 
novinec v politiki za župan-
sko mesto kandidiral s pod-
pisi volivcev (prvopodpisani 
je bil njegov brat Zoran Ra-
čič), se v boj za drugi man-
dat podaja s svojo listo, ki so 
jo poimenovali Županova li-
sta za naše Jesenice. Kot je 
dejal Račič, se nadeja, da mu 
bo ekipa pomagala pri ure-
sničevanju postavljenih ci-
ljev. Na listi so: podžupan 
Miha Rezar, članica nad-
zornega odbora Občine Je-
senice Mirjam Noč, predse-
dnik KS Slovenski Javornik 
- Koroška Bela Matej Brus, 

predsednik in gonilna sila 
ŠKD Obranca Kočna Uroš 
Škrjanc, mladinska delavka 

Neja Šmid, podjetnika Aljo-
ša Ulčar in Nadja Tratnik, 
absolventa Žarko Zrnić in 

Marko Arh, ekonomistka in 
bančnica Marta Ivančič Ra-
čič (sicer županova žena) ter 
upokojenca Željko Urgl in 
Damjana Kaučič. Kot je de-
jal Račič, je po štirih letih 
bogatejši za izkušnjo vode-
nja lokalne skupnosti, med 
glavnimi projekti v morebi-
tnem novem mandatu pa 
je omenil zagotavljanje var-
ne oskrbe s pitno vodo, ure-
janje novih parkirnih povr-
šin, spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, energetsko sa-
nacijo javnih objektov, nad-
gradnjo poslovne cone, sta-
novanjsko gradnjo za mla-
de družine, ureditev kultur-
nega doma na Hrušici, baze-
na, knjižnice ...

Svojo kandidaturo za župana Občine Žiri je minuli torek napovedal tudi Štefan Bogataj, ki kandidira 
s podporo strank SDS, NSi in SLS.

Jeseniški župan Blaž Račič se bo za drugi mandat potegoval s podporo Županove liste za naše Jesenice.

Mateja Rant

Urška Peternel

Med odseke, ki bodo manj osvetljeni, sodijo priključki na avtoceste in hitre ceste ter odprta 
trasa avtoceste. / Foto: Gorazd Kavčič

Štefan Bogataj (levo) z nekdanjim županom in sedanjim 
poslancem državnega zbora Janezom Žakljem / Foto: Tanja Mlinar

Blaž Račič se bo potegoval za drugi županski mandat, ima 
pa štiri izzivalce. / Foto: Aleš Košir

Avtoceste so manj osvetljene
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Kranj – Notarska zbornica 
Slovenije je v torek, 25. ok-
tobra, ob evropskem dnevu 
pravosodja, pripravila sve-
tovalni dan notark in notar-
jev, v okviru katerega so bili 
strankam na voljo z nasveti s 
področja dedovanja.

Kot nam je povedala Ma-
rija Murnik, notarka v Kra-
nju, so stranke imele različ-
na vprašanja, ne le s področ-
ja dedovanja, ampak tudi s 
področja stvarnega prava, 
zemljiške knjige in urejanja 
drugih premoženjskih raz-
merij.

»S področja dednega pra-
va ljudje povprašujejo zlasti 
o pravnih posledicah različ-
nih pogodb z dednopravni-
mi elementi, notarski opo-
roki, možnostih odpovedi 
dedovanju, možnostih za 
pospešitev zapuščinskih po-
stopkov pred sodišči ter ure-
ditvi premoženjskih raz-
merij med strankami, ka-
dar ena ali vse bivajo v tu-
jini,« je Murnikova povze-
la torkovo brezplačno sveto-
vanje v njeni pisarni na Ko-
roški cesti v Kranju. Doda-
la je še, da je bilo na nekate-
ra vprašanja moč odgovoriti 
po telefonu, več vprašanj pa 
je bilo kompleksnejših in je 
bil potreben obisk stranke v 
notarski pisarni. »Če za reši-
tev ni bilo treba sestaviti listi-
ne, smo na vprašanja strank 
lahko zadovoljivo odgovo-
rili takoj, nekatere od njih 

bodo po posvetu o svojih za-
devah razmislile, se posve-
tovale z družinskimi člani in 
se morda v prihodnje odlo-
čile za izbiro in podpis nji-
hovim potrebam ustrezne li-
stine,« pove notarka Marija 
Murnik.

Zapuščinski postopki pri 
notarjih?

Na Notarski zbornici se 
sicer zavzemajo za prenos 
pristojnosti za izvedbo za-
puščinskih postopkov, v ka-
terih ni spora med dediči, 
s sodišč na notarje. »S tem 
bi razbremenili sodišča, 
tudi ljudje bi lahko hitre-
je uredili prehod premože-
nja z ene generacije na dru-
go,« je ob evropskem dnevu 

pravosodja poudaril predse-
dnik notarske zbornice Bo-
jan Podgoršek.

Na Zbornici so tudi prepri-
čani, da bi prenos zapuščin-
skih postopkov s sodišč na 
notarje močno pospešil po-
stopke dedovanja, ki zdaj, še 
zlasti ko gre za večja sloven-
ska sodišča, lahko trajajo tudi 
leto dni in več. »To je tudi čas, 

ko premoženje stoji ali celo 
propada, ker se zadeva nika-
mor ne premakne,« je pouda-
ril Podgoršek. S prenosom bi 
razbremenili sodišča, ki bi se 
lahko bolj posvetila svojemu 
osnovnemu poslu, odločanju 
v sporih. Po podatkih vrhov-
nega sodišča do sporov sicer 
pride le v treh odstotkih pri-
merov postopkov dedovanja.

Zbornica je s svojim pre-
dlogom že seznanila mini-
strstvo za pravosodje, imajo 
pa tudi podporo predsedni-
ka vrhovnega sodišča Dami-
jana Florjančiča. Pripravlja-
jo predlog sprememb zako-
na o dedovanju, ki ga bodo 
po posvetu s pravnimi stro-
kovnjaki predložili resorne-
mu ministrstvu.

Notarka Marija Murnik / Foto: Klara Mrak

Parkiranje na območju 
Loškega gradu do zaključ-
ka vseh gradbenih del ni 
mogoče.

Naj spomnimo, da je ce-
lovita obnova strehe Loške-
ga gradu potekala leta 2018, 
najbolj prepoznavno škofje-
loško arhitekturno ikono in 
osrednjo kulturno-zgodo-
vinsko znamenitost mesta 
pa so znova začeli prenavlja-
ti septembra letos.

Po zaključeni prenovi bo 
Loški grad povsem statično 
saniran, energetsko preno-
vljen, v celoti pa bo tudi ob-
novljen fasadni ovoj gradu, 
tako na zunanji kot na notra-
nji strani. »Izvedena celovi-
ta prenova objekta gradu bo 
predstavljala osnovo za še bolj 
funkcionalno uporabo gradu 

za potrebe sodobne muzej-
ske dejavnost v prihodnosti,« 
poudarjajo na Občini Ško-
fja Loka in obiskovalce, ki jih 
je te dni v okolici gradu kar 

veliko, prosijo za previdnost. 
»Pri obisku Loškega gra-
du upoštevajte prometne in 
gradbiščne oznake, priporo-
čamo tudi, da pred obiskom 

gradu in Loškega muzeja za 
aktualne informacije obišče-
te spletno stran Loškega mu-
zeja www.loski-muzej.si,« 
dodajajo odgovorni.

Kranj – Vlada je sprejela 
predlog interventnega zako-
na, po katerem bi upokojen-
ci že novembra in decembra 
prejeli za 4,5 odstotka viš-
je pokojnine. Upokojenec, 
ki je doslej prejemal 1000 
evrov pokojnine, bo novem-
bra na bančni račun prejel 
1045 evrov, je dejal minister 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 
Luka Mesec. Povprečna po-
kojnina, ki znaša 777 evrov, 
pa se bo povečala za 35 evrov, 
je dodal.

Dvig so poimenovali 
»predčasna redna uskladi-
tev«, v februarju pa je pred-
videna še redna uskladitev 
pokojnin.

Hkrati bo vlada omeji-
la dvig oskrbnin v domo-
vih za starejše za največ 4,5 
odstotka; nekateri domovi 

so namreč napovedali tudi 
30-odstotni dvig. Ob tem bo 
vlada domovom pomaga-
la pri financiranju kadra ter 
višjih stroških hrane, elek-
trike in ogrevanja, je napo-
vedal Mesec.

Predlog zakona mora po-
trditi še parlament.

Predsednik Zveze društev 
upokojencev Slovenije Ja-
nez Sušnik je ob tem izra-
zil zadovoljstvo, da se ukrep 
predčasne uskladitve »uje-
ma s prazniki, da bodo no-
vembra in decembra dobili 
nekaj več denarja, da bodo 
lažje premostili praznike«.

Predpraznični dvig 
pokojnin
Urška Peternel

Celje – Pred upravno stavbo Tuša v Celju je v petek potekal 
protestni shod delavcev, ki ga je organiziral sindikat trgovca. 
Opozorili so na nevzdržne razmere v poslovalnicah in skladi-
ščih ter slabo plačilo. Poleg višjega plačila in povračila stroškov 
za prehrano med delom so zahtevali tudi, da se nadomestilo 
prevoza na delo dvigne na sto odstotkov cene dnevne vozov-
nice, da se regres za letni dopust izplača v celoti v denarni 
obliki in naj znaša vsaj 1400 evrov. Zahtevali so tudi konec 
neprestanega premeščanja na oddaljene lokacije poslovalnic, 
ureditev delovnega časa in odpravo kršitev v poslovalnicah in 
skladiščih. Pred upravno stavbo se je zbralo okoli sto delavcev, 
ki napovedujejo stavko, če vodstvo zahtev ne bo izpolnilo.

Ljubljana – V petek so bili znani rezultati četrtega popisa cen 
prehranskih proizvodov. Kot so pojasnili na ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se je cena košarice iz-
branih živil od zadnjega popisa znižala za 1,35 odstotka, v 
celotnem obdobju spremljanja pa za 16,4 odstotka. V Trgo-
vinski zbornici Slovenije sicer opozarjajo, da ta podatek ni 
pravilen, saj so bile pri prvem popisu ugotovljene napake, 
tako da je relevantna le primerjava naslednjih treh popisov 
cen. Najcenejša košarica je v tokratnem popisu stala 39,17 
evra, kolikor bi bilo zanjo treba odšteti pri Tušu. To je tudi 
najcenejša košarica osnovnih živil doslej. Najdražja je bila 
tokrat v Hoferju, in sicer 46,09 evra.

Delavci v Tušu zahtevajo višje plače in boljše pogoje

Najcenejša košarica tokrat pod štirideset evrov

Danes energetski dodatek

Kranj – Država bo energetski 
dodatek večini upravičencev, 
to je prejemnikom denarne 
socialne pomoči in varstve-
nega dodatka, izplačala da-
nes, v sredo, 2. novembra. 
Dodatek je namenjen gospo-
dinjstvom, ki se preživljajo z 
nizkimi dohodki, in bo iz-
plačan v enkratnem znesku 
v višini 200 evrov za samsko 
osebo. Za enostarševske dru-
žine bo znašal 200 evrov in 
še 118 evrov za vsakega otro-
ka ali še 59 evrov, če je otrok 
vključen v skupno varstvo 
in vzgojo. Za dvostarševske 

družine bo znašal 314 evrov 
in bo povečan za 118 evrov 
za vsakega otroka ali za 59 
evrov, če je otrok vključen v 
skupno varstvo in vzgojo. Za 
osebi, ki sta v zakonski zve-
zi ali zunajzakonski skup-
nosti brez otrok, pa bo doda-
tek 314 evrov. Upravičenci so 
tudi invalidi.

Ker se pri izračunu ne upo-
števa premoženje, je v času 
od 1. oktobra do 28. februar-
ja 2023 pri pristojnem cen-
tru za socialno delo še mož-
no vložiti vlogo za denarno 
socialno pomoč in varstve-
ni dodatek in s tem tudi za 
energetski dodatek.

Urška Peternel

Klara Mrak

Po celoviti obnovi bo Loški grad še bolj funkcionalno uporaben. / Foto: Gorazd Kavčič

Svetovali so tako v pisarnah in po telefonih kot tudi po videopovezavah.

Notarji brezplačno delili 
nasvete glede dedovanja

Na Zbornici so 
prepričani, da bi prenos 
zapuščinskih postopkov 
s sodišč na notarje 
močno pospešil postopke 
dedovanja, ki zdaj lahko 
trajajo tudi leto dni in več.

Upokojenec, ki je doslej 
prejemal 1000 evrov 
pokojnine, bo novembra 
na bančni račun prejel 
1045 evrov.

Zahtevna prenova Loškega gradu
1. stran
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Na Jesenicah pričakujejo, da bo cena ogrevanja za gospodinjstva, ki se ogrevajo iz vročevoda, nekaj 
višja kot v lanski zimi.

Jesenice – Vlada je omeji-
la najvišjo ceno zemeljske-
ga plina za vse sisteme da-
ljinskega ogrevanja, ki upo-
rabljajo zemeljski plin kot 
vhodni element. Mednje so-
dijo tudi Jesenice. Kot je de-
jal minister za infrastruktu-
ro Bojan Kumer, je ukrep 
v veljavo stopil s 1. novem-
brom. Če omejitve cene pli-
na ne bi sprejeli, bi se po ne-

katerih napovedih po no-
vem letu cene plina lahko 
dvignile tudi za 400 odstot-
kov, kar bi močno vplivalo 
na cene ogrevanja v mestih, 
kjer imajo urejen sistem da-
ljinskega ogrevanja, toploto 
pa proizvajajo s pomočjo ze-
meljskega plina.

Cene bodo znane v petek
In kako bo to konkretno 

vplivalo na cene ogrevanje 
to zimo na Jesenicah? Ro-
bert Pajk, direktor družbe 
Enos OTE, ki ima koncesijo 
za oskrbo s toploto, je dejal, 
da bo končna maloprodajna 

cena za odjemalce znana v 
petek. Takrat namreč mora-
jo agenciji za energijo odda-
ti v potrditev predlog cene. 
Pajk se sicer strinja z napo-
vedjo ministra Kumra, da 
bo letos ogrevanje za obča-
ne nekaj dražje, kot je bilo 
lansko zimo. Bo pa bistve-
no cenejše, kot bi bilo, če dr-
žava cen ne bi omejila in bi 
proizvajalec toplote moral 
zemeljski plin plačevati po 
tržni ceni.

Podjetje Enos OTE je si-
cer zgolj distributer toplote, 
medtem ko je proizvajalec 

družba Enos. Družba Enos 
OTE tako toploto odkupu-
je od družbe Enos, Pajk pa 
pred prazniki še ni vedel, ali 
bo proizvajalec toploto pro-
dajal po najvišji dovoljeni 
ceni, ki po sklepu vlade lah-
ko znaša največ 73 evrov na 
megavatno uro, ali pa mor-
da kaj ceneje.

Za koga veljajo regulirane 
cene

Vlada je sicer že s 1. 
septembrom za eno leto 
navzgor omejila najviš-
je dovoljene maloprodajne 

cene plina za nekatere zaš-
čitene odjemalce, kot so 
gospodinjski odjemalci in 
skupni gospodinjski odje-
malci, bolnišnice, dijaški 
in študentski domovi, jav-
ni domovi za starejše in za-
pori. Zdaj pa to velja tudi za 
gospodinjske odjemalce, ki 
se s toploto oskrbujejo iz 
sistemov daljinskega ogre-
vanja. Na Jesenicah je na 
sistem daljinskega ogreva-
nja priključenih 150 večsta-
novanjskih objektov ter 180 
javnih objektov in poslov-
nih prostorov.

Urška Peternel

Na Jesenicah je na sistem daljinskega ogrevanja priključenih 150 večstanovanjskih objektov 
ter 180 javnih objektov in poslovnih prostorov. / Foto: Nik Bertoncelj

Kranjska Gora – Pomembno 
je, kot je pojasnil župan Ja-
nez Hrovat in je tudi pripo-
ročilo ministrstva za finan-
ce, da občina in proračun-
ski uporabniki lahko na za-
četku leta 2023 začnejo ne-
moteno delovati. Novoizvo-
ljeni občinski svet pa bo lah-
ko sprejel rebalans proraču-
na, če bo želel uveljaviti nove 
prioritete.

Predvidenih prihodkov 
v občinsko blagajno v pri-
hodnjem letu je za skoraj 14 

milijona evrov, odhodkov za 
skoraj 18 milijonov evrov. 
Proračunski primanjkljaj 
bo pokrit iz ocenjenih pre-
sežkov preteklih let. »Ob-
čina dela dobro, je v izred-
no dobri kondiciji in ni za-
dolžena,« je poudaril župan 
Hrovat.

Računajo tudi na 
evropska sredstva

Nekaj projektov je v teku 
in se bodo nadaljevali, ob-
čina ima v načrtu razvojnih 
programov (NRP) za obdob-
je 2022–2025 v prihodnjem 

letu predvidena sredstva tudi 
za investicije, ki se bodo sofi-
nancirale iz EU in državnih 
virov, gre za ureditev cest v 
Radovni in brvi čez Trigla-
vsko Bistrico (območje 
TNP). Iz krožišča v Podko-
renu bo zgrajena nova dos-
topna cesta do smučarskega 
poligona, v Gozdu - Martulj-
ku manjkajoči pločnik, ob-
navljali bodo ceste s komu-
nalno infrastrukturo (med 
drugim Cesto Ivana Krivca v 
Jasni) in obnovili pločnik na 
Vršiški cesti v Kranjski Gori. 
Predvideno je nadaljevanje 

projekta Športni park Ru-
teč in vstopne točke v fera-
to Hvadnik. Zgradili bodo 
vodohran v Srednjem Vrhu 
in obnovili obstoječe vodo-
vode. Želijo si tudi urediti 
Čistilno napravo Tabre, za 
kar bodo skušali pridobiti 
sredstva za sofinanciranje, 
za garažno hišo v Kranjski 
Gori urejajo dokumentaci-
jo, zaključujejo pa že obno-
vo obstoječega vrtca v Moj-
strani  ... Dokončno naj bi 
proračun sprejeli na seji, ki 
bo predvidoma še pred lokal-
nimi volitvami.

Suzana P. Kovačič

Celovec – Konec oktobra je začel veljati zimski vozni red na 
letališču v Celovcu. Poleg klasičnih destinacij na Dunaj in v 
Köln so z novembrom na voljo tudi leti na londonski Stansted, 
dvakrat na teden jih bo ponujal Ryanair, ki bo dvakrat tedensko 
letel tudi v Dublin in Bruselj, od sredine decembra pa tudi v 
Manchester. Eurowings bo ponujal dva tedenska leta med 
letališčem Köln-Bonn in Celovcem od 20. decembra dalje, 
nizozemska Transavia pa se vrača z zimskimi leti v Rotterdam.

Nove letalske povezave iz Celovca

Jesenice – Na Jesenicah od 
avgusta poteka obnova sod-
ne stavbe, zato so do kon-
ca obnove poslovanje okraj-
nega sodišča preselili na za-
časno lokacijo na Spodnjem 
plavžu.

Na ministrstvu za pravo-
sodje, ki je investitor grad-
benih del, pojasnjujejo, da 
je predvidena celovita preno-
va stavbe okrajnega sodišča, 
vključno z energetsko sana-
cijo, rekonstrukcijo objekta, 
obnovo elektro in strojnih in-
štalacij, s protipotresno utrdi-
tvijo objekta, zamenjavo stre-
he in stavbnega pohištva in 
obnovo fasade. Uredili bodo 
dostop v stavbo za funkcio-
nalno ovirane osebe, vključ-
no z vgradnjo dvigala. V okvi-
ru celovite prenove bodo za-
menjali tudi pisarniško in 

arhivsko opremo, so doda-
li. Gradbeno obrtniška in in-
stalacijska dela naj bi končali 
čez približno leto dni, njiho-
va pogodbena vrednost pa je 
pet milijonov evrov.

Na ministrstvu za letos na-
črtujejo še začetek energet-
ske prenove objekta in priz-
idave dvigala v stavbi okro-
žnega in okrajnega sodišča 
na Zoisovi cesti 2 v Kranju. 
»Prenova bo zajemala obno-
vo fasade, zamenjavo stav-
bnega pohištva, ureditev 
vetrolova, obnovo ravne stre-
he in strehe nad razpravno 
dvorano, prizidavo dvigala 
in izvedbo nadstreška nad 
klančino. V okviru prenove 
bomo posodobili tudi ogre-
vanje in razsvetljavo, zame-
njali notranja vrata in pre-
uredili sanitarije za potrebe 
gibalno oviranih oseb,« so 
napovedali.

Celovita prenova stavbe Okrajnega sodišča na 
Jesenicah, ki obsega tudi energetsko sanacijo, bo 
potekala do naslednje jeseni.

Sodišče bodo 
povsem obnovili

Simon Šubic

Obnovitvena dela na sodni stavbi na Jesenicah bodo stala 
pet milijonov evrov. / Foto: Nik Bertoncelj

Jesenice – V soboto, 5. novembra, bo na smučišču Španov 
vrh čistilna akcija. Zbor bo ob 8.30 na spodnji postaji žičnice. 
Kot so sporočili organizatorji, bodo sodelujoči čistili podrast, 
vejevje in grmičevje na območju pohodnih poti in proge za 
smučanje. Udeleženci naj prinesejo delovno orodje, kot so 
sekira, škarje za rezanje vejevja, ročna žaga ali električna nitka. 
Vsak udeleženec bo v zahvalo prejel brezplačno enodnevno 
smučarsko vozovnico za Španov vrh.

Čistilna akcija na Španovem vrhu

Anketa o jeseniškem 
mestnem prometu

Jesenice – Na Občini Jese-
nice pripravljajo analizo 
stanja mestnega potniške-
ga prometa, saj se priprav-
ljajo na razpis nove konce-

sije. V sklopu analize pote-
ka tudi anketiranje in štetje 
potnikov v mestnem potni-
škem prometu na izbranih 
postajališčih.

»Rezultati ankete bodo 
služili za izvedbo analize 

potovalnih navad in struktu-
re potnikov ter njihovih želja 
in pričakovanj,« so pojasnili 
na Občini Jesenice. »Anketa 
je kratka, enostavna in ano-
nimna. Potnike bodo anke-
tarji prosili za podatek o iz-

stopni postaji, o njihovem 
statusu (dijak/študent, za-
posleni, upokojenci), o raz-
logih za uporabo mestnega 
prometa ter o morebitnih 
dodatnih željah,« so razloži-
li na Občini Jesenice.

Urška Peternel

Kakšna bo cena ogrevanja

Kranjskogorski občinski svetniki so na oktobrski seji sprejeli osnutek občinskega proračuna za 
prihodnje leto.

Proračun naj bi spravili pod streho

Cena ogrevanja za 
gospodinjstva na 
Jesenicah bo verjetno 
nekaj višja kot v lanski 
zimi.

Anketarji nosijo ovratni trak z oznako »anketiranje 
potnikov mestnega potniškega prometa«.
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Izzivi žirovniškega zavoda
Na septembrski seji žirovniškega občinskega sveta je direktor Zavoda za kulturo in turizem (ZTK) 
Žirovnica Matjaž Koman predstavil izzive in projekte, ki jih načrtujejo v letu 2023.

Žirovnica – Med večjimi iz-
zivi ZTK Žirovnica bosta 
upravljanje Prešernove roj-
stne hiše v Vrbi in Finžgar-
jeve rojstne hiše v Doslov-
čah. Kot je pojasnil Koman, 
s 1. januarjem 2023 pote-
če štiriletna pogodba za 
upravljanje, ki so jo skleni-
li z ministrstvom za kultu-
ro, obetajo pa si novo pogod-
bo, ki bi nudila boljše pogo-
je upravljanja, zlasti več fi-
nančnih sredstev. Predvide-
na je tudi obnova Prešerno-
ve rojstne hiše, okolice, ske-
dnja in hiše Vrba 1, a je po 
besedah direktorja časovni-
ca še neznana. »Ne vemo, 
ali bo obnova stekla že leta 
2023,« je povedal.

Ob tem je še pojasnil, da 
so bili doslej po omenje-
ni pogodbi upravičeni do 
20.000 evrov programskih 
sredstev, ki so jih nameni-
li predvsem za organizaci-
jo dogodkov. Med osrednji-
mi je pohod po Poti kultur-
ne dediščine ob 8. februar-
ju, ki ga vsako leto nadgra-
dijo. V sodelovanju z lokal-
no skupnostjo bodo tako 
tudi leta 2023 ob tej prilož-
nosti pripravili kulturno do-
gajanje pri vseh muzejskih 
hišah. S prizoriščem Mala 
scena pred Čopovo rojstno 
hišo, ki so ga letos pripravi-
li prvič in kjer bodo nasled-
nje leto izvedli dva dodatna 
dogodka v juliju in avgustu, 
pa bodo nadgradili poletni 

festival KašArt, ki združuje 
več dogodkov. »Pripravlja-
mo načrt ravnanja z odpadki 
na tovrstnih dogodkih, kjer 
želimo uvesti sistem, ki bo 
trajnostno naravnan in pri-
jaznejši do okolja,« je dodal 
direktor.

ZTK Žirovnica izvaja ozi-
roma je partner več projek-
tov, ki jih bodo nadaljevali 

tudi prihodnje leto. Med 
drugim nameravajo na dveh 
točkah postaviti dve kolesar-
nici z električnimi in nava-
dnimi kolesi, v sklopu pro-
jekta Medgeneracijski živ 
žav, ki ga bodo deloma iz-
vedli že letos, pa urediti vsto-
pno točko v Rekreacijskem 
parku Završnica, kjer bodo 
namestili klopi, pitnik, in-
formacijske table in drugo 
opremo. Podobno opremo 
nameravajo namestiti tudi 
na tri pilotno urejene toč-
ke na tematski Poti kultur-
ne dediščine Žirovnica, in 
sicer pred Čopovo rojstno 
hišo, pri Finžgarjevi rojstni 
hiši in na cesarski cesti na 
Rodinah. Poleg tega želijo 

razstavo v Čopovi rojstni hiši 
nadgraditi s predstavitvijo 
Matije Čopa kot poliglota, 
saj je govoril 19 jezikov, in 
sicer na način, da bi digitali-
zirali dediščino. Kot je pove-
dal direktor, bi radi obisko-
valcem njegovo znanje jezi-
kov predstavili preko recita-
cij Zdravljice, ki bi jo preve-
dli v vseh 19 jezikov.

V njihovem načrtu je tudi 
uvedba premičnega števca 
za merjenje števila obisko-
valcev na najbolj obiskanih 
točkah, kot je Janšev čebel-
njak, na ta način pa bi spre-
mljali tudi statistiko obi-
ska na Poti kulturne dediš-
čine Žirovnica in poti Julia-
na trail.

Maša Likosar

Matjaž Koman, direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica – Kot je pojasni-
la Tjaša Arko, vodja progra-
ma prostovoljstva v združe-
nju Slovenska filantropija, je 
v slovenski mreži prostovolj-
skih organizacij okoli 1800 
organizacij. »Da predstavni-
ki ne prihajajo vselej k nam 
na sedež v Ljubljano, dva do 
trikrat letno obiščemo posa-
mezne regije, kjer pripravi-
mo posvet z namenom, da 
se seznanimo, kako je pro-
stovoljstvo razvito, da med 
seboj povežemo prostovolj-
ce in krepimo njihovo sode-
lovanje. Obenem jim preda-
mo znanja in novosti na po-
dročju prostovoljstva in tako 
prispevamo k razvoju prosto-
voljstva na regionalni in lo-
kalni ravni,« je dejala Arkova.

Število prostovoljcev 
upadlo

Analiza podatkov, ki so jih 
zagotovile prostovoljske or-
ganizacije in organizacije s 
prostovoljskim programom, 
vpisane v vpisnik, je pokaza-
la, da je bilo leta 2021 skup-
no 188.520 prostovoljcev, op-
ravili pa so 9.503.591 ur pro-
stovoljskega dela. Gorenjska 
regija je po številu prostovolj-
skih organizacij na osmem 
mestu, po številu prostovolj-
cev na šestem mestu, po šte-
vilu opravljenih prostovolj-
skih ur pa na četrtem mes-
tu. Med drugim je edina re-
gija, ki ima izenačeno števi-
lo moških in ženskih prosto-
voljcev. »Število prostovolj-
cev je v času epidemije ne-
koliko upadlo, pred tem jih 
je bilo okoli 280.000, kar je 

predvsem posledica omeje-
nega delovanja na področju 
turizma, športa, kulture, kjer 
je vključenih ogromno pro-
stovoljcev,« je povedala Arko-
va in dodala, da so najbolj raz-
širjenimi prostovoljci v gasil-
stvu, gorski reševalni službi, 
turističnih in humanitarnih 
organizacijah ter na podro-
čju socialnega varstva. »Raz-
lični festivali bi težko delo-
vali brez prostovoljcev, ena-
ko je na področju nekega ra-
zvojnega sodelovanja, člove-
kovih pravic, zaščite narave, 
pomoči živalim. Menim, da 
vsak, ki želi biti prostovoljec, 
prej ali slej najde neko podro-
čje, kjer bi lahko namenil de-
lček svojega prostega časa.«

Kako obdržati 
prostovoljce

Prvi dan regijskega obiska, 
ki so ga pripravili v sodelova-
nju z lokalnimi skupnostmi, 
je v veliki sejni dvorani Ob-
čine Radovljica potekal pos-
vet, na katerem so sodelova-
le Mojca Ahčin, predstavni-
ca Občine Radovljica, Nina 

Arnuš, predstavnica regio-
nalnega stičišča nevladnih 
organizacij gorenjske regi-
je Grozd, Marjeta Vene iz 
Osnovne šole Orehek Kranj, 
Tjaša Arko, vodja programa 
prostovoljstvo na Slovenski 
filantropiji, in Ivanka Ber-
čan iz Društva Žarek. Druga 
dan pa so pripravili delavni-
co na temo zakona o prosto-
voljstvu.

Pogovarjali so se tudi o 
pridobivanju prostovoljcev, 
kako jih motivirati in nagra-
jevati ter kako jih obdrža-
ti, kar je tudi ena večjih te-
žav prostovoljskih organiza-
cij. »Zato so ključni mentor-
ji in koordinatorji, ki jih tre-
nutno primanjkuje. Ti na-
mreč skrbijo za kakovostno 
delo prostovoljcev, njihovo 
usposabljanje, obenem jim 
nudijo podporo, ki jo ob pro-
stovoljskem delu potrebuje-
jo,« je pojasnila sogovorni-
ca, ki meni, da sta že dve uri 
prostovoljskega dela na te-
den dovolj, da prispevamo 
k razvoju in krepitvi prosto-
voljstva.

V okviru regijskega obiska Gorenjske so se predstavniki Slovenske filantropije mudili v Radovljici, kjer 
so se seznanili z izzivi, s katerimi se srečujejo lokalne prostovoljske organizacije.

Naklo – Občina Naklo je bila 
uspešna na javnem razpisu 
Podpora inovativnim eko-
sistemom ekonomsko-po-
slovne infrastrukture mi-
nistrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo in bo do-
bila do 1,1 milijona evrov so-
financerskh sredstev za ure-
ditev Poslovne cone Naklo. 
V prihodnjem letu je predvi-
dena izgradnja nove dosto-
pne ceste s priključkom na 
državno cesto in ureditev ko-
munalne opreme, ker je ve-
lik interes za gradnjo novih 
objektov.

Občinski svetniki so na 
zadnji seji tega manda-
ta v prvem branju sprejeli 

tudi proračun Občine Nak-
lo 2023. Ta predvideva dob-
rega 7,8 milijona evrov pri-
hodkov in nekaj čez 10,2 mi-
lijona evrov odhodkov ozi-
roma 10,4 milijona evrov 
ob upoštevanju vračila dol-
ga za najete kredite iz pre-
teklih let. Predvideni prese-
žek sredstev na računu bo 
konec leta okrog 2,3 milijona 
evrov in se bo prenesel v pri-
hodnje leto. Za pokrivanje 

primanjkljaja je predvideno 
še dolgoročno zadolževanje 
v višini 241.500 evrov, ven-
dar župan Ivan Meglič oce-
njuje, da letošnjega proraču-
na ne bodo porabili v celoti 
in zadolževanje verjetno ne 
bo potrebno. Za predvidene 
projekte v prihodnjem letu 
pa je ocenil, da so realno iz-
vedljivi. Glede na to, da ima 
občina enega županskega 
kandidata, bi proračun lah-
ko sprejeli v drugi polovici 
decembra, sicer pa takoj po 
novem letu.

Župan Meglič je še poro-
čal, da novi vodohran nad 
Zadrago dobiva končno 
obliko, 16. december pa je 
skrajni rok za uporabno do-
voljenje in predajo objek-

ta v uporabo. Rekonstruk-
cija ceste Žeje–Bistrica in 
komunalna ureditev Podta-
bora v Podbrezjah potekata 
znotraj terminskih rokov, 
urejajo Pokopališko pot v 
Naklem, kanalizacija v Že-
jah pa je zaključena. Asfal-
tirajo kolesarsko povezavo 
Zadraga–Žiganja vas, še je 
aktualna tudi železniška po-
vezava za potniški promet 
do Naklega ...

Nakelski občinski svetniki so se sestali na zadnji 
seji tega mandata in v prvem branju sprejeli 
občinski proračun.

Denar za ureditev 
poslovne cone

Suzana P. Kovačič

Maša Likosar

Prvi dan regijskega obiska so pripravili posvet, na 
katerem so izmenjali svoje izkušnje in znanja na področju 
prostovoljstva v gorenjski regiji. / Foto: Maša Likosar

Že dve uri na teden sta dovolj

Občina Naklo bo dobila do 1,1 milijona evrov 
sofinancerskih sredstev za komunalno ureditev v 
Poslovni coni Naklo.

Med večjimi izzivi 
ZTK Žirovnica bosta 
upravljanje Prešernove 
rojstne hiše v Vrbi in 
Finžgarjeve rojstne hiše v 
Doslovčah.
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Cepiv je bilo na voljo do-
volj. »Proti covidu-19 so bili 
večinoma že prej cepljeni s 
četrtim poživitvenim od-
merkom, zato je bilo zdaj 
več zanimanja za ceplje-
nje proti gripi. Še vedno so 
posamezniki, ki prejmejo 
prvi odmerek cepiva pro-
ti covidu-19, v glavnem pa 
zdaj cepimo s tretjim in če-
trtim poživitvenim odmer-
kom,« je pojasnila Bukov-
nikova.

Vse je utečeno
»Če primerjam s časom, 

ko smo se še privajali na 
epidemijo in na nov način 
dela, je zdaj vse utečeno, 
zadeve so jasno postavlje-
ne, cepljenje poteka tekoče, 
pacienti so zadovoljni,« je 
poudaril diplomirani zdra-
vstvenik Matjaž Cuznar, di-
plomirana medicinska se-
stra Ljiljana Hrvačanin je k 
temu dodala pohvalo in od-
lično sodelovanje s Sloven-
sko vojsko, ki je osebje ZD 
Kranj v četrtek postregla s 
krofi. »Lokacija v vojašnici 
odtehta tudi prostorsko, na 
voljo je dovolj parkirišč.«

Potrudili so se, da je vse 
hitro potekalo. »Okreplje-
ni smo z reševalno službo, 
z zdravnikom, ki je stalno 
na cepilnem mestu za pos-
vet in pomoč ob kakršnih-
koli zapletih, če bi do njih 
prišlo,« je pojasnila Bukov-
nikova.

Pohvalili prijaznost osebja
Vinko Draksler iz Orehka 

pri Kranju je trikrat cepljen 
proti covidu-19, tokrat se je 
cepil proti gripi, da bo razvil 
odpornost tudi proti tej bo-
lezni. Pohvalil je organizaci-
jo cepljenja in prijaznost ose-
bja. »Danes sem prišla po če-
trti odmerek cepiva proti co-
vidu-19. Zaradi tega se po-
čutim varneje in bolj mir-
no spim,« je povedala Ani-
ta Korošec iz Kranja, ki pa 
se za cepljenje proti gripi ni 
odločila. »Vsakič, ko sem se 

cepila proti gripi, sem jo do-
bila.« Jožef Prusnik iz Kranja 
se proti gripi cepi vsako leto, 
ker je srčni bolnik. Prav tako 
je že prejel štiri odmerke ce-
piva proti covidu-19. Lokacija 
v vojašnici pa se mu zdi bolj-
ša kot v ZD. Helena Gantar 
Štular iz Kranja je štirikrat 
cepljena proti covidu-19, tok-
rat se je cepila proti gripi; kot 
je pojasnila: »Mož je rizična 
skupina in sem solidarna z 
njim.« Srečali smo tudi nek-
danjega dolgoletnega kranj-
skega župnika in dekana 

Stanislava Zidarja. »Vsa-
ko leto se cepim proti gripi, 
ker sem srčni bolnik. Trik-
rat sem že cepljen proti co-
vidu-19, ker pa sem ga ravno 
dobro prebolel, moram na 
četrti odmerek še počakati,« 
je pojasnil.

Cepljenje znova prihodnji 
teden

Ta teden cepljenja proti 
covidu-19 in gripi ter klop-
nemu meningoencefalitisu, 
slednje je samoplačniško, 
ne bo, potem bodo termini 

znova vsako sredo v atriju 
ZD Kranj, mogoče pa jim 
kljub prostorskim omejitvah 
v ZD pred zimo uspe najti še 
kak primernejši prostor. »Če 
bo povpraševanje po ceplje-
nju večje, se bomo takoj od-
zvali in temu prilagodili,« je 
dejala Barbara Bukovnik in 
poudarila, da zelo dobro so-
delujejo tudi z domovi sta-
rejših na njihovem obmo-
čju (Kranj, Naklo, Cerklje in 
Preddvor), kjer imajo prav 
tako dobro organizirana cep-
ljenja.

Od leve Ljiljana Hrvačanin, Barbara Bukovnik in Matjaž Cuznar/ Foto: S. K.

Glavnina so bili starejši, prišlo pa je tudi nekaj mlajših ljudi in tudi nekaj po prvi odmerek 
cepiva proti covidu-19. / Foto: Gorazd Kavčič

Smlednik – Mešani pev-
ski zbor, ki deluje pod okri-
ljem Kulturno-umetniškega 
društva (KUD) Smlednik, je 
s koncertom zaznamoval de-
setletnico delovanja. Pevke 

in pevci, ki jih je v letu 2012 
povezala ljubezen do ljud-
skih pesmi, so ob jubileju za-
peli s posebnim žarom – tudi 
zato, ker so na oder v dvora-
ni kulturnega doma stopili 
po dveletnem premoru. Epi-
demija je namreč prekinila 
tradicijo koncertov, s kateri-
mi so v preteklih letih boga-
tili kulturni utrip. Prve pev-
ske korake so naredili v okvi-
ru društva upokojencev, ena 
od sekcij KUD Smlednik pa 
je zbor postal na pobudo Ma-
rinke Šubic. Že od vsega za-
četka ga vodi profesor glasbe 

Tomaž Grajzar, ki poskr-
bi tudi za glasbeno sprem-
ljavo, največkrat s harmoni-
ko. V repertoar uvršča ljud-
ske in narodne pesmi, prav 
tako pa člani Smleškega žar-
ka radi zapojejo narodno-za-
bavne. V minulem desetletju 

so s svojimi nastopi popestri-
li različne dogodke v doma-
čem kraju in okolici, kot so 
Flancanje ob izmenjavi sa-
dik, kresovanje v Hrašah, 
Slovenski dan v Dragočaj-
ni ..., pripravili so več koncer-
tov in se predstavili na gosto-
vanjih, predvsem v okoliš-
kih občinah. V duhu dobre-
ga sodelovanja so na praznič-
ni koncert povabili pevski 
zbor in plesalke – Žabce iz 
Društva upokojencev Vodi-
ce, otroke iz domačega vrtca 
in mlajšo gledališko skupino 
KUD Smlednik.

Ana Jagodic Dolžan

Kranj – Mestna občina Kranj vabi k testiranju spletne apli-
kacije Pametni Kranj, ki jo je pripravila v sodelovanju s T-2. 
Gre za mestno podatkovno platformo, ki bo na enem mestu 
omogočala zbiranje podatkov iz okolja (npr. kakovost zraka, 
ravnanje z odpadki) in o storitvah. Prijave zbirajo na e-naslovu 
beta@kranj.si z naslednjimi podatki: ime in priimek, naslov, 
starost, telefonska številka in e-naslov. K sodelovanju bodo 
povabili sto oseb, ki bodo prejele dostop do spletne aplikacije, 
dvajset pa jih bo povabljenih še k testiranju mobilne aplikacije.

Testiranje aplikacije Pametni Kranj

Šenčur – Šenčurski občin-
ski svetniki so na oktobrski 
seji po skrajšanem postop-
ku sprejeli rebalans prora-
čuna letošnjega leta, s kate-
rim so znižali prihodke za 
dobrega 3,8 milijona evrov 
in odhodke za dobrega 4,2 
milijona evrov. Največje 
zmanjšanje stroškov reba-
lansa je pri investicijskih 
odhodkih, saj določene in-
vesticije v tem letu ne bodo 
izvedene in jih prenašajo v 
leto 2023, dodali pa so ne-
katere nove investicije, kot 

je nakup montažnih sanita-
rij za Športni park Visoko. 
Med večjimi investicijami, 
ki jih prenašajo v nasled-
nje leto, so gradnja nama-
kalnih sistemov, komunal-
na infrastruktura ŠE33, ces-
ta Šenčur–Britof, cesta Šen-
čur zahod, igrišče Hotema-
že in Weingerlova ulica. Po 
sprejetem rebalansu so pri-
hodki proračuna 2022 načr-
tovani v višini dobrega 8,9 
milijona evrov, odhodki pa 
dobrega 12,1 milijona evrov. 
Razliko bodo pokrili s sta-
njem sredstev na računu ob 
koncu preteklih let.

Maša Likosar

Mešani pevski zbor Smleški žarek, v katerem so po 
besedah pevovodje Tomaža Grajzarja dobrodošli tudi novi 
pevci in pevke. / Foto: Ana Jagodic Dolžan

Dober odziv na cepilno 
akcijo v vojašnici

Smleški žarek je 
praznoval

Nekatere investicije 
prenesli v naslednje leto

 � 1. stran

Kranj – Včeraj je bil prvi no-
vember, dan spomina na 
mrtve. Številni so na ta dan 
obiskali pokopališča in se 
spomnili tistih, ki jih ni več 
med nami. Grobove je polep-
šalo cvetje, gorele so številne 
sveče, videti pa je bilo tudi 
kar nekaj ročno pobarvanih 
kamenčkov, ki so lahko oko-
lju prijaznejša zamenjava za 
plastične sveče.

Dan spomina na mrtve

Utrinek z mestnega pokopališča v Kranju / Foto: Tina Dokl
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Železniki – Projekt proti-
poplavne zaščite Železni-
kov, ki ga izvaja Direkcija RS 
vode (DRSV), poleg vodnih 
ureditev na Selški Sori zaje-
ma tudi ukrepe na treh nje-
nih pritokih vključno s Če-
šnjico. Eden ključnih ukre-
pov na tem vodotoku je bila 
izgradnja novega mostu na 
regionalni cesti, ki so ga za-
čeli urejati spomladi, konča-
li pa so ga minuli teden. Prej-
šnji most namreč ni zagota-
vljal zadostne pretočnos-
ti vode, ob visokih vodah je 
prihajalo do poplavljanja re-
gionalne ceste in okoliških 
objektov, zato je projektant 
predlagal, da ga porušijo in 
zgradijo novega.

Župan Železnikov Anton 
Luznar je zadovoljen, da so 
na Češnjici dobili nov most 
z večjo prevodno spodob-
nostjo vode, saj ima sedaj 
tanjšo nosilno ploščo, poleg 
tega pa so izvajalci poglobi-
li strugo. Župan upa, da bo 
most dobro služil svojemu 
namenu. Gradnja je sicer 
trajala dlje, kot so napove-
dovali izvajalci, zato se upo-
rabnikom ceste zahvalju-
je za potrpljenje. Promet je 
namreč v času gradnje pote-
kal izmenično enosmerno, 
več mesecev tudi po začas-
nem nadomestnem mostu, 

ki so ga sedaj že odstranili, 
in je bil urejen s semafor-
jem. Tega so z minulim pet-
kom umaknili, promet pa 
tako znova poteka normal-
no v obe smeri.

DRSV bo sicer v okviru 
protipoplavnega urejanja 
Češnjice uredil približno pol 
kilometra njene struge. Po-
leg novega mostu so bistve-
ni ukrepi še znižanje in iz-
ravnava dna struge ter del-
na širitev struge in prilago-
ditev obstoječih brežin. Kot 
je pojasnil Luznar, so izva-
jalci glavnino ukrepov na 

spodnjem odseku od mostu 
navzdol proti Alplesovi coni 
že izvedli, sedaj pa potekajo 
od mostu navzgor.

Načrtujejo dodatne 
ureditve struge Češnjice

Župan je še povedal, da 
so v nadaljevanju na strugi 
Češnjice predvideni še do-
datni ukrepi za zagotavlja-
nje poplavne varnosti, in si-
cer preko načrta za okrevanje 
in odpornost, ki ga financira 
Evropska unija. Občina ima 
prav ta čas odprt javni razpis 
za izbor izvajalca za izdelavo 

projektne dokumentacije in 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja, ki naj bi ga pridobili do 
30. junija prihodnje leto. Za 
tem bo projekt prevzel DRSV 
in poskrbel za njegovo izved-
bo. Kot je pojasnil župan, so 
v okviru načrta za okrevanje 
in odpornost na območju ob-
čine Železniki predvideni še 
protipoplavne ureditve v oko-
lici domačije Šmid na Jese-
novcu, povečanje pretočnos-
ti Selške Sore pri treh mosto-
vih na Jesenovcu in uredi-
tve hudournika Pruharica na 
Zalem Logu.

Novi most čez Češnjico je eden od ključnih protipoplavnih ukrepov na njeni strugi. 
Semaforsko ureditev prometa, ki je veljala v času gradnje, so minuli petek odpravili, promet 
pa znova poteka normalno v obe smeri. / Foto: Simon Benedičič

Škofja Loka – Žalno slove-
snost na pokopališču Lipica 
je pripravila Nova Slovenska 
zaveza, obred je vodil župnik 
v Retečah in na Suhi Branko 
Potočnik, zbrane pa nagovo-
ril poslanec državnega zbo-
ra Janez Žakelj. Za kulturni 
program so poskrbeli pevci 
Škofjeloškega okteta in Me-
stni pihalni orkester.

»Pot sprave slovenskega 
naroda se je na državnem 
nivoju začela pred 32 leti in 
sprašujem se, kdaj bo prišel 
čas, ko bomo lahko za naš 
narod rekli, da lahko z eno 
in edino resnico o tragičnih 

povojnih dogodkih spravlje-
ni in v slogi skupaj živimo,« 
je razmišljal Žakelj. »Čeprav 
lahko ugotovim, da bo še 
mnogo korakov potrebnih 
do končne sprave, pa me 
navdaja upanje, da je bilo v 
tem času na tej poti storjenih 
veliko dejanj,« je še dodal.

Župnik Branko Potočnik 
je poudaril, da ta slovesnost 
ni bila samo spomin in tudi 
ne samo opomin, ampak da 
je prepričan, da iz teh žrtev 
raste tudi veliko upanje, saj 
so mnogi svetniško umira-
li. Na slovesnosti so tudi bla-
goslovili posmrtne ostanke 
žrtev in jim položili venec v 
spomin.

Klara Mrak

Jamnik – Krajevna skupnost Podblica ter Zavod za turizem 
in kulturo (ZTK) Kranj vabita v torek, 8. novembra, na nočni 
pohod na Jamnik ob polni luni. Zbor udeležencev bo ob 17. 
uri pri gostilni Na Razpokah v Nemiljah, organizatorji pa jim 
priporočajo tudi opremo za nočni pohod (naglavno svetil-
ko, pohodne palice, rezervna oblačila). Startnina znaša pet 
evrov in jo je možno poravnati po spletu na www.visitkranj.
com, osebno na ZTK Kranj ali uro pred začetkom pohoda 
pred omenjeno gostilno, vključuje pa vodenje, topli napitek 
in prigrizek. V primeru slabega vremena bo pohod odpadel in 
ga bodo izvedli ob naslednji polni luni, 8. decembra.

Nočni pohod na Jamnik ob polni luni

Preddvor – Občina Preddvor 
se je odzvala na javni razpis 
in je februarja letos na mi-
nistrstvo za okolje in pros-
tor oddala vlogo za dodeli-
tev sredstev za ukrep: Ze-
leni prehod – Komponen-
ta Čisto in varno okolje, po-
dukrep: Izboljšanje ukre-
pov na področju ravnanja z 
vodo in okoljske infrastruk-
ture (C1 K3) za operacijo: 
»Investicije v vodovodne 

sisteme, ki oskrbujejo manj 
kot 10.000 prebivalcev« (C1 
K3 II). Predmet javnega raz-
pisa so naložbe za izboljša-
nje gospodarjenja in manj-
šanje vodnih izgub pri sis-
temih s pitno vodo. Nedav-
no je tako občina prejela Od-
ločbo o sofinanciranju pro-
jekta Vodovod Potoče v zne-
sku 736.023 evrov, kot so za-
pisali na spletni strani obči-
ne. Projekt oziroma opera-
cijo bodo začeli izvajati nas-
lednje leto.

Alenka Brun

Ana Šubic

Na slovesnosti v Lipici se je zbralo okrog sto ljudi.  
/ Foto: Klara Mrak

V Železnikih so v sklopu protipoplavnega urejanja vodotoka Češnjica med drugim zgradili nov most na 
regionalni cesti, ki omogoča večjo pretočnost vode.

Novi most čez ČešnjicoV spomin ubitim 
v breznih

Sofinanciranje vodovoda 
v Potočah

Škofja Loka, Sele – Pretek-
li petek so v dvojezični ob-
čini Sele na avstrijskem Ko-
roškem počastili 50. obletni-
co pobratenja med občina-
ma Škofja Loka in Sele. Pob-
ratimsko listino sta 20. fe-
bruarja leta 1972 podpisala 
takratni predsednik občin-
ske skupščine Škofja Loka 
Zdravko Krvina in takra-
tni župan občine Sele Her-
man Velik. Oba sta že pokoj-
na. Slavnostna govorca na 
petkovi slovesnosti sta bila 
selski župan Heribert Kul-
mesch in škofjeloški župan 
Tine Radinja. Na svečanosti 
so bili tudi dosedanji škofje-
loški župani Matjaž Čepin, 
Peter Hawlina, Igor Dra-
ksler in Miha Ješe, s selske 
strani pa Engelbert Wassner, 
ki je občino vodil 25 let in de-
vet mesecev. Župana Her-
man Velik in Anton Hri-
bernik sta že pokojna, prav 

tako sta že pokojna škofjelo-
ška župana Zdravko Krvina 
in Jože Albreht. Viktor Ža-
kelj se slovesnosti ni mogel 
udeležiti. Svečanosti, na ka-
teri sta za kulturni program 
poskrbela pevska zbora Sele 

in Crescendo, se je udeležil 
tudi generalni konzul v Ce-
lovcu dr. Anton Novak. Pod-
pis listine o pobratenju med 
Selami in Škofjo Loko je bil 
eden prvih primerov čez-
mejnega povezovanja občin 

iz Slovenije in Avstrije ozi-
roma Koroške. Nekdanji 
škofjeloški župan Miha Ješe 
je povedal, da bodo v začet-
ku prihodnjega leta obletni-
co pobratenja zaznamovali 
tudi v Škofji Loki.

Pretekli petek so v Selah na avstrijskem Koroškem zaznamovali petdeset let pobratenja med občinama 
Škofja Loka in Sele na Koroškem.

Obletnica pobratenja s Selami

Jože Košnjek

Miha Ješe, Engelbert Wassner, Tine Radinja, Heribert Kulmesch, Peter Hawlina, Igor 
Draksler in Matjaž Čepin ter generalni konzul Anton Novak / Foto: Nadja Volavšek - Kurasch

»Sprava ni dogodek, ampak stanje duha,« je 
na nedeljski slovesnosti, na kateri so se na 
pokopališču Lipica poklonili žrtvam povojnih 
pobojev na Škofjeloškem, poudaril slavnostni 
govornik poslanec državnega zbora Janez Žakelj.
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Kamnik – Kot je na predsta-
vitvi študijskih projektov 
Misli za Kamnik pojasnil dr. 
Jernej Markelj, podžupan v 
času izvedbe ter koordinator 
sodelovanja med občino in 
fakulteto, je v kamniški jav-
nosti opaziti vse večje zani-
manje za prostorske izzive 
mesta.

Pet izzivov na šestih 
lokacijah

Predloge za projekte so po-
dali na občini, končni izbor 
lokacij in nalog pa so naredi-
li na fakulteti. Študenti raz-
ličnih letnikov so tako iskali 
rešitve za parkirišče ob zdra-
vstvenem domu, stavbo, v 
kateri domujeta knjižnica in 
glasbena šola, za preuredi-
tev degradiranega območja 
nekdanje tovarne Alprem, 
razširitev mestnega poko-
pališča Žale in pokopališča 
ob samostanu v Mekinjah 
ter za paviljon v Keršmanče-
vem parku.

Na območju nekdanje to-
varne so predvideli stano-
vanjsko območje z dopolnil-
nimi dejavnostmi in različ-
nimi javnimi površinami, ki 
naj bi oživile stik med mes-
tom in Kamniško Bistri-
co. Tudi preureditev parki-
rišča s primerno umestitvijo 

parkirne hiše bi vzpostavila 
programsko in doživljajsko 
bogat javni prostor, ki bi po-
vezal bližnje ustanove, stav-
be in ljudi. Na mestu dotra-
janega in funkcionalno ne-
ustreznega stavbnega kom-

pleksa ob Osnovni šoli 
Toma Brejca pa študenti vi-
dijo rešitev v novi stavbi, ki 
bi omogočila boljše sobiva-
nje glasbene šole in knjižni-
ce. Zdaj namreč uporabniki 

oz. obiskovalci doživljajo 
preplet dveh programov, ki 
se ne povezujeta.

Razmisleki so bili po be-
sedah mentorja doc. Mitje 
Zorca namenjeni temu, da 
pokažejo neke možne sce-

narije ali opozorijo na rešit-
ve. »Gre bolj za spodbudo, 
za možno ilustracijo razvoja 
na teh lokacijah.« Študijski 
projekti, ki se odzivajo na re-
alne prostorske probleme, 

namreč predstavljajo prilož-
nost, da študenti svoje zami-
sli čim bolj realno preverijo, 
lokalne skupnosti pa pri-
dobijo dodaten, neobreme-
njen, a še vedno strokoven 
pogled nanje, je pojasnil.

Zamisli za prostor ob 
reki

V letošnjem oktobru so 
se študenti arhitekture loti-
li še odkrivanja potencialov, 
ki jih nudi prostor ob Kam-
niški Bistrici, od smodni-
šnice do Šmarce. Predlogi 
za ureditve so trenutno še v 
delovni različici.

V teh dneh si rešitve študentov arhitekture lahko ogleda tudi širša javnost, in sicer v 
Kreativni četrti Barutana. / Foto: Ana Jagodic Dolžan

Preddvor – Mohor Vrhovnik 
in Matjaž Valenčič, pred-
stavnika Interenerga in hče-
rinske družbe Ekoenergo, ki 
je oktobra lani prevzela kon-
cesijo za upravljanje z da-
ljinskim sistemom ogreva-
nja na lesno biomaso v ob-
čini Preddvor, sta svetnikom 
pojasnila, da žal ne gre dru-
gače in bodo morali ceno 
ogrevanja dvigniti. Mohor 
Vrhovnik je poudaril, da si 
tega ne želijo, a jih v to silijo 
razmere na svetovnih trgih. 
Najprej se je dvignila cena 
elektrike, potem pa še bio-
mase, kar jih je prisililo, da 
zvišajo variabilni del cene. 
To pomeni dvig s 60 na 89 
evrov. Pojasnil je, da nad 
njihovo koncesijsko dejav-
nostjo bdi Agencija za ener-
gijo, slediti morajo energet-
skemu zakonu in pri spre-
membah cene navzgor ali 

navzdol zasledujejo meto-
dologijo za spreminjanje 
cene. Agenciji morajo poro-
čati vsako spremembo in jo 
zaprositi tudi za odobritev. 
V skladu z omenjeno me-
todologijo se jim nato dovo-
li dvig cene ali pa ustrezno 
znižanje.

Podžupana Jožeta Cuder-
mana je zanimalo, zakaj 
cene niso dvigovali posto-
poma. Do zadnjega so mis-
lili, da zvišanje ne bo pot-
rebno, da se bodo razmere 
na trgu električne energi-
je umirile, sta pojasnila so-
govornika. »Potem je po-
tekla pogodba za dobavo bi-
omase, in ko smo šli v iska-
nje nove ponudbe, so cene v 
tem času zelo zrasle.« Cena, 
ki so jo izpogajali za sistem v 
Preddvoru, je še vedno med 
nižjimi med vsemi siste-
mi družbe. Stara je že nekaj 
mesecev, tako da so cene bi-
omase sedaj še višje.

Valenčič je pojasnil, da tre-
nutno slabo kaže, da bi se 
cena biomase v času sezone 

znižala. Videti pa je tudi, da 
bo Energetika Ljubljana ve-
čino proste biomase na trgu 

porabila za svoje delovanje, 
kar vodi v pomanjkanje ozi-
roma na drugi strani v podra-
žitev biomase. V Preddvoru 
sicer ni strahu, da bi bila do-
bava biomase prekinjena, ta 
cena pa naj bi se obdržala do 
konca kurilne sezone, do po-
mladi, in če bo prišlo do zni-
žanja energentov, se bo tudi 
cena prilagodila, znižala.

Vrhovnik ni skrival, da mu 
je neprijetno, da je do tega 
prišlo. »Razmere na trgu 
energentov so nore. Težko jih 
dobiš, če jih, so cene visoke.« 
Na biomasnem področju, 
ki je zelo lokalni vir, je spre-
memba še vedno manjša. Da 
so lani kupovali biomaso po 
23 evrov na megavatno uro, 
sedaj po 32, smo izvedeli.

Sogovornika sta primer-
jala tudi ceno ogrevanja na 
biomaso s cenami ogreva-
nja na druge energente ter 
za lažjo predstavo podala iz-
račun v primerjavi z lani. Če 

bi na primer nekdo za hišo v 
Preddvoru lani plačal skupaj 
z davkom 1845 evrov, bi bil 
po tej podražitvi, če se cena 
ne spremeni, celotni strošek 
ogrevanja 2270 evrov. »Pov-
prečno se strošek poveča od 
20 do 25 odstotkov, odvis-
no od stavbe. Na koncu gle-
de na to, da je bilo povišanje 
variabilnega dela precej vi-
soko, samo povečanje konč-
nega stroška ne bo tako zelo 
veliko.«

Svetnike je zanimalo tudi, 
kako bo s poletno sezono. Iz-
vedeli smo, da v Preddvoru 
načrtujejo nadgradnjo. Ima-
jo že ponudbe za vgradnjo 
poletnega kotla. »Načrtuje-
mo vgradnjo manjšega ko-
tla moči 350 kilovatov, kar 
bo dovolj za pokrivanje po-
treb po topli sanitarni vodi. S 
tem se bo povečal izkoristek 
lesne biomase in se bodo 
znižali stroški celotnega sis-
tema.«

Na zadnji oktobrski seji občinskega sveta v Preddvoru sta predstavnika družbe Ekoenergo svetnike seznanila s spremembami cenika ogrevanja iz sistema 
daljinskega ogrevanja.

Alenka Brun

Škofja Loka – Gimnazija 
Škofja Loka je sredi oktobra 
za slovensko mrežo Unescu 
pridruženih šol pripravila 
tradicionalni tujejezični re-
cital Jezik – kultura in tradi-
cija. Za letošnjo temo so po 
besedah pomočnice ravnate-
lja Ane Prevc Megušar izbra-
li gore, hribe, planine  ..., 
saj je generalna skupščina 
Združenih narodov letošnje 
leto razglasila za mednaro-
dno leto trajnostnega razvo-
ja gorskih območij. S svoji-
mi prispevki na omenjeno 

temo se je predstavilo okrog 
130 učencev in dijakov iz 17 
šol iz vse Slovenije, največ z 
Gorenjskega. Izbrano poe-
zijo so učenci in dijaki inter-
pretirali v različnih jezikih, 
saj z omenjenim projektom 
poudarjajo pomen rabe tu-
jih jezikov skupaj z rabo ma-
terinščine in prikažejo jezi-
kovno raznolikost. »V tem 
smislu je bil letos še poseb-
no zanimiv prispevek učen-
cev OŠ Gorje, ki so pesem 
Aleksandra Mežka izvajali 
v znakovnem jeziku za glu-
he in naglušne,« je še dejala 
Ana Prevc Megušar.

Mateja Rant

Ana Jagodic Dolžan

Družba Ekoenergo, ki je del skupine Interenergo in Kelag, 
je v oktobru leta 2021 prevzela koncesijo za upravljanje z 
daljinskim sistemom ogrevanja na lesno biomaso v občini 
Preddvor. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv časopisa)

Študenti Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani so pripravili nabor rešitev za nekatere prostorske 
izzive, s katerimi se srečuje Kamnik.

Predstavili Misli za Kamnik Recital v znamenju 
planinstva

Najprej se je podražila elektrika, potem še biomasa

Predloge za projekte so podali na občini, končni izbor 
lokacij in nalog pa so naredili na fakulteti.

Nastopila je tudi Tara Capuder iz Ekonomske gimnazije in 
srednje šole Radovljica. / Foto: Amadej Zalokar

V Sokolskem domu v Škofji Loki je sredi oktobra 
potekal tujejezični recital, ki ga je 23. leto 
pripravila Gimnazija Škofja Loka.
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Ljubljana – Med 11. in 13. no-
vembrom Fakulteta za arhi-
tekturo in Konzorcij pasivna 
hiša organizirata že 13. Dne-
ve pasivne hiše. Letos bodo 
predavanja izvedli na spletni 
aplikaciji Zoom, 11. novem-
bra ob 16.30 uri. Potkala 
bodo o tem, kaj je pasivna 
hiša in kakšne so možnosti 
financiranja, oz. nepovratne 
finančne spodbude za inve-
sticijo v pasivno hišo. Ogledi 
hiš pa bodo potekali v živo 
in s predstavitvami po sple-
tu. Na širšem območju Go-
renjske bodo na ogled hiše 
v Vodicah, Selu pri Ihanu, 
Dragomlju, Lescah, Škofji 
Loki, Žabnici in na Kokrici ter 
Knauf Insulation Experience 
Center v Škofji Loki. Podrob-
nosti so objavljene na spletni 
strani Fakultete za arhitektu-
ro, kjer najdete tudi elektron-
ske naslove, na katere se je za 
oglede posamezne hiše treba 
prijaviti.

Dnevi pasivne hiše

Kranj – Ena od pomembnej-
ših tem letošnjega leta so vi-
soke cene energentov. Ne-
gotova prihodnost evropske 
energetske (samo)oskrbe se 
je z začetkom ruske invazi-
je v Ukrajini poglobila, raz-
mere na globalnih trgih pa 
se odražajo tudi v zaskrblje-
nosti gospodinjstev, še toli-
ko bolj ob začetku letošnje 
ogrevalne sezone.

Marsikdo razmišlja o več-
ji samooskrbi z električno 
energijo oz. se odloči za in-
vesticijo, še posebno če je v 
preteklosti investiral v toplo-
tno črpalko ali ima morda na 
dvorišču parkirano tudi ele-
ktrično vozilo. Že dlje časa 
smo priča tudi množične-
mu kupovanju IR-panelov 

in električnih radiatorjev. 
»Zanimanje za postavitev 
samooskrbnih elektrarn je 
zaradi visokih cen električ-
ne energije vse manj pogo-
jeno s subvencijami in sred-
stvi, ki jih posamezne in-
stitucije ponujajo fizičnim 
in pravnim osebam,« poja-
snjujejo na Elektru Gorenj-
ska, ki z električno energijo 
oskrbuje več kot devetdeset 
tisoč odjemalcev.

Precejšen porast 
zanimanja

Da je rast zanimanja za 
postavitev fotovoltaike na 
streho stanovanjske stav-
be precejšnja tudi na obmo-
čju Gorenjske, pričajo po-
datki Elektra Gorenjska. V 
letu 2020 so denimo izdali 
482 soglasij za priključitev 

samooskrbnih elektrarn, 
lani je število preseglo tisoč, 
v letošnjem letu pa so deni-
mo že do konca maja izdali 
devetsto soglasij, do sredine 
minulega meseca pa 1850 in 
izdelali že več kot 2900 iz-
računov pred priključitvi-
jo. Hkrati raste tudi število 
dejanskih priključitev. Leta 
2020 jih je bilo na območju, 
ki ga pokriva Elektro Gorenj-
ska, priključenih 326, lani 
551, v letošnjem letu pa že 
sedaj 860. Skupno je tako v 
omrežje priključenih že več 
kot 2.200 samooskrbnih 
sončnih elektrarn.

Kot so nam pojasnili na 
Elektru Gorenjska, so vlo-
ge za izdajo soglasij do kon-
ca septembra izdajali tekoče, 
kar pomeni, da je bila veči-
na zaključena v zakonskem 

roku 15 dni za enostavne in 
30 dni za zahtevnejše po-
stopke. Zaradi nadgradnje 
informacijskega sistema, ki 
bo omogočil učinkovitejšo 
obravnavo posameznih pri-
merov priključevanja, pa se 
je v minulem mesecu čas do 
izdaje soglasja nekoliko po-
daljšal. »V novembru 2022 
se bodo vse zamude odpra-
vile, hkrati bomo uporab-
nikom lahko zagotavljali še 
učinkovitejšo podporo,« za-
gotavljajo v Elektru Gorenj-
ska.

Prvič zavračali vloge
Kako torej poteka priklju-

čitev na omrežje? Najprej 
je na elektrodistribucijsko 
podjetje treba poslati vlo-
go za soglasje za priključi-
tev na omrežje. Za vzposta-
vitev samooskrbe je namreč 
treba pridobiti soglasje za 
priključitev naprave pri eni 
od petih elektrodistribucij-
skih družb, ki to nalogo op-
ravljajo po pooblastilu sis-
temskega operaterja distri-
bucijskega omrežja z elek-
trično energijo SODO. Na 

območju Gorenjske je za to 
pristojna družba Elektro Go-
renjska.

Prav zaradi velikega zani-
manja pa so bili letos prvič 
primorani zavrniti nekatere 
vloge – do sredine oktobra 
skupno 69, saj električno 
omrežje povsod ne omogo-
ča priklopa. Uporabnikom, 
katerih vloga je bila zavrnje-
na, svetujejo povezovanje z 
drugimi uporabniki, ki ima-
jo možnost priključitve, v t. 
i. skupnostno samooskrbo.

Aleš Senožetnik

Lani je bilo v omrežje na Gorenjskem priključenih 551 sončnih elektrarn, letos pa doslej že 
860. Fotografija je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Razmišljate o postavitvi sončne elektrarne na streho svoje hiše? Niste edini, v zadnjem času elektrodistributerji zaznavajo precejšen porast vlog za 
pridobitev soglasja. Število vlog se je močno povečalo tudi na Gorenjskem.

Veliko zanimanje za samooskrbo

 � 11. stran
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POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA DRSNA IN SAMONOSNA DVORIŠČNA VRATA

DVIŽNA ROLO NAVOJNA VRATA

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

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

229 € 309 € 359 € 299 € 550 € 430 €

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA KRILNA, DVOKRILNA DVORIŠČNA VRATA

do 250 kg / 2,5 m

TERRIER 200 
+ Wifi ready

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

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

379 €
415 €

480 € 670 € 735 €

510 €

PANELNE / ŽIČNE OGRAJE IN STEBRI

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

29,30 €
33,70 €
42,80 €
53,40 €

steber v. 105 cm

steber v. 125 cm

steber v. 155 cm

steber v. 205 cm

18,40 €
20,00 €
23,40 €
27,70 €

5 mm

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

21,70 €
24,20 €
28,60 €
40,20 €

4 mm

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

TOPLOZRAČNI KAMINI NA PELETE ZA UGODNO OGREVANJE

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

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

949 € 1149 € 1149 €1099 €

www.kipkop.si

www.montaznagaraza.si

www.kipkopshop.si

NA ZALOGI PRI NAS 
TUDI DIMNIŠKE CEVI, 

ROZETE, KOLENA, 
TESNILA, SPOJKE, 

NOSILCI...

TOPLOVODNI KAMINI NA PELETE ZA PRIKLOP NA CENTRALNO OGREVANJE

moč: 20 kW moč: 24 kWmoč: 15 kW

TOBY H 15 TOBY H 20 TOBY H 24 

1799 € 1899 € 2099 €

ŽE OD 1414 €

ŽE OD 739 €

ŽE OD 839 € ŽE OD 640 €

SEKCIJSKA 
INDUSTRIJSKA

DRSNA VRATA ENOKRILNA 
VHODNA

SEKCIJSKA DVIŽNA Z 
VGRAJENIM OSEBNIM 

PREHODOM

MODEL KIPROL55

moč: 12 kW

1299 €779 €

ŽE OD 839 €
ŽE OD 1495 €

SEKCIJSKA DVIŽNA

  

www.dvizna-vrata.si

swiss made

SEKCIJSKA GARAŽNA VRATA

MONTAŽNA GARAŽA
600 x 300

SEKCIJSKA 
STRANSKA

ŽE OD 1414 €

ŽE OD 999 €

DVOKRILNA 
KK ECONOMIC 40

DVOKRILNA 
KK CLASSIC 44

ŽE OD 1220 €

MODEL KIPROL77

HITROTEKOČA
INDUSTRIJSKA 

ROLO KKBIO

ŽE OD 839 €
ŽE OD 1990 €

ŽE OD 1990 €

5249 €4549 €2399 €

ECO ROČNA
300 x 300

VILLA AVT. + LED
300 x 300

VILLA AVT. + LED
300 x 400

infoline:    040 974 470    /    030 479 955    /    030 464 480    /    030 360 630

PERGOLE

2749 € 2499 €
ECO ROČNA
300 x 400

Za koliko so se povišale cene energentov
V Zvezi potrošnikov Slovenije so izračunali, za koliko so se v zadnjih dveh letih podražili energenti.

Ljubljana – V Zvezi potrošni-
kov Slovenije so pred nedav-
nim izračunali stroške ogre-
vanja 150 kvadratnih metrov 
velike hiše z letno porabo 
energenta v vrednosti 17.250 

kilovatnih ur. Najbolj, kar za 
134 odstotkov, so se podra-
žili peleti. Če bi v v oktobru 
2020 za ogrevanje takšne 
hiše plačali 1076 evrov, je 
do letošnjega septembra 
cena narasla na 2516. Sle-
di kurilno olje, ki se je v tem 

obdobju podražilo za 74 od-
stotkov, zemeljski plin (58), 
utekočinjen naftni plin (48), 
bukova drva (41), toplotna 
črpalka in električne lokal-
ne peči (7,5). Najcenejše je 
sicer še vedno ogrevanje s 
sekanci oz. drvmi, najdražje 
pa z utekočinjenim naftnim 
plinom. Za hišo iz prime-
ra bi oktobra 2020 za ogre-
vanje z drvmi porabili 572 
evrov, septembra 2022 pa 
805 evrov, z utekočinjenim 
naftnim plinom pa 2697 
oz. 3988 evrov. V ZPS sicer 
poudarjajo, da so pri drveh 

uporabili cene drv, kupljene 
neposredno pri kmetu, cene 
v trgovskih centrih so na-
mreč bistveno višje.

Na portalu Primerjam.
si pa so izračunali, katero 
je najcenejše ogrevanje gle-
de na višino stroškov in in-
vesticije. Kot so ugotovili, 
so drva najcenejša. Skupni 
strošek, vključno z investi-
cijo v desetih letih za ogre-
vanje 140 kvadratnih me-
trov velike hiše z letno po-
rabo energije 20 tisoč ki-
lovatnih ur namreč znaša 
10.500 evrov. Če je cenovna 

dostopnost takšnega ogreva-
nja prednost, pa je slabost to, 
da je z ogrevanjem na drva 
veliko dela in da potrebuje-
mo prostor za shranjevanje, 
so med drugim navedli. Pri 
toplotni črpalki bi bil skupen 

strošek ogrevanja in začetne 
investicije 16.900 evrov. 
Gre za najbolj ekonomičen 
in ekološki način ogrevanja. 
Čeprav je začetna investicija 
visoka, pa se na dolgi rok po-
vrne, življenjska doba toplo-
tne črpalke je namreč 25 let, 
nekaterih drugih peči pa 15. 
Pri ogrevanju s peleti bi bil 
v takšni hiši skupen strošek 
v desetih letih 27.500 evrov. 
Nekoliko cenejše pa bi bilo 
ogrevanje z zemeljskim pli-
nom, kjer bi skupen strošek 
z investicijo znašal 24 tisoč 
evrov.

Aleš Senožetnik

Najcenejše je ogrevanje z drvmi. Fotografija je simbolična.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Najbolj so poskočile cene 
peletov in kurilnega 
olja, najmanj pa se je 
podražilo ogrevanje s 
toplotnimi črpalkami in 
električnimi lokalnimi 
pečmi.

Gre za obliko proizvodnje 
električne energije za celot-
no ali delno pokrivanje po-
treb dveh ali več končnih 
odjemalcev. Običajno gre 
za večje elektrarne, ki se v 
omrežje priključujejo v toč-
kah, kjer ni potrebe po doda-
tnih ojačitvah ali širitvah ele-
ktričnega omrežja.

Je lastna sončna 
elektrarna smotrna 
odločitev

Kot pravijo na Elektru 
Gorenjska, je fotovoltaika 
smotrna odločitev, dokler 
se velikost elektrarne načr-
tuje glede na dejansko po-
rabo energije. »V Sloveni-
ji za tipično gospodinjstvo 
zadostuje elektrarna moči 
okrog šest kilovatov. Vse, 
kar je večjih moči, vodi v 
neracionalno porabo elek-
trične energije, saj investi-
torji vedno hočejo porabiti 
vse proizvedene viške ener-
gije,« pravijo in dodajajo, 
da je smotrnost postavitve 

pogojena tudi s številom in 
tipom porabnikov energije, 
ki jih ima posamezno go-
spodinjstvo, zato je investi-
cija seveda odločitev vsake-
ga posameznika.

Tovrstne elektrarne oz. 
uporabniki, ki so lahko 
hkrati porabniki in proi-
zvajalci električne energi-
je, pa v omrežje prinaša-
jo tudi negotovosti, na ka-
tere opozarjajo distribucij-
ska podjetja. Eden od ar-
gumentov je, da so ti upo-
rabniki vir nestabilnosti 
omrežja in da to brez prila-
goditev in večjih investicij 
ni sposobno prenesti več-
jega navala priklopov. Vla-
ganja bi bila potrebna pred-
vsem v ojačitve nizkonape-
tostnega omrežja. Investi-
cije za doseganje ciljev iz 
nacionalnega energetske-
ga in podnebnega načrta do 
leta 2030 pa so za področje 
celotne Slovenije ocenje-
ne na dobre štiri milijar-
de evrov v obdobju od leta 
2021 do 2030.

 � 10. stran

Ljubljana – V okviru projekta Life IP Care4Climate so na mi-
nistrstvu za infrastrukturo pripravili nekaj nasvetov, kako lah-
ko prihranimo pri porabi energije za kuhanje. Poleg uporabe 
varčnih aparatov med drugim svetujejo tudi, da po nepotreb-
nem ne vremo prevelikih količin vode in da moč kuhalne ploš-
če zmanjšamo, ko voda v posodi zavre, kuhamo pa v pokritih 
posodah, s čimer lahko porabo električne energije zmanjšamo 
tudi do trikrat. Prav tako je pomembno, da izberemo primer-
no kuhalno površino glede na velikost posode. Med peko ne 
odpirajmo vrat pečice ter jo izklopimo vsaj deset minut pred 
koncem peke, saj bo vroč zrak jed spekel do konca. Če je 
možno, pečemo tudi več jedi hkrati in za pogrevanje raje upo-
rabimo kuhalno ploščo ali mikrovalovno pečico, če jo imamo.

Prihranimo pri kuhanju
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Kranj – Vrhunec Jenkovih 
dnevov, ki v Kranju z več 
dogodki vsako leto poteka-
jo med 18. in 27. oktobrom, 
obletnicama dneva smrti in 
rojstva pesnika Simona Jen-
ka, je bila pretekli četrtek v 
Mestni knjižnici Kranj slove-
sna podelitev letošnje, že 37. 
Jenkove nagrade, ki jo Dru-
štvo slovenskih pisateljev po-
deljuje za najboljšo pesniško 
zbirko zadnjih dveh let.

Prejela jo je uveljavljena 
pesnica Nataša Velikonja 
za pesniško zbirko Prostor 
sred križišč, ki je lani izšla 
pri založbi Škuc. Žirija v se-
stavi Alja Adam (predsedni-
ca) in člani Ivan Dobnik, 
Franci Novak, Klarisa Jova-
nović ter lanska dobitnica 
Jenkove nagrade Nina Dra-
gičević je med bogato pesni-
ško produkcijo zadnjih dveh 
let izbrala štiri nominirane 
pesniške zbirke, ki v svoji 
edinstvenosti in posebnosti 
izstopajo med drugimi no-
voizdanimi zbirkami.

Pesniško zbirko zazna-
muje jasen dramaturški lok; 
ali kot zapiše avtorica: ko 
enkrat nekaj veš, ne moreš 
več nazaj. Žirija je v obrazlo-
žitvi nagrade za zbirko Pros-
tor sred križišč med dru-
gim poudarila: »Nova izku-
šnja v doživljanju, ki je vse-
lej telesna in presega umsko 
zbiranje informacij, vznika 
na presečišču med sooča-
njem z lastno ranljivostjo in 
zmožnostjo vztrajanja v ne-
gotovosti. Kar veš, te žene v 
premik.« In nadaljuje: »Gi-
bek in tekoč pesniški jezik 
zarisuje slikovitost intime, 
kjer ljubezen 'lovi' ali 'od-
loži' trenutek in se bohoti 
v vsej svoji kompleksnosti. 
Čutne, prodorne in iskrene 
pesmi utrjujejo naše zaupa-
nje v ljubezen.«

Najboljše pesniške zbirke
Še preden so proglasili le-

tošnjo nagrajenko, sta zbra-
ne nagovorila gostitelj kranj-
ski župan Matjaž Rakovec in 
predsednik Društva sloven-
skih pisateljev Dušan Merc. 
»Z Jenkovimi dnevi ohranja-
mo njegovo bogato zapušči-
no. Sodobni pesniki, ki jim 
ne manjka ustvarjalnih idej 
in isker, pa nadaljujejo tradi-
cijo slovenskega naroda kot 
naroda izbrane in lepe be-
sede,« je povedal Rakovec, 
medtem ko je Dušan Merc 
poudaril, da je v 37 letih sko-
zi gosta sita komisij šlo og-
romno pesniških zbirk, pe-
smi, estetik in poetik, ki so 
jih avtorji ustvarili zase in za 
slovenski literarni prostor. 
»Danes se pišejo drugač-
ne pesmi, v ospredju niso 
pomembna čustva, ampak 

diskurz, ki ga prinaša svet, 
v katerem živimo, pri čemer 
si mora seveda vsak pesnik 
sam iskati svojo pot. Cenim 
poetiko in stališča pesnic in 
pesnikov, kakršnakoli ta že 
so. Moramo jim biti hvalež-
ni, ker je pesniški jezik naj-
lepša in najvišja oblika izra-
žanja, ker je svoboden.«

V nadaljevanju smo sliša-
li nekaj pesmi v interpreta-
ciji vsakega za Jenkovo nag-
rado nominiranih avtorjev, 
Jerneja Županiča (iz zbirke 
Orodje za razgradnjo), Na-
taše Velikonja (Prostor sredi 
križišč), Kristine Kočan (Se-
lišča), pesmi Braneta Moze-
tiča (Aktivistovi zapisi) pa 
je v njegovi odsotnosti bra-
la lanska nagrajenka Nina 
Dragičević.

Svetloba je v ljubezni
Pesniška zbirka Prostor 

sred križišč je sedma zbirka 
Nataše Velikonja. Kot je po-
vedala v nagovoru ob nagra-
di, je pisati začela nekoč dav-
no, v najstniških letih, zara-
di dobesedno fizične, teles-
ne nuje ustvariti realnost, 
v katero bi lahko zasidra-
la svoja stremljenja in hote-
nja. »Govorim seveda o lju-
bezenski želji, o lezbični že-
lji, ki je v tistih letih še ni-
sem imela niti znanja živeti 
niti okrog mene ni bilo oko-
lja, da bi jo sploh lahko žive-
la. Prostor zanjo – in s tem 
tudi zase – sem našla v po-
eziji,« je dejala; in v nada-
ljevanju: »S pesniško zbir-
ko Prostor sred križišč sem 
iskala kanal svetlobe, ki bi 
me ohranil pri zdravi pameti 
v tej dobi mraka, destrukcije, 
mizerije, brutalnosti, padca 

racionalnosti, takšnega in 
drugačnega norega oblasto-
vanja, in ta kanal sem naš-
la, prav tako kot takrat pred 
desetletji, v ljubezni – v nje-
ni vitalnosti, v njeni poten-
ci, spoznavnem potencialu, 
ki ga nosi v sebi ob soočenju 
z drugim, z drugo, v njeni 
zmožnosti doumevanja dru-
gega, druge, ki se lahko izte-
če ne le v kontakt, v stik, tem-
več v spoj. Ljubezen je resda 
lahko slepilo vezi, lahko pa je 
tudi možnost zanjo.«

Če je morda v nekate-
rih prejšnjih knjigah pesmi 
čutiti več lezbičnega akti-
vizma, je tokratna zbirka v 
prvi vrsti lirično izpovedna. 
»Pravzaprav sem se s to pe-
sniško zbirko vrnila k lju-
bezenski poeziji. Moja prva 
zbirka Abonma je na primer 
temeljila predvsem na ljube-
zenskih pesmih. Seveda pa 
je treba vedeti, da v homo-
seksualni literaturi, ko pi-
šeš o homoseksualni ljubez-
ni, je to že samo po sebi en 
tak frontalni napad na uve-
ljavljene kanone, če rečem 
'dostojnosti'. Že to je neki 
akt politizacije okolja. Kot 
rečeno, sem konkretno v 
tej zbirki iskala kanal svet-
lobe, ki bi me ohranil v po-
tentni drži, in našla sem ga 
prav v ljubezni, v stiku med 
dvema osebama, pa ne samo 
to, tudi v vzajemnosti ljudi v 
vsakdanjem bivanju,« izvor 
svoje pesniške lirike v aktu-
alni zbirki pojasnjuje Jenko-
va lavreatka.

Prostor sred križišč v sliki
Na vprašanje, ali sta si s 

partnerico Nino Dragiče-
vić vselej prvi bralki in ali 

morda v pesniškem ustvar-
janju tudi na neki način 
vplivata ena na drugo, Nata-
ša pove: »Med nama obsta-
ja velikanska radovednost. 
Ko piševa, si skoraj nikoli ne 
pokaževa samega ustvarjal-
nega procesa. Imava dobe-
sedno prostor avtonomije. 
Obe sva pisali, še preden sva 
se poznali, tako sva v pisa-
teljskem dejanju zelo avto-
nomni. Seveda pa ko nekoga 
zelo močno osebno poznaš, 
v napisanem vidiš dodatne 
dimenzije, recimo veš, zakaj 
je nekje v pesmi določen po-
udarek. Sicer pa na splošno 
onkraj zasebnega, ko berem 
nekogaršnjo literaturo, ved-
no preberem tudi o njego-
vi osebi na splošno, za koga 
gre. Biografski element v ra-
zumevanju literature se mi 

zdi pomemben. Mislim, da 
je dobro poznati tudi avtor-
jeva siceršnja stališča.«

Kako bi bil videti »prostor 
sred križišč«, če bi ga nasli-
kala? »Nočem biti klišejska, 
ampak zdi se mi, da bi ta kaos 
v prostoru, v katerem trenu-
tno poskušam najti svoje 
mesto in ki ni nujno negati-
ven ali pozitiven, najlažje za-
jela v kakšni od slik Jacksona 
Pollocka,« v pomenljivem 
tonu doda Nataša Velikonja; 
da se na splošno počuti kot 
apatrid, kot človek brez do-
movine. »Zato se je v neneh-
nih premetih življenja dob-
ro počutiti dobrodošla. Lepo 
se je počutiti lepo, in danes 
se počutim lepo. Kot bi sodi-
la nekam,« je pesnica z Jen-
kovo nagrado v rokah skleni-
la svoj nagovor.

Igor Kavčič

Pišeta odlične pesniške zbirke: letošnja prejemnica Jenkove 
nagrade Nataša Velikonja in lanskoletna nagrajenka Nina 
Dragičević. / Foto: Primož Pičulin

Našla ga je v ljubezni, je povedala Nataša Velikonja, avtorica nagrajene pesniške zbirke Prostor sred križišč, letošnja prejemnica Jenkove nagrade.

V pesmih je iskala kanal svetlobe

Naslovnica nagrajene 
pesniške zbirke Nataše 
Velikonja

Portorož – V nedeljo se je 
končal letošnji Slovenski 
filmski festival na katerem 
se je za festivalske nagrade 
potegovalo 63 filmov. Naj-
več nagrad vesna so preje-
li filmi Jezdeca (štiri), Or-
kester (tri) in Moja Vesna 
(dva). Nesporni zmagovalec 
je film Orkester v režiji Ma-
tevža Luzarja, ki ga je žirija 
v sestavi Darko Sinko, Mili-
voj Miki Roš in Ivana Kronja 
ocenila za najboljši celove-
černi film festivala, Matevž 
Luzar je prejel tudi nagrado 
za najboljši scenarij, za naj-
boljšo fotografijo pa Simon 
Tanšek. Vesno za najboljšo 

režijo je prejela Sara Kern za 
film Moja Vesna, Loti Kova-
čič pa je za vlogo Moje v tem 
filmu prejela nagrado za naj-
boljšo glavno žensko vlogo.

Kar štiri vesne so odnes-
li ustvarjalci filma Jezdeca. 
Nagrado za najboljšo glav-
no moško vlogo je dobil Pe-
tja Labović za vlogo Antona 
v filmu Jezdeca. Na ta naslov 
sta šli še vesni za najboljšo 
montažo (Andrej Nagode in 
Matic Drakulić) in najboljši 
zvok (Samo Jurca). Film Jez-
deca si je za svojega izbralo 
tudi občinstvo in mu podeli-
lo najvišjo oceno 4,52.

Nagrada za najboljšo 
stransko žensko vlogo je 
šla v roke Alenki Kraigher 

(Vesolje med nami), nagra-
da za najboljšo stransko mo-
ško vlogo pa Jonasu Žni-
daršiču (Dedek gre na jug). 
Nagrado za najboljšo izvirno 
glasbo je prejel Gregor Strni-
ša (Pošvedrani klavir), nag-
rado za najboljšo scenogra-
fijo Robert Černelč (Ptičar). 
Tri nagrade so šle tudi filmu 
Najsrečnejši človek na sve-
tu, in sicer za najboljšo ko-
stumografijo Moniki Lorber 
in za najboljšo masko Moj-
ci Gorogranc Petrushevski, 
film pa je prejel tudi vesno 
za najboljšo manjšinsko 
koprodukcijo.

Strokovna žirija za kratke 
igrane, dokumentarne, ek-
sperimentalne, animirane 

in študijske filme v sesta-
vi Urša Menart, Matevž Jer-
man in Miloš Tomić pa je 
za najboljši dokumentar-
ni film nagradila film Tek-
müvanje (režija Miha Mo-
horič), nagrado za najbolj-
ši kratki igrani film Tako 
se je končalo poletje (reži-
ja Matjaž Ivanišin), nagrado 
za najboljši animirani film 
Legenda o Zlatorogu (reži-
ja Lea Vučko), nagrado za 
najboljše eksperimentalno 
AV delo www.s-n-d.si (reži-
ja Sara Bezovšek) in nagra-
do za najboljši študijski film 
Pentola (režija Leo Černic). 
Podeljeni sta bili tudi dve 
vesni za posebne dosežke, 
in sicer filmoma Izginjanje 

(režija Andrina Mračnikar) 
in x1-Eschaton (režija Juš 
Premrov).

Nagrada Art kino mre-
že Slovenije je šla v roke 
ustvarjalcev filma Moja Ve-
sna, Društvo slovenskih 
filmskih publicistov pa je 

podelilo nagrado za naj-
boljši celovečerni film v tek-
movalnem programu fil-
mu Pošvedrani klavir (reži-
ja Miha Vipotnik). Nagrado 
IRIDIUM za najboljši ce-
lovečerni prvenec je prejel 
film Jezdeca.

Ob treh z več vesnami nagrajenih filmih je še kopica tistih, ki si jih velja zapomniti.

Igor Kavčič

Orkester, Jezdeca, Moja Vesna ...

Po nagrade za film Orkester so prišli Matevž Luzar, Petra 
Vidmar in Simon Tanšek. / Foto: Matjaž Rušt
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Skakalni začetek v Wisł i
Ta konec tedna sezono začenjajo smučarski skakalci in skakalke – prvič skupaj v Wisł i na Poljskem. 
Za trening so imeli zelo dobre pogoje in so izkoristili ledeno smučino v Planici.

Rateče – Nova sezona smu-
čarskih skokov je pred vra-
ti. Uvod bo gostila Wisła na 
Poljskem. V petek bodo kva-
lifikacije, v soboto in nedeljo 
pa posamični tekmi. Prvič 
bodo sezono na istem prizo-
rišču začela tako dekleta kot 
fantje in prvič bodo v zimski 
sezoni pristajali na umetni, 
ne sneženi podlagi, medtem 
ko se bodo spustili po lede-
ni zaletni smučini. Takšno 
so za trening imeli v domači 
Planici, kjer so trenirali tudi 
številni tuji skakalci.

Izkoristili dobre pogoje
Priprave na sezono so po-

tekale dobro in oba trener-
ja sta zadovoljna. »Lahko re-
čem, da je za nami res lepa 
poletna sezona, rezultat-
sko tudi zelo uspešna. Letos 
se nam svetovni pokal zač-
ne malenkost prej. Ocenju-
jem, da je forma tekmovalk 
boljša kot lani pred samim 
startom. Zaključne pripra-
ve smo opravili v Planici. Te-
stirali smo še nekatere stva-
ri,« pravi Zoran Zupančič, 
glavni trener ženske skakal-
ne reprezentance. Na Polj-
sko je odpeljal Uršo Bogataj, 
Niko Križnar, Emo Klinec, 

Niko Prevc, Katro Komar 
in Jernejo Repinc Zupan-
čič. Tam bodo skakali tudi 
Peter Prevc, Anže Lanišek, 
Timi Zajc, Domen Prevc, 
Lovro Kos in Žiga Jelar. »Po-
letnega vremena, ki je v Pla-
nici, se niti ne čuti, saj smo 
na skakalnici že zelo zgodaj 
zjutraj. Morda bi bila naša 
tokratna ura zgodnja že za 
alpince. A to nas ne moti, saj 
so razmere zelo dobre, tako 
kot že lani. To je plus, saj če 
pridemo na trening v Plani-
co, pomeni, da imamo dob-
re pogoje in to izkoriščamo. 
Občutek zime pa bo verje-
tno prišel po Wisłi, ko bomo 
tekmovali v Ruki,« je pretek-
li teden razmišljal Robert 
Hrgota, glavni trener moš-
ke skakalne reprezentance.

Cilji vedno visoki
Med skakalci je bil lani v 

svetovnem pokalu najvišje 
Anže Lanišek na sedmem 
mestu tik pred Timijem 
Zajcem, mali kristalni glo-
bus za seštevek poletov je 
šel v roke Žigi Jelarju. »Ne 
bi rad ničesar napovedoval 
že tako zgodaj. Cilji so ved-
no visoki, gremo tekmo za 
tekmo in potem bomo vide-
li, kako bo. Lahko si prvak 
na treningu, pa te na tekmi 

ni potem niti zraven,« je 
povedal Anže Lanišek. Je-
lar, ki je imel v pripravljal-
nem obdobju nekaj težav z 
gležnjem, bi rad dobro za-
čel sezono in pravi, da ko se 
bo vse skupaj začelo, bo tudi 
vse bolj sproščeno. V ženski 
ekipi je bila v pretekli sezo-
ni prvo ime naše reprezen-
tance olimpijska prvakinja 
Urša Bogataj, ki ima tudi že 
»poljanski potni list«. Ko-
maj čaka začetek sezone, v 
kateri si želi predvsem uži-
vati. Ocenjuje, da je priprav-
ljenost na podobni ravni kot 

poleti, ko je postala skupna 
zmagovalka poletne velike 
nagrade. Nika Križnar se 
vrača po poškodbi gležnja, 
Ema Klinec pa je prav tako 
izpustila večji del tekmoval-
ne poletne sezone in skaka-
la le na zadnji tekmi velike 
poletne nagrade, kjer je bila 
druga, postala pa je poletna 
državna prvakinja. Večino 
priprav je opravila v klubu, 
reprezentanci se je priklju-
čila septembra.

Vrhunec sezone bo sve-
tovno nordijsko prvenstvo v 
Planici.

Maja Bertoncelj

S petkovimi kvalifikacijami se bo začela nova sezona v 
smučarskih skokih. V slovenskem taboru jo pričakujejo 
nasmejani (v ospredju Nika Križnar in Anže Lanišek, zadaj v 
sredini Žiga Jelar, levo Domen Prevc). / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V Turčiji je potekalo 
kadetsko, mladinsko in U21 
svetovno prvenstvo WKF . 
Lana Tisa Nadižar se je uvr-
stila v drugi krog, med 32 
najboljših tekmovalk v ka-
tah na svetu. Zanjo je bilo to 
sploh prvo svetovno prven-
stvo. Obetavna slovenska 
karateistka je zadnjih sedem 
let v različnih starostnih ka-
tegorijah članica slovenske 
reprezentance.

Kako se je začela vaša karie-
ra v karateju?

Karate sem začela trenira-
ti pri petih letih v Karate klu-
bu Kranj. Za ta šport me je 
navdušil oče Stane Nadižar, 
ki se s karatejem ukvarja že 
47 let in je tudi trener in moj-
ster karateja (6. dan). Svojo 
športno kariero sem usme-
rila v kate, kjer imam velike 

ambicije. Od leta 2016 tek-
mujem za slovensko repre-
zentanco. Takrat je trening 
karateja postal tudi moja 
največja obveznost. Na dose-
danji športni poti sem se na-
učila, da se lahko s pravo vo-
ljo in vztrajnostjo doseže ve-
liko, še veliko več pa z moč-
no podporo in skupnim de-
lom ter sodelovanjem.

Je oče tudi vaš trener?
Tako je. Od začetka špor-

tne kariere je trener moj oče, 
svoje treninge pa dopolnju-
jem še s treningi z osebnim 
trenerjem, kjer je poudarek 
na treningu moči in fizični 
pripravljenosti ter eksplo-
zivnosti.

Vaše naslednje tekmovanje?
V prvem tednu novem-

bra me čaka Balkansko pr-
venstvo v Črni gori, sredi 
novembra pa v Slovenskih 

Konjicah mladinsko držav-
no prvenstvo do 21 let. Ko-
nec novembra se bom ude-
ležila tudi mednarodnega 
tekmovanja Ljubljana Open 
2022. Do konca leta bom na-
stopila še na mednarodnem 
tekmovanju Trbovlje open 
2022.

Dosedanji uspehi?
Na svetovni lestvici WKF 

sem bila leta 2021 na 37. 
mestu med 237. tekmoval-
kami. V letih 2015, 2017, 
2019, 2020, 2021 in 2022 
sem osvojila naslov državne 
prvakinje v posamični kate-
goriji, medtem ko smo na-
slov državnih prvakinj v eki-
pni konkurenci osvojile v le-
tih 2016, 2017, 2018, 2019 
in 2020. V isti kategoriji 
smo osvojile tri medalje tudi 
na balkanskih prvenstvih, in 
sicer leta 2016 v Beogradu 
(bron), leta 2017 v Istanbulu 

(srebro) in leta 2019 v Breži-
cah (bron).

Kakšni so vaši tekmovalni ci-
lji?

Tako kot prej v mladinski 
tudi sedaj v članski katego-
riji želim zastopati Sloveni-
jo na najbolj odmevnih tek-
movanjih (mednarodni tur-
nirji, evropska in svetovna 
prvenstva).

Iz kranjskega kluba prihaja 
Tjaša Ristić Baskera, ki je bila 
najboljša slovenska karateist-
ka. Kariero je zaključila. Ste se 
od nje veliko naučili, čeprav je 
ona tekmovala v borbah?

Začetki Karate kluba Kranj 
segajo v leto 1969. Od te-
daj dalje je v klubu vadilo več 
kot tri tisoč članov. Trenutno 
klub šteje okrog 250 aktivnih 
in podpornih članov. V klubu 
se ukvarjamo tudi s tekmo-
valnim karatejem. Do sedaj je 

bila ena najboljših tekmovalk 
v našem klubu Tjaša Ristić, 
ki je tekmovala v borbah in 
je med drugim nosilka dveh 
odličij z evropskih prvenstev. 
Od Tjaše sem se naučila, da 
trdo in vztrajno delo pripelje-
ta do vrhunskih rezultatov.

Imate vzornico?
Moja vzornica je japon-

ska tekmovalka v katah 
Rika Osami. Že od mladih 
nog gledam in analiziram 
njen način treninga in izva-
janja kat na večjih tekmo-
vanjih.

Lana Tisa Nadižar je obetavna karateistka, ki je pretekli teden tekmovala na svetovnem prvenstvu v 
Turčiji. To je bilo glavni cilj sezone 18-letne Kranjčanke, članice Karate kluba Kranj in dijakinje Gimnazije 
Franceta Prešerna.

Kranj – Gorenjska judoistka Anka Pogačnik se je veselila zma-
ge v avstralskem Perthu. Na tekmovanju Oceania Open je 
bila v sicer precej okrnjeni konkurenci najboljša v kategoriji 
do 70 kilogramov.

Anka Pogačnik najboljša v Avstraliji

Jesenice – Hokejisti v Alpski hokejski ligi so v soboto odigra-
li nove tekme rednega ligaškega dela. Jeseničani so gostili 
Wipptal Broncos in zmagali s 5 : 1 (0 : 0, 3 : 0, 2 : 1). Zadeli so 
Lovro Kumanović, Ožbej Rep, Žan Jezovšek, Andrej Galuškin 
in Eric Pance. To je bila deseta zaporedna zmagal ekipe HDD 
SIJ Acroni Jesenice, ki je vodilna v ligi. Novo tekmo so imeli 
včeraj, ko so gostovali pri hokejistih EC Ghardeina. Rezultat 
do zaključka redakcije ni bil znan. V Mednarodni hokejski ligi 
IHL sta se pomerila HK Triglav in HDD SIJ Acroni Jesenice. 
Po kazenskih strelih so bili s 4 : 3 (1 : 1, 0 : 0, 2 : 2, 0: 0) uspe-
šnejši Kranjčani.

Zmagali desetič zapored

Maja Bertoncelj

Lana Tisa Nadižar je karate začela trenirati pri petih letih. 
/ Foto: osebni arhiv/Matevž Zupan - Mev

Za karate jo je navdušil oče, 
ki je tudi njej trener

Kranj – Konec tedna so nogometaši v Prvi ligi Telemach odigrali 
tekme 15. kroga. Domžalčani so gostili Gorico in zmagali kar s 
5 : 1. Na lestvici so napredovali na peto mesto. Kalcer Radomlje 
je gostoval pri CherryBox 24 Tabor Sežana in izgubil z 2 : 1. Na 
lestvici je na osmem mestu. Drugoligaši so igrali tekme 14. kro-
ga. Kranjski Triglav je gostoval pri ekipi Jadran Dekani, rezultat 
je bil neodločen 0 : 0. Roltek Dob je doma izgubil z Nafto 1903 
(1 : 2). Triglav je na 12., Roltek Dob pa na 14. mestu.

Visoka zmaga nogometašev Domžal

Kranj – Na jezu Verzasca 
v Švici je bil Red Bull Dual 
Ascent, prvo tekmovanje 
v plezanju večraztežajnih 
umetnih smeri. Šestnajst 
povabljenih vrhunskih ple-
zalcev iz osmih držav se je 
pomerilo v navezah (dvoji-
cah). Dve vzporedni smeri 

je sestavljalo šest raztežajev. 
Po treh dneh tekmovanja je 
sledil finalni dvoboj, v kate-
rem so bili kar trije Sloven-
ci. Zmagovalca sta bila Gore-
njec Luka Potočar in Španec 
Albert Ginés López. V zad-
njem raztežaju sta prehite-
la še enega Gorenjca Dom-
na Škofica, ki je bil v navezi 
z Jernejem Kruderjem.

Potočar prvi zmagovalec
Maja Bertoncelj
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Emilija - Romanja  s kolesom, 2. del

Pokrajina Emilija - Roma-
nja  je ena od dvajsetih itali-
janskih dežel. Je še enkrat 
gosteje poseljena kot Slove-
nija, saj na površini okrog 
22.500 kvadratnih kilome-
trov živi približno 4,5 mili-
jona prebivalcev. Na seve-
ru meji z deželama Beneči-
jo in Lombardijo, na zahodu 
s Piemontom in Ligurijo, na 
jugu s Toskano ter na vzho-
du z Jadranskim morjem.

V stik z deželo smo prišli 
takoj, ko smo prečkali reko 
Pad. Ustavili smo se v mes-
tu Pontelagoscuro, ki leži le 
nekaj kilometrov od mesta 
Ferrara, kamor smo bili na-
menjeni tisti dan. Po malici 
smo se pripravili za kolesar-
jenje. Naši prvi kilometri so 
bili po nasipu reke Pad, ki je 
s svojimi 652 kilometri naj-
daljša reka v Italiji in tudi 

zelo vodnata, saj je na naj-
širšem delu široka 503 me-
tre. Delta reke je eno največ-
jih mokrišč v Evropi in obse-
ga 54.000 hektarov.

Kolesarili smo po nasi-
pu in občudovali nasade to-
polov, ki jih posadijo v rav-
nih vrstah in so med hitre-
je rastočimi rastlinami na 
svetu. Posledično je nji-
hov les lahek in ga upora-
bljajo za izdelke, ki morajo 
biti lahki, na primer gajbi-
ce za sadje, les za pohištvo 
v avtodomih, ali pa za pre-
delavo v papir. Pot ob reki 
Pad je označena kot evrop-
ska kolesarska pot EuroVe-
lo 8, ki sicer vodi iz španske-
ga Cadiza do Igoumenitse v 
Grčiji in je dolga 7200 kilo-
metrov. Italijanski del poti 
je domačinom znan tudi 
kot kolesarska pot Fausta 
Coppija. Fausto Coppi je 
eden najboljših kolesarjev 

na svetu. Italijani ga kliče-
jo kar »il Campionissimo«  
ali v prevodu šampion med 
šampioni. Ta sloves je vse-
kakor upravičil, saj je takoj 
po drugi svetovni vojni pet-
krat zmagal na italijanskem 
Giru, dvakrat pa tudi na Dir-
ki po Franciji ter na skoraj 
na vseh klasičnih enodnev-
nih dirkah.

Mi smo žal morali kma-
lu zaviti s poti ob reki Pad 
in se usmeriti proti mestu 
Ferrara. Ta je v zgodovini 
pomembno vplivala na ra-
zvoj pokrajine Emilija - Ro-
manja, saj je tu prebivala 
bogata družina Este. Mes-
to je najbolj cvetelo v času 
zgodnje renesanse (qua-
ttrocento), katere značil-
nost je, da so gradili zgrad-
be iz posebne rdeče ope-
ke. V mestu smo lahko ob-
čudovali, simetrične oblike 
značilno grad družine Este, 

diamantno palačo, univer-
zo, katere znana diploman-
ta sta bila Nikolaj Kopernik 
in švicarski zdravnik Para-
celsus. Za prebivalce mes-
ta pa je najbrž največja upo-
rabna vrednost obzidje, po 
katerem se lahko sprehaja-
jo, tečejo ali celo kolesari-
jo. Obzidje je dolgo devet 

kilometrov in poti so spe-
ljane prav po obzidju, zunaj 
ali znotraj njega. Obzidje so 
namreč zgradili pred prib-
ližno štiristo leti in je ime-
lo več »slojev« najprej nižji 
zid, sledil je vodni jarek, za-
tem višji zid s stolpi, kamor 
so postavili obrambne to-
pove. Obzidje se je v večini 

ohranilo do danes. Mi smo 
mesto prevozili s kolesom 
in tudi tokrat spoznali, da 
bi lahko v mestu preživeli 
še kakšen dan in ali dva. A 
morali smo nazaj do kombi-
ja, kjer smo naložili kolesa 
in se odpeljali v dve uri vo-
žnje oddaljeno mesto Ricci-
one ob Jadranskem morju.

Grega Flajnik

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

Jesen ni čudovita le v vi-
sokogorju, temveč tudi 
v morskih krajih. Danes 
bomo obiskali otok Krk in se 
povzpeli po kanjonu Vrženi-
ca. S svojo raznolikostjo in 
odlično skalo me je spomi-
njal na Malo Paklenico, le 
da je videti pomanjšan. Ka-
njon leži v bližini Baške, do 
tja vodi čudovita markirana 
planinska pot. Vzpon je po-
nekod tehnično zahtevnejši, 
saj preplezamo skalne sko-
ke od dveh do štirih metrov, 
ki jih odlikuje odlična skala. 
Gremo? Pa pojdimo!

Čez mejni prehod Jelšane 
se zapeljemo na Hrvaško in 
po avtocesti nadaljujemo do 

odcepa za otok Krk. Vožnja 
čez most je brezplačna. Za-
peljemo se na skrajni jug 
otoka do Baške, kjer nada-
ljujemo proti nudističnemu 
kampu Bunculuka. Odcep 
za kamp je levo, mi pa za-
vijemo desno navzdol in na 
začetku centra Baške parki-
ramo na urejenem, plačlji-
vem parkirišču. Po spreha-
jalni poti nad morjem gre-
mo v smeri kampa Bun-
culuka. Hodimo tik nad 
morjem, za našim hrbtom 
se odpira pogled na zaliv 
Baške z vrhom Bag na sko-
raj skrajnem delu poloto-
ka. Vhod do kampa ločuje-
jo vrata. Vstopimo v kamp 
in na drugi strani plaže na-
daljujemo proti Vrženici. 

Hodimo po skalnati obali, 
le nekaj metrov nad mor-
jem, po ostrih apnenčas-
tih skalah. Vzpenjamo se in 
spuščamo; vsak spust nas 
pripelje v še lepši zaliv. Po 
približno dveh kilometrih 
dosežemo zaliv Vrženica, 
kjer najdemo na skali ru-
men napis Vrženica in zač-
nemo hojo v kanjon. Zače-
tek poteka po široki poti, po 
dnu suhega kanjona. Obda-
jajo nas skale in borov gozd. 
Oddaljujemo se od morja in 
struga kanjona počasi zavi-
ja v desno, ko zagledamo 
skalo z napisom Franz Ehr-
le Weg (dvomim sicer, da je 
to kakšno uradno poimeno-
vanje!), struga se zoži. Ob-
časno preplezamo kakšen 

skalni skok, a nihče ni viš-
ji od treh ali štirih metrov. 
V primeru, da kanjon obiš-
čemo z otroki, bi tukaj sve-
tovala varovanje. Kanjon vi-
juga, malce levo, malce des-
no. Hoja je uživaška. Po 
približno eni uri hoje do-
sežemo razpotje; desno se 
nadaljuje markirana pot do 
Vele Luke, mi pa zavijemo 
levo proti Lubininskemu 
gozdu. Kanjon se sicer na-
daljuje še naprej, proti Me-
sečevemu platoju, a je vide-
ti precej težje prehoden in 
zaraščen.

Ob suhozidinah, ograjah 
iz skal in kamenja, nadalju-
jemo sprehod do Lubinina 
(Šume), 202 m n. m. Ko ho-
dimo po teh poteh, imamo 

občutek, kot bi se sprehajali 
po nekakšnih ozkih primor-
skih uličicah. Z Lubinina 
(Šume) se začnemo spušča-
ti, nato sledi prečenje na rob, 
kjer se nam odpre pogled na 
Baško in kamp, kjer je bilo 
naše izhodišče. Precej strmo 
se spustimo do steze, kjer je 
razpotje, kjer smo prej zavili 

proti morju do obale, tokrat 
pa gremo desno, obhodimo 
še pot ob ograji kampa in že 
smo na parkirišču, kjer nas 
čaka jekleni konjiček.

Nadmorska višina: 202 m 
Višinska razlika: 202 m 
Trajanje: 3–4 ure 
Zahtevnost:  

Skalnih skokov je precej, a imajo odlično skalo. / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Po skalnatem robu obale do vhoda v kanjon Vrženica / Foto: Jelena Justin Eden od zahtevnejših detajlov v kanjonu / Foto: Jelena Justin

Na nasipu reke Pad, v ozadju pa nasadi topolov / Foto: Grega Flajnik

Otrok Krk ima odlično infrastrukturo kolesarskih in pohodniških poti. Pohodniške poti so različno 
zahtevne, med zahtevnejšimi je vzpon po kanjonu Vrženica v bližini Baške.

Vonj po morju in borovcih
Planinski izlet: Kanjon Vrženica (202 m n. m.)
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Kmetje z območja medvoške kmetijske zadruge ugotavljajo, da je v razmerah, ko jih pestijo posledice 
suše, škoda po divjadi in občutne podražitve reprodukcijskega materiala, zelo težko kmetovati. Od 
države pričakujejo hitro ukrepanje, so povedali predstavnikom kmetijskega ministrstva na sestanku v 
Medvodah.

Medvode – Ko so ob letošnji 
suši kmetijski funkcionarji 
obiskovali kmetije v vzhod-
ni Sloveniji, je kmete, zadru-
žnike Kmetijske zadruge 
Medvode, razjezilo, zakaj ni 
nikogar na Gorenjsko, kjer 
so posledice suše najhujše, 
še zlasti na peščenih tleh. 
V Kmetijski zadrugi Med-
vode so takrat sklenili pova-
biti na Gorenjsko predstav-
nike ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no, da bi kmetom pojasnili, 
kako bodo ukrepali. Prejšnji 
teden je ekipa ministrstva 
na čelu z državnim sekretar-

jem dr. Darijem Krajčičem 
obiskala Medvode, kjer se je 
s predstavniki zadruge, ob-
čin Medvode in Vodice, Lo-
vske družine Medvode in 
kmeti pogovarjala o letoš-
nji škodi po suši in o škodi, 
ki jo povzroča divjad. »Kme-
tje pričakujejo hitro ukrepa-
nje,« je dejal predsednik za-
druge Janez Šušteršič in do-
dal, da je glede ukrepanja po 
suši že veliko zamujenega, 
saj se je v zadrugi v zadnjih 
mesecih zelo povečal odkup 
živine. »Za zadrugo je to 
poslovno sicer dobro, a me 
navdaja s tesnobo, saj mo-
ramo razmišljati tudi o pri-
hodnosti.«

Okrog dvesto prijav 
škode po suši

V vodiški občini je ško-
do prijavilo 76 kmetij, oce-
nili so jo na 560 tisoč evrov. 
V medvoški občini so preje-
li 119 vlog z ocenjeno škodo 
625 tisoč evrov. V obeh ob-
činah je bilo največ škode 
na koruzi za siliranje in tra-
vinju, sicer pa tudi na žitu, 
vrtninah, sadnem drevju 
… Zanimivo: eden od kme-
tov je vlogi priložil tudi pše-
nično zrnje – v dokaz, kako 
drobno je bilo letos.

»Kmetje imamo večjo ško-
do, kot jo izkazujejo ocene. 
Krma, ki smo jo pridelali v 
sušnih razmerah, je bolj 

prazna, zato jo količinsko 
več porabimo,« je dejal Da-
mjan Zore, kmet iz Zgornjih 
Pirnič, in kritično dodal: 
»Slovenija nima dolgoroč-
ne kmetijske politike, pride-
lava hrane in s tem tudi sa-
mooskrba s hrano se zmanj-
šuje, v državi je očitno večji 
interes za uvoz hrane kot za 
lastno pridelavo. Lovci imajo 
pri lovu divjadi preveč ome-
jitev, namakalni sistem ne 
zaživi …«

Rešitev je namakanje 
kmetijskih zemljišč

»Škoda po suši je velika, 
pridite na kmetijo in pog-
lejte v silose in v hlev in 
vam bo vse jasno,« je dejal 
Janez Kopač, ki na kmeti-
ji v Mednem redi okoli sto 
glav živine. Edina rešitev je 
namakanje kmetijskih ze-
mljišč, vendar se to po nje-
govem mnenju razvija še 
preveč stihijsko, ob veliki 
razdrobljenosti kmetijskih 
zemljišč pa ga bo tudi tež-
ko urediti. »Pred dvajsetimi 

leti so bili divji prašiči pri 
nas eksotika, zdaj nam lah-
ko brez problema povaljajo 
dva hektarja koruze,« je de-
jal in poudaril: »Subvencije 
dajte hribovskim kmetijam, 
nam, v nižinskem obmo-
čju, pa plačajte mleko, živi-
no in druge pridelke po ce-
nah, ki jih izračunava kme-
tijski inštitut, in še malo do-
datka, da bomo lahko nor-
malno živeli.«

Kmetje že zmanjšujejo 
stalež živine

Kmet Franc Poljanec iz 
Spodnje Senice je ugota-
vljal, da jo je ozimno žito v 
suši še dokaj dobro odneslo, 
a pri koruzi, ki so jo pride-
lovali na petih hektarjih, je 
bila katastrofa. Redijo 42 go-
ved, stalež so zaradi suše že 
zmanjšali za dvajset. »Gno-
jila so postala tako draga, da 
smo za prihodnje leto kupili 
le tono za dognojevanje žit, 
preostalih zemljišč ne bomo 
gnojili,« je dejal in poudaril, 
da zdaj za kilogram goveje-
ga mesa ni možno kupiti niti 
treh litrov nafte. Tako še ni 
bilo nikoli.

Vera Tehovnik s Tehovca 
je dejala, da so letos na kme-
tiji občutili škodo po suši in 
po divjadi. V takšnih razme-
rah je težko kmetovati, ob 
tem pa jim država grozi, da 
bodo od polovice subvencij 
za kmetovanje na območjih 
z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost mora-
li plačevati dohodnino. Ne-
sprejemljivo se ji tudi zdi, 
da se škoda po divjadi obra-
čunava po cenah pridelka iz 
preteklega leta.

Občutno večji odstrel 
divjih prašičev

V Lovski družini Medvode 
so po besedah starešine Ed-
varda Verovška letos doslej 
za škode po divjadi plača-
li blizu pet tisoč evrov, vseh 
stroškov, povezanih s ško-
do, pa so imeli za šest tisoč 
evrov, približno toliko, od 
pet do šest tisoč evrov, pa 
bodo letos tudi imeli prihod-
kov od prodaje mesa. Med-
tem ko so v zadnjih dvajsetih 
letih uplenili od 10 do 28 div-
jih prašičev na leto, so jih le-
tos že 51. Prvi odstrel jelenja-
di so zabeležili pred šestimi 
leti, odtlej so vsako leto uple-
nili enega ali dva, letos so jih 
že sedem. Pri lovu jih moti-
jo nabiralci gob in kostanja 
in drugi obiskovalci gozdov, 
ki plašijo divjad. Jelenjad iz-
stopa iz gozdov na travnike 

ponoči, takrat pa je ne sme-
jo streljati.

Kolikšna bo odškodnina, 
še ni odločeno

»Škoda po suši v državi je 
ocenjena, višina še ni ura-
dno potrjena, prav tako še 
ni določeno, kolikšen de-
lež škode bo država povrni-
la. V preteklih škodah je bil 
ta delež od 5- do 30-odstoten. 
Ministrstvo se bo zavzema-
lo, da bo odstotek čim višji 
in da bodo odškodnino tudi 
čim prej izplačali,« je dejal 
državni sekretar dr. Darij 
Krajčič in dodal, da so pri na-
makanju projekti, soglasja 
in dovoljenja celo večji pro-
blem, kot je denar. Glede na-
makanja so v Sloveniji tudi 
precejšnje razlike: ponekod 
je interes, drugje ga ni. Tudi 
tam, kjer so kompleksi ozi-
roma je bila narejena koma-
sacija, vsi ne kažejo zanima-
nja za namakanje.

Kar zadeva škode po div-
jadi, država spodbuja lov na 

divje prašiče, ministrstvo pa 
se tudi zavzema za to, da bi 
upravljavci lovišč načrt od-
strela jelenjadi lahko prese-
gli tudi za polovico. Državni 
sekretar je tudi pozval kme-
te, da se vključijo v pripra-
vo dvoletnih lovsko uprav-
ljavskih načrtov, ki jih bo za-
vod za gozdove začel prip-
ravljati v začetku prihodnje-
ga leta.

Cveto Zaplotnik

Dr. Darij Krajčič 
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Franc Poljanec 
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Kranj – Nadzorni svet druž-
be Slovenski državni gozdo-
vi (SiDG) je prejšnji teden za 
glavnega direktorja družbe 
Slovenski državni gozdovi 
imenoval Marka Matjašiča, 
glavnega direktorja Gozdne-
ga gospodarstva (GG) Bled, 
za člana poslovodstva pa 
tehničnega direktorja GG-
-ja dr. Aleša Kadunca. Petle-
tni mandat bosta začela z no-
vim letom, dotlej pa bo SiDG 
vodil dosedanji v. d. direk-
torja Matjaž Juvančič. Ok-
tobra je prišlo tudi do spre-
membe sestave nadzornega 
sveta. Vlada je pred koncem 
mandata v imenu ustanovi-
telja, Republike Slovenije, 
odpoklicala tri člane sveta 
in namesto njih imenovala 

Alojza Burjo, Zvoneta Šolar-
ja in Andrejo Košir.

Družba Slovenski držav-
ni gozdovi upravlja 240 ti-
soč hektarjev gozdov ali ne-
kaj več kot petino vseh goz-
dov v Sloveniji, od tega na 
Gorenjskem okoli 17 tisoč 
hektarjev.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Nacionalni veteri-
narski inštitut je pri štirih la-
bodih grbcih v občini Apače 
spet potrdil pojav visoko pa-
togene ptičje gripe (aviarne 
influence) v Sloveniji. Da 
bi preprečili prenos virusa 
s prostoživečih ptic na pe-
rutnino, je državno središ-
če za nadzor bolezni spreje-
lo več priporočil, ki jih mo-
rajo spoštovati rejci perut-
nine na območju celotne 
države. Rejci morajo tako 
preprečiti perutnini stike 

z divjimi pticami, omejiti 
stike nepooblaščenih oseb 
s perutnino, omejiti dnev-
ni izpust perutnine na naj-
krajši možni čas in izvaja-
ti še nekatere druge ukrepe 
ter spremljati zdravstveno 
stanje živali. Če opazijo pri 
perutnini za več kot 20-od-
stotno zmanjšanje porabe 
krme in vode, zmanjšanje 
nesnosti za več kot pet od-
stotkov, povišan dnevni po-
gin ali pojav kakršnihko-
li značilnih kliničnih zna-
kov, naj o tem takoj obvesti-
jo svojega veterinarja.

Spet ptičja gripa
Cveto Zaplotnik

Izbrali kmetico leta

Kranj – Zveza kmetic Slove-
nije je v sredo na prireditvi 
v Zagorju razglasila kmetico 
leta. Letos je to postala Maj-
da Sinreih s Kozjaka pri Mis-
linji. Majdi se velika želja, da 
bi postala zdravnica, ni ures-
ničila. Postala je kmetica, 
prevzemnica visokogorske 
kmetije, na kateri je z zdaj že 
pokojnim možem kmetova-
la do leta 2010. Ob delu na 
kmetiji in skrbi za svoje naj-
bližje je bila vseskozi aktiv-
na na številnih področjih – v 
krajevni skupnosti, društvu 
kmečkih žena, v kmetijsko-
-gozdarski zadrugi, cerkve-
nem pastoralnem svetu ...

Med tremi nominiranka-
mi za laskavi naziv kmeti-
ce leta je bila letos tudi Maj-
da Hribar iz Buča pri Lazah 
v Tuhinjski dolini, ki jo je za 

to predlagalo Društvo pode-
želskih žena Tuhinjske doli-
ne. Majdi v življenju ni bilo 
postlano z rožicami. V zako-
nu z Jožetom so se jima ro-
dili štirje sinovi, prvoroje-
nec jima je umrl pri enaj-
stih mesecih. Po štirinajstih 
letih zakona je postala vdo-
va, ostala je sama s tremi si-
novi, eden od njih nadaljuje 
delo na kmetiji, na kateri re-
dijo 27 glav živine.

Razglasitve kmetice leta, 
tradicionalnega dogodka ob 
mednarodnem dnevu žensk 
na podeželju, se je udeleži-
la tudi ministrica za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano Irena Šinko, ki se je 
kmeticam zahvalila za nji-
hov neprecenljivi prispevek 
k zagotavljanju prehranske 
varnosti, ohranjanju vital-
nega podeželja in tudi skrbi 
za starejše in bolne.

Suša, divjad in draginja
Z novim letom bosta vodenje družbe Slovenski 
državni gozdovi prevzela Marko Matjašič in dr. 
Aleš Kadunc iz Gozdnega gospodarstva Bled.

Matjašič in Kadunc  
v »državne gozdove«

Janez Šušteršič  
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Damjan Zore / Foto: Cveto Zaplotnik Edvard Verovšek  
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Janez Kopač / Foto: Cveto Zaplotnik

Cveto Zaplotnik

Marko Matjašič / Foto: Cveto 

Zaplotnik
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Gore imajo jeseni svoje pasti
Jesen, ki je po mnenju številnih idealen čas za planinarjenje, marsikateri pohodnik izkoristi še za zadnje 
resne vzpone na vrhove. A ta letni čas ima tudi svoje pasti, na katere vsako leto opozarjajo v Planinski 
zvezi Slovenije.

Kranjska Gora – Pri načrtova-
nju planinskega izleta je tre-
ba upoštevati, da so jesenski 
dnevni krajši, oktobrski dnevi 
so bili na primer kar za 4,5 ure 
krajši od julijskih. Večina vi-
sokogorskih koč je zato v tem 
času že zaprta, vrata sredo-
gorskih pa bodo do pozne po-
mladi v dobršni meri odprta 
po zimskem režimu, torej ob 
koncu tedna in med prazniki.

Načrt poti je prvi korak k 
varnejšemu obisku gora, 
pri tem si lahko pomagate 
s planinskimi zemljevidi in 
tiskanim vodnikom. Turo 
prilagodite svojim psihofi-
zičnim sposobnostim, pre-
verite vremensko napoved, 
v gore pa se odpravite zgodaj 
zjutraj. Popoldan je namreč 
povečana možnost neviht, 
ki jih spremljajo strele, pred 
njimi pa ste varni le v planin-
skih kočah. Ko načrtujete iz-
let v gore, vselej nekomu v 
dolini povejte, kam se odp-
ravljate, kakšni so vaši cilji in 
kdaj se nameravate vrniti. V 
planinskih kočah se vpisujte 
v vpisne knjige, saj te infor-
macije koristijo gorskim re-
ševalcem, če bi vas v prime-
ru nesreče morali iskati.

V nahrbtniku vsa oprema
V planinskem nahrbtni-

ku naj bo vedno vsa pot-
rebna oprema, ki jo mora-
te znati tudi pravilno upo-
rabljati – osebni komplet za 
prvo pomoč, čelna svetilka 

ali rezervna baterija, alu fo-
lija ali velika črna vreča ozi-
roma t. i. bivak vreča, ki bo 
služila kot toplotna zaščita 
v primeru nesreče ali nena-
črtovanega bivakiranja. Po-
leg tega morate imeti s se-
boj mobilni telefon s polno 
baterijo, planinski zemljevid 
in kompas, rezervno hrano 
in zadostno količino vode. V 
gore se odpravite le v planin-
skih čevljih, sandali, superge 
ali druga lažja obutev je lah-
ko vzrok nesreče. »Naj ne bo 
odveč dodaten kos toplejše-
ga oblačila, saj se sonce rado 
skrije za oblake in hitro pos-
tane hladno. Če piha veter, je 
občutek mraza še večji. V tem 
času so sploh v nižjih prede-
lih planinske poti skrite pod 
odejo jesenskega listja. Korak 
naj bo počasen in zanesljiv. 
Pod listjem se namreč skriva-
jo mokre korenine in kamni, 
ki se ob obremenitvi prevrne-
jo in lahko staknemo neprije-
tno poškodbo noge. Svetuje-
mo uporabo planinskih palic 
za boljše ravnotežje in tipanje 
terena pred seboj,« je opom-
nil strokovni sodelavec Pla-
ninske zveze Slovenije (PZS) 
Matjaž Šerkezi.

Držite se markiranih poti
Planinske poti v sloven-

skih gorah so označene s 
Knafelčevo markacijo, ki ji je 
treba slediti, saj sporoča, da 
ste na pravi poti. Pomembno 
je, da ne zahajate na brez-
potja. Če se izgubite, pa se 
vrnite po isti poti in poiščete 

markacijo. Pot predhodno 
načrtujte s pomočjo planin-
skih zemljevidov novejše iz-
daje, saj se narava v gorskem 
svetu spreminja in pot, ki je 
nekoč obstajala, lahko po-
teka drugje ali pa je ni več. 
Stanje planinskih poti lah-
ko vedno preverite na sple-
tni strani PZS. Med samim 
izletom pa vam je lahko v po-
moč aplikacija maPZS z vri-
sanimi planinskimi potmi, 
ki jih redno preverjajte in po-
sodabljajte.

Določene vrhove je že po-
belil sneg, na predelih okrog 
1500 metrov in na severnih 
straneh so poledenele zapla-
te snega, nad 2000 metrov 
pa je sneg. »Še posebej bodi-
te pozorni ob vrnitvi v doli-
no, saj se takrat zgodi največ 
nesreč. Visokogorje v tem 
času zahteva predvsem ve-
liko izkušenj posameznika. 

Naj vas ne zaslepi želja po 
lovu za 'instafotografijami', 
je dodal Šerkezi.

Če se zgodi nesreča
V primeru nesreče pokli-

či številko 112 ali na to števil-
ko pošljite kratko sporočilo s 
podatki, kdo kliče, kaj in kje 
se je zgodilo, kdaj se je zgo-
dilo, koliko je ponesrečen-
cev, kakšne so poškodbe in 
kakšno pomoč potrebujete. 
Pomembno je, da ohranite 
prisebnost in ostanete mir-
ni. Zaščitite sebe in ponesre-
čence pred neposrednimi ne-
varnostni in nudite prvo po-
moč v okviru svojega znanja 
in sposobnosti. Zavedajte se, 
da pomoč lahko pride šele 
čez nekaj ur, saj helikopter 
ne more vedno takoj polete-
ti, gorski reševalci pa gredo v 
tem primeru na pot peš s tež-
ko opremo.

Maša Likosar

Planinske poti v slovenskih gorah so označene s Knafelčevo 
markacijo, ki ji moramo slediti. / Foto: Tina Dokl

Tacen – V. d. generalnega di-
rektorja policije Boštjan Lin-
dav je vsem policistom, ki so 
zaključili študij na VPŠ, če-
stital za pridobljeni naziv in 
jim zaželel dobrodošlico v 
policijskih vrstah. V svojem 
nagovoru je izrazil upanje, 
da bodo kljub zahtevnosti 
tega poklica spoznali tudi 
vse njegove lepe plati. »Pok-
lic, za katerega ste se odloči-
li, je zahteven in nepredvi-
dljiv. Zato vam polagam na 
srce – vselej ravnajte tako, 
kot uči stroka. Uporabljaj-
te varnostno opremo in ne 
izpuščajte varnostnih ukre-
pov. Z enim očesom ves čas 

skrbite tudi za varnost svojih 
sodelavcev. Če boste pazili 
drug na drugega, se medse-
bojno podpirali in si poma-
gali, bo vaše delo manj stre-
sno, bolj učinkovito, pred-
vsem pa se boste vsak dan 
varno vrnili k svojim druži-
nam.«

Diplome sta podelila di-
rektor Policijske akademi-
je Ivo Holc in ravnatelj VPŠ 
Ivan Celestina, ki je dejal, 
da so bili študenti izjemno 
zagnani in visoko motivira-
ni za sodelovanje v izobra-
ževalnem procesu. Celesti-
na je skupaj z Lindavom po-
delil tudi priznanja za naj-
boljši študijski rezultat in za 
najboljše diplomsko delo. 

Priznanje za najboljši štu-
dijski rezultat oziroma naj-
višjo povprečno oceno 9,39 
je prejela študentka Katja 
Špiclin Kodelič. Za najbolj-
še diplomsko delo pa je pri-
znanje prejel Jan Črešnik.

V imenu vseh diploman-
tov je spregovorila policist-
ka Sara Novak, diplomant-
ka šeste generacije. Zahva-
lila se je vsem na akademi-
ji, ki so jih vodili skozi pro-
ces izobraževanja, pa tudi 
staršem in najbližjim, za 
podporo pri študiju. »Dve 
leti šolanja na Višji policij-
ski šoli v Tacnu sta bili za-
nimivi, dinamični in za nas 
odlična predpriprava za 
vstop v svet poklica policist. 

Brez dvoma sta ti dve leti na 
tak ali drugačen način zaz-
namovali prav vsakega iz-
med nas in nam dali nekaj, 

česar se ne da kupiti ali na-
učiti v šoli. Ne bi rekla, da 
smo s tem dogodkom neka-
ko zaključili to poglavje, saj 

se naša pot šele dobro zače-
nja,« je povedala.

Diplomantke in diplo-
mante Višje policijske šole 
je nagovorila tudi ministri-
ca za notranje zadeve mag. 
Tatjana Bobnar, ki je izra-
zila veselje, da so se odločili 
za poklic policista. »Iz prve 
roke vam lahko povem, da je 
to najlepši poklic na svetu. 
Seveda je zahteven in odgo-
voren, tudi naporen. A hkra-
ti prinaša neizmerno oseb-
no zadovoljstvo in pomir-
jenost, ko konec delovni-
ka pomisliš, koliko ljudem 
si pomagal, jim olajšal nji-
hovo stisko ali strah in jim 
predvsem dal vedeti, da niso 
sami,« je poudarila.

Pretekli teden je slovesno zapriseglo 127 študentov šeste redne generacije Višje policijske šole (VPŠ) in štirje kandidati iz preteklih let. Policisti bodo kmalu 
razporejeni na delo, in sicer na območja vseh osmih policijskih uprav. Zaključek izobraževanja je slavnostno zaznamovalo tudi 67 policistov, ki so se kot 
izredni študenti doizobraževali na VPŠ in s tem pridobili zahtevano višjo strokovno izobrazbo.

Selo – Pretekli konec tedna je na Selu pri Bledu zagorelo go-
spodarsko poslopje. Ob tem je po navedbah kranjske policij-
ske uprave nastala večja materialna škoda. V notranjosti je 
pogorela skladiščena krma za živino in kmetijski stroji, zaradi 
požara je poginilo tudi 12 telet. Nihče ni bil telesno poškodo-
van. »Okoliščine kažejo na samovžig,« so dodali na kranjski 
policiji. Pri gašenju požara so sodelovali gasilci okoliških pro-
stovoljnih gasilskih društev.  

Zaradi požara poginilo dvanajst telet

Kranj – Gasilska zveza 
Mestne občine Kranj (GZ 
MOK) vsako leto v oktobru, 
ki je mesec požarne varnos-
ti, pripravi različne aktivno-
sti za otroke. Kot je pojasnil 
Cveto Lebar, predsednik Ko-
misije za požarno preventi-
vo pri GZ MOK, so letos po-
novno razpisali likovni nate-
čaj za učence osnovnih šol. 
»Ker smo bili letos priča šte-
vilnim gozdnim požarom, 
sta bili osrednji temi nateča-
ja Požar v gozdu in Gasilci 
so junaki,« je dejal Lebar. Na 
natečaju je sodelovalo deset 
podružničnih šol v kranjski 
občini, komisija pa je prejela 

120 umetniških del. Med 
temi so izbrali deset najiz-
virnejših del, katerih avtorje 
so v prostorih Gasilsko reše-
valne služba Kranj nagradi-
li s simboličnimi darili. »Pri 
ocenjevanju del smo pozor-
ni zlasti na to, kaj delo sporo-
čajo in kako otroci razumejo 
temo,« je pojasnil Lebar. Ot-
roke je ob podelitvi nagovo-
ril tudi predsednik GZ MOK 
Jože Derlink, ki je poudaril, 
da so mladi zelo pomembni 
pri razvoju gasilstva. »Vzga-
jamo jih v duhu medsebojne 
pomoči, obenem jih sezna-
nimo z vsemi spretnostmi, 
ki jih morajo gasilci usvoji-
ti za varno opravljanje svoje-
ga dela.«

Gasilci so junaki
Maša Likosar

Maša Likosar

Nova generacija policistov / Foto: Generalna policijska uprava

Zaprisegla nova generacija policistov

Mladi avtorji nagrajenih del s predsednikom GZ MOK 
Jožetom Derlinkom in predsednikom Komisije za požarno 
preventivo Cvetom Lebarjem / Foto: Tina Dokl
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OKUSI RADOL'CE VABIJO 
V SVOJO DRUŽBO

Na večerji ob od-
prtju Okusov 
je svoja znanja 
in kreativno-
st predstavilo 

osem kuharskih mojstrov 
iz restavracij Okusov Ra-
dol'ce. Za glasbeni del so v 
živo poskrbeli fantje iz tria 
Suho cvetje, povezovalno 
vlogo pa so tokrat zaupa-
li Nejcu Šmitu, domačinu, 
ki ga lahko spremljate tudi 
kot voditelja v oddaji Sanj-
ski moški. Večerja je bila v 
Gostilni Avguštin.

Pethodni meni so pripra-
vili kuharski mojstri iz Gos-
tišča Draga (Aleš Tavčar), 
Restavracije Manu (Mar-
tin Gluščič), Gostišča Tuli-
pan (Milan Milanović), Hiše 
Linhart (Uroš Štefelin) in 
restavracije Tabor (Gašper 

Kordež), gostilne gostite-
ljice (Anton Meglič) in Pr' 
Tavčar (Mitja Krnc). Za sla-
dico pa je tokrat poskrbel Si-
mon Koštomaj iz Šmeks bar 
& Baffi house of pizza – li-
monino grmado so postreg-
li s sladoledom iz črnega 
oreha. Hladna predjed je 

bila Tavčarjevo in Gluščiče-
vo delo, z azijsko-indijskim 
pridihom pa sta preseneti-
la brbončice. Repa, senmai-
zuke oziroma vložena repa, 
pregreta smetana in kari so 
dvignili pričakovanja go-
stov. Pred tem so navduševa-
li že pozdravi iz kuhinje. Ko-
ruzni takosi s pirejem iz ze-
lene, bakalar s kapro, na do-
mačem čebulnem kruhu na-
maz iz črne redkve z jeleno-
vim pršutom, medvedjo sa-
lamo ter dodanim prepelič-
jim jajcem … Kornetki z raz-
ličnimi polnili: buča in kre-
mni sir, buča in rdeča pesa, 
buča in kari …

Kot druga jed je na mizo 
prispela juha rdeče pese s 
špinačnim profiterolom 
in peno mleka. Pripravil jo 
je Milan Milanović iz Tu-
lipana. Topla predjed je 
bila delo Uroša Štefelina 
in Gašperja Kordeža – ribji 
krožnik: jezerka, krompir, 
žajbelj in hruška. Za glavno 
jed so izbrali jelena, v družbi 

bučnega štrukeljca in kaka-
vovih zrn ter omake je bila 
vsebina na krožniku zelo 
okusna. Zanjo sta bila zadol-
žena Meglič in Krnc.

Vinska spremljava je bila 
proti doplačilu, postregli pa 
so penino DP brut šipon 
– Dveri pax 2017, Batiče-
vo malvazijo 2021 so izbra-
li za k topli predjedi, Bagu-
erijev merlot iz Kleti Brda, 
letnik 2018, ponudili k je-
lenu in KupljeNovo – Kup-
ljen – Herga 2022, polslad-
ko vino, k sladici. Blaž Ma-
tjaševič pa je bil tisti, ki je 
gostom o vsakem vinu pred 
postrežbo povedal tudi ne-
kaj besed. Matjaševič je si-
cer znan po tem, da pozna 
visoko kulinariko, je ljubi-
teljski sommelier, že nekaj 
časa pa v Radovljici ljudje 
lahko okušajo njegove slad-
ke in mehke fritule.

V strežbo in delo v kuhi-
nji so v uvodni večerji vpeli 
tudi mlajšo generacijo. Po-
membno je namreč, da pri 
tovrstnih in podobnih do-
godkih sodelujejo tudi tisti, 
ki se šolajo za gostinski pok-
lic oziroma poklic natakar-
ja in kuharja, so nam zaupa-
li izkušeni kuharski mojstri.

Okusi Radol'ce so zna-
ni po tem, da v mesecu, ki 
je pred nami, lahko v sode-
lujočih restavracijah okuša-
te lokalne menije iz sledlji-
vih sestavin po enotni ceni. 
Ta je letos 26 evrov, sodelu-
je pa devet restavracij in go-
stiln. Poleg že omenjenih iz 
Lesc, Radovljice, Begunj in 
Podbrezij še Vila Podvin iz 
Mošenj.

Uvod v letošnje novembrske Okuse Radol'ce je bil pester popoldanski program, ki se je začel na 
Linhartovem trgu, zaključil pa ob dobri hrani.

Alenka Brun

Anton Meglič, Mitja Krnc, Martin Gluščič, Gašper Kordež, 
Uroš Štefelin in Aleš Tavčar / Foto: Alenka Brun

Brata Goran in Darijan Trope iz Gostilne Avguštin sta bila 
gostitelja uvodne večerje Okusov Radol'ce. / Foto: Alenka Brun

Milan Milanović (Gostišče Tulipan) se je predstavil z juho 
rdeče pese. / Foto: Alenka Brun

Na mladih svet stoji ... / Foto: Alenka Brun

Nejc Šmit in člani zasedbe Suho cvetje / Foto: Alenka Brun

Jelen je bil tokrat kralj glavne jedi. / Foto: Alenka Brun

Topla predjed: jezerka, krompir, žajbelj, hruška / Foto: Alenka Brun
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O bohinjskem 
vinu oziroma 
njihovi fer-
mentirani al-
koholni pijači 

iz domačega grozdja samo-
rodnic ter o potopu stekle-
nic v Bohinjsko jezero smo 
v našem časopisu že pisa-
li. In da so Bohinjci zade-
vo vzeli resno, pričajo tudi 
priznanja, ki jih pijača Bo-
hinc prejema na tekmova-
njih, kjer izbirajo najbolj-
ša tovrstna »vina« – Bohinc 
namreč posega po najvišjih 
mestih. Ga pa domačini ne 

morejo prodajati, tako da so 
steklenice namenjene zlas-
ti za darila in posebne do-
godke.

Bohinc ima tudi svojo 
predstavnico: ljubiteljsko 
vinsko kraljico Majo Sušnik, 
ki ima vse pravice in dolž-
nosti, ki običajno pritičejo 
vinskim kraljicam. Tokrat 
so Sušnikovi pri dvigu Bo-
hinca iz domačega jezera 
zaupali vlogo moderatorke.

Z ladjico Zlatorog so se 
glavni akterji od plaže (pri 
Kramarju) odpeljali do ne-
kaj metrov oddaljene plošča-
di, pri dvigu pa je ponovno 
sodeloval član DPVD Bohinj 
potapljač Robert Jensterle. 

Povedal nam je, da Bohinca 
sicer potapljajo na točno do-
ločeno mesto v jezeru, dan 
pred dvigom pa poskrbijo, 
da zaboj počaka na dvig bliž-
je obali.

Konec tedna so tako Bo-
hinca dvigovali že desetič. 
Vinski kraljici je pri pove-
zovanju dogodka pomaga-
la kraljična Lara Vovk, svoje 
pa je v vlogi župnika povedal 
tudi Frenk Zupanc. Za har-
moniko je tokrat poprijel kar 
sam kletar Bohinca Anton 
Ravnik. Krsto Tripič, idejni 
vodja projekta fermentirane 
alkoholne pijače iz grozdja 
bohinjskih brajd, pa nam je 
zaupal, da ker je šlo tokrat za 

jubilejni potop, bodo potopi-
li tri letnike. Leta 2019 so na-
mreč potop sicer izvedli, po-
tem pa je tudi njim zagod-
la epidemija. Takrat so po-
topili letnik 2018, ostala pa 
sta letnika 2019 in 2020, se-
daj pa so jima dodali še le-
tnik 2021. Odločili so se, da 
bodo tokrat potopili vsakega 
po šest steklenic, iz zaboja 
pa so pobrali kar lepo število 
steklenic preteklih letnikov. 
Nekaj pa jih je ostalo v zabo-
ju – za »arhivo«, kot pravijo. 
Ravno tako je nekaj dvignje-
nega vina šlo v kozarce že ta-
koj na obali in tudi vreme je 
šlo organizatorjem dogodka 
na roko.

Letošnji letnik bodo polnili 
naslednje leto, grozdja je bilo 
dovolj, kakšen pa bo končni 
izplen, kot se rad izrazi Tripič, 

pa bodo še videli. »Smo ga 
sprešali, macerirali, polnili pa 
ga bomo v juniju, juliju pri-
hodnje leto,« je sklenil.

KAČALINKI SE DOGAJA

Jogijska pravljica 
Anje Kralj Okorn  
Kačalinka Čalapin-
ka govori o sladkos-
nedi kači, ki išče 

prijatelja, prek tega pa otro-
kom poskuša predstaviti po-
men sprejemanja sebe ozi-
roma drugačnosti v družbi. 
Obenem pa otroke na ino-
vativen način – prek otro-
ških jogijskih položajev – 
spodbuja h gibanju. To je 
navdihnilo različne delavni-
ce joge za otroke, ki jo izva-
jajo po Kačalinkini zgodbi 
in se jih je prijelo ime kača-
linkanje. Anjo Kralj Okorn 
veseli, da so s tem prodr-
li tudi v številne slovenske 
šole in vrtce. Danes je po 
vsej Sloveniji več kot 1200 
kačalinkarjev, je zadovoljna 
Anja Kralj Okorn.

»«Očitno je gibalna pra-
vljica najmlajše dosegla prav 
v trenutku, ko so jo najbolj 
potrebovali. Nedvomno pot-
rebni ukrepi vlade, povezani 

s pandemijo covida-19, so 
žal terjali svoje stranske 
učinke, te pa so zelo moč-
no občutili prav otroci,« po-
udarja Anja Kralj Okorn in 
dodaja, da otroci ob izvaja-
nju pravljične joge s starši 
ali skrbniki navezujejo mo-
čan stik, se skupaj razgiba-
jo in nasmejijo. »Pravljična 
joga spodbuja otroško domi-
šljijo, krepi njihovo ustvar-
jalnost, pa tudi zavedanje 
svojega telesa. Pripomore 
h grajenju pozitivne samo-
podobe in zdravega, ljube-
čega odnosa do sebe in sve-
ta.« Pravljica pa je navdušila 

tudi nekatere lokalne ro-
kodelce. Meta Nelc, ki pod 
imenom Zverhookice kvač-
ka prikupne živali, je po nje-
ni podobi izdelala kvačkano 
Kačalinko skupaj z ostalimi 
prijatelji iz njene pravljice. 
»Tako je nastala Kvačkolin-
ka.« Škofjeloška umetnica 
Ana Bučar, ki ustvarja uni-
katni nakit iz lesa, pa je za 
najmlajše ustvarila otroške 
zapestnice z motivom Kača-
linke – kačalinkopestnice.

Ljubka Kačalinka pa je do-
bila celo svojo pesem, ki je 
nastala v sodelovanju s pevko 
Sašo Vipotnik. Kačalinkino 

pesem so po besedah Anje 
Kralj Okorn poslušalci zelo 
lepo sprejeli. Pesem je av-
torica pravljice pospremi-
la z jogijsko koreografijo, ki 
sta se je domislili s petletno 
hčerko Vito. Video je lahko 
v pomoč staršem in skrbni-
kom, ki bi želeli izvajati jogo 
za otroke in z veseljem sprej-
mejo roko, ki jih popelje v to 
zabavno aktivnost s številni-
mi pozitivnimi učinki.

Pravljica je prevedena tudi 
v angleščino, avtorica pa je 
ob igri z lastnimi otroki že 
dobila navdih tudi za knji-
žno nadaljevanje.

Glavna junakinja jogijske pravljice Kačalinka Čalapinka je v dobrem letu, kar je pravljica izšla, 
spodbudila delavnice joge, ki se jih je prijelo ime kačalinkanje, ter navdihnila unikatni leseni nakit in 
kvačkane izdelke, dobila je celo svojo pesem.

Mateja Rant

Delavnica joge za otroke po Kačalinkini zgodbi / Foto: arhiv Anje Kralj Okorn

Tokrat so potopili tri letnike ... / Foto: Alenka BrunKrsto Tripič in Anton Ravnik / Foto: Alenka Brun

DVIG BOHINCA

Ne boj se,
mi rečeš.
Objemi me
še zadnjič.
Naj tvoj objem
premaga vso bolečino.

Ne čakaj,
mi rečeš.
Vstani in objemi
cel svet,
ki se ti ponuja.

Ne joči,
mi rečeš.
Solze so
in vedno bodo
in smeh je tisti,
ki vedno zmaga.

Ne odidi,
ti rečem.
Vendar ti ne odgovoriš.
Tvoja pot je zadnja
in mene ni s teboj.

Ni te več

Kvačkolinka s prijatelji / Foto: arhiv Anje Kralj Okorn

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Maja Sušnik, Lara Vovk in Frenk Zupanc / Foto: Alenka Brun

Bohinca so letos dvignili že desetič. / Foto: Alenka Brun

  Sonja

»Naj bo ta pesem posvečena vsem tistim, ki jih ni več, 
ker so odšli za mavrico. Moji, tvoji, naši. Naj lučke in 
pesem gorijo njim v spomin,« je pripisala Sonja k pesmi 
in jaz se ji pridružujem. Meta
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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JUBILEJ PLANINSKE IN 
LOVSKE LEGENDE

Življenjska pot 
Franca Ekarja se 
je strmo in dina-
mično vzpenja-
la. Bil je alpinist 

in gorski reševalec, pa tudi 
uspešen gorenjski gospo-
darstvenik. Med drugim je 
bil član uprave v Gorenj-
skem tisku in direktor ta-
kratnega Gorenjskega sej-

ma. Izvoljen je bil tudi za 
predsednika sekcije zdru-
ženja slovenskih sejmov 
pri GZS. Poleg sodobnega 
razstavišča, ki je bilo spre-
jeto v svetovno združenje 
sejmov UFI, so v tistem 
času v Kranju zraven zgra-
dili tudi večnamensko halo 
z drsališčem olimpijskih 
standardov. Zaslužen je bil 
tudi za odmevne mednaro-
dne razstave o naravi, div-
jadi in lovstvu v Kranju, ki 

so bile odlična promocija 
slovenskega lovstva in lo-
vske organizacije. Ukvar-
jal se je z lovsko kinologijo. 
Izvoljen je bil tudi na po-
membne funkcije v Planin-
ski zvezi Slovenije (PZS). 
Poleg vseh drugih obve-
znosti je bil podpredse-
dnik Olimpijskega komi-
teja Slovenije (OKS), član 
sveta fundacije za šport in 
strokovnega sveta za šport 
MŠŠZ. Bil je pobudnik in 

vodja izgradnje Kranjske 
koče na Ledinah, tudi eden 
pobudnikov za izgradnjo 
Planinskega muzeja v Moj-
strani, štirideset let predse-
dnik Planinskega društva 
Kranj, aktivno je sodeloval 
tudi v slovenski osamosvo-
jitveni vojni leta 1991 na 
Gorenjskem.

Kot gorskega reševalca so 
slavljenca zapisali tudi med 
pionirje, pobudnike in po-
speševalce sodobnega he-
likopterskega reševanja. 
Leta 1979 je bil celo priso-
ten v helikopterju na Krvav-
cu, ko se je ta zrušil. Po ču-
dežu je nesrečo preživel in 
sodelovanje z GRS nadalje-
val. S Tomažem Jamnikom 
sta postala prva državna pr-
vaka v smučarski vožnji s 
čolni akia. Med svoje člane 
ga je sprejel osrednji avstrij-
ski alpinistični Klub OeAK 
in ga uvrstil med planinsko-
-alpinistične osebnosti klu-
ba. Bil je prvi Slovenec, ki 
je stopil na vrh sedemtiso-
čaka Peak Lenina, nato se je 
zgodil še alpinistični paki-
stanski Hindukuš, pred pet-
desetimi leti pa je bil vodja 
prve uspešne slovenske al-
pinistične odprave v Afriko, 
v masiv Mawenzija in Kili-
mandžara.

Franci, kot ga kličejo nje-
govi tovariši iz Lovske dru-
žine (LD) Jezersko, kjer je 

Sedemnajstega oktobra je osemdeseti rojstni dan praznoval znani slovenski alpinist, gorski reševalec in 
gospodarstvenik Franc Ekar. Rodil se je v Preddvoru, njegov oče je bil doma iz Nove vasi, mati iz Potoč.

Janez Kuhar

Družinsko praznovanje je bilo namenjeno dvema jubilejema: praznovali so 80. rojstni dan 
Franca Ekarja in 50. rojstni dan njegove hčerke Tine. Francu so podarili nove smuči, Tini pa 
kolo. / Foto: arhiv slavljenca

»Maj 1968«
Pozdravljeni, sprašujem za 
sina. Sin ima punco, ki ni pra-
va zanj. Sedaj se namenjata 
kupiti stanovanje in govorita o 
otroku, mene pa skrbi. Slišala 
sem tudi govorice, da ga vara. 
Zanima me tudi zdravje tašče, 
ki je hudo bolna.
Pozdravljeni, pustite sina, 
naj sam uredi zadeve. Videti 
je, da imata težave, ki jih si-
cer poskušata reševati, eden 
od korakov v to smer je tudi 
iskanje skupnega stanovanja. 
Predvsem pa ne poslušajte 
govoric, ki krožijo. Zaupati 
morate sinu, da ve, kaj poč-
ne s svojim življenjem, in ga 
pustiti, da naredi svoje napa-
ke in se iz njih tudi kaj nauči. 
Ne morete ga imeti zavitega v 

vato. Vaša tašča je hudo bolna 
in opešana. Poskrbite zanjo 
najbolje, kar lahko, in ji tudi 
ugodite, kolikor le morete. Saj 
velikih zahtev tako nima več. 
Za dediščino po njej pa se bo 
po njeni smrti vnela kar huda 
»bitka«. Vaš mož ne bo edi-
ni dedič, čeprav vidva skrbita 
zanjo, saj obstaja tudi nujni 
delež dedovanja za njene dru-
ge otroke. Lep pozdrav.

»Parcela«
Pozdravljeni, Tanja. S sose-
dom imamo na sodišču zadevo 
zaradi dela parcele, ki si jo je 
sosed prisvojil in jo tudi upo-
rablja, mi pa nismo vedeli, da 
je naša. Slučajno smo izvedeli, 
da jo že leta uporablja, čeprav 
ni njegova.

Pozdravljeni, videti je, da se 
bo zadeva razpletla v vašo 
korist. Videti pa je tudi, da 
boste imeli s tem več stro-
škov, kot bi jih imeli s proda-
jo tega delčka parcele. Sosed 
ni tako slab, kot je na prvi 
pogled videti. Pišete, da se s 
sinom bolje razumete kot z 
očetom. Mogoče se posku-
site kaj pogovoriti s sinom, 
da bi zadevo uredili zunaj 
uradnih poti, saj bo to tako 
vas kot sosede drago stalo. 
Saj veste, sodni mlini meljejo 
počasi, stroški pa dandanaš-
nji hitro rastejo. Premislite! 
Srečno.

»Španski bezeg«
Draga Tanja, rada bi zamenja-
la službo, pa ne vem, ali mi bo 
uspelo. Prav tako me zanima, 
ali bova s trenutnim fantom 
ostala skupaj.
Seveda ti bo uspelo. Karte 
so ti pokazale, da imaš zelo 
dobre možnosti za menja-
vo službe oziroma da boš 

dobila to službo, ki jo imaš 
ogledano že nekaj časa. Kar 
počasi pristopi k reševanju 
te težave, ki niti ni težava, 
samo tvoja pomanjkanje sa-
mozavesti in sramežljivost 
te ovirata. Postavi se zase in 
drzni si že vendar poseči po 
tistem, kar ti je všeč. In že sva 
pri tvojem drugem vprašanju 
o fantu, s katerim si že ne-
kaj časa skupaj. Saj veš, da 
ni pravi, kajne? Drugače niti 
ne bi spraševala, ali bosta 
ostala skupaj. Tudi na tem 
področju se podcenjuješ in 
ostajaš z njim, čeprav veš, da 
ti ta zveza ne ustreza. Videti 
je, da ti bo nova služba poleg 
zadovoljstva na delu prinesla 
tudi novega partnerja in novo 
zvezo, ki te bo zadovoljila. 
Videti je, da imaš na voljo 
veliko lepih možnosti, samo 
opogumi se oziroma dovoli 
si, da posežeš po njih. Kaj-
ti brez muje se še čevelj ne 
obuje. Ne dovoli, da ti lepe 
stvari uidejo! Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 
12 dečkov in 8 deklic. Najtežji in najlažji sta bila dečka. 
Najtežji je tehtal 4660 gramov, najlažjemu pa je tehtnica 
pokazala 2375 gramov. Podatkov o rojstvih v jeseniški po-
rodnišnici nam ni uspelo dobiti, objavljeni bodo prihodnji 
teden.

Dne 22. oktobra 2022 sta v Radovljici sklenila zakonsko 
zvezo Duncan Alexander Frederick Weaver in Kaja He-
gedič.

Novorojenčki

Mladoporočenci

zdaj častni član, dolga leta 
pa je bil njen starešina, je 
kljub letom še poln ustvar-
jalnih načrtov. Je tudi velik 
naravovarstvenik in zago-
vornik visokih etičnih načel 
v lovu. Med letoma 2002 
in 2006 je bil celo župan 
Preddvora. Veliko zaslug 
ima pri zbiranju zgodo-
vinskega gradiva o alpiniz-
mu, planinstvu in lovstvu 

na Gorenjskem ter je soav-
tor kronike Jezersko lovstvo 
skozi čas.

Pravzaprav je vse slavljen-
čevo življenje zapisano pla-
ninam, naravi in lovstvu. Še 
vedno rad planinari, smu-
ča ter gre na kakšen lažji 
lov na gamsa. Danes Franc 
Ekar pravzaprav velja za ve-
liko planinsko in lovsko le-
gendo.

Ob tokratnem visokem 
življenjskem jubileju spre-
jema slavljenec čestitke šte-
vilnih alpinističnih osebno-
sti, lovskih tovarišev in pla-
ninskih prijateljev, tudi iz 
evropskega alpskega pod-
ročja. Praznovanje njego-
vega rojstnega dne v dru-
žinskem krogu pa so zdru-
žili še s hčerinim abraha-
mom – Tina je namreč do-
polnila petdeset let. Njemu 
so podarili nove smuči, Tini 
pa cestno kolo. Sicer pa ima-
ta zakonca Marjeta in Franc 
Ekar tri otroke in šest vnu-
kov.

Franc Ekar / Foto: osebni arhiv
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Sedem zgodb 
izpod peresa 
priljubljenega 
pisatelja Ivana 
Sivca. Sedem 
grenkih usod 
s toplimi žarki 
svetlobe: Vojko 
Gašperut, Jože 
Okoren, Darko 
Đurić, Anka Vesel, 
Damjan Peklar, 
David Razboršek 
in Benjamin 
Žnidaršič. 
Preberite njihove 
zgodbe in 
spoznali boste, da 
so naše vsakdanje 
težave v resnici 
tako majhne. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15 208 strani, trda vezava

EUR

Priljubljeni pisatelj 
Ivan Sivec je knjigo 
posvetil Sloveniji, ki 
jo ima neizmerno 
rad in ji želi vse 
najboljše. Prebrali 
boste zgodbe 
o dveh mladih 
zdravnikih, ki 
povsod naletita 
na ovire, o eni 
od številnih 
radijskih postaj 
na naših tleh, o 
pasjem prijatelju, 
katerega družba je 
velikokrat boljša 
od človeške, o 
zakoncih, ki se 
jima šele v času 
covida-19 odprejo 
oči …
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15 200 strani, trda vezava

EUR

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

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

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

                        + poštnina

25
EUR

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

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 18. 
novembra 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 
glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

www.gorenjskiglas.si
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»Potem so me odpeljali k 
nekemu psihiatru na Reko. 
Zaradi mene so ga vrgli iz 
postelje, a ker so se poznali, 
ni bilo panike. Spet je trajalo 
več dni, da sem prišel k sebi. 
Špela je brez zadrege pove-
dala, zakaj in kdaj sem dobil 
napad.«

Gorazd nadaljuje: »Hva-
la Bogu! Ker če ne bi, mi 
zdravnik ne bi znal poma-
gati. Spet bi me pošiljal od 
Poncija do Pilata, spet bi do-
bil le zdravila, drugega nič. 
Špela mi je ves čas stala ob 
strani, me bodrila in podpi-
rala. Priznam, da dolgo časa 
sploh nisva imela spolnih 
odnosov. Ni šlo. Ko se danes 
oziram nazaj, ko študiram, 
kaj vse se je dogajalo na te-
rapijah, se tudi zavedam, 
da bi bilo marsikaj drugače, 
tudi življenje ne bi bilo tako 

kruto do mene, če moji do-
mači spolnega nasilja ne bi 
pometli pod preprogo. Ker 
pa jih je bilo še bolj sram kot 
mene, so to storili, prepri-
čani, da mi bodo naredili 
uslugo. V času zdravljenja 
sem srečal še nekaj ranjenih 
duš. Imele so podobne teža-
ve. Spomnim se študentke z 
dalmatinskega otoka. V ne-
kem kampu je že kot sedem-
letna prodajala domače kro-
fe. Ko je prišla prvič domov 
vsa okrvavljena med noga-
mi, je mamo zanimalo le, 
kje je izgubila denar. V pa-
niki, ko je zbežala iz prikoli-
ce, v katero jo je zvlekel neki 
moški, ji je padel iz žepa. Ob 
njeni zgodbi tudi moja ni 
bila več tako strašna kot na 
začetku. Žal se je tudi dru-
gim dogajalo podobno kot 
meni: vrsto let lahko živimo 
z zlorabo in jo toleriramo, 
potem pa se zgodi trenutek, 
ko v nas nekaj eksplodira in 
vse potlačene travme privre-
jo na dan.

Presrečen sem bil, da mi v 
obdobju, ko sem bil na tleh, 
Špela ni obrnila hrbta. Tudi 
če bi mi ga, bi jo razumel. 
Poznala sva se komaj kaj, 
nihče ji ne bi zameril, če bi 
vrgla puško v koruzo, ko sem 
doživel panični napad. Me 
pa prime jeza, pa se oproš-
čam, ker bom še to povedal, 
ko preberem v medijih, da 
spolni nasilneži, ki jih pri-
peljejo na sodišče, po nava-
di dobijo le kakšno zelo milo 
pogojno kazen. Mar tisti, ki 
jim dajo odpustke, ne vedo, 
da so uničili otroku življe-
nje? Smo izrabljeni res tako 
malo vredni?

Skoraj dve leti me je Špela 
vozila na Reko, ker sem bil 
nesposoben, da bi sedel za 
volan. Bil sem tudi na dalj-
ši bolniški, ljudje so govorili, 

da sem zbolel 'na živcih'. S 
Špelo sva živela skupaj, a 
sva imela podobne odno-
se, kot bi bila brat in sestra. 
Včasih sem bil jezen na ves 
svet, takrat bi jo najraje od-
rinil od sebe, žalil, morda 
celo udaril. A sem se zadr-
žal. Še dobro, da sva se po-
govarjala. Lahko sem ji raz-
ložil, kakšna čustva me spre-
letavajo.

O domačih preveč ne bi 
rad govoril. Mama in oče 
sta se še zmeraj pogovar-
jala le preko babice. Kdor 
takšnih pogovorov ne poz-
na, ne more verjeti, da sploh 
lahko obstajajo. Tudi v času, 
ko je imela mami kemote-
rapijo, ni bilo dosti drugače. 
Je pa res, da je bil oče večji 
optimist kot vsi drugi sku-
paj. Verjel je, da bo mami 
ozdravela, pa je res. Edini 
vidni spomin na bolezen, ki 
ji je ostal, so bili redki in čis-
to sivi lasje. Ni jih barvala. 
Vsako jutro, ko se je pogle-
dala v ogledalo, se ji je zdelo, 
da je zaradi njih še bolj živa, 
kot bi bila sicer. Enkrat sre-
di novembra 2017 je zače-
la bolehati naša Urška. Pos-
tajala je še bolj tiha, zapr-
la se je vase, precej je shuj-
šala. Povedal sem že, da mi 
je sestrica ogromno pome-
nila, rad sem jo imel, vse bi 
dal zanjo. Huda bolezen, za 
povrh pa še prirojene srčne 
težave so nekega lepega je-
senskega večera za zmeraj 
zatisnile njene oči. Tega, 
kako hudo mi je bilo, vam 
sicer nisem hotel povedati, 
a če vztrajate …

Njena smrt nas je čisto po-
trla. A tudi težki trenutki lju-
dem ne zavežejo strupenih 
jezikov. Že na samem pog-
rebu je Špela ujela na ušesa, 
ko sta se dva pogovarjala, češ 
kakšni reveži smo: hčerka, 

ki je bila 'zaostala', je umrla, 
jaz pa, ki sem ostal, sem pa 
'psiho'. Še dobro, da sem za 
te čveke izvedel kasneje, ker 
bi tistima že posvetil!

Urškina smrt mi je kljub 
vsemu pomagala, da sem 
lažje našel pot k sebi. Obi-
ski psihiatra mi niso bili več 
odveč, začel sem verjeti, da 
mi bodo terapije pomagale. 
Tudi Špele nisem več odri-
val od sebe. Vsak dan sem si 
neštetokrat ponavljal, kako 
srečen sem lahko, da me 
ima rada, da me ni zapusti-
la. Pomagala mi je, da sem 
našel drugo službo, primer-
nejšo moji izobrazbi.

Potem je prišel covid. Cel 
svet je znorel, nisem bil več 
edini. S Špelo sva začela de-
lati od doma, s psihiatrom 
sem se videval le po Sky-
pu. Najprej se mi je zdelo, 
da gre vse v narobno smer, 
a karantena, v kateri sva se s 
Špelo znašla, ni bila napač-
na. V nemogočih trenut-
kih, ko so tudi najini prija-
telji trdili, da smo se znaš-
li sredi svetovne zarote, sva 
postala še močnejša. Vsak 
prosti trenutek sva preži-
vela na sprehodih na tistih 
hribovskih poteh, kjer sva 
vedela, da ne bova nikogar 
srečala. Letos, konec febru-
arja, smo šli z mojim psi-
hoterapevtom še zadnjič na 
večerjo. 'Od danes naprej se 
bomo družili le še kot prija-
telji,' mi je rekel. V torek, 8. 
marca, sva se s Špelo poro-
čila. Bova imela kdaj druži-
no? Upam, da se bo najina 
želja izpolnila. Morda bom 
o svoji travmi napisal knji-
go ... Na vsak način pa si že-
lim, da bi starši bolj pazili 
na svoje otroke. Če bi bili 
tudi moji bolj pozorni, če 
ne bi molčali, bi bilo marsi-
kaj drugače.«

Milena Miklavčič

Jesenska ajdova potička
Buče in kostanj, jesenska 

darova, ki jih lahko uporabi-
mo na slan ali tudi na sladek 
način. In ker je vsako živilo 
najbolj okusno in hranljivo 
v svoji sezoni, je prav, da se 
buč in kostanja najemo se-
daj. Da bo malo drugače, iz 
njih pripravimo jesensko aj-
dovo potičko.

Za pripravo jesenske aj-
dove potičke potrebujemo: 
za kvašeno testo: 250 g aj-
dove moke, 250 g pšenične 
moke, pol kocke kvasa, 50 g 
masla, 50 g sladkorja, 1 va-
niljev sladkor, 1,5 dl vode, 1 
dl mleka, lupinica ene bio 
limone, 1 žlička soli; za na-
dev: 1 srednje velika hoka-
ido bučo, 300 g kuhane-
ga in olupljenega kostanja 
(kostanj kuhamo malo manj 

kot običajno), 2 dl mleka, 80 
g sladkorja, 100 g piškotnih 
drobtin, ščep soli, 1 vanilin 
sladkor, lupinica ene bio li-
mone.

Priprava testa: Kvas nad-
robimo v skodelico, potrese-
mo z žličko sladkorja in žlič-
ko moke ter zalijemo z mlač-
nim mlekom. Pustimo sta-
ti 10 minut, da kvas vzhaja. 
Vodo zavremo, z njo popa-
rimo ajdovo moko in dobro 
premešamo. Ohladimo do 
mlačnega in nato primeša-
mo pšenično moko, stoplje-
no maslo, sladkor, vanilin 
sladkor, sol, limonino lupi-
nico ter vzhajan kvasec. Vse 
skupaj zgnetemo v testo, ki 
ga nato vzhajamo eno uro.

Priprava nadeva: Bučo olu-
pimo, odstranimo semena, 

narežemo na manjše košč-
ke, stresemo v posodo in ra-
hlo solimo. Prilijemo tri žli-
ce vode ter na srednji tem-
peraturi dušimo, da se buča 
zmehča. Ko je buča kuha-
na, jo pretlačimo v pire. Ku-
han in olupljen kostanj zali-
jemo z mlekom, zavremo ter 
kuhamo 10 minut. Mleko 

odlijemo in prihranimo za 
kasneje. Kostanj zmeljemo 
do gladkega. V posodi sku-
paj zmešamo bučni in kosta-
njev pire, sladkor, vaniljev 
sladkor, piškotne drobtine 
ter limonino lupinico. Pos-
topoma dodajamo še mleko, 
ki je nam ostalo od kuhanja 
kostanja. Količino tekočine 

prilagodimo temu, da dobi-
mo mazav nadev.

Sestavljanje potičke: 
Vzhajano testo razdelimo 
na dva enaka dela in vsak del 
razvaljamo v pravokotnik, 
pri čemer naj bo ena stra-
nica precej daljša od druge. 
Vsak pravokotnik namaže-
mo s pripravljenim nade-
vom in zvijemo v potičko ter 
jo preložimo na pekač, prek-
rit s peki papirjem, kjer naj 
vzhajajo še 30 minut. Nato 
pekač postavimo v pečico, 
ogreto na 180 °C, ter peče-
mo 40 minut.

Nasvet: Količina sladkorja 
v nadevu je odvisna od slad-
kosti kostanja. Prilagodimo 
ga okusu. Nadev lahko še do-
datno obogatimo s cimetom, 
rumom in/ali rozinami.

Erika Jesenko

Z uživanjem kakijev oskrbimo telo z energijo in veliko dozo 
betakarotena, ki je odličen za imunski sistem. Nezreli lahko 
dozorijo, če jih damo na toplem v vrečko skupaj z jabolkom. 
Zrele zmeljemo v sadno kašo in uporabimo za sladice, nare-
zane na koščke pa dodamo rižu, perutnini, ribam in sadnim 
solatam. Izvrstno se kombinirajo tudi z jogurtom, sirom in 
skuto.

Kakijeva marmelada z ingverjem
Potrebujemo 1,5 kg zrelih kakijev, 500 g želirnega sladkorja,  
1 limono, 15–25 g svežega ingverja in limonino lupinico.
Kakije razpolovimo, očistimo, odstranimo peške in jih v me-
šalniku zmeljemo. Lahko jih pretlačimo tudi skozi cedilo. Do-
damo sladkor, naribano limonino lupinico, sok limone ter po 
lastnem okusu svež nariban ingver. Marmelado kuhamo od tri 
do pet minut, med kuhanjem pa jo večkrat dobro premešamo. 
Ko je kuhana, jo še vročo prelijemo v čiste kozarce, ki jih dobro 
zapremo. Če kakiji niso dovolj zreli, bo marmelada trpka.

Kakijev kruh
Potrebujemo 220 g moke, 2 jajci, 300 g trsnega sladkorja, pol 
skodelice rozin, 1,5 dl olja, četrt žličke pecilnega praška, pol žličke 
mletega muškatnega oreščka, pol mletih nageljnovih žbic, pol 
žličke mletega pimenta, pol žličke mletega cimeta, 2,3 dl kakijeve 
kaše, po ščepec sode bikarbone in soli.
V posodi najprej zmešamo olje in sladkor. Temu primeša-
mo jajca in kakijevo kašo. Vse skupaj dobro zmešamo. Moki 
nato primešamo začimbe in to dodamo kakijevi zmesi. Na 
koncu dodamo še rozine in zmešamo, da dobimo primerno 
testo za kruh. Pripravimo primerno veliko posodo ali model 
za pečenje in ga namastimo ter pomokamo, da se kruh ne bo 
prijel. Do polovice napolnimo z vsem pripravljenim testom. 
Pečemo približno 50 minut pri 180 °C. Po želji lahko tak kruh 
tudi zamrznemo.

Kakijev posladek s pimentom
Za dve osebi potrebujemo 4 kakije, jabolko, 2 limoni, 2 žlici rozin, 
2 poravnani žlički pimenta in stepeno smetano.
Po dva kakija damo na krožnik in razrežemo na štiri dele, tako 
da se na sredini še držijo skupaj. Na sredo damo po pol žlice 
rozin, ob kakijih pa razporedimo jabolko, ki smo ga nareza-
li na lističe. Ožamemo limoni in sadje prelijemo s sokom. 
Na vsak kaki dodamo žlico stepene smetane in potresemo 
s pimentom.

Kaki z vinom
Za vsako osebo potrebujemo 1 kaki, aromatično belo vino (npr. 
rumeni muškat) in zmlete mandlje.
Kaki damo v skodelico ali širok kozarec in previdno narežemo 
na osem režnjev tako, da se na sredini še držijo skupaj. Prili-
jemo belo vino, na primer muškat, potresemo z žlico zmletih 
mandljev in pred užitjem pustimo malo stati. Lahko poskusi-
mo tudi z redčim vinom, na primer teranom.

usode

L a h k e  j e d i

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencStarši, pazite na svoje otroke!

Bridke izkušnje, 3. del
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Veselo martinovanje
Tržič – Društvo invalidov Tržič vabi na veselo martinovanje, ki 
bo 9. novembra ob živi glasbi v gostišču Smuk. Prijave zbirajo 
v društveni pisarni do 4. novembra.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bo v četrtek, 3. novembra, ura 
pravljic, ki jo bo obiskala Grofica, ob 17. uri. V petek, 4. novem-
bra, bo Brihtina pravljična dežela za tiste predšolske otroke, 
ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri.

IZLETI

Na Veliki Badin
Tržič – Še danes, v sredo, 2. novembra, se lahko prijavite na 
izlet Društva upokojencev Tržič, ki v petek, 4. novembra, vabi 
na pohod na Veliki Badin – ušesa Istre. Za več informacij in 
prijave pokličite v pisarno društva.

OBVESTILA

Telovadba za najlepša leta
Preddvor – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo danes, 
v sredo, 2. novembra, od 17. do 18. ure v gradu Dvor Telovad-
ba za najlepša leta. Telovadba bo potekala na stolih in stoje. 
Razgibali boste vse dele telesa – letom primerno. S seboj 
prinesete samo dobro voljo in nasmeh in pridite v udobnih 
oblačilih. Vabijo udeležence vseh starosti.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sreda, 2. 11.
13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 PR HOSTAR 2
16.50 VESELA POŠASTNA DRUŽINA 2, 
sinhro.
19.00 NASMEH
18.15, 20.45 ČRNI ADAM
21.15 NOČ ČAROVNIC SE KONČA

20.00 POT V RAJ
13.45, 15.50, 18.00 KUNG FU TAČKE, 
sinhro.
14.30 ZMAJEV JEZDEC, sinhro.
14.45 GAJIN SVET 2
14.15, 16.15 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
sinhro.

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

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

2. 11. sre. Dušanka 6.45 16.47

3. 11. čet. Silva 6.46 16.45 

4. 11. pet. Drago 6.48 16.44

5. 11. sob. Zahar 6.49  16.43

6. 11. ned. Lenart 6.50 16.41

7. 11. pon. Engelbert 6.52 16.40

8. 11. tor. Bogomir 6.53 16.39

desetdnevna vremenska napoved
Sreda 
2. 11.

7/16 °C

Ponedeljek 
7. 11.

6/14 °C

Četrtek
3. 11.

Petek
4. 11.

Sobota
5. 11.

Nedelja 
6. 11.

8/14°C 7/12 °C 4/9 °C 6/13 °C

Torek
8. 11.

Sreda
9. 11.

Četrtek
10. 11.

Petek
11. 11.

4/12 °C 3/11 °C 2/10 °C 1/9 °C

Nadležnih smrdljivcev vse več
Nadpovprečno topla leta pospešujejo tudi razvoj smrdljivcev. Nadležne žuželke te dni iščejo ugodne 
lokacije za prezimovanje, zato silijo v naše domove.

Kranj – Na balkonskih ogra-
jah, oknih in okenskih poli-
cah, fasadah hiš v teh dneh 
ne manjka t. i. smrdljiv-
cev, kakor pogovorno reče-
mo ščitastim stenicam, ki 
so po videzu podobne hro-
ščem in ob ogroženosti iz-
ločajo neprijeten vonj. Veči-
noma gre za rastlinske ško-
dljivce, tople mesece preži-
vijo v naravi, s približeva-
njem zime pa začnejo iska-
ti lokacije za prezimova-
nje. Lahko se naselijo v ro-
letah, manjših odprtinah 
fasade, med okenske okvir-
je …, marsikateremu pa se 
uspe izmuzniti tudi v not-
ranje prostore stavb. »Ka-
dar imamo tople jeseni, so 
te žuželke zelo aktivne, jih 
je pa letos veliko, saj jim je 
zelo ustrezalo izredno suho 
in vroče poletje, kajti priha-
jajo iz toplega okolja. To je 
tudi posledica podnebnih 

sprememb zaradi segreva-
nja, kar nam prinaša nove 
škodljivce, suša pa pospe-
šuje njihov razvoj,« je poja-
snila specialistka za rastlin-
sko pridelavo na Kmetijsko-
-gozdarskem zavodu Kranj 
Marija Kalan.

Vsako leto jih bo več
Med ščitaste stenice sicer 

sodi več kot štiri tisoč vrst žu-
želk, v Sloveniji je med naj-
pogostejšimi zelena smr-
dljivka, pojavlja se sivi smr-
dljivec, v zadnjih letih pa se 
je razširila tudi marmori-
rana smrdljivka, tujerodna 

invazivna stenica, zaradi ka-
tere so zaskrbljeni v kmetij-
ski pridelavi. »Marmorirana 
smrdljivka izvira iz vzhod-
ne Azije, leta 2004 je bila 
naključno prinesena v Švi-
co, v Sloveniji pa je bila prvič 
najdena leta 2017 na Gori-
škem. Do danes se je razši-
rila po ozemlju celotne drža-
ve in po petih letih jo že pov-
sod močno zaznavamo. Bo 
pa teh škodljivcev vsako leto 
več, veliko zaporednih let je 
bilo nadpovprečno toplih, le-
tos sta se nam podaljšala po-
letje in jesen in vse to godi 
razvoju marmoriranih smr-
dljivk. Če se bodo suha in 
vroča poletja nadaljevala, se 
bodo še bolj množile. Imajo 
enega ali celo dva rodova le-
tno, če je jesen dolga in ugo-
dna,« je pojasnila.

Skrbi jo tudi rast popula-
cije invazivnih azijskih po-
lonic, ki prav tako v tem 
času iščejo špranje in dru-
ga prezimovališča ter zna-
jo v prihodnjih letih povzro-
čati precej težav. »Videli 
bomo, kakšna bo situacija 
spomladi, ko bodo spet ak-
tivne. Če zima ne bo preveč 
mrzla ali če prezimujejo bli-
zu oken, pri katerih uhaja to-
plota, imajo boljše pogoje za 
preživetje. Isto velja za smr-
dljivce: zavlečejo se v razpo-
ke ogretih hiš in stanovanj, 
tam otrpnejo in čez zimo po-
čivajo.«

Škoda v poljedelstvu
Marmorirane smrdljivke 

se lahko hranijo na več kot 
tristo rastlinah. »Povzroča-
jo predvsem škodo vrtnar-
jem na plodovkah. V polje-
delstvu za zdaj tega še ne za-
znavamo toliko, sicer pa ži-
vijo širše v naravi in se pre-
hranjuje z listi različnih 
rastlin, jeseni pa iz narave 
začnejo pritiskati na lokaci-
je, ki so toplejše, v glavnem 

na južne lege,« je pojasnila 
Kalanova.

Da bomo nadležnim smr-
dljivcem preprečili vstop v 
stavbe, ne bo odveč pogle-
dati za morebitnimi odprti-
nami, skozi katere bi lahko 

prišli v notranje prostore, in 
jih odpraviti, pomaga tudi 
namestitev mrež proti in-
sektom. Če kljub temu na-
letimo na smrdljivce, jih od-
stranimo nežno, saj med ob-
rambo izločajo oster vonj.

Ana Šubic

Smrdljivce lahko ta čas najdemo na fasadah hiš, balkonskih 
ograjah, oknih ... / Foto: Primož Pičulin

Če naletimo na 
smrdljivce, jih 
odstranimo nežno, saj 
med obrambo izločajo 
oster vonj.

Radovljica – V Galeriji Šivčeva hiša od srede, 2. novembra, 
do sobote, 5. novembra, organizirajo počitniške delavnice 
Igriva arhitektura. Dveurne delavnice, na katerih bodo otroci 
spoznavali arhitekte z različnih delov sveta, pripravlja Center 
arhitekture Slovenije. Začenjajo se ob 10. uri in so brezplačne, 
predhodne najave niso potrebne.

Počitniške delavnice Igrive arhitekture

Radovljica, Lesce – V leto-
šnjem letu praznujeta sto-
letnico dve priznani tovar-
ni v radovljiški občini. Go-
renjka, katere jubilej so v 
Muzejih radovljiške občine 
že zaznamovali z razstavo v 
Povezovalnem hodniku Ra-
dovljiške graščine, in Veri-
ga Lesce. Tudi nanjo niso 
pozabili, poudarjajo v mu-
zeju, zato vabijo vse nekda-
nje zaposlene in tudi druge, 
ki na Verigo hranijo spomi-
ne in predmete, fotografi-
je ..., da v četrtek, 3. novem-
bra, ob 10. uri pridejo dogo-
dek, poimenovan Muzejska 
kavarna.

»Dobimo se na recepciji 
Čebelarskega in Mestnega 
muzeja v Radovljiški grašči-
ni. Ob kavi in posladkih se 
bomo pogovarjali o delu in 
življenju v tovarni in obuja-
li spomine na pretekle čase. 
Hkrati bomo zelo veseli, če 
nam ob tej priložnosti prine-
sete pokazat predmete, po-
vezane z Verigo, ki jih hra-
nite doma.«

Rezultat raziskovanj in-
dustrijske dediščine v obči-
ni bodo v muzeju predsta-
vili decembra, ko bo izšla 
monografija o industriji v 
občini Radovljica, je poja-
snila kustosinja Mestnega 
muzeja Katja Kreutz Prap-
rotnik.

Muzejska kavarna o 
tovarni Veriga Lesce
Marjana Ahačič

Zelena smrdljivka, ena najpogostejših vrst ščitastih stenic  
v Sloveniji / Foto: Primož Pičulin

Jesenice – V novembru, ki je mesec boja proti odvisnosti, bo 
na Jesenicah potekal niz dogodkov, predavanj in delavnic. 
Med drugim pripravljajo predavanje Barbke Špruk z naslovom 
Moja pot iz depresije, tesnobe, panike, anksioznosti, ki bo v 
torek, 22. novembra, ob 17. uri v Kolpernu. Mladi lahko tudi 
brezplačno drsajo v ledni dvorani Podmežakla.

Mesec boja proti odvisnosti
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SKORAJ nov sobni kamin, sive barve, 
s cevmi in podložnim steklom, ugodno, 
tel.: 031/534-011 22002730

HOBI
IŠČEM

ODLIKOVANJA, značke, kovance, sli-
ke, ure, srebrnino, luči in druge stvari, 
tel.: 068/173-293 22002740

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADE mucke in 4 mesece stare kuž-
ke mešančke, tel.: 041/851-862  
 22002725

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PRIKOLICO za prevoz gorske kosilni-
ce BCS, tel.: 041/482-547 
 22002731

SAMONAKLADALNO prikolico Sip 
16 m3, cena 700 EUR, tel.: 041/762-
603  
 22002722

KUPIM

TRAKTOR in vrtavkasto brano, tel.: 
068/150-640 
 22002739

TRAKTOR, znamka in model nista po-
membna, lahko tudi v slabšem stanju, 
tel.: 070/112-619 
 22002659

PRIDELKI
PRODAM

KRMNI krompir, tel.: 031/828-955  
 22002729

NEŠKROPLJENA jabolka (voščenka, 
bobovec, ontario, krivopecelj ...) in sok 
3-krat 5 l, tel.: 040/266-311  
 22002742

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele barve, pred ne-
snostjo, in kg bele piščance. Pripelje-
mo na dom, Matej Bulovec, s.p., Mla-
karjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-
113  
 22002719

2 telički simentalki, stari 7 in 14 dni, 
tel.: 040/529-834 
 22002737

BIKA simentalca, starega 1 leto, tel.: 
031/347-099 
 22002726

BIKCE in telice simentalke, od 200 kg 
dalje, in pajek Deutz fahr, širina 4 m, 
tel.: 031/585-345 
 22002735

KRAVO simentalko po izbiri, eko reja, 
ter puhalnik s cevmi in traktor IMT, 33 
km, letnik 1977, tel.: 040/885-407  
 22002723

LEPE šentjernejske peteline in doma-
čega pujska za zakol, tel.: 041/851-
862  
 22002724

TELIČKO simentalko, staro 7 tednov, 
tel.: 040/298-300 
 22002738

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163  
 22002721

BELJENJE in ostala slikopleskarska 
dela vam nudim Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909  
 22002616

Rezultati – žrebanje 30. 10. 2022
11, 13, 14, 20, 21, 30, 39 in 8

Loto PLUS: 3, 6, 10, 17, 18, 29, 37 in 1
Lotko: 7 8 0 2 7 3

Sklad 2. 11. 2022 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 2. 11. 2022 za PLUS: 1.430.000 EUR
Sklad 2. 11. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 30. 9. 2022  
v Gorenjskem glasu je bilo podjetje Avtohiša Vrtač d.o.o. iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: vikend paket VW 
ID.5 – Jožef Vunšek, Radomlje, 2. nagrada: enodnevna upora-
ba VW ID.5 – Franc Žemva, Bled, 3. nagrada: poklanja Gorenj-
ski glas – Stane Jarc, Škofja Loka. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci križanke Jesenska izobraževanja na Založbi Malinc 
z geslom: ZALOŽBA MALINC, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu 14. oktobra 2022 so: TONČKA KAMENŠEK, Trnje 3, 
42226 Železniki, ki prejme 3 knjige, STANE TOMAŽIČ, Turkova 
ul. 13, 1215 Medvode, ki prejme 2 knjigi, MILER SLAVKO, Žu-
pančičeva 2, 4260 Bled, ki prejme 1 knjigo. Nagrajenci nagrade 
prejmejo po pošti. ČESTITAMO!

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

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

                        + poštnina

15Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana    

EUR

Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa št. 81, ki je izšel 
11. oktobra 2022, z geslom Sirnina nastane pri koagu-
laciji mleka, je glavno nagrado prinesla Nacetu Oštirju 
iz Zgornje Besnice, ter drugo in tretjo nagrado Francu 
Žemvi z Bleda in Nevenki Meglič iz Tržiča. Vsem nagra-
jencem čestitamo!

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! 

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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

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

                        + poštnina

14,80Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

EUR

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

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

                        + poštnina

13160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

EUR

TOPLOTNE ČRPALKE

 
DOBAVA TAKOJ

IZE d.o.o 
Golniška c. 68 a, 4000 KRANJ
041 669 742

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

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

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

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

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

NEPREMIČNINE
GARAŽE
ODDAM

GARAŽO na Planini pri toplarni, za dalj-
še obdobje, tel.: 031/549-008  
 22002741

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

VW T - Cross, letnik 2021, prevoženo 
11.500 km, tel.: 031/605-223  
 22002728

KUPIM

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

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 zimske gume Continental, 195/65 
R 15, na platiščih, 4 vijaki, za Peugeot 
308, tel.: 059/930-270, 041/722-
564 22002734

TEHNIKA
PRODAM

BARVNI TV, ekran 37 cm, malo rab-
ljen, cena 10 EUR, tel.: 041/276-485 
 22002733

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 22002736

KURIVO
PRODAM

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

SUHA mešana drva in gabrove “rajkelj-
ne”, možna dostava, tel.: 031/229-
151 22002727

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

3 fotelje, kot nove, cena 60 EUR, tel.: 
041/276-485 22002732

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

KAKO  
IZDELAMO 
JOGURT, SIR, 
MASLO

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

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

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

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm   

                        + poštnina

25
EUR

NOVO



24 Gorenjski glas
sreda, 2. novembra 2022

info@g-glas.si

Ogled Turkovega brezna predstavlja nepozabno izkušnjo, ki so jo obiskovalcem pred kratkim omogočili 
jamarji Društva za raziskovanje jam Kranj.

Rovte – Pogled v črnino, str-
mo pobočje, vlaga, mraz … 
Tako nekako bi lahko opisa-
la svoje misli pred vstopom 
v Turkovo brezno, ogledom, 
ki ga je v soboto organiziralo 
Društvo za raziskovanje jam 
Kranj (DZRJK). Čeprav na 
prvi pogled luknja v pobočju 
hriba Mali vrh ni videti nič 
posebnega, se v njej skriva 
več kot osemsto metrov dolg 
in 92 metrov globok podze-
mni labirint.

Kot je pojasnil predsednik 
DZRJK Igor Potočnik, je bilo 
brezno v uporabi že pred več 
stoletji, saj so se vaščani oko-
liških krajev v njem skriva-
li pred vpadi Turkov. V ob-
dobju druge svetovne vojne 
so Turkovo brezno uporab-
ljali partizani, saj so zaradi 
hladnejših temperatur rove 
uporabljali za hrambo živil, 
predvsem mesa. Resnejše ja-
marske raziskave pa so se po 
Potočnikovih besedah začele 
v 30. letih prejšnjega stoletja, 
ko je bilo brezno tudi prvič 
registrirano v kataster jam.

»Žičnica« v breznu
Že pred samim vstopom 

nas je Miha Potočnik, ja-
mar DZRJK, seznanil z 

zemljevidom jame, osnov-
no opremo jamarjev, nam 
pojasnil varnostne ukrepe 
in razložil vsa navodila, ki jih 
je v podzemlju treba še zlasti 
upoštevati.

Z zbirnega mesta smo se 
odpravili proti jami in po 
približno 15 minutah hoje 
zagledali velikansko luk-
njo v tleh, vhod v jamo. Po 

namestitvi čelad, naglavnih 
svetilk ter varnostnih pasov 
je bil čas za odhod. Spolz-
ko, mokro in umazano je 
bilo od samega začetka da-

lje, vendar smo to pričako-
vali. Najprej spust po strmih 
skalah navzdol v globino, na-
kar se je rov, skozi katerega 
smo se podali, precej zožil. 
Večkrat je bilo varneje sesti 
na tla in se po ostrih skalah 
spustiti po zadnji plati kot pa 
tvegati padec na spolzkih ka-
mninah. Prišli smo do »žič-
nice«, kjer so nas jamar-
ji enega za drugim spustili 
12 metrov čez brezno. Nato 
smo se še malo spustili, 

plezali, dvigovali, opazova-
li kamnine ter podtalnico, 
ki je zalila dno zaradi dežja. 
Ko smo se vračali, je bilo tre-
ba premagati nekaj višinske 
razlike, ki smo jo premosti-
li z uporabo lestve. Sledilo je 
plezanje do vhoda in po pre-
mikanju skozi ozke prehode 
je bila svetloba na koncu za-
res dobrodošla.

Ne vznemirjamo 
netopirjev

Turkovo brezno je fasci-
nantno, saj ga sestavljajo šte-
vilni slepi in povratni rovi ter 
manjše in večje dvorane, ki 
jih jamarji z veseljem odkri-
vajo in raziskujejo. Kot je po-
jasnil Miha, je Turkovo brez-
no precej čisto – in čeprav je 
vhod vseskozi odprt, pretira-
nih težav z vandalizmom ni-
majo. »Pomembno je, da se 
jama pusti taka, kot je. V njej 
ne odlagamo smeti, ne uni-
čujemo, ne vznemirjamo 
netopirjev  ... In kar je tudi 
pomembno: iz nje ne odna-
šamo kamnin,« je še dodal 
Igor.

Nika Toporiš

Rovi so postajali vse ožji in ožji. / Foto: Nika Toporiš

Ljubno – Tik pred praznikom spomina na mrtve so tudi na po-
kopališču v Ljubnem dokončali ureditev dolgo pričakovanega 
mesta za raztros pepela pokojnikov. Ko je povedal predsednik 
sveta krajevne skupnosti Boštjan Soklič, je tudi v njihovem 
kraju zanimanje za takšen način pokopa vse večje. Na zidu ob 
urejeni zelenici je tudi prostor, na katerega bodo lahko svojci 
umestili ploščice z imeni pokojnih. Investicijo sta sofinancirali 
Občina Radovljica in krajevna skupnost.

Na pokopališču v Ljubnem mesto za raztros

Ljubljana – Do konca sep-
tembra 2022 je bilo po po-
datkih Planinske zveze Slo-
venije (PZS) v planinskih 
kočah 120 tisoč nočitev, kar 
je primerljivo oziroma celo 
za odtenek več od sicer re-
kordnega leta 2019. »Naj-
več nočitev je bilo v Julijskih 
Alpah, še posebno v planin-
skih kočah na širšem obmo-
čju Triglava. V nekaterih ko-
čah okoli Triglava je delež 
tujcev presegel 75 odstotkov. 
Nasploh je delež nočitev tuj-
cev v planinskih kočah v Slo-
veniji že presegel polovico, v 
letu 2022 jih je bilo kar 58 
odstotkov,« je povedal stro-
kovni sodelavec PZS Dušan 
Prašnikar.

Največ nočitev je bilo tra-
dicionalno zabeleženih av-
gusta. Poseben je bil letošnji 
julij, saj je po številu noči-
tev zgolj za 10 odstotkov za-
ostajal za avgustom, tudi ju-
nija je bilo nočitev največ v 
zadnjih letih, september pa 
je bil zaradi slabšega vreme-
na podpovprečen. »Ne glede 
na zelo uspešno sezono obi-
ska hribov pa v sredogorju ni 
bilo presežkov in je bila vsaj 
poletna sezona sicer dobra, 
ne pa nadpovprečna, razen 
nekaterih izjem,« je pojas-
nil Prašnikar.

Posebnost letošnje pole-
tne sezone je bilo večinoma 
lepo vreme brez padavin in 
posledično pomanjkanje 

vode predvsem v kočah, ki 
se oskrbujejo z deževnico. 
Zato so bili v teh kočah pri-
morani izvesti določene uk-
repe. »V kočah so omejili, 
ponekod celo zaprli vodo za 
osebno higieno obiskoval-
cev, na Kredarici so v dolo-
čenem obdobju zmanjšali 
število ležišč, koče so ome-
jile uporabo vode za ose-
bje v kočah, ponekod so na-
mesto posode za pomiva-
nje uporabili papirnate ozi-

roma kartonaste posode za 
enkratno uporabo. V veči-
ni primerov so obiskovalci 
koč potrpežljivo sprejema-
li te ukrepe,« je dodal Pra-
šnikar.

Kljub letom ozaveščanja 
planincev o zmanjšanju ko-
ličine smeti in njihovem od-
našanju v dolino je bilo še 
vedno veliko primerov, ko 
so obiskovalci pustili svoje 
smeti v kočah, kar zanje po-
meni dodatno obremenitev. 
Zaradi novih skupin obisko-
valcev, ki jim manjka znanja 
in odnosa do gora, je v tem 
okolju opaziti nekoliko več 
smeti. Zato je še vedno ak-
tualno priporočilo PZS: od-
nesimo svoje smeti v dolino.

Največ nočitev  
v Julijskih Alpah

Suzana P. Kovačič

Miha Potočnik daje zadnja navodila pred vstopom v brezno. 
/ Foto: Nika Toporiš

Spust v Turkovo brezno

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

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, zvečer in ponoči bo 
občasno rahlo deževalo. Jutri čez dan bo vreme suho.

Letošnja poletna planinska sezona je bila po 
številu nočitev za odtenek boljša od rekordnega 
leta 2019, posledično je bil velik pritisk 
obiskovalcev gora na okolje.

Za dodatno težavo 
je poskrbela poletna 
suša, ki je visokogorske 
koče pripeljala do 
pomanjkanja vode.

Mesto za raztros pepela pokojnih je urejeno takoj ob 
vstopu na pokopališče v Ljubnem.

Brezno je bilo v uporabi 
že pred več stoletji, saj 
so se vaščani okoliških 
krajev v njem skrivali 
pred vpadi Turkov. V 
obdobju druge svetovne 
vojne so Turkovo brezno 
uporabljali partizani.


