
Medvode – Krajanka Studen
čic je pred kratkim na Občino 
Medvode, župana, podžupa
na, občinske svetnike, med
občinski inšpektorat in re
darstvo, KS Preska  Žlebe in 
tudi na medije poslala dopis 
z naslovom Nelegalni objek
ti na najboljših kmetijskih 
zemljiščih, dejavnost gostin
stva v nelegalnih objektih – 
ne želimo si že druge Lipe v 
občini Medvode. Prosi, da za
devo, ki se dogaja pred njiho
vimi očmi, na Občini Medvo
de z vsemi pristojnimi služ
bami preverijo. Ranč Maček je na kmetijskem zemljišču. V presojo, ali je vse v skladu z zakonodajo, je bilo 

predano pristojnim inšpekcijskim službam. / Foto: Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Iz »gradbene«   
se že sliši glasba
Kranj – Nekdanja srednja 
gradbena šola na Cankarje
vi 2 v starem mestnem je
dru Kranja ima po približ
no dveh desetletjih sameva
nja novo vsebino. V prenov
ljene prostore, ki so jih ura
dno odprli minuli ponede
ljek, sta se namreč preselila 

kranjska enota Javnega skla
da RS za kulturne dejavno
sti (JSKD) in Glasbena šola 
Kranj, ki ima v novih prosto
rih (lokaciji v Evropi in na 
Pungertu ostajata), oprem
ljenih z dvigalom, končno 
pogoje tudi za učenje gibal
no oviranih.

Simon Šubic

Naziv gorenjska gazela je letos pripadel škofjeloškemu podjetju Nimrod. 
Družinsko podjetje, ki zaposluje 68 ljudi, je eden največjih ponudnikov 
divjačine v Evropi.

Kranj – V Šolskem centru 
Kranj je potekal še zadnji re
gijski dogodek v sklopu iz
biranja letošnjih gazel, hi
tro rastočih podjetij, ki ga 
v sodelovanju z Gospodar
sko zbornico Slovenije – Re
gijsko zbornico Gorenjska 
pripravlja družba Dnevnik. 
Med tremi nominiranci – 
poleg Nimroda sta bila v ož
jem izboru še podjetje Gol
den Tree iz Lesc in in kranj
ski Caretronic – je komisi
jo najbolj prepričal škofje
loški ponudnik divjačinske
ga mesa, ki je tako nasledil 
podjetje Marmor Hotavlje, 
ki je priznanje prejelo lani. 

»Vizionar in pionir Miro 
Hlede, ustanovitelj Nimro
da, je v sredini devetdese
tih z Lovsko zvezo Slovenije 
postal povezovalni člen med 
lovci in končnimi porabniki 
divjačinskega mesa. Z razu
mevanjem verige vrednosti 
so nadgradili že prej urejen 
sistem ulova divjih živali, iz
boljšali kakovost mesnih iz
delkov pri končnem uporab
niku in zagotovili sledljivost 
od življenjskega okolja divja
di do končnega kupca,« so v 
obrazložitvi zapisali člani ko
misije. Kot so poudarili, so s 
svojim poslovnim modelom 
zgled krožnega gospodar
stva. Lani so zabeležili 18 
milijonov evrov prometa in 

nadpovprečno dodano vred
nost več kot 69 tisoč evrov 
na zaposlenega. Večino iz
delkov, 93 odstotkov, izvozi
jo. Kot pravijo, pa v Sloveni
ji ljudje še premalo poznajo 
koristi divjačinskega mesa, 
zato so oblikovali blagovno 
znamko Slovenska divjači
na. Družinsko podjetje je 
danes v rokah druge gene
racije, vodi ga direktor Kris
tjan Hlede. »Nisem pričako
val, da bomo zmagali, in ob
čutek je res fantastičen,« je 
povedal Hlede, ki ni pozabil 
dodati, da jim brez dobrega 
dela zaposlenih in podpore 
družine ne bi uspelo.

Miha Geršič iz podjetja Golden Tree, Kristjan Hlede iz družbe Nimrod in Andraž Krajnc 
iz Caretronica / Foto: Tina Dokl

VREME

Danes in jutri bo prete-
žno jasno. V noči na četr-
tek se bo pooblačilo. V če-
trtek bo pretežno oblačno 
in občutno hladneje.

jutri: pretežno jasno
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Aleš Senožetnik

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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»Črna gradnja na kmetijskih zemljiščih v občini Medvode – mar bomo to res dopustili? Pričakuje se 
takojšnje ukrepanje,« opozarja krajanka Studenčic. Primer je bil predan inšpekcijskim službam, lastnik 
»spornega« prostora za piknike Ranč Maček pa pravi, da je infrastruktura v skladu s predpisi.

Ne želijo si druge Lipe

GORENJSKA

Na Savi pri Šobcu 
obnavljajo rečni prag
Direkcija RS za vode je konec sep-
tembra na območju Kampa Šobec 
pod Lescami začela obnavljati 
poškodovani rečni prag, ki umirja 
tok Save Dolinke.

4

GORENJSKA

Naravne vrednote 
moramo zaščititi
Minister za okolje in prostor Uroš 
Brežan je obiskal Gorje, kjer se je 
seznanil z upravljanjem naravnih 
vrednot – soteske Vintgar in vo-
dnega vira Ovčje jame.

5

GORENJSKA

Uporabno dovoljenje 
za Hišo generacij
Upravna enota Škofja Loka je ko-
nec septembra izdala uporabno 
dovoljenje za prenovljeni objekt 
stare šole v Gorenji vasi, v kateri 
nastaja Hiša generacij.

8

ZANIMIVOSTI

Previdno pri 
nabiranju gob
Ob letošnji obilici gob so pogoste 
tudi zastrupitev z njimi. V Univer-
zitetnem kliničnem centru Ljublja-
na so jih v mesecu in pol 
obravnavali več kot sto.

11

Gorenjska gazela je podjetje Nimrod
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Kranj – Kandidaturo za žu-
pana Mestne občine Kranj 
na novembrskih lokal-
nih volitvah je do zdaj na-
povedalo že šest kandida-
tov. Nazadnje so v petek 
na seji iniciativnega odbo-
ra Gibanje Svoboda Kranj 
za svojega kandidata potr-
dili Srečka Barbiča, direk-
torja podjetja Lokainže-
niring, ki je v njegovi ve-
činski lasti, je pa tudi pred-
sednik Tekaškega smučar-
skega kluba Triglav Kranj 
in podpredsednik Zbora 

za teke pri Smučarski zve-
zi Slovenije.

»Mestna občina Kranj je 
moje mesto – speča Trnu-
ljčica, ki jo je treba zbudi-
ti. Zbuditi potencial, ki ga 
mesto ima. Kranj razvojno 
vse bolj zaostaja za primer-
ljivimi mestnimi občinami. 
V tem vidim izziv, da povr-
nem mestu nekdanji sijaj. 
Izzivov je veliko in ob sku-
pnem sodelovanju s sode-
lavci, z občankami in obča-
ni, vidim moč in priložnost, 
da Kranju damo veter in za-
gon za vse naslednje gene-
racije,« je Barbič predstavil 
razloge za sprejem župan-
ske kandidature.

Poleg Barbiča so kandida-
turo že najavili župan Ma-
tjaž Rakovec (SD), Ivo Bajec 
(SDS, NSi, SLS), Zoran Ste-
vanović (Resni.ca), Aleksan-
der Svetelj (Več za Kranj) in 
Igor Velov (Lista za razvoj 
Kranja), ki bo svojo kandida-
turo javno predstavil danes.

Vodice – Jeraj je v bil v tem 
mandatu svetnik svetniške 
skupine NSi. Ta ga bo tudi 
podprla na prihajajočih voli-
tvah, kjer bo sicer nastopil s 
svojo Listo Vodiške lipe. Od-
ločitev za kandidaturo se mu 
je porodila v Bruslju. »Delo 
lobista v Evropski uniji mi 
je dalo vpogled, kako lahko 
občina izkoristi svoje poten-
ciale, kar sem želel prenes-
ti tudi v našo občino,« pra-
vi. Geslo njegovega manda-
ta bo Občina za vse!, in kot 
pravi, je poleg službe v Bru-
slju, svetovanja zagonskim 
podjetjem in predavanj kot 

svetnik opozarjal na škodlji-
ve prakse in ponesrečene 
projekte.

Če bo volitve dobil, bodo 
glavni poudarki njegove-
ga mandata na konkretnih 

rezultatih v dobrobit obči-
ne, pravi. Tako si bo priza-
deval za optično poveza-
vo do vsakega doma, varne 
ceste za vse občane, izgra-
dnjo doma starejših, trans-
parentnost poslovanja obči-
ne, občinskega sveta in de-
lovnih teles ter za vzposta-
vitev obrtne cone za domače 
in tuje obrtnike in avtopre-
voznike. Sicer pa bo njego-
vo delo temeljilo na predlo-
gih, ki jih bodo soustvarili z 
občani. »V moji svetniški pi-
sarni so vrata odprta meseč-
no za vse,« pravi in dodaja, 
da morajo začeti spoštovati 
in enakovredno obravnava-
ti vse občane.

Podhom – Na novinarski 
konferenci ob najavi svoje 
kandidature je Torkar strnil 
zgodovino in razvoj gorjan-
ske občine, ki je po njegovih 
besedah v letih samostoj-
nosti doživela velik razcvet. 
Kandidiral bo kot neodvisni 
kandidat skupaj s svojo lis-
to Stopimo skupaj in ob pod-
pori gorjanskih volivcev.

Dejal je, da so v prete-
klih letih vložili veliko na-
porov v zagotavljanje čiste-
ga okolja in varovanja virov 
pitne vode, vselej so spod-
bujali delovanje gorjanskih 
društev in intenzivno ob-
navljali infrastrukturo. »V 

zadnji volilni kampanji smo 
obljubili sedem večjih pro-
jektov, izvedli pa smo jih 
kar 14,« je pojasnil, ob tem 
pa dodal, da so bili uspešni 

pri pridobivanju držav-
nih in evropskih sredstev. 
»Smo edina občina, ki je leta 
2019 počrpala vsa sredstva 
iz Zakona o Triglavskem 

narodnem parku, hkrati pa 
smo tudi ena izmed peščice 
občin, ki so brez dolga,« je 
poudaril. Med večje projek-
te zadnjega mandata Torkar 
šteje gradnjo mostu čez reko 
Radovno in rekonstrukcijo 
ceste Spodnje Gorje–Fortu-
na, ki je še v teku.

Njegov program vključuje 
več projektov za spodbuja-
nje kmetijstva, podjetništva 
in turizma, kjer bodo dali po-
udarek povezovanju. »Želi-
mo si, da bi bili občani veseli 
življenja v naši občini, posle-
dično pa bo to prineslo tudi 
zadovoljstvo vsakega obi-
skovalca. Slogan naše kam-
panje se zato glasi V Gorjah 
smo radi doma,« je sklenil.

Iz Gibanja Svoboda so sporočili ime svojega kandidata za kranjskega župana.

V Vodicah bo na novembrskih volitvah zdajšnjega župana Aca Franca Šuštarja izzval Tilen Jeraj.

Peter Torkar, ki je župan Občine Gorje vse od njene ustanovitve leta 2006, se bo potegoval za peti mandat.

Simon Šubic

Aleš Senožetnik

Maša Likosar

Prejšnji četrtek se je s premiero v bavarskem Münchnu začela 
letošnja turneja priznanega evropskega filma o športih na 
prostem EOFT (European outdoor film tour). Uprizoritve 
bodo v naslednjih mesecih potekale v osmih evropskih dr-
žavah – tudi v Sloveniji, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Celju 
in Kranju. V kranjskem Cineplexxu si ljubitelji dobrih zgodb 
z junaki športov na prostem film lahko ogledate v četrtek, 
24. novembra, ob 20. uri. Vstopnice si lahko zagotovite s 
spletnim nakupom. Več informacij o osmih spektakularnih 
zgodbah, ki so predstavljene v filmu, najdete na spletni strani 
www.si.eoft.eu ter na straneh te evropske filmske turneje na 
Facebooku, Instagramu in YouTubu.

Naročniku Gorenjskega glasa, ki bo pravilno odgovoril na 
nagradno vprašanje, bomo podarili dve vstopnici za ogled 
filma v Kranju. Nagradno vprašanje: Iz katere države prihaja 
tekač Timothy Olson, ki je junak naslovne zgodbe filma? Od-
govore s svojimi podatki (obvezno tudi e-naslov, na katerega 
nagrajenec prejme vstopnici) pošljite do srede, 26. oktobra, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

EOFT znova v Kranju

V jeseni življenja uživam,
rada na tem svetu bivam.
Na Ljudsko univerzo prihajam,
bolje kot pa da doma ostajam.

Z igro križem kražem nove besede spoznavam
in s kartami se res zabavam.
S križankami čas mi hitro mine,
v družbi s sosedami dolgčas izgine.

Svojih treh vnukov sem vesela,
za njih bom vedno čas imela.
Sploh se ne počutim staro,
nisem še za staro šaro.

Da se da vse povedati tudi v verzih, nam je pokazala Marjeta 
Dolenc z Jesenic, ki je svoje doživljanje starosti strnila v tri 
kitice, ki povedo več kot mnogo besed. Tudi gospa Dolenc je 
sodelovala v natečaju na temo starosti, ki ga je pripravil NIJZ 
Kranj v sodelovanju z Gorenjskimi lekarnami in Gorenjskim 
glasom. V prihodnjih številkah Gorenjskega glasa bosta ob-
javljena še dva prispevka.

Kandidat Gibanja Svoboda za kranjskega župana Srečko 
Barbič z državnima poslankama Andrejo Kert in Sandro 
Gazinkovski / Foto: Gs Kranj

Tilen Jeraj bo kandidiral v občini Vodice. / Foto: Aleš Senožetnik

Peter Torkar s kandidati liste Stopimo skupaj / Foto: Tina Dokl
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Knjigo prejme ALOJZIJA PONGRAC s Hrušice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Svoboda v Kranju v boj 
pošilja Barbiča

V Vodicah bo kandiral tudi Jeraj

Potegoval se bo za peti mandat

Uživam v jeseni življenja

Nagradna igra DJ Time Back in Time je vstopnico za koncert 
prinesla Urški Kodeh z Bleda in Petru Kalanu iz Kranja. 
Čestitke!

Nagrajenca

Ljubljana – Aplikacija #OstaniZdrav ima novo podobo. Na 
NIJZ spodbujajo predvsem višje in visokošolske zavode ter 
izvajalce izobraževanja odraslih, da ima vsaka predavalnica 
svojo QR kodo. »Na ta način smo anonimno obveščeni o 
tveganem stiku z osebo z okužbo z virusom SARS-CoV-2 med 
uporabniki aplikacije, navajajo na NIJZ.

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav v novi podobi
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Kranj, Škofja Loka, Radovlji-
ca, Jesenice – Prejšnji teden 
smo že lahko slišali, da se v 
Ljubljani pripravljajo na ok
rasitev in osvetlitev sloven
ske prestolnice, hkrati pa so 
se v Domžalah odločili, da 
letos praznične osvetlitve 
ne bo.

Kot so pojasnili na Mestni 
občini Kranj, kjer praznič
ne luči navadno prižgejo na 
dan občinskega praznika, 3. 
decembra, naj tudi letos ne 
bi bilo drugače. Razlika bo 
le pri tem, da letos namera
vajo izvesti regulacijo novo
letne razsvetljave tako, da bi 
v prazničnem času v poznih 
nočnih urah luči ugasnili.

»Pri načinu okrasitve in v 
novoletni zgodbi bistvenih 
sprememb ne bo. Predvide
na pa so dodatna poenote
nja videza posameznih odse
kov s svetlobnimi zavesami,« 
pojasnjujejo na kranjski obči
ni in dodajajo, da so že nekaj 
let zapored rdeča nit decem
brske okrasitve svetlobni ver
zi dr. Franceta Prešerna, in si
cer Dobro v srcu mislimo, Vsi 
naj si v roke sežejo ter Kozar
ce zase vzdignimo, ki sprem
ljajo obiskovalce na sprehodu 
po mestu in pritičejo decem
brskemu vzdušju.

»Načrtujemo, da bodo 
v starem mestnem jedru 

– tako kot v preteklih letih 
– lesene skulpture, v kanjo
nu Kokre pa lesene jaslice. 
Otroci se bodo med drugim 
najbolj razveselili pravljič
nega gozdička na Glavnem 
trgu, v katerem prebivajo 
snežaki in gozdne živali, ča
robno pa bo tudi na vrtu gra
du Khislstein. Mesto bodo 
obiskali tudi dobri možje,« 
še pravijo.

Iščejo smreki
Trenutno iščejo tudi še 

pravi smreki, ob katerih bi 
staro mestno jedro zasijalo 
v vsej svoji veličini, zato na
slavljajo prošnjo na lastnike 
gozdov, naj Kranju podarijo 
božično drevo. »Iščemo sa
moraslo smreko, visoko med 
15 in 18 metrov, do katere je 
omogočen dostop. Morebi
tni darovalci se za ogled lah
ko dogovorijo s Srečkom Šta
garjem na srecko.stagar@
visitkranj.si. ali na 041 549 
312 do torka, 15. novembra. 
Za posek in prevoz bo poskr
bljeno,« pravijo in dodajajo, 

da bo december v Kranju 
zelo živahen, saj bo spet za
živela praznična tržnica, za
dišalo bo po kuhanem vinu, 
na ulicah Kranja bo odzva
njala praznična glasba, ob 
koncih tedna pa se bodo 
obiskovalci zabavali ob živi 
glasbi. »Poseben pouda
rek namenjamo zadnjemu 
tednu v decembru, ko bodo 
koncerti na Glavnem trgu 
potekali prav vsak dan, zak
ljučil pa se bo s silvestrova
njem na prostem,« še doda
jajo v Kranju.

Dokončnih odločitev 
še ni

Glede osvetlitve in okrasi
tve Škofje Loke se bodo od
govorni odločili v naslednjih 
tednih, pri čemer bodo imeli 
v mislih trenutno stanje. Kot 
pojasnjujejo, se bodo obna
šali trajnostno in skrajno ra
cionalno – tako kot vedno 
oziroma še bolj.

V Radovljici pravijo, da bo 
obseg novoletne osvetlitve 
manjši kot v preteklih letih, 

saj bo osvetljen manjši del 
mesta.

Tudi na Občini Jesenice 
temu vprašanju zadnje dni 
posvečajo kar nekaj pozor
nosti. Kot pravijo, se zaveda
jo, da je novoletna razsvet
ljava ena od tistih nenujnih 
stvari, ki se jim je v luči nuj
nega varčevanja z energijo 
najprej mogoče odpoveda
ti ali jih prilagoditi. Končne 
odločitve, razen tega, da no
voletne razsvetljave letos ne 
bodo nadgrajevali in širili, 
kot je bila to praksa v prete
klih letih, pa še niso sprejeli. 
»Razmišljamo tako o omeji
tvi trajanja razsvetljave kot o 
omejitvi števila oziroma lo
kacij delujočih lučk, vendar 
pa moramo možnost izved
be teh ukrepov v naslednjih 
dnevih oziroma tednih še 
preveriti,« pojasnjujejo na 
Jesenicah.

Tudi na kamniški občini 
so pojasnili, da se glede po
stavitve okrasitve in lučk v 
letošnjih prazničnih dneh 
še niso odločili.

Vilma Stanovnik

Gorenjska prestolnica bo tudi letos praznično osvetljena, luči pa bodo pozno ponoči 
ugašali. / Foto: Primož Pičulin

O ktober je mesec po-
žarne varnosti. Vsako 
leto poteka na drugo 

temo. Letošnja je preprečeva-
nje požara litij-ionskih baterij. 
Ko pride do kakršnega koli po-
žara, so gasilci tisti, na katere 
se obrnemo in na katere tudi 
vedno lahko računamo. Mar-
sikdaj pa lahko z učinkovitim 
prvim posredovanjem začetni 
ali manjši požar pogasimo že 
sami – če imamo doma gasilni 
aparat in ga znamo tudi pra-
vilno uporabiti.

Ko gre zares, šteje vsaka se-
kunda, odzvati se je treba hit-
ro, pravilno in odgovorno. Tak-
rat ni več časa za učenje, za to 
je bolje poskrbeti prej. Pomem-
ben del delovanja gasilskih 
društev je prav preventiva. V 
mesecu požarne varnosti je še 
posebno v ospredju. Tudi v na-
šem kraju v oktobru prostovolj-
nim gasilcem lahko prinesemo 
v pregled gasilni aparat, ima-
mo možnost nakupa novega, 
organizirali pa so tudi prikaz 
uporabe ročnih gasilnih apa-
ratov, ki jih najpogosteje sreča-
mo v gospodinjstvu. Prvič sem 
se udeležila takšnega krajše-
ga izobraževanja. Poveljnik 
društva je razumljivo povedal 
vse potrebno. Škoda le, da tega 
ni slišalo več ljudi. Predstavlje-
ni so bili različni gasilni apara-
ti. Delijo se glede na vrsto gasil-
nega sredstva, ki je v njem, in 
tip oziroma vrsto požara, ki ga 
želimo pogasiti. Najbolj razšir-
jeni in cenovno najdostopnejši 
so še vedno aparati na gasilni 
prah. Z njimi lahko gasimo vse 

vrste požarov, njihova slabost 
pa je, da povzročijo škodo tudi 
tam, kjer do požara ni prišlo. 
Drugi aparat je na ogljikov di-
oksid (CO

2
), najbolj uporaben 

za gašenje vnetljivih snovi in 
naprav pod napetostjo, tudi ra-
čunalnika, televizorja ali pral-
nega stroja. Ne povzroča nobe-
ne dodatne škode, ni pa dovolj, 
če imamo v stanovanju samo 
tega. Njegov učinek hlajenja 
namreč ni tako izrazit. Ni pri-
meren za gašenje trdih snovi, 
ki zgorevajo pri višjih tempe-
raturah, in bo pri tem le krat-
kotrajno uspešen, trda snov pa 
se bo najverjetneje ponovno 
vžgala. Tretji gasilni aparat 
je na peno. Je vse pogostejši. 
Povzroči zelo malo dodatne 
škode tam, kjer do požara ni 
prišlo, saj vsebuje zgolj nekaj 
vode in penilo. Slaba stran 
tega aparata pa je, da je pri 
gašenju naprav pod napetostjo 
potrebna previdnost, saj vsebu-
je vodo. Lahko gasimo napra-
ve pri nizkih napetostih, do 
1000 V, z razdalje vsaj enega 
metra. Najbolje je torej doma 
imeti vse tri predstavljene ga-
silne aparate, po uporabnosti 
pa je še vedno na prvem mes-
tu na prah.

H gasilcem se lahko vedno 
obrnete po nasvet – naj bo to 
v oktobru ali katerikoli mesec 
v letu. Ni nepomembno ime-
ti vsaj nekaj osnovnega zna-
nja tudi na tem področju. Že 
jutri nameravam iti po novo 
znanje – na predstavitev te-
meljnih postopkov oživljanja 
in uporabe AED.

Po znanje h gasilcemČeprav je do decembrskih praznikov še nekaj časa, pa se bodo morali tudi po občinah na Gorenjskem 
kmalu odločiti, kaj bo letos z novoletno okrasitvijo in predvsem prazničnimi lučkami.

Z lučkami racionalneje

Načrti ambiciozni, izziv 
predvsem kadri

Preostala nominiranca 
prihajata s povsem različnih 
področij. Caretronic je proi
zvajalec izdelka NurseCare, 
enovitega modularnega klic
nega sistema, ki digitalizira 
zdravstveno nego in olaj
ša komunikacijo med paci
enti v bolnišnicah in medi
cinskimi sestrami in ga da
nes prodajajo na okoli 45 tr
gih po svetu. V podjetju Gol
den Tree pa se ukvarjajo s 

spletno prodajo prehran
skih dopolnil in izdelkov za 
nego kože, pri tem pa so us
pešni prav zaradi svojega ce
lostnega pristopa do poten
cialnega kupca.

Kot so vsi trije direktorji 
povedali v kratkem pogovo
ru z Andrejem Šolincem iz 
CEED Slovenija, imajo v pri
hodnje precej smele načr
te. Kot je povedal Miha Ger
šič iz podjetja Golden Tree, 
si želijo postati vodilno pod
jetje na svojem področju v 
Evropi. Ambiciozne cilje 
imajo tudi v Caretronicu, a 

kot je dejal direktor Andraž 
Krajnc, bodo kljub vse večji 
mednarodni prisotnosti os
tali slovensko podjetje. Kri
stjan Hlede pa je dejal, da že
lijo model, ki jim je uspel v 
Sloveniji, zdaj prenesti tudi 
na italijanski trg.

Sogovorniki so se strinja
li, da bo poleg težav z doba
vami, s katerimi se že sreču
jejo v Caretronicu, eden od 
glavnih izzivov v prihodnje 
zagotavljanje usposoblje
nega kadra. S tem se že sre
čujejo v vseh treh podjetjih. 
»Včasih so se na fakultete 

vpisali le najboljši iz posa
mezne generacije. Danes 
študirajo skoraj vsi. Ne vem, 
kam bo pripeljalo, če bomo 
vsi visoko izobraženi, za 
poklice, kot sta mesar in kla
vec, pa se ne bo odločal nih
če,« se je ob koncu pogovora 
pomenljivo vprašal Kristjan 
Hlede iz Nimroda.

Škofjeloško podjetje se 
bo s preostalimi zmagovalci 
regijskih izborov prihodnjo 
sredo, 26. oktobra, v Can
karjevem domu potegova
lo za naziv slovenska gaze
la 2022.

Gorenjska gazela je Nimrod
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KO MEN TAR
Maja Bertoncelj

 � 1. stran

December bo v gorenjski 
prestolnici zelo živahen, 
saj bo spet zaživela 
praznična tržnica, 
zadišalo bo po kuhanem 
vinu, na ulicah Kranja 
bo odzvanjala praznična 
glasba, ob koncih tedna 
pa se bodo obiskovalci 
zabavali ob živi glasbi.
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Na Savi pri Šobcu 
obnavljajo rečni prag
Direkcija RS za vode je konec septembra na območju Kampa Šobec začela obnavljati poškodovani rečni 
prag, ki umirja tok Save Dolinke. Dela bodo zaključili do konca leta.

Lesce – V zadnjih dneh so 
nekateri obiskovalci ugiba-
li, kaj se dogaja na Savi Do-
linki ob Kampu Šobec. V iz-
ogib nesporazumom so ko-
nec tedna iz Kampa Šobec 
sporočili, da je država zače-
la že dolgo načrtovano obno-
vo starega rečnega praga, ki 
je potreben, da umirja vod-
ni tok. Investitor je Direkci-
ja RS za vode.

»Prag pri Kampu Šobec 
predstavlja zaključni prag 
v osemdesetih letih izvede-
nih zavarovanj brežin stru-
ge Save Dolinke na odseku 
mimo kampa. Kamniti prag, 
dodatno stabiliziran s tirni-
cami, je bil že več let moč-
no poškodovan, na več de-
lih odnešen in je le delno 
opravljal svojo funkcijo sta-
bilizacije nivelete vodotoka 
in podporo zavarovanj stru-
ge. Z ostanki konstrukcij-
skih elementov je bila ogro-
žena tudi varnost uporabni-
kov vodotoka, tako kopalcev 
z bližnjega kampa kot tudi 
plovba, ki je v poletnih me-
secih na tem odseku struge 
precej aktualna,« je pojasnil 
Urban Ilc, vodja sektorja ob-
močja zgornje Save pri Di-
rekciji RS za vode.

V okviru obnovitvenih del 
je tako predvidena je obno-
va stabilizacijskega objekta – 
pragu v obliki kamnite drče, 
dolge približno 12 metrov, 
in zaključene s kamnito-be-
tonskim pragom. Objekt bo 

stabiliziran z lesenimi piloti 
in talnim pragom. Skledas-
ta oblika profila zagotavlja 
omočenost dela struge tudi 
ob nizkih pretokih in bolj-
še pogoje za prehodnost ži-
vim organizmom. Za zava-
rovanje in stabilizacijo stru-
ge bodo obnovili še zavaro-
vanje desnega brega, leva 
brežina, torej brežina proti 
Kampu Šobec bo v celoti oh-
ranjena v naravni obliki, je 
še pojasnil Ilc.

Načrtovana dela so zdaj v 
začetni fazi, izvajalec ureja 
dostopne in delovne površi-
ne ter preusmeritveni nasip, 
zahtevan zaradi nihajočih 

pretokov kot posledica obra-
tovanja gorvodne hidroelek-
trarne, obnovljen pa je tudi 
že del zavarovanja levega 
brega.

Dela, ki so usklajena z vse-
mi deležniki, skladno s kon-
cesijsko pogodbo izvaja izva-
jalec obvezne gospodarske 
javne službe urejanja voda 
na območju zgornje Save, 
je še pojasnil Ilc in dodal, 
da so o projektu predhodno 

obvestili tudi izvajalce raf-
ting prevozov, ki se jim zah-
valjujejo za razumevanje in 
uvidevnost, saj Savo vestno 
zapuščajo pred zaporo, pos-

tavljeno na lesen most, in 
ponovno vstopajo v vodo na 
koncu gradbišča. Obiskoval-
ce Kampa Šobec pa prosijo, 
naj ne vstopajo na območje 
gradbišča, in opozarjajo na 
previdnost ob sprehajanju v 
bližini gradbišča.

Marjana Ahačič

Načrtovana dela so zdaj v začetni fazi, izvajalec ureja dostopne in delovne površine ter 
preusmeritveni nasip. / Foto: arhiv Direkcije RS za vode

Rateče – Pohodniki treh de-
žel so se pred dnevi družili 
na 1508 metrov visoki Peči, 
ki leži na tromeji med Slove-
nijo, Italijo in Avstrijo, sku-
paj s predstavniki Sloven-
ske turistične organizaci-
je (STO), turistične organi-
zacije Kärnten Werbung in 
turistične organizacije Fur-
lanije - Julijske krajine Pro-
moturismo FVG. Vse tri tu-
ristične organizacije že de-
setletje uspešno sodelujejo 
pri oblikovanju in promoci-
ji produkta Alpe Adria Trail, 
sodelovanja pa si želijo tudi v 
prihodnje – z upoštevanjem 

odgovornega in vključujoče-
ga turizma tako za turiste, 
lokalno skupnost, prebival-
ce kot zaposlene v turizmu.

Projekti treh destinacij 
pomembno prispevajo k 
oblikovanju turističnih pro-
duktov, ki prestopajo meje 
držav, hkrati pa odseva-
jo posebnosti in značilnos-
ti vsake od vključenih de-
stinacij. Gre za aktivne in 
gastronomske produkte, ki 
nagovarjajo turiste, ki išče-
jo edinstvena doživetja. Pra-
znovanja jubileja so se ude-
ležili tudi direktor Kärnten 
Werbung Christian Kresse, 
namestnik direktorja Pro-
moturismo FVG  Pierluigi 

Zulianello in direktorica 
STO Maja Pak. »Pred de-
setimi leti smo v partner-
skem sodelovanju med Slo-
venijo, avstrijsko Koroško 
in Furlanijo - Julijsko kra-
jino vzpostavili čezmejno 
daljinsko pohodniško pot 
Alpe Adria Trail. Rezulta-
ti, ki smo jih dosegli, potr-
jujejo uspešnost tega so-
delovanja. Posebno ponos-
ni smo, da je National Ge-
ographic Traveller poho-
dniško pot Alpe Adria Trail 
uvrstil med deset najboljših 
novih pohodniških poti na 
svetu v letu 2015. Za med-
narodno prepoznavnost in 
priznanja, s katerimi je bila 

nagrajena skupna pohodni-
ška pot, je zaslužno tudi od-
lično sodelovanje ponudni-
kov in drugih ključnih par-
tnerjev poti, za kar se vsem v 
projekt vključenim iskreno 
zahvaljujem. Veseli me, da 
smo sodelovanje treh dežel 
pri razvoju in promociji po-
hodniške poti regije Alpe-
-Adria nadgradili in razši-
rili tudi na področje gastro-
nomije. Pri tem smo si bili 
enotni, da produkti morajo 
temeljiti na trajnostnih na-
čelih in nemnožičnih doži-
vetjih ter nagovarjati goste, 
ki iščejo avtentičnost in vi-
soko dodano vrednost,« je 
poudarila Maja Pak.

S pohodom in srečanjem na Tromeji so zaznamovali deset let projekta Alpe Adria Trail in prav toliko let 
odličnega sodelovanja, razvoja in promocije skupnih turističnih produktov treh dežel.

Kranjska Gora – Na OŠ Josi-
pa Vandota Kranjska Gora 
so pred dnevi odprli razsta-
vo Vojna za samostojno Slo-
venijo 1991, ki jo je pripravi-
la Zveza policijskih veteran-
skih društev (PVD) Sever v 

soavtorstvu Biserke Debe-
ljak in Antona Pozveka.

»Ravnatelj šole je pre-
poznal, da je zgodovina po-
memben deležnik pri vzgo-
ji in usposabljanju mladih 

generacij in da je spominja-
nje in opominjanje na našo 
polpreteklo zgodovino po-
memben element domolju-
bja,« je na odprtju razsta-
ve dejal slavnostni govor-
nik, predsednik PVD Se-
ver Gorenjska Ivan Hoče-
var, ki je bil v času osamo-
svojitvene vojne načelnik 
Uprave za notranje zadeve 
Kranj, vodja Koordinacijske 

podskupine za Gorenjsko 
in član Manevrske skupine 
narodne zaščite. Kot je pou-
daril, tudi udeležencem do-
godkov ta razstava pome-
ni podoživljanje in spomin 
na čas, ko so se tudi z orož-
jem postavili v bran novo-
nastajajoče države Sloveni-

je in zavarovali plebiscitar-
no odločitev Slovencev, ter 
tudi poklon žrtvam te vojne. 
Odločno pa je obsodil vojno 
v Ukrajini in dodal, da upa, 
da bo prevladal razum.

Ravnatelj šole Milan Ro-
gelj je povedal, da jim je v ve-
liko čast gostiti to razstavo, 
da lahko tudi učenci na na-
zoren način spoznajo, kate-
ri dogodki so se zvrstili leta 
1991 in »kako veseli in po-
nosni smo lahko, da živimo 
v svoji državi«. Razstava bo 
za zunanje obiskovalce na 
ogled še danes, v torek, od 
14. do 16. ure.

Razstava o vojni za 
Slovenijo v šoli
Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

Novi sporazum med partnerji zagotavlja nadaljevanje 
tesnega sodelovanja. / Foto: Turizem Kranjska Gora

Obletnico so praznovali na Tromeji

Slavnostni govornik na odprtju razstave je bil Ivan Hočevar. 
/ Foto: Karmen Sluga

Učenci lahko na nazoren način spoznajo, kateri 
dogodki so se zvrstili leta 1991.

Vrednost del je nekaj manj kot pol milijona evrov, 
zaključili naj bi jih še do konca leta.
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Zgornje Gorje – Kot je pove-
dal Brežan, so se na ministr-
stvu odločili, da bo upravlja-
nje naravnih vrednot ena od 
njihovih prioritetnih nalog. 
»V to želimo vključili tudi lo-
kalne skupnosti, javni zavod 
Triglavski narodni park in 
zavode, ki se na tem obmo-
čju ukvarjajo z upravljanjem 
naravnih vrednot,« je dejal. 
Po njegovih besedah pri tem 
obstaja nekaj dobrih pra-
ks, a hkrati tudi veliko težav. 
»Zato bo treba to reševati na 
dveh nivojih. Najprej v okvi-
ru obstoječe zakonodaje, po-
tem pa bo treba s koncep-
tom, ki ga bomo skupaj do-

govorili, verjetno poseči tudi 
v spremembo zakonodaje, 
predvsem v zakon o ohranja-
nju narave,« je dodal.

Zatrdil je, da je treba na-
ravne vrednote ohraniti, kar 
bi lahko dosegli tudi tako, da 
bi določili nosilno kapacite-
to. »Na najbolj obremenje-
nih območjih bo to pomenilo 
omejevanje obiska. Spopasti 

se bo treba tudi z višinami 
vstopnin in predvsem s tran-
sparentnostjo, torej na kak-
šen način se sredstva, ki so 
tako pobrana, potem deli-
jo in za kaj se uporabljajo,« 
je dejal; in še: »TNP, uprav-
ljavec, lokalna skupnost in 
ministrstvo bomo tu morali 
najti primerne kompromise 
in skupni jezik. Glede na da-
našnje pogovore verjamem, 
da je to moč narediti.«

Težave upravljanja
Torkar je ob tem opozoril 

še na nekatere težave glede 
upravljanja soteske Vintgar, 
zlasti na parkiranje, promet 
in upravljanje obiska. »V tu-
rističnem društvu si pred-

stavljajo, da bo lokalna skup-
nost dajala davkoplačevalski 
denar za urejanje prometa 
in parkiranja za potrebe obi-
skovalcev soteske Vintgar. 
Društvo pa s pobrano vstop-
nino gradi dvostanovanjski 
objekt za trg in več deset ti-
soč evrov razdeli za nagra-
de med upravni in nadzorni 
odbor,« je dejal župan, ki je 

prepričan, da bi moralo mi-
nistrstvo urediti tudi pravno 
podlago za upravljanje na-
ravnih vrednot.

Kot je povedal predsednik 
TD Gorje Janez Poklukar, 
je v Sloveniji edina koncesi-
ja podeljena za Postojnsko 
jamo, druge naravne vred-
note upravljajo na podla-
gi historičnih vlaganj in po-
oblastil širše lokalne skup-
nosti. Pojasnil je še, da dru-
štvo zbrane prihodke us-
merja nazaj v sotesko in nje-
no upravljanje, vsa poraba 
sredstev pa je transparen-
tna. Letos so med drugim 

namenili 350.000 evrov za 
zagotavljanje varnosti, v nji-
hovem načrtu je gradnja 
vstopne točke, ki jo bodo fi-
nancirali tudi s sredstvi iz 
naslova grajenega objekta. 
»Če ne bi bilo zamude pri 
prostorskih aktih, bi infra-
strukturo za izboljšanje do-
stopa do soteske in upravlja-
nja z obiskovalci uredili hit-
reje,« je še poudaril.

Državna uredba
Ob obisku ministra je be-

seda tekla tudi o problemati-
ki vodnega vira Ovčje jame- 
Gorjanski župan si želi, da 

bi država zaščitila vir pitne 
vode s sprejemom državne 
uredbe, ki bi razširila vodo-
varstveno območje v dolini 
reke Radovne. Minister Bre-
žan je ob tem povedal, da 
pripravljajo uredbo o vodo-
varstvenem območju, ki za-
ostruje pogoje, saj je po nje-
govem pravni okvir z jas-
no določenim režimom in 
sankcijami potreben. »Mor-
da tudi s spodbudami, da tis-
te, ki imajo določene pravi-
ce na vodovarstvenih obmo-
čjih, nagradijo za ravnanje, 
ki bo ohranjalo vodni vir,« je 
še dodal.

Maša Likosar

Predsednik TD Gorje Janez Poklukar, okoljski minister Uroš Brežan in gorjanski župan 
Peter Torkar / Foto: Tina Dokl

Paloviče – Hramba orožja je 
bila velika odgovornost, saj 
je postavljala na kocko živ-
ljenja občanov, pri katerih 

so bila tajna skladišča, in 
njihovih svojcev, je opozo-
ril predsednik OZVVS Tržič 
Vojko Damjan ter izrazil po-
klon za državotvorno deja-
nje. Spomnil je, da so zadnji 

vojaki JLA Slovenijo zapusti-
li 25. oktobra 1991. »To je bil 
dan, ko smo lahko zadihali s 
polnimi pljuči in prvič v dol-
gi zgodovini ponosno spre-
govorili o svoji domovini.«

Občina Tržič je bila ena 
od 16, ki ni sledila ukazu 
generalštaba jugoslovan-
ske armade o razorožitvi, je 
poudaril slavnostni govor-
nik Anton Stritih, veteran 
vojne za Slovenijo. »Orož-
je smo razvozili na 15 loka-
cij, v hrambo občanom, ki 
smo jim neomajno zaupa-
li.« Teritorialna obramba Tr-
žič je tako po oceni takratne-
ga poveljnika ohranila devet 
odstotkov celotne oboroži-
tve, ki je bila v Sloveniji v ro-
kah TO in Milice. Nagovor 
je sklenil s pozivom, naj oh-
ranjamo in na mlajše rodo-
ve prenašamo pozitivni zgo-
dovinski spomin in naj nam 
bo vodilo enotnost, kakršni 
smo bili priča v letih 1990, 
1991. »Žal mi je, da tega ci-
lja še nekaj časa ne bomo do-
segli,« je dodal Stritih.

Pomen domoljubja so po-
udarili tudi podžupan Du-
šan Bodlaj, poslanec Borut 
Sajovic in hranitelj orožja 
Janez Bogataj, ki – kot je de-
jal – s ponosom gleda na spo-
minsko ploščo. Z izborom 
pesmi je povedano dopolnil 
pevski zbor Društva upoko-
jencev Tržič pod vodstvom 
Staneta Bitežnika.

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Tržič je na hiši 
Bogatajevih v Palovičah odkrilo ploščo, ki ponazarja zahvalo in spomin na 
tajno skladišče orožja in streliva Teritorialne obrambe (TO) v letih 1990 in 1991.

Ana Jagodic Dolžan

Janez Bogataj (na sliki z ženo Mileno): spominska plošča govori o domoljubju. / Foto: Ana Jagodic Dolžan

Odkrili spominsko ploščo

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je v petek obiskal Gorje, kjer se je seznanil z upravljanjem naravnih vrednot – soteske 
Vintgar in vodnega vira Ovčje jame. Problematiko sta mu predstavila gorjanski župan Peter Torkar in Janez Poklukar, predsednik 
Turističnega društva Gorje, ki upravlja sotesko Vintgar.

Naravne vrednote moramo zaščititi
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DOGODKI V OKVIRU JENKOVIH DNI
 18.–27. oktober 2022

Zavod za turizem in kulturo Kranj že več let povezuje različne 
deležnike v skupino, ki se trudi Simonu Jenku dati mesto, ki 

mu med ustvarjalci pisane besede pripada. K projektu se letos 
kot partner priključuje še Mestna knjižnica Kranj. Poleg izida 

Kranjskih vaj dajemo letos večji poudarek programu, ki je 
namenjen različnim starostnim skupinam, rdeča nit pa je poezija.

Torek, 18. oktober ob 11.00 uri, Prešernov gaj v Kranju
Poklon pesniku Simonu Jenku

 
Četrtek, 20. oktober ob 17.00 uri, Mestna knjižnica Kranj

Rozaste pesmi – Andrej Rozman Roza
 

Petek, 21. oktober ob 17.00 uri, Mavčiče
Spomin na pesnika, Mavška tržnica

 
Sobota, 22. oktober ob 9.00 uri, Drulovka

Pohod po Poti Jeprškega učitelja - od Drulovke do Podreče
 

Torek, 25. oktober ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Koncert Roka Terkaja – Trkaja

 
Sreda, 26. oktober ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj

Koncert Anje Zag Golob in Draga Ivanuše
 

Četrtek, 27. oktober ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj
Slavnostna podelitev Jenkove nagrade

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je 
po obisku Gorij na Bledu srečal še z župani in 
predstavniki občin Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska 
gora, Bovec in Kobarid ter upravljavci naravnih 
vrednot v Triglavskem narodnem parku.

Podhom – Drugo oktobrsko 
soboto so v občini Gorje 
organizirali tradicionalen 
pohod na Kranjsko dolino. 
Pohod je bil prvič organi-
ziran že leta 2001, ko se je 
šesterica pohodnikov iz Pod-
homa na pot podala obleče-
na v stara oblačila, s košem 
na rami in obuta v cokle, s 
čimer so želeli okusiti način 
potovanja, ki je bil značilen 
za prednike. »Že v Zgornjih 
Gorjah, po nekaj deset me-
trih hoje, smo ugotovili, da 
nas cokli ne bodo pripeljali 
daleč. V nasprotju z našimi 
predniki, ki druge izbire, kot 
da gredo peš in v oblačilih, 
ki so jih imeli na voljo, niso 
imeli, smo mi namreč hitro 
obupali, saj se je ta obutev iz-
kazala za izredno neudobno. 
Morda pa smo bili le preveč 
mehkužni, da bi vztrajali. 
Klicali smo domače, da so 
nam pripeljali pohodne če-
vlje in nogavice, le tako smo 
lahko prispeli do cilja,« je 
povedal gorjanski župan 
Peter Torkar, ki se pohoda 
redno udeležuje. »Kasneje 
se nismo več skušali kosati 
s predniki in smo se vselej 
že ob samem začetku opre-
mili z ustrezno pohodniško 
opremo,« je dodal Torkar. 
Letos je bilo pohodnikov 
trinajst. V slabih štirih urah 
so prehodili približno šest 
kilometrov in premagali 550 
metrov višinske razlike. Pot 
jih je vodila skozi največjo fo-
silno sotesko v Evropi Poklju-
ško sotesko vse do planine 
Kranjska dolina na Pokljuki, 
kjer so jih člani Gobarskega 
društva Gorje pogostili s pra-
vim gobjim golažem.

Jesenski pohod na 
Kranjsko dolino
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Lepši časi za tržnico?
Na Mestni občini Kranj si prizadevajo kupiti objekt na lokaciji mestne tržnice v starem jedru Kranja.

Kranj – Mestna občina Kranj 
namerava odkupiti objekt 
na lokaciji mestne tržnice 
na Cankarjevi ulici 5 v Kra-
nju. V lasti že ima dvanajst 
odstotkov stavbe, mestni 
svetniki pa so na zadnji seji 
soglašali z uvrstitvijo naku-
pa celotne stavbe v občinski 
načrt pridobivanja nepre-
mičnega premoženja. Za to 
je predvidenih skoraj 797 ti-
soč evrov, kolikor je ocenje-
na vrednost nakupnega dela 
objekta.

Tudi nepovratna sredstva
»Tukaj smo sedaj že uredi-

li stavbo bivše pošte, zraven 
imamo mestno hišo z muze-
jem, in če nam uspe pridobi-

ti še preostali del stavbe, to-
rej tržnico, potem bo to res 
lepa nova zaključena celo-
ta. Pričakujemo, da jo bomo 

uredili glede na zahteve Za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine, za to pa bomo prido-
bili tudi ustrezna nepovrat-
na sredstva,« je povedal žu-
pan Matjaž Rakovec.

Dogovori z lastniki že 
potekajo

Za realizacijo nakupa se 
mora občina še dogovoriti 
s sedanjimi lastniki, s ka-
terimi pogovori že poteka-
jo. »Vsem lastnikom so bile 
poslane ponudbe za odkup 
glede na cenitev. Trije so se 
odzvali, eden je v Indiji, z 

enim pa pogovori še pote-
kajo. Pripravljen je prodati, 
a za svojo ceno, in upamo, 
da se bomo lahko sporazu-
meli. Vsako pogodbo nad 
500 tisoč evrov sicer potr-
juje Svet MOK,« je pojasnil 
podžupan Janez Černe.

Tudi Černe je poudaril, 
da občina objekt odkupu-
je z željo po ustrezni uredi-
tvi lokacije mestne tržnice. 
»Trenutno jo lastniki daje-
jo vsako soboto v najem Ko-
munali Kranj, da se tam lah-
ko odvija tržnica. Zraven pa 
bi radi uredili še prostore za 

družbene dejavnosti.« Ta-
nja Hrovat, vodja urada za 
družbene dejavnosti, je do-
dala, da so zavode s področ-
ja kulture, ki imajo sedež v 
mestnem središču, pozva-
li, da prispevajo ideje, kate-
re dejavnosti bi lahko prese-
lili v objekt, če bi MOK de-
jansko postala njegov la-
stnik.

»Predvsem gre za dejav-
nosti, ki bi pripomogle k 
oživljanju mestnega jedra 
oziroma ki po statusu de-
javnosti sodijo v mestno je-
dro.«

Simon Šubic

Mestna občina Kranj bi se po nakupu objekta na Cankarjevi 5 lotila tudi ureditve kranjske 
mestne tržnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – »V objemu mirne-
ga naselja Klanec je ob trav-
natem igrišču lociran Vr-
tec Čenča,« je zapisano na 
spletni strani Kranjskih 
vrtcev. Kot smo izvedeli od 

več staršev, ki otroke vozijo 
tja, gre za zelo prijeten vrtec, 
nemir pa je vanj, natančneje 
na njihov vrt, letos spomladi 
vneslo igralo.

Namesto da bi se več kot 
sedemdeset otrok, ki obi-
skujejo Vrtec Čenča, na 

njem igralo, ga lahko le 
od daleč opazujejo, saj je 
zastrto z oranžno zaščitno 
ograjo. »Varnost otrok je 
na prvem mestu, zato smo 
neprimerno igralo zašči-
tili z ograjo in prepoveda-
li njegovo uporabo,« nam 

pove ravnateljica Kranjskih 
vrtcev Urška Kejžar in po-
jasni, da so Kranjski vrtci 
sklenili pogodbo z izbra-
nim izvajalcem za uredi-
tev igrišča v enoti Čenča v 
mandatu prejšnje ravnate-
ljice. 

»Ker delo ni potekalo v 
skladu s podpisano pogodbo 
in je izvajalec dela opravljal 
izven dogovorov ter names-
til igrala, ki so jih Vrtci zavr-
nili, saj niso ustrezna, smo 
odstopili od pogodbe,« pove 
Kejžarjeva in doda, da sta 
bila izbrana nova izvajalca 
za sanacijo nastale škode ter 
ureditev in dokončanje neiz-
vedenih del. Dela sta začela 
ta mesec.

Kot rečeno, je igralo (ladja) 
zaščiteno z delovno ogrado, 
izvajalec pa ga mora odstra-
niti, a tega po besedah ravna-
teljice žal ne stori.

Obrnili smo se tudi na iz-
vajalca podjetje Modro, ven-
dar njihovih pojasnil do za-
ključka redakcije nismo do-
bili.

Zastrto je z zaščitno ograjo, izvajalec pa ga noče odstraniti.

Klara Mrak

Ograjeno igralo v Vrtcu Čenča / Foto: Gorazd Kavčič

Zgornje Gorje – Gorjanski svetniki so na oktobrski redni seji 
sprejeli tretji rebalans proračuna letošnjega leta. Z njim so 
zagotovili dobrih 95.000 evrov dodatnih sredstva za gradnjo 
kanalizacije v aglomeraciji Podhom ter gradnjo druge infra-
strukture, dodatna sredstva v višini 33.500 evrov za plačilo raz-
like med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter dodatna 
sredstva za materialne in druge stroške. Celotni načrtovani 
prihodki proračuna Občine Gorje so po sprejetem tretjem 
rebalansu dobrega 5,5 milijona evrov, kar pomeni povečanje 
prihodkov za dobrih 179.000 evrov. Celotni odhodki pa so 
predvideni v višini dobrega 7,2 milijona evrov in so se prav 
tako povečali za nekaj več kot 179.000 evrov. Proračunski 
primanjkljaj tako znaša dobrega 1,6 milijona evrov.

Povišali prihodke in odhodke

Kranjska Gora – Javni zavod Triglavski narodni park (TNP) v 
soboto, 22. oktobra, pripravlja prvo praznovanje dneva bios-
fernih območij. Praznični dan bodo z osrednjo prireditvijo in 
koncertom zaznamovali v Kranjski Gori; dogodek se bo ob 18. 
uri začel s slovesnostjo v dvorani Vitranc, na kateri bodo med 
drugim razglasili ambasadorje Biosfernega območja Julijske 
Alpe 2022 in podelili certifikate Znak kakovosti Triglavski na-
rodni park, pripravili pa so tudi bogat kulturni in kulinarični 
program. Ob 20. uri bo še koncert skupine Bakalina Velika. 
Prireditev je brezplačna, namenjena je vsem prebivalcem Bios-
fernega območja Julijske Alpe in okolice, poudarjajo na TNP. 
Na parkirišču pri Policijski postaji Kranjska Gora bo mogoče 
tudi brezplačno parkiranje.

Prvo praznovanje dneva biosfernih območij

Kranj – V teh dneh je živahno 
tudi pod Globusom, kjer je 
gradivo, ki ni dobilo mesta v 
vidnem delu knjižnice. Gre 
za dodatne izvode, knjige 
starejšega datuma, strokov-
no literaturo, časopise … Ob 
združitvi oddelkov na eni lo-
kaciji pred dobrimi desetimi 
leti so v skladišču namestili 
staro opremo, ki »ne omogo-
ča več varnega dela«, smo iz-

vedeli pri direktorici Mestne 
knjižnice Kranj Maji Vun-
šek. Že predhodnica Breda 
Karun je zato na občino na-
slovila pobudo za zamenja-
vo opreme. Izvedbo so začeli 

lani, v tem mesecu je na vrsti 
druga faza, sledila pa bo še 
ena, morda celo dve – odvis-
no od vrednosti investicije.

Premeščanje gradiva je v 
rokah zaposlenih, ki so de-
lovno akcijo po besedah di-
rektorice vzeli kot neke vrste 
timbilding.

Računajo, da bo gradivo 
na svojem mestu v skladišču 
do 29. oktobra in tako spet 
dostopno uporabnikom, do 
takrat pa v primeru povpra-

ševanja iščejo rešitev v za-
logah drugih svojih enot in 
preko medknjižnične izpo-
soje. »Do zdaj težav ni bilo 
in upamo, da jih tudi ne bo,« 
je dejala Vunškova.

Premeščanje gradiva je v rokah zaposlenih, ki so 
delovno akcijo po besedah direktorice vzeli kot 
neke vrste timbilding.

Kranjska knjižnica 
preureja skladišče

Ana Jagodic Dolžan

Računajo, da bo gradivo na svojem mestu v skladišču 
do 29. oktobra in tako spet dostopno uporabnikom.

Škofja Loka – Ta teden potekajo obsežnejša gradbena dela 
na delu Stare ceste mimo Zdravstvenega doma Škofja Loka. 
Tako bo v četrtek, 20. oktobra, v času med 15. in 20. uro po-
polna zapora odseka zaradi rezanja obrabne plasti asfalta. 
V petek med 8. in 18. uro bo sledilo popravilo jaškov. Dela 
bodo potekala brez zapore ceste. V soboto med 8. in 15. uro 
bo popolna zapora odseka zaradi asfaltiranja. Te dni potekala 
tudi menjava robnikov.

Zapora ceste mimo zdravstvenega doma

Igralo v Vrtcu Čenča ni primerno

»Vsem lastnikom so 
bile poslane ponudbe za 
odkup glede na cenitev. 
Trije so se odzvali, eden 
je v Indiji, z enim pa 
pogovori še potekajo. 
Pripravljen je prodati, a 
za svojo ceno, in upamo, 
da se bomo lahko 
sporazumeli.«

Jesenice – Iz javnega komunalnega podjetja Jeko so obvestili 
uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Zavr-
šnica (gre za gospodinjstva v občinah Žirovnica in Jesenice 
do vključno Slovenskega Javornika), da so preklicali ukrep o 
racionalni rabi pitne vode. Kljub preklicu pa uporabnike pro-
sijo, naj še naprej odgovorno ravnajo s pitno vodo, saj vodni 
viri niso neusahljivi.

Preklic varčne rabe vode
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Prenova objekta je stala 
približno slaba dva milijona 
evrov, od tega sta skoraj 1,5 
milijona evrov zagotovili Re-
publika Slovenija in Evrop-
ska unija iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj, ne-
kaj manj kot pol milijona 
evrov pa je prispevala Me-
stna občina Kranj (MOK).

Kranjski župan Matjaž 
Rakovec je na odprtju pre-
novljenega objekta spom-

nil, da ga je MOK dobila v 
last leta 2014 s pogodbo o 
brezplačnem prenosu dr-
žavnega premoženja. »V 
tem mandatu nam je Služba 
vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko odobrila 
finančno podporo iz Evrop-
skega sklada za regionalni 

razvoj. Zavihali smo rokave 
in prenovili celoten objekt: 
vse prostore, notranje insta-
lacije, streho, frčade, fasa-
do. Na poti do uresničeva-
nja cilja smo se srečali tudi 

s kakšnim izzivom, kot je 
otežena dobava materialov, 
značilna za ta čas, a nam je 
vendarle uspelo uresničiti, 
kar smo si začrtali,« je raz-
ložil.

Prostori za orkestre in 
baletke

Glasbena šola Kranj se 
je od ustanovitve leta 1909 
ves čas spopadala s prostor-
sko stisko, predvsem je bilo 

oteženo izvajanje skupin-
skega pouka, saj doslej niso 
imeli ustrezno velikih pro-
storov, je poudarila ravna-
teljica Petra Mohorčič. »Na 
tej lokaciji tako prvič dobi-
vamo lastne prostore za or-
kestre in baletke. Ta stav-
ba postaja tretja stalna lo-
kacija šole in je na pol poti 
med dosedanjima lokacija-
ma, kjer bomo še naprej iz-
vajali individualni pouk in-
štrumentov in petja. Nova 
lokacija bo zagotovo pripo-
mogla k povezovanju vseh 
treh,« je dodala.

Ena celica
Damjan Damjanovič, di-

rektor JSKD, pa je izrazil ve-
selje, da je Kranj med vodil-
nimi mesti, ki zelo podpi-
rajo kulturo, predvsem lju-
biteljsko. »Hvala županu 
za edinstveno dejanje, da je 
združil glasbeno šolo in jav-
ni sklad za kulturne dejav-
nosti, kajti to je ena celica,« 
je dejal in napovedal, da pri-
hodnje leto v Kranju priprav-
ljajo vseslovensko predstavi-
tev javnega sklada in njego-
vih dejavnosti.

Nove, dodatne prostore Glasbene šole Kranj na Cankarjevi 2 so odprli minuli petek, pouk 
inštrumentov in petja pa je v njih potekal že ves prejšnji teden. Na sliki (z leve): Damjan 
Damjanovič, Petra Mohorčič in Matjaž Rakovec. / Foto: Gorazd Kavčič

Dragočajna – Minulo nede-
ljo so vaščani Dragočajne in 
Moš pripravili tradicionalno 
prireditev, imenovano Slo-
venski dan v Dragočajni, na 
kateri so pod okriljem Turi-
stičnega društva Dragočaj-
na - Moše predstavili tradici-
onalne slovenske jedi in lo-
kalne izdelke.

»Letošnja prireditev je že 
15. po vrsti, odpadla je le za-
radi covida-19, in skupaj z 

vaščani ter člani društva se 
trudimo vsako leto ohranja-
ti tradicijo in pripraviti čim 
več in čim boljše jedi, ki so 
potem tudi razlog za druže-
nje in razširjanje dobre vo-
lje,« je pojasnil predsednik 
TD Dragočajna - Moše Jure 
Žitnik. Na prireditvi je so-
delovalo približno 50 pro-
stovoljk in prostovoljcev, ki 
so poskrbeli za pripravo jedi 
ter idilično kmečko vzduš-
je. Poleg slaščic, kostanja, 
pekovskih izdelkov, toplih 

prilog, hladnih predjedi, 
vloženih dobrot ter lokalnih 
proizvodov so ponudili tudi 
tri jedi na žlico, ričet, vam-
pe ter krompirjev golaž, ki 
so šli kot za med. Nedeljsko 
sončno vreme je v Dragočaj-
no privabilo številne obisko-
valce, ki prireditve niso za-
pustili lačnih ust. Za glas-
beno popestritev so poskr-
beli ljudski godci Cerkljan-
ski gavnarji in z narodno-za-
bavnimi vižami dodali piko 
na i Slovenskemu dnevu.

Slovenski dan v Dragočajni je obiskovalcem ponudil številne tradicionalne 
slovenske jedi in degustacijo različnih lokalnih proizvodov.

Nika Toporiš

Slovenski dan je v Dragočajno privabil številne obiskovalce, ki so prišli uživat v okusnih 
jedeh. / Foto: Gorazd Kavčič

Iz »gradbene« se že sliši glasba

Slovenski dan v Dragočajni
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1. stran

Stavba na Cankarjevi 2 
je bila zgrajena leta 1912, 
v 19. stoletju pa sta bili 
v njej tudi dekliška in 
deška ljudska šola.

Kranj – Na Delavski cesti 
v Stražišču pri Kranju so 
včeraj začeli rušiti opuščen 
Tekstilindusov samski dom, 
na njegovem mestu pa bo 
investitor KR projekti do 
leta 2024 zgradil moder-
no zasnovan stanovanjski 
objekt D26 s 36 varovanimi 
stanovanji in tridesetimi 
stanovanji za mlade druži-
ne. »Brez pomoči Mestne 
občine Kranj nas danes ne 
bi bilo tu. Prepoznali so nas 
kot investitorja, ki si želi na 
tem mestu narediti nekaj 
dobrega, zato so nam sto-
pili naproti, pa tudi mi smo 
storili enako v smislu izbolj-
šanja projekta,« je ob začet-
ku rušenja povedal direktor 
ljubljanskega podjetja Iztok 
Lampič. »Samski dom je več 
kot dvajset let propadal in je 
bil že tudi nevaren za okoli-
co. Novi objekt bo zato veli-
ka pridobitev za Stražišče in 
širšo okolico,« je zadovoljen 
predsednik Krajevne skup-
nosti Stražišče Jure Šprajc. 
Župan Matjaž Rakovec pa je 
dejal, da bodo kmalu sledili 
še drugi nepremičninski pro-
jekti, tako da bo v naslednjih 
petih letih v Kranju zgrajenih 
vsaj tisoč novih stanovanj za 
trg.

V Stražišču rušijo 
samski dom
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Gorenja vas – Gradbeni del 
obnove stare šole so tako 
končali, ta čas le še odprav-
ljajo zadnje manjše pomanj-
kljivosti, je pojasnil Bernard 
Strel z Občine Gorenja vas - 
Poljane. Center slepih, sla-
bovidnih in starejših (CSS) 
Škofja Loka ta čas tako zbi-
ra ponudbe za vso notranjo 
opremo, od pohištva do ra-
čunalniške opreme, opreme 
za vzdrževanje ter vso opre-
mo, potrebno za strokov-
no izvajanje oskrbe in zdra-
vstvene nege, je razložila di-
rektorica CSS Silva Košnjek. 
Sprejem prvih uporabnikov 
v Hišo generacij načrtujejo 
v začetku prihodnjega leta.

V Hiši generacij bodo 
vzpostavili enoto dnevnega 
varstva in omogočili zača-
sno namestitev za starejše. 
V enoti dnevnega varstva, ki 
je namenjena starejšim ose-
bam, ki živijo doma, nima-
jo pa potrebnega celodnev-
nega varstva oziroma oskr-
be s strani svojcev, bodo lah-
ko sprejeli od šest do osem 

uporabnikov dnevno. Obe-
nem bo uporabnikom na vo-
ljo še šestnajst mest v eno-
ti začasnih namestitev, ki je 
namenjena posameznikom, 
ki zaradi poslabšanja zdra-
vstvenega stanja, poškodbe, 
rehabilitacije po odpustu iz 
bolnišnice ali začasne odsot-
nosti svojcev potrebujejo ce-
lodnevno oskrbo, pri čemer 
začasni sprejem traja po do-
govoru oziroma največ de-
vetdeset dni. »Enota za dnev-
no varstvo bo v pritličju, kjer 
je tudi velik večnamenski 

prostor, ki se odpira na de-
loma pokrito teraso. V zgor-
njih dveh nadstropjih pa je 
še osem dvoposteljnih sob, 
do katerih bodo uporabni-
ki lahko dostopali tudi s po-
močjo dvigala,« je pojasnil 
Strel in dodal, da so v pritlič-
ju uredili še manjšo razde-
lilno kuhinjo, sicer pa bodo 
prehrano vozili iz CSS Ško-
fja Loka.

Silva Košnjek računa, da 
bi pohištvo lahko začeli na-
meščati konec novembra 
oziroma v decembru, po 

novem letu pa bi lahko spre-
jeli prve uporabnike. Začeli 
so zbirati tudi vloge za spre-
jem v Hišo generacij. »Vlo-
ge so dostopne na naši sple-
tni strani https://www.css-
-sl.si/, pa tudi na občini,« je 
pojasnila in dodala, da bodo 
imeli prednost pri sprejemu 
prebivalci občine Gorenja 
vas - Poljane. Odprte pa ima-
jo tudi razpise za zdravstve-
no-negovalni kader ter za za-
poslitve v kuhinji. Predvido-
ma bo v Hiši generacij zapo-
slitev našlo deset oseb.

Gradbena dela v Hiši generacij so končana. / Foto: Mateja Rant

Železniki – V Društvu upo-
kojencev (DU) za Selško do-
lino Železniki so bili zelo za-
dovoljni, da so se na Pokra-
jinski zvezi društev upoko-
jencev (PZDU) Gorenjske 
odločili, da razstavo ročnih 
del pripravijo v sodelovanju 
z njimi. V Kulturnem domu 
Železniki je bilo tako minu-
li konec tedna kaj videti, saj 
se je z izdelki ustvarjalnih 

članic pa tudi nekaterih čla-
nov predstavljalo enajst DU.

Na razstavnem prostoru 
domačega DU za Selško do-
lino seveda ni šlo brez čipk, 
po katerih slovijo v Železni-
kih, na ogled pa so posta-
vili tudi vezenine, copat-
ke z novorojenčke, kvačka-
ne izdelke, Unicefove punč-
ke iz cunj  ... Te izdelujejo 
tudi mengeške upokojen-
ke, ki jim sicer poseben iz-
ziv predstavlja ustvarjanje 

iz recikliranih materialov, 
med drugim torbic iz pla-
stičnih vrečk. Med izdelki 
članic DU Kranj smo opa-
zili zanimive izdelke iz od-
padnih kavnih kapsul, na-
kit, kvačkan dežnik, origami 
izdelke, pletenine … Ustvar-
jalke DU Britof Predoslje 
so nam pokazale celo avbe 
za narodno nošo pa tudi 
dražgoške kruhke, kvačka-
ne rože in novoletno okras-
je, DU Javornik - Koroška 

Bela pa okrasne blazine, ki 
jih izdelujejo za stanoval-
ce jeseniškega doma upo-
kojencev. Razstavni kotiček 
DU Cerklje so med drugim 
krasile slike, izdelki iz lesa, 
kipi za jaslice in vezenine, 
DU Moravče se je predsta-
vil z zelišči in izdelki iz njih, 
DU Bitnje - Stražišče s klek-
ljanimi in kvačkanimi izdel-
ki, tako kot DU za Poljan-
sko dolino Gorenja vas, ki je 
na ogled postavil še pletene 

košare njihovih članov. Na 
razstavnem prostoru DU Tr-
žič je bilo med drugim mož-
no videti različne pletenine 
vključno s copatki in kom-
pleti oblačil za dojenčke, DU 
Bled pa so predstavljale moj-
strovine njihovih vezilj.

Podpredsednica PZDU 
Gorenjske Dragica Veskovič 
je ob odprtju razstave česti-
tala mentorjem in ustvarjal-
cem oz. predvsem ustvarjal-
kam, ki so naredile čudovite 
izdelke. Kot je dejala, v teh 
časih vsi nekam hitimo, tudi 
upokojenci, vendar je dob-
ro, da se znajo tudi ustavi-
ti in se posvetiti rokodelske-
mu delu, želi pa si, da bi 
jim sledilo več mladih. Ma-
rija Lotrič iz DU za Selško 

dolino je poudarila velik po-
men upokojenskih ustvar-
jalnih srečanj, pri katerih še 
zdaleč ne gre zgolj za učenje 
ročnih del in ustvarjanje, 
pač pa je enako pomembno 
tudi druženje. Za čas in trud, 
ki ga vlagajo v umetnine, je 
razstavljavcem čestital tudi 
podžupan Železnikov Ma-
tej Šubic ter izrazil zado-
voljstvo, da je razstava tokrat 
prvič v njihovi občini.

Razstavo so obogatili tudi 
učenke izbirnega predmeta 
vezenje z Osnovne šole Že-
lezniki in domači fotograf-
ski mojster Aleksander Ču-
far z izborom fotografij na 
temo ročnih del. Dogajanje 
so popestrili tudi kulturni 
nastopi.

V Železnikih so minuli konec tedna gostili tradicionalno razstavo ročnih del gorenjskih društev 
upokojencev.

Ana Šubic

Žiri – Osnovni razlog za 
sprejem rebalansa je podžu-
pan Jože Stanonik navedel 
uskladitev vrednosti neka-
terih investicij glede na di-
namiko njihove izvedbe do 
konca leta. Gre za gradnjo 
pločnikov v Novi vasi, ob-
novo Ulice Maksima Sede-
ja, komunalno opremljanje 
poslovne cone ter sofinanci-
ranje projektov države, ki se 
še ne izvajajo: ureditev ceste 
in pločnikov Žiri – Pečnik – 
Marof in gradnja pločnikov 
na Selu. Obenem so z reba-
lansom zagotovili dodatna 
sredstva za ureditev središ-
ča Žirov, in sicer za nakup 
zemljišča z objektom.

Svetnike je poleg sredstev, 
ki so jih doslej namenili za 
urejanje središča Žirov, za-
nimalo predvsem povišanje 

materialnih stroškov za šolo 
za 50 tisoč evrov. Do tega naj 
bi prišlo, ker je šola lani po-
zabila izdati zahtevek za do-
delitev sredstev iz proračuna. 
Zato so na občinsko upravo 
naslovili vprašanje, ali obsta-
jajo kakšni zakonski roki za 
izdajanje teh zahtevkov. Olga 
Vončina iz občinske uprave 
je pojasnila, da tega ne na-
laga noben zakon, obstaja-
jo pa navodila, kako počrpa-
ti sredstva za tekoče delova-
nje. »Zavedati pa se mora-
mo, da je to naš zavod in zato 
moramo zagotoviti sredstva 
za njegovo delovanje.« Raz-
ložila je še, da jih ob spreje-
mu proračuna vsako leto ob-
vestijo, koliko sredstev je na-
menjenih za njihovo delova-
nje in jih prosijo, da poda-
jo zahtevek za izplačilo, ki 
mora biti utemeljen z ustre-
zno dokumentacijo.

Mateja Rant

Žiri – Občinski svetniki so potrdili višje cene programov pred-
šolske vzgoje. Uskladitev cen je bila potrebna zaradi povišanja 
stroškov izvajanja programov. Zneski na položnicah bodo 
tako za starše višji od 1,1 do 9,24 evra, odvisno od starostnega 
obdobja otrok in dohodkovnega razreda staršev.

Višje cene vrtca v Žireh

Mateja Rant

Z različnimi izdelki se je predstavilo enajst upokojenskih 
društev. / Foto: Gorazd Kavčič

Upravna enota Škofja Loka je konec septembra izdala uporabno dovoljenje za prenovljeni objekt stare 
šole v Gorenji vasi, v kateri nastaja Hiša generacij.

Uporabno dovoljenje za  
Hišo generacij

Dodatna sredstva 
za ureditev središča

Radi ustvarjajo in se družijo

Žirovski občinski svetniki so sprejeli drugi 
rebalans letošnjega proračuna, med drugim so 
dodatna sredstva namenili za nakup zemljišča z 
objektom v središču Žirov.

Mengeške upokojenke rade ustvarjajo iz recikliranih 
materialov, med drugim torbice iz plastičnih vrečk.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Na ogled so bile tudi okrasne blazine, ki jih v DU Javornik 
- Koroška Bela izdelujejo za stanovalce jeseniškega doma 
upokojencev. / Foto: Gorazd Kavčič
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»Opažamo povečan hrup, 
glasno glasbo, parkiranje 
na občinskih cestah in so-
sednjih zemljiščih zlasti ob 
koncih tedna, ko si tudi mi 
zaslužimo mir. To se doga-
ja na Ranču Maček, piknik 
prostoru, namenjenem za 
oddajanje. Ali se lahko v Ob-
čini Medvode nelegalno – 
brez kazni, sankcij in rušit-
ve objektov gradi na najbolj-
ših kmetijskih zemljiščih? 
Ali se lahko opravlja dejav-
nost v črni gradnji, ob tem 
pa še moti okoliške prebi-
valce ter ogroža varnost v ce-
stnem prometu,« med dru-
gim poudarja krajanka, ki 
očitno želi ostati anonimna, 
saj se je podpisala zgolj kot 
Evelina. Pričakuje takojšnje 
ukrepanje. »Zahtevamo, da 
se objekti odklopijo z infra-
strukture in odstranijo, ze-
mljišče povrne nazaj v prvot-
no stanje, lastnika in organi-
zatorja nočnih zabav pa ka-
zensko preganja,« še dodaja.

Odziv Občine Medvode
Na Občini Medvode so se 

na dopis že odzvali. »Ogra-
jen piknik prostor z velikim 
lesenim gostinskim objek-
tom po naših informacijah 
nima dovoljenj in je zgrajen 
neposredno ob vodotoku,« 
so uvodoma pojasnili, v na-
daljevanju pa iz lastnih evi-
denc predstavili kronologi-
jo dogajanja na tej parceli, ki 
se začne aprila 2018, ko so 

lastniku zemljišča na njego-
vo vlogo izdali lokacijsko in-
formacijo za potrebe name-
ravane gradnje dvojnega ko-
zolca. Ob začetku gradnje is-
tega leta so naredili poizved-
bo na Upravno enoto Lju-
bljana, ali je bilo pridoblje-
no gradbeno dovoljenje. Od-
govor je bil, da je bilo izda-
no leta 2011, a na takratne-
ga lastnika, in da ta preneha 
veljati v primeru, da investi-
tor ne začne gradnje v enem 
letu po njegovi pravnomoč-
nosti. Občinska inšpektori-
ca je zato oktobra 2018 poda-

la prijavo na Inšpektorat RS 
za okolje in prostor (na grad-
beno inšpekcijo). Julija lani 
so na občini izdali dve po-
trdili o namenski rabi zem-
ljišča ter lokacijsko infor-
macijo glede dovoljenih po-
segov. »Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu občine 
Medvode določa, da so ob-
močja kmetijskih zemljišč 
namenjena kmetijski pride-
lavi, dopustne so kmetijske 
dejavnosti in objekti, ki so 
potrebni za izvajanje le-teh, 

kamor pa turistična in go-
stinska dejavnost ne sodita,« 
še dodajajo. Občina Medvo-
de in medobčinski inšpekto-
rat in redarstvo so bili letos 
obveščeni, da se je z deli na 
zemljišču nadaljevalo, zato 
je medobčinski inšpektorat 
in redarstvo zadeve odstopil 
pristojnim inšpekcijskim 
službam.

Upajo na ukrepanje 
pristojnih služb

Župan Medvod Nejc Smo-
le je septembra letos pri-
stojne inšpekcijske službe 
(gradbeno, kmetijsko in tr-
žno inšpekcijo) na zadevo 
ponovno opozoril. »V odgo-
voru gradbene inšpekcije z 
dne 27. 9. 2022 so zapisali, 
da so 'te prijave evidentirane 
in rangirane ter bodo obrav-
navane skladno s sprejetimi 
kriteriji za obravnavo pri-
jav'. Tudi na Občini Medvo-
de z zaskrbljenostjo opazu-
jemo ta in podobne primere 
izvajanja dejavnosti v nele-
galno zgrajenih objektih na 
območju naše občine. Upa-
mo, da bodo pristojne in-
špekcijske službe v najkraj-
šem možnem času ukrepa-
le, ponovno pa jih tudi s tem 
dopisom prosimo za pred-
nostno obravnavo primera, 
saj so zaradi izvajanja de-
javnosti v nelegalno zgraje-
nem objektu lahko ogrožena 
tudi človeška življenja,« so v 
odgovoru na dopis občanke 
še zapisali na občini. Doda-
jajo, da objekt na občinske 

komunalne vode ni priklo-
pljen.

Želja kmečki turizem
Prostor za piknike Ranč 

Maček je le streljal iz Med-
vod, tik ob cesti proti Studen-
čicam, uradno spada v nase-
lje Žlebe. Oglašujejo ga tudi 
na spletu. Za komentar smo 
se obrnili na lastnika Aleša 
Kobala. »Zemljišče, na ka-
terem so že bili objekti, sem 
kupil letos. Prostor oddajamo 
kot prostor za piknike Ranč 
Maček. Namenjen je pikni-
kom in ni gostilna. Po Slove-
niji je veliko takšnih prosto-
rov in potem bi bili vsi takšni 
primeri sporni. Infrastruktu-
ra je v skladu s predpisi, za-
njo imam vsa potrebna dovo-
ljenja. Ugotovljene so bile ne-
katere pomanjkljivosti, ki so 
že v dopolnjevanju. Na par-
celi sta tudi dva začasna kon-
tejnerja, ki bosta odstranje-
na, kar ni sporno. V obdobju, 
odkar sem lastnik, smo pros-
tor oddali štirikrat ali petkrat. 
Vsakokrat je nekdo podal pri-
javo na policijo, ki se je nanjo 
odzvala, a ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti, tako glede par-
kiranja kot tudi glasnosti. Pri-
jave so bile anonimne. Name 
se ni obrnil še nihče. Očitno 
nekoga nekaj moti in z vese-
ljem bi se pogovoril z njim. 
Rad bi imel dobre sosedske 
odnose. Želim si, da bi v pri-
hodnje tukaj zaživel kmečki 
turizem,« pa je povedal Aleš 
Kobal, tudi lastnik znane Go-
stilne Maček v Ljubljani.

Šmartno v Tuhinju – »V 
prvem letu nam je uspe-
lo prenoviti vhod, napraviti 
klančino za dostop gibalno 
oviranih, na novo tlakovati 
stopnišče in na zadnji strani 
urediti požarni izhod. Tako 
smo izpolnili nekaj osnov-
nih zahtev, ki jih takšne 
zgradbe morajo izpolnjeva-
ti,« je na nedavnem odpr-
tju prenovljenega doma kra-
janov spomnil predsednik 
Krajevne skupnosti Šmar-
tno v Tuhinju Peter Hočevar.

V notranjosti je najprej 
novo podobo, od tal do stro-
pa, vključno z opremo, do-
bila dvorana, ki je tako pos-
tala bolj uporabna. Sledila 
so dela na hodniku, v gar-
derobi in sanitarijah, le-
tos pa sta na vrsto prišli še 
sejna soba in pisarna. Veli-
ko so krajani naredili sami, 
kar je na slovesnosti pouda-
ril tudi župan Matej Slapar. 

Ključna je bila, po besedah 
Hočevarja, vloga Mitje Za-
bavnika, saj »se je po njego-
vi zaslugi vse skupaj tudi za-
čelo«. Občina je za investi-
cijo namenila okoli 80 tisoč 
evrov, 10 tisoč pa je dodala 
krajevna skupnost.

Predsednik se nadeja, da 
bo dom spet zaživel in da se 

bodo v njem vrstile tudi de-
javnosti, ki se do zdaj niso. 
Trenutno nudi prostor pev-
cem Mavrice, mladim kita-
ristom, upokojencem in čla-
nom nekaterih drugih dru-
štev.

Prenovljena dvorana, ki 
sprejeme sto ljudi, bo lahko 
gostila tudi ure športa, glede 

na to, da telovadnica v bliž-
nji osnovni šoli ne zadošča 
več potrebam. V objektu, ki 
je bil zgrajen pred 130 leti, 
so se že zbirali učenci, saj 
je bila prvotno v njem šola, 
društvena dejavnost in dru-
žabno življenje pa sta pro-
store dobila po obnovi pred 
slabimi 40 leti.

Krajani Šmartnega v Tuhinju imajo zdaj lepše in sodobnejše prostore.

Ana Jagodic Dolžan

Motnik – Z uradnim prere-
zom traku in blagoslovom tu-
hinjskega župnika Nikolaja 
Štolcerja so tudi uradno od-
prli obnovljeno cesto na mot-
niško Belo. Gre za 460 me-
trov dolg odsek, investicija pa 
je Občino Kamnik stala dob-
rih 97 tisoč evrov (z DDV).

»Zavzemam se za to, da v 
vsakem kraju v občini posku-
šamo razvijati in nadgrajeva-

ti infrastrukturo, in tako smo 
v zadnjih letih v vsaki od kra-
jevnih skupnosti izvedli vsaj 
tri projekte,« je ob odprtju po-
vedal kamniški župan Matej 
Slapar. »Po dolgih letih smo 
prišli do učinkovitega siste-
ma. Prej se so se delali dra-
gi načrti in uredili kakšni tri-
je odseki na leto, zdaj nam jih 

uspe tudi dvajset. Zdaj oceni-
mo, koliko materiala potre-
bujemo, in se lotimo dela. 
Prav tako k zbiranju ponudb 
povabimo tudi deset izvajal-
cev, delo pa dobi najugodnej-
ši. Na ta način lahko uredi-
mo nekajkrat toliko cest kot 
prej,« je povedal župan.

Predstavnik prebivalcev 
Bele Marko Orehovec je po-
udaril dobro sodelovanje z 
Občino Kamnik in izrazil ve-
selje ob novi pridobitvi: »Na 

koncu nam je uspelo in da-
nes imamo novo asfaltirano 
cesto, ki je dobro utrjena in 
ima urejeno odvodnjavanje. 
Računam, da nam bo služila 
kakšnih trideset let.«

Kratko slovesnost so pope-
strili ljudski pevci Tuhinjske 
doline in otroci podružnične 
šole v Motniku.

V prenovljeni dvorani so na oder stopili tudi otroci. / Foto: Ana Jagodic Dolžan

Trak so prerezali župan Matej Slapar, predsednica krajevne 
skupnosti Janja Pestotnik in predstavnik vaščanov Marko 
Orehovec. / Foto: Aleš Senožetnik

Ne želijo druge Lipe Odprli cesto na 
motniško Belo

Zaključili prenovo Doma krajanov

22. in 23.
oktober 2022

od 10. do 18.ure
na Brdu pri Kranju

VSTOPNINE NI

Pred kratkim so tudi uradno odprli 460-metrski 
odsek ceste na motniško Belo v kamniški občini.

Aleš Senožetnik

1. stran

»Tudi na Občini Medvode 
z zaskrbljenostjo 
opazujemo ta in podobne 
primere izvajanja 
dejavnosti v nelegalno 
zgrajenih objektih na 
območju naše občine.«
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Škofja Loka – Da bo prije-
ten prostor ravno pravšnji 
za druženje starejših je bilo 
moč ugotoviti že v prvih 
dneh, saj so mnogi radove-
dno pokukali, kaj se doga-
ja v njem. Zlasti je bilo za-
nimivo sredino predavanje, 
na katerem je alpinist in psi-
hoterapevt Damjan Slabe ob 

posnetkih slovenskih gričev, 
hribov in gora, kot jih je ujel 
v vseh štirih letnih časih, z 
obiskovalci delil tudi svoja 
gorniška doživetja in izku-
šnje.

Dopoldanska druženja
»Ko smo mladi upokojen-

ci, se lahko posvečamo mar-
sičemu, od športa naprej. Z 
leti se stvari spreminjajo, in 

ko sva pred leti klepetali s 
prijateljico iz Ljubljane, mi 
je pripovedovala o obisko-
vanju skupine za starejše. 
Ker je živela sama, med šti-
rimi stenami, je bila to pri-
ložnost, da je šla v družbo, 
kjer se je marsikaj dogajajo, 
predvsem pa so se veliko po-
govarjali. Takrat me to še ni 
preveč zanimalo, ko pa sem 
tudi sama začela opažati, da 

mi moči pešajo, in ko sem 
zasledila, da marsikje pote-
kajo podobna srečanja, sem 
pomislila, da bi morali nekaj 
podobnega imeti tudi v Ško-
fji Loki. Govorila sem tudi s 
prijatelji in prijateljicami, ki 
so se strinjali, da je druže-
nje, zlasti dopoldne, tudi za 
nas starejše pomembno in 
ga pogrešamo. Prav tako si 
želimo zanimivih predavanj 

in drugih programov, kaj vse 
se bo dogajalo, pa bo odvis-
no tako od predlogov sku-
pine kot strokovnih predlo-
gov,« je povedala pobudni-
ca Srečevalnice Mana Veb-
le Grum, ki je razumevanje 
našla tako na domači obči-
ni, kot tudi pa pri Apoloniji 
Kandus iz Večgeneracijske-
ga centra Zavoda O, zavoda 
škofjeloške mladine.

Prilagajali se bodo željam
»Ideja Mane Veble Grum 

se mi je že takoj zdela zelo 
zanimiva, žal pa naši prosto-
ri v Rdeči ostrigi za takšno 
dejavnost niso primerni. 
Kar nekaj časa sem iska-
la pravi prostor, po predlo-
gu Sabine Gabrijel s škof-
jeloške občine, pa smo naš-
li pravi prostor. V Dnevnem 
centru mladih v Podlubni-
ku so nas z veseljem vzeli za 
sostanovalce in Srečevalnica 

je ta teden zaživela. Prvi dan 
smo pekli kostanj in klepe-
tali, imeli smo predavanje, 
čaka nas predavanje oziro-
ma trening mišične relaksa-
cije, igrali bomo tarok, pek-
li jabolčni zavitek, začenjajo 
se ustvarjalne delavnice, kot 
je izdelava adventnih venčk-
ov, voščilnic in še kaj,« je po-
vedala Apolonija Kandus in 
dodala, da si bosta s sodelav-
ko zapisovali tudi želje obi-
skovalcev in jih skušali ures-
ničiti. Tudi tisto, kako omo-
gočiti prevoz v Podlubnik 
tistim, ki sami ne vozijo več.

Srečevalnica tako sedaj 
živi vsak delovni dan med 
8. do 12. uro, več o progra-
mu pa izveste pri vhodnih 
vratih ali pri Apoloniji Kan-
dus na telefonski številki 
040 477 640 od ponedeljka 
do petka med 10. in 14. uro 
in na elektronskem naslovu  
apolonija@zavodo.org.

Vilma Stanovnik

Za začetek so v Srečevalnici pripravili peko kostanja in zanimivo predavanje. / Foto: Vilma Stanovnik

Podbrezje – Interesno zdru-
ženje Podbreška potica s 
svojimi mojstricami peke v 
okviru Kulturnega društva 
(KD) Tabor Podbrezje s svo-
jo Akademijo Podbreška po-
tica organizira tudi strokov-
ne posvete. Po lanskemu 
simpoziju o podbreški tra-
dicionalni kulinariki so na 
nedavnem simpoziju v Šta-
li 1894 na kmetiji Matijovc 
dali poudarek pomenu bla-
govnih znamk. Dogodek so 
umestili v 17. Taborske dne-
ve v času Dnevov evropske 
kulturne dediščine in Tedna 
kulturne dediščine.

Posvetil jim je pesem
»Ko sveže na mizi kolač 

nam zasije, v njem zremo 
vaš dobri in topli obraz, njen 
duh kakor ve v svoj objem 
nas ovije, ko vonjamo njega, 
v njem vonjamo vas,« je ena 
od desetih kitic pesmi Moj-
stricam peke Podbreške po-
tice, ki jo je domačin Milan 
Debeljak posvetil njim v zah-
valo. A tudi sama Podbreška 
potica je nekaj posebnega, 
saj boste v njej okusili suhe 

jabolčne krhlje, tepke in 
hruške viljamovke. Recept 
te potice, kot je povedal za-
stopnik interesnega združe-
nja Jernej Jeglič, je origina-
len iz leta 1915. V interesno 
združenje je povezanih 12 
lokalnih kmetov in 14 moj-
stric peke Podbreške potice. 
»Vsaka gospodinja bi jo zna-
la pripraviti z malo potrplje-
nja, nekaj časa in ljubezni-
jo do tega,« je povedala moj-
strica Marija Štaut, a ven-
darle dodala, da malo pra-
kse pa že mora biti. KD Ta-
bor pa je tisti, kot je pojasnil 
Jeglič, ki vso zgodbo in pre-
poznavnost Podbreške poti-
ce tudi zunaj naših meja po-
veže v celoto.

Spodbujajo razvoj 
podeželja

Podbreška potica je uvr-
ščena v Blejski lokalni izbor 
(certifikat kakovosti Bled Lo-
cal Selection). Koordinatori-
ca te blagovne znamke Ma-
teja Vilman je na simpoziju 
poudarila kolektivne blagov-
ne znamke v Sloveniji, ki de-
lujejo po enakem modelu Iz-
vorno slovensko ter predsta-
vila postopek certificiranja. 

V Bled Local Selection je 
vključenih že 43 ponudni-
kov in 190 izdelkov. »Kot 
destinacija smo malo speci-
fični, ker smo se že na začet-
ku razvoja znamke odločili, 
da se ne bomo omejili samo 
na blejsko občino, ampak da 
gremo širše,« je pojasnila 
Vilmanova in dodala, da že-
lijo spodbujati razvoj pode-
želja in vključevati lokalno 
prebivalstvo.

Babica in Dedek
Na simpoziju so gosti-

li tudi Gašperja Kleča, di-
rektorja Razvojne agenci-
je Sora, ki je predstavil našo 
najstarejšo, dvajset let staro 
kolektivno blagovno znam-
ko Babica in Dedek, ki po-
vezuje različne deležnike 
na škofjeloškem podeželju. 
»Blagovna znamka danes 
vključuje okrog štirideset 
ponudnikov in skoraj petsto 
certificiranih izdelkov,« je 
navedel Kleč, ponosen, da 
znamka po dvajsetih letih še 
vedno uspešno živi.

Preveč »vrtičkarsko«?
Mladi raziskovalec na 

ZRC SAZU Erik Logar je 

povedal, da je obravnava-
na tema aktualna in ima 
potencial. »Naredil sem 
doktorat iz vseh blagovnih 
znamk, ki so vezane na po-
samezna območja v Sloveni-
ji, in pogledal, katere so tis-
te stvari, ki jih lahko lokal-
ne znamke doprinesejo.« 
Poudaril je tudi pomen po-
vezovanja. »V splošnem se 
kaže, da so znamke preveč 

'vrtičkarske', omejene na 
eno občino ali nekaj manj-
ših občin. Najprej označimo 
meje, namesto da bi pogle-
dali, kje so povezave.« Kot 
pozitiven primer, kjer so 
znali to preseči, je poudaril 
prav Podbreško potico.

Posebno zahvalo pri 
oblikovanju embalaže za 
Podbreško potico in dru-
ge dosežke so v KD Tabor 

namenili podjetniku in ume-
tniku Branku Bandlju, v 
imenu društva mu jo je izro-
čila Dragica Perne. Nastopil 
je Gorenjski oktet z umetni-
ško vodjo Evo Jelenc Drozg, 
vse povedano in zapeto pa so 
ob zaključku simpozija nag-
radili s podbreškimi dobro-
tami. Dodajmo še, da je vse 
taborske dneve doslej zasno-
val Jožef Perne.

Drugi simpozij Akademije Podbreška potica so posvetili pomenu lokalnih blagovnih znamk. Takšni sta tudi Blejski lokalni izbor in Babica in Dedek.

Suzana P. Kovačič

Jernej Jeglič, Mateja Vilman, Gašper Kleč, Erik Logar in Milan Debeljak

Izvorno slovensko: priložnost v povezovanju

Vse to in še več je Srečevalnica, ki je namenjena starejšim in je prejšnji teden zaživela v prostorih 
Dnevnega centra mladih v Podlubniku v Škofji Loki.

Kartajo, kuhajo in klepetajo

Apolonija Kandus iz Večgeneracijskega centra Zavoda O, 
zavoda škofjeloške mladine / Foto: Vilma Stanovnik
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Samo glavne ceste so bile 
za silo očiščene. Okoli voja-
šnice so bile samo od voja-
kov izhojene ozke gazi. Po 
teh so vsak dan oficirji vodi-
li novince skozi mestece na 
vaje. Vračali so se po isti poti. 
Tako tudi nekega dne. Sko-
zi Landeck je korakala njiho-
va četa. Oficir, ki jo je vodil, 
je zahteval pesem, koračni-
co. Nemško seveda. Nekate-
ri v četi so znali peti, pa nem-
ško niso hoteli. Nekateri, in 
teh je bila večina, niso znali; 
in tretji posamezniki so zna-
li in bi tudi hoteli, pa sami 
niso mogli. Poskušali so, pa 
je pesem komaj začeta spet 
utihnila. Nekajkrat je oficir 
zahteval znova, nekajkrat so 
začeli, pa ni šlo. Potem je oni 
naročil slovensko pesem. 
Začudili so se in skoro niso 
mogli verjeti. Brez povelja je 

četa pospešila korak in iz sto 
grl je zadonela pesem Re-
giment po cesti gre … Pe-
sem, katero so že njih očet-
je nekoč peli, tudi v nemških 
uniformah. Pa se je oficir 
brž domislil, da je to nem-
ška vojska in se mora mešča-
nom samo kot taka predsta-
viti. Kaj naj si sicer ti mislijo 
ob pogledu na može in fan-
te, katerim se pod koraki tre-
se nemška zemlja in katerih 
pesem odmeva visoko v go-
rah. Ti vojaki pa niso Nemci 
… Začeto pesem je brž usta-
vil. Zahteval je drugo, nem-
ško. Če znate to, boste zna-
li tudi Wir marširen … Pa 
je bilo vse tiho. Niti »ton«, 
ki je prej šel čez četo, kakor 
bi veter zapihal, se sedaj ni 
slišal. Zahtevo je koman-
dir ponovil dvakrat, trikrat, 
pa se ni niti eden oglasil. 
Zanj je to bilo nekaj nezasli-
šanega, odkrit upor. »Četa 

stoj!« je sledilo povelje. Stal 
je pred četo kot razjarjena 
zver. Zavedajoč se uporno-
sti, kakršne še ni doživel, je 
kričal, ukazoval, psoval in 
grozil. Nazadnje pa znova v 
vrsto in v korak. »Ein Lid!« 
Čakal pa je zaman, pesem 
se ni oglasila. Pa je koman-
dir znal še marsikaj. Vse svo-
je znanje in izkušnje je po-
kazal in znova preizkušal 
nad uporno četo iz »Bandi-
tenlanda«. Iz vseh ukazov, iz 
oči in obraza mu je odsevala 
nepopisna jeza, sovraštvo in 
maščevalnost zaradi očitne-
ga neuspeha. Daleč naok-
rog je bil visok sneg steptan 
prav do prsti. Vsem je izpod 
plinskih mask curkoma lil 
znoj. Debele zimske obleke 
so bile premočene do kože. 
Krvaveče roke so na sne-
gu puščale žalostne sledove 
»vežbanja« tistega dne. Po-
vratek v vojašnico in kosilo 

je bilo z veliko zamudo. Pre-
močeni in do smrti izmuče-
ni vojaki so molče posedli k 
mizam. Kljub lakoti jim ko-
silo ni teknilo. Brž po kosi-
lu pa so desetarji z oglušujo-
čim brlizganjem in vpitjem 
četo znova spravili v zbor na 
določeno mesto. Razvršče-
ni v obliki odprtega pravo-
kotnika so nato čakali tam. 
Vsem premočenim jim je 
mraz pretresal kosti, vendar 
čakanja ni hotelo biti konec. 
Radovedni, čemu naj bi bil 
ta nenadni zbor ob tej nena-
vadni uri, so se nestrpno in 
vprašujoče pogledovali med 
seboj. Spričo vsega, kar so 
doživeli dopoldne, niso pri-
čakovali nič dobrega. Toda, 
kaj vendar? Končno je le pri-
šel špis, kot se je imenoval 
podoficir iz četne pisarne. 
Drzno in samozavestno, kot 
je to znal samo pravi nem-
ški vojak, je stopil pred četo. 

Posebej je opozoril zbrane, 
naj ga dobro poslušajo in si 
zapomnijo tisto, kar jim bo 
prebral. Potem je z glasom 
in zavestjo, da stoji kot vse-
mogočen pred ljudmi, ki 
mu morajo biti brezpogoj-
no poslušni, začel: »Od da-
nes dalje prepovedujem vo-
jakom slovensko govoriti, 
peti in pisati pisma. Tukaj 
je Nemčija, nemška vojska 
in ta govori samo nem-
ško! Opozarjam in zahte-
vam, da se mora ta nared-
ba natančno izpolnjevati. 
Vsi starešine so za izvršitev 
osebno odgovorni!« Podpi-
san hauptman. V četi je te-
daj sumljivo završalo. Vse-
mu, kar se je zgodilo dopol-
dne, je bil sedaj dodan nov, 
še hujši udarec. Tega niso 
mogli več preboleti. Razo-
čaranje, užaljen ponos, sov-
raštvo in vse podobno, ki je 
bilo doslej nasilno prikrito, 

se je iz sto src izlilo brez be-
sed. Samo šum se je slišal, 
kot ob prihajajoči nevih-
ti. Ravne vrste vojakov so 
se razmaknile. Med njimi 
je zavrelo. Špis je za korak 
odstopil. »Kaj to pomeni?!« 
je razburjen kriknil, skoro 
nevede in nehote. Ni dobil 
odgovora, le vojaki so se mu 
nevarno bližali … »Na svo-
ja mesta!« je ves besen zak-
lical. Ob tem pa so se mu 
noge tresle. Njegovo povelje 
je ostalo brez uspeha. Nihče 
se ni pomaknil nazaj. Vse je 
bilo tiho. Bil je v resnici su-
mljiv in nevaren molk. Pre-
kinil ga je špis sam. »Ste 
mar užaljeni radi te odred-
be?« »Da, tako je!«, so oni 
odgovorili kot v zboru. »Za-
kaj?« »Ker je to jezik, ki me 
ga je mati učila in ki ga bom 
govoril, dokler bom živ!«

Janez Kunšič 

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

Kranj – Z Zdravniške zbor-
nice Slovenije so sporočili, 
da so septembra in oktobra 
v Centru za klinično toksiko-
logijo in farmakologijo Uni-
verzitetnega kliničnega cen-
tra (UKC) Ljubljana obrav-
navali 105 pacientov, ki so se 
zastrupili z gobami. Trije so 
zaužili zeleno mušnico, se-
dem dežničke, pet pa rde-
čo ali panterjevo mušnico. 
Mnogi ob zastrupitvi niti ne 
poiščejo zdravniške pomoči, 
so navedli.

Večina zastrupitev se kaže 
s slabostjo, bruhanjem, dri-
sko in bolečinami v trebu-
hu, ki se običajno pojavi-
jo v nekaj urah po gobjem 
obroku. Zdravniki se naj-

bolj bojijo zastrupitev, kjer 
omenjeni simptomi nasto-
pijo po več kot osmih urah. 
Tak potek je denimo znači-
len za zeleno mušnico, stru-
pene vrste dežničkov in kuč-
mice, ki jih nabiralci zame-
njujejo za jurčke, orjaške de-
žnike oz. »marele« in neka-
tere vrste štorovk. »Tu gre za 
t. i. amatoksinski sindrom, 
kjer pride do akutne odpo-
vedi jeter z multiorgansko 
prizadetostjo. Edina mož-
nost ozdravitve je v presa-
ditvi jeter. Strupenih gob je 

v Sloveniji veliko, glede na 
sindrom zastrupitve lah-
ko povzročijo okvaro skoraj 
vsakega organa v telesu,« so 
opozorili v zbornici.

Na Gorenjskem brez 
večjih težav

V jeseniški bolnišnici so 
nam pojasnili, da v zadnjem 
obdobju niso obravnava-
li zastrupitev zaradi gob, v 
tamkajšnjem zdravstvenem 
domu (ZD) pa, da ne opaža-
jo odstopanj od preteklih se-
zon. Tudi ZD Bled ni imel 
pacientov s težavami zara-
di uživanja gob, na kranjski 
urgenci pa pravijo, da niso 
zaznali povečanja primerov. 
V ZD Škofja Loka to sezono 
zastrupitev z gobami niso 
obravnavali. »Bilo je nekaj 

prebavnih težav virusne eti-
ologije, bolečin v želodcu 
zaradi prevelike količine ali 
neprimerne priprave gob, si-
cer pa nič hujšega,« je dodal 
direktor ZD Škofja Loka Ale-
ksander Stepanović.

Rdeča mušnica ni 
zdravilna

V Sloveniji sicer raste več 
kot dvesto strupenih gob, 
od tega je trideset smrtno 
nevarnih, je pojasnil Bo-
jan Arzenšek iz Gobarskega 
društva Kranj. Kot opaža, je 

nekaj zastrupitev tudi posle-
dica radovednosti in namer-
nega uživanja rdeče mušni-
ce. Njihovo uživanje spod-
bujajo tudi spletne objave o 
zdravilnih učinkih te gobe, 
vendar so v UKC Ljublja-
na pred dnevi opozorili, naj 
ljudje ne nasedajo spletnim 
trendom, saj rdeča mušnica 
nima terapevtskih učinkov, 
njeno uživanje pa je zelo ne-
varno in povzroča zastrupi-
tev.

Arzenšek je opozoril na 
previdnost pri nabiranju ku-
kmakov, ki jih je najlažje za-
menjati s koničasto mušni-
co. Omenil je tudi nevarnost 
zastrupitve z zeleno mušni-
co, ki je zelo raznolika ter v 
sušnih razmerah preobliko-
vana in podobna celo dežni-
kom. »Nekaj zastrupitev je 

bilo s hrapavo trnovko, po-
sebej če smo zraven uživa-
li alkohol, potem pa sledi-
jo užitne gobe in nepravilna 
priprava ali prevelika količi-
na,« je razložil Arzenšek.

Nabirajmo gobe, ki jih 
poznamo

Ob ugodnih pogojih se le-
tošnja gobarska sezona v ni-
žinah po mnenju Arzenška 
zna podaljšati vse do začet-
ka novembra. »Kar se tiče 
jurčkov, ni pretirane nove 
rasti, 'pozabljenih' pa je kar 
veliko in običajno so to ki-
logramski primerki,« je po-
jasnil Arzenšek in dodal, da 
so v gozdovih začele mno-
žično rasti tudi sirovke, go-
lobice, lupljivke in polsten-
ke … »Poleg teh na Gorenj-
skem nestrpno pričakujemo 

zimske kolobarnice – sivke, 
že množičneje pa so pogna-
le mraznice – štorovke. Te 
so surove strupene, treba jih 
je prekuhati in vodo odliti, 
pri površnem nabiranju pa 
je možna zamenjava s stru-
peno navadno žveplenja-
čo. Podobni sta še drugi dve 
žveplenjači in tudi luskinar-
ji znajo zrasti v večjih šopih, 
in ko so mladi, so podobni 
mraznicam. Najhuje bi bilo, 
da bi namesto mraznic nab-
rali kučmice, ki so smrtno 
strupene in so zelo podob-
ne mali štorovki,« je opozo-
ril Arzenšek, ki nabiralcem 
svetuje, naj nabirajo le gobe, 
ki jih zares dobro poznajo. 
»Če dvomite, jih pokažite 
strokovnjakom po društvih, 
še bolj varno pa je vse skupaj 
vreči na kompost.«

Nekaj zastrupitev je bilo tudi posledica namernega uživanja rdeče mušnice. / Foto: Ana Šubic

Ana Šubic

Ob letošnji obilici gob so pogoste tudi zastrupitve z njimi. V Kliničnem centru Ljubljana so jih v mesecu in pol obravnavali več kot sto.

Previdno pri nabiranju gob

Po spletu so se razširile objave o zdravilnih učinkih 
rdeče mušnice, a so v UKC Ljubljana pred dnevi 
opozorili, naj ljudje ne nasedajo spletnim trendom, saj 
ta goba nima terapevtskih učinkov, njeno uživanje pa 
je zelo nevarno in povzroča zastrupitev.

(se nadaljuje)

Zgornje Gorje – Folklorno 
društvo Bled vabi v soboto, 
22. oktobra, ob 19. uri v telo-
vadnico Osnovne šole Gorje, 
kjer bodo organizirali drugi 
Večer Jožeta Antoniča, ča-
stnega občana občine Gorje. 
Na koncertu bodo nastopili 
ansambel Igor in zlati zvoki, 
Moški pevski zbor Dramlje 
in folklorniki Folklornega 
društva Bled. Prireditev bo 
vodila Mateja Repe. Že dopol-
dne ob 9. uri pa bo v pove-
zavi s Krožno potjo narodno-
zabavne glasbe po Zgornji 
Gorenjski pohod od Avseni-
kovega spomenika v Lescah 
skozi Bled v Gorje. Na Bledu 
pri TNP bo prvi postanek s 
harmoniko in okrepčilom. 
Zatem se bo pot nadaljevala v 
Gorje, kjer bo na vaškem trgu 
postanek, od tod pa bo tiste, 
ki bodo želeli, Tomaž Bregant 
iz Turističnega društva Gorje 
popeljal po novi tematski poti 
kulturne in naravne dediščine, 
imenovani Potepinka Gorjan-
ka. Organiziran bo tudi pre-
voz iz Gorij nazaj v Lesce.

Večer Jožeta Antoniča

Ljubljana – Častni pokrovitelj 
letošnje vseslovenske Vivine 
akcije Moj zdravnik pred-
sednik Borut Pahor je pred 
dnevi v predsedniški palači 
priredil slavnostni sprejem 
za nagrajence: najsrčnejše 
zdravnice in zdravnike leta 
2022 po izboru pacientov. 
»Ste cvet tistih, ki žanjejo 
strokovno in človeško ob-
čudovanje,« jih je nagovoril 
predsednik ter izrazil hvale-
žnost, da svoje poslanstvo 
jemljejo z zavzetostjo, preda-
nostjo, dobroto in srčnostjo. 
Glasovanje je potekalo v 12 
kategorijah, na Gorenjsko je 
šlo priznanje dermatologinji 
Tamari Levičnik.

Predsednik sprejel 
nagrajence akcije 
Moj zdravnik
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Biseri iz stalne zbirke
Pod istim nebom je naslov razstave izbranih del na papirju iz stalne zbirke Galerije Prešernovih 
nagrajencev. Na ogled so dela šestih izjemnih likovnih ustvarjalcev.

Kranj – Prve poganjke za 
Galerijo Prešernovih nagra-
jencev velja iskati v letu 
1995 in takratni prodajni 
razstavi Likovni umetni-
ki za Prešernovo mesto, na 
kateri so med drugim zbira-
li sredstva za ureditev kul-
turnih spomenikov, ki no-
sijo Prešernovo ime. Že pet 
let kasneje je bila v Kranju 
razstava del vseh z najpo-
membnejšo slovensko nag-
rado v umetnosti in kultu-
ri nagrajenih likovnih ume-
tnikov, leta 2002 pa je Ga-
lerija Prešernovih nagra-
jencev dobila tudi svoje 
stalne razstavne prostore 
v Pavšlarjevi hiši. Prvi raz-
stavljavec je bil nagrajenec 
Prešernovega sklada kranj-
ski slikar Vinko Tušek, prva 
obsežnejša predstavitev del 
iz stalne zbirke pa ob dvaj-
setletnici galerije leta 2015.

Stalna zbirka Galerije Pre-
šernovih nagrajencev ta čas 
obsega okrog 1300 del 106 
avtorjev prejemnikov veli-
ke oziroma male Prešerno-
ve nagrade. Njihova dela so 
v galeriji, v katere zgodovi-
ni so doslej pripravili že 145 
dogodkov, predstavljena na 
samostojnih in skupinskih 
predstavah,

»Za razstavo smo izbrali 
53 del na papirju šestih ume-
tnikov, ki so v naši galeriji v 

preteklih letih že razstav-
ljali na samostojnih razsta-
vah,« pojasnjuje vodja gale-
rije Marko Arnež in dodaja, 
da so ob teh razstavah prip-
ravili tudi spremljajoče kata-
loge, ki so na ogled tudi na 
tokratni razstavi.

V galerijski zbirki je 27 
del vrhunskega slovenske-
ga grafika Marjana Pogač-
nika, tokrat pa je v njenem 
pritličju na ogled 19 izbra-
nih del v različnih grafič-
nih tehnikah, ki jih je v svo-
jem umetniškem delovanju 
uporabljal avtor. V prvem 
nadstropju so predstavlje-
na dela petih avtorjev. V 

uvodnem prostoru si ogle-
damo šest del, štiri grafike 
in dva akvarela Jožeta Ciu-
he, v sosednjem prostoru 
je razstavljenih osem gra-
fik Tince Stegovec, ki je si-
cer več grafik galeriji poda-
rila pred nekaj leti. V manj-
šem prostoru je na ogled 
sedem akvarelov Alenke 
Gerlovič, katere obsežnejša 
razstava je bila v galeriji na 
ogled leta 2017. Predstavlje-
na so predvsem dela iz nje-
nega zadnjega življenjskega 
obdobja, ki jih je ustvarila v 
ljubljanskem Botaničnem 
vrtu. V prehodu so na ogled 
dela Živka Ire Marušiča, ki 

se je v galeriji na večji raz-
stavi predstavil pomladi leta 
2020, tokrat pa gre za ne-
kaj del, ki so v Kranju osta-
la po tej razstavi. Slovenski 
umetnik iz avstrijske Koro-
ške Valentin Oman je pred 
leti galeriji podaril opus 25 
del, tokrat pa je v najinti-
mnejšem prostoru galerije 
na ogled devet del v mešani 
tehniki na papirju.

Nova obsežna pregledna 
razstava likovnih del iz ce-
lotne stalne zbirke je v načr-
tu prihodnje leto, ko sedem-
deset let praznuje Gorenjski 
muzej, pod katerega okrilje 
sodi tudi galerija.

Vodja galerije Marko Arnež ob grafiki Marjana Pogačnika, ki je dala razstavi naslov Pod 
istim nebom / Foto: Igor Kavčič

Fotografski pogledi, ki pišejo mnogotere zgodbe

Železniki – Galerija muzeja 
Železniki vam bo vse do 11. 
novembra pisana na kožo. 
Iz jasnega razloga – raznoli-
kost in širok razpon temat-
skih poetik in ustvarjalnih 
pristopov, ki jim sledimo 
ob razstavljenih fotografi-
jah, nam omogočata tisto ra-
dostno početje, da si tako re-
koč ob vsaki od njih zamiš-
ljamo neko novo zgodbo. V 
uvod k razstavi je z diato-
nično harmoniko prvi odlič-
ni podpis dodal 13-letni har-
monikar Jakob Benedičič iz 
Dolenje vasi.

Letošnja sedma razsta-
va v organizaciji Muzejske-
ga društva Železniki je na-
mreč namenjena skupin-
ski razstavi članov Foto 
kluba Anton Ažbe iz Ško-
fje Loke. »Tokrat smo v 
našo galerijo povabili foto-
grafe iz škofjeloškega klu-
ba, ki se na svojih razstavah 

vedno predstavijo z zanimi-
vimi fotografijami, v svojih 
vrstah pa imajo tudi nekaj 
članov iz Selške doline,« je 
razstavo najavil predsednik 
Muzejskega društva Rudi 
Rejc in besedo predal pred-
sedniku gostujočega foto 
kluba Izidorju Jesenku. Da 
so zadnji dve leti zaradi epi-
demije v klubu nekoliko mi-
rovali, je povedal v nagovo-
ru, kar pa so letos nadokna-
dili z več razstavami. »Čez 
poletje smo se v Sokolskem 
domu v Škofji Loki predsta-
vili na 51. pregledni razsta-
vi, že tradicionalno razsta-
vljamo tudi v pobratenem 
Češkem mestu Tabor,« po-
udarja Jesenko.

V klubu je trenutno 54 
članic in članov, na tokra-
tni razstavi pa se jih predsta-
vlja 29. Gre predvsem za fo-
tografije zadnjih nekaj let, 
ki so jih posneli tako izkuše-
ni fotografski mojstri, ki po-
gosto pošiljajo svoja dela na 

mednarodne razstave, kot 
mlajši avtorji, ki so se foto-
grafski druščini pridruži-
li v zadnjih letih. »Naslova 
za to razstavo nismo dolo-
čali, saj smo želeli predsta-
viti raznolikost naših pris-
topov k fotografiji in tema-
tikam, ki nas zanimajo,« je 

povedal sogovornik, pri če-
mer je bilo prav zaradi ču-
stvene navezanosti na posa-
mezne fotografije dobro, da 
sta pri postavljanju razstave 
sodelovala tudi Rudi Rejc in 
Simon Benedičič.

Nekateri tako stavijo na 
motive iz živalskega sveta 

in narave v različnih letnih 
časih, druge je zanimala ar-
hitektura in podobe mesta, 
kdo je na razstavo namenil 
posnetke s potovanj po sve-
tu, na nekaterih fotografi-
jah spoznamo podobe naše 
kulturne dediščine, tudi tis-
te, ki izginja. Kot zapisano 

na začetku, si ob vsaki fo-
tografiji lahko zapišemo 
lastno zgodbo, naj bo to ob 
štorklji s kačo v kljunu ali 
pa večpomenskem večer-
nem posnetku propadajo-
čega kozolca za Kamnitni-
kom, ki ga danes morda ni 
več.

V Galeriji Muzeja Železniki s fotografsko razstavo gostuje Foto klub Anton Ažbe iz Škofje Loke. Predstavlja se 29 fotografinj in fotografov.

Igor Kavčič

Kropa – V Kroparskem glas-
benem abonmaju bo v druž-
bi Slovenskega godalnega 
seksteta nastopil Gorenjski 
projektni zbor. V zadnjih 
dveh letih je epidemija tudi 
na Gorenjskem povzroči-
la post za marsikaterega, še 
posebno ljubiteljskega glas-
benika. V Kropi se je porodi-
la ideja, da bi združili moči v 
projektu, ki bi povezal pev-
ske entuziaste, ki so v pre-
teklosti prepevali v pevskih 
zborih Zgornje Gorenjske, 
glasbenike instrumentalis-
te, ki tvorijo jedro Kroparske-
ga glasbenega abonmaja, in 
pevske soliste.

Izhodiščna točka za iz-
bor programa je prired-
ba kroparskega rojaka Joža 
Gašperšiča, ki je pred natan-
ko stotimi leti za zbor in or-
kester priredil skladbo An-
tona Schwaba Dobro jutro, 
ki je v originalu sicer napi-
sana za klavir in zbor. Poleg 

te skladbe bodo nastopajo-
či izvedli v Kropi večkrat sli-
šano Zlato kanglico Antona 
Schwaba. V preteklosti je so-
listično vlogo pela Zlata Og-
njanović, tokrat pa se bo v 
njej predstavila njena vnu-
kinja Sara Ognjanović. An-
tipod posvetnemu progra-
mu, ki ga bodo dopolnjeva-
li samospevi v izvedbi pev-
skih solistov Eve Česen, 
Sare Ognjanović, Žiga Čopi-
ja in Martina Kozjeka, bo v 
prvem delu koncerta Schu-
bertova maša v G-duru, D 
167, za zbor, orkester in pev-
ske soliste.

S tem namenom je bil 
ustanovljen tako imenovani 
Gorenjski projektni zbor, ki 
ga vodi Eva Jelenc Drozg in 
v katerem so se združili pev-
ci iz celotne Gorenjske. Za 
instrumentalno spremlja-
vo bodo poskrbeli člani Slo-
venskega godalnega sekste-
ta. Koncert bo v nedeljo, 23. 
oktobra, ob 18. uri v dvora-
ni Kulturnega doma v Kropi.

Večer gorenjskih pevcev
Igor Kavčič

Vabilo dupljanskih pevcev

Duplje – Moški pevski zbor 
Triglav Duplje poje že več 
kot 90 let in je med najstarej-
šimi še delujočimi pevskimi 
zbori na Gorenjskem. Pevci, 
ki jih zadnja leta vodi priza-
devni zborovodja Dejan He-
rakovič, želijo predvsem slo-
venske narodne in umetne 
pesmi prepevati še naprej, 

zato vabijo v svoje vrste nove 
pevce s svežimi glasovi. Šte-
vilnejši bomo še uspešnejši, 
poudarjajo dupljanski pevci, 
ki jih ne druži le pesem, am-
pak tudi družabnost. Zbor 
ima vaje enkrat tedensko v 
podružnični šoli v Dupljah. 
Kdor želi postati novi član 
dupljanskega Triglava, naj 
pokliče Anžeta na številko 
040 239 143.

Jože Košnjek

Igor Kavčič

Del fotografov, ki se predstavljajo na tokratni razstavi v Železnikih / Foto: Simon Benedičič
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Vaterpolski spektakel
V Kranju se je pretekli konec tedna po letu 2020 znova igral vrhunski klubski vaterpolo. Aktualni 
slovenski državni prvak AVK Triglav je bil gostitelj kvalifikacijske skupine C za nastop v evropskem 
pokalu LEN, kamor pa se niso uvrstili.

Kranj – Kranjski vaterpo-
listi so se znova vrnili na 
evropsko sceno. Pred dve-
ma letoma so prav tako gos-
tili eno od skupin v pokalu 
LEN. Skupina je bila atrak-
tivna, saj so nastopile ekipe 
iz držav, ki sodijo v sam vrh 
evropskega vaterpola.

Varovanci Krištofa Štro-
majerja so imeli najmlaj-
šo ekipo. Na turnirju jim ni 
uspelo zmagati. V četrtek 
so izgubili z ekipo Valis Va-
ljevo iz Srbije (6 : 8), v pe-
tek s špansko Terrasso (3 : 
14) in francoskim Strasbou-
rgom (3 : 11), v soboto z ma-
džarskim Honvedom iz Bu-
dimpešte (3 : 21), v nedeljo 
pa še z italijanskim Telimar-
jem iz Palerma (8 : 23). »Tek-
ma je bila težka, za nami je 
veliko število tekem, kar se 
nam je zagotovo poznalo, saj 
imamo zelo mlado ekipo. Z 
napadom smo tokrat lahko 

zadovoljni, saj smo dosegli 
največ golov na eni tekmi na 
celotnem turnirju, podobno 
kot proti Honvedu pa smo 
spet slabše igrali v obram-
bi. Preveč golov smo preje-
li tudi iz protinapadov, je pa 
težko igrati, če je toliko iz-
ključitev, še zlasti vratarju. 
Tu so odločale tudi izkušnje 
in njihova kakovost, v tem 
elementu igre so bili uspe-
šnejši od nas, verjamem pa, 

da bo to dobra šola za nap-
rej,« je po zadnji tekmi po-
vedal Jure Beton, kapetan in 
vratar AVK Triglav. Najbolj-
še štiri ekipe iz vsake sku-
pine se uvrstijo v naslednji 
krog, peto in šesto moštvo 
pa bosta sezono lahko nada-
ljevali v novoustanovljenem 
pokalu LEN Challenger. V 
Kranju so prvo mesto osvo-
jili vaterpolisti Teama Stras-
bourg, drugo Honveda, 

tretje Telimarja, četrto Va-
lisa, peto Terrasse in šesto 
AVK Triglav.

V petek pred srečanjem 
Triglava in Strasbourga je 
potekal žreb slovenskega 
članskega pokalnega tek-
movanja. V njem tudi letos 
nastopa šest moštev, naslov 
iz pretekle sezone pa branijo 
Kranjčani. Pokal se bo začel 
9. novembra, s finalom pa 
zaključil 17. decembra.

Maja Bertoncelj

Kranjčanom (v svetlejših kapah) ni uspelo premagati nobenega nasprotnika. Visok poraz so 
doživeli tudi z madžarskim Honvedom iz Budimpešte. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – S Tekom na 
Lubnik se je 8. oktobra za-
ključila letošnja serija Go-
renjska, moj planet. Šest te-
kov, za zaključek tokrat trail 
iz Škofje Loke na Lubnik in 
nazaj v cilj. V pokalu sta slavi-
la Tilen Dobnikar in Marija-
na Štrukelj (Mravlce), zma-
govalci Lubnika pa so Pri-
mož Piškur (AD Olimpik) 
in Urša Trobec (KGT Papež) 
na daljši ter Aleš Udovič in 
Tina Klinar (KGT Papež) na 
krajši progi.

Osmič pritekli do konca
Tradicija Teka na Lubnik 

sega v sedemdeseta leta prej-
šnjega stoletja, vmes je bil 
celo del državnega prvenstva 
v gorskih tekih, nato pa je or-
ganizacija v devetdesetih le-
tih zamrla. Znova so ga obu-
dili in letos je v novi izved-
bi potekal drugič. »Nastopi-
lo je 56 tekačev, skoraj tre-
tjina prvič. S tem smo zado-
voljni, seveda pa si želimo, 
da bi število prišlo vsaj čez 

sto,« je povedal Igor Draku-
lić, vodja prireditve, ki je po-
tekala v organizaciji Društva 
Tek 4 mostov, Planinskega 
društva Škofja Loka in Špor-
tne zveze Škofja Loka.

Tek na Lubnik je bil v kro-
žni različici prvič del tekaške 
serije Gorenjska, moj pla-
net, ki se je zaključila prav v 
Škofji Loki. Začela se je v Tr-
žiču in se nadaljevala v Trzi-
nu, Mošnjah, Radovljici in 
Kranjski Gori. Odpadel je 
tek na Vrhniki. »Že osmič 
smo pritekli do konca. Se-
rija je lep izziv in se je lepo 
prijela. Se je pa seveda treba 
ves čas truditi. Na začetku je 
bil eden glavnih izzivov pri-
dobivanje sponzorjev, ki se 
jim ob tej priložnosti zahva-
ljujem za podporo. Serijo iz-
datno podpira tudi Fundaci-
ja za šport. V letošnji sezo-
ni je bilo organiziranih šest 
tekov. Za zaključne nagrade 
so morali udeleženci izpol-
niti pogoj vsaj štirih. To je 
uspelo tridesetim. Osem jih 
je bilo na vseh tekih. Za točk-
ovanje je štelo pet najboljših 

uvrstitev. S sezono smo lah-
ko zadovoljni,« je dejal Aleš 
Šubic, koordinator serije 
Gorenjska, moj planet.

Zmagovalca Gorenjca
Skupna zmagovalca sta 

prvič Tilen Dobnikar s Spo-
dnjega Brnika in drugič 
Marijana Štrukelj iz Trži-
ča. »Tečem šele štiri leta 

in pol. Najprej sem se od-
ločila za hujšanje, potem 
pa sem si rekla, da bo tre-
ba okrepiti tudi mišice, in 
izbrala tek. Vztrajam. Šla 
sem celo že na maraton, 
lani sem se prvič udeleže-
vala tekov v sklopu Gorenj-
ske, moj planet in postala 
skupna zmagovalka. Pridru-
žila sem se tekaški skupini 

Mravlce in ugotovila, da je 
lahko tek prav zabaven. Ve-
liko mi pomeni, da se dobro 
počutim in da sem del teka-
ške srenje, če je pa še rezul-
tat dober, je pa veselje še to-
liko večje. Na Teku na Lub-
nik sem bila prvič. Trasa ni 
najlažja. Dokler bom zdra-
va, bom ostala v gibanju. Ci-
lje si postavljam sproti,« je 

povedala Marijana Štrukelj. 
Športna zgodba Tilna Dob-
nikarja pa je drugačna. »Do 
18. leta sem igral nogomet, 
nato sem se začel ukvarja-
ti z atletiko. Na tekih Go-
renjska, moj planet sem le-
tos sodeloval prvič. Junija 
sem prišel iz vojske, nasto-
pil najprej na Mošenjskem 
teku in nato na vsaki tekmi 
tekel hitreje. Dobil sem mo-
tivacijo za naprej. Moja na-
slednja tekma bo deset ki-
lometrov na Ljubljanskem 
maratonu, kjer bi rad tekel 
pod 31 minutami,« je pojas-
nil tekač, zelo hiter pred-
vsem na ravninskih tekih. 
Pred kratkim je na Konji-
škem maratonu deset kilo-
metrov pretekel v času 31:33 
in bil skupno na četrtem 
mestu – vsega deset sekund 
za zmagovalcem.

Druga v skupnem seštev-
ku serije Gorenjska, moj 
planet 2022 sta bila Teja 
Muha in Primož Piškur (AD 
Olimpik), tretja pa Jerne-
ja Rozman (Mravlce) in An-
drej Mikelj (Modri dirkači).

Serija tekov Gorenjska, moj planet se je prvič zaključila v Škofji Loki. Skupna zmagovalca sta prvič Tilen Dobnikar in drugič Marijana Štrukelj.

Kranj – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so odigrali tekme 
celinskega pokala. V prvi so s 5 : 1 (1 : 0, 2 : 1, 2 : 0) premagali 
turškega prvaka Buz Adam, med strelce pa so se vpisali Eric 
Pance, Andrei Galushkin, Rudolfs Polcs, Luka Ulamec in David 
Planko. S 7 : 1 (1 : 1, 3 : 0, 3 : 0) so v drugem srečanju premagali 
HK Vojvodina iz Novega Sada, zadetke pa so dosegli: dva 
Rudolfs Polcs, po enega pa Gašper Glavič, David Planko, Luka 
Ščap, Žiga Urukalo in Andrei Galushkin. Na tretji tekmi so za 
nasprotnika imeli domačina Asiago, ki je bil boljši in zmagal s 
5 : 2 (2 : 1, 2 : 0, 1 : 1), zadela sta Gaber Glavič in Erik Svetina. 
V 3. krog so se uvrstili hokejisti Asiaga, Jeseničani pa so zaradi 
odstopa kazahstanskega prvaka in boljše razlike v golih prav 
tako napredovali v nadaljnje tekmovanje.

Jeseničani vendarle napredovali

Kranj – Nogometaši v Prvi 
ligi Telemach so odigrali 
tekme 13. kroga. Domžale so 
doma igrale z Bravom. Tek-
ma se je končala brez zadet-
kov. Kalcer Radomlje je go-
stoval pri Muri in izgubil s 3 
: 0. Na lestvici vodi Olimpi-
ja, Domžale so šeste, Kalcer 
pa osmi.

V drugi ligi so bile tekme 
12. kroga. Nogometaši Rol-
teka Dob so pripravili prese-
nečenje in s 3 : 2 premagali 
do tedaj vodeči Aluminij. Za 
Roltek Dob so v polno zadeli 
Gašper Petek, Gašper Černe 
in Luka Gajič. Srečanje med 
ekipo Kety Emmi & Impol 

Bistrica in Triglav Kranj se 
je končalo z 1 : 1, za Triglav 
pa je zadel Oliver Kregar. V 
vodstvu je Krka, Roltek Dob 
je deveti, Triglav Kranj pa 
trinajsti. V slovenski ženski 
nogometni ligi so bile odi-
grane tekme 7. kroga. Rezul-
tata gorenjskih ekip: ŽNK 
Ljubljana – ŽNK Cerklje 2 : 
0 in ŽNK Radomlje Medex – 
ŽNK Olimpija 1 : 1.

V tretji slovenski nogome-
tni ligi – zahod so gorenjske 
ekipe v 10. krogu dosegle 
naslednje rezultate: Škofja 
Loka – Brda 1 : 1, Tinex Šen-
čur – Sava Kranj 2 : 0, Šobec 
Lesce – Dren Vrhnika 0 : 2, 
TKK Tolmin – Visoko 6 : 0 in 
Adria – Eksist Žiri 1 : 0.

Domžalčani do točke

Maja Bertoncelj

Na zaključku serije Gorenjska, moj planet v Škofji Loki so razglasili tudi najboljše v skupnem 
seštevku. Na sliki (od leve): Primož Piškur, Tilen Dobnikar, Marijana Štrukelj in Jerneja 
Rozman, manjkata Teja Muha in Andrej Mikelj, ki ju na Teku na Lubnik ni bilo. / Foto: Tina Dokl

Tekaška serija Gorenjska, moj planet Gorenjcema

Kamnik – V derbiju tretjega kroga Sportklub prve odbojkarske 
lige so odbojkarji Calcita Volleyja gostovali v ljubljanski dvo-
rani Tivoli. S 3 : 1 (13, 17, -24, 23) jih je premagal ACH Volley. 
V prihodnjem krogu bodo Kamničani 22. oktobra ob 17.30 
gostili Merkur Maribor.

Kamniški odbojkarji izgubili derbi

Maja Bertoncelj

Kranjčani so osvojili 
šesto mesto in bodo 
evropsko sezono 
lahko nadaljevali v 
novoustanovljenem 
pokalu LEN Challenger.
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Slavko in Aleksander praznujeta

V prvi polovici meseca ok-
tobra sta okroglo obletni-
co slavila zvesta člana Špor-
tnega društva Gorenjski glas 
Slavko Zupanc in Aleksan-
der Česnik.

Aleksander je rojen v Aj-
dovščini in tudi mladost je 
preživel tam. Aktivno je tre-
niral nogomet in branil vrata 
za nekaj klubov (tudi za Pri-
morje). Mama mu je umrla 
pri 18 letih, torej takrat, ko 
fant morda mamo najbolj 
potrebuje, čeprav se tega 
ne zaveda. Na srečo je prav 
v tem obdobju veliko kole-
saril s specialko. To je bilo 
obdobje, ko je bila na Vipa-
vskem najbolj znana tekma 
Ajdovščina–Col in je na tek-
mah zmagoval Valter Bon-
ča. Tudi Sandro, kot ga kli-
čemo kolesarski prijatelji, 
je šel rad na tekmo. Njegove 

prve specialke so bile Rogo-
ve, modeli Maraton, Perso-
nal in nato Sprint. Sam pra-
vi, da je veliko kolesaril do 
leta 1986, ko ga je bodoča 
žena zvabila na Gorenjsko. 
Potem so mu družinske ob-
veznosti in avtoličarska de-
lavnica vzele preveč časa in 
je kolo za nekaj časa posta-
vil v kot. Pred petimi leti pa 
ga je znanec povabil v druž-
bo kolesarjev Gorenjskega 
glasa. Od takrat ne zamudi 
torkovega srečanja. Na kole-
su mu uspe narediti od pet 
do sedem tisoč kilometrov 
na leto, najljubša trasa na 
Gorenjskem je na Lubnik 
oziroma »do Naceta«. Jese-
ni in pozimi se ob koncih te-
dna najraje vozi v Ajdovšči-
ni, kjer ima vikend. Na do-
pust pri Zadru (Vrsi Mulo 
pri Ninu) vzame tudi kolo. 
Na Pag se pelje do mesta 
Pag, od Masleniškega mosta 

se je peljal do Vranskega je-
zera. Kolesari zjutraj, saj je 
kasneje vroče.

Tudi Slavko Zupanc je ak-
tiven član Glasove kolesarke 
druščine. Ker je po izobrazbi 
računalničar, je administra-
tor našega foruma in zadol-
žen za obveščanje članov. V 
mladih letih je treniral pla-
vanje in vaterpolo. Zdaj gre 
redko v bazen. Poleti raje 
sede na kolo in letno preko-
lesari pet tisoč kilometrov, 
od tega približno pol na spe-
cialki, saj je je tudi navdušen 
popotni kolesar. Tako ima 
poleg Glasove še dve bolj po-
potniški kolesarski druščini.

Prva se imenuje Arkolo-
nauti in jo vodi prijatelj Mi-
lan Selan z Vrhnike. S ko-
lesom potujejo tudi do 14 
dni in na dan prekolesari-
jo do 120 kilometrov, kar je 
za skupino do 16 kolesar-
jev veliko. Vozijo tudi po 

makadamih, zato special-
ka za tako potovanje ni pri-
merna. Letos so kolesarili v 
Franciji ob reki Loari in nato 

zavili proti Atlantskemu 
oceanu. Pri mestu La Ro-
chelle so nato kolesaril ob 
Atlantiku do Bordeauxa in 

ob kanalu (ki so ga naredili 
okrog leta 1800) ob reki Ga-
roni, ki povezuje Atlantik in 
Sredozemsko morje, nato 
ob mestu Toulouse in nap-
rej po kanalu do pristanišča 
Sète ob mestu Montpellier, 
ki leži na obali Sredozem-
skega morja.

Drugo skupino sestavlja-
jo predvsem zakonski pari, v 
njej pa kolesarjenje ni tako 
zahtevno kot s prvo skupi-
no. Letos so šli ob reki Do-
navi od Passaua do Budim-
pešte, za traso pa so potrebo-
vali sedem dni. Slavkova naj-
ljubša trasa na Gorenjskem 
pa je Kranj–Besnica–Rov-
te–Podnart–Ljubno–Brdo–
Hudo–Senično–Bašelj–Ča-
dovlje–Hraše–Tatinec–Kok-
rica–Kranj. V Glasovi kole-
sarki druščini smo veseli, 
da Slavko in Aleksander ko-
lesarita z nami in da se čim 
večkrat srečamo na kolesu.

Grega Flajnik

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

Številna avstrijska smu-
čišča nudijo obilo užitkov 
tudi pohodnikom, saj so pla-
ninske poti izjemno lepo 
urejene in markirane. Eno 
takih smučišč je Goldeck. 
Na današnji turi se bomo 
povzpeli na istoimenski vrh, 
ker pa bomo prehodili ce-
loten greben, bo bera naših 
dvatisočakov večja, saj bomo 
obiskali kar tri.

V Avstrijo vstopimo skozi 
predor Karavanke in vožnjo 
po avtocesti nadaljujemo 
do izvoza Paternion, kjer že 
opazimo prve oznake za Gol-
deck Panoramastrasse. Ces-
ta je plačljiva, 15 evrov. Izho-
dišče naše ture je parkirišče 

Seetal na nadmorski višini 
1883 metrov. Do sem se tudi 
da pripeljati z avtom.

Začetek naše poti je ma-
kadamska cesta, po kate-
ri pelje pot št. 286. Cesta se 
najprej malce spusti, nato 
pa povzpne in zelo hitro nas 
pripelje do planine Kapelle-
ralm, 1854 m n. m. Na pla-
nini stopimo na planinsko 
pot, ki se na začetku zmerno 
vzpne, nato pa preči pobo-
čja in se začne spuščati proti 
drugi planini Gusenalm, na 
višini 1740 m n. m. Gremo 
povsem mimo koče, čez nje-
no dvorišče in na drugi stra-
ni nadaljujemo vzpon. Smo 
na poti št. 210. Najprej sle-
di vzpon, nato kratko preče-
nje travnatega pobočja, ko 

dosežemo grebensko pot in 
zavijemo desno. Vzpon čez 
travnik nas pripelje do goz-
da, skozi katerega se vzpe-
nja prijetna pot. Okoli nas so 
sami macesni, ki v jesenskih 
mesecih rumeno žarijo. V 
mesecu oktobru smo na teh 
prostranih pobočjih nabira-
li in jedli borovnice in bru-
snice. Ko iz gozda pridemo 
na plano, sledimo stezi, ki 
gre po grebenu, in doseže-
mo Seetaler Nock, 2130 m 
n. m. Z njega se spustimo 
in se mimo koče povzpne-
mo še na vrh Goldeck, 2142 
m n. m. Na vrhu je ogro-
men kovinski križ. Goldeck 
je izjemen razglednik, saj se 
nam odpre pogled na Ziljske 
Alpe, na Karnijske Alpe, del 

Visokih Tur, gorovje Nock-
berg in Miljsko jezero (Mil-
lstättersee).

Z vrha nadaljujemo po gre-
benu. Najprej se strmo spus-
timo. Sestop zahteva malce 
pozornosti, nato pa sledimo 
prečni poti do sedla, kjer nas 
markacije usmerijo levo. Pre-
čimo pobočje neimenovane-
ga vrha, dosežemo še eno se-
dlo, naš naslednji vrh pa se že 

vidi v daljavi. Mimo številnih 
možicev pridemo na Mar-
tennock, 2039 m n. m. Ste 
kdaj še en vrh dvatisočaka do-
segli tako, da ste sestopali? Na 
vrhu stoji ogromen 18-metr-
ski križ, na katerem piše, da 
je čuvaj gorskega sveta.

Z Martennocka sestopi-
mo po poti št. 275 nazaj do 
parkirišča Seetal. Najbolje 
je, da se držimo desne poti, 

ki nas pripelje do dovozne 
ceste, ki pelje pod vrh Gol-
decka. Dve serpentini pre-
hodimo po njen, nato pa se 
čez travnato pobočje, ob og-
raji, spustimo do parkirišča.

Nadmorska višina: 
maks. 2142 m
Višinska razlika: 500 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost:  

Pogled proti vrhu Goldecka, vmesni vrh je Seetalernock. / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Jesenske barve na izhodišču Seetal / Foto: Jelena Justin Žareči macesni so na celotni poti do vrha. / Foto: Jelena Justin

Aleksander (desno) in Slavko na enem izmed zadnjih 
letošnjih torkovih srečanj / Foto: Grega Flajnik

Urejeno smučišče na eni strani, na drugi pa kopica lepih planinskih poti. 
Izjemno barvito v jesenskem času. Če goro obiščemo vsako leto, lahko 
vidimo, da tudi jesen ni vedno enaka.

Razgledno smučišče
Planinski izlet: Goldeck (2142 m n. m.)
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Spodnje Jezersko – Dru-
štvo rejcev ovc jezersko-
solčavske pasme je v nedeljo 
na Testni postaji Jezersko 
na ekološki Kovkovi kme-
tiji pripravilo tradicional-
no, že enaindvajseto dražbo 
plemenskih ovnov jezersko-
solčavske pasme.

Sedem ovnov so izločili
Na testni postaji vzrejajo 

ovne po posebnem, od dr-
žavnih ustanov odobrenem 
in nadzorovanem rejskem 

programu, pri katerem da-
jejo poudarek reji v narav-
nem okolju, predvsem pla-
ninski paši. Letos je bilo na 
testu trideset ovnov, izmed 
katerih je republiška komi-
sija za priznavanje pleme-
njakov na podlagi ugotovi-
tev in rezultatov testa izbra-
la triindvajset ovnov, ki so 
pridobili licenco za naravni 
pripust; sedem pa jih je iz-
ločila zaradi nižjega priras-
ta, slabšega semena in kon-
stitucijskih napak.

Na dražbi je bilo dvaj-
set ovnov, ki jih je komisija 

razvrstila v kakovostne raz-
rede, od katerih je bila odvi-
sna tudi izklicna cena. V ra-
zredu1A ni bilo nobenega 
ovna, v razredu 1B je bil eden 
(iz reje Petra Žemva z Bleda) 
z izklicno ceno 220 evrov, v 
razredu 2A štirje z izklic-
no ceno 200 evrov, v razre-
du 2B deset po 170 evrov in 
v razredu 3A pet ovnov z iz-
klicno ceno 150 evrov.

Za najdražjega ovna 245 
evrov

Za dražbo je bilo kar ve-
liko zanimanje. Od dvajse-
tih ovnov so jih prodali štiri-
najst, od tega le tri po izklic-
ni ceni, preostale pa draž-
je. Prodali so vseh šest naj-
bolje ocenjenih ovnov, za 
najdražjega je kupec odštel 
245 evrov ali 45 evrov več od 
izklicne cene. Zanimivo: la-
stnika je zamenjal tudi edini 
črni oven. Kupci so si ovne 
natančno ogledali »v živo«, v 
veliko pomoč pri odločitvi za 
nakup pa jim je bil katalog, 
kjer so za vsakega ovna do-
bili rodovne podatke, rodov-
ne podatke njegovih staršev, 
podatke o prirastu v času te-
stiranja, o plemenski vred-
nosti, kvaliteti volne, oceno 
zunanjosti ...

Kot je povedal Janez 
Smrtnik, vodja testne posta-
je in gospodar Kovkove kme-
tije, sicer pa tudi predsednik 

Društva rejcev ovc jezersko-
solčavske pasme, je letošnje 
poletje zaznamovala huda 
suša, zaradi katere so med 
testom morali trop plemen-
skih ovnov pogosto seliti, 
da so mu zagotovili dovolj 

paše. Z vodo pa ni bilo no-
benih težav.

Na dražbi jagnjic prodali 
bolj malo

Že prejšnji teden je bila 
v okviru Festivala volne 

Bicka v Solčavi dražba ple-
menskih jagnjic, starih od 
pet do osemnajst mese-
cev. Na dražbi je bilo osem-
najst jagnjic, od tega deset 
po izklicni ceni 130 evrov 
in osem po ceni 120 evrov. 
Prodali so le tri jagnjice. 
»Rejci se v sedanjih raz-
merah več odločajo za pro-
dajo ovc kot za nakupe, saj 
jim zaradi suše primanjku-
je krme ali so z njo bolj na 
tesnem,« je razplet draž-
be komentiral predsednik 
društva Janez Smrtnik.

Cveto Zaplotnik

Kupci so interes za nakup ovna izkazali z dvignjeno tablico. Če je bilo kupcev več, je ovna 
dobil tisti, ki je z dvignjeno tablico vztrajal do konca in ponudil največ. / Foto: Cveto Zaplotnik

Mekinje – Na dvorišču 
mekinjskega samostana je 
v soboto potekal Praznik 
drobnice, ki so ga pripravi-
li člani Društva rejcev drob-
nice Kamnik. Z zanimivim 
dogajanjem so želeli pouda-
riti pomen dejavnosti rejcev. 
Tako so si obiskovalci lahko 
ogledali razstavo ovc, delo 
ovčarskega psa, prikaz stri-
ženja ovc in se tudi spreho-
dili med stojnicami, na kate-
rih so lahko pokusili in kupi-
li izdelke iz ovčjega ali kozje-
ga mleka, mesa, pa tudi vol-
nene izdelke.

Kot je povedala Marjana 
Cvirn, glavna organizator-
ka, sicer pa tajnica kamni-
škega društva in tudi uredni-
ca revije Drobnica, so prire-
ditev pripravili tudi v počas-
titev dvajsetletnice delova-
nja društva, ki so jo sicer pra-
znovali že v lanskem letu, a je 

zaradi epidemije niso mog-
li primerno zaznamovati. 
»Reja drobnice ima na Kam-
niškem lahko svetlo priho-
dnost. Naši pašniki in bre-
govi kar kličejo po ovcah in 
kozah in k sreči je pri nas kar 
nekaj rejcev, ki to vidijo in te 
travne površine tudi obdelu-
jejo z drobnico,« je povedala 

Cvirnova in dodala, da se jim 
je v zadnjem času pridružilo 
kar nekaj mladih članov, ki 
bodo lahko nadaljevali delo 
starejših članov.

To nam je potrdil tudi 
predsednik društva Janez 
Pavlič, ki je zadovoljen s 
tem, da število rejcev na 
Kamniškem rahlo raste. S 

takšnimi dogodki, kot je po-
tekal v soboto, pa želijo tudi 
ozaveščati o pomenu drob-
nice. »Med ljudmi je še ved-
no razširjena misel, da je 
ovčje meso čudnega oku-
sa, in s takšnimi dogodki 
poskušamo razbijati tudi 
te mite,« pravi predsednik 
kamniških rejcev drobnice.

V zadnjem času se ti sre-
čujejo tudi s težavami, ki jih 
predstavlja divjad. Kot nam 
je povedal Pavlič, so ime-
li na območju Menine ne-
kaj težav predvsem z med-
vedom, v preteklih letih pa 
so škodo povzročali tudi 

izpuščeni psi, čeprav je v 
zadnjem času tega manj.

Obširneje je o izzivih 
kmetov in še posebno rejcev 
spregovoril Roman Savšek, 
predsednik Zveze društev 
rejcev drobnice Slovenije, 
ki je poudaril tudi širjenje 
volka. »Število zveri se iz 
leta v leto povečuje. Še po-
sebno veliko težavo predsta-
vlja širjenje volka, ki se ne 
upravlja, rejcem pa povzro-
ča veliko škodo,« je pove-
dal med drugim in pohva-
lil aktivnosti kamniškega 
društva pri popularizaciji 
vloge drobnice.

Kamniško društvo rejcev drobnice je v Samostanu Mekinje pripravilo Praznik 
drobnice s pestrim programom in ponudbo, ki je privabil precejšnje število 
obiskovalcev.

Aleš Senožetnik

Na dražbi plemenskih ovnov jezersko-solčavske pasme na Spodnjem Jezerskem je bilo naprodaj dvajset ovnov z licenco za naravni pripust, prodali 
so jih štirinajst, večino med njimi po višji ceni od izklicne.

Dražba ovnov je dobro uspela

Najbolje ocenjenega ovna sta pred kupce privedla Pavel 
Smrtnik (desno) in Lan Karničar. / Foto: Cveto Zaplotnik

Praznik drobnice v Mekinjah

Odprtje je povezoval Valentin Zabavnik, spregovorila pa sta 
tudi predsednik zveze društev Roman Savšek in predsednik 
kamniških rejcev drobnice Janez Pavlič. / Foto: Aleš Senožetnik

Obiskovalci so imeli možnost pokusiti ovčji sir in druge 
dobrote. / Foto: Aleš Senožetnik

Železniki – Kmetijsko-gozdar-
ski zavod Kranj bo v sodelo-
vanju z Občino Železniki ta 
teden pripravil štiri predavanja 
za kmetovalce. Vsa predava-
nja bodo potekala po spletni 
aplikaciji Zoom. Jutri, v sredo, 
ob 9. uri bo predavanje Franci-
ja Pavlina o reji telet, uro kas-
neje pa predavanje Tomaža 
Cöra z naslovom Kako do bolj-
šega poslovanja na kmetiji. V 
petek bo ob 9. uri predavanje 
Marije Kalan o kmetovanju na 
vodovarstvenih območjih, uro 
kasneje pa predavanje Toneta 
Pečariča o sajenju in oskrbi sa-
dnih dreves. Vsi, ki bi se radi 
udeležili predavanj, lahko do-
bijo dodatne informacije in 
povezave do spletne aplikacije 
pri svojih kmetijskih svetoval-
cih ali po telefonu 04 511 27 04 
oziroma na elektronskem na-
slovu tomaz.cor@kr.kgzs.si.

Štiri predavanja za 
kmetovalce

Kranj – V soboto, 15. oktobra, 
je bil mednarodni dan žensk 
na podeželju. Zveza kmetic 
Slovenije vsako leto ob tem 
dnevu razglasi kmetico leta, 
letos bo razglasitev 26. okto-
bra v Zagorju ob Savi. 

Mednarodni dan žensk 
na podeželju

Predsednik društva in vodja testne postaje Janez 
Smrtnik se je pisno zahvalil vsem, ki so najbolj 
zaslužni za delovanje alternativne testne postaje na 
Jezerskem. Ocenjuje, da je na Jezerskem okrog štiristo 
ovc jezersko-solčavske pasme oziroma več, kot jih je 
bilo pred desetimi leti.
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V dolino dvakrat pospremili 
izgubljene planince
Gorski reševalci so imeli tudi zadnji konec tedna polne roke dela. Med drugim so izgubljenim 
planincem na območjih Prisojnika in Gabrske peči pomagali poiskati pravo pot v dolino.

Kranjska Gora – Lepo je-
sensko vreme še vedno 
mnoge zvabi v gore, pove-
čan obisk gora pa posledič-
no pomeni tudi več dela za 
gorske reševalce. V Gorski 
reševalni zvezi Slovenije so 
tako pojasnili, da so samo 
v soboto opravili osem in-
tervencij. Poglejmo najpo-
membnejše.

V soboto popoldne je v 
gozdu na Pokljuki osebo 

obšla slabost. Gorski reše-
valci iz Radovljice ter zdru-
žena ekipa gorske reševalne 
zveze in helikopterske nujne 
medicinske pomoči so jo na 
kraju oskrbeli, s helikopter-
jem Slovenske vojske pa so 
jo prepeljali v dolino do re-
ševalcev Nujne medicinske 
pomoči Bled. Zvečer, okoli 
19.30, sta pri sestopu s Pri-
sojnika tuja planinca zašla s 
poti. Kljub temi so ju kranj-
skogorski gorski reševalci 

našli in ju nepoškodovana 
pospremili v dolino. Z ozna-
čene poti so v soboto zvečer 
na Gabrski peči zašle tudi tri 
planinke. Precej izmučenim 
planinkam so na pomoč pri-
skočili kamniški gorski re-
ševalci in jih nepoškodova-
ne pospremili do nihalke na 
Veliki planini, ki jih je odpe-
ljala v dolino.

V nedeljo se je plani-
nec zaplezal v ferati Jer-
man v Gozdu - Martuljku. 

Posredovali so gorski reše-
valci iz Kranjske Gore in 
mu pomagali pri sestopu. 
Poškodovanih ni bilo. Pri 
sestopu z Lajnarja na Sori-
ški planini pa si je planinka 
pri zdrsu poškodovala gle-
ženj. Na kraju so jo oskrbe-
li pripadniki Gorske reše-
valne službe Škofja Loka, ki 
so jo prenesli do glavne ces-
te, kjer jo je prevzela ekipa 
Nujne medicinske pomoči 
Škofja Loka.

Simon Šubic

S helikopterjem Slovenske vojske so v soboto s Pokljuke odpeljali osebo, ki jo je obšla 
slabost. / Foto: Tina Dokl

Olševek – »V petek dopol-
dne je pritlične prostore po-
družnične šole na Olševku 
zajel požar. Alarmu in klicu 
v sili na številko 112 je sledila 
evakuacija okoli sto otrok, ki 
so v spremstvu učiteljic za-
pustili zadimljene prostore 

in se zbrali na varnem mes-
tu na igrišču za šolo,« tako 
bi lahko opisali takratno do-
gajanje na podružnični šoli 
na Olševku, a na srečo je bila 
le vaja, s katero so otroci iz-
kusili, kako bi bilo v primeru 
požara, gasilci pa so se urili 
in krepili medsebojno sode-
lovanje.

Pri vaji so sodelovali ga-
silci prostovoljnih gasilskih 
društev severnega dela šen-
čurske občine, in sicer PGD 
Olševek, Hotemaže, Visoko - 
Milje, Srednja vas, poleg teh 
pa še PGD Šenčur kot osre-
dnja občinska enota. Letos 
so se prvič pridružili tudi po-
klicni gasilci Gasilsko reše-
valne službe Kranj, vsakok-
rat pridejo tudi kranjski po-
licisti in kinolog, tokrat iz Ki-
nološkega društva Duplica.

Kot je povedal vodja vaje 
in poveljnik PGD Hotema-
že Boštjan Volčjak, je sce-
narij vaje predvideval še, da 
so učenci enega od razredov 
ujeti v prvem nadstropju, v 
vsakem od razredov sta dva 
učenca pogrešana, trije so 
bili poškodovani – skupno 
so tako morali rešiti prib-
ližno trideset oseb. Učence, 
ujete v prvem nadstropju, so 

skozi okno rešili z avtolestvi-
jo, druge so varno pospre-
mili skozi glavni vhod šole. 
»Gre za precej zahtevne raz-
mere, saj je požar zajel stav-
bo, kjer je veliko oseb, poleg 
tega so to otroci, ki jih v ta-
kih primerih lahko zajameta 
strah in panika,« je pojasnil 
Volčjak. Ko so gasilci, okoli 
trideset prostovoljnih in dva 
poklicna, požar uspešno po-
gasili, je nastopil kinolog, ki 
je skupaj s psom pregledal 
vse prostore – iskala sta mo-
rebitne pogrešane osebe.

Kot je še povedal Volčjak, 
vajo evakuacije na osnov-
ni šoli izvajajo že vrsto let 
v mesecu oktobru, ki je me-
sec požarne varnosti. »Ot-
roci in tudi učitelji tako do-
bijo neposredno izkušnjo 
požara, če bi do njega res 
prišlo, pa se bodo znali bo-
lje odzvati,« je dejal. Po-
jasnil je še, da se v prime-
rih požara, kjer so priso-
tni otroci, zahteva večja po-
zornost pri evakuaciji, da 
ne pride do dodatnih po-
škodb in pogrešanih oseb. 

»Evakuacija mora poteka-
ti mirno in brez panike. 
Učitelji morajo nadzorova-
ti svoj razred, otroci jih mo-
rajo poslušati, biti mirni in 
striktno upoštevati njihova 
navodila,« je še dodal.

Poleg tega s tovrstnimi va-
jami po Volčjakovih bese-
dah mladim predstavijo delo 
gasilcev in jih povabijo, da se 
jim pridružijo. »Le z vklju-
čevanjem mladih lahko pro-
stovoljna gasilska društva ži-
vijo in delajo dalje,« je še do-
dal.

V oktobru, mesecu požarne varnosti, se tudi po Gorenjskem vrstijo požarne 
vaje. V petek je vaja gašenja in evakuacije v organizaciji Prostovoljnega 
gasilskega društva Hotemaže potekala tudi na Podružnični šoli Olševek.

Kranj – Kranjski policisti obravnavajo moškega, osumljenega 
storitve kaznivega dejanja drzne tatvine. Prijeli so ga v nedeljo 
ponoči, ko je vstopil v stanovanje v stanovanjskem bloku na 
območju Kranja. Ker je pri sebi imel vsoto denarja, katerega 
izvora ni hotel pojasniti, obstaja verjetnost, da je podobna 
dejanja storil tudi v drugih stanovanjih, hišah ali avtomobilih 
na območju Kranja. Policija zato poziva morebitne oškodo-
vance, naj pokličejo na Policijsko postajo Kranj na številko 
04 2336400 ali 113.

Sumijo ga, da je vlamljal tudi drugje

Torovo – Gorenjski policisti 
so pred dnevi v sodelova-
nju s policisti Specializirane 
enote za nadzor prometa, in-
špektoratom za infrastruk-
turo in podjetjem CESTEL v 
okviru evropskega nadzora 
Truck & Bus na Torovem iz-
vedli poostren nadzor tovor-
nih vozil in avtobusov. Kon-
trolirali so 34 vozil in njiho-
vih voznikov. Pri tem so od-
redili 27 preizkusov alkoho-
liziranosti, ki so bili vsi ne-
gativni, in en preizkus za 

ugotavljanje prepovedanih 
drog, ki je v organizmu po-
kazal prisotnost prepoveda-
nih drog. Stehtali so sedem-
najst tovornih vozil.

V nadzoru so policisti in 
inšpektorji ugotovili 21 kr-
šitev zaradi tehnično ne-
izpravnega vozila, nepra-
vilnega priklopa mehaniz-
ma na tahografu, prekorači-
tev hitrosti, prekoračene naj-
večje dovoljene mase vozila, 
neupoštevanja prometne si-
gnalizacije, nepravilno ozna-
čenega tovora in izrednega 
prevoza brez dovoljenja.

V nadzoru ugotovili 
več kot dvajset kršitev
Simon Šubic

Maša Likosar

Učence, ujete v prvem nadstropju, so skozi okno rešili z avtolestvijo. / Foto: Tina Dokl

Ko zagori v osnovni šoli

Evakuacija otrok ob spremstvu učiteljice / Foto: Tina Dokl

V nedeljo popoldan je 
v planinskem domu 
v Kamniški Bistrici 
na podstrešju zagorel 
pralni stroj. Požar so 
pogasili osebje in gasilec 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Kamniška 
Bistrica. Na kraj požara 
so prispeli tudi drugi 
gasilci iz Kamniške 
Bistrice in Kamnika, 
ki so s termovizijsko 
kamero pregledali 
požarišče in iznesli 
pogoreli stroj.

Kranj – Kranjski prometni policisti so v soboto ustavili voz-
nika, ki se jim je pri kontroli predstavil za drugo osebo. Želel 
jih je namreč zavesti, ker ni imel vozniškega dovoljenja. Ko 
so policisti to ugotovili, so mu zasegli vozilo, v katerem so za 
nameček našli šestnajst steklenic žgane alkoholne pijače in 
mesne izdelke, za katere voznik ni znal pojasniti izvora. Kot so 
kasneje ugotovili, jih je ukradel v trgovinah v Kranju. Policisti 
so zoper voznika podali kazensko ovadbo, poleg tega pa zoper 
njega vodijo prekrškovni postopek. Drugemu vozniku pa so 
kranjski prometni policisti v soboto zasegli manjšo količino 
marihuane. Zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

Policistom se je predstavljal za nekoga drugega
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TROJNI PRAZNIK 
BALANTIČEVIH

Le redko se zgodi, 
da bi za eno pra-
znovanje vsota ju-
bilejnih let prese-
gla število dvesto. 

To srečo in čast so dočaka-
li v družini Matevža, uradno 
Mateja Balantiča in žene 
Marije. Matevž je bil star 
devetdeset let, Marija, ki je 
za domače in znance Mari, 
pa je dočakala osemdeset 
let. Tem spoštljivim letom 
sta dodala še 60-letnico za-
kona. Kdor ju pozna, se po-
gosto vpraša, od kod jima 
še toliko energije. Po svojih 
močeh skrbita za dom. Ni-
koli jima ni bilo odveč pos-
krbeti za vnuke in sedaj za 
pravnuke. Matevž še ved-
no uživa v svojem najljub-
šem konjičku: v rezbarje-
nju. Kar nekaj hiš in cerkva 

krasijo vrata z Matevževimi 
rezbarijami in v kar števil-
nih domovih za božič pos-
tavijo Matevževe jaslice. Ko 
jima dopušča čas in si za-
želita miru, se umakneta v 
svoj priljubljeni kotiček na 
savudrijski obali.

Na praznično srečanje sta 
jubilanta povabila domače, 
sorodnike in prijatelje. Med 
njimi je bila tudi žena Ma-
tevževega starejšega brate 
Staneta, ki se je štirinajst dni 
kasneje nepričakovano za 
vedno poslovila … Tako kot 

večino dosedanjih Balantiče-
vih praznovanj sta tudi tokra-
tno obogatila družinska glas-
ba in pesem. Del pesmi so 
izbrali domači, del pa jubi-
lanta sama. Nič čudnega, saj 
vselej rada prisluhneta en-
kratni slovenski pesmi.

Oče Matevž je bil star devetdeset, mama Marija osemdeset let, v zakonu pa sta že šestdeset let.

Jože Košnjek

Trikratna slavljenca Marija in Matevž Balantič med domačimi, z jubilejno torto / Foto: Jože Košnjek

Po vseh teh letih 
ostajajo Pankrti 
in sporočilnost ter 
udarnost njihovih 
pesmi še kako živi 

in aktualni tudi dandanes. 
Dejstvo ostaja, da so Pankr-
ti – največja pankovska sku-
pina za železno zaveso – ra-
dikalno zaznamovali svoj 
prostor in čas, pisali zgo-
dovino tako na glasbenem, 
kulturnem kot političnem 
področju, pustili pečat na te-
danjih in kasnejših genera-

cijah ter poskrbeli za preboj 
panka na radijske postaje, 
predvsem na Radio Študent 
z Igorjem Vidmarjem.

Eksplozivni sod se je začel 
neustavljivo kotaliti že kma-
lu zatem, ko sta se Gregor 
Tomc in Peter Lovšin, prija-
telja s Kodeljevega, leta 1977 
odločila ustanoviti glasbeno 
skupino, s katero bi ubila te-
danji dolgčas. Pankrti so že 
s prvim udarnim nastopom 
v Gimnaziji Moste sproži-
li plaz in glasbene vibraci-
je panka so se na začetku 
osemdesetih let razširile na 
celoten tedanji jugoslovan-
ski novi val. S provokativni-
mi pesmimi, kot so Anar-
hist, Lublana je bulana, Lepi 
in prazni, Totalna revolucija, 

Kruha in iger, Osmi dan in 
Umazane igre, so obraču-
navali s takratnim v mnogo-
čem represivnim, zbirokrati-
ziranim sistemom ter polni-
li koncertne dvorane vse od 
Ljubljane do Beograda. Po 
tivolskem Zadnjem pogu v 
Ljubljani leta 1987 se na mes-
to zločina vrnejo dvajset let 
kasneje, ko leta 2007 ob svo-
ji 30-letnici ponovno veliko-
potezno razprodajo Halo Ti-
voli, ob 40-letnici razprodajo 
še večje Stožice, sedaj pa je na 
vrsti znova Hala Tivoli – kot 
izhodišče njihove nove tur-
neje po domovini in tujini.

Na koncertu ob 45-letnici 
se bo na odru Pankrtom v ori-
ginalni zasedbi – ob Lovšinu 
še Bore Kramberger, Marc 
Kavaš, Bogo Pretnar in Slavc 
Colnarič – pridružilo več go-
stov, med drugim legendar-
na beograjska skupina Ele-
ktrični orgazam, Davor Go-
bac iz zasedbe Psihomodo 
Pop in pevec Big Footov Gre-
ga Skočir.

Glasba Pankrtov, legend 
za vse čase, je tako še vedno v 
oporo vsem generacijam, ki 
želijo opraviti z iluzijami in 
demoni preteklosti, obenem 
pa preko upora najti košček 
upanja za prihodnost, ki izgi-
nja pred našimi očmi. Pankr-
ti so še vedno tu in nam kliče-
jo: Računite z nami!

Minulo soboto je bilo v Mengšu zopet veselo. V orga-
nizaciji Kulturnega društva Mengeška godba je namreč 
potekala tradicionalna narodno-zabavna prireditev Pod 
mengeško marelo. Najstarejša tovrstna prireditev, ki je 
potekala že 38. leto, je tokrat gostovala v novi mengeški 
športni dvorani. Tudi tokrat so organizatorji ponudili 
pester glasbeni izbor. Z godbo, ki je izvedla tudi več sa-
mostojnih glasbenih točk, so zaigrali domači ansambli. 
Med njimi Ansambel Storžič, novoustanovljena zasedba 
Šmarnogorski kvintet s pevcem Žanom Avbljem, članom 
Mengeške godbe, ter Kvintet Dori, ki je nastopil z domači-
nom Boštjanom Perom na baritonu. Osrednji gostje so bili 
člani zasedbe Igor in zlati zvoki. Prireditev je povezovala 
Andreja Petrovič, za smeh pa je poskrbel »laški užigovc« 
Primož Razboršek.

Veselo Pod mengeško marelo

Samo Lesjak

Pankovsko-rokovska zasedba Pankrti praznuje 
45-letnico ustvarjanja. Zaznamovala jo bo v petek, 
21. oktobra, z velikim koncertom v Hali Tivoli.

LEGENDE NA ODRU

Za železno zaveso: Pankrti se vračajo v glasbeni hram, 
ljubljansko Halo Tivoli, ki bo 21. oktobra znova pokala po 
šivih. / Foto: Uroš Škerjanc

V Radovljici so se poročili: 7. oktobra 2022 Marko Senčar 
Mrdaković in Kristina Rakinić, 8. oktobra 2022 Mihael 
Simonič in Aliia Isupova, 13. oktobra 2022 pa David 
Kobal in Mojca Kalan. V Lescah sta se 8. oktobra 2022 
poročila Matija Muhar in Kajsa Elisabeth Varai Wenn-
berg. Dne 15. oktobra 2022 sta se na Šobcu poročila Al-
eksander Gantar in Tamara Erjavec, na Bledu pa Martin 
Sagadin in Ana Colarič. V Škofji Loki sta se 12. oktobra 
2022 poročila Jernej Hafnar in Urška Robida.

Mladoporočenci

Pod mengeško marelo je nastopil tudi ansambel Storžič. / 

Foto: Tina Dokl
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Ciprska jutra so 
bila vedno ena-
ka  – kava s pog-
ledom na morje 
in listnato peci-

vo iz priljubljene pekarne, 
nastavljanje soncu na pla-
ži Nisi ali Konos in blaženje 
vročine v hladnem morju. 
A naju je želja po razisko-
vanju in nuja ubežati vro-
čim majskim dnem gnala, 
da sva se z Nejcem podala v 
gorato ciprsko osrčje.

Ozki gorski cesti, ki se 
vije iz obmorskega mesta 

Limasol proti notranjosti, 
sva sledila vse do vasice Pano 
Platres, kjer se začenja poho-
dna pot do slapu Milomeris. 
Krožna stezica, ki se najprej 
vzpne po južnih pobočjih 
gorovja, vodi do razglednih 
polic, od koder se odprejo 
čudoviti pogledi na gozdna-
to pokrajino in temno mod-
rino v daljavi. Pot nato sledi 
potoku in po dobri uri hoje 
pripelje do 12 metrov visoke-
ga slapu Kaledonia. Turistov 
tudi tu ne manjka – številni 
se odpravijo le do slapu, red-
ki nadaljujejo pohod po dalj-
ši poti Artemis, ki obkroži 
goro Olimp.

Raziskovanje gorovja Tro-
odos sva nadaljevala globlje 
v notranjost in iz vasi Pano 
mojstrsko prevozila okljuke 
gorske ceste, ki so se zaklju-
čili pri samostanu Kykkos 
na višini 1318 metrov. Samo-
stan, ki je bil zgrajen ob kon-
cu 11. stoletja, je najbogatej-
ši in najrazkošnejši na oto-
ku, njegova arhitektura s šte-
vilnimi stolpiči, notranjimi 
oboki, prepletenimi lesenimi 
stopnišči in umetelnimi mo-
zaiki pa ne privablja le verni-
kov, temveč tudi turiste. Bele 
stene ozkih notranjih hodni-
kov so poslikane s čudoviti-
mi freskami, drobne barvite 

ploščice mozaikov pa ne-
koliko višje, pri pravoslavni 
cerkvi Kykkos, tvorijo podobe 
številnih svetnikov, ki obkro-
žajo majhen park s čudovitim 
razgledom na goro Olimp.

Proti svojemu obmorske-
mu bivališču sva se vračala 
po severni strani gorovja, se 
vmes ustavila še v vasici Ka-
kopetria, ki je znana po le-
seno-kamniti arhitekturi, in 
pozno popoldan zavila v Ni-
kozijo. Največje mesto na Ci-
pru je z državno mejo razde-
ljeno na dva dela – na pre-
stolnico Republike Ciper in 
na glavno mesto Severnega 
Cipra, države, ki jo priznava 

samo Turčija. Glavna naku-
povalna ulica Ledra se tako 
ne konča le z mejno kontro-
lno točko, kjer mora vsak mi-
moidoči pokazati potni list, 
ampak je zelena črta tudi 

ločnica med evropsko ureje-
nostjo in kaotičnimi ulicami 
s številnimi trgovinicami in 
kavarnami na turškem delu. 
Ta nama je kljub kaosu pri-
rasla k srcu. (Se nadaljuje)

POHODI Z ZGODBAMI

Skupna srečanja 
vseh omenjenih 
sedmih šol prip-
ravljajo že od pre-
loma tisočletja da-

lje, sicer pa se z nekaterimi 
šolami na vsakoletnem po-
hodu, ovitem v zgodbe, sre-
čujejo že več kot trideset 
let. Vsako leto je gostiteljica 
druga šola, tokrat je na vrsto 
prišla sovodenjska šola. 
Učence in učitelje iz gostu-
jočih šol so popeljali na po-
hod ob nekdanji rapalski 
meji. V vlogi vodnikov so 
se preizkusili kar učenci, 
dramska skupina iz podru-
žnične šole (PŠ) Sovodenj 
pa je pripravila tudi skeč na 
temo »kontrabanta«.

Več kot dvesto učencev in 
24 učiteljev sedmih podru-
žničnih šol se je na tokrat-
nem srečanju odpravilo ob 
potoku Podosojnščica do 
Cerkljanskega Vrha in Nove 
Oselice, od koder so se vrni-
li do šole na Sovodnju. Po 
poti so podrobneje spozna-
li nekdanjo rapalsko mejo 

– učenci vodniki so poveda-
li nekaj zanimivih zgodb iz 
zgodovine in predstavili tudi 
naravne značilnosti tega ob-
močja. »Med drugim so na 
območju, kjer so pred ča-
som pogozdovali, spoznali 
duglazijo oziroma ameriško 
smreko,« je razložila vodja 
PŠ Sovodenj Milka Burnik. 
Ogledali so si tudi mejnike 
ob poti, pri čemer je po be-
sedah Milke Burnik največ 
zanimanja pritegnil mejnik, 
vraščen v smreko. Ob mejni-
ku na meji med Gorenjsko 
in Primorsko pa so učenci 

dramske skupine odigrali še 
prizor iz igre Mica na konfi-
nu. »Omenjeno igro smo že 
leta 2005 pripravili po pesmi 
Tomaža Pavšiča, ki nam je 
podaril tudi klobuk za voja-
ka še iz tistih časov.« Z ome-
njeno igro so se prvo leto 
predstavili tudi na festiva-
lu Turizmu pomaga lastna 
glava in jo vse od takrat oh-
ranjali »živo«, tako da so se 
nove generacije učile od sta-
rejših. »Potem pa je korona 
to za dve leti ustavila, tako da 
smo morali letos začeti pov-
sem na novo,« je še dodala 

Milka Burnik. Učenci in 
učitelji iz gostujočih podru-
žničnih šol so bili nad po-
hodom navdušeni. Matevž 
Luznar iz PŠ Lučine je priz-
nal, da je prvič slišal, da je v 
teh krajih potekala meja, ki 
so jo postavili Italijani. Nace 
Korošec z Vrha Svetih Treh 
Kraljev je prav tako dejal, da 
si ne predstavlja, da je tukaj 
potekala meja, a je videl mej-
nike oziroma konfine, ki to 
dokazujejo. Nina Krvina pa 
je z zanimanjem prisluhni-
la predvsem zgodbam o ti-
hotapstvu.

Na podružnični šoli Sovodenj so minuli torek na športnem dnevu gostili še šest podružničnih šol – 
Lučine, Javorje, Ledine, Šentjošt, Vrh Svetih Treh Kraljev in Črni Vrh nad Polhovim Gradcem.

Mateja Rant

Na tokratnem srečanju se je družilo več kot dvesto učencev in učiteljev sedmih 
podružničnih šol. / Foto: arhiv šole

Vasica v osrčju gorovja Troodos. Ena izmed najbolj znanih 
je Kakopetria.

Samostan Kyykos, ki ni zanimiv le arhitekturno, temveč 
turiste privablja tudi zaradi močne žgane pijače, ki jo 
pridelujejo menihi.

EN OTOK, DVE DRŽAVI

Ujela bi čas,
zavpila na ves glas.
Da srečna sem,
ker te poznam.

Najlepši spev
se je odpel,
ko prvič sem se
zazrla v tvoje modre oči.

Globina, modrina,
iskrenost, ljubezen.

Med svoje dlani
skrila bi obljube.
Tiste izpolnjene
in tiste, ki ne.

Poljub, objem,
zvestoba do groba.

Obljube

Odpravili so se na 4,5 kilometra dolg pohod ob nekdanji 
rapalski meji. / Foto: Mateja Rant

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Neža Markelj

Glavna nakupovalna ulica, ki se konča z zeleno linijo – 
mejo, ki ločuje grški in turški del Nikozije.

Brskanje za spominki v turškem delu glavnega mesta Cipra.

Marjana

Pesem, namenjena večni ljubezni; za izpolnitev vseh ob-
ljub je še čas. Naj jesenski čas prinese sonce in pisano 
listje ter čim več pesniškega navdiha. 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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MAMA ŠESTDESET, 
SIN TRIDESET

Rafka Sajevic, po 
rodu iz kraja Viso-
če v občini Tržič, 
se je pri 18. letih 
poročila in prese-

lila na Luže, na rojstno do-
mačijo moža Jožeta. Ro-
dili so se jima trije sinovi, 
najstarejši Gregor, Boštjan 
in najmlajši Luka. »Boštjan 
in Luka sta bila oba rojena 
prezgodaj, z nizko porod-
no težo in okvaro možga-
nov. Oba sta bila otroka s 
cerebralno paralizo, žal pa 
je Boštjan že dve leti poko-
jen,« nam je zaupala Rafka 
Sajevic, ki je pred Boštjano-
vim rojstvom delala v Plani-
ki, kasneje pa službo pustila 
in prevzela skrb za družino. 
Njen čas tako danes kroji 
skrb za Luko, poleg tega je 
že skoraj trideset let člani-
ca, od tega tudi vrsto let vo-
diteljica skupine Vera in luč 
v šenčurski župniji. »Tu se 
srečujemo družine, ki ima-
mo otroke s posebnimi po-
trebami. Tem otrokom pra-
vimo lučkarji. Obiščejo nas 
tudi prijatelji, vsakokrat pa 
se pridruži domači župnik 
ali kaplan, ki darujeta sveto 
mašo,« je pojasnila sogovor-
nica in nadaljevala: »Luka je 
izredno razumen, le svojih 

misli ne more povedati. V 
nasprotju z Boštjanom, ki je 
bil mirnega značaja in potr-
pežljiv, je Luka malce bolj 
živahen, je pa tudi izredno 
nežen in dobrosrčen fant.«

Kot pravi, prostega časa 
nima veliko, a ko se ta ven-
darle najde, gre zelo rada v 

hribe in na vožnjo s kole-
som. Pri tem se ji pridruži-
jo tudi vnuk Lenart in vnu-
kinji Nika in Manca. »Le-
tos sem bila na Sv. Jakobu 
in Sv. Petru. Rada grem tudi 
na Dobrčo, ki se vzpenja nad 
mojim rojstnim krajem,« je 
dejala. V sklopu skupine 

Vera in luč se z Luko večkrat 
odpravita na romanje, bila 
sta že v Rimu, Lurdu, Fati-
mi, peljala sta se tako z leta-
lom kot ladjo. Ob Lukovem 
tridesetem rojstnem dnevu 
pa sta v svojo zbirko spomi-
nov dodala še eno nepozab-
no izkušnjo. »Lukova želja 
je bila, da bi šel enkrat na 
Triglav. Uresničila se mu je. 
S helikopterjem so naju po-
peljali vse do vrha Triglava 
in to je bilo zanj res posebno 
doživetje,« je opisala mama 
Rafka in dodala, da je poleg 
tega dobil tudi kužka Vikija, 
ki mu dela družbo.

Ob rojstnem dnevu so 
Luku postavili mlaj, mami 
pa lepo rožo, v šenčurski 
cerkvi je župnik Urban Ko-
kalj daroval sveto mašo, sle-
dila je pogostitev lučkarjev. 
»Moje slavje pa se je nada-
ljevalo na domačiji Vodnik 
v Adergasu, kjer je sledilo še 
eno veliko presenečenje,« 
je dejala. Ker njeni najbližji 
dobro vedo, da je Rafka lju-
biteljica pevca Marka Voz-
lja, ji je ob tej priložnosti če-
stital in zapel njene najljub-
še skladbe. »Želim si le, da 
bi bila zdrava, da bi lahko še 
dolgo let skrbela za druži-
no, da bi se razumeli in se 
imeli radi. To je tisto, kar mi 
pomeni največ,« je sklenila 
slavljenka.

Letos so pri Sajevčevih z Luž praznovali dva okrogla jubileja. Mama Rafka Sajevic je šestdeset let 
dopolnila 16. septembra, sin Luka pa je trideseti rojstni dan praznoval 22. aprila.

Maša Likosar

Slavljenko Rafko Sajevic je na praznovanju presenetil 
Marko Vozelj, ob njej sta mož Jože in sin Luka.  
/ Foto: arhiv Rafke Sajevic

»Mož«
Draga Tanja, sem v hudi stiski. 
Z možem sva skupaj že več kot 
35 let. Imava dva odrasla otro-
ka, sva že večkratna babica in 
dedek po obeh otrocih, kljub 
temu da še nisva tako zelo sta-
ra. Težava je v možu, saj posta-
ja vedno bolj nasilen. To nasilje 
je predvsem psihično, včasih pa 
tudi fizično. Ker je vedno več na-
silja objavljenega v časopisih, 
me skrbi, da se ne bi tudi meni 
kaj zgodilo.
Kar vam bom napisala, bo 
za vas zelo težko, vendar ne 
vidim drugega izhoda. Kar-
te so pokazale samo temo, 
stres, nasilje in zaskrbljenost. 
Že leta živite življenje, ki ni 
dostojno. Presenečena sem, 

da ste mi sploh kaj napisali, 
kajti težave v družini se po 
navadi pometejo pod pre-
progo. Vaš mož je globoko 
nezadovoljen in si drugače 
ne zna pomagati, kot da se 
spravlja na vas. V osnovi se 
boji, da ga boste zapustili, 
kajti zaveda se, da ste center 
te skupnosti in da bo brez 
vas težko živel in shajal. Kot 
ste napisali, skrbite tudi za 
njegovega ostarelega očeta, 
za katerega on ni sposoben 
skrbeti. Vse grožnje in hude 
stvari, ki vam jih govori, izha-
jajo iz njegove nemoči, kajti 
vsi ljudje, ki ustrahujejo in so 
celo fizično agresivni nad dru-
gimi osebami, so strahopetci 
in v svoji osnovi ubogi reveži. 

Starejša hči je žalostna. Se-
veda je, kajti kot ste že sami 
navedli, hodi po vaših stopi-
njah. V zakonu ni srečna in 
tudi tam je samo vprašanje 
časa, kdaj bo počilo. In otroci 
smo seveda ne glede na leta 
sebični. Zase želimo ugodje 
in prednosti, ki jih prinaša 
družina, čeprav je to ugodje 
samo navidezno. Ljudje si ne 
želimo sprememb, še poseb-
no ne v zrelih letih. Spremem-
be zahtevajo našo aktivnost, 
prilagajanje in veliko vlaganje. 
In to je za nas postalo pretež-
ko. Vaša prihodnost je popol-
noma v vaših rokah in mislim, 
da nujno potrebujete pomoč 
terapevta, kajti sami ne bos-
te zmogli. Razmišljam, kaj bi 
vam lahko dobrega povedala. 
Dobro trenutno vidim samo v 
vaših vnukih in otrocih. Pred 
vami so zahtevne odločitve in 
spremembe, kajti sami se za-
vedate, da tako ne bo šlo dalje. 
Nekaj bo treba storiti, in to po 

možnosti preden bo prepoz-
no. Želim srečno in vse dobro.

»Poročen«
Spoštovana Tanja. Zapletla 
sem se z vezanim moškim, ki 
ima partnerico in štiri otroke. 
Naklonjena sva si, vendar mis-
lim, da ne bo sposoben zapustiti 
družine. Tudi sama imam otro-
ka in si želim še nekoga ob sebi.
Ne bo zapustil družine. Seve-
da ste mu všeč in mu veliko 
pomenite, toda on ni iz iste-
ga materiala, kot ste vi. Vam 
največ pomenijo otrok, druži-
na in odnosi. Njemu, kot ste 
sami omenili, največ pomeni-
jo ugled, udobje, denar, sicer 
ne v tem vrstnem redu, toda 
to so zanj pomembne stvari. 
Malce je še premlad, da bi uvi-
del, kako napačne so te vred-
note, zato vaše prihodnosti ne 
vidim z njim. Vidim pa čez ne-
kaj časa poleg vas nekoga dru-
gega, ki bo delil vaše poglede 
na življenje. Lep pozdrav.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 36 otrok, 
od tega 18 deklic in 18 dečkov. Najlažja je bila deklica z 
2390 grami, najtežji pa deček s 4608 grami. Na Jesenicah 
so se rodile 4 deklice in 9 dečkov. Najtežji in najlažji sta 
bila dečka – najtežjemu je tehtnica pokazala 4320, najlaž-
jemu pa 2960 gramov.

Novorojenčki

V Ljubljani so razglasili prvo nepremagljivo Slovenko. Ta na-
ziv so ustvarjalke spletnega mesta Nepremagljiva.si, katerega 
ustanoviteljici sta Rebeka Dremelj in Andreja Feyer, namenile 
Gorenjki Valeriji Čarman. Škofjeločanka, ki se posveča otro-
kom, obolelim za rakom, je bila ena od šestih nominirank, ki 
z zgledom in dejanji na različnih področjih prispevajo k skup-
nosti. Čarmanova je dobra vila Junakov 3. nadstropja in usta-
noviteljica Inštituta Zlata pentlja, katerega namen je, da otroci 
in mladostniki, ki so v otroštvu zboleli za rakom, ozaveščajo 

vrstnike in javnost o svoji bolezni, se družijo in si pomagajo. 
Čarmanova je v pomoč staršem in otrokom, bere jim pravljice, 
jih obiskuje in jim je v oporo tudi v najtežjih trenutkih. »Kaj 
mi pomeni naziv nepremagljiva? Ponos, ki ga lahko razdelim 
med mamice in otroke, naše cukre. V vsaki črki so oni, danes 
jim lahko vrnem to, kar oni vsa leta dajejo nam,« je poudarila.

Nepremagljiva je Valerija Čarman

Ena od pobudnic akcije Rebeka Dremelj in nepremagljiva 
Slovenka Valerija Čarman / Foto: Marko Delbello Ocepek
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK, 18. OKTOBRA 2022

Psi so bili prve udoma-
čene živali na svetu 
in so podvrsta volka. 
Lahko so vzgojeni za 
delo, lov, čuvanje ali pa 
so le hišni ljubljenčki. V 
priročniku je opisanih 
200 pasem psov, in če 
vas zanimajo psi ali 
se odločate, da boste 
postali pasji lastnik, 
je ta knjiga kot 
nalašč za vas. Slika in 
podroben opis vas 
bosta hitro opremila 
z osnovnim znanjem 
o psih.

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

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

                        + poštnina

750Omejeno število priročnikov  
je na voljo po izredno ugodni ceni EUR

NOVO

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

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 4. 
novembra 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 
glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Gorazd je pri babici začel 
prebirati Usode, ko je obi-
skoval osnovno šolo. Tudi v 
njegovi družini so imeli veli-
ko težav. Ob branju se je po-
čutil bolje, saj je ob zgodbah 
spoznaval, da ni edini nes-
rečnež pod soncem.

»Zgodbe spremljam še 
danes, saj mi dokazujejo, da 
je življenje zelo raznoliko, 
da nam lahko pokaže tudi 
zobe, ko najmanj pričakuje-
mo,« je dejal na začetku na-
jinega pogovora.

»Na zunaj smo bili do-
kaj srečne družina,« je na-
daljeval. »Na znotraj pa ena 
sama polomija. Star sem bil 
dve leti, ko se je rodila se-
strica, davnovček. Še danes 
se spomnim, kako ljubka, 
mehka in nežna je bila, ka-
dar sem se stisnil k njej. Zelo 
sem jo imel rad, kar naprej bi 
jo ljubčkal in objemal. Njeno 
rojstvo je imelo na moje star-
še katastrofalen vpliv. Mama 
je ves čas jokala, oče je ho-
dil po svojih 'službenih po-
tovanjih', ogromno je poto-
val, garal, skoraj nikoli ga ni 
bilo doma. V veliko pomoč 
nam je bila babica, njegova 
mama. Ko je videla, da star-
ši niso kos odgovornostim, 
je vzela vajeti v svoje roke. 

Preselila se je k nam. Dopol-
dne je bila v službi, popol-
dne je skrbela za naju s se-
stro Urško. Mama me je ko-
maj kdaj pogledala, z menoj 
se sploh ni ukvarjala! Če že, 
je pestovala Urško. Kot otrok 
je veliko jokala, včasih cele 
noči! Babica je mami ukazo-
vala, kot bi bila tudi ona ot-
rok. Vsak večer nas je po te-
lefonu poklical ati. Babici je 
naročal, kaj mora reči mami. 
Zakaj ni hotel govoriti z njo, 
ne vem. O tem se nismo ni-
koli pogovarjali. Rekli so mi, 
da moram biti priden za dva. 
Sanja se vam ne, kakšno bre-
me je to za majhnega otro-
ka! Drži, da sem imel v šoli 
same odlične ocene, bil sem 
tudi nogometaš, ki je veli-
ko obetal, žal pa nisem imel 
prijateljev. Domov jih ni-
sem smel pripeljati, v šoli 
so me imeli za čudaka, na 
ulici, kjer smo živeli, pa so 
se nas zaradi sestrinega ne-
nehnega joka, ki je šel v nos 
sosedom, v širokem loku iz-
ogibali. Še dobro, da sem bil 
zelo aktiven pri modelarjih, 
da sem si delo pogosto pri-
našal tudi domov. Ure in 
ure sem bil zaprt v sobi, z 
nikomer nisem spregovoril 
besedice in nihče me ni tudi 
pogrešal.

Potem pa se je v hišo čez 
cesto vselila neka nova dru-
žina. Kmalu sem med njimi 
opazil fanta mojih let. Spop-
rijateljila sva se, saj je Beno 
postal tudi moj sošolec. Ne-
kaj me je kar naprej vlek-
lo k njemu. Morda to, da se 
je njegov ded zelo rad sme-
jal in stresal šale? Bil je zelo 
pozoren do mene. Ko bi bil 
še ati takšen! Samo tega sem 
si želel.

Na vrtu so posekali dve 
jablani, namesto njiju pa je 
zrasla lesena uta, kjer smo 
posedali in igrali šah. Nekoč 
je prijateljev ded postavil na 

mizo mlado vino. Čeprav 
smo ga pili zmešanega z 
vodo, mi je hitro stopil v gla-
vo. Star sem bil dvanajst let. 
Bilo je prvič, da sem posku-
sil alkohol. Zmračilo se je že, 
Beno je moral napisati še na-
logo, zato je odšel, midva z 
njegovim dedom pa sva še 
ostala. Kar naenkrat se je po-
maknil tesno k meni, roko 
mi je položil na stegno in 
me začel božati, ne da bi od-
vrnil pogled od šahovskih fi-
gur. Zgrozil sem se, četudi 
mi je bilo hkrati kar prijet-
no. Potem je vstal in rekel, 
da mora še po vino. Obsedel 
sem kot otrpel, niti premak-
niti se nisem mogel. Bilo me 
je na smrt strah nenavadnih 
občutkov, ki so me spreleta-
vali, želel sem oditi domov, 
a nisem mogel. Zelo hitro 
se je vrnil. Malo se mu je za-
pletal korak. Ko je spregovo-
ril, pa tudi jezik. 'Če ne boš 
nikomur povedal, bova na-
daljevala, če pa misliš nao-
koli kaj gofljat, pa izgini do-
mov.' Obsedel sem in on me 
je ponovno začel božati. Po-
tem se mi je močno zavrtelo 
v glavi in tam doli sem pos-
tal moker. Tega sem se zelo 
ustrašil. 'Izgini domov, jut-
ri si pa ti na vrsti!' je siknil 
med zobmi, že precej pijan. 
Najine šahovske urice so se v 
naslednjih dneh zavlekle po-
zno v noč. Bil sem kot hipno-
tiziran. Začelo se je tako, da 
sem moral popiti nekaj ko-
zarcev vina. Ko se mi je že 
pošteno vrtelo, sem komaj 
čakal, da sva začela. Po moje 
je vse skupaj trajalo kakšen 
mesec. Potem pa so mamo 
poklicali iz šole. Povedali so 
ji, da zjutraj zamujam, da 
smrdim po alkoholu in da se 
je v redovalnici nabralo kup 
slabih ocen. Mami je bila se-
veda v šoku. Morda se je šele 
v tistih trenutkih začela za-
vedati, da ima tudi sina, da 

je že skoraj pozabila nanj, 
da praktično nima najmanj-
šega pojma, kje njen otrok 
hodi, s kom se druži. Ko se 
je zvečer vrnila domov, sem 
bil že pri sosedu.

V uto je vstopila ravno v 
trenutku, ko sem bil 'jaz 
na vrsti'. O, kako je zakriča-
la! Potem je zagrabila prvo 
stvar, ki ji je prišla v roke in 
fizično napadla soseda. Ker 
je bil že precej pijan, se ni bil 
sposoben braniti. Pritekli so 
Benovi starši in jo spravili z 
njega. Tudi oni so bili šoki-
rani, ko jim je povedala, kaj 
sva počela.

Jokal sem in jo prosil, naj 
ne pokliče policije. Bilo me 
je tako sram, da bi se najra-
je vdrl v tla. A jo je! Hitro so 
prišli in odpeljali Benovega 
deda. Še isto noč se je s služ-
benega potovanja vrnil ati. 
Prišel je k meni v sobo, a sem 
že spal. Iz pijanskega spanca 
me ni mogel zbuditi.

Prvič, kar se je rodila se-
strica, sem bil v središču po-
zornosti naše družine. Nas-
lednji dan mi ni bilo treba v 
šolo, šolska psihologinja je 
skupaj s policistko prišla k 
nam domov. Vse sem jima 
moral povedati. Žal se mar-
sičesa nisem več spomnil, 
saj je alkohol marsikaj izbri-
sal iz mojega spomina. Kas-
neje sem izvedel, da je Be-
nov ded že tudi prej nadlego-
val njegove prijatelje. Vpra-
šal sem ga, zakaj me je pus-
til samega z njim, če je vedel, 
kakšen je. Skomignil je z ra-
meni, najino prijateljstvo se 
je s tem tudi končalo. Čez 
kakšen mesec so se preseli-
li drugam, njegov ded pa je 
dobil pol leta pogojne kazni.

Po nekem čudežu za mojo 
sramoto sošolci niso izvede-
li. Slišali so le, da sem se ga 
vsak večer napil, kar se jim je 
zdelo 'frajersko'.«

(Konec prihodnjič)

Milena Miklavčič

Testo za pico kot iz picerije
Pica je ena tistih jedi, ki 

jo obožujejo vse generacije. 
Res je, da se nam velikokrat 
zdi prava pica le tista iz pice-
rije, pa vendar lahko z nekaj 
triki dobimo tako pico tudi 
iz domače pečice. Čeprav je 
videti postopek na prvi pog-
led dokaj zapleten, pa v res-
nici ni. Le malo vnaprej mo-
ramo načrtovati, kdaj želi-
mo imeti pico na jedilniku, 
saj testo dalj časa vzhajamo 
v hladilniku.

Za pripravo testa za do-
mačo pico potrebujemo: 1 
kg bele moke, 6,5 dl vode, 
šestino kocke svežega kva-
sa (približno 7 g), 20 g soli 
(2 žlički), 2 žlici olivnega 
olja.

Moko presejemo in vanjo 
nadrobimo kvas ter zalijemo 
z vodo in prilijemo olje. Vse 
skupaj zgnetemo v testo. Ko 
nastane kepa testa, gnetemo 
še 3 minute. Nato dodamo 
še sol in vse skupaj gnetemo 
še 10 minut. Testo prestavi-
mo v posodo, ki smo jo pre-
mazali z malo olja. Posodo 
zapremo in jo pustimo sta-
ti na sobni temperaturi prib-
ližno 6 ur, nato pa jo za od 24 
do 48 ur postavimo v hladil-
nik. Pet ur pred peko vzame-
mo testo iz posode ter ga raz-
delimo na šest enakih delov 
(en del tehta približno 270 
g). Vsak del testa oblikujemo 
v majhen hlebček. Hlebčke 
polagamo na pekač, ki smo 

ga potresli z moko. Hlebč-
ke pokrijemo s folijo ali čis-
to kuhinjsko krpo, da se ne 
izsušijo. Pekač s pokritimi 
hlebčki pustimo stati prib-
ližno 5 ur na sobni tempera-
turi. Nato iz vsakega hlebčka 

na pomokani površini obli-
kujemo pico. Pico premaže-
mo s paradižnikovo omako 
in jo obložimo po želji, ven-
dar z dodatki ne pretirava-
mo. Pri dobri pici velja pra-
vilo »manj je več«. Pečico 

segrejemo na najvišjo mož-
no temperaturo. Pico peče-
mo od 5 do 10 minut. Točen 
čas je odvisen od pečice in 
pekača oziroma plošče.

Nasvet: Ker testo dol-
go vzhaja in fermentira, je 
taka pica lažje prebavljiva 
in ne obleži v želodcu. Pri 
peki pice je bistvena visoka 
temperatura pečice. Doma-
če pečice ne morejo doseči 
tako visokih temperatur, a 
lahko vseeno dosežemo, da 
spečemo dobro pico. Poma-
gamo si z glineno ploščo, ki 
jo segrejemo skupaj s pečico 
na najvišji temperaturi, ki jo 
razvije pečica. Če plošče ni-
mamo, uporabimo narobe 
obrnjen veliki pekač pečice.

Erika Jesenko

Pravi kostanj – sem spada tudi debeli maroni, ki ga lažje in 
hitreje pripravimo večje količine – je odlična jesenska hrana. 
Ker je kotanj poln kvalitetnih kompleksnih ogljikovih hidra-
tov, nas nasiti za dolgo časa ter oskrbi s številnimi hranilnimi 
snovmi. Uporabimo ga lahko za sladke in slane jedi, a najprej 
ga je treba olupiti, kar je običajno zamudno.

Kako najlažje olupiti kostanj
Preden damo kostanj v pečico (pečemo ga pri 225–250 °C) 
ali blanširat (približno 10 minut, za poznejše kuhanje), ga na 
zaobljeni strani križem zarežemo z ostrim nožem. Pečen in 
še vroč kostanj zlahka olupimo s prsti, potem z ostrim nožem 
odstranimo še kožico. Blanširan kostanj olupimo z ostrim no-
žem, preostalo kožico pa zdrgnemo z njih s prtičkom. Tanko 
kožico najlažje odstranimo zelo svežemu kostanju.

Kostanjeva juha
Potrebujemo 1 kg kostanja, 1 l mleka sol, poper in sveže žajbljeve 
listke.

Kostanj operemo in na zaobljeni strani križem zarežemo. 
Zavremo veliko slane vode, v krop vsujemo del kostanja in 
ga 10 minut blanširamo. S penovko ga poberemo iz kropa in 
vsujemo v lonec drugo porcijo. Še zelo vroč kostanj olupimo 
in odstranimo tudi rjavo kožico. Enako pripravimo ves kotanj. 
V kozici zavremo posoljeno in popoprano mleko, vsujemo 
vanj olupljen in blanširan kostanj ter ga v pokriti kozici na 
šibki vročini skuhamo do mehkega. Nekaj ga spravimo za 
okras, drugega pa skupaj z mlekom obdelamo s paličnim me-
šalnikom. Žajbljeve listke operemo in popivnamo. Nekaj jih 
prihranimo, druge tanko narežemo. Stresemo jih v juho, ki 
jo po potrebi še dosolimo in dopopramo, nato pa okrasimo s 
prihranjenim kostanjem in listki ter ponudimo.

Kostanjeva torta
Potrebujemo 5 jajc, sol, 210 g sladkorja, lupino polovice bio 
limone, vrečko vaniljevega sladkorja, 420 g kostanjevega pireja 
(doma skuhan in ohlajen), 50 ml ruma, 30 g jedilnega škroba, 50 
g zmletih mandljev, moko in maslo za model, 250 ml smetane 
za stepanje, kandirane češnje ter nekaj pečenih in olupljenih 
kostanjev za okras.

Jajca ubijemo in beljake ločimo od rumenjakov. Rumenja-
ke, ščepec soli, 70 g sladkorja, drobno naribano limonino 
lupino in vaniljev sladkor penasto stepemo z metlico. Pos-
topoma primešamo kostanjev pire in rum. Beljake in 140 g 
sladkorja stepemo v čvrst sneg. Del snega rahlo primešamo 
rumenjakovi masi. Jedilni škrob zmešamo z mandlji in ga 
skupaj s preostalim snegom rahlo primešamo kostanjevi 
masi. Testo preložimo v namaščen in pomokan tortni model 
ter ga poravnamo. Postavimo ga v pečico, segreto na 180 
°C, in pečemo od 50 do 60 minut. Pečeno torto pustimo v 
modelu, dokler se ne ohladi. Smetano čvrsto stepemo in 
z njo namažemo vrhnjo ploskev in obod torte. Za okras 
uporabimo kandirane češnje in zmlet kostanj, ki smo mu 
primešali malo trsnega sladkorja.

usode

L a h k e  j e d i

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencMlado vino in spolna zloraba

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

PRIREDITVE

Ribja jesen na Gorenjskem
Žeje, Duplje, Bistrica – Partnerji projekta Ribja narava Go-
renjske in Društvo vseživljenjsko učenje vabijo na aktiven 
naravoslovno-turističen dogodek Ribja jesen na Gorenjskem. 
Seznanili se boste lahko z značilnostmi rib in njihovega ži-
vljenjskega okolja v Tržiški Bistrici, spoznali gospodarjenje 
z ribjimi vodami, tradicijo ribogojstva, ustvarjali na temo rib 
in narave ter preizkušali ribje dobrote ribogojnice Cvenkel iz 
Mošenj. Dogodek bo v petek, 21. oktobra, med 9. in 17. uro 
ob ribniku Žeje in v okolici. Udeležba je brezplačna, obvezna 
pa je prijava na info@ctrp-kranj.si, 040 303 752 ter Facebook 
strani CTRP Kranj, kjer dobite tudi dodatne informacije.

Interpretacija tematik, povezanih z ribami
Žeje – Partnerji projekta Ribja narava Gorenjske in Društvo 
vseživljenjsko učenje vabijo v soboto, 22. oktobra, z začetkom 
ob 9. uri v ribiški brunarici Žeje na izobraževanje za interpre-

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 

desetdnevna vremenska napoved
Torek
18. 10.

7/20 °C

Nedelja 
23. 10.

9/16 °C

Sreda 
19. 10.

Četrtek
20. 10.

Petek
21. 10.

Sobota
22. 10.

8/19°C 4/12 °C 2/11 °C 4/14 °C

Ponedeljek 
24. 10.

Torek
25. 10.

Sreda
26. 10.

Četrtek
27. 10.

11/17 °C 12/16 °C 10/15 °C 9/15 °C

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 18. 10.
17.50, 20.30 AMSTERDAM
16.45 KUNG FU TAČKE, sinhro.
18.30, 20.45 NOČ ČAROVNIC SE KONČA
18.00, 20.15 POT V RAJ
18.45, 21.00 NASMEH

16.00 ZMAJEV JEZDEC, sinhro.
15.30, 17.30 GAJIN SVET 2
15.40 DC LIGA SUPER LJUBLJENČKOV, 
sinhro.
16.30 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.
19.30 TOP GUN: MAVERICK
Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 20. oktobra
9.30, 11.00 Glasbena šola Kranj: PLES SKOZI ČAS (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Sreda, 19. oktobra
19.30 Lara Jankovič in Zavod Libertat: PESEM ZA LARO

tacijo tematik, povezanih z ribami: ribe kot zanimiv prebi-
valec narave, človekovo gospodarjenje z njimi, ribogojstvo 
in ribolov, ribja prehrana kot del tradicije in zdrave lokalne 
prehrane ... Izobraževanje bo izvedla priznana mentorica za 
interpretacijo dediščine Janja Sivec iz Društva Legende. Iz-
obraževanje je brezplačno, obvezna pa je prijava na info@
ctrp-kranj.si, 040 303 752 ter Facebook strani CTRP Kranj, kjer 
dobite tudi dodatne informacije.

Rateče Josipa Lavtižarja
Jesenice – Na muzejskem večeru Rateče Josipa Lavtižarja: 
Etnografsko gradivo v Lavtižarjevih delih, ki bo v četrtek, 20. 
oktobra, ob 18. uri v Muzeju Kosova graščina, bo kustodinja za 
etnologijo Gornjesavskega muzeja Jesenice predstavila Rateče in 
Ratečane ter njihov način življenja, s kakršnim se je srečal Josip 
Lavtižar konec 19. in na začetku 20. stoletja. Vstopnine ne bo.

50. obletnica odprave Makalu 1972
Mojstrana – Letos mineva petdeset let od četrte jugoslovanske 
himalajske odprave na Makalu v Nepalu (8475 m n. m.), ki 
je potekala med 15. avgustom in 18. novembrom leta 1972. 
Odpravo bodo v petek, 21. oktobra, ob 18. uri v Slovenskem 
planinskem muzeju predstavljali njeni člani: Janko Ažman, 
Janez Brojan, Danilo Cedilnik - Den, Matija Maležič in Franc 
Štupnik, spoznali pa boste tudi njen znanstvenoraziskovalni 
in umetniški del. Gostje bodo: Jurij Kunaver, Janez Gregori in 
Jože Bavcon, direktor Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani.

Spominska slovesnost na Jamniku
Jamnik – ZB NOB Kranj, KO ZB NOB Besnica - Podblica in KS 
Podblica prirejajo spominsko slovesnost ob 80. obletnici smrti 
narodnega heroja Lojzeta Kebeta Štefana, in sicer v soboto, 
22. oktobra, ob 10. uri pri njegovem grobu – spomeniku na 
Jamniku, ob cesti Jamnik–Kropa.

Šenčurska glasbena srečanja
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur in Občina Šenčur va-
bita v petek, 21. oktobra, ob 19. uri v Dom krajanov Šenčur 
na 12. koncert Šenčurska glasbena srečanja. Nastopili bodo: 
ansambel Špas kvintet z Evo Šolinc, Ansambel bratov Po-
ljanšek, ansambel Ugib in humorist Blaž Rus. Program bosta 
povezovala Majda Grošelj in Miro Erzin.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bo danes, v torek, 18. oktobra, 
delavnica po Zoomu Programiranje za osnovnošolce ob 17.30 
– kontakt za prijavo: toni.podobnik.r@gmail.com, v četrtek, 
20. oktobra, bo ura pravljic ob 17. uri, ta dan bo tudi delavnica 
Računalniški programi za osnovnošolce po Zoomu – kontakt 
za prijavo je toni.podobnik.r@gmail.com, v petek, 21. oktobra, 
bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri. Ustvarjalne delavnice 
in Radovednice se bodo začele v sredo, 26. oktobra, za oboje 
prijave še sprejemajo.

IZLETI

40. Pohod okoli Žirov
Žiri – Planinsko društvo Žiri vabi v nedeljo, 23. oktobra, na tradi-
cionalni 40. Pohod okoli Žirov. Smer letošnjega pohoda je Žiri–
Govejk–Ledine–Planinska koča Mrzl'k, kjer bo zaključek. Začetek 
bo ob 8. uri pred Zadružnim domom v Žireh. Pohod, ki bo trajal 
od štiri do pet ur, bo v vsakem vremenu, vodili pa ga bodo izku-
šeni vodniki. Prireditve se lahko udeležite tudi s kolesom, start 
za kolesarje bo ob 9. uri. Dodatne informacije: Robert Šubic, 
051 306 076 (pohodniki), Luka Žakelj, 040 971 800 (kolesarji).

Martinovanje
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj vabi člane v 
soboto, 12. novembra, na martinovanje v Cerkvenjaku v Slo-
venskih goricah. Za hrano, pijačo in glasbo bo poskrbljeno. 
Na poti na srečanje si boste ogledali oljarno Kocbek, kjer bo 
tudi degustacija njihovih izdelkov. Prijave sprejemajo v pisarni 
društva v torek in četrtek od 15. do 17. ure in prvi ponedeljek 
v novembru od 9. do 11. ure.

OBVESTILA

Uhani iz filca
Naklo – V Medgeneracijskem centru Naklo se bo v sredo, 19. 
oktobra, ob 18. uri začela ustvarjalna delavnica Uhani iz filca. 
Na delavnici si boste iz filca izdelali tri različne pare uhanov, 
v treh različnih tehnikah.

Umovadba
Naklo – V Medgeneracijskem centru Naklo bo v petek, 21. 
oktobra, ob 9. uri Umovadba. Z rednim izvajanjem te vadbe 
lahko izboljšate spomin, pozornost in hitrost procesiranja 
informacij ter omilite usihanje funkcij.

Telovadba za najlepša leta
Preddvor – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo na gradu 
Dvor v sredo, 19. oktobra, ob 17. uri Telovadba za najlepša leta. 
Telovadba bo potekala na stolih in stoje. Razgibali boste vse dele 
telesa letom primerno. S seboj prinesete dobro voljo in nasmeh 
in pridite v udobnih oblačilih. Vabijo udeležence vseh starosti.

Umovadba za starejše
Preddvor – V prostorih Društva upokojencev Preddvor bo v 
sredo, 19. oktobra, ob 17. uri delavnica Umovadba za starejše. 
Na delavnici boste spoznali preproste vaje, s katerimi lahko 
krepite spomin.

Tombola
Preddvor – V prostorih Društva upokojencev Preddvor se bo v 
četrtek, 20. oktobra, ob 17. uri začela tombola, igra, ki izvira iz 
18. stoletja iz Italije. Organizator Ljudska univerza Kranj vabi, 
da se pridružite tej zabavni igri in si popestrite jesenski večer. 
Lastniki zmagovalnih listkov bodo dobili praktične nagrade.

Krvodajalska akcija
Stražišče – V ponedeljek, 24. oktobra, bo od 7. do 13. ure v 
prostorih športne dvorane Mega Center Prošport v Stražišču 
pri Kranju potekala krvodajalska akcija. Območno združenje 
Rdečega križa Kranj prosi, da od tri do pet dni pred krvodajal-
sko akcijo pokličete na eno od telefonskih številk: 051 389 270, 
030 716 796 ali 051 671 147, da se dogovorite za uro sprejema.

PREDAVANJA

Staroverstvo na Krasu
Tržič – V sredo, 19. oktobra, bo ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja predavanje Borisa Čoka z naslovom Staroverstvo na 
Krasu. Boris Čok, ki prihaja iz Lokve na Krasu, goji in ohranja 
staroversko dediščino Krasa. Je mojster suhozidne gradnje, 
zbiralec ljudskega izročila in edini turistični vodnik po staro-
verskih obrednih prostorih na Krasu.

Alpinistično predavanje
Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas v 
sodelovanju z Občino Cerklje na Gorenjskem vabi na alpi-
nistično predavanje alpinista in domačina Mihe Zupina Ta 
lepi »nekoristni« svet, ki bo v petek, 21. oktobra, ob 19. uri v 
dvorani v Adergasu. Predstavil bo vse o pripravah in samem 
plezanju na zahtevne smeri.

RAZSTAVE

Dobro jutro, Slovenija, Koledar 2023
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice vabi v Foto galerijo 
na Trgu Toneta Čufarja 4 na ogled fotografske razstave čla-
nov Fotografskega društva Jesenice z naslovom Dobro jutro, 
Slovenija, Koledar 2023. Odprtje razstave bo 19. oktobra ob 
18. uri, na ogled pa bo do 9. novembra.

Ive Šubic – ilustrator in kulturni delavec
Škofja Loka – V Galeriji na gradu bo jutri, v sredo, 19. ok-
tobra, ob 18. uri odprtje razstave Ive Šubic – ilustrator in 

18. 10. tor. Luka 7.24 18.11

19. 10. sre. Etbin 7.25 18.09 

20. 10. čet. Irena 7.26 18.08

21. 10. pet. Urška 7.28  18.06

22. 10. sob. Vendelin 7.29 18.04

23. 10. ned Severin 7.30 18.03

24. 10. pon. Rafael 7.32 18.01
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Rezultati – žrebanje 16. 10. 2022
10, 11, 14, 18, 20, 30, 34 in 24

Loto PLUS: 5, 7, 10, 19, 27, 33, 39 in 12
Lotko: 9 0 4 8 7 7

Sklad 19. 10. 2022 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 19. 10. 2022 za PLUS: 1.360.000 EUR
Sklad 19. 10. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

Čokolada je kraljica 
sladic, okusna 
in neizogibna 
poslastica, ki jo 
obožujejo tako 
stari kot mladi.  V 
knjigi boste našli 
recepte za kremna 
peciva, biskvitna 
peciva, peciva 
brez peke, peciva 
iz krhkega testa, 
torte in ostale 
sladice, v katerih 
seveda kraljuje 
čokolada.
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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

10Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani

EUR

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

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

Bi radi sami izdelali 
milo? Nič lažjega s 
pomočjo knjige, v 
kateri boste dobili 
napotke o izdelavi 
mil po hladnem 
postopku, z lugom 
ali brez. Ta mila so še 
posebej primerna za 
otroke, ki se bodo 
zabavali ob izdelavi. 
60 receptov za mila 
s slikami in nasveti, 
kaj narediti, če gre 
kaj narobe. Knjiga 
vsebuje tudi video 
posnetek poteka  
izdelave mila  
po hladnem 
postopku.

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. 

168 strani, trda vezava        

                        + poštnina

24
EUR

NOVO

                        + poštnina

14
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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

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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 

Marjana Šarabona 
inž. str.

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovo 
zadnjo pot, mu darovali cvetje, nam izrekli sožalje in sploh sta-
li ob strani. Hvala pevcem za zapete žalostinke in prijateljem tr-
žiške smučarije za poslovilne besede. Posebno zahvalo pa dolgu-
jemo dr. Kiklovi in dr. Lopuhovi za vso pomoč pri njegovi bolezni 
in za vse vzpodbudne besede, ki smo jih bili deležni svojci.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spo-
minu.

Žalujoči vsi Šarabonovi

OSMRTNICA

V 100. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi mož, oče, ded in praded 

Zvonimir Debeljak
Od njega se bomo poslovili v sredo, 19. oktobra 2022, ob 12. uri na mestnem pokopališču 

v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici.

Cvetje in sveče hvaležno odklanjamo v korist Doma upokojencev Kranj.

Žena Nevenka, sin Drago s Špelo in hčerka Lidija z družino

NEPREMIČNINE
POSESTI
ODDAM

ZEMLJO za več vrtičkov v Kranju, tel.: 
041/708-931 22002586

POSLOVNI PROSTORI
NAJAMEM

POKRIT prostor za hrambo avtodoma,-
dol. 6 m, na relaciji Čirče–Hrastje–Pre-
bačevo–Voklo, tel.: 031/573-186  
 22002550

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

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

KURIVO
PRODAM

BUKOVA drva, cena 100 EUR/m3, Ra-
dovljica, tel.: 031/632-677 22002575

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

SUHA jesenova drva, metrska, tel.: 
031/220-367 22002584

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

DOBRO ohranjeni pohištveni del kuhi-
nje, tel.: 068/625-071 22002581

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

OLJNI gorilec in ekspanzijsko posodo 
ter več delov za gretje, tel.: 04/51-32-
055, 040/840-382 22002573

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ŽENSKO kolo s prestavami, tel.: 
070/803-109 22002579

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 22002396

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.

ODLIKOVANJA, značke, kovance, sli-
ke, ure, srebrnino, luči in druge stvari, 
tel.: 068/173-293 22002578

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in ko-
ritom ter prešo za mošt, tel.: 031/812-
210 22002576

KUPIM

TRAKTOR in ostale traktorske priključ-
ke, tel.: 031/443-957 22002580

PRIDELKI
PRODAM

KRMNO peso, tel.: 051/651-393  
 22002587

NEŠKROPLJENA jabolka starih sort 
(voščenka, ontario, bobovec) in sok, 
tel.: 040/266-311 22002585

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 dni staro teličko LS/LIM, tel.: 
041/378-755 22002572

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

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

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285 22002539

TRI petmesečne telice in enega bikca. 
Radovljica, tel.: 041/520-723 22002588

OSTALO
PRODAM

KRMILNO peso in kupim silažne bale, 
tel.: 040/565-091 22002582

SLAMO v okroglih balah in traktor Deutz 
75 km, tel.: 051/673-752 22002583

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO – občasno delo, čišče-
nje, pomoč v gospodinjstvu, delo v ku-
hinji, tel.: 040/215-044 22002577

kulturni delavec. S prvo retrospektivno razstavo knjižnih 
ilustracij Iveta Šubica Loški muzej zaznamuje stoto oble-
tnico umetnikovega rojstva in ga ob tej priložnosti ga prvič 
predstavlja tudi kot kulturnega delavca in njegov prispevek 
k skupnosti.

PREDSTAVE

Veseli večer s Smehom
Tržič – V soboto, 22. oktobra, se bo ob 19. uri v Kultur-
nem centru Tržič začel nabor igranih, plesnih, pevskih in 
strelskih točk v »radijski« preobleki domače humoristične 
skupine Smeh, ki deluje pod okriljem Mladinskega gleda-
lišča Tržič.

TOPLOTNE ČRPALKE 
DOBAVA TAKOJ
IZE d.o.o 
Golniška c. 68 a, 4000 KRANJ
041 669 742

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

ZASEBNI STIKI
IŠČEM

35-letni fant išče žensko, staro od 28 
do 45 let, za resno zvezo, bodi iz Go-
renjske, tel.: 071/438-332 22002574

Zahvale,  
osmrtnice
Žalost in hvaležnost lahko 
izrazite z objavo osmrtnice ali 
zahvale v različnih velikostih.

Vaše želje sprejemamo po 
e-pošti na malioglasi@g-glas.si 
ali po navadni pošti  
na naslov Gorenjski glas,  
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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Oviro za slepe predstavljata že smetnjak sredi ulice ali previsok pločnik.

Kranj – Medobčinsko dru-
štvo slepih in slabovidnih 
Kranj je minuli petek dopol-
dne pripravilo sprehod po 
Kranju, ki se ga je udeležilo 
okrog dvajset slepih, slabo-
vidnih in njihovih spremlje-
valcev. Z njimi smo se spre-
hodili po mestnih ulicah, ob 
tem pa so opozorili na ovire 
in prepreke, ki jih ovirajo pri 
vsakodnevnem gibanju v ur-
banem okolju.

Ko človek oslepi ...
Po kranjskih ulicah je vo-

dil tiflopedagog, učitelj ori-
entacije Gregor Habjan. »Ko 
človek oslepi, se svet spre-
meni njemu in njegovim so-
bivajočim. Najprej ga je tre-
ba orientirati doma, potem 
v okolici,« pove. »Ne bo na-
robe, če recimo vhod v blok 
ozvočimo s kakšnimi zvonč-
ki, da zacingljajo,« še doda.

Habjan je posebej pou-
daril, da je zmotno mišlje-
nje, da se bo na prehodu za 
pešce ob pritisku na gumb, 
ki oddaja zvočni signal, prej 
prižgala zelena luč za pros-
to prečkanje ceste. »Če div-
je stiskamo tipko, da bi prej 
prišli čez cesto, se rdeča luč 
ne bo nič prej spremenila v 
zeleno. Signalizator je na-
menjen izključno slepim, 
da slišijo, kdaj lahko stopijo 
na prehod.«

Na pot s spremljevalcem
Kot je med drugim pred 

dnevom bele palice, ki smo 
ga zaznamovali v soboto, 15. 
oktobra, povedalo približno 
dvajset udeležencev spreho-
da po Kranju, jim lahko ovi-
re na poti predstavljajo že 
nepravilno postavljen sme-
tnjak pa previsoki pločniki, 
luknje na cestišču in nepra-
vilno postavljeni reklamni 
panoji. Večina od udeležen-
cev se je strinjala, da gredo 
zaradi vseh nepričakovanih 
situacij raje na pot s spre-
mljevalcem. »Tako vem, 
da se bom varno vrnila do-
mov,« je povedala gospa, ki 

jo je na sprehodu po Kranju 
spremljal njen mož.

Tudi Habjan meni, da je, 
če je le mogoče, zares najbo-
lje, da se slepi in slabovidni 
na pot odpravijo s spremlje-
valcem, »saj so velikokrat 
talne oznake pomanjklji-
ve, recimo velikokrat bi bilo 
olajšanje že to, da bi bile ti-
palne črte na prehodih za 
pešce dvignjene, tako kot je 
zdaj na nekaterih obnovlje-
nih odsekih v Kranju«.

Literarni večer
Na predvečer dneva bele 

palice pa je študijski kro-
žek pri društvu pripravil še 

literarni večer v Mestni knji-
žnici Kranj, kjer so predsta-
vili dela pisatelja Jakoba Ale-
šovca, rojenega na Skaručni 
pri Vodicah. Naslovili so ga 
Kako se je slovenski trpin li-
kal. Alešovec, zelo plodovit 
pisatelj iz sredine 19. stole-
tja, je poleg literarnih del (ve-
lja za prvega slovenskega pi-
sca kriminalnih zgodb) ve-
liko pisal za nemške in slo-
venske časnike, nekatere je 
tudi urejal, izdajal pa je tudi 
satirični list Brencelj. Ob 
koncu svojega življenja je iz-
gubil vid, zato ni mogel več 
ustvarjati in je končal kot 
brezdomec.

Klara Mrak

Dobro označen prehod za slepe in slabovidne / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Danes bodo po vsej 
državi odprli 96 volišč za 
predčasno glasovanje za 
predsedniške volitve, ki bo 
vsak dan med 7. in 19. uro 
potekalo do vključno četrt-
ka. Na Gorenjskem oziroma 
v 1. volilni enoti Kranj je od-
prtih trinajst predčasnih vo-
lišč. Redne volitve bodo v ne-
deljo, 23. oktobra.

Prijava za predčasno gla-
sovanje ni potrebna, prav 
tako volivec s seboj na vo-
lišču ne potrebuje obvestila 
volivcu, pač pa zgolj osebni 
dokument, s katerim lahko 
izkaže svojo identiteto, po-
jasnjujejo v Državni volilni 
komisiji (DVK). Na predča-
snem glasovanju lahko gla-
sujejo samo volivci s stalnim 
prebivališčem v Republiki 
Sloveniji. Volišča za pred-
časno glasovanje so pravilo-
ma vezana na okraj stalnega 
prebivališča, z nekaterimi iz-
jemami. »To pomeni, da ni 

mogoče predčasno glasovati 
izven okraja stalnega prebi-
vališča,« opozarja DVK.

Za predsednika oziroma 
predsednico republike se 
poteguje sedem kandida-
tov (po vrstnem redu na gla-
sovnici): evroposlanec Mi-
lan Brglez (predlagatelja SD 
in Gibanje Svoboda), držav-
ni poslanci Anže Logar (ne-
odvisni kandidat s podpo-
ro SDS), Janez Cigler Kralj 
(NSi) in Miha Kordiš (Levi-
ca), odvetnica Nataša Pirc 
Musar (neodvisna kandidat-
ka), kočevski župan Vladi-
mir Prebilič (VESNA – zele-
na stranka) in ginekologinja 
Sabina Senčar (Resni.ca).

Na zadnjih predsedniških 
volitvah leta 2017 je na pred-
časnih volitvah v treh dneh 
glasovalo 28.201 volivk in vo-
livcev oziroma 1,65 odstotka 
vseh volilnih upravičencev, 
na volitvah predsednika re-
publike leta 2012 pa 23.350 
volivk in volivcev oz. 1,36 od-
stotka volilnih upravičencev.

Do četrtka predčasno 
glasovanje

Simon Šubic

Ob dnevu bele palice

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 in jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. 
Jutri popoldne in zvečer bo nekaj spremenljive oblačnosti, v 
gorah bo možna kakšna ploha. V noči na četrtek se bo poob-
lačilo, možen bo rahel dež. V četrtek bo pretežno oblačno in 
občutno hladneje. Pihal bo vzhodnik.

Zamrznili cene šolskih malic
Ljubljana – Državni zbor 
je pred dnevi potrdil vlad-
ni predlog zakona o inter-
ventnih ukrepih v vzgoji in 
izobraževanju, s katerim so 
zamrznili cene šolskih ma-
lic in oskrbnin v dijaških 
domovih ter stroške biva-
nja v študentskih domovih. 

Predlog zakona predstavlja 
enega od ukrepov za blaži-
tev draginje. Cena šolske 
malice bo za učence in di-
jake v letošnjem šolskem 
letu ostala enaka kot v pre-
teklem šolskem letu. Za 
zagotavljanje nemotene-
ga delovanja šol bodo raz-
liko med dejanskimi stro-
ški in ceno malice krili iz 

državnega proračuna. Prav 
tako bodo iz državnega pro-
računa dijaškim in štu-
dentskim domovom v le-
tošnjem šolskem letu kri-
li razliko med izhodiščno 
ceno oskrbnine, ki je veljala 
v minulem šolskem letu, in 
izhodiščno ceno te oskrbni-
ne, zvišane za vrednost in-
deksa rasti cen življenjskih 

stroškov in stroškov dela, 
dijaki in študenti pa bodo 
tudi v letošnjem šolskem 
letu plačevali oskrbnino za 
bivanje v dijaških in štu-
dentskih domovih v višini 
izhodiščne cene, kot je ve-
ljala od 1. januarja do 31. av-
gusta letos. Ukrepi bodo ve-
ljali od 1. septembra, torej 
tudi za nazaj.

Mateja Rant

Jesenice – »Ste kdaj pomis-
lili, kako umazan je ročaj 
nakupovalnega vozička? Da 
je na ograjah nešteto bak-
terij? In da je telefon eden 
najbolj umazanih predme-
tov?« Tako so v petek, pred 
svetovnim dnevom umiva-
nja rok, ki ga zaznamuje-
mo 15. oktobra, opozarjali 
na dogodku pred Splošno 
bolnišnico Jesenice. V so-
delovanju z dijaki Srednje 
šole Jesenice in študenti Fa-
kultete za zdravstvo Angele 
Boškin so otroke iz okoliš-
kih vrtcev ozaveščali, kako 

pomembna je higiena rok. 
Kot je povedala Sandra Jere-
bic iz bolnišnice, je umiva-
nje rok ena glavnih veščin, 
ki se je mora človek nauči-
ti že v mladih letih. S skrb-
no higieno rok namreč lah-
ko preprečimo marsikatero 
okužbo. Dijaki so ob veselih 
zvokih harmonike z otroki 
na zabaven način trenirali 
učinkovito tehniko umiva-
nja rok, ustvarjali res velike 
milne mehurčke s posebno 
milnico in obroči, risali  ... 
Vsi, tudi odrasli obiskovalci, 
pa so pod posebno napravo 
lahko preverili, kako (ne)te-
meljito so si razkužili roke.

Telefon, eden najbolj 
umazanih predmetov
Urška Peternel

Otrokom so dijaki ponazorili vsakodnevne situacije, ob 
katerih moramo poiskati umivalnik z milom in brisačo.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Na Gorenjskem bo predčasno glasovanje za 
nedeljske predsedniške volitve od danes do 
četrtka potekalo na trinajstih voliščih.


