
Šenčur – Nekdanja Blagnetova 
hiša oziroma domačija iz dru-
ge polovice 18. stoletja, zgraje-
na naj bi bila leta 1789, je pred-
stavljala najpomembnejši ele-
ment dediščine nekdanjih 
kmečkih gradenj na območju 
šenčurske občine, hkrati pa je 
bila tam zadnji in edini prime-
rek zi dane hiše s povsem lese-
nim nadstropjem in lesenim 
gankom pod streho. Na njeno 
obnovo so čakali dolgih 18 let,  
Občina Šenčur je namreč do-
mačijo odkupila leta 2004. 
Kupnina je tedaj znaša-
la 19.654.000 tolarjev, kar 
bi danes pomenilo dobrih 
82.000 evrov. 

Blagnetova hiša in Medgeneracijski center sta ponos Šenčurja. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Če ne bo medicinskih 
sester ...

Enako kot na državni ravni je na nedeljskih predsedniških volitvah tudi na 
Gorenjskem zmagal Anže Logar pred Natašo Pirc Musar. Novo predsednico 
oziroma predsednika republike bomo izvolili 13. novembra.

Ljubljana – Nedeljske voli-
tve za predsednika republi-
ke so se pričakovano kon-
čale z uvrstitvijo državne-
ga po slanca Anžeta Logarja 
(33,96 odstotka) in pravni-
ce Nataše Pirc Musar (26,87 
odstotka) v drugi krog, ki bo 
potekal 13. novembra. Oba 
sta neodvisna kandidata, pri 
čemer Logarja podpirajo še v 
SDS in SLS. Milanu Brglezu 
(predlagatelja SD in Gibanje 
Svoboda) so volivci po neu-
radnih rezultatih namenili 
15,41 odstotka glasov, Vladi-
mirju Prebiliču (Vesna – ze-
lena stranka) 10,66 odstot-
ka, Sabini Senčar (Resni.

ca) 5,95 odstotka, Janezu Ci-
glerju Kralju (NSi) 4,35 od-
stotka in Mihi Kordišu (Levi-
ca) 2,80 odstotka. Volitev se 
je na državni ravni udeležilo 
864.593 volivcev, kar pome-
ni 51,06-odstotno udeležbo.

Logar je zmagal v prav 
vseh osmih volilnih enotah, 
največ glasov je pobral tudi 
v večini volilnih okrajev. Po-
dobno je bilo tudi na Gorenj-
skem oziroma v volilni enoti 
Kranj, kjer se je volitev ude-
ležilo 112.302 oziroma 53,86 
odstotka volivcev, kar pome-
ni drugo najvišjo udeležbo v 
državi za volilno enoto Ljub-
ljana Center (54,70 odstot-
ka). V volilnem okraju Kranj 
3 (60,34 odstotka) so celo 

zabeležili najvišjo udeležbo 
nedeljskih volitev med vse-
mi okraji.

Logarja je na Gorenj-
skem v prvem krogu podpr-
lo 39.592 oziroma 35,45 od-
stotka volivcev. Zmagal je v 
desetih od enajstih okrajev. 
Pirc Musarjevi so gorenjski 
volivci namenili 30.415 ozi-
roma 27,23 odstotka glasov, 
v volilnem okraju Jesenice je 
tudi zmagala z 32,89 odstot-
ka glasov (Logar 28,21 od-
stotka). Brglez (12,35 odstot-
ka) in Prebilič (10,80 odstot-
ka) sta si bila precej bližje kot 
na državni ravni, ostali trije 
kandidati so prejeli nekoliko 
višjo podporo kot v državi. Na nedeljskih predsedniških volitvah sta se v drugi krog volitev, ki bo 13. novembra, 

pričakovano uvrstila Anže Logar in Nataša Pirc Musar. / Foto: Gorazd Kavčič

VREME

Danes bo pretežno oblač
no, zjutraj in dopoldne bo 
deževalo. Jutri in v četrtek 
bo večinoma sončno, zju
traj bo po nižinah megla.

jutri: večinoma sončno
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Simon Šubic

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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V petek so slovesno odprli Blagnetovo hišo in Medgeneracijski center v središču Šenčurja.

Blagnetova hiša v ponos Šenčurju

GORENJSKA

Gradnja krožišča  
za Šobec
Direkcija RS za infrastrukturo je 
začela graditi krožno križišče na 
državni cesti Lesce–Bled z odce-
pom za Šobec, ki bo olajšal dostop 
do Kampa Šobec.

4

GORENJSKA

Končno obnova mostu 
čez Savo
Po več kot dveh letih čakanja bodo 
novembra začeli obnavljati most 
čez Savo na Ljubljanski cesti v Kra-
nju. Po njem bo vodila tudi dvo-
smerna kolesarska pot.

6

ŠPORT

Žan Kranjec začel  
na stopničkah
Slovenski zimski športniki imajo v 
novi sezoni tekem svetovnega po-
kala že prve stopničke. Na uvodu 
za alpske smučarje jih je dosegel 
Žan Kranjec.

13

KMETIJSTVO

Na požarišču sekali 
poškodovano drevje
Na območju Potoške gore in Babe, 
ki ga je spomladi zajel požar, so 
las tniki doslej posekali okoli tri ti-
soč kubičnih metrov poškodova-
nega in oslabelega drevja.

15

Tudi na Gorenjskem zmagal Logar

 ELEKTRIČNA        
    KOLESA
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Priloga: loški glas

... bodo bolnišnice zapirali, opozarja Monika Ažman, 
predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege 
Slovenije. V jeseniški bolnišnici iščejo vsaj šestdeset 
medicinskih sester. Optimizem pa vzbujajo podatki 
o vpisu, v jeseniški srednji zdravstveni šoli so letos 
napolnili vse tri oddelke, z vpisom so zadovoljni tudi 
na jeseniški fakulteti za zdravstvo. �5. stran
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Domžale – Domžalski žu-
pan Toni Dragar zaključuje 
svoj četrti in očitno tudi zad-
nji mandat. Pred dnevi je 
namreč na novinarski kon-
ferenci sporočil, da se petič 
ne bo potegoval za županski 
položaj, v igro pa pošilja svo-
jega favorita in nosilca liste 
Boštjana Deželaka. Ta pravi, 
da je začutil, da mora za ob-
čino storiti nekaj več, h kan-
didaturi pa so ga nagovarjali 
tudi znanci, ki so v njem pre-
poznali sposobnosti vode-
nja. Te si je nabiral v zadnjih 

letih, ko je vodil več posloval-
nic bank.

Njegov cilj je ohraniti viso-
ko kakovost bivanja v Dom-
žalah, želi si zgraditi novo 
športno dvorano ter urediti 
športni park, predvsem pa 
si bo prizadeval, da bi bile 
Domžale ponovno bolj pre-
poznavne po podjetništvu.

Z Deželakom bo na Listi 
Tonija Dragarja kandidira-
lo tudi več oseb z izkušnja-
mi v lokalni politiki in pod-
jetništvu, kot pravijo, pa svet 
stoji na mladih, zato so vese-
li, da se jim je pridružilo tudi 
nekaj mladih kandidatov.

V Domžalah sta že pred 
časom kandidaturo napove-
dala Tadeja Savnik (Gibanje 
Svoboda) in Matej Oražem, 
kot prva pa jo je pred nedav-
nim oddala Renata Kosec, ki 
bo nastopila s svojo listo.

Bled – Romana Purkart, ki 
je že več kot dvajset let vpeta 
v delovanje lokalne politike 
in turizma, zadnje leto kot 
v. d. direktorice javnega za-
voda Turizem Bled, se je za 
kandidaturo odločila, ker se 
po njenem mnenju razvoj-
ni program Občine Bled ne 
uresničuje v zadostni meri. 
Skupaj z listo 15 kandidatov 
za občinski svet bo nastopi-
la kot strankarska kandidat-
ka Gibanja Svoboda.

Njihov program vključuje 
tri ključne poudarke. »Pris-
topili bomo k urejanju infra-
strukture, zlasti prometne, 
kot so južna razbremenilna 

cesta in dodatna parkirišča. 
Drug izjemen problem je 
osnovna šola na Bledu, ki 
nujno potrebuje prenovo. Na 
tretjem mestu sta varovanje 

virov pitne vode in uredi-
tev čistilne naprave,« je po-
jasnila Purkartova. Med nje-
nimi programskimi zave-
zami je tudi naslednja: »V 

občinskem svetu bomo us-
tanovili poseben odbor za 
podnebne spremembe, ki bo 
pregledal in podal mnenje na 
vsak dokument, o katerem 
bo odločal občinski svet.«

V času kampanje bodo na 
Bledu gostili nekaj minis-
trov in tudi predsednika vla-
de Roberta Goloba. »Bled 
doslej ni imel pravega sogo-
vornik v državnem zboru in 
vladi, ki bi naš kraj postav-
ljal na prvo mesto, in to že-
limo spremeniti. Poleg tega 
bomo blejsko občino naredi-
ti dostopno za vse, težave in 
izzive pa reševali v sodelova-
nju z domačini, ki bodo za 
nas na prvem mestu,« je še 
dodala Purkartova.

Kamnik – Matej Slapar je 
kandidaturo za župana od-
dal s podporo volivcev in lis-
te, na kateri so različni »po-
zitivni, delovni in razvojno 
usmerjeni strokovnjaki, ki 
želijo Kamniku dobro«, je 
povedal ob predstavitvi na-
črtov, ki jih želi uresničiti v 
naslednjih letih.

Nadaljevati namerava ure-
janje infrastrukture – ce-
stne, kanalizacijske, špor-
tne … Eden od ciljev je zvi-
šanje športne dvorane pri 
Osnovni šoli Frana Albreh-
ta, je dejal. Poudaril je tudi, 
da je treba zavarovati vodno 
zajetje Iverje, urediti obmo-
čje nekdanje smodnišnice 
ter zavihati rokave na podro-
čju kmetijske in energetske 

samooskrbe, pri čemer ima 
v mislih predvsem sončne 
elektrarne na javnih stavbah 
pa tudi možnosti izkorišča-
nja vodne in vetrne energije.

S svojo ekipo stremi 
k trajnostnemu razvoju 

turizma, gospodarstva, 
obrti, kmetijstva, »da bo 
občina prijetna za biva-
nje, tako domačinov kot tu-
ristov«. Kot je še pojasnil, 
je bil vesel dosedanje pod-
pore (pred štirimi leti je 

bil kandidat NSi), nekate-
ra razhajanja in moto, da 
dela za vse Kamničane, pa 
so ga spodbudili k temu, da 
sestavi samostojno listo, 
ki bo kazala smer razvoja 
vseh krajevnih skupnosti.

Županski kandidat Liste Tonija Dragarja je Boštjan Deželak.

Gibanje Svoboda Bled gre na lokalne volitve s svojo listo in kandidatko za županjo Romano Purkart.

Kamniški župan Matej Slapar se bo potegoval za še en mandat.

Aleš Senožetnik

Maša Likosar

Ana Jagodic Dolžan

Toni Dragar in Boštjan Deželak / Foto: Lista Tonija Dragarja

Romana Purkart kandidira za blejsko županjo. / Foto: Tina Dokl

Lista Mateja Slaparja / Foto: Ana Jagodic Dolžan
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Knjigo prejme ANTONIJA SMREKAR iz Kamne Gorice.

Dragarjev favorit Deželak

Domačini bodo na prvem mestu

Kandidiral bo s svojo listo

Radovljica – Za župana Ob-
čine Radovljice kandidira 
tudi Janez Waland, in sicer s 
stranko Resni.ca. Prejšnji te-
den je vložil kandidaturo za 
župana in listo v občinskem 
svetu. Kot je sporočil, je Le-
ščan, ponosni oče treh otrok, 
po izobrazbi inženir teleko-
munikacij, sindikalist, sod-
nik porotnik na delovnem in 
socialnem sodišču v Ljublja-
ni, v prostem času pa obde-
luje družinsko kmetijo.

»Za kandidaturo sem se 
odločil, ker Radovljica pot-
rebuje župana, ki je usmer-
jen k aktivnemu iskanju re-
šitev za Radovljico. Kandi-
ram tudi v občinski svet Ob-
čine Radovljica z listo stran-
ke Resni.ca, na kateri so 
ljudje, ki do sedaj še niso bili 
v politiki. Izkazali so se vsak 
na svojem področju in njiho-
ve izkušnje mi bodo še kako 

koristne pri vodenju najlep-
še občine v Sloveniji,« je de-
jal in dodal: »Znanstveno 
je dokazano, da je človeška 
sposobnost producirati ide-
je omejena na deset let, zato 
sem prepričan, da je po dva-
najstih letih čas za nov ve-
ter.« Kot je poudaril, stran-
ka Resni.ca predstavlja novo 
politiko, politiko odprtih 
kart, izdelali pa so tudi načrt 
razvoja občine.

Kandidat stranke Resni.ca za župana Občine 
Radovljica je Janez Waland.

Za župana tudi 
Janez Waland

Urška Peternel

Janez Waland / Foto: osebni arhiv

Kranjska Gora – Od četrtka, 27. oktobra, do nedelje, 30. ok-
tobra, bodo v Ljudskem domu v Kranjski Gori potekali 25. 
Lavtižarjevi dnevi v organizaciji Kulturno-prosvetnega društva 
(KPD) Josip Lavtižar Kranjska Gora. V četrtek ob 19.30 bo 
soočenje županskih kandidatov Občine Kranjska Gora, ki ga 
bo vodil Janez Mlinar. V petek ob 19.30 bo potopisni večer 
v družbi Oliverja Tiča, ki je v 993 dneh prehodil Ameriko. V 
soboto ob 16. uri bo otroška gledališka predstava Dinozavrija 
v izvedbi otroške dramske skupine KPD Josip Lavtižar, ob 
19.45 pa koncert Večernice Mešanega pevskega zbora Ignacij 
Hladnik Tržič. V nedeljo ob 18.30 vabijo na ogled komedije 
Mihe Mazzinija Za vse sem sama v izvedbi Gledališča Toneta 
Čufarja Jesenice.

Tudi letos tradicionalni Lavtižarjevi dnevi

Škofja Loka – Zaradi asfaltiranja od včeraj do jutri velja zapora 
ceste od Groharjevega naselja do Svetega Duha. Cesta je vse 
tri dni zaprta od 7. do 19. ure. Obvoz za lokalno prebivalstvo je 
po vzporednih cestah, za tranzitni promet pa čez Škofjo Loko.

Popolna zapora ceste skozi Gorajte

Šenčur – Kot je na oktobrski seji občinskega sveta povedal 
šenčurski župan Ciril Kozjek, je investitor, ki bo gradil Dom 
starejših Šenčur, prejel gradbeno dovoljenje. Dodal je, da 
bodo predvidoma v začetku novembra položili temeljni ka-
men in začeli graditi objekt, za katerega si prizadevajo že več 
kot dvajset let.

Dobili gradbeno dovoljenje za Dom starejših Šenčur

Kranj – Digitalne bone bo do konca novembra lahko izkoristilo 
67 oseb, starih 55 let ali več, ki so opravili izobraževanje do 
vključno 25. avgusta in izpolnili tudi pogoj glede zadostnega 
števila opravljenih ur izobraževanja. Kot je znano, so zatem 
razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj za odrasle, 
stare 55 let ali več, na področju digitalnih kompetenc razveljavili.

Digitalni boni le 67 upravičencem
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V prvih odzivih na izid ne-
deljskih volitev so se v medij-
skem središču na Gospodar-
skem razstavišču v Ljubljani 
vsi kandidati (manjkala je le 
Sabina Senčar) zahvalili vo-
livcem za sodelovanje na vo-
litvah in za prejete glasove, 
ob tem pa so v ospredje pos-
tavili še spoštljivo volilno 
kampanjo pred prvim kro-
gom volitev.

Anže Logar je dejal, da 
pred drugim krogom priča-
kuje vsebinsko razpravo, na 
koncu pa se bodo volivci od-
ločili, kateri kandidat bo pre-
pričljivejši. »Kot predsednik 
republike bom predsednik 
vseh državljank in državlja-
nov in na ta način bom pris-
topil tudi h kampanji v dru-
gem krogu,« je napovedal. 
»Od današnjega dne nap-
rej odločamo o tem, kje bo 

Slovenija čez pet let. Mož-
nosti imamo več. Lahko se 
še naprej delimo na leve in 

desne, sam pa mislim, da 
sta pomembni predvsem 
dve stvari – dialog in zmago-
valni duh. Mislim, da je na-
počil čas, da si podamo roke 
in nehamo iskati tisto, kar 
nam pri nekom ni všeč, am-
pak poiščemo tisto, kar nas 
povezuje,« je še poudaril.

Nataša Pirc Musar pa je 
dejala, da bo v drugem kro-
gu šlo za spopad vrednot. 
»Pozivam vse tiste, tudi 
tiste, ki ste bili zadržani v 
prvem krogu, da boste odšli 
na volitve 13. novembra, da 
se boste zavzeli za vredno-
te, ki jih sama živim praktič-
no celo življenje. Da se bos-
te spomnili, kako je bilo dve 
leti pod vladavino prejšnje 
vlade, da nas ne bo strah, da 
nam bodo še kdaj kratili te-
meljne človekove pravice,« 
je dejala.

V drugem krogu si lahko 
Logar poleg že dozdajšnje 
podpore SDS in SLS obe-
ta še podporo NSi. Predse-
dnik stranke Matej Tonin je 
sicer dejal, da se bodo o tem 
v stranki odločali v teh dneh, 
sam pa bo zagotovo volil Lo-
garja. Da bo njegova stranka 
Gibanje Svoboda v drugem 
krogu podprla Pirc Musarje-
vo, je takoj napovedal pred-
sednik stranke in vlade Ro-
bert Golob. Skupaj s pred-
sednico SD Tanjo Fajon sta 
prepričana, da bo Sloveni-
ja po drugem krogu dobila 
prvo predsednico republi-
ke. Izpadli kandidati pa še 
ne vedo, ali bodo v drugem 
krogu uradno podprli kate-
rega od preostalih dveh kan-
didatov, je pa Miha Kordiš 
zagotovil, da Logarja ne bo 
podprl.

Za Škofjeločana Miho Kordiša so na nedeljskih volitvah glasovali slabi trije odstotki 
volivcev. / Foto: Gorazd Kavčič

E t tu, Brute?« ali »Tudi 
ti, Brut?« niso bile zad-
nje Cezarjeve besede; ta 

fraza izvira iz Shakespearo-
ve drame Julij Cezar, napisane 
okoli leta 1600. Slišati je, da 
Cezar v svojih zadnjih trenut-
kih med živimi ni izrekel niče-
sar. Ko je med zarotniki videl 
Bruta, si je zgolj potegnil togo 
čez glavo. Kako preroško!

Te obide misel, ko izveš, da 
ni odšlo le poletje in ti, tem-
več da je odšel še marsikdo in 
marsikaj drugega. Pa se zaveš, 
da ne gre za izdajstvo, temveč 
le za neko voljo, željo, idejo po 
drugačni poti. Časi, v katerih 
živimo, niso ravno provansal-
ska polja sivke. Tudi niso po-
sejani z Van Goghovimi sonč-
nicami … Realnost žal ni tako 
zelo barvita, a svetloba na kon-
cu tunela obstaja in ostaja. De-
lovna sila je tista, ki je v tem 
trenutku iskana, zaželena, in 
tega se je treba zavedati.

Kolikokrat ste se na poti v 
službo, priznajmo si, najsi bo 
z avtom, kolesom, peš, razmi-
šljali o dnevu, ki je pred vami, 
pa tudi o dneh, letih, ki so za 
vami … Kolikokrat ste na sredi 
te poti pomislili, da bi šli na-
zaj domov, da ne bi prišli do 
cilja, da bi rekli, ne bo me, ne-
kaj je prišlo vmes … – in si ob 
tem želeli, da bi se zapeljali 
na enega svojih ljubih kotičk-
ov? Pa ste prišli, do cilja, obi-
čajnega duha in nrav ubijajo-
čega delovnika. Po 10, 15, 20 
letih. Iste obveznosti, isti obra-
zi, isti vsakdan. Ste poskusili 
»srečo« drugje?

Težko je najti pogum in odi-
ti. Najti sebe in se sprijazni-
ti s tem, da ne sodiš več v neko 
skupnost. Služba je skupnost, 
tako kot so družina, partner-
stvo, prijateljstvo. A ko začu-
tiš, da nisi več del kolesja vsak-
dana, da to postaja zarjavelo, 
zgnito in komajda še teče, je 
treba dvigniti sidro in odpluti v 
nova morja.

Je čas, ko delovno silo vodstve-
ni kader – ki tam ni ob pravem 
času na pravem mestu, tem-
več ga je tja večinoma potisni-
lo kolesje omlednosti – omalo-
važuje. Pa vendar lahko ravno 
ti, »fe niks iz pepela«, v nekem 
novem, boljšem delovnem oko-
lju, pokažeš vsa svoja znanja 
in sposobnosti. Želja in odločit-
ve po spremembi ne pridejo čez 
noč. A ko dozorijo, po mnogih 
neprespanih nočeh veš, da jih 
je treba udejanjiti. Četudi te je 
strah, četudi nisi prepričan.

Človek človeku volk. Volko-
vi v živalskem svetu znajo ure-
diti svoje krdelo. Volkovi v člo-
veškem svetu, ko jih postavi 
vodstvo podjetja, ne pa biolo-
ški ustroj, ne znajo in niti ne 
(z)morejo vedno delovati tako, 
da bi krdelo delovalo tako, kot 
bi po svojih zmožnostih in spo-
sobnostih moralo.

Nisem pristašinja seznama 
plusov in minusov, za karkoli 
v življenju. Tudi ga nisem nik-
dar zapisala, a nekoč prepros-
to ... veš. In večkrat se nam bo 
intuitivno porajalo, v katero 
smer naj krenemo, bolje bo. Ne 
samo v službi, ampak v življe-
nju nasploh.

Volkovi

Tudi na Gorenjskem zmagal Logar

Jesenice – Franci Koraži-
ja kandidira za župana Ob-
čine Kranjska Gora. »Ker 
sem kritičen do vsega, kar 
ni dobro, me je to pripe-
ljalo do odločitve, da kan-
didiram za župana.« Pod-
jetnik in igralec z Dovjega 
zase pravi, da je bil vzgojen 
v duhu poštenosti in delov-
nih navad. Je poročen, oče 
dveh hčera in dedek. Pou-
darja, se bo vedno boril za 
dobro občanov, vodenje ob-
čine bi bilo usmerjeno od 
spodaj navzgor, krajevne 
skupnosti pa udeležene pri 
oblikovanju občinske poli-
tike. Turizem kot paradno 
panogo želi umiriti in spra-
viti v okvire, da bo ta še na-
slednjim rodovom prinašal 
dodano vrednost.

Kandidat za župana Obči-
ne Jesenice Peter Bohinec 
občino želi dvigniti iz stag-
nacije in brezupnosti. De-
loval je v vladnih službah 
in pri različnih projektih. 

Eden takih je Mreža ur-
gentnih centrov v Sloveni-
ji, ki ga je vodil in sodelo-
val tudi pri tem, da je sodo-
ben urgentni center dobila 
tudi jeseniška bolnišnica. 

Poudarja, da Jesenice pot-
rebujejo odzivnega in učin-
kovitega župana. »V svo-
jem programu dajem pred-
nost gospodarstvu, okolje-
varstvu, sociali, zdravstvu, 
mladim, delavcem, upoko-
jencem, medgeneracijski 
solidarnosti, digitalizaciji 
in trajnostnemu razvoju.«

Kandidat za župana Ob-
čine Žirovnica Darko Ćor-
ković z družino živi v Mo-
stah. Zaposlen je v Elanu, 
kjer je šel skozi vse proce-
se dela, od proizvodnje do 
vodstva. Je poročen, ima tri 
otroke. Rad bi uresničil svo-
jo vizijo o napredni, odprti 
občini, kjer bo vsak občan 
spoštovan, enakopraven in 
slišan. Zagnal bi projekte, 
ki (še) niso realizirani, več 
naredil za kulturno dedišči-
no, šport, turizem, kmetij-
sko in malo gospodarstvo, 
pa tudi za bolj polno življe-
nje otrok ter dostojno živ-
ljenje starejših. Kot pou-
darja, je mladostnikom tre-
ba omogočiti življenje in za-
poslovanje v tehnološko na-
predni občini.

V občinah Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica so kandidati za župana 
Socialnih demokratov (SD) Franci Koražija, Peter Bohinec in Darko Ćorković.

Suzana P. Kovačič
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od leve Darko Ćorković, Peter Bohinec in Franci Koražija.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

1. stran

Odločitev o morebitni podpori Anžeta Logarja v drugem 
krogu volitev bodo v NSi sprejeli v teh dneh, je napovedal 
predsednik stranke Matej Tonin (ob njem Janez Cigler 
Kralj). / Foto: Gorazd Kavčič

KOMENTAR
Klara Mrak
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Lesce – Prve pobude za kro-
žišče so v Turističnem dru-
štvu (TD) Lesce, ki upravlja 
Kamp Šobec, dali že pred 
skoraj dvajsetimi leti, leta 
2018 pa so bili zanj izde-
lani projekti. »Žal smo na 
sam začetek gradnje mora-
li čakati še štiri leta,« je de-
jal Peter Kavčič, direktor 
TD Lesce, kjer so zelo vese-
li, da je upravljavec držav-
nih cest končno začel grad-
njo krožišča na regionalni 
cesti Lesce–Bled na odcepu 
za Šobec. »Državi smo takoj 
po njihovem pozivu dali na 
razpolago potrebna zemljiš-
ča za samo krožišče kot tudi 
vse manipulacijske površi-
ne, ki jih potrebujejo med 
gradnjo,« je dodal.

V gradnjo krožišča Šo-
bec so poleg rekonstrukci-
je ceste in ureditve površin 
za pešce in kolesarje zajete 
še ureditev odvodnjavanja z 
meteorno kanalizacijo, po-
stavitev cestne razsvetljave, 
zaščita oziroma prestavitve 
komunalnih vodov ter ure-
ditev prometne signaliza-
cije in opreme za varen po-
tek prometa. Dela bo izvaja-
lo podjetje Gorenjska grad-
bena družba. V sklopu dr-
žavne investicije bo Občina 
Radovljica izvedla sočasno 
gradnjo dela vodovoda na 

trasi Hipodrom–Pod Gol-
fom. Ponudbena vrednost 
investicije znaša približno 
50 tisoč evrov.

»Regionalna cesta Lesce–
Bled je v poletnih mesecih 
izredno obremenjena. Za-
vijanje levo proti Šobcu je 
enako kot s Šobca proti Ble-
du težavno in predvsem ne-
varno. Kompozicije oseb-
nih avtomobilov in počitni-
ških prikolic so dolge in ši-
roke, vozniki pa niso vedno 
najbolj vajeni vožnje z nji-
mi,« je povedal Kavčič in do-
dal: »Pomembno je, da ima-
jo gosti dobro urejen dostop 
do našega petzvezdičnega 

doživetja na Šobcu. Ob tem 
verjamemo, da bo promet, 
ko bo dokončana še blejska 
južna obvoznica, postal bolj 
tekoč in ne bomo več dnev-
no v prometnih poročilih 
poslušali o zastojih na ome-
njeni cesti.«

Izmenično enosmerni 
promet

Zaradi gradnje bo v času 
med 24. oktobrom 2022 in 
10. februarjem 2023 na od-
seku gradnje vzpostavljenih 
več različnih začasnih pro-
metnih ureditev. Od 24. ok-
tobra do 7. novembra bodo 
dela potekala zunaj vozišča, 

tako bo ohranjen dvosmer-
ni promet, od 7. novem-
bra dalje pa bo promet ure-
jen izmenično enosmer-
no. Vzpostavljena bo tudi 

popolna zapora vzporedne 
kolesarske steze na relaciji 
Lesce–Bled, obvoz za kole-
sarje pa bo urejen na relaciji 
Lesce–Lancovo–Ribno–Ko-
ritno–Bled.

Začela se je gradnja krožišča na državni cesti Lesce–Bled z odcepom za Šobec. / Foto: Tina Dokl

Bled – Z novim prizidkom 
bo blejski zdravstveni dom 
rešil prostorsko stisko, obe-
nem pa bodo po besedah di-
rektorja Leopolda Zonika 
lahko uvedli nov sistem vo-
denja zdravstvenega doma. 
»Ljudi moramo ob narašča-
nju infekcijskih okužb lo-
čiti med seboj, tako otro-
ke, bolne, zdrave kot tiste, 
ki potrebujejo nujno medi-
cinsko pomoč, česar doslej 
nismo mogli doseči, z no-
vim prizidkom pa bo to mo-
goče,« je dejal.

V trinadstropnem priz-
idku bodo urejeni prostori 
sodobne nujne medicinske 
pomoči z neposrednim vho-
dom s Prešernove ceste in 
prostori pediatrije za pred-
šolske in šolske otroke. S 
tem se bo v starem delu spro-
stilo tudi nekaj prostorov, 
kjer načrtujejo tri nove am-
bulante za mlade družinske 

zdravnike. »Družinske am-
bulante pri nas oskrbuje-
jo približno od petdeset do 
osemdeset pacientov dnev-
no, enako je v pediatriji. 

Urgenca je bolj obremenje-
na v času poletne sezone, 
ko se na Bled zgrnejo turi-
sti, tedaj je tu še enkrat več 
ljudi. Poleg tega, da nudimo 

24-urno nujno medicin-
sko pomoč za občini Bled in 
Gorje, je v nočnem času de-
žurna služba organizirana 
tudi za občino Bohinj, reše-
valna postaja pa pokriva še 
področje radovljiške obči-
ne,« je pojasnil direktor Zo-
nik in poudaril še, da med 
gradnjo proces zdravstvene 
oskrbe ne bo moten.

Vrednost investicije znaša 
dobrega 2,5 milijona evrov, 
pri čemer so na na razpisu 
ministrstva za zdravje pri-
dobili nekaj več kot 702 ti-
soč evrov sofinancerskih 
sredstev. Polovico preosta-
lih sredstev je zagotovil jav-
ni zavod Osnovno zdravstvo 
Gorenjske, drugo polovico 
pa Občina Bled (74 odstot-
kov) ter Občina Gorje (26 
odstotkov). Blejski župan Ja-
nez Fajfar in gorjanski žu-
pan Peter Torkar sta ob tem 
prepričana, da bo novi prizi-
dek še izboljšal zdravstveno 
oskrbo občanov obeh občin.

Pretekli teden so položili temeljni kamen novega prizidka Zdravstvenega doma Bled, katerega gradnja 
je stekla oktobra in bo sklenjena predvidoma v enem letu.

Maša Likosar

Spodnje Gorje – V novem 
Parku prijateljstva in zdru-
ževanja, ki so ga v Spo-
dnjih Gorjah začeli ureja-
ti pred dobrim mesecem 
dni, so v sredo odprli kole-

sarski poligon oziroma t. i. 
pumptrack, kjer bodo otro-
ci lahko urili gibalne in ko-
lesarske veščine. »Pri poli-
gonu so ključne grbine, ki 
omogočajo učenje poga-
njanja s telesom, in ne s pe-
dali,« je dejal gorjanski žu-
pan Peter Torkar, ob tem 
pa dodal, da so pri projekti-
ranju parka prisluhnili že-
ljam gorjanskih otrok, ki so 
že pred leti izrazili željo po 
tovrstnem poligonu. Nje-
gova izgradnja je stala dob-
rih 78.000 evrov, izvajalec 

del pa je bila družba Alian-
sa ASE.

Na odprtju poligona so so-
delovali predstavniki Špor-
tnega društva Gorje, Kole-
sarskega kluba Gorje, Neu-
rotrust fundacije, radovlji-
ške knjižnice Antona Toma-

ža Linharta in podjetja Alian-
sa, ki so predstavili tudi pra-
vila uporabe poligona. Am-
basador dogodka je bil olim-
pijec biatlonec Miha Dolžan, 
ki je vsem otrokom zaželel 
veliko zabave, užitka in uče-
nja spretnosti. Ob zaključ-
ku so razrezali torto velikan-
ko, ki jo je spekla domačinka 
Nina Kraigher. Predvidoma 
prihodnje leto bodo v parku 
uredili še vadbeni kozolec in 
tako imenovano bralno gnez-
do, ki bo namenjeno branju 
in počitku.

Maša Likosar

Žirovnica – Veterani Zgor-
nje Gorenjske so minuli če-
trtek v Čopovi rojstni hiši v 
Žirovnici že dvajsetič počas-
tili dan suverenosti, ko je 25. 
oktobra 1991 po osamosvo-
jitveni vojni zadnji vojak Ju-
goslovanske ljudske armade 
zapustil slovensko ozemlje. 
Slovesnost so s slovensko hi-
mno začeli pred Čopovo roj-
stno hišo, zbrane je zatem 
v hiši nagovoril Jože Oster-
man, ki je spomnil na pri-
zadevanja za samostojnost 
v preteklih desetletjih, obe-
nem pa se je veteranom zah-
valil za prenašanje vrednot 

slovenske osamosvojitve in 
za njihov prispevek v ob-
dobju osamosvajanja. Pred-
sednik združenja Janez Ko-
selj je Francu Ažmanu po-
delil bronasto plaketo Zveze 
veteranov vojne za Sloveni-
jo, županu Občine Bled Ja-
nezu Fajfarju in županu Ob-
čine Žirovnica Leopoldu Po-
gačarju pa spominsko plake-
to zveze. V kulturnem pro-
gramu so sodelovale učenke 
Glasbene šole Jesenice in ži-
rovniške osnovne šole, zapel 
je še Veteranski pevski zbor. 
S cvetjem so se spomnili 
tudi prvega predsednika ob-
činskega odbora veteranov 
Žirovnica Albina Mraka.

Maša Likosar

Maša Likosar

Direktor ZD Bled Leopold Zonik ob položitvi temeljnega 
kamna prizidka Zdravstvenega doma Bled / Foto: Tina Dokl

Gorjanski otroci so se razveselili novega kolesarskega 
poligona. / Foto: Tina Dokl

Direkcija RS za infrastrukturo je začela graditi krožno križišče na državni cesti Lesce–Bled z odcepom 
za Šobec, ki bo olajšal dostop do Kampa Šobec.

Gradnja krožišča za ŠobecKolesarski poligon 
razveselil otroke

Počastili dan suverenosti

Prizidek bo rešil prostorsko stisko

Zavijanje levo proti Šobcu 
je enako kot s Šobca 
proti Bledu težavno in 
predvsem nevarno.

V trinadstropnem prizidku bodo urejeni prostori 
sodobne nujne medicinske pomoči z neposrednim 
vhodom s Prešernove ceste in prostori pediatrije.

Francu Ažmanu je predsednik območnega veteranskega 
združenja Janez Koselj podelil bronasto plaketo Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo. / Foto: Vitomir Pretnar
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Če ne bo medicinskih sester ...
Jesenice – »Situacija v bol-
nišnici je res težka, potre-
be po kadru so velike in ves 
čas se 'vrtijo' razpisi. Ta tre-
nutek bi potrebovali več kot 
šestdeset tehnikov zdra-
vstvene nege in diplomira-
nih medicinskih sester, ve-
seli bi bili, če bi jih dobili 
vsaj dvajset, trideset,« je po-
vedala Mojca Strgar Ravnik, 
pomočnica direktorja Splo-
šne bolnišnice Jesenice za 
področje zdravstvene nege. 
A kaj je razlog, da ni zanima-
nja za zaposlitev v bolnišni-
ci? Poleg višine plače je eden 
od dejavnikov zagotovo de-
lavnik, saj bolnišnice delajo 
24 ur na dan, sedem dni v 
tednu, 365 dni v letu. A kot 
je dodala Strgar Ravnikova, 
se stanje vendarle izboljšu-
je, odziv na razpise je bolj-
ši kot še leto ali dve nazaj. 
Sama je tudi prepričana, da 
so poklici v zdravstveni negi 
poklici prihodnosti, ki omo-
gočajo napredovanje, dodat-
no izobraževanje ...

Vpis je vse boljši
Da se bo kar osem učencev 

iz njihove šole jeseni vpisalo 
na srednjo zdravstveno šolo, 
je povedala svetovalna delav-
ka na Osnovni šoli Koroška 
Bela Bernarda Hribar. »Fan-
te privlači adrenalin, delo v 
reševalni službi, medtem ko 
dekleta omenjajo pomoč lju-
dem, dobra dela, ker je blizu 
fakulteta, razmišljajo tudi o 
nadaljevanju študija fiziote-
rapije,« je povedala.

Mladi vse bolj prepoz-
navajo, da so to res poklici 

prihodnosti, na kar kaže tudi 
letošnji vpis v srednjo zdra-
vstveno šolo na Jesenicah. 
Po besedah ravnateljice Mo-
nike Lotrič so z vpisom izje-
mno zadovoljni, napolnili so 
vse tri oddelke, tako da imajo 
kar devetdeset dijakov prvih 
letnikov.

Podobno zadovoljni z vpi-
som so na Fakulteti za zdra-

vstvo Angele Boškin na Je-
senicah, kjer imajo letno od 
štirideset do petdeset diplo-
mantov zdravstvene nege. 
Dober je tudi vpis na fizio-
terapijo in magistrski štu-
dij, je povedala dekanja doc. 
dr. Sanela Pivač. A še pose-
bej razveseljivo je, da prav 

vsi diplomanti takoj dobi-
jo službo, še več, delodajal-
ci celo 'čakajo' diplomante, 
da jih zaposlijo.

Vsi se zelo hitro zaposlijo
Temu pritrjuje tudi Uroš 

Kopavnik, direktor območ-
ne enote Zavoda za zaposlo-
vanje Kranj. Kot je povedal, 
je povpraševanje po poklicih 

v zdravstveni negi na Go-
renjskem veliko. »Kdor pri-
de v evidenco, se zelo hitro 
zaposli,« je povedal.

Monika Ažman, predse-
dnica Zbornice zdravstve-
ne in babiške nege Slove-
nije, je menila, da je poklic 
medicinske sestre izredno 

cenjen med pacienti, a iz-
jemno podplačan. Če ne bo 
medicinskih sester, bodo 
bolnišnice zapirali in ne bo 
niti javnega niti zasebne-
ga zdravstva, je opozorila. 
Sama meni, da je to najlep-
ši poklic na svetu in poklic 
prihodnosti. Da bi vanj pri-
vabili več mladih, pa bo po-
treben niz sistemskih ukre-
pov. Štipendije mladih gle-
de na izkušnje ne privabijo, 
zato bi odločevalci morali 
razmišljati o drugem, deni-
mo o stanovanjih, brezplač-
nem vrtcu ...

O vsem tem so govorili na 
nedavni okrogli mizi o ka-
riernem razvoju mladih na 
Jesenicah. Projekt vodi Ra-
zvojna agencija Zgornje 
Gorenjske, sofinancirata pa 
ga občini Jesenice in Rado-
vljica. Kot je dejala direkto-
rica agencije Eva Štravs Po-
dlogar, s projektom želijo ta 
lep, plemenit poklic in nje-
gove priložnosti predstaviti 
mladim in tudi s promocijo 
poskrbeti, da se bo kriza na 
tem področju spremenila v 
priložnost.

Anton Justin / Foto: Nik Bertoncelj Monika Ažman / Foto: Nik Bertoncelj

Žirovnica – Na državnem pr-
venstvu za vprege, ki je v Ži-
rovnici potekalo prvič, je so-
delovalo devet tekmovalcev 
v treh kategorijah (otroci, 
enovprege in dvovprege), ki 
so se pomerili v dveh disci-
plinah, in sicer dresurni ter 
spretnostni vožnji. Ocenje-
vala sta jih dva mednarodna 
sodnika. Kot je pojasnil Bo-
jan Polšak, predsednik sod-
niškega zbora, se pri dresu-
ri ocenjujejo: natančnost gi-
bov, izvedba poti, ki jo tek-
movalec prevozi v pravil-
nem koraku, delovanje voz-
nika in njegova usklajenost 
s konjem ter konjeva ubog-
ljivost. »Letos je bila to prva 

dresurna tekma, kar se mor-
da malce pozna pri tekmo-
valcih,« je povedal Polšak, 
ob tem pa še pojasnil, da je 
pri spretnostni vožnji proga 
sestavljena iz stožcev in ma-

ratonske ovire, ki jih mora 
voznik prevoziti v določe-
nem času, ne da bi pri tem 
stožec ali žogo, ki je na njem, 
porušil.

Državnemu prvenstvu je 
sledil Pokal Konjeniškega 
kluba Stol v spretnostni vo-
žnji. Udeležilo se ga je šest 
tekmovalcev iz domačega 

društva in dva iz njihove-
ga pobratenega društva – 
Društva prijateljev konj Viš-
nja Gora. »Vprežna zvrst tek-
movanja je v upadu, udelež-
be je vedno manj. Problem 
nam predstavljajo tudi ome-
jitve na cestah, na državnih 
cestah praktično ni dovolje-
na vožnja s konjsko vprego. 
Žirovniški okoliš sicer nudi 
odlične pogoje,« je povedal 
Polde Zupan, predsednik 
KK Stol. V njihovem društvu 
je trenutno 110 članov, v ži-
rovniški občini pa je po bese-
dah Zupana vsaj 120 konjev. 
Povedal je še, da je bilo tok-
rat na državnem tekmovanju 
med konji največ lipicancev, 
frizijcev in ponijev. »Naši čla-
ni pa so pretežno tekmovali 

s slovenske hladnokrvne pa-
sme, to so pa kmečki konji,« 
je dodal.

Eden izmed tekmovalcev 
Miha Tavčar iz Povirja, vo-
znik Kobilarne Lipica, ki je 
bil leta 2017 svetovni prvak 

v maratonski vožnji, si pri-
zadeva, da se tovrstne tek-
me vprege bolj uveljavijo in 
razširijo, tokrat pa je tekmo-
val izven konkurence. »Da 
konj lahko tekmuje na takih 
tekmah, mora biti star vsaj 

štiri leta. Pasma ne igra vlo-
ge, nekateri so boljši za dre-
suro, drugi za spretnost. Mi 
še vedno prisegamo na lipi-
cance, ki so nekoliko boljši 
pri spretnostni vožnji,« je še 
povedal.

Konjeniški klub Stol je tretjo oktobrsko nedeljo pripravil tekme državnega 
prvenstva v spretnostni vožnji in dresuri ter tekmo za pokal Konjeniškega 
kluba Stol v spretnostni vožnji.

Bohinjska Bistrica – Stav-
ba v središču Bohinjske Bi-
strice bo z začetkom no-
vega leta, ko se vrtec seli v 
nove prostore v neposredni 
bližini osnovne šole, praz-
na, zato v Bohinju že raz-
mišljajo, s katerimi novimi 
vsebinami in dejavnostmi 
jo bodo napolnili.

Občinski svet Občine Bo-
hinj je tako na redni seji 
prejšnji teden obravnaval 
prostorsko preveritev, v 
okviru katere so jim pred-
stavniki neprofitnega ur-
banističnega studia Prosto-
rož predstavili dve osnovni 
varianti: po prvi, poimeno-
vali so jo Bohinjska hiša, 
bi vsa tri nadstropja stav-
be namenili različnim jav-
nim dejavnostim, po drugi 
različici pa bi slednjim na-
menili le pritličje, v nad-
stropjih pa bi uredili stano-
vanja, ki jih v Bohinju zelo 
primanjkuje.

Kot ugotavljajo v urba-
nističnem studiu, je stav-
ba, zgrajena v prvi polovi-
ci 19. stoletja, v dobrem sta-
nju, za obnovo in preuredi-
tev za novi namen pa bi bilo 
po prvih grobih ocenah va-
njo treba vložiti 750 tisoč 
evrov oziroma dober mili-
jon, če bi v njej uredili tudi 
stanovanja.

Kot posebno vrednost so 
poudarili pripadajoči park 

oziroma sedanje ograjeno 
igrišče, ki se od vrtca širi v 
smeri občinske stavbe. Pre-
dlagali so, da se v sklopu 
obnove kompleksa ohrani 
in uredi kot mestni park ter 
prostorsko naveže na stav-
bo občine; za to bi potrebo-
vali dodatnih dvesto tisoč 
evrov.

Predlagali so tudi, da ob-
čina z minimalno obnovo 
stavbo že takoj po selitvi vrt-
ca nameni za oddajo različ-

nim društvom in organiza-
cijam v kraju. Na ta način bi, 
predlagali so, da v dveh le-
tih, lahko ugotovili, kakšni 
so dejanski interesi in potre-
be občanov.

Svetnica Olga Pikon je ob 
tem posebej poudarila nuj-
nost vzpostavitve medge-
neracijskega centra z dnev-
nim varstvom, pri čemer je 
župan Jože Sodja pojasnil, 
da se o izvajanju programov 
medgeneracijskega centra 
že dogovarjajo z Ljudsko 
univerzo Radovljica, ki za ta 
program skrbi tudi v novem 
medgeneracijskem centru 
na Bledu.

Otroci se bodo kmalu selili v nove prostore, stara 
stavba vrtca pa bo dobila novo vsebino, povezano 
z javno uporabo. Ena od možnosti je tudi ureditev 
stanovanj.

Bo stavba vrtca 
Bohinjska hiša

Marjana Ahačič

Maša Likosar

Tekmovalci so se pomerili v spretnostni in dresurni vožnji. / Foto: Tina Dokl

Tekmovali v vožnji vpreg

 � 1. stran

Med konji je bilo največ 
lipicancev, ponijev in 
frizijcev.

Anton Justin, glavni zdravstvenik specialistične 
ambulantne dejavnosti v jeseniški bolnišnici, je po 
izobrazbi magister zdravstvene nege. Poklicno pot je 
začel v Kliniki Golnik, takrat je sicer delal kot vaditelj 
plavanja, a je staršem obljubil, da bo opravil vsaj 
pripravništvo. Izkazalo se je, da se je v poklicu 'našel' 
in da v delu uživa, posebej pa je zadovoljen, da mu 
poklic omogoča karierni razvoj, da se vedno nekaj 
dogaja, da ni dolgočasno.

Kot posebno vrednost 
so poudarili pripadajoči 
park oziroma sedanje 
ograjeno igrišče, ki se 
od vrtca širi v smeri 
občinske stavbe.

Urška Peternel
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Končno obnova mostu
Po več kot dveh letih čakanja bodo predvidoma novembra začeli obnavljati most čez Savo na 
Ljubljanski cesti v Kranju. Po njem bo vodila tudi dvosmerna kolesarska pot.

Kranj – S podpisom pogod-
be za izvedbo del so končno 
zagotovljeni pogoji za za-
četek rekonstrukcije mo-
stu čez Savo na Ljubljan-
ski cesti v Kranju. Zanjo so 
se odločili, ko so ob projek-
tiranju kolesarske poveza-
ve 7 od Železniške postaje 
Kranj (ŽP Kranj) do Zlatega 
polja ugotovili, da je most v 
slabem stanju in zato potre-
ben celovite obnove. Obno-
vo bodo predvidoma zače-
li novembra, ko bo izvajalec 
del, podjetje Saning iz Kra-
nja, pridobil vsa potrebna 
soglasja za njihov začetek. 
Vrednost investicije je slabe 

tri milijone evrov, pri čemer 
bo prispevek Mestne občine 
Kranj (MOK) dobra dva mi-
lijona evrov, 800 tisoč evrov 
pa bosta za izgradnjo ome-
njene kolesarske povezave 
sofinancirali Republika Slo-
venija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj.

Na slabo stanje mostu, 
predvsem na obeh zunanjih 
robovih, sta Kranjčane več 
kot dve leti opozarjali ogra-
di za pešce na obeh pločni-
kih. Ker ju pešci niso dosle-
dno upoštevali, je pred krat-
kim Komunala Kranj po na-
logu inšpektorja postavila 
kovinski ograji. Kot so pojas-
nili na Mestni občini Kranj, 
so na začetek del tako dolgo 
čakali tudi zaradi večkratne 
ponovitve razpisa za izbiro 
izvajalca, saj so vse prejšnje 
ponudbe presegale sredstva, 
ki so bila v ta namen zago-
tovljena v občinskem prora-
čunu. Uspešno so izpeljali 
šele tretjo ponovitev razpi-
sa, potem ko je mestni svet 

junija s prerazporeditvijo 
proračunskih sredstev pro-
jektu dodelil še dodatnih 
462 tisoč evrov.

Gradbena dela na mo-
stu, ki predstavlja najhi-
trejši dostop s kranjske že-
lezniške postaje v središče 
mesta, bodo s seboj prines-
la tudi precejšnjo obremeni-
tev prometa v tem delu Kra-
nja. Most bo namreč zara-
di konstrukcijskih omejitev 
in hitrosti gradnje v vmesni 
fazi tudi popolnoma zaprt. 
Obvoz bo urejen po držav-
ni obvoznici mimo Savske-
ga otoka (kjer se sanacijska 
dela že končujejo), pešce pa 
bodo po besedah podžupa-
na Janeza Černeta v največji 

možni meri poskusili vodi-
ti varno ob gradbišču, če to 
ne bo mogoče, pa čez Savski 
otok. O tem bo MOK javnost 
sproti obveščala, obljubljajo.

Obnovljeni most bo ena-
kih dimenzij kot sedanji, 
bo pa po njem potekala eno-
stranska dvosmerna kole-
sarska pot, javno razsvetlja-
vo bodo umaknili s pločni-
kov na rob mostu, zamenjali 
in obnovili bodo tudi komu-
nalno infrastrukturo, ki po-
teka znotraj mostu. Obnov-
ljen most bo imel arhitek-
turne elemente (npr. ogra-
jo) starega Petrovega mostu, 
ki so ga porušili ob umiku 
kraljeve vojske v drugi sve-
tovni vojni.

Simon Šubic

Obnovo mostu čez Savo na Ljubljanski cesti v Kranju bo podjetje Saning začelo izvajati 
predvidoma novembra./ Foto: Gorazd Kavčič

Tržič – Tržiški občinski svetniki so na nedavni seji potrdili pre-
jemnike letošnjih priznanj Občine Tržič. Plaketo Občine Tržič 
prejmeta Čebelarsko društvo Tržič, ki letos praznuje 75-letnico, 
uspešno deluje in dosega vidne rezultate, ter Radio Gorenc, ki 
se je v skoraj 60 letih neločljivo umesil v gorenjski družbeni, 
gospodarski in tudi družabni prostor. Diplome Občine Tržič 
prejmejo Maja Tekavec za uspešno sodelovanje na področjih 
informiranja občanov, vodenja prireditev ter za delo na lokalni 
radijski postaji, Boris Tomazin za spodbujanje razvoja špor-
ta kot dolgoletni predsednik Športne zveze Tržič in Alojzij 
Markič, ki v KS Sebenje skrbi za skupno lokalno okolje ter se 
ustvarjalno udeležuje družbenih dejavnosti. Diplomo Občine 
Tržič prejme tudi Župnijska karitas Tržič - Bistrica, ki pomaga 
ljudem v stiski, njihovi prostovoljci pa opravijo več kot tri tisoč 
ur letno. Občinska priznanja jim bodo podelili decembra ob 
občinskem prazniku.

Znani občinski nagrajenci

Kranj – Prejšnji torek smo 
poročali, da je »ladja«, igra-
lo v Vrtcu Čenča, kot pou-
darja ravnateljica Kranjskih 
vrtcev Urška Kejžar, neu-
strezno za uporabo. »Igra-
lo smo zavrnili, saj ni ustre-
zno, in odstopili od pogod-
be, izvajalec ga mora odstra-
niti,« je povedala.

Oglasil se nam je direk-
tor podjetja Modro, d. o. o., 
Bojan Rotar. Zapisal je, da 
so po pogodbi z investitor-
jem Kranjski vrtci, podpi-
sani v septembru 2021, do-
bavili otroška igrala in urba-
no opremo v več kot deset 

njihovih enot v Kranju in 
okolici. Dela v Čenči so za-
čeli aprila letos in jih končali 
v slabih treh tednih.

Rotar poudarja, da je do 
spora med pogodbenima 
partnerjema prišlo šele po 
vlogi za uskladitev cen v po-
godbi, skladno s podražit-
vami gradbenih materialov. 
Takrat naj bi se začeli očitki, 
da postavljeno igralo ni ena-
kovredno z referenčnim, di-
alog, kot pravi Rotar, ni bil 
mogoč. Kot direktor podje-
tja Modro vztraja in zagota-
vlja, da so dobavljena igrala 
vsaj enakovredna po kvaliteti, 
imajo več igralnih funkcij in 
jih ne nameravajo odstraniti.

Direktor podjetja Modro, d. o. o., Bojan Rotar 
vztraja pri tem, da je dobavljeno igralo v Vrtcu 
Čenča enakovredno z referenčnim, podjetje ga ne 
namerava odstraniti.

Izvajalec igrala ne 
bo odstranil

Klara Mrak

»Zdaj na Waldorfski 
šoli Gorenjska ni več 
majhnih razredov in 
večkrat razmišljamo, 
kako bi stene kar malo 
porinili ven, da bi imeli 
več prostora ...«

Deset let Waldorfske šole na Gorenjskem

Naklo – V letošnjem letu 
Waldorfska šola na Gorenj-
skem praznuje desetletnico 
delovanja. Ob tej priložnos-
ti so v soboto, 22. oktobra, 
v prostorih šole v Naklem 
pripravili kulturni program 
ter celodnevne aktivnosti, ki 
so potekale tudi v Domu J. 
Filipiča in Vita centru.

Čeprav Waldorfska šola na 
Gorenjskem praznuje deset 
let delovanja, je ideja, da bi 
na Gorenjskem imeli šolo, 
ki temelji na waldorfski pe-
dagogiki in na antropozof-
skih načelih, katerih uteme-
ljitelj je Rudolf Steiner, sta-
ra skoraj 15 let. Svoje misli 
je ob tej priložnosti preko 
Lili Benič Drobac posredo-
vala tudi prva vodja gorenj-
ske Waldorfske šole Simona 

Pajk: »Razmišljam o vrtcu, 
ker je bil to naš začetek. Ho-
tele smo takoj odpreti šolo, 
pa ni šlo. Sledila je dolga pot, 
nabiranje donacij, organizi-
ranje igralnih uric, lutkov-
nih predstav, predstavitev 
za starše, lastnoročna obno-
va prostorov itd. In je šlo! In 
še vedno gre!«

Ni več majhnih razredov
Zbrane je nagovorila tudi 

trenutna ravnateljica Bran-
ka Strmole Ukmar, ki šolo 
na Gorenjskem vodi od leta 
2016 dalje. »Tukaj v Nak-
lem je ena izmed tisočih šol 
po svetu, ki sledijo waldor-
fski pedagogiki. Je del ve-
like družine učencev, star-
šev, učiteljev in je ravno v 
lanskem letu doživela veliko 
rast. Zdaj na Waldorfski šoli 
Gorenjska ni več majhnih 

razredov in večkrat razmi-
šljamo, kako bi stene kar 
malo porinili ven, da bi ime-
li več prostora,« je pojasnila 
Branka Strmole Ukmar in 
dodala, da to pomeni, da je 

skupnost postala močna in 
razširjena.

V imenu staršev prve ge-
neracije waldorfskih učen-
cev, ki so leta 2012 vstopili v 
šolo, je spregovorila Polona 

Malovrh, ki je predstavi-
la svojo osebno družinsko 
zgodbo o tem, zakaj so se 
odločili za waldorfsko peda-
gogiko in koliko jim pome-
ni, da šola uspeva še naprej.

Pedagogika za glavo, roke 
in srce

Prireditve se je udeležil 
tudi direktor Waldorfske 
šole Ljubljana, Iztok Kordiš, 
ki je izrazil zadovoljstvo nad 
razširjanjem »pedagogi-
ke za glavo, roke in srce« in 
upanje za nadaljnje sodelo-
vanje z nakelsko skupnostjo. 
Zadnji je k besedi stopil žu-
pan Občine Naklo Ivan Meg-
lič: »Prvotno je bilo mišlje-
no, da bo Waldorfska šola v 
Naklem ostala kakšno leto, 
mogoče dve, toliko da se za-
deve v Radovljici stabilizira-
jo, zdaj ste z nami že šest let. 

Veseli nas, da je Naklo tis-
ti kraj, kjer šolo razvijate in 
razširjate.«

Prireditev sta z nastopom 
na violinah polepšala Mate 
Beštek in Katarina Zupan, 
devetošolci pa so zapeli pe-
sem Čez Šuštarski most. 
V okviru celodnevnega do-
gajanja so predstavili tudi 
razstavo izdelkov učencev in 
delavnico skupinskega sli-
kanja, risanja ter pletenja 
skupinske kolebnice.

Po ustanovitvi Waldorfskega vrtca na Hrušici leta 2007 se je razvijala ideja o šoli in leta 2012 so lahko tudi na Gorenjskem prvi učenci stopili na pot 
waldorfske pedagogike. 

Nika Toporiš

Prireditev ob desetletnici delovanja Waldorfske šole na 
Gorenjskem so kljub slabemu vremenu uspešno izpeljali.  
/ Foto: Tina Dokl

Gradbena dela na mostu, 
ki predstavlja najhitrejši 
dostop s kranjske 
železniške postaje v 
središče mesta, bodo 
s seboj prinesla tudi 
precejšnjo obremenitev 
prometa v tem delu 
Kranja.
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Ob slovesnem odprtju je 
šenčurski župan Ciril Koz-
jek spomnil, da je Blagne-
tovo hišo občinski svet leta 
2012 razglasil za kultur-
ni spomenik lokalnega po-
mena, konec leta 2017 pa 
jo je ministrstvo za kulturo 
na prošnjo šenčurske obči-
ne izvzelo iz registra in dalo 
soglasje k rušitvi ostankov. 
Hiša je bila namreč v pres-
labem stanju, da bi jo obdr-
žali. V teh letih so zanjo pri-
dobili več gradbenih dovo-
ljen, ki so se spreminjala v 
skladu z ugotovitvami Zavo-
da za varstvo kulturne dediš-
čine Slovenije. Hišo so tako 
ponovno zgradili po nekda-

nji podobi, del kulturne de-
diščine pa so ohranili v novi 
stavbi. Pogodbena vrednost 
je znašala dobrih 624.000 
evrov, za opremo so name-
nili še dobrih 40.000 evrov.

Osrednji prostor spodnje-
ga dela Blagnetove hiše bo 
po županovih besedah na-
menjen raznim dogodkom, 
tako glasbenim srečanjem 
kot protokolarnim prire-
ditvam, muzejski dejavno-
sti, stalnim zbirkam, razsta-
vam in morda tudi porokam. 
V dveh galerijah prvega 

nadstropja bosta v kratkem 
na ogled postavljeni dve stal-
ni razstavi. V pritličju je še 
degustacijska soba, v prvi 
galeriji pa še en večnamen-
ski prostor. »Iz osrednjega 
prostora je zelo lepo vidna 
tudi prvotna hišna številka, 
ki se je pokazala po rušitvi 
lesenega dela, ko je odpadel 
omet,« je povedal župan.

Prostor vseh generacij
Poleg domačije na mes-

tu gospodarskega objekta so 
pristopili k novogradnji, kjer 
je danes Medgeneracijski 
center. Gradnja je bila skle-
njena leta 2019, vrednost 
del je bila slabih 410.000 

evrov, zanjo so pridobili dob-
rih 96.000 evrov nepovra-
tnih sredstev v okviru razpi-
sa Eko sklada. Za opremo so 
namenili še dobrih 156.000 
evrov, v sklopu LAS Gorenj-
ska košarica pa so dobili dob-
rih 85.000 evrov nepovra-
tnih sredstev.

V spodnjem delu je sej-
na soba, kjer že dve leti po-
tekajo seje občinskega sve-
ta. V prvem nadstropju so 
trije prostori, in sicer pisar-
na Društva upokojencev 
Šenčur, računalniška soba, 
kjer bodo potekala razna iz-
obraževanja, poleg tega ima-
jo svoj prostor tudi mladi. 
»Objekt želimo napolniti z 

vsebino, zato ste vsi vabljeni, 
da podate svoje predloge in 
želje. Ključno je, da prosto-
ri živijo in služijo vsem ob-
čanom in občankam,« je do-
dal župan, ki je prepričan, da 
sta Blagnetova hiša in Med-
generacijski center v ponos 
Šenčurju in bosta postala 
pomembna povezava med 
vsemi generacijami.

Objekta je blagoslovil šen-
čurski kaplan Martin Le-
ban, trak pa sta poleg župa-
na Cirila Kozjeka prereza-
la še predstavnik Gorenjske 
gradbene družbe Dejan Bo-
gataj in članica sveta Krajev-
ne skupnosti Šenčur - Sre-
dnja vas Jana Umnik Lešnik.

Šenčur – Na pobudo šen-
čurske občine je Klinika Fa-
bijan kupila in v šenčurski 
poslovni coni namestila de-
fibrilator. Ta je postavljen 
ob robu cestišča ob kolesar-
ski povezavi Šenčur–Kranj 
v neposredni bližini klini-
ke. »Na tem mestu je velik 
pretok pešcev in kolesarjev, 

zato je bil nujno potreben. 
Veseli smo, da se je klinika 
odzvala na našo pobudo in 
prepričan sem, da bomo z 
njihovo pomočjo namestili 
še kakšen defibrilator več,« 
je dejal šenčurski župan Ci-
ril Kozjek in dodal, da gre za 
prvi defibrilator, ki je v po-
slovni coni nameščen na 
prostem in tako dostopen 
vsem.

Maša Likosar

Šenčur – Šenčurski občinski svetniki so za elektorja Občine 
Šenčur v volilnem telesu za volitve člana državnega sveta ime-
novali šenčurskega župana Cirila Kozjeka in podžupana Aleša 
Periča Močnika. Šenčurska Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja na podlagi poziva za posredovanje pre-
dlogov kandidatov za člana državnega sveta v predpisanem 
roku ni prejela nobenega predloga.

Šenčurska elektorja župan in podžupan

Naklo, Tržič, Kranjska Gora 
– Na dveh oktobrskih občin-
skih svetih so potrdili kan-
didata za državna svetnika, 

v Naklem Ivana Megliča, v 
Tržiču pa Igorja Velova. V 
Kranjski Gori predloga ni 
bilo, zato bodo elektorji od-
ločili na podlagi obstoječih 
kandidatov.

Suzana P. Kovačič

Defibrilator je nameščen ob kolesarski povezavi Šenčur–
Kranj. / Foto: Maša Likosar

Hiša v ponos Šenčurju Klinika Fabjan 
darovala defibrilator

Potrdili kandidata za 
državna svetnika

Mislimo zeleno!

Razpisuje prosto delovno mesto 

VZDRŽEVALEC (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
•  najmanj IV. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne  

tehnične smeri
• vozniški izpit B-kategorije
• najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
•  zaželen je opravljen izpit za delo s težko gradbeno 

mehanizacijo in viličarjem
• vrline komuniciranja s strankami
• fizične sposobnosti

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave s kopija-
mi zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo do  
7. 11. 2022 na naslov: Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljan-
ska c. 27, 4240 Radovljica, in sicer z oznako »Prijava na razpis 
– vzdrževalec«.

Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica 
tel.: 04 537 01 11, e-naslov: info@komunala-radovljica.si,  

www.komunala-radovljica.si

Želijo, da so mladi proaktivni

Kranj – V Kranju, ki mu je 
pred kratkim Inštitut za 
mladinsko politiko podelil 
certifikat Mladim prijazna 
občina za obdobje od 2022 
do 2026, so sprejeli strategi-

jo razvoja mladinskega dela 
do leta 2030. Dokument vse-
buje več kot trideset ukrepov 
ter sto ciljev in kazalnikov.

V Kranju je sicer več kot 
8500 mladih v starosti od 
15. do 29. leta oziroma pet-
najst odstotkov prebivalcev. 
»Mladi se trenutno povezuje-
jo v različne formalne in ne-
formalne skupine v okviru 

nevladnih organizacij, želi-
mo pa, da so proaktivni ozi-
roma da v večji meri sodelu-
jejo z občino,« je o namenu 
strategije spregovorila Tanja 
Hrovat, vodja urada za druž-
bene dejavnosti.

Sodelovali mladi 
Kranjčani

Pri snovanju strategije so 
sodelovali tudi zainteresi-
rani mladi Kranjčani, ki so 
svoje predloge lahko poda-
li po spletni anketi, na treh 
delavnicah in na informacij-
skih kanalih Mestne občine 
Kranj, o strategiji pa je pred 
potrditvijo na seji mestne-
ga sveta potekala tudi jav-
na obravnava. »V strategiji 
smo zajeli številna področ-
ja in si zadali trinajst strate-
ških ciljev, predvsem na po-
dročju mladinskega dela, iz-
obraževanja, zaposlovanja, 
stanovanjske politike, infor-
miranosti, prostovoljstva in 

družbenih dejavnosti, torej 
športa, kulture, sociale, zdra-
vstva ...« je povedala Hrova-
tova. Med najpomembnejši-
mi cilji je omenila vzpostavi-
tev mladinskega centra v Kra-
nju, spodbujanje formalne-
ga in neformalnega izobra-
ževanja mladih, vzpostavi-
tev dodatnega programa sre-
dnješolskega izobraževanja 
na področju zdravstva, usta-
novitev gorenjske univerze, 
večjo dostopnost stanovanj 
za mlade, vzpostavitev siste-
ma celovitega informiranja 
mladih in spodbujanje pro-
stovoljstva med mladimi.

»Strateške cilje bomo za-
čeli izvajati že prihodnje leto 
v skladu s sredstvi, ki so za-
gotovljena v proračunu, za 
leto 2023 to pomeni 250 ti-
soč evrov. Izvajanje strategije 
oziroma doseganje zastavlje-
nih ciljev bomo do leta 2030 
preverjali na letnem nivoju,« 
je še napovedala Hrovatova.

Zakaj prva točka 
mladinski center

»Zakaj je vzpostavitev 
mladinskega centra prva 
točka strategije, če smo ga 
že pred slabimi dvajsetimi 
leti vzpostavili v bivšem Ba-
ronu v središču Kranja?« je 
v razpravi vprašal Igor Velov 
(LRK). Podžupan Janez Čer-
ne je odgovoril, da je v prete-
klosti v starem delu Kranja 
res obstajal mladinski cen-
ter, ki pa ga je občina odpr-
la nekoliko »na silo« zara-
di prejete donacije podjetja 
Iskratel v višini takratnih de-
set milijonov tolarjev. »Pro-
blem je bil predvsem v po-
polnoma neustrezni ume-
stitvi centra, saj so bile na eni 
strani zidu mlade družine z 
majhnimi otroki, na drugi 
strani pa se je igrala glasna 
glasba. Mladinski program 
je zato našel druge poti in lo-
kacije v Kranju,« je razložil 
Černe.

Med glavnimi cilji sprejete strategije razvoja mladinskega dela do leta 2030 v Kranju so tudi odprtje 
mladinskega centra, spodbujanje izobraževanja in zaposlovanja ter večja dostopnost stanovanj za mlade.

Simon Šubic

V Kranju je več kot 8500 
mladih v starosti od 
15. do 29. leta oziroma 
petnajst odstotkov 
prebivalcev.

1. stran

Blagnetova hiša je 
replika svoje originalne 
predhodnice.

Trak so prerezali predstavnik Gorenjske gradbene družbe Dejan Bogataj, šenčurski župan 
Ciril Kozjek in članica sveta Krajevne skupnosti Šenčur - Srednja vas Jana Umnik Lešnik.  
/ Foto: Tina Dokl
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Hotavlje – V Marmorju Ho-
tavlje so minulo soboto odpr-
li vrata učencem 8. in 9. ra-
zredov in njihovim staršem 
ter dijakom 3. in 4. letnikov, 
da bi jim tudi v praksi poka-
zali, kakšne možnosti za za-
poslitev nudijo v podjetju. 
Obenem so jim predstavi-
li njihov sistem mentorstva, 
vajeništva, štipendij in štu-
dentskega dela, obiskovalce 
pa so popeljali tudi na ogled 
prostorov proizvodnje, ka-
mnoloma in pisarniških 

prostorov. Nad obiskom na 
informativnem dnevu so bili 
prijetno presenečeni, je pri-
znala Helena Selak iz Mar-
morja Hotavlje, takega zani-
manja niso pričakovali.

Ponujajo širok nabor 
delovnih mest

Že v prvem terminu, ki je 
bil namenjen osnovnošol-
cem, so našteli okrog šestde-
set obiskovalcev, kasneje pa 
so gostili še okrog dvajset di-
jakov. V prvi skupini so nav-
dušili zlasti starše, ki ima-
jo velik vpliv pri poklicnem 

usmerjanju svojih otrok, vtis 
pa so naredili tudi na dijake. 
Katja Štravs z gimnazije Bi-
otehniškega centra Naklo je 
priznala, da se ji je predsta-
vitev zdela zelo zanimiva in 
ni izključila možnosti, da bi 
svojo prihodnjo poklicno pot 
morebiti nadaljevala v tem 
podjetju. Domnu Furlanu z 
Gimnazije Škofja Loka pa se 
je to zdela dobra priložnost, 
da spozna delo v podjetju. 
»Nisem še prepričan, kaj bi 
želel delati v prihodnje, zato 
želim preveriti čim več mož-
nosti, da se bom lažje odlo-
čil.« Z informativnim dne-
vom so po besedah Helene 
Selak želeli prikazati, katere 
poklicne profile zaposluje-
jo. »Smo vodilno kamnose-
ško podjetje v svetu, a mno-
gi v lokalnem okolju niti ne 
vedo, kaj vse je pri nas mogo-
če delati. Vsi pomislijo zgolj 
na klasično kamnoseško pa-
nogo, na prah in hrup  ...« 
A v zadnjih desetih letih se 
je po njenih besedah pre-
cej spremenilo. Na konkret-
nem projektu dizajnerske 
kamnite pisalne mize so 
zato obiskovalcem predsta-
vili vse profile zaposlenih, 

ki so sodelovali pri njeni iz-
delavi, od skice do končnega 
izdelka. »Učencem in dija-
kom smo tako želeli prikaza-
ti, da je nabor delovnih mest 
pri nas zelo širok, za kar pot-
rebujemo različne poklicne 
profile. Obenem imajo og-
romno možnosti, da svoje 
znanje nadgrajujejo in širijo 
ter tudi napredujejo znotraj 
podjetja oziroma si najdejo 

novo delo, če ugotovijo, da 
jim določeno delovno mesto 
ne ustreza.«

Velik poudarek na 
vrednotah

Ta čas je v podjetju 150 re-
dno zaposlenih in 30 zuna-
njih sodelavcev, potrebujejo 
pa še nove kadre. »Zaveda-
mo se, da dobrega kadra pri-
manjkuje, zato zaposlujemo 

vse, ki so pripravljeni spre-
jeti vrednote našega podje-
tja,« je poudarila Helena Se-
lak in dodala, da so med nji-
hovi naročniki najbogatej-
ši in najvplivnejši ljudje na 
svetu. »Edino, kar jim ni po-
membno, je denar, pri vsem 
ostalem zahtevajo perfekci-
jo. Da to dosežeš, pa moraš 
v ozadju imeti močno ekipo 
zaposlenih.«

Mateja Rant

V Marmorju Hotavlje so minulo soboto odprli vrata učencem in dijakom. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – O osteoporo-
zi se zadnja leta veliko go-
vori in piše, saj je v Sloveni-
ji znanih okoli 100 tisoč bol-
nic in okoli 25 tisoč bolnikov 
z osteoporozo.

Osteoporoza dobesedno 
pomeni porozne kosti. Kos-
ti, ki so bile močne, posta-
nejo zaradi osteoporoze krh-
ke. Gibi, ki se zdijo sami po 
sebi umevni, kot je na primer 
skloniti se in pobrati časopis 
ali dvigniti vnuka, lahko pov-
zročijo zlome. Večina ljudi 
ne ve, da ima osteoporozo, 
dokler se kost ne zlomi. Tak-
rat je bolezen že napredovala.

Osveščanje o tveganjih, 
povezanih z zdravjem kos-
ti, je ena najpomembnejših 
dejavnosti društev bolnikov 
z osteoporozo, ta pa so dejav-
na zlasti ob svetovnem dne-
vu osteoporoze, 20. oktobru.

»Moto letošnjega pra-
znovanja svetovnega dne-
va osteoporoze je bil Moje 
kosti, moja odgovornost. 
V društvu bolnikov z oste-
oporozo Kranj smo se odlo-
čili, da danes v Škofji Loki 

organiziramo Osteotlon. To 
pomeni, da smo na prireditvi 
združili tri dejavnosti. Eno je 
gibanje, drugo je ozaveščanje 
o osteoporozi in seznanjanje 
o dejavnikih tveganja, tret-
je pa zdrava prehrana. Hra-
na je namreč pomemben de-
javnik tveganja,« je povedala 
predsednica Milena Zupin iz 
Preddvora.

»Vsi glede na vse stre-
se in tudi glede na drago 

zdravo hrano ne morejo ži-
veti zdravo. Je pa zelo po-
membno tudi gibanje, tre-
ba je iti čim več v naravo, 
v društvu pa imamo orga-
niziranih več kot trideset 
skupin terapevtske telo-
vadbe, ki jih vodijo fiziote-
rapevtke,« je pojasnila Mi-
lena Zupin, ki je skupaj s 
članicami društva pripra-
vila zanimivo predstavitev 
številnih dejavnosti.

Prav tako so pripravili ul-
trazvočne meritve.

»Ta meritev sicer ni dia-
gnoza, je orientacijska meri-
tev. Mi se ob rezultatih poza-
nimamo tudi o siceršnjem 
stanju posameznika, in če je 
potrebno, ga napotimo nap-
rej,« je tudi pojasnila Zupi-
nova.

Kuharica Emilija Pavlič pa 
je na stojnici predstavila tudi 
zdravo hrano in kuhanje.

Ob svetovnem dnevu osteoporoze so v Društvu bolnikov za osteoporozo Kranj pripravili Osteotlon, s 
seznanjanjem o bolezni, zdravi prehrani in gibanju pa so se predstavili v središču Škofje Loke.

Vilma Stanovnik

Članice Društva za osteoporozo Kranj na čelu s predsednico Mileno Zupin so organizirale 
Osteotlon. / Foto: Vilma Stanovnik

Osteotlon za boljše kosti

Predstavitve poklicev se je udeležilo tudi okrog dvajset 
dijakov. / Foto: Gorazd Kavčič

V podjetju Marmor Hotavlje so minulo soboto prvič pripravili informativni dan, ki je bil namenjen morebitnim novim sodelavcem. Učencem in dijakom, ki 
so jih obiskali, so tako želeli olajšati odločitev, kam po zaključku šole.

Učencem in dijakom predstavili poklice

Jamnik – Na Jamniku je v 
soboto pokala spominska 
slovesnost ob 80. obletnici 
smrti narodnega heroja Loj-
zeta Kebeta - Štefana, ki so jo 
pripravili krajevna organiza-
cija Združenja borcev NOB 
Besnica - Podblica, Združe-
nje borcev NOB Kranj in Kra-
jevna skupnost Podblica. V 
kulturnem programu so so-
delovali učenci podružnične 
šole Podblica pod vodstvom 
učiteljice Katje Cuderman 
in Mešani pevski zbor Svo-
boda iz Stražišča pod vod-
stvom pevovodje Andreja 

Zupana. Slavnostni govor-
nik Jožef Božo Janež, pred-
sednik ZB NOB Kranj, je v 
orisu življenja Lojzeta Ke-
beta - Štefana, med drugim 
je sodeloval tudi v dražgo-
ški bitki, poudaril, da je bil 
znan po izrednem pogumu 
in požrtvovalnosti. Med na-
padom nad Jamnikom je bil 
smrtno ranjen, v mukah pa 
se je privlekel do Jamnika, 
kjer so domačini v strogi taj-
nosti skrbeli zanj do smrti 
20. oktobra 1942. Pokopali 
so ga v gozdičku nad Golim 
rebrom. Kebe je bil za naro-
dnega heroja proglašen 5. ju-
lija 1951.

Spominska slovesnost na 
Jamniku
Simon Šubic

Spominska slovesnost je potekala ob grobu oziroma 
spomeniku narodnemu heroju Lojzetu Kebetu - Štefanu na 
Jamniku. / Foto: Simon Šubic
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Kamnik – Narava ponuja ve-
liko možnosti za igro, uče-
nje, ustvarjanje, razvoj ot-
rok, nam je povedala sve-
tovalna delavka Janja Hu-
dej. »Na travniku na pri-
mer lahko preberemo pra-
vljico, ob potoku prešteva-
mo in barvamo kamenčke, 
v gozdu pripravimo neki iz-
ziv …« V naravi je vse bolj 
spontano, k čemur pripo-
more tudi to, da so otroci 
radi zunaj, posledično, kot 
opaža sogovornica, lažje so-
delujejo in vsak lahko naj-
de ter pokaže neko močno 
področje. »Imamo srečo, da 
so naše enote v neposredni 
bližini vseh naravnih oko-
lij,« pravi Hudejeva. Vrtec 
ima 14 enot, ki jih obiskuje 
okrog 940 otrok. Dejavno-
sti na prostem so na urniku 
vsaj dve uri dnevno, ne gle-
de na vreme. 

S projektom With open 
arms/Z odprtimi rokami 
programa Erasmus+ so že-
leli svoje znanje in izku-
šnje še poglobiti ter primer-
jati in izmenjati izkušnje s 
področja gozdne pedago-
gike in drugih alternativ-
nih pedagoških metod. Pri 
tem so se posebej osredoto-
čili na prakse, ki bi otrokom 
z manj priložnostmi, kot so 
priseljeni ali otroci iz soci-
alno šibkejših okolij, olajša-
le vključitev v vrtec. Po be-
sedah svetovalne delavke, 

ki je bila tudi koordinatori-
ca projekta, so se pokazale 
potrebe po tem.

Svojo prakso so 
nadgradili

Projektne aktivnosti so za-
čeli izvajati v letu 2018, do-
brodošle usmeritve in ide-
je so dobili pri kolegih na 

Islandiji, kasneje pa sta bili 
dve vzgojiteljici še na obisku 
v Italiji. Seznanitev z meto-
dami dela in dobrimi pra-
ksami, predvsem pa rezul-
tati izkustvenega učenja, ki 
ga omogoča naravno oko-
lje, so utrdili prepričanje, 
da so na pravi poti, obenem 
pa tudi razblinili določene 

predsodke, na primer o jezi-
kovni oviri, je pojasnila pred-
stavnica vrtca.

Nagrada Evropske komi-
sije je pika na i. »Ta nagra-
da nam zelo veliko pome-
ni. Je potrditev dosedanjega 
dela in motivacija za naprej, 
da tudi v prihodnje delamo 
dobro,« pravi Hudejeva.

Srečanje s predstavniki 
drugih nagrajenih institu-
cij, ki poteka prav v teh dneh, 
je nova priložnost za izme-
njavo izkušenj, kot je še pou-
darila sogovornica, pa je po-
membno zlasti to, da izku-
šnje lahko prenašajo na oko-
liške vrtce.

V Vrtcu Antona Medveda dajejo velik poudarek dejavnostim v naravnem učnem okolju.  
/ Foto: arhiv vrtca

Kamnik – Danes praznuje-
mo dan suverenosti, v spo-
min na dan, ko je pred 31 
leti zadnji vojak Jugoslovan-
ske ljudske armade zapustil 
območje Republike Sloveni-
je. V spomin na dogodke so 
v petek v Domu kulture Ka-
mnik pripravili slovesnost, v 
okviru katere so podelili tudi 
spominske medalje članom 
Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo Ka-
mnik - Komenda.

»Država je suverena šele 
takrat, ko na njenih tleh ni 
tujih vojakov, ko sama bra-
ni svoje ozemlje in ko sama 
odloča o svoji usodi,« je ob 
tej priložnosti povedal mini-
ster za obrambo Marjan Ša-
rec, ki je bil slavnostni go-
vornik na prireditvi. V svo-
jem govoru se je dotaknil 
začetkov tega procesa, ki 

segajo v čas pred stoletjem, 
ko je general Rudolf Maister 
priključil severovzhodni del 
ozemlja, in so se nadaljevali 
z bojem proti okupatorjem 
med drugo svetovno vojno 
ter se nazadnje zaključili z 

desetdnevno vojno in obli-
kovanjem neodvisne drža-
ve. »Z demokratičnimi vo-
litvami so se začele aktivno-
sti za samostojno in neodvi-
sno državo in danes si nih-
če ne more lastiti zaslug, 

kajti to je zasluga naroda,« 
je dejal Šarec in ob tem po-
udari, da čeprav danes sliši-
mo drugače, politika ni bila 
enotna, še kako enoten pa je 
bil narod. »Veteranke in ve-
terani, ki ste takrat aktivno 
sodelovali, ste ključno pri-
pomogli k temu, da smo se 
lahko osamosvojili,« je še 
povedal in opozoril tudi na 
aktualne razmere v Ukraji-
ni. »Od 24. februarja naprej 
se še kako jasno kaže, kako 
pomembno je imeti lastno 
silo, kako pomembno je 
imeti lastno vojsko in lastne 
usposobljene ljudi, ki se 
znajo braniti. Spet smo pri-
ča vojni in narodu, ki druge-
mu narodu ne pusti živeti, 
kot želi,« in sklenil z misli-
jo, da nam ni bilo nič podar-
jeno, niti vstop v EU in zvezo 
Nato, a smo danes del teh in-
tegracij in enakopravni par-
tnerji obeh zvez.

V Kamniku so s slovesnostjo in podelitvijo spominskih medalj zaznamovali današnji dan suverenosti.

Aleš Senožetnik

Topol – Kostanja je letošnjo 
jesen veliko, tako da organi-
zatorji tradicionalnega do-
godka Kostanjeva nedelja 
na Katarini s tem niso ime-
li skrbi. Pred Osnovno šolo 
Topol so pripravili pestro do-
gajanje.

»Potrudili smo se čim bolj 
popestriti današnji dogodek. 
Vesel sem, da so se odzva-
li lokalni pridelovalci, tukaj 
so tudi otroci iz Podružnične 
osnovne šole Topol. Nabra-
li smo okrog sto kilogramov 
kostanja in mislim, da bomo 
spekli prav vsega. V ponudbi 

so tudi lokalni med, žganje, 
piškoti, drugi pridelki, sok iz 
jabolk iz šolskega sadovnja-
ka, kuhano vino, čaj, člani na-
šega društva pečejo palačin-
ke  ... Ne smem pozabiti na 
gobov in krompirjev golaž, 
ki sta odlična. Pripravljata ju 
domača ekipa in ekipa iz Tu-
rističnega društva Smlednik. 
Z obiskom smo zelo zado-
voljni,« je povedal Žiga Krši-
nar, novi predsednik uradno 
še Turističnega društva Kata-
rina, ki je v preimenovanju v 
Turistično društvo Polhog-
rajski dolomiti in bo v svoje 
delovanje vključevalo širše 
območje.

Maja Bertoncelj

Žiri – V krajevni organiza-
ciji Združenja borcev (ZB) 
za vrednote NOB Žiri so se 
s tradicionalno prireditvi-
jo Dan spomina spomnili 
dogodkov 23. oktobra 1943, 
ko so iz Žirov izgnali nem-
ško vojsko. Že dan po odho-
du nemških vojakov, 24. ok-
tobra 1943, so na Ledinici 
kot prvi na Gorenjskem us-
tanovili narodnoosvobodil-
ni odbor za občino Žiri in 
vzpostavili zametke obliko-
vanja narodne oblasti.

»Zgodovina naj bi bila uči-
teljica življenja. A tu sem v 
dilemi: ali je zgodovina sla-
ba učiteljica ali pa smo mi 
slabi učenci. Vojne grozote 

iz preteklosti nas očitno niso 
naučile, da vojna ni rešitev,« 
je zbrane nagovoril slav-
nostni govornik, predsednik 
ZB za vrednote NOB Žiri  
Ivan Albreht. Po njegovih 
besedah je namreč ta čas na 
svetu odprtih 27 konfliktov, 
ki zajemajo 3,2 milijarde sve-
tovnega prebivalstva, priza-
detim na teh območjih pa na-
menjamo kar osemdeset od-
stotkov humanitarne pomo-
či. »Občutek imam, da svetu 
za to ni mar,« je dejal Albreht 
in razložil, da namesto da bi 
si prizadevali za mir in vse 
napore usmerjali v konča-
nje konfliktov, se zaradi voj-
nega dobičkarstva s podpiho-
vanjem in oboroževanjem ti 
konflikti celo vzdržujejo.

Mateja Rant

Ana Jagodic Dolžan

Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Marjan 
Šarec. / Foto: Aleš Senožetnik

Spekli so okrog sto kilogramov kostanja. Na sliki je drugi z 
desne predsednik Turističnega društva Katarina Žiga Kršinar. 
/Foto: Maja Bertoncelj

Med prejemniki evropske nagrade za inovativno poučevanje je tudi kamniški Vrtec Antona Medveda, 
v katerem se že dobrih deset let sistematično ukvarjajo s prenosom dejavnosti iz igralnice v naravno 
okolje. S projektom With open arms/Z odprtimi rokami so svojo prakso še nadgradili.

Nagrada za »vrtec v naravi« Kostanj pekli tudi  
na Katarini

Zgodovina nas ni 
nič naučila

Suvereni šele, ko sami odločamo o usodi

V Žireh so v soboto zaznamovali Dan spomina. / Foto: Tanja Mlinar

Zaposleni so okrepili svoje strokovne kompetence, 
predvsem za delo z otroki iz skupin z manj 
priložnostmi, in usvojili nove metode, ki jih lahko 
uporabljajo vsakodnevno v kreativnem zunanjem 
učnem okolju, je zapisano v obrazložitvi nagrade, ki jo 
je kamniški vrtec prejel za projekt With open arms.
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Bistrica pri Tržiču – »Vedno 
mi je v posebno čast srečati v 
življenju ljudi, ki hodijo dol-
go pot,« se je Zorislavi Aha-
čič, ki je 20. oktobra prazno-
vala stoti rojstni dan, pok-
lonil direktor Doma Petra 
Uzarja Tržič Domen Rako-
vec in ji v imenu vseh priso-
tnih na praznovanju nazdra-
vil še na mnogo zdravih sreč-
nih let.

Zorislava Ahačič, dekliško 
Rozman, se je rodila leta 
1922 v Tržiču, kjer je obisko-
vala osnovno in meščansko 
šolo, izobraževanje pa na-
daljevala na dveletni gospo-
dinjski šoli v Ljubljani, ta-
kratnem Marijanišču. Še več 
in še dlje bi srkala znanje, a 

je bilo plačljivo šolanje pre-
veliko breme za njene star-
še. Dobro leto in pol je ku-
hala v Ljubljani pri baroni-
cah Kodelka, kjer se je tudi 
naučila nemščine. Ko se je 
začela druga svetovna voj-
na, se je morala vrniti v Tr-
žič. Delovna leta je preživela 
v tržiški predilnici in tkalni-
ci, najprej kot obračunoval-
ka osebnih dohodkov, kas-
neje pa kot vodja izplačilne 
pisarne, po več kot 38 letih 
delovne dobe se je upokoji-
la leta 1979.

So zelo povezana družina
Poročila se je z Antonom 

Ahačičem, v zakonu z njim 
se je rodila hčerka Andreja. 
Oba sta že pokojna. Zorisla-
vin edini še živeči nečak je 

Ferdo Meglič, ki se je pra-
znovanja tetinega častitlji-
vega jubileja udeležil z ženo 
Ireno. »Teta zadnja tri leta 
biva v Domu Petra Uzarja, 
pred tem pa sva zanjo skr-
bela z ženo. Kar 25 let smo 
skupaj živeli v prvem bloku 
na Bistrici pri Tržiču, v tri-
sobnem stanovanju nas je 
bilo šest. Bili smo in smo še 
vedno zelo povezana druži-
na,« je povedal Ferdo Meg-
lič, ki teto Zoro v domu, kjer 
zanjo lepo skrbijo, z ženo 
obišče najmanj trikrat na 
teden.

Zorislava Ahačič je skrbe-
la za dom in družino, doma 
so imeli tudi malo obrt, v 
okviru katere je njena mama 
Pavla Rozman, po doma-
če Zajčeva Pavla, izdelova-
la prešite odeje in ji je Zora 
v popoldanskem času rada 
pomagala. Nečak Ferdo je 
obudil tudi spomin na ču-
dovite skupne izlete na mor-
je. »Zelo jo imamo radi in 

resnično smo povezani,« je 
še enkrat podelil – iz srca.

Še vedno rada deklamira
O svojem zdravju pri sto-

tih letih Zorislava Ahačič 
pove, da »še kar gre«. Pred 
nekaj leti je preživela pljuč-
nico, tudi covid-19 je ni za-
obšel, na srečo brez zaple-
tov. Spomin ji odlično slu-
ži in pesem, ki se jo je nau-
čila pri štirih letih in pol, še 
vedno rada deklamira: »Slo-
venka sem mlada, ljubim 
svoj dom, do groba ostala 
zvesta mu bom. Utripa mi v 
prsih hrabro srce, junakinja 

mlada davno sem že. Ne pi-
jem vinčka, vedrih sem lic, 
zdrava kot ptička vrhu go-
ric.« Njeno poznavanje tudi 
Prešernovih, Gregorčičevih 
in pesmi drugih znanih slo-
venskih poetov je zares bo-
gato. Ima tudi nasvet, kako 
doživeti sto let. »Moli in de-
laj. To je bila vedno moja pa-
rola,« je dejala.

Prisrčnemu slavju, ki so 
ga Zorislavi Ahačič prip-
ravili v Domu Petra Uzar-
ja, so se pridružili družina 
Ferda Megliča, tržiški po-
džupan v začasnem opra-
vljanju funkcije župana 

Dušan Bodlaj, predstavniki 
Društva upokojencev Tržič 
s predsednico Darjo Ahačič 
in vodjo prostovoljcev Ma-
rino Berlot, stanovalci od-
delka, kjer biva stoletnica 
Zorislava ... Domski pevski 
zbor pod vodstvom Zdrav-
ke Klančnik in ob spremlja-
vi Braneta Klančnika na har-
moniki ji je zapel tudi zna-
no pesem Kam le čas beži. V 
poklon njenim stotim letom 
so na vrtu posadili lipo, di-
rektor doma Domen Rako-
vec pa ji je obljubil, da bosta 
večkrat skupaj preverila, ali 
je lipa kaj žejna.

Suzana P. Kovačič

Stoletnica Zorislava Ahačič z nečakom Ferdom Megličem in njegovo ženo Ireno / Foto: Tina Dokl

Kranj – Harlekinske polo-
nice so vsa tista raznobarv-
na mala bitjeca, ki jih v je-
senskih toplih dneh najde-
mo na fasadah naših hiš, 
neredko se vanje priplazi-

jo tudi skozi špranje pri ok-
nih in vratih. Čeprav so lepe-
ga videza, pa gre žal za inva-
zivno vrsto polonice, ki izlo-
ča nadvse smrdljiv izloček.

Ravno te polonice izrinjajo 
vrsto pikapolonic s sedmimi 

pikami, ki pregovorno prina-
šajo srečo, nasprotno z njimi 
omenjene skorajda prinaša-
jo nesrečo, saj se jih nikakor 
ne da znebiti.

Sicer je harlekinska poloni-
ca invazivna tujerodna vrsta, 
ki izvira iz Azije. V prejšnjem 

stoletju so jo za zatiranje li-
stnih uši in kaparjev razširi-
li po vsem svetu. Polonice, 
ki so že več kot deset let pri-
sotne po številnih evropskih 
državah, tudi v Sloveniji, iz-
virajo iz severnoameriške 

populacije, nam je poveda-
la vodja kranjske enote Za-
voda za varstvo narave Sonja 
Rozman.

Zatočišča v jesenskem 
času iščejo za prezimova-
nje, kjer se zbirajo v velikem 
številu, nekateri celo pravi-

jo, da jih je naenkrat na fa-
sadi domov lahko na tiso-
če. V naših domovanjih si-
cer ne naredijo škode, am-
pak tu želijo zgolj prezimi-
ti. A ko jih odstranjujemo, 
če ste že imeli izkušnjo z 

njimi, veste, da izločijo zo-
prno smrdeč izloček.

Bodo pikapolonice, ki 
jih poznamo, postale 
preteklost

Rozmanova kot zanimi-
vost pove, da je študija v Ve-
liki Britaniji pokazala, da se 
je številčnost populacije do-
morodne pikapolonice po 
vnosu harlekinske poloni-
ce v dveh letih zmanjšala za 
72 odstotkov (od 2006 do 
2008). V Sloveniji tovrstne 
študije ni bilo izvedene, su-
bjektivno opazovanje pa po-
kaže, da je v okolju veliko več 
harlekinskih polonic kot do-
morodnih.

Kaj lahko storimo? Za zdaj 
ne poznamo učinkovitih na-
činov njenega omejevanja, 
zato ne moremo storiti prav 
dosti, saj gre za invazivno tu-
jerodno vrsto, pravi Rozma-
nova, na katero naša nara-
va ni prilagojena, njene last-
nosti in prilagodljivost pa ji 
dajejo dobre možnosti pre-
živetja, širjenja in tudi pred-
nost pred domorodnimi pi-
kapolonicami. Doma pa si 
lahko pomagamo tako, da 
poskušamo zatesniti špra-
nje, če pa zaide v naše stano-
vanje, se je po izkušnjah naj-
bolje izkazalo sesanje.

Kdaj ste jo zadnjič videli, iz pesmice, tisto pikapolonico, ki ima sedem pik?

Klara Mrak

Priprave na prezimovanje / Foto: Klara Mrak

Sedem pik? Že dolgo ne

Častitljivemu jubileju Zorislave Ahačič so nazdravili v Domu 
Petra Uzarja Tržič. / Foto: Tina Dokl

Tržičanka Zorislava Ahačič je v Domu Petra Uzarja Tržič, kjer biva zadnja tri leta, praznovala stoti rojstni dan.

Nasvet stoletnice: moli in delaj

Kranj – Predstavniki Rdeče-
ga križa Slovenije – Obmo-
čnega združenja (RKS OZ) 
Kranj so v oktobru, ko pra-
znujemo tudi mednarodni 
dan starejših, običajno obi-
skali stanovalce štirih do-
mov starejših na njihovem 
območju delovanja v Kra-
nju, Preddvoru, Naklem in 
Cerkljah ter jim pripravili 
medgeneracijsko druženje, 
kratek kulturni program, 

se z njimi pogovorili in jih 
tudi obdarili. Kot so sporoči-
li iz RKS OZ Kranj, žal tudi 
letos zaradi še vedno slabih 
covidnih razmer obisk ni 
bil mogoč, saj sta na prvem 
mestu varnost in zdravje 
stanovalcev. Kljub temu pa 
so tudi letos vse stanoval-
ce omenjenih štirih domov 
obdarili in skupno razdelili 
630 daril. »Hkrati smo jim 
zaželeli še mnogo zdravih in 
srečnih let ter da se prihod-
nje leto spet srečamo.«

Suzana P. Kovačič

Darila za stanovalce so dostavili tudi v Dom upokojencev 
Kranj. / Foto: Marjan Potrata

V poklon stotim letom 
Zorislave Ahačič so 
na vrtu posadili lipo, 
direktor doma Domen 
Rakovec pa ji je obljubil, 
da bosta večkrat skupaj 
preverila, ali je lipa kaj 
žejna.

Obdarili stanovalce  
v domovih starejših
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Zmagali so! 20. del

Janez iz Gorenjske mu 
je v svojem in vseh ime-
nu tako odgovoril. Ob teh 
odločnih besedah je stopil 
še korak naprej. Dvignil je 
desnico kot za prisego, po-
tem pa je z njo pritisnil na 
prsi, boječ se, da mu jih bo 
razneslo. Trepetal je tako 
stoječ pred vsemi na brani-
ku najsvetejših pravic. Pa 
se ni tresel v strahu ali ma-
lodušnosti. Odločen, po-
gumen in bojevit je bil kot 
nikoli prej niti pozneje. Po-
nosen na svoj rod in jezik 
se je brez oklevanja posta-
vil proti tistemu, ki mu je to 
najdražje hotel vzeti in po-
nižati. Niti za hip ni pomis-
lil, kaj se bo z njim zgodi-
lo. V tem hipu je bil priprav-
ljen in zmožen vsega, tudi 
še tako drznega dejanja. To-
variši v zboru so glasno in 
odločno pritrdili: »Tako je!« 

Prav vsi! Če je morda tedaj 
kdo mislil drugače, si tega 
na glas povedati ni upal. 
Bal se je sile, ki je komaj 
še zadržana bdela v množi-
ci, razburjeni do skrajnos-
ti. Te sile se je bal tudi špis 
in dva ali trije desetarji ob 
njem. »Če kdo misli, da se 
mu godi krivica, se sme pri-
tožiti pri komandirju. To pa 
samo vsak sam in zase,« je 
končal špis in odšel. Odha-
jajoči ni slišal odgovora, ki 
je glasno krožil med zbrani-
mi. »Nič se ne bomo pritoži-
li, pač pa bomo po naše go-
vorili, peli in tudi pisali svo-
jim domov. Slovenci smo 
in ostanemo!« Tokrat so 
se nato razšli brez povelja. 
Niso pa se razkropili po so-
bah kot navadno. Vsi skupaj 
so vstopili v barako, ki je sta-
la tik četne pisarne. Okna so 
odprli do kraja. Na hodniku 
in v umivalnici se je oglasila 
pesem: »Delaj, delaj dekle 

pušeljc …« Iz sto grl, glas-
no in mogočno kot še niko-
li preje. Niso imeli pevovod-
je in ga tudi pogrešali niso. 
Pesem je vrela iz srčnih in 
dušnih globin. Majhni in 
nizki prostori so bili pretes-
ni za ta njihov triumf. Tres-
le so se lesene stene, na ok-
nih so žvenketale šipe, oni 
pa s pesmijo kar naprej. 
Bilo je, kot da pesem nima 
konca. Možje in fantje, pred 
pol ure tako ponižani, so ču-
tili nepopisno zmagoslavje. 
V svesti si tega so čutili, da 
je ni sile, ki bi se jim v tem 
trenutku mogla zoperstavi-
ti. Nikogar ni bilo in dobro, 
da ga ni bilo. Najprej dobro 
zanj, ker težko si je zamisli-
ti, kaj bi se bilo tedaj z njim 
zgodilo … Potem dobro tudi 
zanje, za vse, ker bi posle-
dice takega dejanja bile lah-
ko nedogledne … Pri re-
dnem zboru (apelu) zvečer 
istega dne pa so poslušali 

novo odredbo. Prebral jo 
je isti špis kot ono popol-
dne. S to jim je bilo zapove-
dano vsak dan po končanih 
vojaških vajah puške odda-
ti v četno skladišče. Tam so 
jih znova prevzeli vsako jut-
ro, pred odhodom na vežbe. 
Noč ima svojo moč in celo 
puške brez municije so se 
zdele nevarne v rokah teh 
upornih. Nobeden iz te čete 
tudi ni bil odtlej postavljen 
na kasarniško stražo. Tiste 
prve odredbe pa ni nobeden 
nikoli izvrševal. Tudi zahte-
val ni tega nobeden več. Sta-
rešina, ki jo je izdal, se je z 
njo bridko uračunal. Dose-
gel je prav nasprotno od tis-
tega, kar je hotel. Da pa je v 
svoji nemoči ostal tako tiho, 
je bilo tedaj težko tolmači-
ti in razumeti. Ko so vojaki 
pozneje razmišljali in pre-
sojali vse, kar so doživeli, so 
bili na tihem hvaležni po-
veljujočim za tako srečen 

zaključek burnih dogod-
kov. Kako lahko bi se bila 
tedaj ponovila drama izpred 
dobrih dvajsetih let. Skoro 
bi bil Landeck postal sloven-
skih fantov in mož sloven-
ske krvi – novi Judenburg.

Generalov obisk je odločil
Pomladi leta 1944 so pri-

sojna pobočja Tirolske že ra-
hlo zelenela, na osojah pa se 
je sneg še kar držal. V naši 
kasarni je tedaj vse ožive-
lo. Urejali smo dvorišče in 
okolico, ribali in čistili sobe, 
okna in drugo. Komur je v 
tistih dneh uspelo izmak-
niti se delu, ta je bil v resni-
ci mojster ali pa je imel iz-
redno srečo. Da vse to delo 
ni brez globljega vzroka, to 
nam je bilo pač jasno. Kaj 
pa se pripravlja, tega nis-
mo mogli izvedeti. Prav zato 
smo bili še bolj radovedni. 
Sklepali in ugibali smo vse 
mogoče, dokler končno ni 

prišel tisti dan X … Za ta dan 
nam je preostala le še uredi-
tev sebe in svoje obleke. Taki 
smo se potem ob določeni 
uri zbrali na kasarniškem 
dvorišču. Dolgo smo morali 
čakati v vrstah, tako da smo 
po tihem že vsi godrnjali. 
Kajpak to nikogar od stare-
šin ni motilo. Končno je stra-
žar pri vhodu dvignil cestno 
zapornico pred kolono avto-
mobilov. V tistem trenutku 
je poveljujoči vsem zbranim 
ukazal: »Štilštand!« V taki 
drži smo nato dočakali, da je 
pred nami iz velikega in mo-
dernega avtomobila izsto-
pil general. Prvič in zadnjič 
sem v življenju tedaj videl 
tako visokega nemškega ofi-
cirja. Že iz njegovega obra-
za ter hoje in vsega zadrža-
nja je bilo moč spoznati, da 
samega sebe postavlja v vlo-
go »nadčloveka«.

Janez Kunšič 

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

Torek je. Prelepo poletno 
dopoldne. Peljem se proti 
Kranju. Po klancu navzdol, 
proti železniški postaji, čez 
mostiček nad železniško pro-
go. Nenadoma opazim nekaj 
nenavadnega. Nasproti voze-
či kombi počasi »leze« na na-
sprotni, moj pas, po katerem 
vozim. Pred mano je osebni 
avto. Vozim s primerno var-
nostno razdaljo. Vse je videti 
v redu. V naslednjem trenut-
ku pa »BUM«! Kombi za-
dene avto pred menoj in ga 
obrne za 90 stopinj. Voznik 
kombija je videti nezavesten, 
naslonjen na volan in očitno 
še vedno z nogo pritiska na 
plin, ker se vozilo po pločniku 
še vedno premika naprej. Pre-
vidno obvozim zaletena avto-
mobila in varno ustavim na 
avtobusni postaji pod klan-
cem. Enak postopek za mano 
ponovi tudi par srednjih let. 
Izstopim iz avta in ju prosim, 
naj za trenutek popazita na 
mojega otroka, da grem pog-
ledat, kako je s ponesrečen-
ci. Tu je za vse bolj varno, kot 
na mestu nesreče, zato ju pro-
sim tudi, naj ostaneta z njim 
na tem mestu. Brez zadržkov 
mi priskočita na pomoč, za 
kar sem jima še danes moč-
no hvaležen. V glavi preletim 
pravilo »5 PRSTOV«. V služ-
bi nujne medicinske pomo-
či (NMP) v Zdravstvenem 
domu Kranj smo ga obliko-
vali leta 2014. Gre za enosta-
ven način, model učenja, kjer 
vsak prst roke simbolizira eno 
od aktivnosti pristopa k člo-
veku, ki ne kaže znakov živ-
ljenja. Na kratko pomeni: 1. 
preveri varnost, 2. preveri za-

vest, 3. preveri dihanje in klic 
na 112, 4. začni s temeljnimi 
postopki oživljanja (TPO) in 
5. pojdi ali pošlji nekoga po 
avtomatski eksterni defibrila-
tor (AED). Odhitim do mes-
ta prometne nesreče. Voznik 
osebnega avtomobila, ki je vo-
zil pred mano, je izstopil sam 
in je nepoškodovan. Voznik 
kombija, moški srednjih let, 
je še vedno za volanom. Mo-
tor kombija je izklopljen. V 
prestavi in z zategnjeno roč-
no zavoro. Mislim si, bra-
vo, očividci, vzorno opravlje-
na naloga. Vprašam, kako 
je z gospodom. Očividci sko-
rajda v en glas odgovorijo: 
»Diha, ni pa pri sebi.« Pogle-
dam v kabino. Zaslišim hro-
penje. Prešine me znani ob-
čutek – to ni dobro. Še enkrat 
preverim varnost, skočim v 
kabino kombija in preverim 
voznikovo zavest. Nežno ga 
primem za ramena, ga pot-
resem in ogovorim. Brez od-
govora. Nadaljujem s prever-
janjem dihanja. Očividki, 
gospe, pri kateri opazim, da 
v rokah drži telefon, dam na-
vodilo, naj pokliče številko 112 
in sporoči: »Gospod NE diha. 
Povejte reševalcem, da bomo 
začeli z oživljanjem!« Na po-
moč priskočita dva gospoda. 
Voznika skupaj prenesemo 
iz kabine kombija in ga pre-
vidno položimo na pločnik. 
Ponovno preverim zavest in 
dihanje. Gospod ni pri zaves-
ti in ne diha. Začnem s stisi 
prsnega koša. Gospodu v črni 
majici (imena žal ne vem) 
naročim, naj se pomakne na 
nasprotno stran, da me bo po 
potrebi zamenjal. Brez ugo-

varjanja poklekne na tla in 
me tudi zamenja. Vmes ne-
poškodovanega voznika oseb-
nega vozila prosim, če lahko 
vsakih nekaj minut pogleda 
kako je z mojim otrokom in 
njegovim varstvom. Iz kolone 
vozil na kraj pride še kolegi-
ca patronažna medicinska 
sestra, ki odhiti po AED, in 
gasilec iz Škofje Loke, ki za-
pre promet in pride pomagat. 
Še preden patronažna medi-
cinska sestra prinese AED, 
na kraj dogodka prispe eki-
pa Nujne medicinske pomoči 
(NMP) Zdravstvenega doma 
(ZD) Kranj. Nadaljujejo oži-
vljanje, sledi prva defibrila-
cija. Zaslišim besede: »Ima 
pulz!« Občutki sreče, zado-
voljstva vseh prisotnih so bili 
nepopisni. Gospod, ki je bil še 
nekaj minut nazaj klinično 
mrtev, je oživel. Ekipa NMP 
nadaljuje delo, voznika hit-
ro dodatno oskrbijo in varno 
odpeljejo v nadaljnjo oskrbo v 
Univerzitetni klinični center 
Ljubljana.

Oddahnem si in z mano 
vsi sodelujoči. Smo »notra-
nje« izpolnjeni. Naredili smo 

nekaj »dobrega«. Pomagali 
smo in rešili življenje!

V mislih se ponovno spre-
hodim skozi dogodek. Po-
stopek pristopa k nezavestni 
osebi je hiter in enostaven. 
Najprej smo preverili varnost 
in pristopili, ko je bilo var-
no. Preverili smo zavest, vo-
znik je bil nezavesten. Nato 
smo deset sekund preverja-
li dihanje. Voznik ni dihal. 
Takoj je sledil klic na števil-
ko 112, gospa je povedala, kdo 
je, kje smo, kaj se dogaja, kdaj 
se je zgodila nesreča in koliko 
je obolelih oz. poškodovanih. 
Vmes smo začeli stise prsnega 
koša in patronažno medicin-
sko sestro poslali po AED. Za-
radi hitrega odzivnega časa 
in bližine ZD Kranj je bila 
ekipa NMP Kranj na kraju 
prej kot AED. Skupaj smo bili 
uspešni. Dogodek je primer 
dobre prakse, ki pokaže, kako 
pomembno je znanje prve po-
moči in prepoznava nujnih 
stanj. Voznik je med prevo-
zom v bolnišnico povedal, da 
ga je v prsnem košu bolelo že 
prejšnji večer. Huda bolečina 
v prsnem košu je lahko znak 

srčnega infarkta, ki potrebuje 
takojšnjo zdravstveno obrav-
navo, saj lahko v nasprotnem 
primeru pride tudi do srčne-
ga zastoja. Hitro in strokov-
no pravilno ukrepanje je voz-
niku rešilo življenje.

Razmišljam, kako izje-
mno pomembno je izobra-
ževanje in usposabljanje ne 
le strokovne, pač pa tudi la-
ične javnosti. Naloga zdra-
vstvenih delavcev je, da zna-
nje predajamo naprej. Vsem 
generacijam. S prilagojeni-
mi pristopi. Znano je, da je 
pri odraslih pogosto, zaradi 
različnih razlogov, prisoten 
strah pred izvajanjem prve 
pomoči. Tudi strah pred upo-

rabo novejših tehnologij. Pri 
otrocih je tega strahu nepri-
merno manj. Moderna teh-
nologija jim je blizu, lahko 
bi rekli, da so s tem »zrasli«, 
na nek način predstavlja del 
njihove primarne socializaci-
je. Njihovo znanje in usposo-
bljenost sta dobra, bolj so sa-
mozavestni, posledično imajo 
tudi do uporabe AED manj 
zadržkov kot odrasli. Otroci 
so zato skupina, ki ji je smi-
selno posvetiti pozornost in 
jih v času šolanja usposobiti, 
da bodo tudi kot odrasli znali 
pomagati. Mladi so zelo učlji-
vi, hkrati pa znanja in izku-
šnje predajajo tudi starejšim 
generacijam in tako lahko 
pripomorejo k »detabuiza-
ciji« nudenja prve pomoči. 
Zato v ekipi Centra za kre-

pitev zdravja v zdravstvenem 
domu Kranj učenje temeljnih 
postopkov oživljanja začne-
mo že v 4. razredu osnovne 
šole. Nadaljujemo v 8. razre-
du in nato ponovimo vsebine 
v 1. letniku srednje šole. V ta 
program so vključene prav vse 
osnovne in srednje šole na ob-
močju upravne enote Kranj.

V okviru programa zdra-
vstvene vzgoje otrok in mla-
dostnikov je bila ta vsebina 
prepoznana kot ena bolj po-
membnih. Lahko rečemo, da 
smo tega zelo veseli in obenem 
ponosni na svoje delo, saj je 
odziv učencev in učiteljev zelo 
dober. To prakso bomo zago-
tovo nadaljevali v prihodnjem 

šolskem letu in jo priporočamo 
vsem kolegicam in kolegom iz 
drugih krajev. Zakaj? Ker je 
interes velik. Velik za več in 
mnogo srečnih zgodb. Ena od 
njih je tu opisana.

Ker se takrat nisem uspel 
zahvaliti vsem sodelujočim, 
naj bo ta prispevek tudi moja 
zahvala po nekoliko bolj for-
malni poti. Hvala! Vsem oči-
vidcem in strokovni ter zelo 
prijazni ekipi NMP Kranj. 
Bili ste več kot neverjetni. Vo-
zniku pa želim hitro okreva-
nje in vse dobro v novi pri-
ložnosti, ki jo je njemu in 
njegovim bližnjim poklonilo 
življenje.

Matjaž Livk,  
Center za krepitev 

zdravja ZD Kranj

Matjaž Livk / Foto: Tina Dokl

O človeku z dvema rojstnima 
dnevoma

Očividki, gospe, pri kateri opazim, da v rokah drži 
telefon, dam navodilo, naj pokliče številko 112 in 
sporoči: »Gospod NE diha. Povejte reševalcem, da 
bomo začeli z oživljanjem!« Na pomoč priskočita 
dva gospoda. Voznika skupaj prenesemo iz kabine 
kombija in ga previdno položimo na pločnik. 
Ponovno preverim zavest in dihanje. Gospod ni pri 
zavesti in ne diha.

(Se nadaljuje)

PREJELI SMO
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Na triintrideseti Liffe
Čez dobra dva tedna se bo s filmom Korzet režiserke Marie Kreutzer uradno 
odprl 33. Ljubljanski mednarodni filmski festival. Do 20. novembra bo moč 
izbirati med 92 celovečernimi filmi in tremi sklopi kratkih filmov.

Ljubljana – Kot je na novi-
narski predstavitvi letošnje-
ga festivala uvodoma pove-
dal njegov dolgoletni pro-
gramski direktor Simon Po-
pek, se bo ta po dveh pande-
mičnih letih ponovno sko-
raj v celoti vrnil pred občin-
stvo na že tradicionalna pri-
zorišča, z različnimi spre-
mljevalnimi dogodki pa bo 
ponovno zaživelo tudi festi-
valsko središče v Cankarje-
vem domu. Nekaj filmov bo 
na voljo tudi na način videa 
na daljavo.

Kot običajno tudi letošnji 
Liffe v petih osrednjih festi-
valskih sklopih predstavlja 
presek najzanimivejših fil-
mov sodobnih kinemato-
grafij po svetu, pri čemer ne 
bodo manjkali nagrajenci na 
pomembnih filmskih festi-
valih. Nosilna sekcija, name-
njena mladim ustvarjalcem, 
kot običajno prinaša deset 
filmov, ki se bodo potegovali 
za nagrado vodomec. Kar tri-
je filmi, islandski Čudovita 
bitja, kanadski Falcon Lake 
in belgijski Igrišče, pripo-
vedujejo zgodbe o odrašča-
nju, čas pozne pubertete pa 

preživljata tudi glavni juna-
kinji francoskega filma Ne-
ustavljivi, iz Francije priha-
ja tudi film Prezaposlena, ki 
govori o prekarnosti in raz-
ličnih službah matere samo-
hranilke. Sledi še nekaj fil-
mov o aktualnih temah so-
dobnega človeka, med njimi 
tudi Moja Vesna slovenske 
režiserke v Avstraliji Sare 
Kern, ki govori o deklici, ki se 
ne more sprijazniti z materi-
no smrtjo. Hrvaška bo zasto-
pana s filmom Varen kraj, v 
katerem travmatično izku-
šnjo v družini predstavi rež-
iser Juraj Lerotić, ki »svojo« 
vlogo tudi odigra.

Velike teme, znana imena
V sekciji Predpremiere so 

kot običajno predstavljeni 
filmi, ki so bili nagrajeni na 
najvidnejših filmskih festi-
valih in bodo odkupljeni za 
predvajanje v Sloveniji. Med 
njimi velja posebej omeni-
ti film Alcarràs režiserke 
Carle Simon, dobitnika le-
tošnjega berlinskega zlate-
ga medveda, in film Triko-
tnik žalosti režiserja Rube-
na Östlunda, dobitnika zla-
te palme v Cannesu . Tu je 
črna komedija Duše otoka 

irskega režiserja Martina 
McDonagha, film Korzet – 
tudi otvoritveni film festiva-
la – pa govori o kontroverzni 
avstrijski cesarici Elizabe-
ti, ki so jo ljubkovalno kli-
cali Sisi. Najobsežnejša sek-
cija prinaša tudi nove filme 
Stephena Frearsa (Izgublje-
ni kralj), velikana južnoko-
rejske kinematografije Park 
Chan-wooka (Dvojna pre-
vara), dva filma Ulricha Se-
idla (Rimini in Šparta), pa 
tudi slovenski dokumentar-
ni film LGBT SLO 1984 Bo-
risa Petkoviča. Eden redkih 
ameriških filmov na letoš-
njem Liffu je Ona ve režiser-
ke Marie Schrader, o dveh 
novinarkah, ki sta obeloda-
nili afero Weinstein in spro-
žili gibanje #MeToo.

V sekciji Kralji in kraljice 
so tudi letos dela mojstrov 
sodobnega filma, med kate-
rimi nedvomno meje film-
skega ustvarjanja premika 
iranski režiser Jafar Panahi 
(Brez medvedov), tu je dru-
gi del družinske trilogije Flo-
riana Zellerja Sin z Antho-
nyjem Hopkinsom v igral-
ski zasedbi, zagotovo bo za-
nimiv film Praznik dela bo-
sanskega režiserja Pjera 

Žalice, kako je videti sodob-
na Evropa skozi oči oslička, 
odkriva Jerzy Skolimowski v 
filmu Ia, v dobro voljo pa nas 
bo spravila francoska obeše-
njaška komedija Tralala.

Panorama prinaša nekaj 
filmske eksotike iz Argenti-
ne, Butana, Gruzije, pa tudi 
iz držav z uveljavljenimi ki-
nematografij Zahodne in 
nekdanje Vzhodne Evrope. 
Ekstravaganca kot običajno 
prinaša drznejše, žgečklji-
vejše vsebine, tokrat s štiri-
mi filmi – Pesem o krtu: Fi-
nale, Pujsa, Racija v Hanoju 
in Vegani so okusnejši.

In še več filma
Letošnji Fokus je posvečen 

sodobnemu kosov skemu 

filmu, v katerem – zanimi-
vo – prevladujejo režiserke, 
v sklopu Posvečeno pa bodo 
na voljo filmi Rajka Grlića 
in praške šole jugoslovan-
skega filma. Prav tako v so-
delovanju s Slovensko kino-
teko bo v festivalski sekciji 
retrospektiva v središču po-
zornosti madžarski novova-
lovski režiser Miklós Jan-
csó, na ogled pa bo sedem 
njegovih filmov. Tu so še 
trije sklopi kratkih filmov 
v sekciji Evropa na kratko, 
v katerih si bo moč ogledati 
kakih 15 filmov. Samostojen 
sklop za mlade gledalce bo 
tudi letos združen v sklopu 
Kinobalon. Letošnja novost 
je Jadranska mreža festiva-
lov, v katero so se povezali 

še festivali iz Sarajeva, Za-
greba, Herceg Novija in Be-
ograda, kjer bodo nazadnje 
izbrali zmagovalni film, ki 
bo podprt s sredstvi za di-
stribucijo. Platforma je po 
Popkovih besedah drugi 
vir iz programa Ustvarjal-
ne Evrope Media, iz kate-
rega lahko črpajo finančna 
sredstva za Liffe. Letos bo 
spet zaživelo festivalsko sre-
dišče v drugem preddverju 
Cankarjevega doma, kjer se 
bodo vrstili pogovori, na vo-
ljo pa bo tudi filmska knji-
garna. Vstopnice za filme 
so že v prodaji, po letoš-
njem programu sodeč pa se 
tudi v letošnjem novembru 
obeta zanimivih deset film-
skih dni.

Igor Kavčič

Prizor iz špansko-italijanskega filma Alcarràs režiserke Carle Simón, ki je bil nagrajen z 
zlatim medvedom na letošnjem Berlinalu / Foto: arhiv festivala Liffe

Kropa – Letos poleti so 17. ju-
lija, na rojstni dan v Kropi ro-
jene pesnice Kristine Šuler 
(1866–1959), na pesniškem 
večeru v Šmelovem vrtu 
prvič podelili novo pesniško 
nagrado kresníce. Pobuda 
zanjo je nastala v okviru gi-
banja Kultura-Natura Slove-
nija, v katerem so lani prip-
ravili razpis za nove pesni-
ške zbirke na temo Ženske 
(v) pesmi. Med 18 na raz-
pis prispelimi in do takrat 
še neobjavljenimi pesniški-
mi zbirkami je žirija v sesta-
vi Ana Cecilia Prenz Kopu-
šar, Vita Žerjal Pavlin, Da-
vid Bandelj, Robert Titan Fe-
lix in Teja Goli izbrala zma-
govalno zbirko, ki je kar naj-
bolje skušala zaobjeti naslov 
razpisa.

Žirija je prvo nagrado 
kresníce prisodila pesnici 

Cvetki Bevc za zbirko Sledi 
ognjenega svinčnika. Prvi 
pesniški natečaj in nagrado 
so v gibanju Kultura-Natu-
ra Slovenija zaokrožili pre-
tekli četrtek v stari šoli na 
Stari Gori v Prlekiji, kjer je 
pesnica Kristina Šuler sko-
raj tri desetletja živela, uči-
la in ustvarjala, in sicer s 

pesniškim večerom in po-
govorom z avtorico ob izidu 
prvonagrajene zbirke.

Pesnica je zbranemu ob-
činstvu z izbrano besedo in 
interpretacijo nekaterih pe-
smi predstavila svojo novo 
pesniško zbirko, v kate-
ri so se na neki način »sre-
čale« Kristina Šuler, Zofka 

Kveder in Cvetka Bevc. V na-
daljevanju se je pesnici v po-
govoru pridružil urednik za-
ložbe Volosov hram Robert 
Titan Felix in poleg knjige 
predstavil tudi novo zbirko 
Kresníce.

Ob tem so v gibanju Kultu-
ra-Natura odprli natečaj za 
pesniško nagrado kresníce 
2023. Tokratna tema je 
Ženske (v) pesmi – zanj(o). 
Natečaj bo odprt do 8. mar-
ca prihodnje leto, ko bo žiri-
ja med prejetimi deli izbra-
la pet finalistk oziroma fi-
nalistov, izmed katerih bo 
zmagovalko oziroma zma-
govalca predstavila na roj-
stni dan Kristine Šuler. Če 
je bila podelitev letos v Kro-
pi, bo po besedah predsedni-
ka gibanja Slavka Mežka pri-
hodnje leto ravno obratno: 
podelitev bo na Stari Gori, 
izid nagrajene zbirke pa je-
seni v Kropi.

V stari šoli na Stari Gori v Prlekiji so predstavili pesniško zbirko Sledi ognjenega svinčnika pesnice 
Cvetke Bevc, prve prejemnice nagrade kresníce.

Kranj – Jenkove dneve, ki v 
Kranju že tradicionalno po-
tekajo med 18. in 27. okt-
obrom, datumom pesni-
kove smrti in rojstva, bodo 
tudi letos sklenili s podelit-
vijo že 37. Jenkove nagrade, 
ki jo Društvo slovenskih pi-
sateljev podeljuje za najbolj-
šo pesniško zbirko zadnjih 
dveh let. Podelitev bo v če-
trtek, 27. oktobra, ob 19. uri 
v dvorani Mestne knjižnice 

Kranj, ko se bodo ob sicer-
šnjem kulturnem progra-
mu, posvečenem pesniku, z 
izbranimi pesmimi predsta-
vili tudi nominirani pesnice 
in pesniki.

Že danes ob 19. uri bo na 
koncertu nastopil Rok Ter-
kaj - Trkaj, jutri, v sredo, 26. 
oktobra, ob 19. uri prav tako 
v Mestni knjižnici Kranj pa 
bo koncertni projekt pesni-
ce Anje Zag Golob in sklada-
telja ter pianista Draga Iva-
nuše.

V Mestni knjižnici Kranj bodo v četrtek podelili 
letošnjo Jenkovo nagrado.

V pričakovanju 
Jenkove nagrade

Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ob izidu nagrajene pesniške zbirke: Cvetka Bevc in urednik 
založbe Volosov hram Robert Titan Felix / Foto: arhiv Slavka Mežka

Izšla pesniška zbirka prve dobitnice 
nagrade kresníce

Za Jenkovo nagrado nominirane pesniške zbirke / Foto: Igor Kavčič
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Strelsko prvenstvo
V soboto se je zaključilo državno prvenstvo v praktičnem streljanju s pištolo, ki je potekalo v prostorih 
nekdanje predilnice in tkalnice v Tržiču. 

Tržič – Med 20. in 22. okto-
brom je na strelišču v Trži-
ču potekalo državno prven-
stvo v praktičnem strelja-
nju. Tekmovanja se je ude-
ležilo 139 tekmovalcev iz 
različnih strelskih klubov, 
ki so se pomerili v streljanju 

s kratkocevnim orožjem. 
»V okviru praktičnega strel-
stva s pištolo se tekmovalci 
pomerijo na progah različ-
ni dolžin, ocenjujeta se hit-
rost in natančnost zadet-
kov. Tekmovalci spreminja-
jo položaje streljanja, strelja-
jo izredno hitro in dinamič-
no. Čas, ki ga strelec porabi 

za doseganje zahtevanega 
števila zadetkov, je za dob-
ro uvrstitev enako pomem-
ben kot seštevek teh zadet-
kov na tarčah,« je pojas-
nil predsednik Strelskega 
društva Tržič Zvonko Vran-
kar. SD Tržič deluje od leta 
2012 in združuje 140 ljubi-
teljev strelstva. »Smo člani 

Slovenske zveze za praktič-
no strelstvo in aktualni eki-
pni prvaki pokalnega prven-
stva. Zagotavljamo približ-
no dva tisoč kvadratnih me-
trov strelske površine in 
stremimo k temu, da bi pri-
tegnili tudi več mladih,« je 
še pojasnil Vrankar.

Ekipno najboljši 
Kamničani in Tržičani

Prvo mesto v posame-
znih kategorijah so doseg-
li Igor Kocjančič, Bojan Ka-
čič, Martin Humar, Miran 
Jazbinšek, Robert Černigoj, 
Valentin Kobal in Gregor 
Gabrijel. V standardni sku-
pini so ekipno slavili strelci 
iz PSC Kamnik, v tovarniški 
skupini pa tržiška ekipa. Vili 
Dovžan, strelec zmagovalne 
tržiške ekipe, je povedal: »S 
strelstvom se ukvarjam že 15 
let, pred tem pa sem se gibal 
bolj v lokostrelskih vodah. 
Zelo smo veseli in ponosni, 
da smo ekipno zopet posta-
li državni prvaki, in upamo 
na čim boljše rezultate tudi 
v prihodnje.«

Nika Toporiš

Tekmovalci so se pomerili v streljanju na različnih razdaljah, odločali pa sta hitrost in 
natančnost. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Alpski smučarji so 
sezono tradicionalno odprli 
na ledeniku Rettenbach nad 
Söldnom. Sobotni velesla-
lom za ženske je zaradi sla-
bih vremenskih razmer od-
padel, moški dan kasneje je 
bil izveden. Slovenca Žan 
Kranjec in Štefan Hadalin 
sta sezono začela izjemno. 
Kranjec je bil drugi, Hada-
lin pa deveti, potem ko je bil 
po prvi vožnji 28.

Kranjec se je na drugo pro-
go podal kot tretji iz prve vo-
žnje, na koncu pa zaostal 
le za tokrat nepremaglji-
vim Marcom Odermatton. 
Švicar je zmagal s predno-
stjo 76 stotink. »Sezono je 

vedno odlično začeti na sto-
pničkah. Že nekajkrat sem 
bil tukaj uspešen, tudi letos. 
Tako kot lansko leto bom 

šel zadovoljen in umirjen 
domov. Upam le, da bo le-
tos drugače, da bom sezo-
no tudi nadaljeval v takem 

stilu. Na startu finalne vo-
žnje sem vedel, da je težko 
prevzeti vodstvo, da razmere 
niso lahke. To mi ni bilo naj-
bolj všeč, a ostalo mi je le, da 
dam vse od sebe. Če daš mal-
ce manj, potem si takoj de-
seti. Napadal sem od starta 
do cilja,« je bil uspeha vesel 
Vodičan. Zelo zadovoljen je 
bil tudi trener Klemen Ber-
gant, ki je na tekmi najviš-
je ravni prvič dočakal dva 
svoja varovanca med prvo 
deseterico. »Do naslednje 
tekme, z izjemo Lecha, je 
kar nekaj časa. Upam, da 
nam uspe dobro trenirati in 
da bomo v decembrski del 
vstopili podobno uspešno. 
Takrat si tekme sledijo vsak 
teden in se že veselimo.«

Slovenski zimski športniki imajo v novi sezoni tekem svetovnega pokala že prve stopničke. Na uvodu za 
alpske smučarje jih je dosegel Žan Kranjec. Vodičan je zaostal le za Švicarjem Marcom Odermattom.

Maja Bertoncelj

Žan Kranjec je po prvi tekmi sezone lahko nasmejan, prav 
tako kot Štefan Hadalin (v ozadju). / Foto: Gorazd Kavčič

Domžalčanom v Mariboru tri točke
Domžale – V 14. krogu Prve 
lige Telemach so nogometaši 
Domžal dosegli veliko zma-
go v Mariboru. Od Štajercev 
so bili boljši kar z 0 : 3. Zade-
li so Jošt Pišek, Mirko Mutav-
čić in Arnel Jakupović.

»Presrečni smo. Vese-
li smo treh točk, zmaga je 
povsem zaslužena. Za našo 
mlado ekipo je fantastična. 
Tekmo je namreč začelo kar 
sedem nogometašev letnika 
2000 in mlajših. Priložnost 
dajemo našim mladim in jih 
ob tem poskušamo razvijati. 

Rezultat je seveda pomem-
ben. Na marsikateri tekmi 
smo si zaslužili več. Kar ne-
kajkrat se nam rezultatsko ni 
izšlo, vendar sam verjamem 
v pošteno delo in posledič-
no uspeh. Nadaljujemo pov-
sem mirno. Želel bi si pred-
vsem malce manj poškodb, 

bo pa sezona še dolga in za-
nimiva,« je po tekmi raz-
mišljal trener Domžal Si-
mon Rožman. Nova tekma 
jih čaka v petek, ko ob Kam-
niško Bistrico prihaja Gori-
ca. Začela se bo ob 17.30.

Na lestvici so Domžalčani 
napredovali na peto mesto.

Maja Bertoncelj

Kamnik – Jutri, 26. oktobra, bo v Kamniku dan evropske od-
bojke. Ob 17. uri se bosta v Športni dvorani Kamnik v okviru 
pokala CEV pomerili ekipi Calcit Volley in SK Zadruga Aich/
Dob. Kamničani v dvoboj vstopajo s prednostjo zmage na 
gostovanju v Avstriji, v primeru sredinega vnovičnega uspeha 
pa se bodo uvrstili v šestnajstino finala tega tekmovanja. Ob 
20. uri bo potekala še ženska tekma, v kateri se bodo odboj-
karice Calcita Volleyja pomerile z zagrebško Mladostjo. Ekipi 
se potegujeta za preboj v elitno ligo prvakinj. Calcitovke za 
napredovanje potrebujejo zmago in osvojen zlati niz.

Dan evropske odbojke v Kamniku

Kranj – Nogometaši v drugi slovenski ligi so konec tedna od-
igrali tekme 13. kroga. Roltek Dob je izgubil v Grosupljem (2 : 
0), nogometaši Triglava pa so bili doma z 2 : 1 boljši od ekipe 
Beltinci Klima Tratnjek. Zadela sta Adam Jakupovič in Luka 
Brkić. Na lestvici so napredovali na deseto mesto, Roltek Dob 
je trinajsti. V tretji ligi so gorenjske ekipe v 11. krogu dosegle 
naslednje rezultate: Izola – Šobec Lesce 1 : 2, Sava Kranj – 
Adria 1 : 3, Visoko – Svoboda Ljubljana 3 : 2, Eksist Žiri –TKK 
Tolmin 1 : 1 in Škofja Loka – Slovan Ljubljana 3 : 2. Na lestvici 
vodi Adria, najvišje med gorenjskimi ekipami je Tinex Šenčur 
na drugem mestu.

Triglav napredoval po lestvici

Ljubljana – Pretekli konec te-
dna je bil v Ljubljani znova 
tekaški praznik. Potekal je 
Volkswagen 26. Ljubljanski 
maraton.

Za slovenske tekače je bila 
najpomembnejša tekma na 
21 kilometrov, ki je štela za 
državno prvenstvo. Naslova 
državnega prvaka se je vese-
lil Domen Hafner (AD Že-

lezniki, 1;08:06). Zaostal 
je le za Madžarom Levente-
jem Szemereiem, ki je pos-
tavil rekord polmaratona 
(1;04:08). Za Hafnerja je 
bil to prvi nastop po daljšem 
času. Vrača se po štiriletni 
prepovedi nastopanja zaradi 
uporabe prepovedanih sno-
vi. Pri ženskah je do naslova 
pritekla Anja Fink (Kronos, 

1;12:45), podprvakinja je Go-
renjka Neja Kršinar (KGT 
Papež, 1;14:19), bronasto 
medaljo pa je osvojila čla-
nica AK Radovljica Jasmi-
na Pitamic Vojska (1;19:15). 
V mladinski konkurenci sta 
do naslova državnih prvakov 
pritekla Jakob Mulej (AK Ra-
dovljica, 1:21:49) in Lia Trdi-
na (AK Škofja Loka, 1;39:50).

Rekord je padel tudi na 
maratonski razdalji. Posta-

vila ga je Etiopijka Sirane-
sh Dagne Yirga (2;21:08), 
v moški konkurenci je bil 
najhitrejši njen kolega Adi-
hana Gebretsadik z dru-
gim dosežkom proge v zgo-
dovini Ljubljanskega ma-
ratona (2;06:09). Najbolj-
ši Slovenec je bil na šestem 
mestu Gorenjec Rok Puhar 
(2;20:49).

Ljubljanski maraton je v dveh dneh privabil več 
kot 13.700 tekačev.

V Ljubljani največ 
naslovov na Gorenjsko

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Rokometaši v Ligi NLB so odigrali tekme šestega 
kroga. Ekipa Urbanscape Loka je gostovala pri Riku Ribnica 
in izgubila s 33 : 27 (17 : 11). Na lestvici so na sedmem mestu.

Loški rokometaši poraženi v Ribnici

Žan Kranjec začel na stopničkah Kranj – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so konec tedna 
odigrali dve tekmi v Alpski hokejski ligi. V petek so s 7 : 1 (4 : 
0, 2 : 1, 1 : 0) premagali ECH Lustenau. Tri zadetke je dosegel 
Rudolfs Polcs, dva Erik Svetina, po enega pa še Ožbej Rep in 
Žan Jezovšek. Naslednji dan jih je čakal obračun s hokejisti 
SHC Fassa Falcons. Boljši so bili s 4 : 1 (1 : 0, 1 : 1, 2 : 0). 
Dvakrat je zadel Žan Jezovšek, po enkrat pa Lovro Kumanović 
in Rudolfs Polcs. Na lestvici so Jeseničani v vodstvu. Aktivni 
so bili tudi hokejisti v Mednarodni hokejski ligi IHL. Rezultati 
gorenjskih predstavnikov: HK LedX Celje – HDD SIJ Acroni 
Jesenice 2 : 1 in HK Slavija Junior – HK Triglav 3 : 2. Na lestvici 
vodijo Jeseničani.

Jeseničani v dveh dneh do dveh zmag

Tekači so se na polmaratonski razdalji merili za 
naslove državnih prvakov. Kar trije so odšli na 
Gorenjsko. Domen Hafner je novi članski državni 
prvak, Jakob Mulej in Lia Trdina pa sta se naslova 
veselila v mladinskih konkurencah.
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Emilija - Romanja  s kolesom, 1. del

V septembru smo se Gla-
sovi panoramski kolesar-
ji potepali po južnem delu 
pokrajine Emilija - Roma-
nja  v Italiji. Obiskali smo 
del, ki leži tik ob Jadran-
skem morju, in spoznali, 
da je pokrajina kot ustvar-
jena za kolesarje. Veliko 
stranskih in manj prome-
tnih cest, raznoliki griči, 
tako da lahko kolesar izbere 
takšnega, na katerem je tre-
niral Marco Pantani, ali ne-
koliko nižjega, da mu rav-
no prav požene kri po ži-
lah. Vozniki so zelo strpni 
do kolesarjev.

Prvi dan smo se na poti 
do cilja ustavili v mestu Fer-
rara in uživali v kolesar-
jenju po devet kilometrov 
dolgem mestnem obzidju. 
Nato smo se s kombiji od-
peljali naprej do mesta Ri-
ccione, ki leži približno de-
set kilometrov stran od bolj 

znanega letoviškega mesta 
Rimini. Nastanjeni smo bili 
v kolesarskem hotelu, kate-
rega lastnica je navdušena 
kolesarka in spremlja kole-
sarstvo od mladih nog. Po-
vedala nam je veliko zanimi-
vih zgodb. Drugi dan smo 
se odpeljali v 25 kilometrov 
oddaljeni San Marino. Kdor 
je že bil v tej državici, ve, da 
leži na griču na nadmorski 
višini okrog petsto metrov. 
Na našo srečo se je pot vse 
od hotela počasi dvigala. Za-
res strm klanec nas je čakal 
samo na koncu, čisto pro-
ti središču mesta. Razgle-
di, ki smo jih doživeli tam, 
so nas navduševali in trud je 
bil poplačan. Tretji dan smo 
se ob morju odpeljali do me-
steca Cattolica in se od tam 
povzpeli na panoramsko 
pot, imenovano Via Pano-
ramica. Rahli vzponi in spu-
sti s pogledi na morje in na 
celino so nas prevzeli in po 
poti bi kolesarili še naprej do 

mesta Pesaro. A smo se raje 
spustili v dolino in potem 
po stranskih poteh do gradu 
Gradara ter naprej do mes-
ta Misano, kjer je motoristič-
no dirkališče, imenovano po 
strastnem dirkaču Marcu Si-
moncelliju. Fant se je rodil 
tu v bližini, bil izjemen ta-
lent, a je pri 24 letih umrl v 
nesreči na dirki v Maleziji.  

Z  adnji dan smo se ob mor-
ju mimo Riminija odpelja-
li do ribiškega mesteca Ce-
senatico. Na 40-kilometr-
skem kolesarjenju smo bili 
presenečeni, koliko hotelov 
je zgrajenih ob morju, plaže 
pa enolične peščene, na njih 
v vrsto poravnani senčniki in 
ležalniki. Spraševali smo se, 
kaj lahko turisti tu počnejo v 

poletnih mesecih – samo le-
žijo in se sončijo? Cesenati-
co krasi kanal, po katerem 
plujejo in so privezane lad-
je. Na koncu kanala, za kate-
rega je načrte zrisal Leonar-
do da Vinci, je muzej lesenih 
ribiških in tovornih ladij.

Po štirih dneh smo kole-
sarsko pot končali in spoz-
nali, da se je vredno vrniti 

in raziskati še kakšen drug 
del pokrajine Emilja - Ro-
manja, ki je poleg letovi-
škega turizma znana po hi-
trih avtomobilih v okoli-
ci mesta Modena, motori-
stičnih dirkališčih, parme-
zanu iz mesta Parma, oku-
snih kulinaričnih speciali-
tetah (vino, sir, ribe) in se-
veda kolesarjenju.

Grega Flajnik

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

Zakaj se tako rada vračam 
v Nockberge, v Avstrijo? Ker 
nikoli in nikjer ni nobene 
gneče. Ko lahko dobršen del 
poti prehodiš sam, ker so ti 
– sicer travnati – dvatisočaki 
zelo prijazni in nezahtevni.

Skozi predor Karavanke se 
zapeljemo v Avstrijo in se vo-
zimo v smeri Salzburga. Av-
tocesto zapustimo na izvozu 
Gmünd, kjer sledimo ces-
ti proti Innerkremsu. Pelje-
mo do koče dr. Josef Mehrl v 
kraju Schönfeld, kjer je naše 
izhodišče. Zadaj za kočo nas 
smerokaz usmeri strmo v 
klanec. Po kratkem vzponu 
nas poti vodi v smeri manjše-
ga smučišča, prečno, nato pa 
zavijugamo navzgor, mimo 
zgornje postaje vlečnice. 

Pot je speljana po grebenu, 
med trenutno zlatimi ma-
cesni in granitnimi skalami. 
Naš prvi dvatisočak je Matte-
hanshöhe, 2086 m n. m. Do 
sem smo potrebovali prib-
ližno eno uro. Že s tukaj se 
nam odpre lep pogled, pred-
vsem pa pogled na pot, ki je 
še pred nami. Po grebenu 
sledimo naprej. Z vrha nada-
ljujemo po grebenu do ogra-
je, tam pa se obrnemo desno 
in začnemo sestopati. Vmes 
stopimo tudi na drugo stran 
ograje. V jesenskem času je 
žica spuščena do tal, a vse-
eno moramo biti previdni. 
Po prostranstvih nadaljuje-
mo mimo zgornje postaje 
še ene žičnice, ki tudi v zim-
skem času ne deluje. Malce 
naprej je drugi dvatisočak v 
nizu, Zechner Höhe, 2188 

m n. m.; v tem delu, če bo 
sreča mila, morda lahko ug-
ledamo tudi belke. Po grebe-
nu se malce spustimo, nato 
pa nam ogromni možici, še 
skoraj skulpture, kažejo pot 
naprej, ki jo sicer označuje-
jo tudi markacije.

V vrha Zechner Höhe sle-
dimo grebenu. Pot se vmes 
celo malce spusti, pa spet 
preči, potem pa se začne 
zadnji vzpon do vrha tretje-
ga dvatisočaka, Gaipahöhe, 
2192 m n. m. Na vrhu je križ. 
Razgled nas nagradi. Proti 
jugu vidimo Königstuhl, Se-
enock, Grünleitennock, Pe-
itlernock in Bärenaunock, 
Ochsenriegel, Schilcher-
nock, Klölingnock, v daljavi 
se vidijo Visoke ture, Nizke 
ture itd. Z vrha sestopimo na 
drugo stran in nadaljujemo 
še v smeri jezer Anderle (An-
derle Seen). Že do teh jezer 
hodimo mimo kopice manj-
ših; Nockberge so res boga-
te z vodnimi viri. Preden se 
spustimo do jezer, obišče-
mo še zadnji dvatisočak v 
nizu, četrti, Kameritzhöhe 
(2167 m n. m.). Vrh je na 
desnem robu, grebenu, pot 
do jezer se pa spusti mimo 
ogromnega možica, ki je vi-
deti že kot prava skulptura.

Ko sestopamo, se nam 
pokaže eno od jezer, pa po-
tem še drugo in tretje. Jezeri 
Anderle sta čudovito vkom-
ponirani v zeleno okolico z 
razgibano, granitno skalo. 

Jezera označujejo kot eno 
najlepših točk v biosfernem 
parku Nockberge.

Jezeri Anderle sta oddalje-
ni le nekaj minut hoje in se 
lepo ugnezdita v mehko ze-
leno in razgibano skalo. In 
nenadoma je tam, ta trenu-
tek. Ko se sonce dotakne hla-
dne vode in modra barva pri-
dobi intenzivnost. Daljno-
sežni pogled na gorsko re-
gijo je izjemen, saj se razte-
za čez mejo do Salzburga, z 

Zechnerhöhe kot sidriščem. 
Eden najlepših krajev v bios-
fernem parku.

Od jezer gremo do maka-
damske ceste, po kateri lah-
ko sestopimo nazaj do izho-
dišča. Če imamo možnost, 
da nas nekdo počaka na dru-
gem kraju, ali pa če gremo 
s planinskim društvom, pa 
predlagam naslednje: Po ma-
kadamski cesti se vrnemo 
pod Gaipahöhe, kjer nas sme-
rokaz usmeri desno navzdol. 

Pred nami bo pravljični po-
tep skozi labirint žarečih ma-
cesnov. Navdihujoča in meh-
ka steza nas bo prevzela. V do-
lino pridemo direktno na od-
cepu za Nockalmstrasse. Če 
te možnosti ni, se moramo 
pa vrniti na izhodišče pri koči 
dr. Joseph Mehrl.

Nadmorska višina: 2192 m
Višinska razlika: 750 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Gaipahöhe je najvišji vrh v nizu štirih dvatisočakov. / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Ogromen možic na Kameritzhöhe / Foto: Jelena Justin

Jezera Anderle so pod še enim dvatisočakom, Gmeinnockom. Morda bo energije in časa še 
za skok nanj. / Foto: Jelena Justin

Naša prva skupina v mestu Riccione, kjer smo bili nastanjeni / Foto: Grega Flajnik

Niz štirih dvatisočakov v Nockbergih, v Avstriji. Lahko dostopni vrhovi, ki v 
teh jesenskih časih ponudijo čarobne razglede na žareče macesne.

Jesensko zlato
Planinski izlet: Gaipahöhe (2192 m n. m.)
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Potoče – Ob koncu marca 
je zagorelo na območju Po-
toške gore in Babe. Požar je 
zajel nekaj več kot 70 hektar-
jev površine, od tega dobrih 
64 hektarjev gozdov in šest 
hektarjev površin v zarašča-
nju. Najprej je gorelo suho 
listje, suha trava in odpadle 
suhe veje, kasneje so se vne-
la tudi večja ležeča debla, ki 
so ostala v gozdu, pa tudi 
humus. Na več mestih se je 
ogenj razširil v podtalje in v 
krošnje dreves ter se razvil v 
kompleksen požar, zgorela 
je praktično vsa odmrla bio-
masa na tleh in v tleh.

Pri spravilu dali prednost 
iglavcem

Kakšno je stanje na poža-
rišču dobre pol leta po poža-
ru? Kot je dejal revirni goz-
dar Tomaž Polajnar, je sa-
nacija, to je posek in spra-
vilo poškodovanega drevja, 
doslej potekala predvsem v 
vzhodnem in severnem delu 
požarišča, na približno 25 
hektarjev površine, kjer so 
reliefne razmere in možnost 
uporabe traktorja omogoča-
le lažje in hitrejše spravilo. 
Na tem območju je požar 
tudi manj prizadel gozdove, 

med drevesnimi vrstami je 
tudi večji delež listavcev. V 
mešanih sestojih v vzhod-
nem delu so zaradi nevar-
nosti namnožitve lubadar-
ja sekali predvsem iglavce, 
listavci so manj poškodova-
ni in bodo še vedno porašča-
li prizadeto območje, vendar 

pa gozdarji pričakujejo, da 
se bodo sušili in jih bo v pri-
hodnje treba posekati.

Zaradi žičnega spravila 
zaprta gozdna cesta

Na zahodni strani poža-
rišča in na strmem pasu nad 
gozdno cesto doslej niso se-
kali poškodovanega drev-
ja. »Drevje na tem območju 
je slabše kakovosti, delovne 
razmere pa so zelo zahtevne. 
Požar je to drevje zelo močno 
prizadel, zato tudi ni bilo ne-
varnosti, da bi se razvil smre-
kov lubadar in se razširil v ne-
poškodovane smrekove goz-
dove,« je dejal Tomaž Polaj-
nar in dodal, da bo na tem 
območju spravilo možno le 
z žičnico. To načrtujejo v je-
senskem in zimskem času, 
tedaj bo žičnica za dlje časa 
zaprla začetni del gozdne 
ceste, kar pomeni, da v tem 
času tudi ostalo območje ne 
bo dostopno z mehanizacijo.

V slabših sestojih ne 
bodo sekali

V gospodarsko slabših 
gozdovih, ki poraščajo relie-
fno zelo strme lege in skro-
mna rastišča (čeri, drče, me-
lišča), poseka ne bodo izva-
jali. Gozd – večinoma gre za 
sestoje črnega gabra in ma-
lega jesena, ki so jim prime-
šane posamezne smreke in 
šopi bukve –, bodo obnav-
ljal po naravni poti. »Mogo-
če bo treba razmisliti o po-
seku posameznih dreves, ki 
bi zaustavljala proženje ka-
menja,« je dejal Tomaž Po-
lajnar in izrazil zadovoljstvo 
nad tem, da se smrekov lu-
badar na požarišču ni toliko 
razvil, da bi povzročal večje 
nevšečnosti in večji obseg 
škod; posušila so se le posa-
mezna smrekova drevesa ali 
šopi dreves, ki pa so jih spro-
ti posekali.

Veliko pričakujejo od 
naravne obnove

Pri obnovi gozdov na ob-
močju požarišča veliko pri-
čakujejo od naravne obno-
ve, še zlasti v presvetljenih 
sestojih in na strmih kamni-
tih površinah, kjer sadnja ne 
bi bila uspešna. Zdaj tudi za 
naravno obnovo niso najbolj 

ugodni pogoji, saj je letos ne-
koliko šibkejše semensko 
leto. Uspešnost naravne ob-
nove bo tudi sicer zelo odvi-
sna od divjadi. Tomaž Polaj-
nar napoveduje, da bo zara-
di velike prisotnosti divjadi 
verjetno uspeh rasti mladic 
gozdnega drevja zelo slab, 
še posebej zato, ker je divjad 
območje zaradi obraščanja z 
mlado travo še bolj poselila.

Vzgoja sadik iz lokalnega 
semena

Prizadetih površin doslej 
še niso obnavljali po ume-
tni poti, torej s sadnjo sadik 
gozdnega drevja. »Ume-
tno bi lahko obnovili od tri 
do pet hektarjev površine, 
vendar pa bo obseg in potek 
takšne obnove odvisen od 
pripravljenosti lastnikov in 
od razpoložljivih sadik,« je 
dejal Tomaž Polajnar in po-
udaril, da s sajenjem ni tre-
ba hiteti. Najprej naj se ož-
gana površina obraste s tra-
vo, ki bo preprečevala spira-
nje površinske zemlje; do 
takrat pa bi se lahko zemlja 
tudi mikrobiološko okrepi-
la za rast. Kot je ob tem dejal 
Ivan Srečnik, vodja krajev-
ne enote Preddvor, bo ob-
nova potekala s sadikami, ki 

jih bodo vzgojili iz lokalne-
ga semena. V ta namen so v 
bližini že izbrali semenske 
sestoje, v katerih naj bi na-
birali seme. Nabiranje se-
mena bo odvisno od seme-

nitve posameznih dreve-
snih vrst. V bližnji priho-
dnosti naj bi nabrali seme 
bukve in smreke, žal je bil 
letos obrod bukve nekoliko 
slabši kot običajno.

Zahtevna sanacija gozdne 
ceste in vlak

Na območju požarišča bo 
najbolj zahtevna naloga sa-
nacija gozdne ceste in odce-
pov gozdnih vlak, na katerih 
so zaradi vožnje mehaniza-
cije, valjenja kamenja, vre-
menskih razmer in iz dru-
gih razlogov nastale poškod-
be vozišča. V prihodnje pri-
čakujejo tudi sušenje posa-
meznih dreves ali skupin 
dreves, ki jih bo tudi iz eko-
nomskega razloga smiselno 
posekati in uporabiti za pri-
pravo drv.

Cveto Zaplotnik

Doslej so na požarišču posekali tri tisoč kubičnih metrov poškodovanih in oslabelih dreves. 
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Kranj – Po sedanjem zako-
nu o dohodnini so celotna 
plačila za območja z ome-
jenimi možnostmi za kme-
tijsko dejavnost (plačila 
OMD) izvzeta iz obdavčit-
ve, po vladnem predlogu za-
konskih sprememb, ki jih 
bo državni zbor obravnaval 

na eni od prihodnjih sej, pa 
naj bi iz obdavčitve izvzeli le 
polovico teh plačil, od druge 
polovice, kar na letni ravni 
pomeni 24 milijonov evrov, 
pa bi kmetje morali plačati 
dohodnino.

V Kmetijsko-gozdar-
ski zbornici Slovenije se 
s takšno rešitvijo ne stri-
njajo, zato so na »sporni« 

zakonski člen vložili aman-
dma. Kot poudarjajo, pla-
čila OMD niso dohodkov-
na plačila, ampak so le na-
domestilo za delno pokriva-
nje višjih stroškov, ki jih pri-
naša kmetovanje na obmo-
čjih, kjer so težji pogoji za 
obdelovanje zemljišč. Kme-
tovanje na teh območjih je 
tudi v širšem družbenem 

interesu, saj je pomembno 
za ohranjanje krajine in za 
poseljenost teh območij.

Obdavčenje polovice pla-
čil OMD bi najbolj prizade-
lo srednje in male kmetije, 
vplivala pa bi tudi na soci-
alni položaj kmetov. »Višja 
davčna osnova lahko pome-
ni nižji otroški dodatek, iz-
gubo pravice do štipendije, 

višje plačilo vrtca, izgubo 
socialne pomoči …« opo-
zarjajo v zbornici in doda-
jajo, da predlagane spre-
membe zakona o dohodni-
ni poslabšujejo tudi polo-

žaj kmetij, ki se ukvarja-
jo z dopolnilno dejavno-
stjo. Predlagani zakon na-
mreč znižuje višino prizna-
nih normiranih odhodkov z 

80 na 40 odstotkov. To po-
meni, da se jim bodo v dav-
čno osnovo vštevali vsi pri-
hodki nad 20 tisoč evrov, po 
sedanji ureditvi se jim všte-
vajo prihodki nad 40 tisoč 

evrov. Kot pravijo v zborni-
ci, se jim zaradi tega obeta-
jo tudi višji prispevki za so-
cialno varnost in nižje pra-
vice iz javnih sredstev.

V kmetijsko-gozdarski zbornici opozarjajo, da so plačila OMD  le nadomestilo za višje stroške 
kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Cveto Zaplotnik

Na območju Potoške gore in Babe, ki ga je spomladi zajel požar, so lastniki doslej posekali okoli tri tisoč kubičnih metrov poškodovanega in oslabelega 
drevja. Na zahodnem delu požarišča bo spravilo možno le z uporabo gozdne žičnice.

Na požarišču sekali poškodovano drevje

Tomaž Polajnar, revirni 
gozdar v krajevni enoti 
Preddvor / Foto: Cveto Zaplotnik

Lastniki so doslej na prizadetem območju posekali 
okoli 3000 kubičnih metrov drevja, od tega 2500 
kubičnih metrov iglavcev in 500 »kubikov« listavcev. 
Do pomladi naj bi posekali še okoli tisoč kubičnih 
metrov iglavcev in osemsto »kubikov« listavcev, 
v prihodnjih letih pa naj bi zaradi sušenja morali 
posekati še okoli tisoč kubičnih metrov listavcev.

V Sloveniji je na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost skoraj tri četrtine vseh kmetijskih 
zemljišč, plačila OMD pa prejema 46.661 kmetij od 
skupno 55.766.

Nasprotujejo obdavčitvi plačil  OMD 

Dokler ne bodo vzgojili 
sadik iz lokalnega 
semena, umetne obnove 
ne bodo izvajali.

Na požar še vedno spominjajo ožgana drevesa. / Foto: Cveto Zaplotnik
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Ljubljana – Avtonomni robo-
ti počasi, a vztrajno vstopa-
jo na različna področja naše-
ga življenja. Najbolj smo se 
jih navadili v restavracijah 
in bolnišnicah, zdaj pa jih 
skušajo uvesti tudi v cestni 
promet za pomoč pešcem 
pri varnem prečkanju ces-
te na označenih prehodih za 
pešce. Inteligentnega robot-
skega asistenta za pešce raz-
vijajo tudi v podjetju AV Li-
ving Lab. Nastal je v sodelo-
vanju z mednarodnimi par-
tnerji v okviru evropske-
ga razvojno-raziskovalne-
ga projekta, ki ga sofinanci-
ra EIT Urban Mobility, pred 
kratkim pa so ga predstavili 
v ljubljanskem BTC Cityju.

Podjetje AV Living Lab iz 
Ljubljane se je pridružilo 
projektu z vizijo udejanja-
nja družbe brez prometnih 
nesreč (Zero accident socie-
ty) in brezskrbne mobilno-
sti za vse. V Sloveniji je bilo 
namreč samo lani po podat-
kih Agencije za varnost pro-
meta 524 prometnih nesreč, 
v katerih so bili udeleženi 
pešci, v prevladujočem dele-
žu otroci in starostniki. Pe-
tina teh nesreč se je konča-
la s hujšo telesno poškodbo 
ali smrtjo.

Robot presodi, kdaj je 
prečkanje varno

Njihov robotski asistent za 
pešce IPA2X je eden prvih 
te vrste, ki omogoča varnej-
še prečkanje ceste na nese-
maforiziranih prehodih. 
Namenjen je zlasti staro-
stnikom, otrokom in gibal-
no oviranim, so povedali. 
Robot deluje kot nekakšen 

mobilni semafor s pametni-
mi senzorji, kot so LIDAR, 
ultrazvočna tipala in kame-
re. Ko pešec izrazi željo po 
prečkanju ceste, robot pre-
sodi, kdaj je prečkanje var-
no, in zapelje na sredino 
cestišča. Voznike s svetlob-
nimi signali opozori, naj us-
tavijo, pešce pa obvesti, ko je 
prečkanje ceste varno. Prek 
komunikacijskega proto-
kola (V2X) se poveže tudi z 
bližnjimi vozili in jim pra-
vočasno sporoči, naj zmanj-
šajo hitrost. Primeren je za 
ceste, kjer semaforji niso 
smiselni, njegov cilj pa je po-
večati varnost pešcev, ne da 
bi bilo treba zagotoviti stal-
no prisotnost prometne po-
licije ali mestnega redarstva.

Ljubljansko podjetje je z 
demonstracijo svojega robo-
ta med starostniki želelo pri-
dobiti tudi povratne infor-
macije o nadaljnjem razvoju 

robotskega asistenta. »Mne-
nja, ki so jih z nami deli-
li starostniki, bomo upora-
bili pri nadaljnjem razvoju 
robotov v javnem prostoru, 
kot so dostavni roboti, robo-
ti za čiščenje in urejanje oko-
lice, varovanje, podpora ga-
silskim službam in ne na-
zadnje osebni ali nakupo-
valni asistenti, ki nam bodo 
nosili vrečke iz trgovine,« je 
povedal Blaž Vukelić, vodja 
evropskih projektov v pod-
jetju.

Potrebnih še več 
demonstracij

Pomemben del demon-
stracije je bil osredotočen na 
ugotavljanje sprejemanja 
te inovacije s strani staro-
stnikov in družbe nasploh. 
Roboti so že desetletja pri-
sotni v visoko nadzorova-
nih in predvidljivih okoljih. 
Zaradi izjemnega napredka 

na področju robotike se se-
lijo med ljudi, v manj pred-
vidljiva okolja in v bolj člo-
veški podobi. »Dosedanje 
slovenske izkušnje z uvaja-
njem robotov v restavracije 
in bolnišnice so pozitivne. 
Poskrbeli bodo za opravila, 

za katera je težje najti delav-
ce, in nam pomagali reše-
vati izzive, povezane s sta-
ranjem prebivalstva. Zara-
di sporazumevanja v narav-
nem jeziku jih bodo zlah-
ka uporabljali tudi tehnolo-
ško manj vešči ljudje. Glede 
na napovedi si bomo z robo-
ti delili pločnike že v nasled-
njih letih, a še vedno ni pov-
sem jasno, kako bomo spre-
jeli in regulirali robote, ko 
se bodo v večjem številu za-
čeli pojavljati na javnih po-
vršinah. Zato potrebujemo 
še več tovrstnih demonstra-
cij, diskusij in povratnih in-
formacij uporabnikov«, je še 
dejal Vukelić.

Razvoj in predstavitev 
robota IPA2X sta del evrop-
skega projekta, ki ga sofi-
nancira EIT Urban Mobili-
ty in spodbuja preobrazbo 
urbane mobilnosti. V pro-
jektu poleg AV Living Laba 
sodelujejo še Tehniška uni-
verza v Münchnu kot vodil-
ni partner in AMAT, Tehni-
ška univerza v Pragi, Eviden-
ce, Hipert, Lifetouch, Ško-
da Auto ter mesti Milano in 
Modena.

Robotski asistent za pešce IPA2X je eden prvih, ki omogoča varnejše prečkanje ceste na 
nesemaforiziranih prehodih. / Foto: Aljoša Rebolj

Kranj – V zadnji preventiv-
ni akciji Bodi viden, bodi 
(pre)viden, ki je potekala v 
prvi polovici oktobra, so po-
licisti po vsej državi ugoto-
vili 2228 kršitev, za 1624 od 

njih pa so izdali samo opozo-
rilo. Kar 1988 kršitev oziro-
ma dobrih 89 odstotkov so 
zakrivili pešci sami, pri voz-
nikih pa so odkrili 240 krši-
tev, ki bi lahko ogrozile var-
nost pešcev.

Med najpogostejšimi 
kršitvami pri voznikih mo-
tornih vozil je bilo izsiljeva-
nje prednosti na prehodu za 
pešce, pešci pa največkrat 
niso upoštevali rdeče luči, ne-
pravilno so prečkali vozišče, 
hodili po nepravilni strani in 

bili neustrezno osvetljeni, so 
pojasnili na policiji.

Tudi drugi del letošnje na-
cionalne preventivne akci-
je za večjo varnost pešcev, v 
okviru katere so poostreno 
preverjali spoštovanje pred-
pisov tako pri pešcih kot pri 

voznikih motornih vozil, je 
policija izvedla skupaj z Jav-
no agencijo RS za varnost 
prometa. Ugotavljajo, da 
več kot 90 odstotkov pešcev 
v temi ne uporablja odsev-
nikov. V ospredju letošnje 
kampanje je bilo zato prav 
spodbujanje rabe odsevnih 
teles. Voznike pa so spodbu-
jali predvsem, da pazijo na 
pešce, saj so jeseni in pozi-
mi med najbolj izpostavlje-
nimi in ogroženimi udele-
ženci v prometu.

Simon Šubic

Domžale – Pri padcu z višine se je pred dnevi na območju 
Domžal hudo poškodoval delavec. Policisti so sporočili, da je 
delavec pri opravljanju del na objektu splezal po lestvi, ki pa je 
padla, ko je bil že na višini nekaj metrov. Z reševalnim vozilom 
so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa 
ni ogroženo. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo 
o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Kamnik – Pred dnevi je zagorelo v podjetju za predelavo kovin 
v industrijski coni Fužine. Požar je izbruhnil v silosu za prede-
lavo odpadnega aluminija. Prostovoljni gasilci iz Kamnika in 
Duplice so zavarovali okolico silosa, preprečili širitev požara 
in ga tudi pogasili. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo 
pa je za več tisoč evrov škode. Do nevarnosti za okolje, objekte 
ali ljudi po podatkih policije ni prišlo.

Padel skupaj z lestvijo

Zagorelo v industrijski coni

Kranj – Kranjski policisti so 
imeli pred dnevi v postopku 
voznika, ki je z vozilom za-
peljal čez betonski robnik in 
obtičal na travnati površini. 
Policisti so z njim opravili 
preizkus alkoholiziranosti, 
katerega rezultat je bil 0,93 
mg/l alkohola v izdihanem 
zraku. Zoper voznika vo-
dijo prekrškovni postopek. 

Obravnavali so tudi voznika, 
ki je vozil osebni avtomobil 
brez vozniškega dovoljenja, 
zato so mu vozilo zasegli. Za 
nameček je imel na avtomo-
bilu nameščene registrske 
tablice, ki niso pripadale vo-
zilu. Tudi s tem voznikom so 
opravili preizkus alkoholizi-
ranosti, ki je pokazal kar 1,39 
mg/l alkohola v izdihanem 
zraku. Zoper voznika vodijo 
prekrškovni postopek.

Simon Šubic

Simon Šubic

Pešci sodijo med najranljivejše udeležence v cestnem 
prometu. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljansko podjetje AV Living Lab razvija inteligentnega robotskega asistenta za pomoč pešcem pri 
prečkanju ceste. Namenjen je zlasti starostnikom, otrokom in gibalno oviranim.

Roboti tudi v pomoč pešcem 
pri prečkanju ceste

Večino kršitev 
pešci storili sami

Oba sta »napihala«

Robot za pomoč pešcem v prometu v podjetju AV Living Lab razvijajo z mednarodnimi 
partnerji v okviru evropskega razvojno-raziskovalnega projekta. / Foto: Aljoša Rebolj

Ko pešec izrazi željo po 
prečkanju ceste, robot 
presodi, kdaj je prečkanje 
varno, in zapelje na 
sredino cestišča.
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HOSTARJI SO NAZAJ

Zasloveli so že s 
filmčki na You-
Tubu, potem pa 
se je pred šesti-
mi leti zgodil ve-

liki met. Satirična komedija 
Pr' Hostar je postala najbolj 
gledan film leta 2016. Tež-
ko pričakovano nadaljevanje 
je stopnjo smeha povišalo še 
za vsaj dva promila, kar je ne-
davno potrdila prva od osmih 
predpremier v razprodani 
dvorani v Cineplexxu Kranj.

Jerč, Matevž, Bobi in dru-
ščina znova niso razočarali 
dobrega humorja željnega 
občinstva. Dvorana v kranj-
skem kinu je pokala po ši-
vih in gledalci so z dolgim 
aplavzom nagradili filmsko 
ekipo, med njimi režiser-
ja Luko Marčetića ter igral-
sko zasedbo, ki jo sestavlja-
jo Dejan Krupić, Goran Hr-
vaćanin, Niko Zagode, Ma-
teja Terseglav, Haris Rako-
vić, Aljoša Armuš, Mario 
Ćulibrk, Miri Bolte in drugi.

Kot se pri takih stvaritvah 
pogosto dogaja, ustvarjal-
ci vse do zadnjega niso bili 

prepričani, kakšen bo odziv 
gledalcev. »Veseli smo, da 
je film dobro sprejet,« je po 
kranjski projekciji povedal 
eden od igralcev Niko Zago-
de. »Moja vloga v tem filmu 
je velika (Izjemno se znajde 
v vlogi menedžerja, op. p.), 
zato je bila tudi odgovornost 
večja.«

Film je produkcijsko nare-
jen še na višjem nivoju kot 
prvi del. In vidi se, da je eki-
pa zares usklajena, kar je po 
kranjski predpremieri po-
trdil tudi režiser Luka Mar-
četič: »Ko smo se ponovno 
zbrali na kupu, sem pomis-
lil, da je tako, kot bi se vrnil 
domov k družini za božič.«

»Gorenjščina je edina pra-
va slovenščina,« se je pošalil 
Dejan Krupić. V osrčju Go-
renjske je tudi glavno prizo-
rišče snemanja prigod »go-
renjskih gavnarjev«. Pen-
zion Pibernik, mali pode-
želski hotel Pr' Hostar je na-
mreč prav tam. Film sta si 
ogledala lastnik penziona 
Marko Pibernik in njegova 
partnerka Eva Vižintin, ki 
v filmu v manjši vlogi tudi 
nastopi.

Kaj so »gorenjski gavnar-
ji« ušpičili v novem filmu, so 
v Kranju med prvimi preve-
rili tudi znani Slovenci.

Predpremiere so se ude-
ležili »sanjski moški« Blaž 
Kričej Režek, pevec skupi-
ne Joker Out Bojan Cvje-
tićanin, igralka Mila Peršin, 
youtuber in velik ljubitelj 
traktorjev Klemen Bobnar. 
Na parkirišču nismo mog-
li zgrešiti velikega traktor-
ja, ki je oznanjal veliki dan 
prve predpremiere. Da ima 
rad dobro komedijo, je po-
vedal tudi skakalec Žiga Je-
lar, ki meni, da so Pr' Hos-
tar ekipa, ki dela s srcem, in 
to šteje.

Če vam ni uspelo dobi-
ti vstopnic za predpremier-
ne projekcije, je četrtek, 27. 
oktober, datum, ki si ga lju-
bitelji dobrega gorenjske-
ga humorja morate označi-
ti na koledarjih. Takrat na-
mreč Pr' Hostar 2 promila 
prihaja v slovenske kinema-
tografe in takrat boste lahko 
prav vsi doživeli pravi »ru-
ralni safari«.

»Gorenjski gavnarji« v filmu Pr' Hostar 2 promila s še žlahtnejšim humorjem

Klara Mrak

Dvorana v Cineplexxu Kranj je pokala po šivih. / Foto: Gorazd Kavčič

»Ta glavna gavnarja« Dejan Krupić in Goran Hrvaćanin  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Minulo sobo-
to je v telo-
vadnici šole 
v Gorjah po-
tekal dru-

gi koncertni večer v spomin 
na Jožeta Antoniča, ustanov-
nega člana in vodjo Alpske-
ga kvinteta. Sodelovali so: 
ansambel Igor in zlati zvoki, 
Moški pevski zbor Dramlje 
in folklorniki Folklornega 
društva (FD) Bled. Leta 2019 
so Antoniča razglasili za ča-
stnega občana Gorij, in kot je 
povedal predsednik FD Bled 
Marjan Črnkovič, so vsi zelo 
ponosni nanj in se ga z vese-
ljem spominjajo. »Jože Anto-
nič Gorjancem veliko pome-

ni, saj je bil človek na mestu, 
veliko je naredil za Gorje, za 
Bled in za razširjanje dobre 
glasbe. Deloval je po vsem 
svetu in razširjal narodno-
zabavno glasbo, zato se nam 
zdi pomembno, da obeleži-
mo ta dan in se ga spomi-
njamo tako, kot bi si želel – z 
glasbo,« je pojasnil Črnkovič 
in obenem izrazil tudi zado-
voljstvo nad polno dvorano 
in prijetnim vzdušjem.

Že dopoldne pa so se tis-
ti najbolj zagrizeni odpravi-
li na pohod od Avsenikovega 
spomenika v Lescah na Bled. 
Sprva je bilo mišljeno, da se v 
povezavi s Krožno potjo naro-
dno-zabavne glasbe po Zgor-
nji Gorenjski pohod izvede 
vse do Gorij, a so obilne pa-
davine nadaljevanje poti pre-
prečile.

Na prvem programu Televizije Slovenija bo v soboto, 29. 
oktobra, ob 20. uri možno spremljati festival Popevka, ki 
ga bodo neposredno prenašali tudi na radijskih valovih in 
spletni strani www.rtvslo.si. Gledalci in poslušalci bodo 
slišali deset novih skladb, ki jih bodo predstavili: Dina-
mitke, Veronika Strnad, Maja Založnik, Andraž Hribar, 
Amaya, Saša Lešnjek, Gedore, Mia Guček, Bosaznova in 
Lea Likar. Najboljšo popevko leta 2022 bo izbralo občin-
stvo, strokovna žirija pa bo podelila še pet drugih nagrad. 
Festival bosta vodila Nina Osenar, ki bo pred kamere sto-
pila po večletnem premoru, in igralec Jure Kopušar.

V soboto festival Popevka

Nika Toporiš

VEČER V SPOMIN NA 
JOŽETA ANTONIČA

Večer je minil v prijetnem vzdušju, h kateremu je prispeval 
tudi ansambel Igor in zlati zvoki. / Foto: Tina Dokl

Žiga Jelar in Bojan Cvjetićanin / Foto: Gorazd Kavčič
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Najin ciprski do-
pust se je z 
zadnjimi iz-
dihljaji bližal 
bridkemu kon-

cu, ki sva ga dočakala, kot 
se za prvomajske dopustni-
ke spodobi – s kratkim sko-
kom v turško Kirenijo, nato 
pa z dolgim poležavanjem 
na peščenih plažah – ob hla-
dnem sladoledu in s knjigo 
v roki.

Kirenija je obmorsko mes-
to na severni obali Cipra, ki 
je zaradi številnih hotelov, 

pestrega nočnega življenja 
in fotogeničnega pristani-
šča v centru opisana kot tu-
ristična prestolnica Turške 
republike Severni Ciper. Iz 
Ayie Nape, kjer sva preži-
vela zadnje počitniške dni, 
vodi do Kirenije cesta mimo 
Nikozije, obvije grad Hilari-
on Kalesi in se spusti v kao-
tično mestno obrobje. Tu so 
cestni predpisi, ki so tako sa-
moumevni na južnem delu, 
popolnoma odvečni. Kaos, 
v katerega sva zapadla zgo-
daj zjutraj, se naju je držal 
še dolgo potem, ko sva razi-
skovala trgovine z oblačili in 
slaščicami, iz katerih so naju 

nagovarjali vztrajni natakar-
ji in vsiljivi trgovci.

Nedaleč od mesta se na 
vzpetini dvigajo ruševine sa-
mostana Bellapais, ki so ga 
na robu vasice Bellapais v 13. 
stoletju zgradili redovni ka-
noniki (krščanski duhovni-
ki). Gotska cerkev iz 13. sto-
letja je najbolj ohranjen del 
samostanskega kompleksa. 
Temačna, vendar prijetno 
hladna notranjost s stenski-
mi poslikavami iz 15. stole-
tja se skozi dvojna vrata od-
pira proti dvorišču, ki ga 
omejujejo čudoviti oboki v 
gotskem slogu. Četudi nis-
te navdušenci nad sakralno 

arhitekturo, pa je samostan 
vredno obiskati že zaradi 
razgleda proti Kireniji.

Čeprav kot najlepše pla-
že na otoku slovijo skriti pe-
ščeni pasovi na skrajnem 
severu, pa je vredno obiska-
ti tudi plažo Nissi v bližini 
Ayie Nape in meni ljub za-
liv Konnos. Nekje na sre-
di med obema, le korak 
stran od Nape, pa se v tur-
kizno morje zareže polotok 
Greco, kjer mivko zamenja 
razbrazdana kamnita obala 
s klifi, globokimi jamami in 
skalnatimi mostovi. Naravni 
park sva z Nejcem raziskova-
la v poznih popoldnevih, ko 

je vroče sonce izgubilo svo-
jo moč in sva se lahko spre-
hodila do svetilnika Cape 
Greco in skupaj z drugimi 
turisti iskala skalnati obok – 
most ljubezni.

Tedenski potep po Cipru 
je minil, kot bi trenil, in tako 

sva si obljubila, da se nekoč 
še vrneva in takrat pozornost 
posvetiva kaotičnemu, kul-
turno in zgodovinsko kom-
pleksnejšemu, manj znane-
mu, a vseeno čudovitemu 
Severnemu Cipru.

(Konec)

VČASIH SO RADI BRALI

S prireditvijo v goz-
dičku ob šoli so 
po dveh koron-
skih letih spet 
obudili medgene-

racijska druženja, ki so jih 
včasih pripravljali v Domu 
upokojencev Kranj pod 
okriljem Društva prijateljev 
mladine Kranj, je pojasni-
la Jana Kovač iz OŠ Stane-
ta Žagarja. »Vsako leto smo 
si izbrali drugo temo, tako 
da smo se pogovarjali o bra-
nju nekoč in danes, pros-
tem času nekoč in danes in 
podobnem.« Tudi na tokrat-
nem srečanju so se posveti-
li branju.

Goste iz doma upokojen-
cev so mlajše učenke najprej 
razveselile s pesmijo, nato 
pa je Jana Kovač prebrala 
zgodbo z naslovom Tiho, 
tukaj beremo Biet Pasca-
la in Becky Bloom. Šolska 
dramska skupina je sočasno 
zgodbo iz knjige prikazala 
skozi improvizirano igro. V 
nadaljevanju so se posvetili 

kratkemu vprašalniku, s ka-
terim so poskušali ugotovi-
ti, ali in kaj radi berejo tako 
mladi kot starejši ter kakšne 
so razlike med nekoč in da-
nes. Na vprašanje mladim, 
kakšen je njihov odnos do 
branja, jih je največ prizna-
lo, da ne marajo brati oziro-
ma berejo samo, če je nujno. 
Povsem drugače so odgo-
varjali starejši, saj so pouda-
rili, da so radi brali, saj vča-
sih niso imeli druge zabave, 

danes pa otroci prosti čas 
preživljajo pred televizijo, 
računalniki in telefoni. Mla-
di so pojasnili, da najraje be-
rejo kriminalke in domišljij-
ske zgodbe ter celo grozljiv-
ke, starejšim pa so se naj-
bolj vtisnile v spomin knji-
ge o Kekcu in Winnetou ju, 
Pastirci, knjige Ivana Tav-
čarja  ... Mladim so osta-
li v spominu predvsem na-
slovi knjig, ki so jih brali, 
ko so bili še otroci, recimo 

Sneguljčica in Rdeča kapica. 
Starejši radi berejo še danes, 
saj imajo v domu tudi knji-
žnico, mladi pa po besedah 
Jane Kovač najraje posegajo 
po tanjših knjigah in stripih. 
Ob koncu so skupaj ugotav-
ljali, da bi se današnji mladi 
lahko pri branju zgledovali 
po starejših, da ne bi proste-
ga časa preživljali samo s te-
lefoni v rokah. Druženje so 
končali v prijetnem vzdušju 
ob čaju in rogljičkih.

Na Osnovni šoli (OŠ) Staneta Žagarja Kranj so v začetku oktobra gostili stanovalce Doma upokojencev 
Kranj, s katerimi so se pogovarjali o knjigah in branju.

Mateja Rant

Druženje s starejšimi so začeli s pesmijo. / Foto: Tina Dokl

Vasica Bellapais zdaj služi le še turistom – s številnimi 
trgovinami, turističnimi nastanitvami in restavracijami. 

Pristanišče obmorskega mesta Kirenija

EN OTOK, DVE DRŽAVI

Šolska dramska skupina je odigrala prizore iz knjige Tiho, 
tukaj beremo. / Foto: Tina Dokl

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Neža Markelj

Ostanki obokov, ki omejujejo notranji vrt nekdanjega 
samostana Bellapais / Vse foto: Neža Markelj

Ciprske plaže so resnično čudovite. Dolgi pasovi peska, ki 
prehajajo v turkizno Sredozemsko morje. / Foto: Neža Markelj

Dragi moj,
svoje srce polagam
pred teboj.
Kot prvi dan,
ko sva se spoznala.

Ko v tihi noči
med nešteto zvezdami
si obljubila
ljubezen zvesto in življenje.

So dnevi,
ko ed med drugim hitiva,
si mogoče drugače želiva,
a kljub temu hrepeniva.

Dragi moj,
še vedno
sem samo tvoja
in vem, da
znava premagati vse ovire.

Dragi moj

PESMI MLADIH

	 Tamara

V ljubezni radi postavljamo okvire, česar ne bi smeli, am-
pak ... Naj jih bo čim manj. V ljubezni in pesmi je dovol-
jeno vse.	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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BILI SO TUDI NAVIHANI

Nekdanji sošol-
ci in sošolke, 
ki so bili rojeni 
leta 1939 in so 
sedem let kas-

neje začeli guliti šolske klo-
pi osnovne šole v Stražišču 
pri Kranju, so se prvič sre-
čali leta 1999 ob svoji 60-le-
tnici. Sprva so se srečeva-
li na pet let, sedaj pa na tri. 
Od okoli sto učencev, koli-
kor jih je bilo v štirih razre-
dih, je 35 že pokojnih, je po-
jasnil Vlado Marn, ki je sredi 
oktobra organiziral šesto sre-
čanje nekdanjih sošolcev in 
sošolk. V gostišču na Kokrici 
se je zbralo 24 udeležencev, 

ki so uživali v druženju in 
obujanju spominov na sku-
pna leta.

Šolski prag v Stražišču so 
učenci, ki so prihajali tudi iz 
okoliških krajev vse do Gol-
nika in Mavčič, prestopili leta 
1946. Kot je pojasnil Marn, 
so prvo leto znanje nabirali v 
nemških barakah, ki so bile 
na lokaciji sedanjega bloka 
ob šoli. »Šola je bila skromna, 
barake so bile lesene, strani-
šča slaba, a smo imeli odlič-
ne učiteljice: Branko Pesjak, 
Elo Plut, Milko Demšar  ...« 
je naštevala Slava Pelko in do-
dala, da so jih v šoli imeli sko-
raj za svoje otroke. V razre-
dih je bilo namreč veliko par-
tizanskih sirot brez enega ali 
obeh staršev. Tudi Davorin 

Preisinger se še dobro spomi-
nja težkih povojnih let. »Ma-
terialno je bilo težko, a človeš-
ki faktor je bil veliko bolj priso-
ten kot zdaj,« je poudaril.

Vlado Marn je priznal, da so 
znali biti tudi zelo navihani. 
Ko je nekoč skupaj s sošolcem 
učiteljici na dom v Kranj mo-
ral nesti zvezke celega razreda 
s šolskimi nalogami, je svoj 
del »tovora« vrgel čez most v 
Savo. Čeprav je učiteljici jokal, 
da mu je zvezke odpihnil ve-
ter, je ni prepričal in je krepko 
občutil njeno roko. Tudi sicer 
so sploh fantje v razredu še do-
bili s palico po prstih. »Učitelji 
so bili zelo strogi, ampak zelo 
pravični in z znanjem, kar so 
ga imeli, so dali vse od sebe,« 
je poudarila Slava Pelko.

Po enem letu v barakah so 
začeli obiskovati staro stra-
žiško šolo. Na urniku so ime-
li celo ročna dela, kjer so šiva-
li nogavice, pletli …, se spomi-
nja Preisinger. Po štirih letih 
osnovne šole so nekateri sed-
li v klopi nižje gimnazije v bli-
žnjem starem župnišču. Iz 
štirih je nastal en razred, os-
tali pa so šolanje nadaljevali 
drugje ali pa poprijeli za delo, 
sploh tisti s kmetij.

Iz njihove generacije je 
izšlo tudi nekaj znanih imen, 
med njimi nekdanji direktor 
kranjskih poklicnih gasilcev 
in podžupan Janez Osojnik, 
pokojni politik Peter Ven-
celj in že omenjeni Preisin-
ger, jamar ter zbiralec mine-
ralov in fosilov.

Na šestem srečanju so se srečali učenci in učenke iz generacije, rojene leta 1939, ki je v povojnem letu 
1946 sedla v prvi razred osnovne šole v Stražišču pri Kranju.

Ana Šubic

Udeleženci srečanja so uživali v druženju in obujanju spominov na leta, ki so jih preživeli skupaj. / Foto: Tina Dokl

»Sreča«
Pozdravljeni. Glede na to, da 
ste mi že napovedali priho-
dnost s trenutnim partnerjem, 
me resno zanima in skrbi, kako 
bodo potekali odnosi med mojo 
mami in njim ter obratno, med 
mano in njegovo mami. Glede 
na trenutno situacijo, ki jo ima-
va, ne kaže ravno cvetoče.
Srečo imate pred nosom in 
samo od vas je odvisno, ali jo 
boste objeli z obema rokama. 
Kajti ne njegovi ne vaši starši 
ne smejo biti tisti, ki krojijo 
vajino usodo. Ampak to že 
vse veste. Pomembno je edi-
no to, da se imata rada, sta 
si zvesta in si želita skupno 
pot, vse drugo nima smisla. 
Pa brez zamere. Otroci pri-

dejo in gredo, niso naša last, 
to boste nekoč na lastni koži 
spoznali sami. Žal je še ne-
kaj časa videti nesoglasja iz 
obeh strani, ampak sčasoma 
se vse skupaj uredi. Vaš od-
ziv na situacijo bo vsekakor 
naredil svoje. Ne odstopajte 
od svojih načel, čustveno se 
malce umaknite, vendar ne 
pretiravajte, kajti starši so 
le starši in so edini, ki imajo 
brezpogojno radi. Ima pa vsa-
ka stvar svoje meje in te vam 
bo vsekakor uspelo postaviti. 
Želim vam vse dobro.

»Razočarana«
Draga Tanja. Že večkrat sem 
vam pisala, vedno sem bila za-
dovoljna z vašimi odgovori.

Trenutno sem v slabem obdob-
ju, kar se tiče družinskih vezi. 
Moja največja želja je, da se 
z najmlajšo hčerko preselim 
v svoj mir. Kako bo z mojima 
hčerkama v prihodnosti? Bom 
še kdaj srečna? Kako mi kaže 
zdravje? Zelo sem vesela, da se 
lahko obrnem na vas, ki ste tako 
pozitivni in tak sonček.
Prepričana sem, da poznate 
oznako manipulator, in to je 
žal vaša mati. Od vedno, ne 
samo sedaj v tem obdobju, 
hoče imeti kontrolo nad vsem, 
kar se dogaja okoli nje. Vi ste 
se k sreči še pravi čas umak-
nili, brat pa je podlegel, kar pa 
na dolgi rok zanj ni dobro in 
mu bo marsičesa žal. Ko se 
to zgodi, upam, da ne bo pre-
pozno. V enem letu, lahko že 
prej, vam vidim selitev v svoje 
stanovanje in šele takrat bos-
te spoznali, kaj pomeni žive-
ti. Da imate svoj mir, da sami 
razpolagate s prostim časom 
in da znova spoznate, kaj je 

tisto, kar vam polepša dneve. 
Ne smete imeti slabe vesti, 
vaše življenje je samo vaše in 
samo vi boste ogledalo svoji 
hčerki, ki ji želite vse in samo 
najboljše. In ravno zato ne 
boste ponavljali napak, ki ste 
jih okusili na svoji koži. Tudi 
ona se zelo veseli, da končno 
gresta na svoje in zaživita. Pri 
njej imate vso podporo. Pred 
seboj ima lepo prihodnost. 
Starejša hči ima svoj značaj 
in vedno se bo znašla ter ji ne 
bo nič hudega. Seveda boste 
srečni, sedaj ste se odloči-
li in je samo še pot naprej. 
Zavedate se, česa si želite, 
in se vam ne bo težko odlo-
čati. Sposobni ste marsičesa 
in marsičesa o sebi še niste 
odkrili, ker ste bili predolgo 
postavljeni v določene okvire. 
Pri zdravju razen stalnih stre-
sov ne vidim nič posebnega, 
če pa je, bo hitro minilo in 
se vse uredi. Vse bo v redu. 
Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Na nedavnem zaključnem dogodku izbora Miss Earth 
(mis Zemlje) Slovenije 2022 v Kostanjevici na Krki so za 
našo novo mis Zemlje okronali Leo Prstec s Ptuja. Prva 
spremljevalka je postala Neja Prosenjak iz Slovenske Bi-
strice, druga spremljevalka Špela Sever iz Domžal in tretja 
Evelin Sadek iz Slovenskih Konjic, Škofjeločanki Neži Lozej 
pa so podelili posebno lento za največji napredek v smislu 
zunanjega videza in osebnostne rasti. Med finalistkami 
izbora je bila sicer še ena Gorenjka – Tržičanka Neža Kle-
menčič. Zmagovalko Leo Prstec čaka svetovni izbor, ki 
bo letos v hibridni obliki, in sicer prvih 14 dni virtualno, 
od 14. do 29. novembra pa še v živo v Manili na Filipinih.

V kranjski porodnišnici se je minuli teden rodilo 32 otrok, 
od tega 22 deklic in 10 dečkov. Najlažja je bila deklica z 
2570 grami, najtežja pa deklica s 4265 grami. Na Jesenicah 
je prvič zajokalo 9 dečkov in 4 deklice. Najlažji je bil deček 
z 2650 grami, najtežja pa deklica, ki ji je tehtnica ob rojstvu 
pokazala 3660 gramov

Na izboru mis Zemlje blestele tudi Gorenjke

Novorojenčki

Prejemnice lent: Škofjeločanka Neža Lozej, Neja 
Prosenjak iz Slovenske Bistrice, mis Earth Slovenije 
2022 Lea Prstec s Ptuja, Evelin Sadek iz Slovenskih 
Konjic in Špela Sever iz Domžal
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V SPOMIN
na najdražje

Akcija velja v OBI Kranj do 31. 10. 2022 oz. do razprodaje zalog. Cene so v EUR z vštetim DDV.

TAKO 
ENOSTAVNO

ŠIROKA PONUDBA 
nagrobnih sveč,

OKRASNEGA 
cvetja,

IN IZDELKOV ZA 
ureditev grobov.

Elektronska nagrobna sveča Elektra
Čas svetenja: 100 dni
Št. art.: 9916610

Grmiček Krizantema Multiflora
Različnih barv
Št. art.: 1134303

Drobljenec marmorja Carrara
Bele barve, 9 mm - 12 mm
Št. art.: 3199304

5,99kos

4,99kos

4,7915 kg

Nagrade: tri praktične nagrade

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z ošte-
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite 
do srede, 9. novembra 2022, na Gorenjski glas, Nazor-
jeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v 
nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo 
na Nazorjevi ulici 1.
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Po nekem čudežu za Go-
razdovo sramoto sošolci 
niso izvedeli. Slišali so le, da 
se ga je vsak večer napil, kar 
ser jim je zdelo »frajersko«.

Gorazd nadaljuje: »Do 
18. leta nisem čutil nobe-
nih psihičnih posledic. Kot 
da se ni nič zgodilo. Za roj-
stni dan smo se ga pa v naši 
klapi napili 'do daske'. Tis-
ti, ki me je spravljal v avto, 

se me je po nesreči dotaknil 
med nogami. V meni je ne-
kaj eksplodiralo, postal sem 
agresiven, kot bi se mi total-
no 'odpililo'. Prijatelji so v 
paniki poklicali policijo, a ti 
so me – takšnega, kot sem 
bil – zelo hitro peljali na psi-
hiatrijo. Ustrašili so se moje 
neprisebnosti in čudnega 
govorjenja.

Ko sem se streznil, se ni-
sem mogel spomniti, zakaj 
sploh sem v bolnišnici. Že-
lel sem iti domov, a mi niso 
dovolili. Še dobro, da se je 
vse skupaj dogajalo konec 
junija, da so bile pred me-
noj počitnice. Psihiatrinji, 
ki me je obravnavala, moje 
spominske luknje niso bile 
čisto nič všeč. Poslala me je 
na slikanje glave, CT in ma-
gnetno resonanco, izvidi so 
bili 'b. p.'. Ko se nama je na 
pogovoru pridružil oče, ga je 
vprašala, ali se mi je že kdaj v 
otroštvu dogajalo, da se česa 
nisem več spomnil. Oče je 
odkimal …

Če bi se takrat spomnil – 
lahko se je, pa ga je bilo sram 
povedati – in bi omenil Be-
novega dedka, bi mi prihra-
nil marsikatero gorje. V za-
četku avgusta, ko je šla moja 
psihiatrinja na dopust, sem 
bil odpuščen v domačo os-
krbo. Na videz sem bil čis-
to normalen, tudi počutil 
sem se tako. Nekako sem 
se prepričal, da verjetno tiči 
krivda za moje nenormalno 
obnašanje v alkoholu, zato 
sem se mu izogibal v veli-
kem loku.

Brez težav sem maturi-
ral, vpisal sem se na fakulte-
to, diplomiral sem kot prvi 
v letniku. Bil sem prepri-
čan, da držim Boga za bra-
do, vse mi je šlo zlahka od 
rok. Travme, povezane z bi-
vanjem na psihiatriji, sem 
porinil v zadnji možni pre-
dal, pa je šlo. Vmes je hudo 
zbolela mama. Veliko sem 

pomagal babici. Sestrica je 
bila včasih zelo muhasta. S 
tremo in kričanjem je žele-
la doseči marsikaj, pa je ba-
bica ni mogla obvladova-
ti. Oče je sicer zahteval, da 
bi jo v času, ko je mami obi-
skovala kemoterapije, dali v 
kakšen zavod, a na to nisem 
želel pristati. Preveč sem jo 
imel rad. Da sem bil lahko 
več doma, sem sprejel prvo, 
sicer slabo plačano službo. 
Nisem se preveč sekiral, po-
membneje se mi je zdelo, da 
se v njej nisem 'pretegnil'.

Življenje je polno nena-
vadnih naključij. Nekaj te-
dnov za menoj se je v is-
tem podjetju zaposlila tudi 
hčerka gospoda, ki nas je v 
osnovni šoli učil modelar-
stvo. Nekoč sva trčila sku-
paj, vsa vesela mi je pomo-
lila roko ter mi rekla, da je 
Špela 'tainta' in da je njen 
ati doma ves čas govoril, 
kako priden otrok sem bil. 
Seveda mi je pohvala godila, 
komu pa ne bi! Povabil sem 
jo na kavo, zapletla sva se v 
sicer kratek, a zanimiv po-
govor, kajti potem sem mo-
ral v varstveno-delovnem 
centru pobrati sestro Ur-
ško. Kar sama se je odločila, 
da gre z menoj. Prvo sreča-
nje med njo in sestro ni bilo 
prijetno. Sestro je napad-
lo ljubosumje in pod nobe-
nim pogojem ni dovolila, da 
bi Špelo odpeljala do sosed-
nje vasi, kjer je bila doma. 
Toplo mi je postalo pri srcu, 
ker je to razumela in ni dela-
la nobene panike.

Začela sva se shajati, pos-
tajala mi je vedno bližja. Po 
pravici povem, bil sem nor 
nanjo. Imela sva veliko sku-
pnega, razumela me je, niko-
li ni izsiljevala ali pogojevala, 
kot so to počele druge pred 
njo. Včasih se mi je že zde-
lo, da sem se rodil vsaj pet-
deset let prepozno, kajti ved-
no bolj nasilen feminizem 

mi ni bil pri srcu. Že doma 
mi je bilo moteče, ker se je 
ati umikal pred mami, na-
mesto da bi se ji uprl. Prav 
bedasto je bilo, kako sta kot 
dva trmasta otroka komuni-
cirala preko babi. A se v nju-
ne odnose nisem nikoli želel 
vtikati, četudi sem kot otrok 
pogosto jokal, ker sta me za-
nemarjala.

Nekoč me je Špela povabi-
la v Malinsko, kjer so ime-
li njeni vikend. Lahko bova 
vadila tek za maratone, je 
še dodala, ko je videla, da 
oklevam. Bilo je konec sep-
tembra, imeli smo pravo in-
dijansko poletje. Ljudje so 
se kopali v morju, tudi mid-
va sva se. Bilo je kot v raju, 
mene pa je skrbelo, kaj bo 
zvečer, ko se bova znašla v 
spalnici. Imel sem občutek, 
da me je tega strah. Komaj 
sem se zadrževal, da nisem 
pobegnil domov. Zvečer sva 
še plesala na terasi ene od 
odprtih restavracij, doma 
sva šla pod prho, nato pa v 
posteljo … Ko sva se zače-
la objemati, sem se vseeno 
kar precej sprostil. V nada-
ljevanju pa je potem nanes-
lo, da me je začela poljublja-
ti tam spodaj … Takrat pa se 
je v meni nekaj zlomilo, ste-
kel sem k odprtemu oknu in 
se želel vreči v globino … Kar 
tako, brez razloga. Pa je bilo 
stanovanje v drugem nad-
stropju. Kdo ve, ali bi padec 
preživel ... Trenutkov, ki so 
sledili, se ne spomnim dob-
ro. Vem le, da je Špela zače-
la klicati na pomoč, pritek-
li so trije starejši moški, me 
obvladali in me potem od-
peljali 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 pri-
šel k sebi. Špela je brez zad-
rege povedala, zakaj in kdaj 
sem dobil napad.«

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

Jesenski štruklji
Ko govorimo o slovenskih 

tradicionalnih jedeh, ne 
smemo mimo štrukljev. Na 
naših mizah se najpogoste-
je znajdejo sirovi, a nadeva-
mo jih lahko z raznovrstni-
mi nadevi. Da bodo štruklji 
kar se da jesenski, bomo tok-
rat pripravili nadev iz kosta-
nja in jabolk.

Za pripravo jesenskih 
štrukljev potrebujemo: za 
vlečeno testo: 0,5 kg pše-
nične moke, 1 jajce, 1 žli-
co olja, 1 žlico kisa, sol, 2 dl 
vode, olje za premaz; za na-
dev: 300 g kuhanega in olu-
pljenega kostanja, 10 žlic 
jabolčne čežane (kuhana in 
pretlačena jabolka), 180 g 

kisle smetane, 3 žlice slad-
korja, pol žličke cimeta.

Priprava testa: Moko pre-
sejemo v posodo, posoli-
mo in na sredini naredi-
mo jamico, v katero nalije-
mo vodo, olje in kis. Doda-
mo še jajce in vse skupaj za-
mesimo v testo. Testo gne-
temo toliko časa, da postane 
mehko in elastično ter se ne 
oprijema rok. Po potrebi do-
lijemo še vodo ali dodamo 
moko. Testo oblikujemo v 
hlebček, ki ga premažemo 
z oljem, pokrijemo in pus-
timo počivati pol ure.

Priprava nadeva: Kuhan 
kostanj zmeljemo v mešal-
niku do gladkega, nato ga 

zmešamo skupaj s preosta-
limi sestavinami za nadev. 
Končni nadev mora biti 
lepo mazav, ne pregost in 
ne preredek. V primeru, da 
je bolj suh, mu primešamo 

še nekaj jabolčne čežane ali 
kisle smetane. Če je pre-
redek, pa dodamo še ne-
kaj kostanja ali piškotnih 
drobtin oz. žlico pšenične-
ga zdroba.

Spočito testo na pomokani 
površini razvaljamo in razte-
gnemo v čim tanjši pravoko-
tnik. Premažemo ga s prip-
ravljenim nadevom, tako da 
ena četrtina testa po dolži-
ni ostane prazna. Testo zač-
nemo zavijati od strani, kjer 
je nadev do roba, proti tisti 
strani, kjer ni nadeva. Štru-
kelj zavijemo v čisto kuhinj-
sko krpo. Kuhamo v slanem 
kropu 30 minut. Kuhane 
štruklje vzamemo iz vode in 
jih pustimo stati 10 minut, 
da se nekoliko ohladijo in 
strdijo. Nato jih odvijemo iz 
kuhinjske krpe, narežemo 
na manjše rezine in jih po 
želji še zabelimo.

Erika Jesenko

Pred praznikom vseh svetih bodo ponekod zopet vidne pri-
jazno-strašne buče, ki jih običajno izdelajo navdušeni otroci. 
Pri tem ostane precej bučnega mesa, ki ga je smiselno upora-
biti, saj je hranilno in polno vlaknin, ki izboljšajo prebavo ter 
pomagajo izločati toksine. Bučni sok je najboljši zelenjavni 
napitek, saj so vitamini in minerali v idealnih razmerjih, ka-
rotini, ki dajo rumeno barvo, pa so najljubša hrana našega 
imunskega sistema.

Bučna kremna juha
Potrebujemo 1 kg buče, 2 čebuli, 2 stroka česna, 2 večja krompirja, 
1 velik paradižnik ali nekaj pelatov, lovorov list, peteršilj, 2 kokošji 
jušni kocki, 2 žlici masla, 2 žlici oljčnega olja, sol, poper, žličko 
rjavega sladkorja, muškatni orešček in sladko smetano.

Bučo, krompir in paradižnik olupimo ter razrežemo na kocke. 
V večji posodi segrejemo maščobo, dodamo nasekljano če-
bulo, da postekleni, nato še česen in pražimo, da vse skupaj 
malo porumeni. Dodamo bučo, krompir, paradižnik, sladkor, 
lovor, jušni kocki, poper, sol in vejice peteršilja. Premešamo 
in dušimo nekaj minut. Prilijemo hladno vodo, dodamo jušno 
kocko, pokrijemo in pri rahlem vrenju kuhamo približno pol 
ure, da se buča zmehča. Odstavimo in iz juhe poberemo lovor 
in peteršilj. S paličnim mešalnikom zmeljemo v kremno juho. 
Po potrebi še dodatno začinimo. Pred serviranjem dodamo 
smetano in malo naribanega muškatnega oreščka. Ponudimo 
s kockami kruha, ki smo jih popražili na maslu.

Bučna pita
Potrebujemo po 1 jogurtov lonček ostre bele moke, pšeničnega 
zdroba in sladkorja v prahu, pol pecilnega praška, vsaj 500 g 
mesa buče, žličko masla, pest narezanih orehov, 2 žlički rjavega 
sladkorja, sok polovice limone, jajce ter 4 dl kisle smetane in 2 
jajci za preliv.

Meso buče naribamo in na maščobi zdušimo. Ohladimo in 
dodamo rjavi sladkor, orehe, jajce in limonin sok. Posebej 
zmešamo samo moko, sladkor in pšenični zdrob. Polovico te 
zmesi vsujemo na namaščen pekač, poravnamo in dodamo 
zmes z bučami. Na to vsujemo preostanek mešanice z moko. 
Kislo smetano in jajci razžvrkljamo ter polijemo po vrhu. Pito 
pečemo od 35 do 45 minut pri 180 °C. Ko se ohladi, jo posu-
jemo s sladkorjem v prahu.

Pikantna vložena buča
Potrebujemo 1,5 kg bučnega mesa, 3 rdeče feferone, 300 ml belega 
vinskega kisa, 600 g sladkorja, 3 cimetove palčke, 3 zvezdaste 
janeže in žličko soli.

Bučno meso narežemo na koščke. Feferonom odstranimo 
nastavke za pecelj in izpraskamo semena. Očiščene operemo 
in narežemo na tanke obročke. V kozico nalijemo liter vode, 
dodamo kis, sladkor, cimetove palčke, zvezdasti janež in sol 
ter zavremo. Nato dodamo bučo in na šibki vročini kuhamo 
10 minut. Tik pred koncem dodamo feferone. Vso vsebino še 
vrelo razdelimo v pomite kozarce. Napolnimo jih do roba, 
zapremo, postavimo na glavo in pustimo, da se ohladijo. Po-
rabimo v enem letu.

usode

L a h k e  j e d i

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencŠpela mi je rešila življenje

Bridke izkušnje, 2. 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

Pripovedke ob peči: Slečene zgodbe
Škofja Loka – V Škroparjevi hiši se bo v sredo, 26. oktobra, 
ob 20. uri začel pripovedovalski večer za odrasle z naslovom 
Pripovedke ob peči: Slečene zgodbe.

Za otroke
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bo v torek, 25. ok-
tobra, Programiranje za osnovnošolce po Zoomu ob 17.30, 
v četrtek, 27. oktobra, bo Ura pravljic ob 17. uri, Računalni-
ški programi za osnovnošolce po Zoomu ob 17.30, prire-
ditev Lepo je biti bralec pa ob 18. uri. V petek, 28. oktobra, 
bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri, prireditev Berem 
s kužkom pa ob 17. uri. Ustvarjalne delavnice in Radoved-
nice začnejo v sredo, 9. novembra, prijave še sprejemajo. 
Hrušica – V knjižnici bo v četrtek, 27. oktobra, Ura pravljic z grofi-
co ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa bo ob 17.45 
Žiri – V knjižnici se bo v sredo, 26. oktobra, ob 17. uri začela 
Pravljična joga za najmlajše.

Komemoracije ob dnevu spomina na mrtve
Kranj – Občinske in krajevne organizacije Združenja borcev za 
vrednote NOB Kranj vabijo na komemoracije ob dnevu spo-
mina na mrtve: četrtek, 27. oktobra: ob 16. uri pri spomeniku 
NOB na pokopališču na Kokrici, ob 16. uri pri grobišču padlih 
borcev NOB na mestnem pokopališču v Kranju, ob 17. uri pri 
osrednjem spomeniku NOB v spominskem parku v Stražišču, 
ob 17. uri pri spomeniku NOB pri Wardorfski šoli v Naklem, 
ob 17. uri pri spomeniku NOB na pokopališču v Besnici, ob 
17. uri pri spomeniku NOB pri osnovni šoli v Dupljah; petek, 
28. oktobra: ob 15.45 pri osrednjem spomeniku padlih borcev 
in talcev v Kokri, ob 16. uri pri osredjem spomeniku NOB na 
pokopališču v Predosljah, ob 16.30 pri osrednjem spomeniku 
NOB v vasi Zgornja Bela, ob 17. uri pri osrednjem spomeniku 
NOB na pokopališču v Preddvoru, ob 19. uri pri osrednjem 
spomeniku NOB na Jezerskem; sobota, 29. oktobra: ob 11. uri 
pri osrednjem spomeniku NOB v Cerkljah na Gorenjskem; 
nedelja, 30. oktobra: ob 11. uri pri osrednjem spomeniku NOB 
v Goričah; torek, 1. novembra: ob 10. uri pri osrednjem spome-
niku v Žabnici, ob 11. uri pri spomeniku Šiškovim v Stražišču, 
ob 11. uri pri osrednjem spomeniku NOB na pokopališču v 
Šenčurju.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

25. 10. tor. Darija, dan suverenosti 7.33 17.59

26. 10. sre. Lucijan 7.35 17.58 

27. 10. čet. Sabina 7.36 17.56

28. 10. pet. Simon 7.38  17.54

29. 10. sob. Ida  7.39 17.53

30. 10. ned. Marcel 6.40 16.51

31. 10. pon. Bolfenk, dan reformacije 6.42 16.50

desetdnevna vremenska napoved
Torek
25. 10.

9/14 °C

Nedelja 
30. 10.

9/19 °C

Sreda 
26. 10.

Četrtek
27. 10.

Petek
28. 10.

Sobota
29. 10.

9/17°C 9/18 °C 9/17 °C 9/17 °C

Ponedeljek 
31. 10.

Torek
1. 11.

Sreda
2. 11.

Četrtek
3. 11.

9/18 °C 6/14 °C 5/12 °C 4/11 °C

20.00 NASMEH
16.30, 17.50 KUNG FU TAČKE, sinhro.
17.30 GAJIN SVET 2
16.45 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.

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

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 25. 10.
18.00, 20.30 ČRNI ADAM
19.40 AMSTERDAM
18.45, 21.00 NOČ ČAROVNIC SE KONČA
18.30, 20.40 POT V RAJ

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 25. oktobra
20.00 Klub študentov Kranj: Otvoritev klubskih stand-upov (v dvorani PGK)

Sreda, 26. oktobra, in četrtek, 27. oktobra
19.30 Ivan Viripajev: ZAPRTA ŠTUDIJA. NEW CONSTRUCTIVE ETHICS (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sreda, 26. oktobra
19.30 Zavod za šport Jesenice: ŠPORTNO BRANJE (vstop prost)

V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

Nagrajenci križanke KO-NET iz Šenčurja pri Kranju,  
ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 7. 10. 2022,  
so: Marta PARTE z Zg. Jezerskega, ki prejme kapo, 
Stanko BERGUŠ z Jesenic, ki prejme pvc zagozdo in 
Franc ZUPAN iz Radovljice, ki prejme rokavice Pfan-
ner. Nagrajenci nagrade prevzamejo v trgovini KO-NET,  
Beleharjeva cesta 15, 4208 ŠENČUR. Čestitamo!

Stoletna zgodovinska vloga 
Erjavčeve koče

Vršič – Veliko nostalgije na 
včasih bolj romantične gor-
niške čase je prevevalo misli 
marsikoga, zbranega v so-
boto, 15. oktobra, na Vršiču 
ob stoletnem jubileju Erjav-
čeve koče v slovenskih ro-
kah, ki so ga pripravili člani 
Planinskega društva Jeseni-
ce. Predsednik društva Ivo 
Ščavničar, predsednik Pla-
ninske zveze Slovenije Jože 
Rovan in drugi govorniki 
so orisali zgodovino prilju-
bljene gorske postojanke, ki 
je na nadmorski višini 1615 
metrov odprta tudi pozimi. 
Skrb vseh generacij osebja 
je vedno kar najbolj ustreči 
planincem s ponudbo in za-
gotoviti varno zavetje, tudi 
v najtežjih vremenskih raz-
merah, včasih tudi nepri-
jaznega in s strelami zazna-
movanega Vršiča.

Leseno kočo, ki so jo leta 
1901 postavili člani kranj-
ske sekcije nemško-avstrij-
skega planinskega društva 
Alpenverein, so po prvi 

svetovni vojni prevzeli čla-
ni Slovenskega planinske-
ga društva, jo obnovili in 
30. julija leta 1922 ponosno 
predali namenu. Prevzem v 
slovenske roke je takrat po-
menil veliko dejanje gore-
čih planinskih zanesenja-
kov, sovpadal je s krepitvi-
jo narodne zavesti. Po drugi 

svetovni vojni je koča zače-
la pisati novo zgodovino 
pod okriljem Planinskega 
društva Jesenice s posoda-
bljanji ter z izgradnjo nove-
ga objekta leta 1993. Na sre-
čanju so se spomnili še ene-
ga letošnjega okroglega ju-
bileja, stoletnice Knafelče-
ve markacije, ki planince 

varno vodi po deset tisoč ki-
lometrov označenih in ure-
jenih pohodnih poti v Slo-
veniji. Jeseniški marka-
cisti so ob tej priložnos-
ti predstavili delo na svo-
jih poteh. Skrbijo za štiri-
indvajset poti v skupni dol-
žini nekaj več kot osemde-
set kilometrov.

Leseno kočo, ki so jo leta 1901 postavili člani kranjske sekcije nemško-avstrijskega planinskega društva 
Alpenverein, so po prvi svetovni vojni prevzeli člani Slovenskega planinskega društva, jo obnovili in 30. 
julija leta 1922 ponosno predali namenu.

Janko Rabič

Na Vršiču so jeseniški planinci zaznamovali sto let, kar je Erjavčeva koča v slovenskih 
rokah. / Foto: Janko Rabič

Jesenice – V fotogaleriji v avli jeseniškega gledališča je na 
ogled razstava Fotografskega društva Jesenice z naslovom 
Dobro jutro, Slovenija. Na ogled so izbrane fotografije, ki so 
vključene v koledar društva za leto 2023 in katerih avtorji so 
člani Fotografskega društva Jesenice. Kot je dejal predsednik 
društva Stane Vidmar, so koledar izdali za vse, ki si želijo le-
pih pokrajinskih fotografij iz vseh delov Slovenije. Pokrajinske 
motive dopolnjujejo fotografije živali. Avtorji fotografij so: Bor 
Rojnik, Robert Brezigar, Bogdan Bricelj, Matjaž Vidmar, Danila 
Bricelj, Ivan Šenveter, Stane Vidmar, Klemen Klemenc, Sonja 
Zupanc in Barbara Toman. Koledar je nastal v sodelovanju s 
tiskarno Medium, prvič so ga izdali leta 2014 in je bil med bolj 
priljubljenimi koledarji, saj je drugačen od večine ostalih kole-
darjev s pretežno gorskimi motivi, je povedal Stane Vidmar.

Dobro jutro, Slovenija

www.gorenjskiglas.si
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Rezultati – žrebanje 23. 10. 2022
3, 15, 20, 21, 23, 25, 28 in 16

Loto PLUS: 1, 5, 11, 18, 30, 37, 38 in 13
Lotko: 4 0 6 9 5 0

Sklad 26. 10. 2022 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 26. 10. 2022 za PLUS: 1.400.000 EUR
Sklad 26. 10. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa št. 79, ki je  
izšel 4. oktobra 2022, z geslom Izdelajmo naravno milo 
doma, je glavno nagrado prinesla Zdravku Jerucu iz 
Dupelj, ter drugo in tretjo nagrado Ireni Grajzar iz Po-
ljan in Bogomili Gartner iz Sorice. Vsem nagrajencem 
čestitamo!

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

 

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

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

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

10
EUR

Kaj ne sme manjkati 
na nobeni zabavi? 
Kaj naredi večer 
ob televiziji 
še prijetnejši? 
Hrustljavi prigrizki 
seveda! Doma 
narejene stvari 
so čedalje bolj 
priljubljene, in to 
velja tudi za čips, 
grisine, krekerje. 
V knjigi je več kot 
petdeset receptov 
za hrustljave 
dobrote.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

Trda vezava, 16 cm x 22 cm, 88 strani

                        + poštnina

870
EUR

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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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

16Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CLIO 3 Elan 1.2, 16 V, l. 2008, 
152.200 km, s strešnim prtljažnikom, 
tel.: 04/59-61-902, 031/724-542 
  
 22002648

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

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.

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv in prešo za 
mošt, tel.: 031/812-210  
 22002651

VARILNI aparat Tig 300 A, profesional-
ni, tel.: 031/360-536 22002643

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

VRATNA krila Lip Bled, vel. 81/200 
cm, bele barve, cena 10 EUR, 
tel.: 04/59-61-902, 031/724-542 
 22002649

KURIVO
PRODAM

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

SUHA bukova, razžagana drva, Gorje, 
tel.: 031/561-707 22002644

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

NOTRANJA vrata, WC školjko, bide in 
radiatorje, tel.: 031360-536 22002641

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

VORWERK priključek za mokro pomi-
vanje + dozirno posodo in krpo, tel.: 
040/351-342  
 22002655

VRTNA OPREMA
PRODAM

ZLOŽLJIVE vrtne stole iz bukovine, 
cena 5 EUR, tel.: 04/59-61-902, 
031/724-542 22002652

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, različne velikosti, oblike, 
motivi. Cena od 300 EUR dalje, tel.: 
040/567-544 22002466

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ELEKTRO motorni krožni rezalnik ze-
lja, repe, korenja, krompirja – pomfi, 
zmogljiv, tel.: 041/487-742  
 22002645

PRIDELKI
KUPIM

JEDILNI krompir dezire, tel.: 068/150-
640  
 22002653

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne, 
grahaste in bele barve, pred nesnostjo, 
in kg bele piščance. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 22002447

BIKCA križanca ČB/LIM, starega 1 
mesec, in ČB bikca, starega 1 mesec, 
tel.: 031/446-519 22002650

BIKCA ČB/LIM in teličko ČB, starost 
10 dni in 1 mesec, ter teličko ČB/
LIM, stara 10 dni, ugodno, Bohinj, tel.: 
041/557-575  
 22002654

BIKCE in telice simentalke, od 200 kg 
dalje, in pajek Deutz fahr, širina 4 m, 
tel.: 031/585-345  
 22002633

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

TELICO LS/LIM, staro leto in pol, tel.: 
041/515-867  
 22002647

ZAJCE za nadaljnjo rejo, tel.: 
040/607-702  
 22002640

OSTALO
PRODAM

NERJAVEČE posode za sok, mošt, 
vino ... 50-, 80- in 100-litrske, tel.: 
031/360-536  
 22002642

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  
 22002449

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

MENJAM ventile na vodovodu v  ko-
tlovnicah, menjave in čiščenje bojler-
jev, menjave ventilov na radijatorjih in 
v kotlovnicah, vzdrževanje kotlovnic in 
priprava na kurilno sezono. Zelo ugo-
dno! Inštalacije-G.K., d.o.o., Stegne 
35, Ljubljana, tel.: 030/339-989  
 22002646

ZELIŠČARSTVO PREŽLA iz Lesc ima 
od 25. 10. do 29. 10., uradne ure: de-
lavniki od 8. do 13. in od 15. do 18. ure. 
Izdelke pošiljamo tudi po pošti. Torkar 
Antonija, s.p., Begunjska c. 23, Lesce, 
tel.: 04/53-18-340, 051/649-793  
 22002639

TOPLOTNE ČRPALKE

 
DOBAVA TAKOJ

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

IZLETI

Na Španov vrh
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi člane na planinsko-
-pohodniški izlet na Španov vrh (1334 m n. m.), ki bo v četr-
tek, 3. novembra, z odhodom z vlakom ob 8.57. Zbirališče na 
železniški postaji Kranj bo od 8.45 dalje. S kombijem se boste 
peljali z Jesenic na Planino pod Golico. Hoje bo od tri ure do 
tri ure in pol za planince, za pohodnike dve uri. Malico imejte 
v nahrbtnikih. Prijave in vplačila sprejemajo v društveni pisarni 
do srede, 2. novembra.

OBVESTILA

Mokro polstenje – oblečeno milo
Šenčur – V okviru programa medgeneracijskega sodelovanja 
bo v Domu krajanov Šenčur v četrtek, 27. oktobra, od 18. do 
20. ure ustvarjalna delavnica Mokro polstenje – oblečeno 
milo.

Izdelava krpank - Patchwork
Preddvor, Naklo – V okviru programa medgeneracijskega so-
delovanja bo šiviljska delavnica Izdelava krpank – Patchwork 
v Društvu upokojencev Preddvor v četrtek, 27. oktobra, od 18. 
do 20. ure, v Medgeneracijskem centru Naklo pa v petek, 28. 
oktobra, od 17. do 19. ure.

Nordijska hoja
Kranj – Društvo upokojencev Kranj nadaljuje aktivno vadbo 
nordijske hoje. Začeli bodo v petek, 28. oktobra, nato bodo 
treningi vsak torek in petek od 9. do 11. ure na trim progi 
Planina–Hrastje.

PREDAVANJA

Južna Anglija
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 25. ok-
tobra, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Turistični vodnik Uroš 
Erbežnik bo zbrane popeljal po krajih Južne Anglije.

RAZSTAVE

Ujeti pogledi 2022
Jesenice – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna 
izpostava Jesenice, in Fotografsko društvo Jesenice vabita na 
odprtje fotografske razstave z naslovom Ujeti pogledi 2022. 
Odprtje razstave s podelitvijo nagrad bo v petek, 28. oktobra, 
ob 18. uri v Banketni dvorani v Kolpernu na Stari Savi (Fužinska 
cesta 2). Razstava bo na ogled do 5. decembra v času dogod-
kov ali po predhodni najavi na 04 /583 34 92.

www.gorenjskiglas.si
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Na poročnem sejmu na Brdu pri Kranju se je predstavilo okoli šestdeset ponudnikov poročnih storitev.

Kranj – Po dveh letih premo-
ra je minuli konec tedna na 
Brdu pri Kranju znova pote-
kal Slovenski poročni sejem, 
na katerem se je predstavilo 
okoli šestdeset poročnih po-
nudnikov – od lokacij do ob-
lek in tiskovin, postregel pa 
je tudi s pestrim spremlje-
valnim programom in ne-
katerimi novostmi, npr. hi-
trimi zmenki z organizator-
kami porok. »Ne želimo su-
hoparnega sejma, na kate-
rega bi pari prišli za pol ure, 
pobrali letake in odšli, pač 
pa smo zasnovali koncept 
celostnega dne, ki ga lahko 
kakovostno preživijo v naši 
družbi,« je poudarila orga-
nizatorka sejma Nina Pavec, 
ki se sicer ukvarja z organi-
zacijo porok v skednju.

Vrhunec obeh dnevov je 
bila modna revija s predsta-
vitvijo najnovejših kolek-
cij dveh ljubljanskih poroč-
nih ateljejev. Ženske poroč-
ne obleke so vse bolj 'lahke' 
in svetleče, vračajo se rokavi, 
lahko kratki ali dolgi, nam je 
zaupal lastnik enega od ate-
ljejev Tomaž Štrumbelj in 
pristavil, da so zelo popular-
ne gladke enostavnejše ob-
leke v mikado tkanini, vse 
pa so v smetanovi barvi. Pri 
moških oblekah je še vedno 
najbolj priljubljena modra 
barva, za prihodnjo sezo-
no pa spet prihajajo črni oz. 

temno sivi odtenki, je napo-
vedal Štrumbelj.

Poleg poročnih oblek so 
se na sejmu predstavlja-
le različne poročne lokaci-
je, tudi v starodavnem sa-
mostanskem ambientu in 
v gorskem svetu, kulinarič-
ni ponudniki, ponudniki 
poročnih aranžmajev, tisko-
vin, poročnih vozil vključno 
s starodobnimi, snemalci in 
fotografi, ki ponujajo tudi fo-
tokotičke, ki so hit na vse več 
poročnih slavjih ...

Predstavili so se tudi števil-
ni zlatarji, med njimi Ernest 
Bivic iz Kranja, ki nam je zau-
pal, da se mladoporočenci še 
vedno najpogosteje odločajo 

za prstane iz belega zlata, ki 
jim je dodan kakšen kamen-
ček ali pa so deloma matirani. 
Pri lastnici lepotnega salona 
iz Kamnika Anji Pečnik smo 
izvedeli, da pri poročnih pri-
českah ostajajo nežni roman-
tični valovi, veliko je spušče-
nih las, lahko tudi nežno spe-
tih, pri ličenju pa prednjačijo 
naravni zemeljski toni.

Sejem je ponudil tudi 
številne glasbene nastope, 
plesne vaje, seminarje s po-
ročnimi tematikami in celo 
hitre zmenke z organizator-
kami porok. Med njimi je 
bila tudi Kranjčanka Urša 
Pustavrh, ki je poudarila, 
organizatorji porok parom 

prihranijo čas, stres in tudi 
denar. »Poskrbimo, da je par 
na poročni dan brez skrbi in 
uživa. Poroka je enkraten, 
neponovljiv dogodek, zato 
mora biti vse popolno.«

Med obiskovalci smo sre-
čali tudi Anjo Černivec iz 
Vodic, ki sedaj živi v Ljublja-
ni, tako kot njen Tim Willen-
part. Poročila se bosta juni-
ja prihodnje leto v Krškem. 
»Potrebujeva še obleki, pr-
stana in cvetje. Predvsem 
sva prišla zaradi prstanov. 
Všeč mi je, da si jih lahko v 
miru ogledaš, vprašaš, kar te 
zanima, in da je to povsem 
neobvezujoče,« nam je zau-
pala Anja.

Ana Šubic

Modna revija poročnih oblek je bila prava paša za oči. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Zdravstveni dom Kranj ta teden od srede do petka 
znova organizira množično cepilno akcijo proti sezonski gripi 
in covidu-19 v kranjski vojašnici, in sicer prvi dan od 11. do 
18. ure, drugi in tretji dan pa od 10. do 17. ure. »Poleg tri tisoč 
enot cepiva proti gripi bo na voljo tudi 1100 odmerkov proti 
covidu-19. Na zalogi imamo okrog sto odmerkov cepiva Mo-
derne in sto Pfizerja, naročili pa smo še devetsto Pfizerjevih 
poživitvenih odmerkov BA.4/5,« je povedal Tomaž Bratož, 
predstavnik za odnose z javnostmi v ZD Kranj. Mogoče bo 
tudi sočasno cepljenje proti gripi in covidu-19. Cepili bodo tudi 
otroke od 12. do 15. leta, ki pa morajo biti v spremstvu staršev 
oziroma skrbnikov. Kot je še pojasnil Bratož, je zanimanje za 
cepljenje proti covidu-19 v zadnjem času znova manjše, če pa 
se bo izkazal interes, bodo uvedli še dodatne termine.

Velika tridnevna cepilna akcija v Kranju

Jesenice – V prvih dneh ok-
tobra so upokojenci, ki z 
lastnim dohodkom ne dose-
gajo meje socialne varnos-
ti (za posameznika znaša 
620,18 evra), prejeli obvesti-
lo ministrstva, da lahko pri 
centru za socialno delo uve-
ljavljajo varstveni dodatek. 
Tako so številni upokojenci 
kontaktirali centre in spraše-
vali, ali jim ta pravica pripa-
da in kako naj jo uveljavljajo. 
Upravičenci do varstvenega 
dodatka so namreč upravi-
čeni tudi do napovedanega 
energetskega dodatka.

A kot je opozorila Anita 
Bregar, pomočnica direkto-
rice Centra za socialno delo 
Gorenjske, je bilo pri večini 
ugotovljeno, da ne izpolnju-
jejo pogojev. Razlog: prese-
ganje cenzusa ob upošteva-
nju zakonca in njegovih do-
hodkov.

»Če navedem primer: za 
dva odrasla, ki izpolnjujeta 
vstopni pogoj za varstveni 
dodatek (starost, invalidnost 

I. kategorije), je cenzus 
966,13 evra, se pravi njun 
skupni dohodek ne sme pre-
segati tega zneska. Višina 
varstvenega dodatka je po-
tem razlika od njunega sku-
pnega dohodka do višine 
cenzusa,« je navedla.

Ob tem pa bistven zadr-
žek predstavlja tudi preživ-
ninska obveznost otrok, saj 
upokojenci svojih otrok ne 
želijo finančno obremenje-
vati, je dodala.

Tako se večina upokojen-
cev, ko dobijo pojasnilo gle-
de pogojev upravičenosti, ne 
odloči za podajo vloge.

Ob tem pa Bregarjeva po-
udarja, da imajo tudi upo-
kojenci ob zaznani finanč-
ni stiski – ne glede na to, da 
presegajo cenzus in niso 
upravičeni do varstvenega 
dodatka in s tem do ener-
getskega dodatka – mož-
nost pridobiti izredno so-
cialno pomoč. Z njo lahko 
pokrijejo izredne izdatke, 
povezane s preživljanjem, 
kamor sodijo tudi stroški 
za ogrevanje.

Ali sem upravičen

Urška Peternel

Ambrož pod Krvavcem – V zadnjem naselju ob cesti na Krva-
vec, tudi eni od izletniških točk v občini Cerklje, je na voljo še 
ena naprava za nudenje pomoči v primeru srčnega zastoja, 
in sicer Pr' Ambružarju. Pridobitev je rezultat sodelovanja 
domačinov s Krajevno organizacijo Rdečega križa (KORK) 
Cerklje – skupaj so že kupili AED, ki je dobil mesto nižje v 
vasi. Prav oddaljenost je bila glavni razlog, da so se odločili 
za nov korak pri zagotavljanju možnosti pomoči. Naredili so 
ga s podporo omenjene kmetije, preostankom sredstev, ki so 
jih krajani zbrali pred dvema letoma, in prispevkom KORK. 
S pomočjo te organizacije je bilo tako do zdaj na območju 
občine nameščenih osem defibrilatorjev.

Še en defibrilator

Šenčur – Šenčurski občinski svetniki so družini Mohar iz šen-
čurske občine, ki jo je konec septembra prizadela tragedija, ko 
so nenadoma izgubili očeta, namenili pet tisoč evrov finančne 
pomoči, ki jo bodo prejeli prek Rdečega križa za najnujnejše 
življenjske potrebščine. Mama je ostala sama s petimi otroki, 
od katerih ima eden posebne potrebe, po moževi smrti pa 
brez edinega vira dohodka. Na predolg svetnice Nuše Bašelj 
Jagodic so se svetniki odpovedali sejnini in jo darovali družini.

Pomagajo družini, ki je izgubila očeta

Hitri zmenki z organizatorkami porok / Foto: Tina Dokl

Predstavili poročne trende

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 pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo deževalo. 
Popoldne bo dež ponehal, od severa se bo začelo jasniti. Jutri 
in v četrtek bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne bo po 
nižinah megla. Čez dan bo še vedno razmeroma toplo.

Na gorenjske centre za socialno delo v zadnjih 
dneh kličejo številni upokojenci, ki jih je zmedlo 
obvestilo ministrstva.

KRATKE NOVICE

Ponudba poročnih prstanov je bila velika. / Foto: Tina Dokl


