
Kranj – Večdnevno obilno 
deževje je tudi na Gorenj
skem povzročilo več pre
glavic, predvsem so mete
orne vode zalivale objekte. 
Poljanska Sora je že v četr
tek začela prestopati brego
ve, k sreči pa se je razlivala 
na običajnih razlivnih mes
tih, zato poročil o večji ško
di ni bilo. V Žireh so morali 
zaradi poplavljenega vozišča 
zapreti cesti proti Logat cu in 
v Podklancu, narasla reka pa 
je odnesla del pešpoti pro
ti cerkvi v Poljanah, ki jo je 
sicer načela že sredi sep
tembra. V Kranju se je v so
boto dodatno vdrl strop v 
telovadnici Osnovne šole  
Franceta Prešerna.

Simon Šubic

Končno sanacija kranjske 
obvoznice

Kavni avtomati so priljubljena pridobitev marsikaterega doma, malokdo pa 
ve, da motorje zanje proizvajajo v Domelu v Retečah, kjer so v soboto odprli 
prenovljene prostore.

Reteče – V reteškem Dome
lu proizvedejo 1,3 milijona 
tovrstnih enosmernih mo
torjev letno, ti pa so tudi v 
drugih hišnih aparatih in 
nekaterih sklopih sesalni
kov, je na sobotnem odprtju 
prenovljenega objekta Do
mela v Retečah povedal To
maž Stanonik, vodja PE Ko
lektorski motorji v Železni
kih in Retečah.

Prenova, ki se je začela leta 
2019, je stala skoraj tri mili
jone evrov, z njo pa so prido
bili 2200 kvadratnih metrov 
novih prostorov. Azbestno 
kritino so zamenjali s plo
čevinastimi paneli, vmesno 

ploščo med pritličjem in 
nadstropjem so ojačali s ko
vinskimi vlakni.

V Domelu v Retečah je 
trenutno 210 zaposlenih. V 
enem izmed novejših pro
gramov izdelujejo pogon 
za vodno črpalko. V prihod
njem letu na tej proizvodni 
liniji nameravajo izdelati 1,3 
milijona kosov. V zgornjem 
nadstropju proizvajajo mo
torje, namenjene prezrače
valnim sistemom.

Kot je na sobotnem odpr
tju med drugim povedal di
rektor prodaje in marketin
ga v Domelu Jaka Kavčič, 
je večina investicij v pod
jetju vezanih ravno na teh
nologijo ECmotorjev (prav 

letos praznujejo 30. oble
tnico njihove prve serijske 
proizvodnje), tako da je pre
nova objekta v Retečah sle
dila potrebam širitve ome
njene tehnologije na druge 
lokacije. Ob tem je dodal, 
da je vpliv energetske krize 
čutiti tudi pri njih; na eni 
strani kot tveganje, kar se 
tiče proizvodnih stroškov, 
na drugi pa kot priložnost, 
saj so ravno ECtehnologi
je namenjene nižji potroš
nji električne energije, kar 
pa je za uporabnike najpo
membnejše.

Ob sobotnem odprtju pre
novljenega objekta je Domel 
v Retečah in na Trati pripra
vil tudi dneva odprtih vrat.

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo večinoma sončno. 
Zjutraj in del dopoldneva 
bo po nižinah megla.

jutri: večinoma sončno

5/22 °C

Klara Mrak

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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V Kranju 
podrlo strop

AKTUALNO

Nasveti pred kurilno 
sezono
Kurjenje v neučinkovitih kurilnih 
napravah je glavni vir onesnaženja 
z delci v zimskem času. Na to so 
pred kratkim opozorili tudi na mi-
nistrstvu za okolje in prostor.

3

GORENJSKA

Je ogrožena preskrba z 
zdravili
Lekarniška zbornica Slovenije po-
ziva, da je treba rešiti problemati-
ko nabave zdravil, sicer pacienti ne 
bodo več prejemali vseh zdravil. 
Kako je s tem na Gorenjskem ...

7

KULTURA

Vprašanja nove etike
Druga predstava Prešernovega 
gledališča v novi sezoni Zaprta 
študija – »New Constructive Ethi-
cs« Ivana Viripajeva v režiji Nine 
Rajić Kranjac zastavlja vprašanje, 
kako biti in ostati etičen.

12

KMETIJSTVO

Potrebovali bi že  
zorilce sirov
Evropski kmečki in obrtni sirarji so 
v Bohinju opozorili na probleme 
planinskega sirarstva. Slovenski 
kmečki sirarji bodo danes predsta-
vili rezultate svojega dela.

15

Domel prenovil objekt v Retečah
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Ponudba velja od 29. 9. do 31. 10. 2022  
oz. do prodaje zalog. Več na www.merkur.si/
delavnica/elektricna-rocna-orodja

GARNITURA ORODJA KWB  
199-DELNA v aluminijastem kovčku

10999
11999

-10 €

Velika izbira električnega in ročnega orodja.
UREDITE SVOJO DELAVNICO PO SVOJE

AKU UDARNI VRTALNIK EINHELL TE-CD 
18/2 LI-I +22 KIT POWER X-CHANGE

9999
12999

-30 €

Priloga:   
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Narasla Poljanska Sora v Ledinici pri Žireh / Foto: Gorazd Kavčič

V Domelu so v soboto pripravili tudi dan odprtih vrat na svojih lokacijah na Trati 
in v Retečah. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – V Kranju je prejšnji 
teden potekala prva nacio
nalna kolesarska konferen
ca, ki jo je pripravil direkto
rat za trajnostno mobilnost 
in prometno politiko pri mi
nistrstvu za infrastrukturo v 
sodelovanju z Mestno obči
no Kranj. Na dvodnevnem 
dogodku so se zbrali delež
niki z vseh področij kolesar
jenja, ki so poudarili pred
vsem pomen ustrezne infra
strukture za nadaljnji razvoj 
kolesarjenja.

Darko Trajanov, generalni 
direktor direktorata za traj
nostno mobilnost in prome
tno politiko, je povedal, da 
Slovenija v obdobju 2019–
2023 v kolesarsko infra
strukturo vlaga več kot 200 
milijonov evrov, večinoma 
iz evropskih sredstev, pred
videna pa je vzpostavitev 
več kot 500 kilometrov ko
lesarskih povezav. »Podro
čje mobilnosti pa je zelo po
membno tudi z vidika pora
be energije. Promet je njen 
velik porabnik, in s trajno
stno mobilnostjo, še pose
bej z aktivno, kot je kole
sarjenje, lahko prispevamo 
k zmanjšanju skupne rabe 
energije,« je še poudaril.

»Kolesarjenje je po
membno zaradi rekreacije, 

zdravja in dobrega počutja 
na eni strani ter izrednega 
vpliva na trajnostno mobil
nost na drugi. Vedno bolj 
se zavedamo, da je treba iz 
klasičnega načina prevoza 
preiti na alternativni na
čin, in kolesarstvo je zago
tovo najbolj udarno podro
čje, ki ga moramo v Slove
niji razvijati,« pa je pove
dal kranjski župan Matjaž 
Rakovec.

Tudi za Rakovca je po
membna predvsem vzposta
vitev ustrezne kolesarske in
frastrukture, pri čemer Kranj 
sodeluje tudi z drugimi obči
nami tako pri gradnji kole
sarskih povezav kot pri vzpo
stavitvi skupnega sistema za 
izposojo koles Gorenjska.
bike, v katerega je že vklju
čenih osem občin s 57 posta
jami in 318 kolesi, od tega je 
143 električnih. V kranjskem 

sistemu KRsKOLESOM je 
28 postaj s 75 električnimi in 
95 navadnimi kolesi.

V Kranju je trenutno več 
kot 70 kilometrov varnih ko
lesarskih poti, je še povedal 
Rakovec. »Čakajo pa nas še 
veliki izzivi pri kolesarskih 
povezavah s Škofjo Loko in 
z Golnikom, kjer gre za dr
žavni cesti, vendar pa ima
mo vzpostavitev kolesarske 
povezave tudi v načrtih.«

Simon Šubic

V Sloveniji v obdobju 2019–2023 namenjamo več kot 200 milijonov evrov za razvoj 
kolesarske infrastrukture. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenjski glas v skladu z 
zakonom o volilni kampa
nji obvešča javnost, da bo 
priprave na redne volitve 
županov in občinskih sve
tov, ki bodo v nedeljo, 20. 
novembra 2022, morebi
tni drugi krog bo 14 dni po
zneje, spremljal in komen
tiral po lastni presoji, v skla
du s programsko zasnovo, 
ki Gorenjski glas oprede
ljuje kot neodvisni in poli
tično nevtralni časopis. V 
presoji uredništva bo izbor 
tem, sogovornikov, selek
cija dogodkov, upoštevano 
bo pravilo informativne po
membnosti.

V volilni prilogi, ki bo izšla 
v petek, 18. novembra 2022, 
bomo na kratko predstavi
li vse kandidate za župane 
na širšem območju Gorenj
ske (pred štirimi leti jih je 

bilo 90). Veliko zanimanja 
bo brez dvoma privabila jav
nomnenjska raziskava, ki jo 
bo pred lokalnimi volitvami 
izvedel Klicni center Prizma 
IP iz Škofje Loke.

V času volilne kampa
nje ne bomo objavljali pro
pagandnih sporočil kandi
datov/kandidatk, političnih 
strank in drugih organiza
torjev volilne kampanje ozi
roma vseh drugih sporočil, 
ki bodo po presoji uredniš
tva imela predvsem propa
gandni značaj. V skladu z 
zakonom o medijih bomo 
objavljali popravke oziro
ma odgovore na objavljene 
informacije, vendar bodo 
objave zavrnjene vsem, ki 
bodo popravke ali odgovo
re poskušali izrabiti za pri
krito volilno kampanjo. Prav 
tako v tem času ne bomo 

objavljali nenaročenih pri
spevkov in pisem bralcev, 
za katera bomo presodili, da 
vsebujejo predvolilna sporo
čila oziroma navijajo za tega 
ali onega kandidata/kandi
datko oziroma kandidatno 
listo ali organizatorja volilne 
kampanje.

Organizatorjem volilne 
kampanje bomo v skladu s 
cenikom volilnih oglasnih 
objav v Gorenjskem glasu 
in njegovih prilogah in dru
gih edicijah ter spletnem ča
sopisu zagotovili enake po
goje za objavljanje volilnih 
propagandnih sporočil. Vsa 
plačana obvestila, propagan
dna sporočila ter predstavit
veni članki in pogovori bodo 
v časopisu posebej označe
ni in razpoznavni kot pro
pagandno volilno sporočilo. 
Pri zahtevah po objavljanju 

propagandnih sporočil na 
določenih mestih časopisa 
bomo spoštovali vrstni red 
naročil.

Kandidati/kandidatke, 
njihovi zakoniti zastopniki, 
organizatorji volilne kam
panje in drugi lahko pritož
bo na izvajanje teh pravil vlo
žijo odgovorni urednici v pi
sni obliki. Vsebovati mora 
kratek opis očitane kršitve, 
predlog njene rešitve in na
slov, na katerega bomo po
slali odgovor. Odgovorna 
urednica bo na pritožbe od
govorila v dveh dneh od pre
jema pritožbe.

Objavljena pravila ravna
nja v času volilne kampanje 
veljajo tako za časopis Go
renjski glas kot za priloge in 
spletni časopis.

Marija Volčjak,  
odgovorna urednica

Pred lokalnimi volitvami bo v Gorenjskem glasu v petek, 18. novembra 2022, izšla volilna priloga, 
objavljena bo tudi javnomnenjska raziskava o volilnih namerah na širšem območju Gorenjske.

Življenje je vrtiljak, ki požene sedeže v visočine in globine in 
končno, ko se vrteči krog umiri, sestopimo in vse to je za nami.
Tudi jaz sem sedla na vrtiljak in doživljala vzpone in padce, ki 
so težko razumljivi (umrl mi je mož, izgubila sem hčer, prebo-
lela raka, doživela privoščljivost okolice, njeno pokvarjenost 
in vse zlo tega sveta). Moje potovanje v višino je predstavljalo 
moje delo (poslanka v Republiški skupščini, promovirala eko-
logijo v Beli krajini, izbrana bila za najboljšo profesorico na 
gimnaziji, sodelovala na mladinskih delovnih akcijah, pisala 
skripte in še mnogo drugega).
Končno sem izstopila iz kroga vsakdanjosti, razdala premo-
ženje in se odločila za bivanje v domu upokojencev. Stara 
sem osemdeset let, toda … Svoje probleme sem reševala s 
permanentnim študijem več strok in lovila smisel življenja.
Po hudih peripetijah sem v domu dobila enoposteljno sobo, 
kjer je končno zaživel moj pravi jaz. Ni le soba, obložena s 
knjigami, je tudi soba meditacije in kontemplacije, ki s svojo 
majhnostjo obsega celo vesolje. V pomoč in veselje mi je radio 
ob mojem vzglavju, računalnik mi ponuja informacije in glas-
bo v vseh njenih zgodovinskih obdobjih; televizor pa prižgem 
prav redko. Glasba ima glavno vlogo v mojem življenju.
Tako rekoč lebdim v krogu svojega vesolja in ko sem med skla-
di knjig se potapljam v svoj kairos (to je čas milosti). Starost 
mi je podarila moč, odprtost, svobodo in tiho srečo.
Odpoved mojim letom aktivnosti in premoženja doživljam za 
izjemnost svojega bivanja. Podala sem se vase, v svoj notranji 
univerzum. V njem se gibam brez teže in omejitve in vse, kar 
je moje, zaklenjena vrata pa branijo vstop zlu, ki preži pred 
njimi. Vrata na balkonu pa so odprta in so moja opazovalnica 
zunanjega žitja in bitja. Sedim v invalidskem vozičku, mediti-
ram in uživam. Rano v jutro, ko je zemlja ogrnjena s plaščem 
noči, ugašajo zvezde na temnem nebu. Čakam Danico, ki ji 
rečemo tudi jutranjica, pa tudi večernica. Vredno se je podati 
za njo. Tako se budi v meni pričakovano jutro, napoved novih 
doživetij in dogodivščin. Tema se počasi umika svetlobi in 
prikaže se kupola neba. Najvišji oblaki dobivajo rožnat navdih, 
dokler sonce ne obarva vrhov Mežakle intenzivno rdeče in se 
luč spušča v dolino. Pod mojim oknom prepeva potok motet 
večnega hitenja in jaz se smehljam in se darujem v uživanju 
svojega bivanja. Najavi se dan, ki je izpolnjen z branjem, pi-
sanjem in študijem. Včasih imam občutek, da me po ramah 
potrka preteklost, toda prikličem sedanjost in ugotavljam: nič 
na svetu mi ni tuje. Ta svet je moj, in kadar ga objamem z očmi 
in srcem, vidim, da se oglaša bit mojega življenja, ki vsebuje 
poželenje po duhovnih stvareh.
Duša je mirna in tiktaka v ritmu mojega bistva in v čast moji 
poznih let ter se zaganja za lepoto, ki se izteka z mano v 
misterij polnosti. To je moj kairos , blaženo obdobje mojega 
življenja. Zvečer je najlepši čas. Spremljam sončni zahod, 
ko se bog Helios poslavlja in se odpravi spat. Zapojem mu 
uspavanko. Moj glas sicer ne zveni, kot kažejo note, pa ven-
dar je to hvalnica življenju. Nad obzorjem prijadra luna, ki se 
skrivnostno dviga in menja svoj obraz. Priletijo nočni metulji 
– veščeci, ki bijejo svoj smrtni boj z osvetljenimi okni. Za 
njimi se podijo z veliko hitrostjo netopirji. Ne bojim se tega 
eksotičnega življenja teh mračnih letalcev. Vse se giblje in 
glasba povzdiguje lepoto mraka.
Moje življenje je eno samo oboževanje lepote. Vse je dovr-
šeno. Tudi moj dan je končan. Nikogar ni, ki bi delil z mano 
čudež tega obstoja. Ni čudno, da mi je človeška družba odveč, 
zakaj moj dan in večer in noč so moje ponavljajoče se postaje. 
V večeru življenja. Ta je najlepši, navdihoval je mnoge literate. 
Tak je tudi Kazuo Išiguro  iz Nagasakija.
Dovolite mi, da ga citiram: »Vsi moramo enkrat izpreči. Odkar 
sem v pokoju, sem zadovoljen kot ptiček na veji. Moraš si 
privoščiti! Večer je najboljši del dneva, tvoj delovni dan je za 
tabo. Vprašaj kogarkoli hočeš, vsi ti bodo povedali: večer je 
najboljši del dneva in starost je najlepši čas življenja.«
Starost je moja nagrada, ki jo z veseljem preživljam z dobro-
hotno anticipacijo za prihodnost.

Ta navdihujoči zapis nam je poslala Mihaela Roth, stanovalka 
Doma dr. Franceta Bergelja Jesenice. V prihodnjih številkah 
Gorenjskega glasa bomo objavili še nekaj prispevkov, ki smo 
jih dobili v skupni akciji z NIJZ in Gorenjskimi lekarnami na 
temo jeseni življenja.

Uživam v jeseni življenja
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Knjigo prejme ALOJZ SLAK iz Dupelj.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Na nacionalni kolesarski konferenci v Kranju so poudarili pomen kolesarske infrastrukture za nadaljnji 
razvoj kolesarjenja v Sloveniji.

Infrastruktura predpogoj 
razvoja kolesarjenja

Gorenjski glas pred lokalnimi volitvami
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Ljubljana – Ministrstvo za 
okolje in prostor je v sode-
lovanju z Nacionalnim in-
štitutom za javno zdravje, 
Obrtno-podjetniško zbor-
nico Slovenije in Zbornico 
komunalnega gospodarstva 
pri Gospodarski zbornici 
Slovenije organiziralo novi-
narsko konferenco ob začet-
ku kurilne sezone, na kate-
ri so posebno pozornost na-
menili uporabi trdih goriv za 
ogrevanje.

Prav zaradi energetske 
draginje lahko pričakuje-
mo, da se bo letošnjo zimo 
še več gospodinjstev odloči-
lo za takšen način ogrevanja, 
s tem pa je povezana tudi ka-
kovost zraka oz. onesnaže-
nosti z delci PM10.

Arso v hladnem obdobju 
leta dnevno objavlja napovedi 
ravni delcev PM10. Večletna 
kemijska analiza pa je poka-
zala, da do preseganja mejne 
dnevne vrednosti prihaja sko-
raj izključno v kurilni sezo-
ni. »V dnevih, ko je preseže-
na mejna vrednost, se delež 
prispevka kurjenja lesa zvi-
ša v povprečju s 30 na 50 od-
stotkov. Neugodni vremen-
ski pogoji, kot je temperatur-
ni obrat, preprečujejo redče-
nje izpustov, zato se v slabo 
prevetrenih dolinah in kotli-
nah nabirajo večje količine 
delcev in drugih onesnaže-
val,« je povedala Tanja Bolte 
z direktorata za okolje na mi-
nistrstvu za okolje in prostor.

Majda Pohar z NIJZ je po-
vedala, da so v zraku, one-
snaženem z delci prisotne 
nekatere zelo škodljive, tudi 
rakotvorne in mutagene 
snovi. Onesnažen zrak tako 

letno po svetu povzroči mili-
jone smrti in izgubljenih let 
zdravega življenja.

Prav zato je predsednik 
Sekcije dimnikarjev pri OZS 
Simon Dovrtel opozoril, da 
naj vsak uporabnik upošte-
va, da se dimniški požari, 
uhajanje dimnih plinov, za-
strupitve in prevelika poraba 

goriva preprečujejo lahko 
samo s pravilno uporabo 
in vgradnjo peči, ustrezni-
mi dokazili o izpolnjevanju 
emisijskih zahtev, rednimi 
preventivnimi dimnikarski-

mi storitvami in sprotnim 
odpravljanjem pomanjklji-
vosti, na katere opozori di-
mnikarska družba.

V OZS in GZS so pripra-
vili tudi nekaj nasvetov za 
uporabnike peči in dimni-
kov. Poleg tega, da naj bodo 
peči prijavljene dimnikar-
ski službi, opozarjajo, da 

naj ta tudi opravi predho-
den pregled, če peč prej dlje 
časa ni bila v uporabi. Tudi 
ob vgradnji nove peči se je 
smiselno posvetovati z di-
mnikarsko službo, poseb-
na pozornost pa je name-
njena še zlasti večstano-
vanjskim stavbam, kjer ob 
uporabi peči ne ogrožamo 
le sebe, temveč tudi druge 
stanovalce.

Peči na trda goriva mora 
sicer dimnikarska služba 
enkrat letno pregledati, či-
ščenje pa se opravi od dva do 
štirikrat v sezoni. Opozar-
jajo pa tudi, da peči na trdo 
gorivo niso namenjene se-
žiganju odpadkov in da se 
v pečeh lahko kuri le zrač-
no suho lesno gorivo, torej 
drva, peleti in sekanci.

Aleš Senožetnik

Zaradi energetske draginje se utegne letos več gospodinjstev odločiti za ogrevanje z drvmi. 
Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

T e maske. Križi in te-
žave, kdaj in kje – če 
sploh – si jo (še) nade-

ti na obraz. V sedaj znani in 
na novo postavljeni prvi fazi 
protikoronskih ukrepov (od 
znanih dveh) zaščitne ma-
ske priporočajo v zaprtih jav-
nih prostorih, vključno z jav-
nim prevozom, nujna pa je 
njihova uporaba v zdravstvu, 
lekarnah, domovih za starej-
še in socialnovarstvenih za-
vodih. V vse več zdravstve-
nih zavodih po Gorenjskem 
so postale vnovična stalnica, 
obveznost. V lekarnah pripo-
ročljive. Pred dnevi, ko sem 
šla po nakup »prve pomoči« 
za primer zdravstvenih tegob 
brez recepta, so jo vse zaposle-
ne v lekarni v domači krajev-
ni skupnosti imele na obrazu. 
Jaz sem (seveda) masko poza-
bila doma, pa imam še kar ve-
liko zalogo iz najhujših časov 
epidemije. Mah, počutila sem 
se malce trapasto, da je nisem 
imela, in sem si čez obraz »v 
sili razmer« navlekla majico. 
Nekam čudno me je popadla 
slaba vest in sem ob prihodu 
domov v svoje torbice dala eno 
ali dve. Za vsak slučaj.

Covid-19 je z novejšimi pod-
različicami še med nami, rav-
no prejšnji teden smo poroča-
li o porastu števila okužb, na 
srečo tem podatkom ne sle-
di porast covidnih bolnikov v 
bolnišnicah, kar je glavna ori-
entacija pri sprejemanju ukre-
pov. Sploh pa imam občutek, 
da se ljudje nočejo več kaj dos-
ti pogovarjati o tej zdravstveni 

nadlogi ... – ko pa padamo iz 
ene krize v drugo.

Te dni berem, da italijanska 
vlada v odhajanju ne bo po-
daljšala veljavnosti predpisov, 
ki zahtevajo nošenje obraznih 
mask FFP2 v javnem prevozu, 
kar prepušča prihodnjemu se-
stavu vlade, vendar pa je še za 
en mesec podaljšala obveznost 
nošenja mask v zdravstve-
nih ustanovah in domovih 
za starejše. Italijani so bili ve-
liko previdnejši že zaradi bo-
lečega spomina na Bergamo. 
Julija sem bila na dopustu v 
Dolomitih, seveda v poletni 
sproščenosti na masko nisem 
pomislila. Prvič, ko sem želela 
vstopiti v avtobus javnega pro-
meta, me je voznik vprašal, 
ali imam masko. Začudeno 
sem ga pogledala, pa mi je de-
jal, da je ta v javnem prevozu 
v Italiji še vedno obvezna. No, 
ta prvi avtobus sem zamudi-
la, masko kupila v bližnji tr-
govini in ujela naslednjega. V 
trgovinah so bile maske pripo-
ročene in lahko povem, da jo je 
imelo na obrazu kar precej lju-
di. Mi je pa dalo misliti.

Upam, da scenarij za-
ostritve ukrepov jeseni in po-
zimi ne bo potreben. Kar pa 
je kljub vsemu nauk te zgodbe 
tudi zame po sicer dolgem in 
utrujajočem covidnem času: 
ostanimo odgovorni in poskr-
bimo (vsaj) za osnovne pre-
ventivne higienske ukrepe, ka-
dar in kjer je to nujno. Covid, 
kot kaže, še ni rekel zadnje be-
sede … In kolikokrat smo ta 
stavek žal že slišali.

Maska, zakaj pa neKurjenje v neučinkovitih kurilnih napravah je glavni vir onesnaženja z delci v zimskem času. Na to so 
pred kratkim opozorili tudi na ministrstvu za okolje in prostor.

Nasveti pred kurilno sezono

Kranj – Na visokošolske za-
vode v Sloveniji je po podat-
kih ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport z 
dne 29. septembra vpisanih 
okoli 65.130 študentov, od 
tega jih je 14.277 prvič vpi-
sanih v 1. letnik prve stop-
nje. Na prvo stopnjo štu-
dija je v letošnjem študij-
skem letu vpisanih prib-
ližno 41.334 študentov, na 
drugo stopnjo 20.998 in na 
tretjo stopnjo 2798 študen-
tov. Minister za izobraževa-
nje Igor Papič je v poslanici 
ob začetku študijskega leta 
vsem študentom zaželel us-
pešno leto in jih prosil, da 
so odgovorni in upoštevajo 
priporočila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, 
da se bo lahko študijsko leto 

ves čas odvijalo v predaval-
nicah ter da bodo študent-
ski in dijaški domovi lahko 
ostali odprti.

»Znanost in visokošolsko 
izobraževanje sta ključna 
dejavnika družbenega na-
predka,« je v svoji poslanici 

še poudaril minister Papič 
in dodal, da bodo ob zaveda-
nju tega v prihodnje preno-
vili visokošolsko zakonoda-
jo in tako ustrezno organi-
zirali visoko šolstvo v želji, 

da Slovenija postane druž-
ba znanja, ustvarjalnosti 
in inovativnosti. »Razvija-
li bomo tudi programe viš-
jih strokovnih šol in jih še 
bolj povezali s potrebami 
širše družbe,« je napove-
dal. Na višjih strokovnih šo-

lah bo sicer po zadnjih po-
datkih ministrstva v letoš-
njem študijskem letu prib-
ližno 10 tisoč študentov, 
od tega jih bo predvidoma 
okoli 3500 v prvem letniku. 

Minister Papič je vsem štu-
dentom zaželel, da bi štu-
dijsko leto potekalo v zna-
menju pridobivanja novih 
znanj in spoznanj, pa tudi 
raziskovalnih dosežkov ter 
visokošolske in znanstvene 
odličnosti.

Z namenom, da bi omilili 
socialne stiske, pa so na mi-
nistrstvu že pripravili za-
kon o interventnih ukrepih 
v vzgoji in izobraževanju, s 
katerim so omogočili, da se 
cene v javnih študentskih 
in dijaških domovih ter za-
sebnih študentskih domo-
vih v celotnem študijskem 
letu za študente ne bodo 
povečale. »V primeru, da 
se stroški njihovega delo-
vanja dvignejo, so v prora-
čunu za ta namen zagoto-
vljena dodatna sredstva,« 
je še pojasnil.

Včeraj se je začelo novo študijsko leto, pri čemer bo študij znova potekal v predavalnicah in 
laboratorijih, prav tako bodo znova odprti študentski domovi.

Mateja Rant

Študentje znova v predavalnicah
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Minister za izobraževanje Igor Papič je v poslanici 
ob začetku študijskega leta vsem študentom zaželel 
uspešno leto in jih prosil, da so odgovorni in 
upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, da se bo lahko študijsko leto ves čas odvijalo 
v predavalnicah ter da bodo študentski in dijaški 
domovi lahko ostali odprti.

Zaradi energetske draginje lahko pričakujemo, da 
se bo letošnjo zimo še več gospodinjstev odločilo za 
ogrevanje z drvmi, s tem pa je povezana tudi kakovost 
zraka oz. onesnaženosti z delci PM10.
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Radovna – Arhitektura je 
pomemben del človekovega 
življenja in delovanja. Od-
raža našo kulturo, okolišči-
ne, v katerih je nastala, in ži-
vljenjske pogoje, ki jih zago-
tavlja. Na Pocarjevi domači-
ji v Zgornji Radovni je prej-
šnji teden potekala predsta-
vitev projekta Hiše naših de-
dov, ki ga v sodelovanju z 
različnimi gorenjskimi mu-
zeji in Ministrstvom za oko-
lje in prostor RS vodi zavod 
NaNovo.

Trinajst arhitekturnih 
umetnin

Arhitekt Maj Juvanec iz 
zavoda NaNovo je o projek-
tu povedal: »Projekt pove-
zuje stare hiše Zgornje Go-
renjske, ki so odprte za obi-
skovalce. Za zdaj je vklju-
čenih 13 hiš, gre za arhitek-
turne umetnine, ki so pre-
živele test časa. Vse hiše so 
smiselno umeščene v pros-
tor, kjer stojijo, prikazuje-
jo bivanjsko okolje in živ-
ljenja predhodnih gene-
racij. V takratnem času je 
bilo vse prilagojeno potre-
bam in zmožnostim na-
ših prednikov in predstavi-
tve teh hiš nam lahko slu-
žijo tudi kot ogledalo druž-
be, torej da vidimo, kako 

danes živimo, in se iz tega 
kaj naučimo.«

V projekt Hiše naših de-
dov so vključene Pocarjeva, 
Liznjekova in Oplenova do-
mačija, Kurnikova, Jalnova, 
Finžgarjeva, Šivčeva, Kajžn-
kova, Čopova ter Prešernova 
hiša, Mežnarija, Fovšaritni-
ca ter Kasarna (Stara Sava). 
V okviru predstavitve je Ju-
vanec na kratko orisal zna-
čilnosti vseh hiš, Špela Smo-
lej Milat iz Gornjesavskega 
muzeja Jesenice je podrob-
neje opisala ter virtualno pri-
kazala posebnosti Liznjeko-
ve domačije, medtem ko nas 
je Tina Komac iz Javnega za-
voda Triglavski narodni park 

popeljala po Pocarjevi do-
mačiji. Zbrane je nagovorila 
tudi Saša Roškar iz Zavoda 
za varstvo kulturne dedišči-
ne RS, OE Kranj, ki je pouda-
rila, da so na zavodu projekta 
zelo veseli: »Poleg zgodb, ki 
jih hiše kot muzejske repre-
zentacije ponujajo, so za nas 
konservatorje pomembne 
tudi predzgodbe. Torej na 
primer zgodbe o tem, kako 
so hiše sploh postale odpr-
te za javnost, zgodbe o odku-
pih, sodelovanjih …«

Pocarjeva domačija
Pocarjeva domačija, ki 

smo si jo ogledali, je lep 
primer domačije z več 

stavbami, zgrajene v 18. 
stoletju. Zaradi odročne 
lege je bila domačija samo-
zadostna in s celotno zasno-
vo, videzom in zbirko raz-
stavnih predmetov dodob-
ra prikazuje življenje takra-
tnih kmetov. Stanovanjska 
stavba hiše je zidana, prit-
lična, s tradicionalnim tlori-
som. Glavni bivalni prostor 
imenujemo hiša, poleg nje 
pa je hišna kamra. Dostop 
iz veže seže v črno kuhinjo, 

v kamro za preužitkarje ter 
v klet, ki so jo najpogosteje 
uporabljali za spravilo pri-
delkov. Na podstrešju, kjer 
so hranili oblačila in osebne 
predmete, se tlorisna razpo-
reditev ponovi v preprostej-
ši izvedbi.

Predstavitve se je udele-
žil tudi direktor sodelujo-
čega Gornjesavskega mu-
zeja Jesenice Aljaž Pogač-
nik, ki je povedal: »Tre-
nutno potekajo 32. Dnevi 

evropske kulturne dedišči-
ne in v Gornjesavskem mu-
zeju se že več kot sedem-
deset let trudimo ohranja-
ti premično in nesnovno 
kulturno zapuščino. Tovr-
stni projekti omogočajo, da 
se širijo vrednote in kultu-
ra, obenem pa predstavljajo 
tudi dobro promocijsko iz-
hodišče, saj so nekatere iz-
med vključenih hiš precej 
odmaknjene od urbanih in 
turističnih središč.«

Nika Toporiš

Arhitekt Maj Juvanec iz zavoda NaNovo, Tina Komac iz Javnega zavoda TNP in Saša Roškar iz 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Kranj, pred Pocarjevo domačijo / Foto: Gorazd Kavčič

Žirovnica – Društvo upo-
kojencev (DU) Žirovnica 
je bilo uradno ustanovlje-
no leta 1952, a je že pred 
tem, vse od leta 1947, delo-
valo v okviru Društva upo-
kojencev Radovljica. Danes 
združuje več kot 800 čla-
nic in članov, za društveno 
dejavnost pa skrbi 44 orga-
nizatorjev. V društvu delu-
je kar 16 sekcij in progra-
mov, od kulturno-izobraže-
valnih do rekreacijsko-tek-
movalnih programov in so-
cialnega programa. »Naše 
delo je prepoznavno tako v 
okolju, v katerem delujemo, 
kot tudi izven meja naše ob-
čine. O tem pričajo številna 
priznanja, ki so jih društvo, 
skupine in posamezniki 
prejeli za svoje delo,« je na 
osrednji prireditvi v počasti-
tev 70-letnice Društva upo-
kojencev Žirovnica dejal 
njihov predsednik Zdravko 
Malnar.

V društvu si poleg širitve 
dejavnosti, ki jim omogo-
ča in daje priložnost za čim 
daljše aktivno staranje, že 
dolgo prizadevajo, da bi v 
žirovniški občini zgradi-
li dom za starejše. »Želi-
mo si dom, ki bi zagotavljal 
vse oblike varstva in pomo-
či potrebnim, od dnevnega 
centra z medgeneracijskim 

druženjem, institucional-
nega varstva ter varstva, 
nege in pomoči na domu,« 
je poudaril Malnar, ob tem 
pa dodal, da jih nekaj dela 
čaka še pri ureditvi prostora 
za druženje. »Čeprav ima-
mo lasten »dom«, to je naše 
gostišče Osvald, se zaveda-
mo, da prav dosti prosto-
rov, kjer bi se lahko zbirali 

in družili, nimamo. Nekaj 
smo sicer že postorili z ob-
novo objekta poleg gostišča, 
a zavedamo se, da je to pre-
malo za naše želje in potre-
be,« je povedal.

Ob jubileju so v DU Žirov-
nica izdali zbornik, ki pred-
stavlja njihovo delo v zad-
njih desetih letih. Tako pi-
sanje zbornika kot aktivno-
sti za praznovanje njihove-
ga jubileja so zaupali prip-
ravljalnemu odboru, ki ga 
vodi Janez Ferjan, njego-
vi člani pa so: Nejka Dolar, 
Vojka Legat, Ferdo Kikelj in 
Matevž Čemažar. Pomagali 
so še: Brigita Mrak, Danica 
Bernik in Tone Kržič.

Na prireditvi je DU Žirov-
nica prejelo tudi priznanje 
Zveze društev upokojencev 
Slovenije, in sicer veliko pla-
keto Zveze društev upoko-
jencev Slovenije in prizna-
nje Pokrajinske zveze dru-
štev upokojencev Gorenjske 
za 70. let aktivnega in uspe-
šnega delovanja.

Društvo upokojencev Žirovnica letos praznuje sedemdeset let delovanja. Jubilej so zaznamovali z 
osrednjo prireditvijo v Osnovni šoli Žirovnica.

Maša Likosar

Predsednik DU Žirovnica Zdravko Malnar / Foto: Gorazd Kavčič

Sedemdeset uspešnih let

Pocarjeva domačija ponuja razstavo predmetov, ki časovno 
in muzejsko predstavljajo življenje nekoč. / Foto: Gorazd Kavčič

Pocarjeva domačija, ena izmed trinajstih hiš, vključenih v projekt Hiše naših dedov, je minulo sredo sprejela arhitekturne navdušence in zgodovinske 
radovedneže, ki so si prišli ogledat predstavitev projekta Hiše naših dedov.

Hiše naših dedov in njihove zgodbe

Belo – Platforma Kajža in 
Domačija Pr' Lenart na Be-
lem v Polhograjcih sta s 
podporo Centra za kreativ-
nost izvedla oblikovalski iz-
ziv Kako lahko opuščeni ko-
zolci znova oživijo. Pod stro-
kovnim mentorstvom pri-
znanih oblikovalk Nine Ko-
želj in Mance Kemperl iz 
studia Vulgaris je potekal 
v septembru. Kozolec to-
plar na Domačiji Pr' Lenart, 
slednja je iz 16. stoletja, je 
deloma obnovljen, vendar 
ne služi svojemu prvotne-
mu namenu. Namesto tega 

ga lahko oživljajo s kulturni-
mi dogodki, druženji, delav-
nicami, koncerti. Predmet 
izziva je bila idejna zasnova 
večnamenskega pohištve-
nega kosa iz naravnih ma-
terialov, ki se oblikovno opi-
ra na tradicionalne in verna-
kularne oblikovalske princi-
pe Polhograjskega hribovja. 
Celoten projekt je bil name-
njen raziskovanju potencia-
lov tradicionalnih pristopov 
k oblikovanju in potreb stav-
bne dediščine v današnjem 
času. Zmagovalka izziva je 
postala arhitektka Lara Pišl 
Ptičak s serijo pohištva Ne-
koč/danes.

Maja Bertoncelj

Opuščeni kozolci 
znova zaživijo

Kranj – Kranjski mestni svetniki so na septembrski seji sprejeli 
tudi nekaj kadrovskih odločitev. Za nadomestnega člana Volil-
ne komisije Mestne občine Kranja so imenovali Romana Nah-
tigala. Zamenjal je Sebastjana Gubiča, ki je podal odstopno 
izjavo. V Svetu OŠ Simona Jenka Kranj bo občino po novem 
zastopala Vlasta Rozman, in sicer namesto Jerneje Logar, ki 
je podala odstopno izjavo. Svetniki so izrekli tudi pozitivno 
mnenje obema kandidatoma za ravnatelja OŠ Franceta Pre-
šerna Kranj, Tomažu Langu in Silvanu Baši.

Pozitivno mnenje kandidatoma za ravnatelja
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Nagrada Mestne občine Kranj gre v roke striparja Zorana Smiljanića.

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na predlog komisi-
je za nagrade in priznanja 
potrdili letošnje prejemni-
ke občinskih priznanj. Na-
ziv častni občan Mestne ob-
čine Kranj prejme profesor 
Matevž Fabijan iz Besnice 
za razvoj kakovostnega zbo-
rovskega petja ter uveljavi-
tev doma in v tujini. Med 
drugim je ustanovil Aka-
demski pevski zbor Fran-
ce Prešeren Kranj. Vodil je 
tudi več drugih zborov, naj-
večje uspehe pa je dosegel 
z Mladinskim pevskim zbo-
rom Gimnazije Kranj, s ka-
terim je na vsejugoslovan-
skem tekmovanju v Celju 
dvakrat zasedel prvo mes-
to, na tekmovanju pevskih 
zborov v Olomucu na Če-
škem je prejel zlato odličje, 
prof. Fabijan pa je bil kot di-
rigent zmagovalnega zbora 
določen, da vodi združene 
pevske zbore EU. Mladin-
ski pevski zbor Gimnazije 
Kranj je bil poslan tudi na 
tekmovanje pevskih zborov 
v Areto v Italiji, kjer je med 

odraslimi pevskimi zbori 
iz vse Evrope dosegel četr-
to mesto.

Nagrado Mestne občine 
Kranj prejme stripar Zo-
ran Smiljanić za prepoznav-
nost in edinstvene rešit-
ve slovenskega stripa. Listi-
ne o priznanju gredo v roke 
Jožeta Freliha za predano 

prostovoljno delo na podro-
čju gasilstva, Jožeta Bene-
dika za skrbno urejanje po-
hodniških poti na Sv. Jošt in 
upokojene ravnateljice Fani 
Bevk za napredek in uspeš-
no vodenje Osnovne šole 
Staneta Žagarja. Veliko pla-
keto prejme Mešani pevski 
zbor DPD Svoboda Stražišče 

ob 70-letnici uspešnega de-
lovanja, veliko Prešernovo 
plaketo pa Simon Krejan za 
prepoznavnost in povezova-
nje fotografskega društva.

Priznanja bodo podelili ob 
občinskem prazniku, ki ga v 
Kranju praznujejo 3. decem-
bra, na dan rojstva pesnika 
Franceta Prešerna.

Simon Šubic

Dirigent Matevž Fabijan na slavnostnem koncertu ob svoji 80-letnici leta 2013  
/ Foto: Arhiv GG/Matic Zorman

Naklo, Kamnik – Evropsko 
nagrado za inovativno po-
učevanje Evropska komi-
sija podeljuje zaključenim 
projektom v okviru progra-
ma Erasmus+, izbor kate-
rih vsakokrat opravijo po-
samezne nacionalne agen-
cije. V Sloveniji je to CME-
PIUS – Center RS za mo-
bilnost in evropske progra-
me izobraževanja in uspo-
sabljanja. »Vsako leto je 
določena tudi posebna te-
matika, v okviru katere so 
izbrani nagrajeni projek-
ti, in za leto 2022 so to kre-
ativnost v učnih okoljih, 

trajnostni razvoj in vključe-
vanje,« so sporočili iz cen-
tra CMEPIUS.

Kot so zapisali v obrazlo-
žitvi nagrade za Vrtec Anto-
na Medveda, v vrtcu dajejo 
velik poudarek dejavnostim 
v naravnem učnem okolju 
in dejavnosti že več kot de-
setletje aktivno prenašajo 
iz igralnice v naravno učno 
okolje – gozd. »V nagraje-
nem projektu so želeli svo-
je znanje na tem področju 
še poglobiti ter primerja-
ti in izmenjati izkušnje s 
področja gozdne pedagogi-
ke in drugih alternativnih 
pedagoških metod, ki jih 
bodo lahko uporabljali pri 

svojem delu.« Pri tem so se 
posebej osredotočili na ot-
roke iz skupin z manj pri-
ložnostmi, kot so na primer 
priseljeni otroci ali otroci iz 
socialno šibkejših okolij, in 
prakse, ki bi lahko takšnim 
otrokom olajšale vključitev 
v vrtec. Glavni cilj nagraje-
nega projekta Biotehniške-
ga centra Naklo pa je bilo 
pridobiti in razširiti znanje 
in kompetence za zaposlo-
vanje oseb z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju na kme-
tijah. »Posamezniki z lažji-
mi motnjami v duševnem 
razvoju so pogosto obrav-
navani kot nezaposljiv ka-
der, nagrajeni projekt pa je 

tovrstne predpostavke ovr-
gel in znova pokazal, da 
se v vsakem posamezniku 
skriva neomejeni potenci-
al.« Kmetije so se pokaza-
le za zelo primerno okolje 
za njihovo zaposlitev, kar 
prinaša koristi tako posa-
meznikom z lažjimi mot-
njami v duševnem razvo-
ju kot tudi kmetom. »Naj-
pomembnejši rezultat pro-
jekta so vse osebe z motnjo 
v duševnem razvoju, ki so 
v okviru projekta ali zaradi 
njega dobile zaposlitev in s 
tem utrdile svoje neizpod-
bitno mesto v naši skupni 
družbi,« so še zapisali v ob-
razložitvi nagrade.

Mateja Rant

Streha Osnovne šole Fran-
ceta Prešerna v Kranju je bila 
poškodovana že prej. Kranj-
ski mestni svetniki so zato 
ravno minulo sredo v načrt 
razvojnih programov uvrsti-
li obnovo telovadnice, ki ob-
sega obnovo strehe, izvedbo 
prezračevanja, zamenjavo 
parketa v telovadnici, sled-
nje sofinancira Fundacija 
za šport, in energetsko sana-
cijao stavbe. Okvirna vred-
nost projekta je ocenjena na 
skoraj 1,2 milijona evrov (z 
DDV), investicijo pa bodo iz-
vedli v več fazah v okviru pro-
računov za leti 2022 in 2023.

V teku je razpis za projek-
tanta, ki bo izdelal projek-
tno rešitev, na osnovi katere 
bodo lahko poiskali izvajal-
ca. »Do takrat pa je potrebno 
izvesti nujna dela, da se ško-
da, ki je nastala s porušitvijo 
dela stropne konstrukcije in 
posledično poškodb opreme 
v prostoru, ne bo povečevala, 
poudarjajo na Mestni občini 

Kranj. »Če se bodo dela lah-
ko hitro začela, bi šolarji ob-
novljeno telovadnico zače-
li uporabljati predvidoma v 
naslednjem šolskem letu,« 
napovedujejo.

Tomaž Lanišek, vodja 
Sektorja za razvoj in pame-
tno skupnost Mestne občine 
Kranj, je razložil, da so že av-
gusta ugotovili vidno defor-
macijo odstopanja stropne 
lesene obloge. »V telovadni-
ci, ki je stara približno pet-
deset let, razen manjše re-
konstrukcije doslej dodatno 
ni bilo investicij, zato se je 
stropna konstrukcija povesi-
la. Za uporabo je telovadnica 
zaprta, športna vzgoja pa po-
teka na drugih lokacijah,« je 
povedal. Na šoli so pojasni-
li, da je telovadba za učence 
doslej potekala na šolskem 
hodniku ali zunaj, od tega te-
dna pa poteka v športni dvo-
rani v kranjski vojašnici. Me-
stna občina je prek javnih 
del zagotovila dva spremlje-
valca otrok za varnost na poti 
med šolo in vojašnico.

V Kranju podrlo strop

Podrt strop v telovadnici Osnovne šole Franceta Prešerna v 
Kranju / Foto: OŠ Franceta Prešerna/Facebook

Preddvor – Aktivnosti za po-
slovno cono v občini Preddvor 
se nadaljujejo. Pred dvema 
mesecema so na občini pri-
dobili gradbeno dovoljenje, 
pred enim pa so se prijavili 

na javni razpis na ministr-
stvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo za sofinan-
ciranje gradnje infrastruk-
ture. Uspešno so izpeljali 
tudi prodajo zemljišč. Tre-
nutno poteka parcelacija po 
želenih kupnih kvadratnih 

metrih. Izkazan je bil na-
mreč interes, da so površine 
večje. Zanima jih tudi objava 
javnega razpisa za gradnjo, 
ki bo zajemala vso cestno in 
komunalno infrastrukturo, 
pločnike, javno razsvetlja-
vo. Upoštevani morajo biti 

tudi vsi vodovarstveni ukre-
pi, saj gre za območje druge 
poplavne ogroženosti, zato 
morajo nivo cone nekoli-
ko dvigniti, v načrtu pa je še 
vodni zadrževalnik. Zaklju-
ček del je predviden ob kon-
cu maja 2023.

Zemljišča za cono prodali

Fabijan častni občan Kranja

Med štirimi dobitniki evropske nagrade za inovativno poučevanje, ki jo je letos drugič podelila Evropska 
komisija, sta tudi Vrtec Antona Medveda Kamnik in Biotehniški center Naklo.

Nagradi tudi na Gorenjsko

SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA  
NA DOMU - ZD KRANJ VABI K UPORABI  

NOVE STORITVE
Takšna obravnava je lahko zelo hitra in poteka v 
sproščenem domačem okolju. Znani so primeri, 
ko pacienti predolgo čakajo na institucionalno 
rehabilitacijo, za nekatere pa je obisk ambulan-
te prenaporen in stresen. Fizioterapija na domu 
skrajša in izboljša zdravljenje, npr.  po zahtevnih 
poškodbah (po odpustu iz bolnišnice), prispeva k 
rehabilitaciji pred in po časovno omejenem zdravili-
škem zdravljenju, pomaga pri ohranjanju samostoj-
nosti starejših, skrajša bolniški stalež. Vsaka obravna-
va je individualno prilagojena, v skladu z najboljšo 
prakso in najnovejšimi svetovnimi smernicami. Na 
domu izvajamo vrsto metod in tehnik: kinezio-
terapijo – krepitev mišic po poškodbah/operacijah, 
vadba za izboljšanje sklepne gibljivosti, učenje hoje 
in uporabe pripomočkov; elektroterapijo – protibole-
činska stimulacija, ultrazvok, magnetna terapija, ele-
ktro stimulacija za krepitev mišic; manualne terapije 
za izboljšanje pomičnosti mehkega tkiva, obravnava 
brazgotin; respiratorne fizioterapije in fizioterapije  
za nosečnice in porodnice. Na voljo vsak dan v  
tednu: ob ponedeljkih, sredah in petkih med 10. in 
14. uro, ob torkih in četrtkih pa med 11. in 15. uro. 
Naročite se lahko na 040 206 150 ali po e-pošti  
fth.na.domu@zd-kranj.si. Velika fizioterapevtska ob -
ravnava 55 minut/55 evrov, mala 40 minut/40 evrov.

1. stran

O
ZG

, O
E 

ZD
 K

ra
nj

, G
os

po
sv

et
sk

a 
ul

ic
a 

10
, K

ra
nj

Alenka Brun

Občina Preddvor je za poslovno cono pridobila gradbeno dovoljenje in se prijavila na razpis za sofinanciranje. 



6 Gorenjski glas
torek, 4. oktobra 2022

info@g-glas.si

Ob mednarodnem dnevu starejših je stanovalce Doma starejših občanov Preddvor razveselila 
mezzosopranistka Manca Izmajlova.

Potoče – V Domu starejših 
občanov (DSO) Preddvor so 
se odločili, da na mednaro-
dni dan starejših stanovalce 
razveselijo s koncertom. V 
goste so povabili znano go-
renjsko pevko, mezzosopra-
nistko Manco Izmajlovo, in 
njenega soproga, violinis-
ta in producenta Benjamina 
Izmajlova.

Za uvod je nekaj besed 
stanovalcem namenila še 
direktorica Doma Lidija 
Kos. Poslušalci so komaj 
čakali, da je na oder priš-
la Izmajlova. Sprejeli so jo 
s prisrčnim navdušenjem. 
Besedila nekaterih ljud-
skih, vsem znanih pesmi 
so mnogi pogumno peli z 
njo, nekateri pa so le raz-
položeno zraven mrmrali 
melodijo. Za sladek konec 

dogodka sta s svojim obi-
skom poskrbeli še pred-
stavnici Pfizerja, ki sta sta-
novalce presenetili s prija-
zno gesto – sladkim prese-
nečenjem in cvetjem.

Mednarodni dan starejših 
praznujemo 1. oktobra. Le-
tos že 32. leto zapored. Z be-
sedo starejši običajno ozna-
čujemo osebe, stare vsaj 65 
let. Na začetku letošnjega 

leta je bilo med prebivalci 
Slovenije v tej starostni sku-
pini približno 193 tisoč moš-
kih in 251 tisoč žensk, so 
med drugim zapisali na stra-
neh Statističnega urada RS.

Alenka Brun

Manca Izmajlova je s pesmijo razveselila stanovalce in stanovalke DSO Preddvor.  / Foto: Alenka Brun

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so prejšnji teden na 
predlog mestne uprave skle-
nili, da bodo posvetovalna re-
ferenduma o odcepitvi Plani-
ne III iz Krajevne skupnosti 
(KS) Primskovo ter o zdru-
žitvi KS Planina in Huje iz-
vedli 4. decembra, istočasno 
z morebitnim drugim kro-
gom županskih volitev.

Prvotno je bilo sicer pred-
videno, da bi referenduma 

izpeljali 20. novembra, na 
dan lokalnih volitev. A kot 
je opozorila mestna uprava, 
bi morali tedaj volilni odbo-
ri na desetih voliščih v štirih 
KS, ki pokrivajo približno 
četrtino volilnih upravičen-
cev v Mestni občini Kranj, 
voditi glasovanje, ugotavlja-
ti udeležbo in volilni izid za 
kar štiri različna glasovanja: 
poleg referenduma še za vo-
litve župana, občinskih sve-
tnikov in v svete krajevnih 
skupnosti. S prestavitvijo 

referenduma na 4. decem-
ber se bo tako zmanjšal ob-
seg dela, ki bi ga morali op-
raviti volilni odbori, s tem 
pa tudi možnost zapletov 
pri štetju glasovnic ter ugo-
tavljanju volilne udeležbe in 
izidov.

Mestni svet je sklep o raz-
pisu posvetovalnih referen-
dumov sprejel že maja le-
tos. Tedaj je podžupan Ja-
nez Černe razložil, da si pre-
bivalci strnjenega naselja 
Planine III v Kranju želijo 

odcepiti od KS Primskovo 
in se priključiti h KS Bratov 
Smuk. Njihova družbena in 
bivanjska problematika se 
namreč precej razlikuje od 
preostalih prebivalcev KS 
Primskovo, po drugi stra-
ni pa je v KS Bratov Smuk 
zelo podobno stanovanj-
sko naselje. Svet KS Bratov 
Smuk nima zadržkov glede 
priključitve novega obmo-
čja, Svet KS Primskovo pa je 
sporočil, da prebivalcev Pla-
nine III ne bodo ovirali, če se 
bodo odločili za odcepitev.

V krajevnih skupnostih 
Planina in Huje, ki že zdaj 
delujeta v istih prostorih, pa 
ugotavljajo, da bi bilo najbolj 
smiselno, da se zaradi ure-
sničevanja skupnih intere-
sov in ciljev združijo v skup-
no KS Planina - Huje.

Simon Šubic

Kranj – V soboto se je 
končno začela sanacija vo-
zišča na kranjski zahodni 
obvoznici mimo Savskega 
otoka, na katerem so se že 
pred meseci pojavile nevar-
ne poškodbe. Sanacija naj 
bi potekala do 8. oktobra, 
v času del pa bo promet po 
obvoznici potekal izmenič-
no enosmerno.

Kranjski podžupan Janez 
Černe je sicer minulo sre-
do na seji mestnega sveta 
pojasnil, da se je na začetek 

sanacije državne ceste tako 
dolgo čakalo zaradi izmi-
kanja izvajalca del, podjetja 
Marko Mark Nival, da popra-
vi slabo izvedeno asfaltacijo 
vozišča. Ker je bila ta izvede-
na v letu 2019, zanjo še teče 
garancijski rok. »Direkci-
ja za infrastrukturo se je na 
koncu odločila unovčiti ban-
čno garancijo in sama poi-
skati izvajalca za popravilo 
ceste,« je povedal Černe. Po-
dobno se zna zgoditi tudi pri 
Delavskem mostu, kjer so se 
na vozišču tudi pojavile po-
škodbe, smo še izvedeli.

Končno sanacija 
kranjske obvoznice
Simon Šubic

Sanacija vozišča na kranjski obvoznici naj bi potekala do 
8. oktobra. / Foto: Gorazd Kavčič

Knjižnica znova vabi na 
Digitalno=realno=normalno

Tržič – Knjižnica dr. Tone-
ta Pretnarja Tržič vabi na 
v zadnjih letih zelo odme-
ven dogodek Digitalno=re-
alno=normalno, letos bo po-
tekal v torek, 11. oktobra, od 
8.30 do 17. ure. Vrata dogod-
ka bodo odprta celotni zain-
teresirani javnosti ves dan, 
so ga pa že v prejšnjih letih, 
in tako bo tudi letos, razširi-
li na osnovni šoli Bistrica in 
Križe. »Učencem pripravi-
mo različne delavnice s pod-
ročja simulatorja letenja, 
vožnje, virtualne resnično-
sti, obogatene resničnosti, 
lego robotike, astronomi-
je, vesolja, robotike, koboti-
ke, brezpilotnih letalnikov, 

3D-tiskanja, laserskega re-
zalnika in drugih napre-
dnih tehnologij,« je pove-
dal knjižničar informatik 
Aleš Ahčin in dodal, da želi-
jo vzpostaviti trikotnik med 
Knjižnico dr. Toneta Pret-
narja, vrhunskimi podje-
tji in učenci tržiških osnov-
nih šol. V veliki dvorani knji-
žnice se bodo vsem obisko-
valcem predstavila uspešna 
mednarodna podjetja ter 
ustanove Center Noordung 
(virtualna resničnost, hu-
manoidna robotka Vita), Ne-
urofly (virtualni simulator 
letenja, ki ga vodimo prek 
možganov), 505VR (virtual-
na hoja po robu nebotični-
ka) in Triglav Lab (virtualni 
poleti na planiški velikanki).

Suzana P. Kovačič

Zapela je Manca Izmajlova

Posvetovalna referenduma bodo v kranjskih krajevnih skupnostih Primskovo, 
Bratov Smuk, Planina in Huje izvedli 4. decembra, in ne 20. novembra, kot je 
bilo sprva predvideno.

Referenduma bosta kasneje

Na dogodku bo tudi virtualna resničnost.  
/ Foto: arhiv Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič

Preddvor – Maja Povšnar iz 
Kokre se vsako leto udeležu-
je vseh večjih tekmovanj pod 
okriljem evropske in svetov-
ne zveze  za jiu-jitsu. Tekmu-
je v ne-wazi v kategoriji žensk 
do 63 kilogramov in posega 
po najvišjih mestih. Na tek-
movanjih zastopa Judo klub 
Triglav Kranj, trenira pa v 
društvu Gracie Barra Ljub-
ljana pod vodstvom trener-
ja Carlosa Maie in v BJJ Liti-
ja pod vodstvom trenerja Nej-
ca Hodnika. Julija letos se je 
Povšnarjeva udeležila sve-
tovnih iger v Ameriki. Gre za 
najvišje športno tekmovanje 
v športih, ki niso vključeni v 

program olimpijskih iger. V 
svoji tekmovalni kategoriji je 
Gorenjka osvojila zlato.

Ravno zaradi osvojenih 
športnih naslovov in uspe-
hov je Maja Povšnar tudi le-
tošnja prejemnica grba Ob-
čine Preddvor, nedavno pa 
se je odzvala vabilu na obči-
no, kjer so ji čestitali za uspe-
he in jo presenetili s poseb-
no finančno nagrado (šti-
risto evrov) oziroma dona-
cijo občine, ki se s Povšnar-
jevo veseli tudi njenih uspe-
hov v prihodnosti. Svetovna 
prvakinja je donacijo preje-
la iz rok župana Roka Rob-
leka in predsednice Odbora 
za družbene dejavnosti Dar-
je Delavec.

Občina Preddvor jo je nagradila za uspeh
Alenka Brun

Župan Rok Roblek in Maja Povšnar / Foto: Alenka Brun
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»Nujno moramo rešiti problematiko nabave zdravil, sicer pacienti ne bodo več prejemali vseh zdravil,« 
Lekarniška zbornica Slovenije poziva ministrstvo za zdravstvo. Kako je s tem na Gorenjskem ...

Ljubljana, Kranj – »Nikakor 
si ne želimo, da bi bili pri-
morani prenehati dobavlja-
ti zdravila, zato prosimo pri-
stojne, predvsem ministr-
stvo za zdravje, da skupaj z 
Lekarniško zbornico Slove-
nije najdejo rešitev za po-
dročje nabave zdravil, s ka-
terimi bo zagotovljena učin-
kovita in gospodarna poraba 
javnih sredstev, hkrati pa ne 
bo motena oskrba pacientov 
z zdravili, javni lekarniški 
zavodi pa bomo zmožni de-
lati zakonito,« je pred dne-
vi opozorila predsednica Le-
karniške zbornice Darja Po-
točnik Benčič.

Nekaterih zdravil ni 
mogoče dobiti le pri 
enem dobavitelju

Javni lekarniški zavodi 
imajo namreč že vrsto let te-
žavo z izvedbo javnih naročil 
za dobavo zdravil. Težave pa 
izvirajo, kot je pojasnila Po-
točnik Benčičeva, iz naspro-
tujoče si zakonodaje, ki jo 
morajo pri svojem delu spo-
štovati javni zavodi. »Obsto-
ječi zakon o javnem naroča-
nju (ZJN) pravi, da imamo 
lahko samo enega, cenovno 
najugodnejšega dobavitelja. 

Ker nekaterih zdravil ni mo-
goče dobiti le pri enem do-
bavitelju, smo primorani 
kršiti zakonodajo, da lahko 
pacientom zagotovimo vsa 
registrirana zdravila.« Kot 
je še opozorila: »Kaznova-
ni smo zaradi oddaje naro-
čil za zdravila brez izvedbe 
ustreznih postopkov, izre-
čene so bile globe. To je po-
polnoma absurdna situaci-
ja. Naj zaradi neuspelih po-
stopkov prenehamo izdajati 
zdravila ter ogrozimo zdrav-
je prebivalstva?«

Na trg prihajajo nova 
zdravila ...

Kot je povedala direktori-
ca Gorenjskih lekarn Roma-
na Rakovec, je problemati-
ka izvedbe postopka naba-
ve zdravil po ZJN še širša. 
»Poleg navedenega je ZJN 
namenjen dobavi cenov-
no najugodnejšega zdravila 
med enakovrednimi, pri nas 
pa imamo sistem medseboj-
no zamenljivih, torej ena-
kovrednih zdravil – in naša 

dolžnost po zakonu o lekar-
niški dejavnosti je, da nudi-
mo vsa zdravila, ki so na na-
šem trgu, in ne zgolj najce-
nejšega med enakovredni-
mi. Tu trčimo tudi na dis-
krecijsko pravico posame-
znika, da zavrne izdajo naj-
cenejšega in doplača. Tret-
ji velik problem pa je v tem, 
da je nemogoče opredeli-
ti predmet javnega naroči-
la, saj ne moremo vedeti, 
kaj bodo zdravniki predpi-
sovali oz. kaj bodo pacien-
ti potrebovali v naslednjih 

štirih letih. Na trg prihaja-
jo nova zdravila, s trga odha-
jajo zdravila, spreminjajo se 
doktrine zdravljenja, pravila 
zavarovalnic  ... Na opredeli-
tev, da kupujemo zdravila za 
naslednja štiri leta, pa poten-
cialni dobavitelji niso zmož-
ni podati verodostojnih po-
nudb, zato konstantno vlaga-
jo revizijske zahtevke, posle-
dično pa DKOM tudi razpise 
razveljavi. Da ne govorim o 
tem, da lekarne sploh nismo 
končni plačnik zdravil ter da 
nikjer v EU nabava zdravil ne 
teče na način, da bi zunanja 
lekarna morala izvajati te po-
stopke za nabavo.«

V prekrškovnem 
postopku

Tudi Gorenjske lekar-
ne in Rakovčeva osebno so 
v prekrškovnem postop-
ku. Obravnavo so že ime-
li in čakajo na odločitev so-
dišča. »Gorenjske lekarne 
smo leta 2012 izvedle posto-
pek sklenitve okvirnega spo-
razuma za nabavo zdravil po 

ZJN in smo bili prepričani, 
da je vse v redu. Leta 2015 
pa je Računsko sodišče iz-
vedlo revizijo področja na-
bave zdravil in nam podalo 
negativno mnenje na ta po-
stopek, zato smo takrat po-
oblastili zbornico za izvedbo 
skupnega razpisa in s tem je 
bilo računsko sodišče zado-
voljno. Je pa Računsko so-
dišče že takrat opozorilo mi-
nistrstvi za javno upravo in 
za zdravje, da je treba urediti 

to področje, saj smo bili re-
vidirani trije javni lekarniški 
zavodi, ugotovitve pri vseh 
treh pa so bile enake.«

Vsi pacienti imajo enake 
pravice

A tudi če že četrti ponovlje-
ni skupni razpis tokrat uspe, 
bodo ostale različne cene za 
ista zdravila, opozarja Potoč-
nik Benčičeva. »Dva dobavi-
telja pomenita najmanj dve 
različni ceni. Če bomo v nas-
lednjem razpisu delili sklo-
pe še po zavodih, je to lahko 
48 različnih cen za isto zdra-
vilo. Najnižja cena pa posta-
ne veljavna cena. S tem vrši-
mo pritisk na nižanje cen in 
sprožamo tveganje za umik 
zdravil s trga, predvsem tis-
tih za redke bolezni.« Kar 
naj bi vodilo v neskladje z 
zakonodajo, ki ureja pacien-
tove pravice, vsi pacienti pa 
imajo enake pravice.

»Nujno potrebujemo sis-
temske ureditve tudi tega 
področja,« je poudarila tudi 
direktorica Gorenjskih le-

karn Romana Rakovec in 
dodala, da so cene zdravil si-
cer že tako regulirane, poga-
janja o cenah pa pelje konč-
ni plačnik ZZZS. »Lekarne s 
cenami zdravil nimamo nič, 
ker zdravila nimajo marže – 
lekarna končnemu plačniku 
zdravilo obračuna po nabav-
ni ceni. Storitve, ki jih ob iz-
daji zdravil lekarna dobi, pa 
so določene v Splošnem do-
govoru, enako kot vse zdra-
vstvene storitve.«

Suzana P. Kovačič

Ker nekaterih zdravil ni mogoče dobiti le pri enem dobavitelju, so primorani kršiti 
zakonodajo, da lahko pacientom zagotovijo vsa registrirana zdravila. / Foto: LZS

Romana Rakovec, direktorica Gorenjskih lekarn  
/ Foto: arhiv Gorenjski glas

Škofja Loka – Škofjeloški ob-
činski svetniki so na zadnji 
seji soglasno potrdili zak-
ljučni račun občinskega pro-
računa za lansko leto, iz ka-
terega je razvidno, da so rea-
lizirani prihodki znašali 23,7 
milijona evrov oziroma 95 
odstotkov načrtovanih, rea-
lizirani odhodki pa 20,3 mi-
lijona evrov (89 odstotkov). 
Lanskoletni proračunski 
presežek je znašal 3,3 milijo-
na evrov. Odplačali so dolg 
v višini 1.449.000 evrov, za-
dolževali se niso.

Svetnice in svetniki so po-
trdili tudi polletno poročilo 
o izvrševanju proračuna za 
letos. Skupni prihodki ob-
čine za leto 2022 so načrto-
vani v višini 29,7 milijona 
evrov, ob polletju so reali-
zirani prihodki znašali 12,8 
milijona, kar predstavlja 

43 odstotkov letnega pla-
na. Načrtovani odhodki za 
letos znašajo 30 milijonov, 
ob polletju je bilo realizira-
nih 8,4 milijona. V prvem 
polletju so odplačali slabih 
720.000 evrov dolga, kar 
predstavlja polovico letne-
ga plana, zadolževanje tudi 
letos ni predvideno.

V prihodnjih dneh se v 
Škofji Loki začenja težko pri-
čakovano komunalno ureja-
nje območja Livada Žovšče. 
Kot je povedala vodja oddel-
ka za okolje in prostor Tatja-
na Bernik, so pripravo odlo-
ka začeli že v letu 2021, a da 
bi bili izračuni stroškov čim 
natančnejši, so počakali na 
to, da je bil izbran izvajalec 
gradnje, to je podjetje KPL. 
Zaključek del, ki zajemajo 
novo komunalno opremo 
– cestno, kanalizacijsko in 
vodno omrežje – je predvi-
den v prihodnjem letu.

Klara Mrak

Preddvor – Zaključek grad-
nje vodovoda na Možjanci 
ter vodovoda in kanalizaci-
je v Mačah je bil sicer pred-
viden za konec septembra. 
Preddvorski župan Rok Ro-
blek pove, da so na vodo-
vodu Možjanca v zadnjih 
dneh septembra zaključeva-
li gradnjo, ostala so še mon-
tažna dela v jašku v Tupali-
čah, asfaltiranje v vasi Mož-
janca pa bo najverjetneje po-
tekalo v dveh delih, tudi zato 
ker je jesen in je vreme rahlo 
nepredvidljivo. Po etapah 
bodo asfaltirali tudi glav-
no cesto, ki vodi v dolino. 

Predviden zaključek z as-
faltnimi in gradbenimi deli 
je sredi oktobra, pričakujejo 
pa, da bo do konca oktobra 
celoten projekt na Možjan-
ci končan. »Montaža črpalk 
in hidravlike bo verjetno po-
tekala še v tistih dneh,« iz-
vemo. Župan še pojasni, da 
je bilo treba zaradi statične 
ogroženosti vodovoda, ker 
se cesta poseda, le-to precej 
razširiti in za vodovod zako-
pati v stabilnejši teren. Tako 
so še ugotovili, da je glavna 
cesta zares odslužila in bo 
zdaj praktično popolnoma 
sanirana. Tudi v Mačah pri-
čakujejo zaključek del sredi 
oktobra.

Dela naj bi zaključili oktobra
Alenka Brun

Kranj – Zdravstveni dom Kranj zaradi pomanjkanja družin-
skih zdravnikov ne more več zagotavljati ambulante splošne 
medicine v Domu upokojencev Kranj v predvidenem obsegu, 
to je 0,86 programa, zato so kranjski mestni svetniki pred 
dnevi sprejeli odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne 
službe na področju splošne medicine v Domu upokojencev 
Kranj. S podelitvijo koncesije želijo zagotovili izvajanje pro-
grama v predvidenem obsegu in s tem stanovalcem doma 
omogočiti ustrezno zdravstveno oskrbo. Vsa potrebna so-
glasja za podelitev koncesije je Mestna občina Kranj že pri-
dobila. Koncesijo bodo podelili preko javnega razpisa, če bo 
ta uspel, naj bi dom družinskega zdravnika dobil predvidoma 
v decembru.

Koncesija za zdravnika v domu upokojencev

Je tudi na Gorenjskem 
ogrožena preskrba z zdravili V Škofji Loki se začenja premikati tudi na 

območju Livada Žovšče.

V Loki potrdili 
zaključni račun

Kot kaže, so na ministrstvu za zdravje pripravljeni 
poiskati sistemske rešitve. Na Lekarniški zbornici 
Slovenije upajo, da bodo lahko pri tem sodelovali.

Kranj – Mestna občina Kranj je s soglasjem mestnega sveta 
prerazporedila osemdeset tisoč evrov v letošnjem proračunu, 
s čimer je povečala sredstva za pokrivanje višjih stroškov ogre-
vanja na osnovnih šolah (OŠ) Staneta Žagarja in Jakoba Alja-
ža. OŠ Staneta Žagarja so zagotovili dodatnih petdeset tisoč 
evrov, OŠ Jakoba Aljaža pa trideset tisoč evrov.

Šolama zagotovili denar za višje stroške ogrevanja
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Železniki – V ponedeljek, 26. 
septembra, prav na 20. oble-
tnico odprtja športne dvo-
rane v Železnikih, je njen 
upravljavec Javni zavod Rati-
tovec (JZR) priredil srečanje, 
na katero so povabili člane 
gradbenega odbora in druge, 
ki so pripomogli k izgradnji 
dvorane, pa tudi njene upo-
rabnike. Dvorano so odprli 
26. septembra 2002, sicer pa 
so se želje po njeni izgradnji 
pojavile že precej prej. Obči-
ni so pri uresničitvi projekta 
finančno pomagali tudi mi-
nistrstvo za šolstvo in šport 
ter podjetja Domel, Alples 
in Niko. Z odprtjem dvora-
ne so omogočili pogoje za ra-
zvoj športnih dejavnosti v Že-
leznikih in tudi za ustrezno 
zagotovitev športnih površin 
za osnovno šolo.

Župan Železnikov An-
ton Luznar se je na srečanju 
zahvalil vsem, ki so v tistem 
času zbrali dovolj moči, da 
so projekt izgradnje dvora-
ne uspešno spravili pod stre-
ho. Kot je dejal, je dvorana še 
po dvajsetih letih zelo lepa, 
zelo akustična in je središče 
športnega in kulturnega do-
gajanja. Dodal je, da se obči-
na trudi vzdrževati športno 
infrastrukturo; lani je zame-
njala dotrajan parket v špor-
tni dvorani.

Mihael Prevc, župan v 
času gradnje dvorane, je 

spomnil na veliko priza-
devnost gradbenega odbora 
pri izvedbi projekta. Odbor 
je vodil Jože Rakovec, teda-
nji predsednik Rokometne-
ga društva (RD) Alples, ka-
terega člani so si še posebej 
prizadevali za dvorano. Ra-
kovec je povedal, da so ve-
lik poudarek namenili tudi 
akustičnosti dvorane, ki go-
sti tudi zabavne prireditve in 
koncerte, ter da so tudi zato 
lahko zelo ponosni nanjo.

Rokometaši še danes za-
sedajo največ popoldanskih 
terminov v dvorani, v njej pa 
gostujejo tudi nekatera dru-
ga športna društva in rekre-
ativci. Direktor JZR Gregor 

Habjan se je dotaknil tudi 
vizije športne dvorane, ki jo 
v JZR vidijo tudi v smeri ši-
ritve objekta nad parkirišče, 

kjer bi lahko zagotovili pro-
store za kegljišče, lokostrel-
stvo in fitnes.

Na srečanju so svoje spo-
mine in mnenja delili še 
član gradbenega odbora in 

tedanji predsednik Krajev-
ne skupnosti (KS) Železni-
ki Jože Mohorič, eden od 
pobudnikov za dvorano in 

njen sedanji upravnik Sreč-
ko Rehberger, predsednik 
RD Alples Vili Rant, direk-
tor Alplesa Primož Lušina 
in sedanji predsednik KS 
Železniki Janez Rakovec.

S srečanja ob 20-letnici športne dvorane v Železnikih. Udeleženci so spregovorili o dvorani 
nekoč, danes in v prihodnje. / Foto: Brina Habjan

Železniki – Po drugem re-
balansu, ki ga je občinski 
svet sprejel minuli četrtek 
na zadnji seji, je proračun 
Občine Železniki za 77 ti-
soč evrov nižji kot prej. To 
je predvsem posledica niž-
je vrednosti sanacije breži-
ne Na plavžu, ki bo stala 561 
tisoč evrov, in posledično 
tudi nižjega državnega sofi-
nanciranja, ki si ga obetajo v 
znesku do 450 tisoč evrov. 
Prihodke načrtujejo v višini 
9,8 milijona evrov, odhod-
kov pa naj bi bilo slabih 12,7 
milijona evrov. Primanjkljaj 
bodo pokrili z ostankom 
sredstev na računih in zadol-
ževanjem. V odloku je ostala 

možnost najema kredita do 
1,6 milijona evrov, kar so 
predvideli že junija ob spre-
jemu prvega rebalansa pro-
računa. Vrednost najema 
kredita bo sicer precej nižja, 

natančen znesek pa bo znan 
v mesecu dni, je napovedal 
občinski svetovalec za pro-
račun, finance in gospodar-
stvo Damjan Mavri.

Kot je pojasnil, so z re-
balansom preusmerili 

sredstva s projektov, ki ne 
bodo izpeljani ali pa bodo 
cenejši, na postavke, pri 
katerih je prišlo do zviša-
nja stroškov. Največja spre-
memba je pri sredstvih, 

predvidenih za nakup zem-
ljišča za dom starejših. Večji 
del denarja v višini 274 tisoč 
evrov so preusmerili v doda-
tne ukrepe za zagotavljanje 
poplavne varnosti, pri če-
mer na občini pričakujejo, 

da bo večina denarja povr-
njena iz sklada za okreva-
nje in odpornost, a ne letos. 
Del denarja so namenili še 
za povečanje postavke za iz-
delavo projektne dokumen-
tacije doma starejših. Tako 
se bodo lahko lotili projek-
tiranja, ko bo objavljen raz-
pis za gradnjo javnih do-
mov, je napovedal župan 
Anton Luznar.

Med projekti, s katerih so 
odvzeli denar, je Mavri ome-
nil tudi energetsko sanaci-
jo večstanovanjskega objek-
ta Na Kresu 18, ki je letos 
ne bodo izvedli, enako deni-
mo velja za sanacijo potoka 
Selnica, na drugi strani pa 
so povečali sredstva določe-
nim projektom in uvedli ne-
kaj novih postavk, npr. 15 ti-
soč evrov za izdelavo skulp-
ture enega od znanih Selča-
nov v novem parku v Selcih, 
ki ga krajevna skupnost na-
črtuje na lokaciji nekdanje-
ga gasilskega doma.

Železnikarski občinski svet je sprejel drugi rebalans občinskega proračuna.

Ana Šubic

Lajše – Po dveh letih premo-
ra zaradi covida je Športno-
-kulturno turistično društvo 
(ŠKTD) Lajše minulo nede-
ljo znova priredilo tradicio-
nalno etnografsko priredi-
tev Koline. Kot običajno je 

potekala na turistični kmeti-
ji pri Štihlnu. Ta je znana po 
pečenicah, krvavicah in kra-
čah pa tudi sicer so koline 
še danes razširjenje po Sel-
ški dolini, zato so se v ŠKTD 
Lajše odločili, da jim pos-
vetijo posebno prireditev. 

Predsednik društva Bojan 
Pfajfar je zadovoljen, da pra-
znik kolin v Lajše nad Selci 
privablja vse več obiskoval-
cev, ne le iz Selške doline, 
pač pa tudi od drugod. Čla-
ni društva so jim ponudi-
li krvavice in pečenice z ze-
ljem ter pečenko, najmlajše 

pa so razveselili s hrenovka-
mi. Mesar Janez Pogačnik 
iz Nemilj je prikazal razsek 
svinjske polovice, povedal, 
za kaj se uporabljajo določe-
ni kosi mesa in se dotaknil 
tudi starih postopkov, pove-
zanih s kolinami.

Ana Šubic

Gozd – Ob dnevu praznovanja krajevnih skupnosti Križe in 
Senično bo v nedeljo, 9. oktobra, ob 11. uri pri planinskem 
zavetišču Gozd spominska slovesnost ob 78. obletnici požiga 
vasi Gozd. Slavnostni govornik bo zgodovinar in poslanec 
državnega zbora dr. Martin Premk. Spominsko slovesnost 
organizira Krajevni odbor za ohranjanje vrednot NOB Križe 
skupaj Združenjem borcev za vrednote NOB Tržič, Občino 
Tržič, Osnovno šolo Križe, Planinskim društvom Križe, PGD 
Križe in Društvom upokojencev Tržič.

Spominska slovesnost v Gozdu

Škofja Loka – Z namenom, 
da bi se starejši vozniki na 
cestah čim dlje počutili var-
ne in da bi čim dlje ostali 
mobilni, so na Javni agen-
ciji Republike Slovenije za 
varnost prometa v sodelo-
vanju z Generalno policij-
sko upravo, Darsom, Zvezo 
društev upokojencev Slove-
nije, Rdečim križem Slo-
venije in drugimi pripravi-
li projekt, ki so ga poimeno-
vali Sožitje za večjo varnost 
v cestnem prometu. Z njim 
skrbijo za preventivne do-
godke oziroma usposablja-
nja za seniorje in upokojen-
ce po celi Sloveniji, danes 
pa ga bodo pripravili v pro-
storih nove tržnice na ob-
močju nekdanje vojašnice 

v Škofji Loki. Začel se bo z 
uvodnim nagovorom vodje 
projekta Sožitje Sebastijana 
Turka ob 9.30 in nadaljeval 
z osvežitvijo znanja pravil, 
praktičnimi izkušnjami po-
licije, predavanjem o varni 
vožnji po avtocesti, temelj-
nimi postopki oživljanja in 
po 12. uri s svetovalno vo-
žnjo z ocenjevalci na voz-
niškem izpitu. Dogodek bo 
za udeležence zanimiv tudi, 
ker bodo prejeli preven-
tivna gradiva, prav tako pa 
bodo lahko povprašali stro-
kovnjake iz AVP, Darsa, Po-
licije ter zdravstveno osebje 
o dilemah in težavah, s kate-
rimi se srečujejo v prometu.

Na dogodek bo mogoče 
priti s testnim e-kombijem, 
ki bo danes in jutri vozil na 
relaciji Podlubnik–Grenc.

Vilma Stanovnik

Ana Šubic

Prikaze na prazniku kolin so si z zanimanjem ogledali tudi 
mlajši obiskovalci. / Foto: Ana Šubic

Te dni je minilo dvajset let od odprtja športne dvorane v Železnikih, ki je bila in je še vedno velika 
pridobitev za občino.

V Železnikih ponosni na 
športno dvorano

V Lajšah znova 
zadišalo po kolinah

Sožitje v prometu

Drugi rebalans proračuna

Predsednik društva Bojan Pfajfar je zadovoljen, 
da praznik kolin v Lajše nad Selci privablja vse več 
obiskovalcev, ne le iz Selške doline, pač pa tudi od 
drugod.  

V odloku je ostala možnost najema kredita do 1,6 
milijona evrov, kar so predvideli že junija ob sprejemu 
prvega rebalansa proračuna. Vrednost najema kredita 
bo sicer precej nižja, natančen znesek pa bo znan v 
mesecu dni.

Odbor je vodil Jože Rakovec, tedanji predsednik 
Rokometnega društva (RD) Alples, katerega člani so si 
še posebej prizadevali za dvorano. Rakovec je povedal, 
da so velik poudarek namenili tudi akustičnosti 
dvorane, ki gosti tudi zabavne prireditve in koncerte, 
ter da so tudi zato lahko zelo ponosni nanjo.
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Spodnje Stranje – Ob sto-
ti obletnici ustanovitve so 
kamniški gorski reševalci 
prišli do lastnih prostorov, 
ki so jih s prerezom prusi-
kove vrvi uradno odprli mi-

nuli petek. Prostori, ki so si 
jih uredili v opuščenem skla-
dišču pirotehničnih izdel-
kov na skrajnem severnem 
robu nekdanje kamniške 

smodnišnice, jim omogo-
čajo hiter dostop do Kam-
niško-Savinjskih Alp, kjer 
tudi opravijo veliko večino 
reševanj.

»Takoj ko smo dobili 
objekt, smo ugotovili, da se 
moramo lotiti dela, in hitro 

smo tudi z zbiranjem pri-
spevkov in donacij ugoto-
vili, da nas družba podpi-
ra. Z delom smo dokaza-
li tako Upravi za zaščito in 

reševanje kot tudi občini, da 
ravnamo odgovorno, in sku-
paj nam je v dobrih treh letih 
uspelo urediti prostore,« je 
ob odprtju povedal predse-
dnik kamniških gorskih re-
ševalcev Srečko Podbevšek.

Precejšen del sredstev so 
reševalci zbrali prav z dona-
cijami in prostovoljnimi pri-
spevki, del je prispevala Ob-
čina Kamnik, del pa Uprava 
za zaščito in reševanje, poleg 
tega pa so tudi člani društva 
vložili precej dela.

Zgraditi še vodovod
»Zdaj ste tam, kamor so-

dite, ob vznožju Kamniško-
Savinjskih Alp, in boljšo lo-
kacijo bi si težko zamislili,« 
je povedal kamniški župan 
Matej Slapar in opozoril 

tudi na vodovod, ki ga ob-
čina še namerava zgradi-
ti do objekta. Vrednost in-
vesticije bo znašala slabih 
dvesto tisoč evrov, denar 
pa je že zagotovljen in tudi 
izvajalec je izbran. »Čaka-

mo le še na gradbeno do-
voljenje, ki pa je že v skle-
pni fazi izdaje,« je dejal in 
se ob tej priložnosti članom 
tudi zahvalil za pomembno 
in požrtvovalno delo, ki ga 
opravljajo.

Odprtju je prisostvoval 
tudi dr. Klemen Dolinar, 
predsednik Gorske reševal-
ne zveze Slovenije, ki je iz-
razil veselje, da so kamniški 
gorski reševalci po stotih le-
tih dobili lastne prostore, ki 

jim omogočajo kvalitetno 
delo. Številna druga društva 
namreč še vedno delujejo v 
precej slabih razmerah. »Od 
17 društev v zvezi jih pre-
cej še deluje v izjemno sla-
bih pogojih, kar je žalostno, 

zato sem še toliko bolj vesel, 
da vam je v Kamniku uspe-
lo uresničiti idejo in ste priš-
li do sodobnih prostorov, ki 
omogočajo dobro delo,« je 
dejal.

Tudi drugim zagotoviti 
ustrezne pogoje

Zbrane je nagovoril tudi 
namestnik generalnega di-
rektorja Uprave za zaščito 
in reševanje mag. Stanislav 
Lotrič, ki se je ob tej prilož-
nosti zavzel tudi za izboljša-
nje pogojev drugih gorskih 
reševalnih služb po Slove-
niji. »Trudili se bomo, da 
bomo vsem, kolikor hitro 
gre, zagotovili vsaj takšne 
pogoje, kot jih imate zdaj 
tu v Kamniku,« se je zavzel 
Lotrič.

Aleš Senožetnik

Ob odprtju so tudi razrezali torto. Na fotografiji je predsednik Srečko Podbevšek. 
/ Foto: Aleš Senožetnik

Ljubljana – Naziv najug-
lednejšega delodajalca 2021 
je šel tudi tokrat v roke far-
macevtskemu podjetju Lek, 
ki je slavilo že tretjič zapo-
red. Kot je ob prejetju naziva 
povedal Robert Ljoljo, pred-
sednik uprave Leka, ki ima 
pomembno enoto tudi v 
Mengšu, je priznanje pred-
vsem zasluga zaposlenih, 

vsem pa prinaša odgovor-
nost, da še naprej razvijajo 
okolje, v katerem lahko na-
preduje vsak.

Tudi med uglednimi de-
lodajalci po posameznih pa-
nogah jih nekaj prihaja z ob-
močja širše Gorenjske. Med 
najuglednejšimi v bančni-
štvu je tudi Gorenjska banka, 
v panogi logistike in prevoza 
potnikov Kuehne+Nagel ter 
DHL Slovenija, med trgovci 

Lidl, v panogi moda, dodat-
ki in luksuzni dodatki Spor-
tina Bled, v proizvodnji in in-
dustrijskem inženiringu pa 
Iskra, Knauf Insulation, RLS 
merilna tehnika in Goodye-
ar Dunlop Sava Tires. V pa-
nogi strojništva so med dese-
timi tudi SIJ – Slovenska in-
dustrija jekla, pod katero spa-
da tudi jeseniški SIJ Acroni, 
Danfoss Trata, ki ima eno-
to tudi v Kamniku, in LTH 

Castings. Med telekomuni-
kacijskimi podjetji je tudi 
Iskratel, od nedavnega sicer 
združen v S&T Iskratel.

Nagrade najuglednejšega 
delodajalca podeljuje druž-
ba Styria digital marketpla-
ces, in sicer na podlagi sple-
tne raziskave zaposlitvene-
ga portala MojeDelo.com 
in švedskega podjetja Uni-
versum Global.

Farmacevtsko podjetje Lek s svojo enoto tudi v Mengšu je znova prejelo 
naziv najuglednejšega delodajalca. Med uglednimi delodajalci je še več 
gorenjskih družb.

Aleš Senožetnik

Najuglednejši delodajalec 
v državi znova Lek

Kamniški gorski reševalci so odprli nove prostore v severnem delu nekdanje smodnišnice. 
/ Foto: Aleš Senožetnik

Kamniški gorski reševalci so uradno odprli lastne prostore, in sicer tik ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp, kjer tudi opravijo večino dela.

Kamniški gorski reševalci ob stoletnici 
delovanja končno na svojem

Železniki – Z dosedanjimi 
cenami programov v Anto-
novem vrtcu v Železnikih 
niso več zmogli pokrivati te-
kočih izdatkov, zato so pre-
dlagali nove, 11,5-odstotka 
višje cene, ki so jih na nedav-
ni seji potrdili tudi občinski 
svetniki. Nove cene veljajo 
že od 1. septembra dalje, so 
hkrati sklenili.

Antonov vrtec je manjši 
vrtec s koncesijo, ki ga obi-
skuje 42 otrok. Skupine ne 
morejo biti homogene, pač 
pa so heterogene, kar pome-
ni nekaj manj vključenih ot-
rok in posledično višjo ceno. 
Kot razlog za podražitev so 

navedli tudi visoke stroške 
dela ter višanje stroškov ma-
teriala in storitev.

Nova ekonomska cena 
za prvo starostno obdob-
je je 554,42 evra (za starše 
454,96 evra), za drugo sta-
rostno obdobje 442,60 (za 
starše 363,21 evra) in za od-
delek tri- in štiriletnih otrok 
484,99 evra (cena za starše 
399,09 evra). Cena za starše 
ostaja enaka kot v Vrtcu Že-
lezniki, saj razliko do cene 
programov za Antonov vrtec 
pokrije občina.

V Antonovem vrtcu 
zvišali cene
Ana ŠubicRobert Ljoljo, predsednik 

uprave Leka, ki ima 
pomembno enoto tudi v 
Mengšu, je povedal, da 
je priznanje predvsem 
zasluga zaposlenih, vsem 
pa prinaša odgovornost, 
da še naprej razvijajo 
okolje, v katerem lahko 
napreduje vsak

Odprtju je prisostvoval tudi dr. Klemen Dolinar, 
predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije, ki je 
izrazil veselje, da so kamniški gorski reševalci po 
stotih letih dobili lastne prostore, ki jim omogočajo 
kvalitetno delo. Številna druga društva namreč še 
vedno delujejo v precej slabih razmerah.

Precejšen del sredstev so reševalci zbrali prav z 
donacijami in prostovoljnimi prispevki. Del je 
prispevala Občina Kamnik, del Uprava za zaščito in 
reševanje, poleg tega pa so precej dela vložili tudi člani 
društva.

Nove ekonomske cene v 
Antonovem vrtcu so za 
11,5 odstotka višje.
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Kropa – Minuli četrtek je 
v Kropi potekalo srečanje 
predstavnic gorenjskih dru-
štev kmečkih in podeželskih 
žena, ki ga je tokrat organi-
ziralo Društvo žensk z de-
žele občine Radovljica v so-
delovanju s Kmetijsko goz-
darskim zavodom Kranj.

Druženje in podpora
V okviru dogajanja so se 

predstavnice najprej zbra-
le v Kulturnem domu Kro-
pa, kjer jih je nagovorila 
predsednica društva Mari-
ja Fister in Vanja Bajd Fre-
lih, koordinatorka za kmeč-
ko družino in dopolnilne 
dejavnosti na Kmetijsko 

gozdarskem zavodu Kranj. 
Slednja je v svojem nagovo-
ru poudarila pomen kmeč-
kih žena in podeželskega 
življenja ter zbranim zaže-
lela prijetno druženje. Viš-
ja koordinatorka s področ-
ja dopolnilnih dejavnosti in 
dela z društvi pri Kmetijsko 
gozdarski zbornici Sloveni-
je Andrejka Krt se zaradi ne-
odložljivih obveznosti sre-
čanja ni udeležila, je pa svo-
je misli posredovala preko 
svetovalke za kmečko druži-
no in dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji Ane Beden: »EU 
se je zavezala k izboljšanju 
razmer s sprejemanjem 
žensk pri odločanju, vendar 
pa se ženske še vedno sre-
čujemo z večjimi težavami 

v primerjavi z moškimi pri 
tem, da je naše delo vidno 
in cenjeno. Prav zato je po-
membno tudi to, da se med 
seboj družite, povezujete, 
izmenjujete izkušnje, pred-
vsem pa, da se podpirate.«

Po Kropi z vodičem
Tokratno srečanje je zaje-

malo ogled Krope, po kateri 
je zbrane vodil turistični vo-
dič Anže Habjan. Predstavil 
je zgodovino kovaštva v Kro-
pi, v kovačnici oziroma vige-
njcu so si ogledale izdelavo 
žebljev ter z navdušenjem 
spremljale razlago o Fovša-
ritnici, večnadstropni stavbi 
ob osrednjem kroparskem 
trgu. Udeleženke so v gostil-
ni Pri Jarmu lahko pokusi-
le staro kroparsko jed iz te-
lečjih jetrc, imenovano žon-
ta, ki je danes že skorajda 
utonila v pozabo. Za dobro 
vzdušje je Pri Jarmu poskr-
bel Simon Eržen iz Kamne 
Gorice, ki je skozi pripovedi 
in petje udeleženke popeljal 
po zgodovini Krope in njene 
okolice.

Na kmetijah Porta in 
Globočnik

Nadaljevali so na ekolo-
ški kmetiji Porta v nase-
lju Ovsiše, kjer sta zbra-
ne sprejela Mimi in Mar-
jan Fister. O kmetiji sta 
povedala: »Smo majhna 
ekološka kmetija, na kate-
ri se trudimo pridelati čim 

kakovostnejšo hrano. Pri-
delujemo zelenjavo v okvi-
ru partnerskega kmetova-
nja in za prodajo na tržni-
ci, redimo živali, avtohto-
no pasmo cikastega goveda 

in avtohtono pasmo krško-
poljskega prašiča, pridelu-
jemo raznovrstna žita, ki 
jih sami predelamo v kaše, 
zdrobe in moke, pečemo 
pa tudi kruh v krušni peči.« 

Tam se je predstavnicam 
pridružil tudi župan Rado-
vljice, Ciril Globočnik, ki 
je pohvalil njihovo delo na 
kmetijah in jim namenil ne-
kaj spodbudnih besed.

Srečanje se je zaključilo z 
druženjem na kmetiji Glo-
bočnik, kjer so postregli z 
okusno obaro, žganci, kru-
hovimi cmoki in kruhom iz 
kmečke peči. Članice gosti-
telja, Društva žensk z deže-
le občine Radovljica, pa so 
pripravile okusne sladice 
– zmedence ter orehovo in 
pehtranovo potico.

Nika Toporiš

Tokratnega srečanja so se udeležile predstavnice iz trinajstih gorenjskih društev. / Foto: Nika Toporiš

Kranj – Ob mednarodnem 
dnevu kave je kavarniška 
blagovna znamka Julius 
Meinl v sodelovanju z lokali, 
kjer strežejo na odgovoren 
način pridelano kavo, spod-
bujala prijaznost do planeta 
in med ljudmi. Za vsako ka-
varno, ki se je pridružila nji-
hovi akciji, bodo namreč po-
sadili drevo v eni od izvornih 
držav kave – Tanzaniji. Sku-
paj jih bo zraslo kar 18.000, 
in sicer v partnerstvu z okolj-
sko-aktivistično organiza-
cijo Jane Goodall Institute. 
Na ta dan je bilo tudi v več 
kot 30 slovenskih kavarnah 
moč popiti kavo in pridobiti 
kupon za drugo, brezplačno.

Akciji sta se na Gorenj-
skem pridružila Bloom Lou-
nge bar v Kranju in Tea-ter 
bar Jesenice. Kot je poveda-
la Nuša Najžar, vodja Bloom 

Lounge bara, kjer dnevno 
skuhajo od 250 do 300 kav, 
je akcija pritegnila veliko lju-
di. »Vsak namreč z veseljem 
spije kavo, če ima naslednjič 
eno brezplačno,« je dejala. 

Pojasnila je še, da je med ka-
vami najbolj priljubljena ek-
spresna kava (ekspreso), sle-
dita kava z mlekom in bela 
kava. Inge Wolte in Samir 
Sula, lastnika Tea-ter bara 
Jesenice, že vrsto let sode-
lujeta s pražarno Julius Me-
inl. »Njihova kava ima zelo 

prijeten okus, ni premoč-
na niti prešibka,« pravi Inge 
Wolte. Pri njih dnevno sku-
hajo od 150 do 200 kav, naj-
bolj zaželena sta kava z mle-
kom in kapučino. Akcija je 
letos trajnostno naravnana, 
čemur vseskozi sledijo tudi 
v jeseniškem lokalu. »Ob pi-
jačah ne strežemo slamic, če 
pa že, damo papirnato. Re-
dno ločujemo odpadke in 
pazimo, da je teh čim manj,« 
je še dodala Inge Wolte.

Kakšno kavo imajo naj-
raje, pa so nam zaupale tri 
sogovornice. Polonca Celar 
iz Kranja doma najraje pije 
turško kavo brez dodatkov, 
v lokalih pa macchiato. »Na 
dan spijem tri kave, ena je 
obvezno zjutraj, druga po 
kosilu, ta mi da energijo za 
delo, tretjo si privoščim po-
poldan, ta je za dušo. Kava 
je neke vrste navada, brez 
katere ne gre,« je povedala 

Celarjeva. Velika ljubitelji-
ca kave je tudi Marija Dem-
šar iz Škofje Loke, ki prav 
tako popije v povprečju tri 
kave dnevno. »Kava mora 
biti črna, turška, brez dodat-
kov, zlasti brez sladkorja. 
Občasno si sicer privoščim 

belo ječmenovo kavo, obo-
žujem pa tudi vse kavne 
jedi, zlasti tiramisu,« je de-
jala, ob tem pa še poudarila: 
»S kavo so vse stvari v življe-
nju lepše in lažje.« Kavo pa 
je le dvakrat v življenju oku-
sila Eva Jelovčan s Kokrice, 

a kot pravi, je ni osvojila. 
»Niti okus niti vonj kave mi 
ne odgovarjata. Prav tako 
ne maram jedi, ki vsebuje-
jo kavo. A kljub temu da je 
ne pijem, pa pravijo, da sku-
ham odlično kavo,« je doda-
la Jelovčanova.

Ob mednarodnem dnevu kave, ki ga zaznamujemo 1. oktobra, sta se akciji 
ene najstarejših pražarn kave Julius Meinl, ki so jo poimenovali Naj iz kave 
zraste drevo, pridružila tudi dva lokala na Gorenjskem.

Maša Likosar

Tokrat je bila Kropa tista, ki je gostila srečanje predstavnic gorenjskih društev kmečkih in podeželskih žena.

Podeželske žene in kmetice v Kropi

V gostilni Pri Jarmu so zbranim postregli tradicionalno 
kroparsko jed – žonto. / Foto: Nika Toporiš

Tokratno srečanje je zajemalo ogled Krope, po kateri 
je vodil turistični vodič Anže Habjan. Predstavil je 
zgodovino kovaštva v Kropi, v kovačnici oziroma 
vigenjcu so si podeželske in kmečke žene ogledale 
izdelavo žebljev ter prisluhnile razlago o Fovšaritnici, 
večnadstropni stavbi ob osrednjem kroparskem trgu. 
Udeleženke so v gostilni Pri Jarmu lahko pokusile 
staro kroparsko jed iz telečjih jetrc, imenovano žonta.

Po podatkih Statističnega 
urada RS prebivalec 
Slovenije doma porabi v 
povprečju tri kilograme 
kave na leto. Leta 2021 
smo uvozili skoraj 
22.000 ton kave, največ 
iz Brazilije.

S kavo je vse lepše in lažje

Ob mednarodnem dnevu kave so želeli pokazati, da je svet kave lahko trajnosten.  
/ Foto: Primož Pičulin
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Na železniški postaji Soteska, 17. del

K sreči se nikomur od lju-
di ni zgodilo nič hudega. 
Zahtevali so takoj še drug 
pomožni vlak, ki pa bo mo-
ral priti iz Beljaka. Na Jese-
nicah so ljudje brž zvedeli 
za dogodek v Soteski. S pr-
vim potniškim vlakom se je 
pripeljalo veliko radovedne-
žev, ki so večidel privoščili, 
da se je vse to zgodilo. Go-
tovo pa niso pričakovali, kar 
se je zgodilo potem. Polici-
ja je namreč vsem moškim 
pobrala osebne izkaznice 
in jim ukazala pomagati pri 
razrešitvi položaja na pro-
gi. Šele po tem, ko bo delo 
opravljeno, bodo izkaznice 
dobili vrnjene in bodo lah-
ko po svoje odšli. Kmalu je 
dospel tudi vlak iz Beljaka, 
z njim številna ekipa pose-
bej usposobljenih delavcev. 
Na težko dostopnem kraju 

med cesto in Savo so si mog-
li prav malo pomagati z me-
hanizacijo. Večidel so upo-
rabljali samo primitivne pri-
pomočke in človeško silo. 
Posebej se nobeden od tis-
tih radovednežev ni dolgo-
časil. Celo jaz, ki sem v žele-
zniški uniformi pozneje pri-
nesel signale za zavarovanje 
proge, sem se komaj izvle-
kel. Ker sem že dobil zame-
njavo in ker proti Jesenicam 
ni vozil noben vlak, sem jo 
kar peš po bližnjicah mahnil 
proti domu. Šele pozno po-
poldne so bila vozila znova 
utirjena in proga urejena za 
promet vlakov. Takrat so po-
licaji lastnikom razdelili prej 
odvzete izkaznice in jim do-
volili oditi. Za vožnjo nazaj 
na Jesenice jim kart tokrat ni 
bilo treba kupiti, saj so si jih 
trdo zaslužili. Tisto radove-
dnost in privoščljivost pa so 
si tudi dobro zapomnili.

Božič 1943
Ni mi bilo dano v letu 1943 

doma dočakati božične-
ga miru. Že več let je v sve-
tu divjala vojna, kakršne svet 
doslej ne pomni. In prav za 
Božič me je znova potegni-
la v svoj vrtinec. Skupaj z ne-
katerimi znanci smo dospeli 
v Landec na Tirolskem. Brž 
smo dobili vojaške unifor-
me. Sram me je bilo, ko sem 
to oblekel. Posebno sem se 
zamislil ob napisu na zapon-
ki opasača »Gott mit uns« 
(»Bog z nami«). Na dan pred 
Božičem smo v kasarni ime-
li zbor (»Apel«). Ko je bilo 
vse službeno končano, nas 
je četni komandir vprašal, če 
želi kdo na Božič iti v cerkev. 
Dvignili smo roke. Potem 
je hotel vedeti še, če kdo ne 
mara iti v cerkev. Samo eden 
je dvignil roko. Na vprašanje, 
kakšne vere je ta, je povedal, 
da je sicer katolik, da pa ne 

veruje in v cerkev ne hodi več. 
»Prav lep katolik si ti,« je sli-
šal namesto pričakovane po-
hvale. Na sam Božič smo se 
ob pol devetih zbrali, vsi umi-
ti, obriti, v zlikanih hlačah, 
pološčenih čevljih. Prvo, kar 
je komandir vprašal, je bilo, 
kje je tisti, ki ne mara k maši. 
Pa je tudi ta bil v zboru. Ko-
mandir ga je poklical k sebi 
in mu naročil, naj se vrne v 
barako in naj do naše vrnitve 
poriba sobo. Bo prišel pogle-
dat … Vsi drugi smo odšli v 
župno cerkev. Bilo nas je ne-
kaj čez sto, razen nekaj izjem 
sami Slovenci. Lepa cerkev je 
bila vsa v črnem. Saj ga sko-
ro ni bilo več, ki bi po treh le-
tih vojne ne žaloval za kate-
rim svojih dragih. Večidel so 
bile ženske in otroci, pa ne-
kaj starčkov. Ko je duhov-
nik pristopil k oltarju, so se 
na koru oglasile orgle. Po ne-
kaj uvodnih akordih so pevci 

zapeli tisto lepo, vsemu svetu 
znano »Štile Nacht, heilige 
Nacht …« Orgelske piščali so 
povsem preglasile šibki, sko-
raj samo ženski pevski zbor. 
Tedaj pa smo poprijeli mi, 
slovenski fantje. »Sveta noč, 
blažena noč!« Iz sto grl, glas-
no in pogumno, pa bolj kot 
kdajkoli doživeto. Po odpe-
ti prvi kitici so na koru ostale 
glasne samo še orgle. Zbor je 
utihnil in v nemški cerkvi je 
donela slovenska pesem. Ob 
njej smo mi in z nami tudi 
domačini še kako razume-
li svetonočno voščilo in pro-
šnjo, naj bi novorojeni Kris-
tus že skoraj svetu podelil 
mir, ki so ga v sveti noči ozna-
njali angeli na betlehemskih 
poljanah … V kasarno smo 
se vrnili srečni in hvaležni za 
doživetje, kakršnega bi doma 
v domači cerkvi prav gotovo 
ne premogli. Iz cerkve smo 
se vrnili v poribano sobo. 

Tisti Božič je bil potem tudi 
v kasarni praznik.

Zmagali so!
»Landeck«, ta napis na 

postajni zgradbi je bilo prvo, 
kar je vsakomur padlo v oči, 
ko se je vlak ustavil in so 
spremljevalci ukazali izsto-
piti. Z neizmerno bolečimi 
občutki v srcu, težkih kora-
kov, se je potem kolona lju-
di pomikala po poti iz žele-
zniške postaje proti vojašni-
ci. Bili so v koloni možje zre-
lih let, potem krepki fantje, 
pa tudi mladeniči, še skoro 
otroci. Nekateri so bili oblo-
ženi s kovčki, drugi so nosi-
li skromne zavitke, mnogi 
pa so bili čisto praznih rok. 
Ti slednji niso imeli časa, da 
bi si karkoli pripravili na to 
nepričakovano pot. Saj se 
niso mogli niti posloviti od 
svojih dragih domačih.

Janez Kunšič 

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

Bled – Pred enajstimi leti 
so na Blejskem gradu v spo-
min na čase, ko je v okoliš-
kih naseljih še uspevala vin-
ska trta, posadili potomko 
najstarejše trte na svetu. Mi-
nuli četrtek so izvedli zdaj že 
tradicionalno trgatev, ki se ji 
pridruži vseh 26 cepičev 450 
let stare trte z mariborskega 
Lenta, ki so vključeni v Dru-
štvo ljubiteljev potomk Stare 
trte Mladovita.

Trgači iz Malečnika že 
vrsto let obirajo grozdje z 
najstarejše trte na svetu in 
tudi tokrat so prinesli obli-
co smeha in štajerske dob-
re volje. Trgatev je nadobu-
dno nadzoroval Alojz Jenuš 
- Slavek, trgač in varuh Sta-
re trte, ki je o 'blejski hčeri' 
povedal: »Trta je zelo zdra-
va, strokovno negovana, 
močna in po eni strani tudi 

edinstvena. Gre namreč za 
cepič, ki uspeva na verjetno 
najvišji nadmorski višini, 

približno 600 m, zato so 
Blejci lahko zares ponosni 
nanjo.« Pojasnil je še, da bo 
obrano grozdje, ki so ga sti-
snili skupaj z ostalimi cepi-
či iz drugih krajev, potovalo 
na sedež društva Mladovita v 
Dornberk, kjer bodo iz njega 
naredili vino.

Trgatve se je udeležil tudi 
blejski župan Janez Fajfar, 
ki je s ponosom v očeh po-
vedal: »Hči 450 let stare ma-
tere je zrasla iz kamna, lah-
ko bi rekli, da je skoraj ču-
dež. Lani smo zaznamova-
li deseto obletnico zasaditve 
cepiča, vendar se zaradi epi-
demiološke situacije nismo 
mogli sestati. Danes, kljub 
temu da je minilo enajst let, 
praznujemo še tisto lansko-
letno okroglo.«

Potomke Stare trte so pri-
nesli z različnih krajev, naj-
bolj pa je med zbranimi iz-
stopala delegacija dupljan-
ske graščine, ki se je s svo-
jimi opravami, oblečeni so 
bili namreč v grajska obla-
čila, odlično umestila v oko-
liš blejskega gradu. »Danes 
smo se zbrali, da počasti-
mo potomke Stare trte. Ce-
pič je na dupljanski graščini 
letos obrodil 28 kilogramov, 
na kar smo seveda zelo po-
nosni,« je oblečen v meni-
ško kuto povedal umetnik 
Branko Bandelj. Dogodek 
so zaključili z degustacijo 
lanskoletnega vina cepičev, 
manjkala pa nista niti pogo-
stitev in glasbeno doživet-
je moškega pevskega zbora 
Malečnik.

Prvi grozd so po tradiciji odrezali trgači iz Malečnika. / Foto: Nika Toporiš

Nika Toporiš

Blejski župan si je s ponosom ogledoval letošnje grozdje.  
/ Foto: Nika Toporiš

Na Blejskem gradu je potekala tradicionalna trgatev, na kateri so pod budnim očesom varuha 
mariborske Stare trte obrali grozdje ter ga stisnili.

Zdrava blejska potomka

(se nadaljuje)

Možjanca – Od zbirnega mes-
ta, Štirnove Okrepčevalnice 
Rožmarin na Možjanci, so 
se pohodniki pod vodstvom 
Marka Štirna podali najprej 
do razgledne točke nad vas-
jo. Pot so nadaljevali nad Šte-
fanjo goro, se ustavili pri ka-
pelici in se povzpeli na najviš-
jo točko, sedlo Davovec, kjer 
so ob spomeniku padlim bor-
cem NOB naredili krajši po-
stanek ter se vpisali v vpisno 
knjigo. Z Davovca so se spus-
tili do farne cerkve v dolini 
Kokre, od koder so se z avto-
busom odpeljali do Tupalič 
in se nato ponovno povzpe-
li do izhodišča na Možjanci, 
kjer sta jih Tatjana in Franci 
Štrin že čakala z odličnim go-
lažem, polento ter slastnim 
jabolčnim zavitkom.

To je ena od različic, naj-
daljša različica tovorne poti, 
po kateri so že v 14. stoletju 
na Koroško prenašali žele-
zo in morsko sol, pa vodi z 
Možjance ter mimo Štefanje 

gore do doline Kokre in je 
dolga 15 kilometrov. Poho-
dniki trajanje in smer poho-
da lahko poljubno prilaga-
jajo razpoloženju in fizični 
pripravljenosti. Pogosti obi-
skovalci poti pa so kolesar-
ji. Prav njim gre tudi zah-
vala, da je bila pot po kata-
strofalnem žledolomu v letu 

2014 zelo hitro obnovljena 
in pripravljena na nove obi-
skovalce, še izvemo.

Organizatorji so se tudi že 
odločili, da bodo prihodnje 
leto sicer tradicionalni po-
hod najverjetneje pripravili 
v mesecu aprilu.

Konec septembra so izpeljali že 12. Pohod po 
Tovorni poti. Pohod je tradicionalno organizirala 
družina Štirn z Možjance, udeležilo pa se ga je 
sedemnajst pohodnikov.

Pohod po Tovorni poti

Alenka Brun

Gasilska fotografija pohodnikov na Možjanci / Foto: osebni arhiv

Pogosti obiskovalci 
Tovorne poti so 
kolesarji. Prav njim 
gre zahvala, da je bila 
pot po katastrofalnem 
žledolomu v letu 2014 
zelo hitro obnovljena 
in pripravljena na nove 
obiskovalce.
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Kranj – Ena najprodornejših 
slovenskih režiserk mlaj-
še generacije Nina Rajić 
Kranjac se po zelo uspešni 
zgodovinski drami Naš ra-
zred pred štirimi leti, trik-
rat nagrajeni na Borštniko-
vem srečanju, v Prešerno-
vem gledališču predstavlja 
z novo uprizoritvijo Zaprta 
študija – »New constructive 
ethics« ruskega avtorja Iva-
na Viripajeva, ki sicer živi na 
Poljskem in se je zaradi pri-
tiskov oblasti tudi odpovedal 
ruskemu državljanstvu.

Dramatik je osnovo za be-
sedilo našel v mednarodni 
raziskavi o etiki, ki jo je leta 
2019 izvedla organizacija 
Global Construction po na-
ročilu Centra mednarodnih 
bioloških raziskav podjetja 
New World Security. V raz-
iskavi so anketirance spra-
ševali o svobodi, človečnos-
ti, neenakosti, ekoloških ka-
tastrofah, finančnih zlomih, 
vojnah, nasilju in bogu, sko-
zi anketo pa so bila zastavlje-
na tudi vprašanja povsem in-
timne narave.

Raziskava je menda zaje-
mala kar 150 izobražencev 
različnih starosti, spolov, 
narodnosti in državljanstev. 
Avtor je v drami raziskavo 
strnil na tri udeležence: inte-
gralno psihologinjo Moniko 
Borovski (igra jo Darja Rei-
chman), biologinjo Rachel 
Donelan (Tamara Avguštin) 
in nevrobiologa Morgana 
Smitha (Branko Jordan). 
Kot zapisano, nam uveljav-
ljeni znanstveniki skozi an-
keto, za katero so tudi zelo 
dobro plačani, postopoma 
razkrivajo tako svoja znan-
stvena kot tudi etična in inti-
mna stališča, za katera se iz-
kaže, da niso vedno skladna.

Odrska postavitev tokrat 
spominja na grški amfite-
ater, saj gledalci sedimo na 

tribuni na odru, medtem ko 
se igralci gibajo med vrstami 
sedežev po dvorani in balko-
nu, odhajajo iz dvorane, se 
vračajo skozi druge vhode …

Anketiranci sprva deluje-
jo suvereno, saj vendarle so-
dijo v sam vrh ameriških iz-
obražencev, a skozi uprizo-
ritev, ki je z enim odmorom 
dolga skoraj tri ure, se vedno 
bolj kaže, da je njihovo za-
sebno življenje v nasprotju 
s strokovnimi stališči, ki jih 
zagovarjajo. Vedno bolj se 
zapletajo v kontradiktornost 
lastnih izjav in mnenj o člo-
veštvu, ki predvsem v trenut-
kih frustracije spolzijo v etič-
no precej vprašljiv teritorij.

Izjave o razlikah v evo-
lucijskem razvoju, o »viš-
je razvitih posameznikih« 
in razmišljanja o nasilju in 
zlu sodobne družbe kaj hit-
ro začnejo spominjati na ev-
geniko, vsekakor pa relativi-
zirajo posameznikovo svo-
bodo. Besedilo razmišlja, 
kako razrešiti težave, v kate-
re vse bolj zahaja svet, hkra-
ti pa pokaže na omejitve, na 
katere pri tem početju naleti 

posameznik, specifično beli 
intelektualec v zahodnem 
svetu, ki s pogosto precej 
omejenim razumevanjem 
drugih kultur in nerazume-
vanju lastne privilegiranosti 
bolj kot ne razmišlja kot zgo-
raj opisano. Liki svoj svetov-
ni nazor črpajo iz otroških 
travm, ki se v predstavi iz-
risujejo kot vmesni prizori, 
hkrati pa ga dopolnjujejo z 
vplivi iz okolja, saj ne nazad-
nje »pobirajo« izjave eden 
od drugega.

V oči pa najbolj bodejo šte-
vilna neskladja med njihovi-
mi profesionalnimi stališ-
či in intimnimi, zasebnimi 
življenji, ki sprožajo ključ-
ni preobrat. Tako gledalci 
kot v antičnem gledališču 
ob spremljanju včasih pre-
cej moralno spornih stališč, 
ki jih ob vztrajanju pri neka-
terih vprašanjih obeh izpra-
ševalcev (Borut Veselko in 
Doroteja Nadrah) izraža an-
ketirana trojica, in njihovih 
posledic doživljamo neka-
kšno katarzo. A ta ne more 
biti popolna, saj v zraku stal-
no visi zavedanje, da imamo 

kot človeštvo na planetu, ki 
drvi v ekološki propad, velik 
problem.

Igralski ansambel z Darjo 
Reichman, Dorotejo Nad-
rah in Borutom Veselkom 
ter oplemeniten z gostujo-
čima Tamaro Avguštin in 
Brankom Jordanom je iz-
jemen. Kompleksno bese-
dilo od njih zahteva popol-
no koncentracijo, hkrati pa 
tudi osredotočenost na do-
gajanje v »amfiteatru«, kjer 
igra vseskozi poteka na raz-
ličnih ravneh, hkrati stro-
kovnega diskurza ter pov-
sem profanih slik iz zaseb-
nega življenja in otroštva. 
Izstopajoče igralske krea-
cije navdušujejo in nas gle-
dalce v trenutkih umanjka-
nja pozornosti ob zahtev-
nem besedilu vedno znova 
»vrnejo v igro«.

V športnem žargonu bi 
po po obeh septembrskih 
premierah Vse zastonj! Vse 
zastonj! in Zaprta študija 
lahko potrdili, da gre v Pre-
šernovem gledališču za »fe-
nomenalen začetek letoš-
nje sezone«.

Uprizoritev zaznamuje odlična igralska ekipa: Doroteja Nadrah in Borut Veselko (v ozadju) 
ter Branko Jordan, Tamara Avguštin in Darja Reichman (spredaj). / Foto: Nada Žgank

Ljubljana – Tudi letos bodo 
na Festivalu stripa Tinta, ki 
bo potekal med 5. in 9. ok-
tobrom v Ljubljani, podeli-
li nagrade za najboljši slo-
venski strip. Nagrado zla-
tirepec bodo letos podelili 
že četrtič. Potreba po pode-
ljevanju nagrade na podro-
čju stripa glede na vse več-
jo produkcijo vsako leto še 

naraste. Letos so tako zabe-
ležili kar 11-odstotni porast 
v številu izdanih stripov gle-
de na leto prej. Skupno se je 
v izbor za najboljši strip uvr-
stilo 79 stripovskih albu-
mov, izdanih pri 27 različ-
nih založbah. Za stripovsko 
sceno največji uspeh pa je 
ta, da se je na področje ri-
sanja ali pisanja scenari-
ja na novo podalo 14 doma-
čih avtorjev, ki se s stripom 

v albumski obliki pred tem 
niso ukvarjali.

Pri prevodih še vedno pre-
vladujejo izdaje s francoske-
ga in belgijskega govorne-
ga področja. Tako za doma-
če kot za prevedene stripe 
je v največji meri letos pos-
krbelo pet stripovskih za-
ložb: Graffit, VigeVageKnji-
ge, Forum Ljubljana, Zavod 
Stripolis in Risar ter Mla-
dinska knjiga. Žirijo so letos 

sestavljali trije žiranti: publi-
cistka, urednica in literarna 
kritičarka Veronika Šoster, 
vsestranski umetnik in do-
cent na Akademiji za likov-
no umetnost Matej Stupica 
ter stripar, stripovski zgodo-
vinar in kritik Iztok Sitar. Po 
tri najboljše stripe so izbra-
li v štirih kategorijah, in si-
cer: domači strip za otroke 
in mladino, prevedeni strip 
za otroke, prevedeni strip 
za odrasle in domači strip 
za odrasle. V slednji katego-
riji se je med trojico nomi-
niranih uvrstil tudi Martin 
Ramoveš s stripom Kontra-
bantarji, ki je izšel konec lan-
skega leta. Družbo mu dela-
jo prvokategornik Tomaž 

Lavrič z delom Slovenski 
klasiki v stripu 2 ter Dami-
jan Stepančič in Goran Voj-
nović s stripom Pod svobod-
nim soncem.

Nominirane stripe si bo 
mogoče ogledati in jih pre-
listali v soboto, 8. oktobra, 
na sejmu stripov v Kinu Ši-
ška, kjer bodo v sklopu Festi-
vala stripa Tinta cel dan po-
tekali pogovori, delavnice in 
masterclassi, ob 20. uri pa 
bo na sporedu prav posebna 
podelitev nagrad. Z interme-
dijskim dogodkom jo bodo 
vodili trije umetniki, pripo-
vedovalec Rok Kušlan, stri-
par in karikaturist Ciril Hor-
jak – dr. Horowitz ter glasbe-
nik Žiga Golob.

Med nominiranci za nagrado zlatirepec 2022 za najboljši slovenski strip je 
tudi strip Kontrabantarji Martina Ramoveša.

Igor Kavčič

Kranj – Dekliški pevski zbor 
Gimnazije Kranj, ki v letoš-
njem letu praznuje 20-letni-
co delovanja, bo okrogli ju-
bilej počastil s slavnostnim 
koncertom. Eden najbolj-
ših srednješolskih zborov v 
državi bo v ponedeljek, 17. 
oktobra, ob 19.30 nastopil v 
veliki dvorani Slovenske fil-
harmonije. Pred dvajsetimi 
leti je zbor ustanovila učite-
ljica matematike in zboro-
vska pevka Barbara Kušar.

Koncert so naslovili z ver-
zom iz Pavčkove pesmi Ne-
kaj je v zraku, ki bo med 
drugim v čudoviti uglasbi-
tvi Lojzeta Lebiča zazvene-
la na koncertu. Poleg ome-
njene skladbe bosta na spo-
redu tudi Pergolesijeva Sta-
bat mater ter cvetober skladb 

za ženske zbore v a cappel-
la izvedbi ter ob spremljavi 
klavirja.

Koncertni večer bo po-
klon bogati dvajsetletni zgo-
dovini zbora, okronani s šte-
vilnimi uspehi tako na kon-
certnih kot tekmovalnih 
odrih doma in v tujini, na 
njem pa bo poleg aktualne 
zasedbe Dekliškega pevske-
ga zbora Gimnazije Kranj 
pod vodstvom Erika Šmi-
da nastopil tudi projektni 
zbor, sestavljen iz nekdanjih 
pevk vseh generacij. Na kla-
virju bo zbor spremljal pia-
nist Gašper Jereb, pri izved-
bi Stabat mater pa se bodo 
zboru pridružili pevski so-
listki Marta Močnik Pirc (so-
pran) in Urša Hribar (alt) ter 
baročni komorni orkester. 
Vstopnice v so v Filharmo-
niji že v prodaji.

Igor Kavčič

Ljubljana – Muzej za arhitek-
turo in oblikovanje (MAO) 
z odprtim pozivom vabi vse 
zainteresirane k predložitvi 
predlogov za predstavitev 
v slovenskem paviljonu na 
18. mednarodni razstavi ar-
hitekture La biennale di Ve-
nezia 2023. Namen poziva 
je izbrati projekt in projek-
tno skupino, ki bo zasno-
vala, oblikovala, izvedla in 
predstavljala slovenski pa-
viljon na 18. mednarodni 
razstavi arhitekture. K sode-
lovanju so vabljeni arhitek-
ti, krajinski arhitekti, urba-
nisti, oblikovalci, umetniki, 

kustosi, raziskovalci in dru-
gi posamezniki (pa tudi or-
ganizacije) različnih izo-
brazb oziroma profilov, ak-
tivni na področju arhitek-
ture, krajinske arhitekture, 
prostorskega načrtovanja 
in drugih disciplin, ki lah-
ko prispevajo h koncipira-
nju, produkciji in predsta-
vitvi vsebin paviljona. Išče-
jo predvsem idejo, ki se na-
vezuje na izhodiščno temo 
bienala in hkrati izhaja iz 
naše lokalne situacije. Rok 
za oddajo projektov je 13. 
oktober 2022, več podatkov 
o razpisu pa je na voljo na 
spletni strani Muzeja za ar-
hitekturo in oblikovanje.

Igor Kavčič

Igor Kavčič

Naslovnica stripa Martina 
Ramoveša Kontrabantarji 
(Forum Ljubljana, 2021), v 
katerem se avtor dotika tudi 
družinske zgodovine

Druga predstava Prešernovega gledališča v novi sezoni Zaprta študija – »New Constructive Ethics« 
Ivana Viripajeva v režiji Nine Rajić Kranjac zastavlja vprašanje, kako biti in ostati etičen.

Vprašanja nove etikeZborovski Nekaj 
je v zraku

Poziv za slovenski paviljon 
v Benetkah

Kontrabantarji za zlatirepca

Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj bo 
dvajsetletnico delovanja praznoval s slavnostnim 
koncertom v Slovenski filharmoniji.



13Gorenjski glas
torek, 4. oktobra 2022    Šport in rekreacija maja.bertoncelj@g-glas.si

Tacen – Šmarna gora je pre-
tekli konec tedna gostila 
gorske tekače. Dvojni spo-
red je prinesel dve zma-
gi Timoteju Bečanu (KGT 
Papež) in Avstrijki Andrei 
Mayr, večkratni evropski in 
svetovni prvakinji. Najhi-
trejša sta bila tako na petko-
vem Rekordu Šmarne gore 
(Bečan s časom 11 minut in 
13 sekund, Mayrjeva z žen-
skim rekordom 12 minut in 
36 sekund) kot na sobotnem 
Teku na Šmarno goro.

Taktično do dveh zmag
Tek na Šmarno goro je po-

tekal od starta v Tacnu čez 
Grmado, navzdol in daleč 
naokoli na vrh Šmarne gore. 
Štel je za svetovni pokal v 
gorskih tekih. Bečan je s ča-
som 43:47 zmagal drugič za-
pored. Za njim sta bila v ci-
lju Kenijca Lengen Lolkur-
rar in Michael Selelo Sao-
li. »Letošnja zmaga mi po-
meni več, saj lani konkuren-

ca ni bila tako močna. Tre-
ba je bilo odteči z glavo, tak-
tično. Začel sem zmerno, 
na Grmado skoraj že ulo-
vil prve, na spustu sem šel 
mimo in prednost zadržal 
do konca. Zelo dobro sem 
razporedil moči. Na takšni 
progi, ki je selektivna, je to 
ključno. Ta teden sem bil 

malo bolan, tako da nisem 
bil stoodstoten. Ni se mi 
šlo toliko za čas, kot za ub-
ranitev zmage – tako včeraj 
kot danes. Dosegel sem dve 
zmagi. Več si ne bi mogel že-
leti,« je Medvoščan na vrhu 
Šmarne gore pojasnil po so-

botni tekmi. Z letošnjo sezo-
no, ki še ni povsem končana, 
je zadovoljen. »Bili so vzpo-
ni in padci. Največji padec je 
bilo evropsko prvenstvo, kjer 
sem bil res razočaran. Štiri-
najsto mesto sploh ni slabo, 
ciljal pa sem bistveno višje. 
Že teden po tem sem zno-
va dobro tekmoval. Treba je 

vztrajati. Mislim, da sem na 
dobri poti,« je še dejal tretji 
na lestvici gorskih tekačev v 
letošnji sezoni. Na svetovno 
prvenstvo, ki bo novembra 
na Tajskem, slovenski gor-
ski tekači ne gredo.

Tekel tudi kralj Planice
Na obeh tekmah je nasto-

pil tudi Luka Kovačič (Dyna-
fit/Redbull), kralj teka na 
planiško letalnico. V petek 
je bil drugi (11:20), v sobo-
to pa na šestem mestu drugi 
najhitrejši Slovenec (45:28). 
»Luka mi je bil bistveno več-
ja konkurenca na rekordu, 
današnja trasa pa je za nje-
gov okus verjetno preveč te-
kaška, sem jaz vseeno bolj 
vajen takšnih tekem, po dru-
gi strani pa je tudi zelo teh-
nična. Konkurenca je vedno 
dobrodošla,« je komentiral 
Bečan. »Timotej je izjemno 
močan. Dal sem vse od sebe, 
saj je to edina taktika, da lah-
ko posežeš po uspehu. Izje-
mno sem zadovoljen. Tra-
se nisem poznal in nisem 
točno vedel, kaj pričakova-
ti. Konkurenca je bila dobra, 
sem bil kar presenečen. V 
cilj sem prišel izmučen, kar 
je bil namen. Šesto mesto je 
realen uspeh. Sem izjemno 

zadovoljen,« je dejal Kranj-
skogorčan Kovačič in dodal, 
da je očitno on kralj Planice, 
Bečan pa Šmarne gore. Tudi 
zanj sezona še ni zaključe-
na. »Čaka me še tekma nad 
Gardskim jezerom, kjer bo 
zaključek svetovne serije 
vertikalnega kilometra. Ci-
ljam visoko. Za mano je iz-
jemno dobra sezona, ena iz-
med boljših doslej. Obetam 
si lahko tudi dobro zimo v 
turnem smučanju. Po tekmi 
v Italiji bodo sledile priprave 
na Kaprunu v Avstriji. Tur-
no smučanje je olimpijski 
šport in želim si nastopa na 
olimpijskih igrah,« je še de-
jal.

Mayrjeva je na Teku na 
Šmarno goro slavila že sed-
mič (48:38). »Včeraj je bila 
odlična tekma, proga mi je 
zelo všeč, bolj kot današnja, 
ki ima tudi spust. Gledano v 
celoti sem lahko zelo zado-
voljna,« pa so bile besede 
zdravnice iz Avstrije. Dru-
ga je bila Irka Sarah McCor-
mack, tretja pa Finka Su-
sanna Saapunki. Najhitrej-
ša Slovenka je bila na četr-
tem mestu Primorka Luci-
ja Krkoč (ŠD Nanos, 52:48), 
peta pa Kamničanka Nuša 
Mali (KGT Papež).

Gorski tekači so se pomerili v Teku na Šmarno goro, ki je štel za svetovni pokal v gorskem 
teku. Start je bil v Tacnu. / Foto: Maja Bertoncelj

Kranj – Nogometaši v Prvi 
ligi Telemach so odigrali 
tekme 11. kroga. Domžalča-
ni so doma igrali z Muro in 
remizirali z 2 : 2 (zadela sta 
Matej Podlogar in Ivan Du-
rdov), Kalcer Radomlje pa je 
gostoval v Celju in izgubil z 
2 : 1. Uspešen je bil Samson-
din Ouro. Na lestvici vodi 
Olimpija, Domžale so šeste, 
Kalcer Radomlje je osmi.

Drugoligaši so igrali tek-
me 10. kroga. Roltek Dob 
je gostoval pri Iliriji 1911 
in izgubil z 1 : 4. Gostova-
li so tudi nogometaši kranj-
skega Triglava, in sicer 
pri Rudarju Velenje. Do-
segli so svojo drugo zma-
go v sezoni. Boljši so bili 
z 0 : 2. Zadetka za zmago 
sta dosegla Oliver Kregar 
in Mark Čeh. V vodstvu je 
Krka, Roltek Dob je 14., Tri-
glav je na predzadnjem, 15 

mestu. Za nogometašica-
mi v prvi ženski nogometni 
ligi so tekme 6. kroga. ŽNK 
Cerklje je z ekipo Primorje 
Gaia Naturelle igral 3 : 1, re-
zultat tekme ŽNK Nona Po-
murje Beltinci – ŽNK Ra-
domlje Medex pa je bil 6 : 0. 
V tretji slovenski nogome-
tni ligi – zahod je v 8. kro-
gu Tinex Šenčur s 3 : 0 pre-
magal Visoko, Eksist Žiri pa 
je v gosteh pri Slovanu Lju-
bljana zmagal z 0 : 1.

Jože Marinček

Kamnik – Odbojkarska zgod-
ba v Kamniku traja že 75 let. 
Je zelo uspešna. Od sezone 
2008/2009 dve članski eki-
pi igrata v prvi slovenski od-
bojkarski ligi. Spomine na 
prehojeno pot so obujali na 
slavnostni akademiji, ki je 
bila v petek v kamniškem 
Domu kulture. Nekaj besed 
so namenili tudi prihajajo-
či sezoni, v kateri bo ženska 
ekipa Calcita Volleyja brani-

la naslov državnih prvakinj, 
moška pa bo po letu 2003 in 
številnih drugih mestih sku-
šala priti do četrtega naslova.

Na slovesnosti so se zbra-
le praktično vse selekcije in 
številni gostje, ki so zaslu-
žni za uspehe, med drugimi 
direktor glavnega pokrovite-
lja kluba Matevž Kirn, ki je 
s Calcitom najbolj zaslužen 

za uspehe v zadnjih dvajse-
tih letih, 93-letni Milan Win-
dschnurer, Jernej Koncilja, 
Ante Tadić, Roman Poga-
čar, Marjan Novak, Barbara 
Novak, Tadeja Dovč Drnov-
šek, Jože Jankovič ml., Fran-
ci Kramar in aktualni pred-
sednik kluba Gregor Hribar. 
Slednji je na kratko predsta-
vil zgodovino kluba. Poseb-
no priznanje so podelili Kle-
menu Hribarju, ki se z le-
tošnjo sezono poslavlja od 
aktivnega igranja. Ostaja v 

Calcitu Volleyju, saj se po-
daja na trenersko pot. Za za-
četek bo vodil tretjo člansko 
ekipo, ki bo igrala v 3. DOL, 
in drugo mladinsko ekipo.

Prvi zapisi o kamniški od-
bojki segajo v leto 1927, kar 
pomeni, da bodo čez pet let 
praznovali dva jubileja, in si-
cer sto let igranja odbojke in 
80-letnico kluba.

Maja Bertoncelj

Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so imeli pretekli 
konec tedna v Alpski hokejski ligi dve tekmi in obakrat so 
zmagali. V petek so doma Bregenzerwald premagali s kar 6 : 
0, dan kasneje pa so bili na zahtevnem gostovanju boljši še 
od Zell am Seeja (2 : 4). Z enim porazom ostajajo na drugem 
mestu lestvice, saj na samem vrhu brez oddane točke ostaja 
novinec Unterland. Nova tekma Jeseničane čaka v četrtek, ko 
v dvorano Podmežakla prihaja mlada ekipa celovškega KAC-a. 
Iz ekipe železarjev je konec tedna prišla še novica, da bo njihov 
napad okrepil 22-letni Andrej Galuškin.

Kranj – Kolesar Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagal 
na Dirki po Hrvaški. To mu je uspelo po odličnih nastopih v 
vseh etapah, še posebno pa v zadnji, ko je z odbitnimi sekun-
dami izničil prednost do takrat vodilnega Jonasa Vingegaarda 
(Jumbo-Visma), zmagovalca Dirke po Franciji. V skupnem 
seštevku ga je Podbličan prehitel za sekundo in prišel do druge 
zmage v sezoni, po dirki Milano−Sanremo.

Kranj – Poletna velika nagrada smučarskih skakalk in skakalcev 
se je končala na finalu v nemškem Klingenthalu. Slovenija 
je bila v soboto na tekmi mešanih ekip tretja v postavi Urša 
Bogataj, Ema Klinec, Timi Zajc in Anže Lanišek. V nedeljo je 
novo prepričljivo zmago dosegla Urša Bogataj, Ema Klinec, 
ki je na poletni veliki nagradi nastopila sploh prvič v sezoni, 
pa je z drugim mestom poskrbela za dvojno slovensko slavje. 
Druga v skupnem seštevku je Nika Križnar, ki zaradi poškodbe 
gležnja v Nemčiji ni skakala, Nika Prevc pa je deveta.

Dve zmagi Jeseničanov v dveh dneh

Mohorič zmagovalec Dirke po Hrvaški

Za konec dvojna slovenska zmaga

Maja Bertoncelj

Predsednik kluba Gregor Hribar je posebno priznanje 
izročil Klemenu Hribarju, ki se iz igralskih seli v trenerske 
vode. / Foto: Gorazd Kavčič

Dvojni tekaški program na Šmarni gori, na vrhu pa obakrat Medvoščan Timotej Bečan in Avstrijka 
Andrea Mayr, ki je na petkovi tekmi postavila nov ženski mejnik tega priljubljenega vzpona.

Bečan kralj Šmarne gore Petinsedemdeset let 
odbojke v Kamniku

Druga zmaga Triglava

Gorenjca Timotej Bečan (levo) in Luka Kovačič. Bečan je bil 
na Šmarni gori obakrat hitrejši. / Foto: Maja Bertoncelj

Ob praznovanju priznanje Klemenu Hribarju

Kranj – Začela se je nova li-
gaška košarkarska sezona. 
V Ligi Nova KBM je novinec 
LTH Castings doma z 80 : 84 
izgubil z Ilirijo. Helios Suns 
so doma s 108 : 65 premagali 
Hopse Polzela. Včeraj je bil 
še obračun med Gorenjsko 
gradbeno družbo Šenčur in 
Termami Olimia Podčetrtek. 
Rezultat do zaključka redak-
cije ni bil znan. V 1. SKL za 
ženske so triglavanke doma 
prepričljivo premagale Pro-
-bit Konjice (76 : 43), Dom-
žalčanke pa v gosteh izgubile 
z ekipo Derby Ježica (74 : 59).

Novinci blizu zmagi
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Kako sem začel teči, 3. del

In seveda sedaj vpraša-
nje, ki je nastalo z rednim 
tekom. Bistveno sem spre-
menil uživanje hrane. Meso 
jem samo izjemoma. Potru-
dim se z ribami in uživam 
predvsem solate, veliko sad-
ja v vseh oblikah. Tehtam 80 
kilogramov, kar mi zadošča, 
in čutim, da je ta teža prava. 
Teža je bila pri meni vsesko-
zi nekakšen problem, saj se 
občasno nisem mogel zne-
biti odvečnih kilogramov. 
Nabavil sem si dve tehtnici, 
ki ju uporabljam vsak dan 
zjutraj pred zajtrkom. Ko 
se ob določenih dnevih šte-
vilke na tehtnici rahlo zviša-
jo, podvzamem ukrepe, ki 
se zrcalijo v zmanjšanju za-
užite hrane. Najmanj v treh 
dneh sem že na teži, ki ne 

sme biti višja od 80 kilogra-
mov. Mislim, da je to opti-
malna teža za srednje rašče-
nega moškega.

Nimam nobenega trebu-
ha, navadil sem se biti la-
čen. Zvečer moram v pos-
teljo lačen, sicer ne morem 
zaspati. To je zelo pomem-
ben element vzdrževanja 
forme. Pogosto poslušam 
znance, ko mi govorijo o za-
užiti hrani v večernih urah. 
Posebej sem opazil razko-
rak med seboj in prijatelji, 
ko se srečamo v gostilni na 
večerji in debati, kako pote-
ka življenje. Celo dame, ki 
so tudi v skupini, naročajo 
večerjo, ki predstavlja poln 
krožnik (meso, krompir, te-
stenine, omake) ter solato 
in sladico. Niti pod razno 
mi ne uspe zaužiti vseh teh 
kalorij in si namesto tega 

naročim skodelico čaja. Ob 
prvem takem in kasnejših 
srečanjih se mi moji znan-
ci niso mogli načuditi, kaj 
se dogaja z menoj. Ko sem 
jih po zaužiti večerji opazo-
val, sem ugotovil, da se po-
čutijo odlično in se oblizu-
jejo po zaužitih dobrotah. 
Jaz si niti pomisliti nisem 
upal, da bi si privoščil kaj 
podobnega. Sedaj so že na-
vajeni na moje odklone in 
se mi samo vljudno smeh-
ljajo. Med njimi je tudi kak 
suhec, večina pa je bolj ali 
manj obilnih oblik.

In tako tudi v popoldan-
skih urah razen malenkosti 
ne jem nobene hrane. Zve-
čer si privoščim pol koščka 
kruha, od katerega se ne mo-
rem ločiti. Pojem še nekaj 
keksov brez sladkorja, ki so 
prav primerni za dopolnitev. 

Vsaj deset let nisem zau-
žil običajnega kosila (juha, 
meso s prilogo, solata, sladi-
ca). Tega moj želodec ne pre-
nese. Ko pride priložnost za 
resno kosilo, mi uspe zauži-
ti skodelico pomfrita in me-
šano solatko.

Danes ob svoji starosti 
mirno pretečem več kot de-
set kilometrov. Res ne te-
čem hitro, toda imam pri-
meren ritem, ki me ne ut-
rudi. V poletnih mesecih na 
enem teku iztisnem do treh 
kilogramov teže, ki je pred-
vsem v vodi. Manj je zno-
jenja v zimskih mesecih. V 
zadnjih desetih letih nisem 
bil niti enkrat bolj resno bo-
lan, saj za to, v hecu rečeno, 
nimam časa. Žal me je pre-
senetil le covid, vendar pri 
njem nekako ne nosim vse 
krivde.

Vedeti je treba, da ima tek 
tudi nekaj bolj senčnih stra-
ni. Prvič je to dnevna obre-
menitev, ki velja za celo dru-
žino, saj vsi vedo, da v dopol-
danskih urah nisem na raz-
polago. Drugo pa so boleči-
ne v mišicah, s katerimi se 
srečujem občasno. Do sedaj 
so vse minile po določenem 
času. V tem trenutku mi na-
gaja mišica v hrbtu in boleči 
palec na nogi, pa ne morem 
ugotoviti, zakaj.

Sem in tja pa le pride mal-
ce slabše počutje, v takih 
dnevih znižam število prete-
čenih kilometrov in se obna-
šam bolj udobno.

In če zaključim: Prav za-
res si ne znam predstavlja-
ti dneva brez teka. Če pa že 
pride, se popoldan in zvečer 
ne počutim izpolnjenega. 
Nekaj mi manjka. Ne smem 

pozabiti povedati, da sem s 
svojim ravnanjem okužil 
oba otroka, ki sedaj v zre-
lih letih tečeta pogosto in se 
udeležujeta tudi daljših te-
kov. Vidim, da brez teka ne 
bi šlo normalno naprej.

In še nasvet:
Začetnik naj začne s hojo, 

v lagodnem tempu, po ravni-
ni. Po približno desetih dneh 
naj turo podaljša za 500 me-
trov. Med osebno opremo so 
zelo pomembne pohodne 
palice, ki jih je treba uporab-
ljati med hojo tako, da gre-
mo z dlanmi v trakove od 
spodaj navzgor. Gornji del 
telesa naj bo oprt na palice.

Posebej je pomembna po-
hodna obutev – copati. Omis-
lite si manjši nahrbtnik, ki 
vas ne ovira, in v njem imej-
te dežnik, površnik in zašči-
tno kapo. (Konec)

Franjo Jurman 

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

Karnijske Alpe so me prev-
zele, navdušile. Vsakič, ko 
se povzpnem na kakšnega 
od njihovih vrhov, se spisek 
prihodnjih ciljev zgolj še po-
daljša. Monte Flop, ki leži na 
severni strani Crete Grauza-
rie in Monte Sernia, je bil na 
spisku daljši čas. Ko je napo-
čil trenutek, je tudi on prišel 
na vrsto. Pojdimo na goro, 
ki ponudi razgled na tisoče-
re skalne roglje in stebre mo-
gočne Crete Grauzarie.

Do izhodišča se zapelje-
mo skozi Rateče in skozi 
Trbiž, kjer zavijemo na sta-
ro cesto proti Vidmu/Udi-
nam. Nadaljujemo mimo 
Tablje/Pontebbe, skozi 
Kluže/Chiusaforte do vasi 

Možac/Moggio Udinese, 
kjer zavijemo desno v vas. 
Nadaljujemo po glavni ces-
ti skozi vas in sledimo ozna-
kam za Val Aupo. Peljemo 
mimo vasi Dordolla, ko na 
levi strani zagledamo sme-
rokaz za kočo Grauzaria/
Rif. Grauzaria. Parkiramo 
na levi strani, kjer je ekolo-
ški otok za odpadke. Vzpon 
bomo začeli na drugi stra-
ni potoka Fontanaz, kjer se 
začne pot številka 436. Po as-
faltirani cesti se povzpnemo 
mimo nekaj hiš, ko doseže-
mo manjši mostiček, pa za-
vijemo desno in se začnemo 
vzpenjati ob potoku Cialde-
rucis. V okljukih se pot pri-
jetno vzpenja skozi bukov 
gozd. Ko dosežemo cesto, 
ji sledimo v desno, a kmalu 

nas smerokaz spet usmeri 
v gozd. Nadaljujemo vzpon 
skozi bukov gozd, a strmi-
na postaja večja. Odpirajo se 
nam razgledi na Monte Gra-
uzario. Pot je sicer prijazno 
speljana v okljukih, a str-
mina je precejšnja. Ko pre-
hodimo strmino, nadalju-
jemo skozi gozd, skoraj po 
ravnem, ko dosežemo ko-
lovoz. Sledi vzpon po njem 
do neoskrbovanega zaveti-
šča Zouf di Fau na višini 1331 
m. Izpred zavetišča je raz-
gled na naš Monte Flop, za 
njim pa se vidi delček Grau-
zarie. Od zavetišča nadalju-
jemo naprej po kolovozu in 
dosežemo sedlo Zouf di Fau, 
1392 m n. m. Na sedlo zavije-
mo levo na mulatjero številka 
435. Široka mulatjera najprej 

preči zunanje pobočje, nato 
pa zavije levo in se začne 
vzpenjati po notranjem po-
bočju. Odpirajo se čudoviti 
razgledi, naš Monte Flop je 
na naši levi strani. Videti je, 
kot da bi obhajali nekakšno 
krnico. Na desni zagledamo 
manjšega možica in se po 
strmi poti, ki je najstrmejša 
pod vrhom, povzpnemo še 
na Monte Flop/cima ovest, 
ki je višja od Monte Flopa, ki 

je pred nami. Po poti vzpo-
na se vrnemo na markirano 
pot, ki nas pripelje na sedlo. 
Ko stopimo na njegovo dru-
go stran, pa se skoraj zaleti-
mo v Creto Grauzario in nje-
govega soseda Monte Ser-
nio. Na drugi strani doline 
zagledamo Monte Chiavals, 
ki smo ga že obiskali, ter nje-
gove sosede Zuc Dal Bor, 
Monte Crostis in Monte Pi-
simoni. Pod sedlom vidimo 

skromno stezico, ki se vzpe-
nja na Monte Flop. Mal-
ce sestopimo po poti nap-
rej in pri možicu zavijemo 
levo, nato se začnemo vzpe-
njati na Monte Flop. Pot, ki 
daje občutek, da je bila ne-
koč mulatjera, nas pelje pov-
sem na drugo stran gore in 
na njen vrh, ki ga označuje 
velik možic. Pot na Monte 
Flop ni markirana. Razgled 
z vrha napolni dušo: Veliki 
Koritnik, Konjski špik, Cre-
ta dal Cronz, Monte Chia-
vals, Zuc dal Bor, Creta Gra-
uzaria, Monte Sernio, Mon-
te Tersadia, povsem zadaj 
Monte Coglians, s kančkom 
sreče tudi Dolomiti.

Z vrha se vrnemo nazaj 
na pot 435, po kateri sestopi-
mo na sedlo Foran de la Gi-
aline, 1503 m n. m., kjer za-
vijemo levo na pot številka 
437, ki nas pripelje do koče 
Grauzaria, od tam pa še do 
jeklenega konjička, ki nas 
čaka ob glavni cesti v dolino 
Val Aupa.

Nadmorska višina: 1715 m
Višinska razlika: 1200 m
Trajanje: 6–7 ur
Zahtevnost: 

Vrh Monte Flopa, zadaj pa Creta Grauzaria, ki ji po slovensko rečemo Grčarske Špice  
/ Foto: Foto Jelena Justin

Jelena Justin

Izpred neoskrbovanega zavetišča Zouf di Fau se odpre lep pogled  
na Monte Flop, spredaj, desno zadaj je Monte Flop/cima ovest, levo pa  
Creta Grauzaria. / Foto: Foto Jelena Justin

Z vrha Monte Flop/cima ovest lahko občudujemo Cjasor dal Scior, Monte 
Vualt, Monte Chiavals, Zuc dal Bor, Monte Crostis in Pisimoni.  
/ Foto: Foto Jelena Justin

Gora, ki ponudi razgled v nedrje tisočerih stolpov. Razgled, ki navduši in da 
vedeti, koliko je še gora, ki nas čakajo. Neznan in redko obiskan v soseščini 
mogočnih.

Nebeška soseščina
Planinski izlet: Monte Flop/cima ovest (1791 m n. m.) in 
Monte Flop (1715 m n. m.)
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Bohinjska Bistrica – S pogo-
vorom o problematiki pla-
ninskih sirov se je včeraj v 
Bohinju končalo tridnev-
no letno srečanje Evropske 
mreže kmečkih in obrtnih 
sirarjev FACE, danes, v to-
rek, bo na Brdu pri Kranju 
še tretji Festival slovenskih 
sirov.

Kot je pojasnila Irena 
Orešnik, podpredsednica 
FACE, je v evropsko mre-
žo FACE vključenih devet-
najst nacionalnih združenj 
iz šestnajstih evropskih 
držav, ki zastopajo skupno 
dvajset tisoč sirarjev. Takšna 
»mreža« omogoča izme-
njavo izkušenj, pomemb-
na pa je tudi njena vloga pri 
ustvarjanju pogojev za delo 
in razvoj kmečkih in obr-
tnih sirarn. Med njene več-
je dosežke sodi oblikova-
nje Evropskih smernic dob-
re higienske prakse prede-
lave mleka, ki so jih pripra-
vili za Evropsko komisijo in 
jih danes uporabljajo kmeč-
ki in obrtni sirarji v vseh dr-
žavah Evropske unije. Zdru-
ženje kmečkih sirarjev Slo-
venije je član FACE od leta 
2017 dalje. Članstvo v mreži 
zagotavlja slovenskim sirar-
jem pomemben stik z evrop-
skimi sirarji in lažjo pot do 
informacij, ki so pomembne 

za reševanje različnih pro-
blemov.

V evropski mreži FACE so 
letos za dvanajsto letno sre-
čanje izbrali Bohinj. V so-
boto so si sirarji v Posočju 
ogledali hribovske in gorske 
kmetije, na katerih mleko 
predelujejo v sire in druge 
izdelke, poleg teh pa tudi 
zadružno mlekarno Plani-
ka v Kobaridu. V nedeljo do-
poldne so se zbrali na letni 
skupščini FACE, popoldne 
pa so si ogledali bohinjsko 
planino Zajavornik in eno 
od kmetij v okolici Bohinja.

O planinskih sirih iz 
različnih zornih kotov

Včeraj je bila v Kultur-
nem domu Joža Ažmana v 
Bohinjski Bistrici medna-
rodna strokovna konferen-
ca FACE, na kateri je sodelo-
valo več kot sto udeležencev 
iz trinajstih držav. Na kon-
ferenci so obravnavali pla-
ninske sire iz različnih zor-
nih kotov – od mikrobiolo-
gije do trženja. Monika Rav-
nik, sirarka iz Bohinja, ki je 
tudi avtorica specifikacije 
za mohat in podpredsedni-
ca Združenja kmečkih sirar-
jev Slovenije, je predstavi-
la z geografskim poreklom 
zaščiteni bohinjski sir Mo-
hant. Kot je dejala na novi-
narski konferenci, se Slove-
nija lahko pohvali s tremi 

siri z zaščitenim geograf-
skim poreklom, ki v osnovi 
izhajajo iz planšarstva – po-
leg Mohanta sta to še Tol-
minc in Bovški sir. Ker so 
stroški kontrol zelo visoki, 
se vedno manj sirarjev od-
loča za certificiranje izde-
lovanja zaščitenih sirov, pa 

četudi izpolnjujejo vse zah-
teve. »Če stroškov certifi-
ciranja Mohanta ne bi sub-
vencionirala bohinjska ob-
čina, Mohanta že ne bi bilo 
ali bi bil le na črnem trgu,« 
je dejala Ravnikova in doda-
la, da so pri izdelovanju pla-
ninskih sirov tudi precejšnje 

omejitve glede uporabe na-
ravnih materialov.

Velika težava planinskih 
oziroma planšarskih sirov je 
tudi to, da ni pravilnika, ki bi 
omogočal prodajo teh sirov 
zunaj planin. O tem, kako 
rešiti ta problem in kako pre-
prečiti nepoštene prakse za-
vajajočega poimenovanja si-

rov – »planinski« ali »plan-
šarski«, je tekla beseda tudi 
na včerajšnji okrogli mizi, 
ki sta jo pripravila združe-
nje kmečkih sirarjev in za-
vod Triglavski narodni park.

Predstavilo se bo trideset 
sirarjev

Drugi del velikega sirar-
skega dogodka v Sloveniji bo 
danes, v torek, na Brdu pri 
Kranju, kjer se bo na tretjem 
Festivalu slovenskih sirov 
predstavilo trideset kmečkih 
sirarjev. Na odprtju festiva-
la bo sodelovala tudi mini-
strica za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Irena Šin-
ko, priznani etnolog prof. dr. 
Janez Bogataj pa bo predsta-
vil etnološko plat ohranja-
nja kmečkega sirarstva. Pri-
kazali bodo izdelovanje trni-
čev in filcanje, opozarjajo pa 
tudi na zanimivo predava-
nje priznanega francoskega 
zorilca sirov Maxa Schmid-
hauserja. Kot je ob tem dejal 
predsednik združenja in si-
rar Milan Brence iz Gorenje 
vasi, v Sloveniji za razliko od 

Francije, kjer je vedno več 
splošnih in specializiranih 
zorilnic sirov, zorilcev sirov 
še nimamo, a glede na dobro 
bazo – veliko število kmeč-
kih sirarjev, ki znajo naredi-
ti dobre sire – bi v prihodnje 
potrebovali enega ali dva. Za 
zorenje bi lahko izkoristili 
tudi naravne danosti.

Festival sirov so zaradi epi-
demije novega koronavirusa 
pripravili po dveh letih pre-
mora. Članstvo v združenju 
je v tem obdobju poraslo, 
kot poseben uspeh pa si šte-
jejo, da se je v delo združenja 
vključil tudi Inštitut za mle-
karstvo in probiotike, kar bo 
omogočalo intenzivno so-
delovanje na strokovnem in 
znanstvenem področju.

Kmečki siri cenjeni pri 
potrošnikih

Delo kmečkih sirarjev 
podpirajo tudi v Kmetijsko-
-gozdarski zbornici Sloveni-
je. Kot je dejal direktor zbor-
nice Janez Pirc, na marsika-
teri kmetiji samo z osnov-
no dejavnostjo ne morejo 
preživeti oziroma si zago-
tavljati primernega dohod-
ka, zato si dodatni dohodek 
zagotavljajo z dopolnilnimi 
dejavnostmi – tudi s prede-
lavo mleka v mlečne izdelke. 
Kmečki siri zavzemajo po-
membno mesto v slovenski 
gastronomiji, vse bolj pa so 
cenjeni tudi pri potrošnikih.

Cveto Zaplotnik

Irena Orešnik, podpredsednica FACE, in Milan Brence, 
predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije / Foto: Tatjana 

Vrbošek (KGZS)

Kranj – Nabiralci naj pri do-
stopu v gozd z vozilom spoš-
tujejo režim uporabe goz-
dnih cest, prav tako tudi pre-
poved vožnje po gozdnih ce-
stah. Prepovedana je tudi vo-
žnja po gozdnih vlakah. Vo-
zilo je dovoljeno ustavljati in 
parkirati zgolj pet metrov od 
roba ceste, pri tem pa vozilo 
ne sme zapirati gozdnih vlak 
ali kakorkoli drugače ome-
jevati gospodarjenja v goz-
du ter prometa na gozdnih 
prometnicah. Nespoštova-
nje režima uporabe gozdnih 
cest in določb glede ustavlja-
nja in parkiranja vozil v goz-
du je prekršek, za katerega je 
zagrožena globa.

Gozdni bonton dolo-
ča tudi pravila obnašanja v 

gozdu. V gozdu ni dovoljeno 
odmetavati in puščati sme-
ti in odpadkov, uničevati in 

poškodovati gozdnih dre-
ves, gozdnega rastja, rastlin 
in gob, kuriti, vpiti ali kako 

drugače povzročati hrup, 
obiskovati gozdnih rezerva-
tov in pragozdnih ostankov, 
nabirati plodov, zelnatih 
rastlin, mahov in gob preko 
dovoljenih količin, se pribli-
ževati sečiščem in spravil-
nim potem …

Pri nabiranju gob morajo 
nabiralci upoštevati še doda-
tna pravila. Gobo lahko od-
trgajo le tako, da pri tem ne 
poškodujejo podgobja. Na-
birajo lahko le dovolj razvi-
te gobe, za katere so prepri-
čani, da so užitne in da niso 
na seznamu zaščitenih vrst. 
Odtrgano gobo naj očistijo 
in dajo v košaro ali v drugo 
zračno posodo, ne pa v poli-
vinilaste vrečke, ki ne omo-
gočajo pretoka zraka. Dnev-
no lahko naberejo za lastne 
potrebe največ dva kilogra-
ma gob, prav tako tudi do dva 
kilograma plodov, mahov in 
kostanja ter do enega kilo-
grama zelnatih rastlin.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in inšpekcija za 
gozdarstvo pozivata nabiralce gob in gozdnih sadežev, da pri nabiranju 
upoštevajo gozdni bonton.

Cveto Zaplotnik

Za nabiranje gob in drugih gozdnih sadežev veljajo določena 
pravila, prav tako tudi za obnašanje v gozdu. / Foto: Cveto Zaplotnik

Nabiralci gob naj 
spoštujejo gozdni bonton

Evropski kmečki in obrtni sirarji so na letnem srečanju v Bohinju opozorili na probleme planinskega 
sirarstva, slovenski kmečki sirarji pa bodo danes na Brdu predstavili rezultate svojega dela.

Potrebovali bi že zorilce sirov

Kranj – Vlada je prejšnji te-
den potrdila strateški načrt 
skupne kmetijske politike za 
obdobje 2023–2027. Z ure-
sničevanjem načrta bo Slo-
venija zagotovila dolgoroč-
no prehransko varnost, ze-
leni preboj in trajnosti ra-
zvoj kmetijstva, živilske in-
dustrije in podeželja. Glav-
na usmeritev je trajnostna 
pridelava hrane na celotnem 
območju države in poveča-
nje samooskrbe, za kar so 

pomembna vsa območja in 
vsa kmetijska gospodarstva 
ne glede na velikost, usme-
ritev ali tržno usmerjenost.

Za izvajanje načrta bo v 
programskem obdobju na 
voljo nekaj manj kot 1,8 mi-
lijarde evrov, od tega 683,5 
milijona evrov za neposre-
dna plačila ter za vinski in 
čebelarski sektor, ostalo pa 
za razvoj podeželja. Vlada 
bo predložila načrt še v for-
malno presojo Evropski ko-
misiji, izvajati pa ga bo zače-
la 1. januarja 2023.

Cveto Zaplotnik

Gozdarski inšpektorji 
bodo v jesenskem času 
nadzirali nabiranje 
gozdnih sadežev in 
plodov ter vožnjo v 
gozdovih.

Potrdili strateški načrt 
skupne kmetijske politike

Kranj – V okviru nacionalnega projekta Naša super hrana je 
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelo-
vanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci sadja sredi 
septembra začelo novo kampanjo za promocijo lokalno pride-
lanega sadja in izdelkov iz sadja. Prvi del kampanje bo trajal do 
30. oktobra. Kampanja je namenjena splošni promociji sadja 
ter promociji sadja in izdelkov iz sadja z oznako Izbrana kako-
vost – Slovenija, ki potrošnikom zagotavlja izpolnjevanje do-
datnih kakovostnih zahtev. Ministrstvo bo v okviru kampanje 
v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci sadja 
21. oktobra na šestih lokacijah po Sloveniji potrošnikom brez-
plačno delilo jabolka z oznako Izbrana kakovost – Slovenija.

Promocija lokalno pridelanega sadja

Milan Brence: »Združenje je za sirarje bolj kot iz 
ekonomskega razloga pomembno zaradi prenosa 
tehnoloških rešitev, znanja in pogledov glede 
prihodnjega razvoja.«
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Ovira za preiskavo: gibanje  
v objektu ni dovoljeno
Gradbena strokovnjakinja je v pregledu ugotovila, da je nosilnost zidov pogorelega Majdičevega mlina  
v Kranju vprašljiva. Kaj to pomeni za delo kriminalistov, ki še vedno iščejo vzrok nastanka požara?

Kranj – Gorenjski kriminali-
sti tudi po tednu dni še niso 
sporočili vzroka za izbruh 
uničujočega požara na Maj-
dičevem mlinu v Kranju, v 
katerem je bila močno poš-
kodovana tudi bližnja hidro-
elektrarna Sava. Kot smo že 
poročali, se je sicer policija 
minulo sredo obrnila tudi 
na javnost z zaprosilom, naj 
ji morebitne priče pomaga-
jo z informacijami o morebi-
tnem dogajanju na območju 
Majdičevega mlina v pone-
deljek, 26. decembra, pred 
23.30.

V četrtek popoldne je v 
Kranj prispelo tudi poročilo 
o pregledu objekta po poža-
ru, ki ga je izdelala gradbena 
strokovnjakinja. Iz njega iz-
haja, da gibanje v notranjo-
sti objekta zaradi nevarnos-
ti ni dopustno, čim prej pa 
je treba opraviti nujne uk-
repe za zagotovitev varnos-
ti okolice, kot je odstrani-
tev vseh ostankov lesenega 
ostrešja, opeke in kritine, 
okenskih kril in nesprijetih 
delov ometa na fasadi. Po-
rušiti je tudi treba štrleči del 
dimnikov in odstraniti nad-
strešek na vzhodni fasadi. 
Po zaključku čiščenja je tre-
ba preprečiti dostop v objekt.

»V nadaljevanju nam stro-
kovnjakinja v poročilu pripo-
roča, da pri pristojni institu-
ciji naročimo kontrolo me-
hanskih lastnosti zidov, in 
se na podlagi teh izsledkov 

potem odloči, ali bo rušenje 
zidov potrebno ali ne. V na-
šem podjetju si vsekakor že-
limo, da zidov ne bi bilo tre-
ba v celoti porušiti in bi lah-
ko ostanke objekta revitalizi-
rali po principu, kot se je to 
storilo z ljubljansko Cukrar-
no. Vse je pa seveda odvisno 
od uspešnosti razgovorov z 
Mestno občino Kranj ter so-
delujočih investitorjev,« je 
povedal predstavnik lastni-
kov, direktor projektnega 
podjetja Naš mlin Sebasti-
jan Zupanc.

»Stanje objekta vsekakor 
predstavlja določeno oviro 

za kriminaliste, ni pa ključ-
nega pomena pri raziskova-
nju vzroka, ker se pri prei-
skovanju vedno uporablja-
jo različne metode, tehnike 
in pripomočki. Tudi v tem 
primeru je enako. Preiskava 
in metode zbiranja obvestil 
na kraju požara so prilago-
jene situaciji. Zaradi inte-
resa postopka pa o posame-
znih segmentih preisko-
valnih dejanj žal ne more-
mo dati podrobnejših po-
datkov. Preiskava še pote-
ka,« so nam na Policijski 
upravi Kranj odgovorili na 
vprašanje, kako prepoved 

vstopa v notranjost pogore-
lega objekta vpliva na njiho-
vo preiskavo.

V Kranju je sicer večina 
prepričana, da je zagorelo 
zaradi človeškega faktorja, 
saj v objektu namreč po raz-
lagi lastnika ni bilo elektri-
ke, zato je možnost električ-
nega stika izključena. Ne-
kateri menijo, da je bil po-
žar namerno podtaknjen, 
spet drugi, da je požar neho-
te zanetil kateri od brezdom-
cev ali odvisnikov, ki naj bi 
si občasno poiskali zavetje 
v zapuščenem Majdičevem 
mlinu.

Na policiji pravijo, da stanje objekta sicer predstavlja določeno oviro za kriminaliste, ni pa 
ključnega pomena pri raziskovanju vzroka požara. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenske ceste med najvarnejšimi

Kranj – Evropski svet za var-
nost v prometu (ETSC) je ob-
javil novo poročilo Zmanjše-
vanje števila smrtnih žrtev 
med otroki na evropskih ce-
stah v obdobju 2011–2021, 
ki Slovenijo uvršča med naj-
varnejše na področju pro-
metne varnosti otrok do 14. 
leta.

Poročilo poudarja, da je 
v Sloveniji leta 2011 umr-
lo šest otrok, leta 2021 tri-
je, v letu 2018 pa niti eden. 
Poleg Slovenije samo še na 
Norveškem, Švedskem, Slo-
vaškem in v Estoniji števi-
lo umrlih otrok v prome-
tu vsako posamezno leto v 

obdobju 2011–2021 ni nik-
dar preseglo deset. »Države 
z dobrimi trendi na podro-
čju prometne varnosti otrok 
imajo tudi sicer dobro pro-
metno varnost, s celostni-
mi in vključujočimi pristopi 
za vse deležnike,« piše v po-
ročilu. Tudi po povprečnem 
upadu števila smrtnih žrtev 
med otroki do 14. leta v pro-
metu v zadnjem desetletju 
je Slovenija v vrhu najbolj-
ših držav. V Sloveniji zna-
ša upad dobrih deset odstot-
kov, v povprečju Evropske 
unije (EU) pa je upad 5-od-
stoten.

V zadnjih desetih letih je 
v prometnih nesrečah v EU 
umrlo več kot 6000 otrok, 

starih do 14 let. Polovica 
umrlih otrok je bila potni-
kov v vozilu, tretjina je bila 
pešcev, enajst odstotkov ko-
lesarjev. ETSC v poročilu 
poudarja, da bi morale biti 
omejitve hitrosti na cestah v 
okolici vrtcev in šol 30 km/h.

ETSC še opozarja, da je v 
EU še vedno velik problem 
nepravilna uporaba otroških 
sedežev. Od 1. septembra 
2024 bodo sicer lahko na 
trgu EU v prodaji samo otro-
ški sedeži, ki ustrezajo no-
vemu standardu UN 'R129'. 
Ti sedeži so po zasnovi var-
nejši in jih je mogoče opre-
miti le s sistemom ISOFIX, 
kar zmanjša tveganje za ne-
pravilno namestitev. ETSC 

še meni, da bi morali biti se-
deži, ki so med vožnjo obr-
njeni nazaj, obvezni, dok-
ler je to izvedljivo oziroma 
do otrokovega četrtega leta, 
saj so varnejši od tistih, ki so 
obrnjeni naprej.

V Agenciji za varnost pro-
meta ob tem v ospredje pos-
tavljajo projekt Pasavček, ki 
ga izvajajo že 18. leto, njego-
vi rezultati pa se kažejo tudi 
v povečani pripetosti otrok 
med vožnjo. Ta je zrasla s 
54 odstotkov v letu 2005 na 
več kot 94 odstotkov pri zad-
njem opazovanju. »Še ved-
no pa je pripetost prenizka 
na kratkih razdaljah, znot-
raj naselij in pri nižjih hitro-
stih,« so opozorili.

Evropsko poročilo za zadnjih deset let razkriva, da Slovenija po številu umrlih otrok na cestah sodi med 
najvarnejše države na področju prometne varnosti otrok.

Simon Šubic

Kranj – Ob začetku tedna otro-
ka in novega študijskega leta 
se začenja druga letošnja na-
cionalna preventivna akcija 
za večjo varnost pešcev Bodi 
viden – bodi previden, ki bo 
trajala do nedelje, 16. okto-
bra. Akcijo izvajata Agencija 
za varnost prometa in Polici-
ja, ki opozarjata, da so pešci 
najpogostejši, pa tudi najbolj 
izpostavljeni in ranljivi ude-
leženci v prometu. Ob tem 
želijo voznike motornih vo-
zil, koles, e-koles in e-skiro-
jev opomniti, naj bodo med 
vožnjo izjemno pozorni na 
pešce, pešce pa spomniti, da 
morajo spoštovati cestnopro-
metna pravila. Hkrati opozar-
jajo še na odvračanje pešče-
ve pozornosti od dogajanja v 
prometu zaradi uporabe mo-
bilnih telefonov, slušalk, pre-
gledovanja družbenih omre-
žij. »Kar ne zmanjšuje le pra-
vočasnosti in ustreznosti re-
akcij voznikov, ampak tudi 
pešcev, njihova pozornost je 
zmanjšana celo do 60 odstot-
kov,« poudarjajo.

Policisti bodo v tem času 
poostreno preverjali spo-
štovanje predpisov tako pri 
pešcih kot pri voznikih mo-
tornih vozil. Pri pešcih bodo 
pozorni zlasti na uporabo od-
sevnih teles, varno prečkanje 

vozišč, pravilno stran hoje, 
pri voznikih motornih vozil 
pa na kršitve, kot je izsilje-
vanje prednosti pešcem na 
zaznamovanih prehodih za 
pešce in hitrost vožnje. Kraj-
še poostrene nadzore bodo 
policijske uprave izvajale 
predvsem v bližini prehodov 
za pešce in na drugih lokaci-
jah s povečano problemati-
ko varnosti pešcev. Agencija 
bo v času akcije okrepila tudi 
preventivne aktivnosti in po 
Sloveniji razdelila več kot 
6000 odsevnikov, za spod-
bujanje varne mobilnosti ot-
rok pa je pripravila gradivo z 
naslovom Učenec pešec, ki 
je namenjeno učiteljem in 
učencem prvega triletja.

Letos je do 29. septembra 
umrlo devet pešcev, pet v 
prometnih nesrečah z oseb-
nim avtomobilom, eden v 
prometni nesreči z motor-
nim kolesom in eden v pro-
metni nesreči s tovornim 
vozilom, trije od devetih pa 
so smrtno prometno nesre-
čo povzročili sami. »Vozilo, 
ki vozi s hitrostjo 40 km/h, 
pešca, ki je v temnih oblači-
lih in ni osvetljen, opazi na 
razdalji do 26 metrov, v sve-
tlih oblačilih do 38 metrov, 
pri aktivni uporabi odsevnih 
teles pa je viden tudi do 136 
metrov,« so še pojasnili na 
agenciji.

Pešci najbolj ranljivi
Maša Likosar

Škofja Loka – V stanovanjskem bloku v Škofji Loki, kjer se sta-
novalci ogrevajo s plinskimi napravami in grelnimi napravami 
na trda goriva, je prišlo do uhajanja dima. Kot so pojasnili na 
Policijski upravi Kranj, so iz 13 stanovanj preventivno evakuira-
li 23 stanovalcev, od katerih nihče ni bil ne telesno poškodovan 
niti zastrupljen. »Po vsej verjetnosti je dim v kletne prostore 
uhajal zaradi nizkega tlaka,« so dodali. Gasilci so prostore 
prezračili, opravili meritve, nato pa so se stanovalci vrnili v 
stanovanja. Policisti po doslej zbranih obvestilih tujo krivdo 
izključujejo.

Kamnik – V soboto zjutraj je po navedbah Uprave RS za zaščito 
in reševanje v trgovskem centru Supernova v občini Kamnik 
prišlo do izhajanja nevarnih plinov. Gasilci PGD Kamnik so 
zavarovali kraj dogodka in izvedli ogled. Ob prihodu je bilo 
21 oseb že zunaj objekta, dve osebi pa sta ostali ujeti v za-
dimljenem objektu in so ju gasilci rešili. Naknadno je bilo 
aktivirano še društvo PGD Duplica. Gasilci so z meritvami 
ugotovili povišano vrednost ogljikovega monoksida v objektu, 
zato so objekt temeljito prezračili. Ko je koncentracija padla 
pod dovoljen nivo, je upravnik lahko objekt odprl za obrato-
vanje. Na kraju so bili prisotni tudi policija, varnostna služba 
in upravnik objekta Supernova.

V stanovanjskem bloku uhajal dim

V trgovskem centru izhajali nevarni plini

Simon Šubic

V ponedeljek se je začela preventivna akcija za večjo varnost 
pešcev, ki sodijo med najbolj izpostavljene in ranljive 
skupine prometnih udeležencev. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa, Tina Dokl
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V BOJ ZA VRTNICE

Sanjski moški pri-
haja na male za-
slone konec te-
dna, 8. oktobra. 
Za njegovo srce in 

naklonjenost se bo na Pop 
TV potegovalo kar 17 deklet. 
Jesen s Sanjskim moškim 
bo letos polna zmenkov, 
adrenalinskih izletov in ro-
mantičnih potovanj. Tokrat 
se bo osvajanju deklet pre-
pustil mladi Blaž Kričej Re-
žek. In med pisano mno-
žico navdušenk, v kateri 
najmlajše štejejo 20, najsta-
rejši pa 29 let, sta tudi dve 
Gorenjki: Maja Grintal je 
25-letna Domžalčanka, štu-
dentka slovenistike in soci-

ologije, trenerka košarke, 
vizažistka. Njen življenj-
ski moto je, da je smisel živ-
ljenja užitek, za sanjskega 
moškega pa meni, da ta ne 
obstaja: »Vsi smo le ljudje. 
Si pa želim imeti v svojem 
življenju moškega, ki je za-
vesten. Ki ve, kaj so njego-
vi cilji in želje. Ki čuti, kaj je 
njegovo poslanstvo in dar, ki 
ga lahko podari svetu. Sanj-
ski moški je zame tisti, ki ti 
da svojo prisotnost v celoti, 
ki ti odpre svoje srce in se 
mu lahko predaš. Ti dovo-
li, da vstopiš v svojo žensko 
energijo, se nasloniš na nje-
govo moško energijo in ti 
stoji kot steber v oporo, ob 
katerem lahko divje plešeš. 
Vsekakor si želim imeti mo-
škega, ki daje na prvo mes-

to sebe in svoje dušne cilje 
– tukaj ne govorim o egoi-
stičnih in materialnih ambi-
cijah, ampak o strasti. Moški 
mora postaviti sebe in svojo 
strast na prvo mesto – seve-
da pa ob tem držati ženski 
prostor, ji dati in odpreti 
svoje srce ter jo penetrira-
ti – tako z energijo kot s te-
lesom.« Monika Slapnik pa 
je Kamničanka. Šteje 22 let 
in je študentka socialne ge-
rontologije. Kot je rekel Os-
car Wilde: Bodi to, kar si, vse 
drugo je že zasedeno, je sta-
vek, ki predstavlja njen ži-
vljenjski moto. In kakšen 
je po njenem mnenju sanj-
ski moški? »Sanjski moš-
ki zame pomeni predvsem, 
da je skrben, zna poslušati, 

me zna nasmejati, mi izre-
či kakšen kompliment ter je 
zabaven. Mora znati popri-
jeti za kakšno fizično delo. 
Še bolj sanjski pa je, če zna 
plesati – dobi kar nekaj do-
datnih točk; vozi motor ter 
rad potuje,« pravi in doda, 
da ji v oči padejo starejši, 
temni ter visoki in postavni 
moški. Rada pogleda moške-
ga v delavnih oblačilih, všeč 
ji je pa tudi, če se zna urediti 
elegantno. Predvsem pa želi, 
da je njen bodoči partner 
njen najboljši prijatelj. »Že-
lim, da mi zaupa, pove svoje 
mnenje, mi pomaga, če pot-
rebujem pomoč, mi stoji ob 
strani, predvsem pa, da bi 
se razumel z mojo družino 
ter prijatelji.«

Jesen s Sanjskim moškim bo letos polna zmenkov, adrenalinskih izletov in romantičnih potovanj. Tokrat 
bo vrtnice delil mladi Blaž Kričej Režek, zanje pa se bosta potegovali tudi dve Gorenjki: Maja Grintal in 
Monika Slapnik.

Alenka Brun

Monika Slapnik / Foto: arhiv Pop TV

Maja Grintal / Foto: arhiv Pop TV

Te levizijska Ku-
hinja na kole-
sih letos potuje 
po Prekmurju in 
raziskuje njego-

ve lepote, tradicijo, zgodovi-
no in kulinarične značilnos-
ti. Po neskončnih cestah na 
oni strani Mure potujočo 
kuhinjo tokrat »šofira« vo-
diteljica Tara Zupančič. Z 
lokalnimi kuharskimi moj-
stri spoznava domače le-
pote in dobrote. Z njimi 
kuha, seklja, veliko klepeta 
in se uči prekmurskih jedi 
in besed. Vzporedno s Ku-
hinjo pa je na Pop TV priš-

la še ena nova, magazinska 
tedenska oddaja, v kateri 
Tanja Postružnik Koren in 
Matjaž Javšnik odkrivata le-
pote Slovenije. Poimenova-
li so jo Zelena dežela. Nas 
pa je zanimalo, kako se je 
Zupančičeva, ki je sicer Go-
renjka, znašla v kuharskem 
kamiončku in se podala po 
prekmurskih ravnicah

Od plesnih tem in glamuro-
znih oblek k rahlo drugačni 
Tari in h kulinarični temi ...

Res precej velika razlika, 
ki je prišla čisto nepričako-
vano in se skoraj ne bi zgodi-
la. Ampak potem sem v od-
daji videla potencial, izred-
no mi je namreč všeč to, da 
poleg kuhanja raziskujem 
še območje, ki ga po mojem 

mnenju pozna premalo lju-
di, tudi sama ga nisem. Vsi, 
ki ga poznajo, pa so mi pa 
enotno rekli, da tam živijo 
res dobri ljudje.

So vam predhodniki, ki so že 
bili v čevljih voditeljev Kuhi-
nje na kolesih, dali že kakšna 
navodila, kako je vse skupaj 
videti? Morate biti na kaj še 
prav posebno pozorni?

Pravzaprav nisem imela 
nobenih stikov z njimi. Se 
mi zdi, da je oddaja tudi tako 
zastavljena, da jo mora vsak 
voditelj zapeljati na svoj na-
čin, iz nje razviti vsebine in 
jih po svojem občutku tudi 
predstaviti gledalcem. V tem 
je pravzaprav tudi njej čar. 

Gorenjka v Prekmurju s svo-
jo govorico je že eden izmed 
teh elementov.

Gorenjci kar radi zaidemo 
v Prekmurje, največkrat na 
dopust. Ste že kdaj dopusto-
vali tam?

Bila sem tam zelo na krat-
ko, z motorjem lansko sezo-
no. Ravno toliko, da sem spo-
znala, kako lepi in navdihu-
joči so ti kraji. In tudi ljudje: 
dobri, prijazni in toplosrčni.

Ali sami sicer raje okušate 
ali kuhate? Ste tudi v kuhi-
nji kreativni?

Zagotovo raje jem – kreati-
va v moji kuhinji sicer obsta-
ja, ampak bolj v smislu im-
proviziranja, takrat ko »mo-
ram«.

Alenka Brun

Nedavno se je na male zaslone vrnila Kuhinja na 
kolesih. V tej sezoni je voditeljske vajeti prevzela 
Tara Zupančič.

GORENJKA IN 
PREKMURJE

Tara Zupančič / Foto: arhiv Pop TV
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Če ste za pozni 
zajtrk ali zgo-
dnje kosilo, po-
tem je nedeljska 
izbira bruncha 

v Elegans hotelu na Brdu 
več kot odlična odločitev. 
Ne samo, da si »privežete 
dušo«, kot radi rečemo, tudi 
pri ceni ne pretiravajo.

Skratka, nedeljski brunch 
s Tomažem Kavčičem, ki 
je sicer znan kot eden naj-
boljših slovenskih kuharjev 
in ga najdemo primarno v 
Dvorcu Zemono – Gostilna 

pri Lojzetu, je nazaj. V dru-
go sezono so v Elegansu ura-
dno zakorakali v nedeljo do-
poldne. Pravijo, da gre za 
brunche lokalnih dobrot, 
ki so odraz sožitja z lokal-
nim okoljem ter povezova-
nja narave in kulinarike na 
najvišji ravni. Koncept je na-
mreč podpisan z Michelino-
vo zvezdico Tomaža Kavči-
ča in deluje po načelu z vrta 
na krožnik. Je pa brunch več 
kot le okusen obrok. Gre kar 
za doživetje, pravzaprav dru-
žabni dogodek, ki ga pospre-
mi živa glasba – tokrat je bilo 
to igranje na klavir; vključu-
je aperitiv, pripravo hrane 

pred gosti in pa samopostre-
žni bife, kjer pritegnejo po-
zornost prav vsi t. i. kotički. 
Sladki je tokrat ponujal iz-
jemno pito s hruško in pito 
z jabolki, sadje, mini slad-
ke grižljaje. Potem sta tu še 
solatni in mlečni kotiček, ki 
ljudem res pade v oči. Tok-
rat so vabili mlečni izdelki 
kmetije Odems, tistim, ki 
jih je zanimalo kaj več, pa je 
na licu mesta na vprašanja 
odgovarjal nasmejani Matej 
Logar. Tudi kotiček s toplimi 
jedmi ni razočaral, manjka-
la ni niti domača granola, aj-
dovi ter sirovi štruklji pa so 
pridno izginjali v želodčkih 

premiernega bruncha dru-
ge sezone. Za okusni del 
bruncha je v smislu pripra-
ve poskrbel Iztok Virag s ku-
harsko ekipo, izjemno prija-
zno strežno osebje pa, da go-
stje niso bili žejni. Se je pa 
tokrat med prisotnimi spre-
hodil Kavčič osebno ter jim 
za uvod postregel najprej 
pozdrav iz kuhinje, ko so 
se posedli, pa še znameni-
to govejo juho s hrustlja-
vim raviolom, polnjenim z 
mesom in zelenjavo goveje 
juhe, postreženo v kozarcu, 
ter marinirano brdsko po-
strv z jabolkom in hruško. 
Po brunchu pa organizatorji 

obiskovalcem omogočijo še 
prost vstop v Park Brdo.

Teden restavracij
Med 14. in 23. oktobrom 

se vrača tudi Teden resta-
vracij. Cena menijev bo 21 
evrov (z dodatkom za kako-
vost v najboljše ocenjenih 
restavracijah). Tokrat so-
deluje 107 restavracij in go-
stiln, od tega enajst prvič. 
Od gorenjskih restavracij 
je to tudi restavracija Manu 
iz Žirovnice, sodelujeta pa 
tudi prejemnici Michelino-
ve zvezdice Strelec iz Lju-
bljane in Hiša Linhart iz 
Radovljice. Rezervacije za 

jesenski Teden restavracij 
so že začeli sprejemati. Več 
pa na tedenrestavracij.si.

PRAVLJIČNI ZAČETEK

Otroke je na 
Glavnem trgu 
v Kranju mi-
nuli petek pri-
čakala Pika 

Nogavička in skupaj so se 
odpravili na vrt v Kricah 
kracah, kjer so se spreho-
dili med »zakladi« Kokre. 
Vrt namreč po novem kra-
sijo pravljični liki, izdela-
ni iz tistega, kar se najde v 
kanjonu Kokre. »To je obe-
nem tudi zaključek projekta 
Natalije Herlec Zakladi Ko-
kre,« je pojasnil Bojan Pret-
nar iz Kric krac. Te zaklade 
so v petek obiskovalcem do-
živeto predstavili skozi pra-
vljice.

»Narava nas pomirja, nav-
dihuje, zdravi, obenem pa 
nudi veliko materiala za 
ustvarjanje, in to povsem 
brezplačno. Naplavine so 
krasen material za kreativne 
ljudi,« je pojasnila Natalije 
Herlec, avtorica pravljičnih 
skulptur. Projekt Zakladi 
Kokre je po njenih besedah 

potekal v treh delih. V prvem 
tednu poletnih počitnic so 
ustvarjalci iz Kric krac sku-
paj z otroki dneve preživlja-
li v kanjonu Kokre, kjer so se 
hladili ob in v vodi ter ustvar-
jali, v tem času je nastal celo 
tri metre velik zmaj. »Čez 
poletje sem nato iz nabra-
nega materiala – kamnov, 
opeke, žice, vej in podobno 
– ustvarjala sama, projekt 
pa se je končal pretekli te-
den, ko smo skupaj izdelali 

še nekaj visečih lutk za svoj 
vrt.« Skozi čarobni vrt so mi-
nuli petek popeljali tudi ot-
roke v družbi Malega princa, 
ki ga je upodobil Mihail Ve-
hovec. Po poti so srečali Sne-
guljčico, zeliščarko, Režeče-
ga mačka, Snežno kraljico ... 
Ob vnetem kolesarskem na-
vijanju so se nato povzpeli še 
v dvorano Kric krac, kjer je 
mojstrica peskovne anima-
cije Uliana Dorofeeva upri-
zorila pravljico Palčica.

Otroške predstave bo v 
Kricah kracah mogoče spre-
mljati vsak petek ob 17.30, 
vsako soboto ob 10. uri pa se 
bodo v Prešernovem gledali-
šču odvijale še Sobotne ma-
tineje. Po končani predstavi 
se bo mogoče v Kricah kra-
cah pridružiti Nataliji Her-
lec na ustvarjalnicah Eko 
pod zeleno smreko. Dvak-
rat na teden po eno uro prip-
ravljajo še likovne delavnice 
z Živo Drinovec.

Z dnevom odprtih vrat minuli petek so tudi letos v Kricah kracah v Kranju napovedali začetek nove 
sezone otroških predstav tako v Kricah kracah kot Prešernovem gledališču.

Mateja Rant

Na vrtu Kric krac se je mogoče sprehoditi med »zakladi« 
Kokre. / Foto: Gorazd Kavčič

Znamenita goveja juha  
/ Foto: Alenka BrunIzjemna pita iz hrušk / Foto: Alenka Brun

NEDELJSKI BRUNCH IN TEDEN RESTAVRACIJ

Pesem o tebi

Mojstrica peskovne 
animacije Uliana Dorofeeva 
je uprizorila pravljico 
Palčica. / Foto: Gorazd Kavčič

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Tomaž Kavčič in pozdrav iz kuhinje / Foto: Alenka Brun

Raznovrstna ponudba hladnih predjedi / Foto: Alenka Brun

V klopi
pred mano sediš
in le včasih
se mi malo posmejiš.

Kaj naj si mislim,
naj te
odmislim
ali pa se
še bolj zamislim.

Pred tablo
pogumno stojiš
in nam ostalim
pamet soliš.

Kaj naj si mislim,
je pamet
ali žamet.
Je lepota
in splošna krasota.

Katja

Ljubka nagajiva pesmica iz šolskih klopi, ki nam popestri 
jesenske deževne dni. Samo tako naprej, vesela sem vaših 
prispevkov. Meta

Svoj predlog v okviru participativnega proračuna Mestne ob-
čine Kranj je podala tudi Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj, 
in sicer si želijo obnove košarkarskega igrišča ob šoli, je poja-
snila ravnateljica Lucija Rakovec. »Gre za 43 let staro asfaltno 
površino, ki bi jo želeli preplastiti z enoslojno vodoprepustno 
podlago iz gumijastega granulata, kar bi omogočilo, da ob 
padcih naši učenci ne bi imeli odrgnin, sama igra pa bi bila 
bolj prijazna sklepom,« je poudarila in dodala, da bi se s tem 
približali standardom urejenih košarkarskih igrišč v Kranju in 
okolici. Igrišče po njenih besedah ni namenjeno le igri košarke 
v času pouka, temveč na igrišče popoldne radi zahajajo tudi 
rekreativni košarkarji z vse Planine. »Nove košarkarske koše 
pa smo dobili že spomladi v sklopu donacije Vesele šole Jake 
Blažiča.« Kot je še pojasnila, v okviru participativnega prora-
čuna lahko za projekte svoje krajevne skupnosti glasujejo vsi, 
ki so stari nad 16 let, in sicer vse do 9. oktobra po spletu ali 
osebno 5. in 6. oktobra v stavbi Mestne občine Kranj.

Želijo si obnove igrišča
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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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SREČANJE TRŽIŠKIH 
ABRAHAMOVCEV

Praznovanje vseh 
rojstnih dni je po-
sebno, če pa se 
praznuje pol sto-
letja, je še zlasti 

veselo. Sploh ko se na kupu 
znajde 90 abrahamovcev, 
kot se je to pred kratkim 
zgodilo na 40. srečanju tr-
žiških abrahamovcev v pla-
ninskem domu pod Storži-
čem.

»Namen srečanja je v prvi 
vrsti odlična zabava, druže-
nje in obujanje spominov. 
Ker smo skoraj vsi iz tržiške-
ga konca, nas je bila večina 
skupaj že v osnovnošolskih 
klopeh in današnji dan je pri-
ložnost, da se ponovno snide-
mo in obeležujemo leto, ko 
naša generacija, letnik 1972, 
praznuje jubilej,« so poveda-
le Tanja Smolej, Dina Pinta-
rič in Asja Štucin iz organi-
zacijskega odbora. Dodale 
so, da se pri organizaciji niso 
srečevali s pretiranimi izzivi, 
saj so že utečena ekipa, kljub 
temu pa sta jim načrtovanje 
in priprava vzela obilico časa.

Kljub vremensko turob-
nemu dnevu je vzdušje sre-
čanja vseskozi pozitivno na-
raščalo. Veselju ni bilo vide-
ti konca, sploh ko so se posa-
mezniki srečali po dolgih le-
tih in si pripovedovali, kam 
so jih vodile življenjske poti. 

Kot se za takšno praznova-
nje spodobi, je zbrane obi-
skal Abraham, ki je zbranim 
namenil nekaj spodbudnih 
besed, ni pa manjkala niti 
predaja ključa letošnjemu 
organizacijskemu odboru.

Da je srečanje abrahamov-
cev v Tržiču res nekaj poseb-
nega, priča tudi predanost 
nekaterih zbranih, ki so mo-
rali za ta namen premaga-
ti precejšnje razdalje. Urša 
Vrhovnik je abrahamovka, 
ki je zaradi srečanja prilago-
dila svoje vsakoletne počitni-
ce v Sloveniji: »Pred štirimi 

leti sem se preselila v Dubaj 
in vsako leto pridem domov 
na počitnice. Navadno bi ta 
čas že zapustila Slovenijo, 
vendar sem zaradi srečanja 
čas dopusta podaljšala in os-
tala dlje.« Dodala je, da od 
srečanja pričakuje dobro za-
bavo in oblico smeha, za kar 
bodo poskrbeli organizator-
ji in pa vsi zbrani, saj so po 
njenih besedah res 'najbolj-
ša generacija'.

Dogajanja se je udele-
žil tudi Gregor Slatnar, ki 
je pod Storžič prišel iz Tol-
mina. Slatnar je povedal: 

»Zelo zanimivo je po toli-
ko letih spet srečati nekda-
nje sošolce. Takrat še nis-
mo vedeli, kaj bomo počeli 
v življenju, danes pa lahko 
obudimo spomine ter ustva-
rimo nove. Hiša se bo tres-
la od vsega rokenrola.« Do-
dal je še, da se zelo rad vra-
ča v Tržič ter da tudi v Tol-
minu, kjer zdaj živi, ohranja 
pristno tržiško govorico.

Pogostitev so priskrbeli v 
planinskem domu pod Stor-
žičem, za glasbo pa je bil tok-
rat zadolžen DJ Igor Štefan-
čič.

Tržiško srečanje abrahamovcev vsako leto privablja generacije, da se skupaj poveselijo in obujajo 
spomine. Tokrat so se srečali štiridesetič.

Nika Toporiš

Generacija letošnjih tržiških abrahamovcev, letnik 1972 / Foto: Foto Čebron

»Oče 1948«
Pozdravljeni, že večkrat ste mi 
pravilno napovedali, pa se spet 
obračam na vas. Oče bi moral 
na operacijo srca. Nekaj časa 
smo čakali na operacijo, zdaj 
bo pa končno operiran. Skrbi 
me, ali bo vse v redu. Prav tako 
ima težave s hrbtenico, saj vča-
sih komaj hodi.
Vse bo v redu. Oče bo v krat-
kem res operiran (lahko tudi, 
da bo v času izida tega odgo-
vora operacija že za njim). 
Tako operacija kot okrevanje 
po njej bosta potekala brez 
večjih težav in ovir, saj je vaš 
oče borec. Navajen je potrpeti 
in tudi pritožuje se ne veliko. 
Tako bo tudi tokrat. Po opera-
ciji bo sicer potreboval nekaj 

pomoči, potem pa bo spet 
normalno zaživel naprej. Kar 
se tiče hrbtenice, ni videti 
nekih večjih težav, mogoče 
je težava samo v tem, da se 
ne giblje dovolj. To je pogosta 
pomanjkljivost, ki je pa zlah-
ka rešljiva z vadbo, ki jih je 
za starejše veliko. Brez skrbi. 
Srečno.

»Zaskrbljena mama«
Pozdravljeni, Tanja. Imam hčer-
ko, ki je stara že 40 let. Nikoli v 
življenju ni imela službe. Tudi 
partnerja in otrok nima. V glav-
nem je doma in občasno dela 
kaj od doma. Finančno ji malo 
pomaga babica (moja mama), 
s katero sta zelo povezani. Skrbi 
me, kaj in kako bo z njo.

Kaj je šlo pri vas narobe, bi 
težko rekla. Pa mogoče tudi 
ne moremo reči, da je šlo na-
robe, mogoče pa tako mora 
biti. Videti je, da je imela 
hčerka veliko protekcijo pri 
vaši mami, torej svoji babici. 
Drugorojeni sin, ki ga tudi 
omenjate, ni bil tako privile-
giran v vaši družini. Nekako 
je bila babica vedno ovira, ka-
dar ste želeli postaviti meje 
hčerki, in vaša hčerka ni odra-
sla v samostojno osebo, ki bi 
bila kos današnjim izzivom 
življenja. Imeli ste jo v vati, 
krivda je malce tudi na vaši 
strani in strani vašega moža, 
saj se nista zoperstavila vaši 
mami, ko ji je dajala potu-
ho. Za hčerko v bistvu vidim 
neko manjšo zaposlitev, ki ji 
jo bo priskrbel vaš sin, ven-
dar to ne bo nadomestilo 
vseh izgubljenih let za služ-
bo. Verjetno hčerka tudi ni 
več sposobna za neko redno 
delovno razmerje od »sed-

mih do treh« , saj nima niti 
delovnih navad niti ni več naj-
mlajša. Ne pomeni pa to, da 
je to vse slabo. Poskusite jo 
usmeriti v delo v naravi, npr. 
pridelovanje zelenjave na vrtu 
in mogoče delo z živalmi. Nis-
mo vsi narejeni za pisarniško 
delo in vklopljenost v splošni 
sistem življenja, ki smo si ga 
ljudje izgradili. Pravite tudi, 
da drugače ni zahtevna, nima 
velikih potreb in zahtev. Že 
mogoče, toda ljudje moramo 
graditi tudi svojo notranjost. 
Tukaj je pa videti, da vaša 
hčerka dela na sebi, predvsem 
z vašo pomočjo, kar je prav. 
Glede partnerja in otrok tudi 
ni videti, da bi se hčerka kaj 
obremenjevala, težje je vam, 
ker nimate vnukov. Toda brez 
skrbi – vnuke boste dobili po 
sinu, prav tako pa bo sin pos-
krbel oziroma skrbel za svojo 
sestro, vašo hčerko, na stara 
leta, ko vaju z možem ne bo 
več. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Dne 27. avgusta 2022 sta se v Vopovljah poročila Klemen 
Rogelj in Anja Zrimšek, v Podbrezjah pa Aleš Kern in Adri-
jana Lužovec. Na Polici pri Naklem sta se 3. septembra 
2022 poročila Dejan Burja in Maja Sovinek, v Dvorjah 10. 
septembra 2022 Kristen Juhani Sande in Mateja Babič, v 
Kranju 17. septembra 2022 Robert Prestor in Tjaša Zaplo-
tnik ter Nik Hrnčič in Neža Šmigoc, 24. septembra 2022 
pa na Zgornji Beli Gregor Zadnikar in Laura Mijatovič, na 
Krvavcu Peter Rode in Ana Stenovec, na Brdu pri Kranju 
Matej Jagodić in Maja Česnik, v Ratečah pa Gašper Urh in 
Neža Pagon. V Škofji Loki sta se 1. oktobra 2022 poročila 
Florijan Kavčič in Vesna Mudri.

Mladoporočenci

»Gorenjski gaunarji« se vračajo in napovedujejo kar osem 
predpremiernih projekcij po Sloveniji. Vstopnice za ko-
medijo so že na voljo, na redni spored kinematografov 
pa film Pr' Hostar 2 ‰ prihaja 27. oktobra. Sodeč po 
odzivih na napovednik, je občinstvo že »ugvantano« za 
novo porcijo avtohtone izkušnje. Na Gorenjskem bosta 
predpremiero gostila kranjski Cinneplexx 17. oktobra ob 
20. uri, 26. oktobra pa še Mestni kino Domžale.

Vrača se komedija Pr' Hostar – dva promila

V kranjski porodnišnici se je minuli teden rodilo 27 otrok, 
od tega 18 deklic in 19 dečkov. Najlažja je bila deklica, ki 
je tehtala 2286 gramov, najtežji pa deček s 4480 grami. 
Na Jesenicah se je rodilo 20 otrok, in sicer 10 dečkov in 
10 deklic. Najtežja in najlažja sta bili deklici – najtežji je 
tehtnica pokazala 4260, najlažji pa 2740 gramov.

Novorojenčki
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK, 4. OKTOBRA 2022

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

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 21. 
oktobra 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjske-
ga glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

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
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Mateja in Zorica sta od-
raščali v na videz prijetni 
družini. Prva je po diplo-
mi pristala v gospodarstvu, 
druga pa že po osnovni šoli 
med umetniki.

»S sestro si nisva bili niko-
li blizu. Ne v otroštvu ne po-
zneje, ko sem spoznala Jani-
ja in z njim preživljala veči-
no prostega časa,« pripove-
duje Mateja.

»Bila je zelo drugačna, 
rada me je vodila za nos, laga-
la, pogosto me je tudi po kri-
vem obdolžila. Kljub temu 
sem bila zelo ponosna, ko se 
je podala v umetniške vode. 
Bila je izjemna portretistka, 
v njej je tičala vrhunska igral-
ka, izdelovala je kipe iz lesa 
in iz gline, pisala pesmi. Po-
tem se je kar naenkrat zače-
la vdajati alkoholu. Na skri-
vaj, da ne bi kdo opazil, je no-
sila iz svoje sobe prazne ste-
klenice in jih odlagala v sme-
tnjake v sosednji ulici. Včasih 
sem jo videla, a sem iz sestr-
ske solidarnosti molčala. Po-
tem se je preselila v Ljublja-
no. Pogosto se ni oglasila 
po več tednov. Nekoč pa nas 
vsa razjarjena pokliče nje-
na stanodajalka, češ da ji Zo-
rica dolguje polletno naje-
mnino. Mama je bila v šoku! 

'Nemogoče!' je trdila, 'de-
narja ima več kot dovolj!' A 
se gospa ni dala pregovoriti. 
Nazadnje je mama s težkim 
srcem poravnala dolg, dogo-
vorili sta se tudi, da bo za sta-
novanje plačevala kar sama. 
Konec meseca je toliko manj 
nakazala na sestrin račun. 
Seveda je nastal ogenj v stre-
hi! Prihrumela je domov, na-
kurila mamo z najbolj 'izbra-
nimi' besedami, nazadnje 
je zagrozila, da se bo ubi-
la, če ne bo dobila toliko, kot 
poprej. Mama se je ustrašila 
in s težkim srcem pristala na 
njeno izsiljevanje. Ko je izve-
dela, da v Ljubljani sploh ne 
študira, da pijančuje, v stano-
vanju pa prireja vseh sort or-
gije, je molčala tudi pred ati-
jem. Zakaj, ne vem.

Sestrine zahteve so postale 
vedno hujše, doma smo prak-
tično živeli le od atijeve plače, 
ker je šla mamina za sestrine 
potrebe. Potem se je stanoda-
jalka oglasila še enkrat. Tok-
rat je šlo bolj zares. Zorica je 
zažgala stanovanje. Le pri-
sebnim sosedom, ki so pra-
vočasno pogasili ogenj, se je 
lastnica lahko zahvalila, da 
hiša, v kateri je bilo stanova-
nje, ni v celoti zgorela. Starši 
so sedli v avto in se odpeljali 
v Ljubljano. Predstavljajte si 
šok, ko so jih hoteli razjarjeni 
stanovalci linčati! Najhuje je 
bilo atiju, ki ni niti slutil, kaj 
hči počne! Bil je prepričan, da 
lepo študira, ne pa počne ne-
umnosti in dela škodo. Ati je 
vzel kredit, da je lahko porav-
nal škodo, sestra pa se je za-
časno vrnila domov. A ni dol-
go zdržala .

Za njo se je izgubila vsa-
ka sled. Mama je začela po-
izvedovati med njenimi pri-
jateljicami. Izvedela je, da na 
predavanja ni hodila, da se z 
njimi praktično ni družila, 
da je imela svoj krog prijate-
ljev, s katerimi so popivali in 

žurirali. Nihče se ni vprašal, 
niti jaz ne, zakaj je takšna. 
Kaj se je zgodilo, da se ji je 
čisto 'odpililo' ... Vsi smo jo 
le kritizirali, nihče pa je ni po-
iskal in se pogovoril z njo.

Ko se je to dogajalo, sem 
imela 16 let. Z Janijem sva 
bila sošolca, poznala sva se 
od vrtca naprej. Za novo leto 
sva si priznala, da se imava 
rada. Po tistem zame dru-
gi moški – vse do danes – 
niso obstajali. Bila sem mir-
na, tiha punčka, z menoj 
doma niso imeli nobenih te-
žav. Mama se vame ni vtika-
la, saj je imela že s sestro do-
volj skrbi. Za atija, ki je zaradi 
težav z Zorico osivel, sem pa 
sploh bila zrak. A me ni mo-
tilo. Raje sem bila zrak, kot 
da bi se domači po vasi hvalili 
na moj račun, kako priznana 
'blablabla' bom nekoč pos-
tala! V času, ko sem se učila 
za maturo, je bila sestra v ob-
dobju uspešne ozdravitve od 
alkohola. Včasih me je po po-
uku počakala, skupaj sva šli 
na kavo. Bila je presrečna, ker 
je menda dobila super služ-
bo, kakšno, mi ni povedala. 
Razlagala mi je, kakšno ču-
dovito obleko si bo sešila za 
moj maturantski ples. Neza-
upanje do nje je počasi izgi-
njalo, začela sem ji verjeti. 
Vedela sem že, da sem nose-
ča, želela sem, da bi bila prva, 
ki bi ji to zaupala. A je ni bilo 
več na spregled. Tudi njen te-
lefon je bil nedosegljiv. Naš-
li so jo šele čez nekaj dni. V 
neki odročni gmajni se je 
mrtvo pijana zaletela v drevo 
in bila na mestu mrtva.

Skrivnosti, zakaj je bila 
takšna, kot je bila, je odnesla 
s seboj v grob. V naši družini 
pa je pustila vrzel, ki je ni mo-
gel zapolniti niti moj sin, ki 
se je rodil oktobra istega leta.

Tudi potem ko sem diplo-
mirala, sem še naprej žive-
la doma, Jani pa pri svojih 
starših. Bila sva že v službi, 
rodila se je nama tudi hčer-
ka. Njegovi so bili precej ver-
ni in so naju lepo prosili, naj 

se poročiva, zaživiva skupaj 
kot družina. Ni jim bilo všeč, 
da smo ločeni. Bili so prip-
ravljeni pomagati pri naku-
pu stanovanja. Če po pravici 
povem, bi že zdavnaj šla od 
doma, če ne bi čutila, da mo-
ram staršem delati družbo 
tudi v imenu Zorice. Še zme-
raj sta žalovala, ati se ni in ni 
mogel pobrati. Pa ne, da bi 
bila navezana na moja otro-
ka, sploh ne! Jaz sem bila tis-
ta, ki se je morala 'žrtvovati' 
tudi v sestrinem imenu! Po-
tem pa sem nekoč le zbrala 
pogum in povedala, da se z 
Janijem seliva na svoje. Kaj 
hujšega! Mama je šla v zrak! 
To pa ne! Vse mi je zmetala 
v obraz: da sem kriva za se-
strino smrt, ker sem jo imela 
premalo rada, da sem nehva-
ležna, pokvarjena, da mi bo, 
če grem, zaračunala vse, kar 
je naredila zame. Od kuhanja 
do varovanja otrok! Tega, kar 
sem slišala, nisem pričakova-
la. Je pa pomagalo, da sem se 
brez slabe vesti odselila. Po 
15 letih, kar sva se z Janijem 
poznala, je bil pa res že čas, 
da zaživiva skupaj z otroko-
ma na svojem!

Pogrešala pa sem mamo, 
priznam. Manjkala so mi 
njena sitnarjenja, njeni ne-
skončni samogovori o knji-
gah, ki jih je prebrala. Ko 
sem jo poklicala, je prekini-
la zvezo, na novoletna vošči-
la sploh ni odgovarjala. Če ne 
bi bilo tete Ani, sploh ne bi 
vedela, kaj se doma dogaja. 
Od nje sem izvedela, da me 
je razdedinila, da bo hišo pre-
pisala na pasje zavetišče. Za-
kaj, zakaj, zakaj, sva se spra-
ševala oba z Janijem. Nisva 
našla odgovora. Danes, ko je 
od sestrine smrti preteklo že 
kar nekaj let, se pogosto spra-
šujem, kaj pa, če tudi v odno-
su med njo in starši ni bilo 
vse, kot bi moralo biti? Mor-
da so mi kaj zamolčali? Ati in 
mami z menoj ne govorita. 
Rada bi ju objela, pa se bojim, 
da me ne bi spustila v hišo.«

(Konec)

Milena Miklavčič

Kolači z dodatkom sadja
Dodatek sadja v biskvite 

omogoča, da je končni rezul-
tat še kako sočen, poleg tega 
pa še bolj poudari njihov čo-
koladni okus.

Za pripravo sočnega čoko-
ladnega kolača z višnjami pot-
rebujemo: 300 g moke, 150 g 
sladkorja, 170 g masla, 3 jajca, 
1 pecilni prašek, 1 vanilin slad-
kor, ščep soli, 1 zvrhano žlico 
temnega kakava, 3 žlice čo-
koladnega namaza, 2 dl mle-
ka, 250 g odcejenih višenj iz 
kompota; za preliv: 150 g bele 
čokolade, 0,5 dl smetane.

Moko zmešamo skupaj s 
pecilnim praškom, soljo in 
kakavom. Rumenjake in be-
ljake ločimo. Beljake stepe-
mo v čvrst sneg. Rumenjake 
skupaj s sladkorjem in vani-
ljevim sladkorjem stepamo 

do svetle mase. Nato jim 
prilijemo mleko, stopljeno 
maslo in dodamo čokolad-
ni namaz. V rumenjakovo 
maso vmešamo še polovi-
co snega iz beljakov in nato 
postopoma mešanico moko. 
Nazadnje z lopatko vmeša-
mo še preostale beljake in 
odcejene višnje iz kompota. 

Dobljeno maso vlijemo v 
srednje velik pekač, prekrit 
s peki papirjem. Kolač peče-
mo v pečici, segreti na 180 
°C, 45 minut. Pečen kolač 
ohladimo ter ga prelijemo 
s prelivom iz bele čokolade 
in počakamo, da se ta strdi. 
Preliv iz bele čokolade prip-
ravimo tako, da nad vodno 

kopeljo skupaj stopimo belo 
čokolado in smetano.

Za pripravo čokoladnih 
mafinov z gozdnimi sadeži 
potrebujemo: 200 g moke, 
40 g kakava, 2 jajci, 1 pecil-
ni prašek, 0.7 dl olja, 1,5 dl 
mleka, 80 g sladkorja, ščep 
soli, 100 g temne čokolade, 
150 g zmrznjenih gozdnih 

sadežev, 100 g čokoladnega 
namaza.

Čokolado nadrobimo v 
skodelico in jo stopimo nad 
vodno kopeljo. Skupaj zme-
šamo moko, kakav, pecil-
ni prašek in ščep soli. Jajca 
penasto stepamo s sladkor-
jem, da nastane svetla zmes 
in ta naraste na dvojno koli-
čino. Nato ji prilijemo mle-
ko, olje in stopljeno čokola-
do. Postopoma vmešamo še 
mešanico moke in nazadnje 
še 150 g zmrznjenih goz-
dnih sadežev. Zmes za mafi-
ne nadevamo v modelčke do 
polovice. Na vrh vsake zmesi 
položimo žličko čokoladne-
ga namaza in čezenj še eno 
žlico zmesi za mafine. Mafi-
ne pečemo v pečici, segreti 
na 180 °C, 30 minut.

Erika Jesenko

Po obilnem dežju in ugodni luni so kljub hudi poletni suši 
začele rasti gobe. Za zimo jih je najenostavneje blanširati in 
shraniti v zamrzovalno skrinjo, vložiti v kis ali posušiti, za 
sproti pa jih, užitne seveda, lahko pripravimo različno, saj so 
zelo okusne in hranljive. So bogat vir kakovostnih beljakovin, 
prehranskih vlaknin in imajo malo maščob.

Golaž iz mešanih gob
Potrebujemo 1 kg različnih užitnih gozdnih gob, 2 žlici olivnega 
olja, veliko čebulo, 2 stroka česna, 4 srednje velike krompirje, 2 več-
ja korenja, žlico paradižnikove mezge, žličko mlete sladke paprike, 
kumino, svež peteršilj, 1 lovorov list, 0,5 l juhe (lahko iz kocke), sol, 
poper, žlico jabolčnega kisa in pol lončka kisle smetane.

Gobe očistimo in narežemo na lističe. Na maščobi prepraži-
mo narezano čebulo, da postekleni, dodamo gobe, nasekljan 
česen, stolčeno kumino in lovorov list ter solimo. Na šibkem 
ognju jih dušimo 20 minut, vmes večkrat premešamo in zalije-
mo z malo juhe. Potem dodamo mleto papriko, paradižnikovo 
mezgo, na kolobarje narezano korenje in na kocke narezan 
krompir ter zalijemo s toliko juhe, da je jed prekrita. Kuhamo 
še 10 do 15 minut, po potrebi dodamo začimbe in še zalije-
mo, na koncu pa dodamo še žlico kisa in sesekljan peteršilj. 
Ponudimo kot samostojno jed z žlico smetane.

Lisičke s korenjem in papriko v voku
Potrebujemo 1 kg korenja, 0,5 kg lisičk, žlico naribanega hrena, 
2 žlici olivnega olja, 4 žličke pikantnega ajvarja, 2 sveži zeleni pa-
priki, 2 manjši čebuli, 1 dl belega vina, zelenjavno kocko za juho, 
svež peteršilj, sol in poper.

Korenje, lisičke, čebulo in papriko očistimo. Korenje in čebulo 
narežemo na tanke kolute, lisičke na četrtine, papriko pa na 
tanke trakove. Vse skupaj stresemo v vok, v katerem smo 
počasi segreli olje, in najprej nekaj minut pražimo na visoki 
temperaturi. Zelenjavno kocko, hren, ajvar in druge začimbe 
po okusu vmešamo v vino. Z mešanico polijemo zelenjavo 
ter jo dušimo na nižji temperaturo še od 15 do 20 minut. 
Serviramo kot glavno jed s kuhanim rižem in zeleno solato.

Namaz z gobami
Potrebujemo večjo čebulo, 0,5 kg mešanih užitnih gozdnih gob, 2 
stroka česna, 2 žlici sesekljanega peteršilja, olivno olje, sol in poper.

Čebulo olupimo in v strojčku na grobo zmeljemo, ne sme pa 
postati kašasta. V ponvi jo na 2 žlicah olja popražimo, in ko 
začne rumeneti, dodamo sesekljane gobe. Pražimo, dokler 
tekočina ne povre, nato dodamo strt česen in sesekljan pe-
teršilj, solimo, popramo in pražimo še 5 minut. Ohladimo in 
spravimo v skledice, ki jih je moč dobro zapreti. Shranimo jih 
v hladilniku in porabimo v nekaj dneh.

usode
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

Sestra in jaz

WWW.GORENJSKIGLAS.SI



22 Gorenjski glas
torek, 4. oktobra 2022KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

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

PRIREDITVE

Za otroke
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bo danes, v torek, 4. 
oktobra, Programiranje za osnovnošolce ob 17.30, prireditev 
bo potekala po Zoomu, kontakt za prijavo: toni.podobnik.r@
gmail.com; v četrtek, 6. oktobra, bo Ura pravljic z Grofico, 
ki bo povedala pravljico, ob 17. uri, ta dan pa bodo tudi Ra-
čunalniški programi za osnovnošolce, in sicer po Zoomu, 
kontakt za prijavo: toni.podobnik.r@gmail.com; v petek, 7. 
oktobra, bo Brihtina pravljična dežela, to je ura pravljic za 
tiste otroke, ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri. Ustvarjalne de-
lavnice in Radovednice se bodo začele v sredo, 26. oktobra. 
Hrušica – V četrtek, 6. oktobra, bo Ustvarjalna delavnica po-
tekala od 16. ure do 16.45.

Krajevni praznik Visoko - Milje
Visoko – V krajevni skupnosti Visoko - Milje v septembru pra-
znujejo krajevni praznik. Zato v petek, 7. oktobra, ob 19. uri 
vabijo na slavnostno prireditev, ki bo v Domu krajanov na 
Visokem. Razlog več za praznovanje bo odprtje prenovljenega 
Vrtca Janček.

Markov tek
Žiri – Planinsko društvo Žiri v nedeljo, 9. oktobra, vabi na Mar-
kov tek v spomin na priznanega žirovskega alpinista Marka 
Čara. Start teka z začetkom ob 10. uri bo na koncu vasi Ledi-
nica, cilj ter prireditev po teku pa na dvorišču planinske koče 
Mrzl'k. Prijavno mesto je na parkirišču Tovarne Alpina v centru 
Žirov od 9.00 do 9.45. Ob 11.15 bo pod kočo na Mrzlem vrhu 

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 4. 10.
19.00, 21.00 NASMEH
17.45, 20.00 AVATAR, 3D
21.15 BOJEVNIK
16.00, 18.00 ZMAJEV JEZDEC, sinhro.
20.30 PADEC

15.45 TAM, KJER POJEJO RAKI
16.45, 18.45 GAJIN SVET 2
15.30, 18.15 DC LIGA SUPER  
LJUBLJENČKOV, sinhro.
17.00 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.
20.45 TOP GUN: MAVERICK

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

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

desetdnevna vremenska napoved
Torek
4. 10.

6/17 °C

Nedelja 
9. 10.

9/20 °C

Sreda 
5. 10.

Četrtek
6. 10.

Petek
7. 10.

Sobota
8. 10.

7/19°C 8/20 °C 9/20 °C 9/19 °C

Ponedeljek 
10. 10.

Torek
11. 10.

Sreda
12. 10.

Četrtek
13. 10

6/16 °C 7/13 °C 6/16 °C 6/17 °C

Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina
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EUR

otroški tek, dolg 250 metrov, organiziran pa bo tudi pohod na 
Mrzli vrh. Razpis teka in profil proge je objavljen na spletni 
strani www.pdziri.si.

Spet ljudsko petje
Milje – V Hiši čez cesto na Miljah 11 bo v petek, 7. oktobra, 
ob 18. uri ponovno Večer ljudskega petja, na katerega vabijo 
vse, ki vas tovrstno petje zanima. Teksti naj vas ne skrbijo, 
saj imajo pesmarice.

IZLETI

Oktobrsko romanje po Rožnovenski poti
Brezje pri Tržiču – Prijatelji Rožnovenske poti vabijo v soboto, 
8. oktobra, na oktobrsko romanje po Rožnovenski poti. Romali 
boste v čast, zahvalo in priprošnjo Bogu in Mariji Kraljici sve-
tega rožnega venca. Ob 8.30 bo sveta maša v baziliki Marije 
Pomagaj na Brezjah, zatem pa se boste zbrali ob spomeniku 
papeža Janeza Pavla II. Na približno dvanajst kilometrov dolgo 
pot se boste odpravili ob vsakem vremenu. Hoje bo za štiri ure, 
na pol poti, na info točki, pa bo poskrbljeno tudi za okrepčilo.

Pohod po Rapalski meji
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 8. oktobra, 
na pohod po Rapalski meji Mrzli vrh–Sivka. Manj zahtevne 
zložne hoje bo do štiri ure. Odhod s posebnim avtobusom 
izpred Mercator centra Primskovo v Kranju bo ob 8. uri. Pri-
jave: ob sredah v društveni pisarni, na društveni TRR ali pri 
vodniku Milanu Čeliku, tel. 031 418 146, e-naslov celik.milan@
gmail.com.

Kolesarski izlet v neznano
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 6. oktobra, 
na kolesarjenje v neznano in s tem tudi na zaključek kolesarske 
sezone. Zbor bo ob 9. uri pred Domom upokojencev Naklo.

OBVESTILA

Do blaginje s kraljevsko jogo
Kranj – V sredo, 5. oktobra, se bo ob 18. uri na Osnovni šoli 
Stražišče začelo prvo od rednih tedenskih srečanj 8-delne 
kraljevske joge, ki obsega fizični, umski in duševni vidik živ-
ljenja ter vpliva na celostni razvoj in ugodje. Vadbo bo vodil 
Rajko Jerama, mednarodno usposobljen in preizkušen učitelj 
s tridesetletnimi izkušnjami na tem področju. Prinesite svojo 
podlogo za jogo, če jo imate. Vstop bo prost.

KONCERTI

Ena po domače
Tržič – Kulturno društvo Ignacij Hladnik vabi na koncert Vo-
kalne skupine Carniolica z naslovom Ena po domače, ki bo v 
petek, 7. oktobra, ob 19. uri v dvorani svetega Jožefa.

RAZSTAVE

H kapucinom na ogled razstave in knjižnice
Škofja Loka – Jutri, v sredo, 5. oktobra, se ob 17. uri lahko 
pridružite kustosoma Loškega muzeja Jožetu Štuklu in Nini 
Misson in se odpravite h kapucinom v Škofji Loki na ogled 
pasijonske razstave in kapucinske knjižnice. Zbirno mesto bo 
pred vhodom v cerkev svete Ane. Vstop bo prost.
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Velika planina – S tradicionalnim bajtarskim golažem in pre-
dajo »ključa« planine se je v soboto na Veliki planini začela 
sezona bajtarjev, ki delujejo pod okriljem Planinskega društva 
Bajtar. Za uvod že vrsto let pripravijo bajtarski praznik, kjer 
jim pastirji predajo ključe, svojim zaslužnim članom pa po-
delijo tudi priznanja oziroma redne, srebrne in zlate značke. 
Kot je pojasnila Darja Hribar, županja društva, so z letošnjo 
sezono zelo zadovoljni, saj so v nasprotju s preteklimi epi-
demiološkimi leti lahko pripravili vse načrtovane dogodke. 
»Naša sezona traja od oktobra do konca maja, ko pripravi-
mo čiščenje planine, nekateri bajtarji opravijo tlako, krave pa 
znova pridejo na planino,« je pojasnila Hribarjeva in dodala, 
da njihovo društvo trenutno združuje približno sto članov. 
Prihodnje leto 1. januarja načrtujejo tudi koledovanje, kmalu 
zatem občni zbor, kjer sprejmejo letni program, med stalnimi 
prireditvami sta tudi pustni smuk in turni smuk ob 1. maja. 
Zaščitni znak bajtarskega praznika je golaž, kuhan v loncu, 
ki je šel tudi tokrat v slast obiskovalcem. Recept zanj pa, kot 
pravi Hribarjeva, kuhar skrbno varuje in ga ne izda. Še ena 
posebnost pa spremlja njihovo prireditev – poteka namreč v 
vseh vremenskih razmerah in tudi v soboto je, čeprav je bilo 
na Veliki planini deževno in megleno.

Bajtarji na Veliki planini prevzeli ključ

Bajtarji so prevzeli ključ planine. / Foto: PD Bajtar

4. 10. tor. Franc 7.05 18.37

5. 10. sre. Marcel 7.06 18.35 

6. 10. čet. Vera 7.07 18.33

7. 10. pet. Marko 7.09  18.31

8. 10. sob. Brigita 7.10 18.29

9. 10. ned. Abraham  7.11 18.28

10. 10. pon. Danijel 7.13 18.26
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Rezultati – žrebanje 2. 10. 2022
2, 5, 10, 14, 24, 26, 33 in 28

Loto PLUS: 7, 10, 13, 15, 26, 29, 34 in 39
Lotko: 6 6 4 3 7 4

Sklad 5. 10. 2022 za Sedmico: 4.940.000 EUR
Sklad 5. 10. 2022 za PLUS: 1.290.000 EUR
Sklad 5. 10. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

V SPOMIN

4. oktobra je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustila naša draga 

Marija Matko
iz Kranja

Hvala ti, mami, za rojstvo, življenje, za čas, za ljubezen, skrbi. 
Hvala za bisere, stkane v trpljenju. Naj večna ti lučka gori. Hvala 
ti za prelepe spomine, hvala, ker si nas rada imela in med nami 
rada živela. Večno boš ostala v naših srcih! Hvala vsem, ki se je 
radi spominjate, ji prižigate sveče in postojite ob njenem prera-
nem grobu.

Vsi njeni, ki jo neizmerno pogrešamo

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo! 
Ujeta v naših srcih, 
z najlepšimi spomini, 
bo vsak naš korak 
spremljala v tišini.

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

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

Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa, ki je izšel 16. 
septembra, glavno nagrado, bon za trgovino OBI v 
vrednosti 20 evrov, prinaša Emi Marenk iz Železnikov, 
drugo in tretjo knjižno nagrado, roman Melanda, prej-
meta Minka Bačič iz Medvod in Boris Plevel iz Kamni-
ka. Geslo križanke je bilo Monoporcijska, kremasta in še 
veliko več vrst peciva. Vsem nagrajencem čestitamo!

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorejva ulica 1  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

15
EUR

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

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

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

                        + poštnina

2289 strani, trda vezava        

EUR

NOVO

Apiterapija se 
ukvarja z lajšanjem 
ali odpravljanjem 
zdravstvenih tegob 
z uporabo čebeljih 
pridelkov. Knjiga je 
praktično uporabna, 
saj prinaša veliko 
informacij o 
uporabi čebeljih 
pridelkov, doziranju 
in trajanju uporabe 
za posamezne 
namene 
apimedicine 
(pregled 
uporabnosti 
pridelkov pri 
posameznih 
boleznih). 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

NOVEJŠE dvosobno stanovanje v pri-
tličju, z atrijem in parkirnim mestom, 
cena 181.000 EUR, tel.: 071/414-
828 22002461

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

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 zimske gume Kumho 235-60 R16, 
brez platišč, tel.: 031/607-872 
 22002406

KURIVO
PRODAM

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

MEŠANA drva, tel.: 068/655-830  
 22002450

SUHE butarice za peč ali podkurit, tel.: 
031/220-367  
 22002459

V okolici Gorenje vasi prodam večjo 
količino suhih hrastovih in mešanih drv, 
cena 65 EUR/m3, tel.: 031/201-467  
 22002442

GLASBILA
IŠČEM

PODARITE mi radiogramofon ali gra-
mofon, starejši, Brnik, tel.: 04/25-21-
167 22002443

HOBI
KUPIM

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

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225  
 22002456

STARINE
PRODAM

STAR glinen lonec za bograč iz 
časa Prešerna, tel.: 041/389-236, 
040/669-856, Andreja 
 22002452

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MALINE, jagode, ki 2-krat rodijo, gli-
cinije, magnolije, rože, ugodno, tel.: 
031/228-235 
 22002441

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Univerzal 45 KM, tel.: 
041/886-977 
 22002453

KUPIM

MLIN in prešo za sadje, tel.: 068/655-
830  
 22002451

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI in krmni kropir ter ajdo, tel.: 
040/355-865 22002440

NEŠKROPLJENA jabolka (voščenka, 
ontario, bobovec), mošt in sok v bagih 
3 in 5 l, tel.: 040/266-311  
 22002458

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

ENOMESEČNE bele piščance za 
nadaljnjo rejo, možna dostava, tel.: 
041/203-564 22002460

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, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285  
 22002306

ZAMENJAM

KUNCA lisca, črne barve, starega 
14 mesecev, menjam za lisca, tel.: 
051/819-044 22002454

OSTALO
PRODAM

STELJO v okroglih balah, tudi pripe-
ljem, tel.: 041/533-526 
 22002438

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

MLAD samski očka, ki šteje 36 let, si 
želi iskreno prijateljstvo, dolge pogovo-
re, sprehode v dvoje ... Če si resna in 
stara od 28 do 40 let, se oglasi, tel.: 
031/265-192, dhrvatic@gmail.com 
 22002457

OSMRTNICA

Žalostni sporočamo, da nas je v 67. letu starosti po hudi  
bolezni nenadoma zapustil naš dragi 

Marko Volčjak 
iz Virmaš pri Škofji Loki

Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 6. oktobra 2022, ob 17. uri 
na pokopališču Lipica pri Škofji Loki. Žara bo v sredo od 17. ure in 
v četrtek od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 
Sveta maša bo v četrtek ob 16. uri pri Sv. Duhu.

Žalujoči vsi njegovi

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči.
Dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Škofja Loka – Zanimivo akci-
jo, ki je letos potekala prvič, 
so Ekologi brez meja prip-
ravili v sodelovanju z Obči-
no Škofja Loka in Komunalo 
Škofja Loka, Razvojno agen-
cijo Sora in Lidlom Sloveni-
ja. »Mednarodni dan ozave-
ščanja o zavrženi hrani po-
teka že tretje leto in Ekolo-
gi brez meja, ki se že deset 
let ukvarjamo s to problema-
tiko, smo se odločili, da na 
ta dan skušamo narediti ne-
kaj konkretnega. Zavedamo 
se, da prihaja zima in da so 
časi, ko je treba poskrbeti, da 
ne bomo metali hrane proč. 
Prav tako se zavedamo, da je 
hrana za marsikoga zelo dra-
ga in da si jo nekateri težko 
privoščijo. Naj omenim še 
skrb za okolje in tudi skrb 
za graditev naše skupnosti. 
Veliko se pogovarjamo, obi-
skovalci nam razlagajo, kaj 
vse vlagajo, in mislim, da je 
to super dogodek, ki nam je 
dal vedeti, da ga je treba prip-
raviti še večkrat,« je v imenu 
Ekologov brez meja poveda-
la Katja Sreš, ki je bila nav-
dušena nad odzivom obisko-
valcev, ki so prišli na loško tr-
žnico.

Prireditev je potekala pod 
sloganom Poglej, povohaj, 
poskusi, kar še posebno ve-
lja pri ozimnici. »Obisko-
valci so navdušeni, o prilož-
nosti za izmenjavo so preb-
rali v časopisih, slišali na ra-
diu in danes so prinesli svojo 
ozimnico in si jo med seboj 
tudi izmenjavali. Dejstvo je, 
da se včasih zgodi, da nam 
kdo kaj prinese, nam po-
dari, nam pa ni ravno pre-
več všeč. Nekomu drugemu 

pa je to všeč, želi si pokusiti 
kaj novega ali spoznati nov 
način konzerviranja hrane. 
Zato sta tako izmenjava kot 
druženje dobrodošla,« je po-
vedala Katja Sreš in pojasni-
la, da so še vedno gospodinj-
stva tista, ki zavržejo največ 
hrane: »Dejstvo je, da mora-
mo po ciljih trajnostnega ra-
zvoja do leta 2030 prepolo-
viti količino zavržene hrane. 
Smo pa še daleč od tega. Po 
današnjih podatkih statistič-
nega urada smo se v primer-
javi z lani izboljšali zgolj za 
0,2 odstotka.«

Zbiranje odpadnega 
jedilnega olja

Na prireditvi je bilo veli-
ko zanimanja tudi za no-
vost, ki je v Škofji Loki vse 
bolj prisotna. To pa je zbi-
ranje odpadnega jedilnega 
olja. »Uporabnike spodbu-
jamo, da pri nas odprejo ele-
ktronske račune, zato pa jim 
podarimo kantico za zbira-
nje odpadnega jedilnega 
olja. Prav tako jo lahko pri-
dobijo tisti, ki imajo te raču-
ne odprte že dlje časa in iz-
javijo, da bo tako vsaj še dve 
leti. Delimo tudi abecednike 

odpadkov, v katerih smo 450 
različnih odpadkov obarvali 
glede na to, v kateri zaboj-
nik sodijo. Tako uporabniki 
laže ločujejo. Vesli smo, ker 
mnogi naše novosti pohvali-
jo in upam, da bo ločevanje 
še boljše,« je povedala vod-
ja sektorja komunalnih od-
padkov iz Komunale Škofja 
Loka Jerca Prezelj.

Med obiskovalci je bila 
tudi Marjana Hiršenferder 
iz Stare Loke. »Hrane ni-
koli ne mečemo proč, mor-
da kdaj košček plesnive-
ga kruha, ki pa ga pokuri-
mo. Moja izkušnja je, da so 
vložnine dobre tri leta, v tem 
času pa jih je že moč pora-
biti. Mi veliko vlagamo, saj 
imamo doma vrt. Letos fižo-
la ni bilo veliko, tudi korenje 
so nam požrle miši. Pa sem 
ga dobili pri sestri in imamo 
spet domačega,« je poveda-
la Hiršenfelderjeva in do-
dala: »Mislim, da so akcije 
ozaveščanja o manj zavrže-
ne hrane zelo pomembne, 
tudi sama doma vzgajam, 
da ne mečemo nič proč. Kar 
ostane opoldne, se prelije v 
manjšo posodo in poje za 
malico ali zvečer.«

Letošnji mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani so v Škofji Loki zaznamovali 
z izmenjavo ozimnice, saj so na tržnici postavili stojnico, kamor so obiskovalci lahko prinesli različne 
vložene dobrote ter jih zamenjali z drugimi.

Hrano so lahko tudi izmenjali

Vilma Stanovnik

Obiskovalci so na stojnico Hrana svoje mesto najde prinesli marmelade, kompote, vloženo 
sadje in zelenjavo, omake in druge vložene dobrote, lahko pa so jih tudi vzeli ali izmenjali.  
/ Foto: Vilma Stanovnik

Jerca Prezelj iz Komunale Škofja Loka je predstavila tudi 
kanglice za zbiranje odpadnega jedilnega olja. / Foto: Vilma Stanovnik

Kranj – Društvo upokojen-
cev Kranj je bilo letos orga-
nizator Srečanja pohodni-
kov – članov društev upoko-
jencev Gorenjske. V lepem 
sončnem vremenu se jih je 
na prireditvenem prostoru 
na Savskem otoku v Kranju 
zbralo približno sto. Na izbi-
ro so imeli dva pohoda – na 
bližnji 651 metrov visok vrh 

Šmarjetne gore ali pa pohod 
po starem mestnem jedru 
Kranja z ogledom Kranjskih 
rovov in kulturnih znameni-
tosti mesta. Po končanih po-
hodih so se vrnili na prire-
ditveni prostor, kjer je bil za-
ključek srečanja, podelitev 
priznanj, kosilo ter druže-
nje in ples ob živi glasbi, saj, 
kot so poudarili organizator-
ji, dobra volja krajša razdaljo 
med ljudmi.

Srečanje upokojencev 
pohodnikov v Kranju
Simon Šubic

Pohodniki so se lahko povzpeli na Šmarjetno goro ali se 
odpravili po Kranju na ogled znamenitosti. / Foto: Sonja Gregorič

Danes, jutri in v četrtek bo večinoma sončno. Zjutraj in del 
dopoldneva bo po nižinah megla.

Ljubljana – Kot je na novi-
narski konferenci pred ne-
kaj dnevi dejal minister za 
zdravje Danijel Bešič Lo-
redan, tudi ob vstopu v je-
sensko-zimski val okužb iz-
rednih razmer ni. »Covid 
sprejmemo kot neko novo 
realnost. Če smo bolni, os-
tanimo doma,« je pozval 
minister in spomnil, da sta 
poleg samozaščitnih nefar-
makoloških ukrepov na vo-
ljo tudi prilagojeno cepivo 
in zdravilo. Vodja posveto-
valne skupine pri NIJZ in 
predstojnik Centra za nale-
zljive bolezni na NIJZ Ma-
rio Fafangel je pojasnil, da 
število okuženih narašča 
tudi drugod po Evropi. Po 
njegovih besedah bomo vrh 

okužb dosegli predvidoma 
v drugi polovici oktobra, ob 
tem je znova spomnil na po-
men preventivnih ukrepov. 
K odgovornemu obnašanju 
je pozval tudi državni sekre-
tar na ministrstvu za zdrav-
je Tadej Ostrc, ki je ob tem 
spomnil še na začetek nove-
ga študijskega leta. Minis-
ter za zdravje in minister za 
izobraževanje, znanost in 
šport sta visokošolskim za-
vodom in študentskim do-
movom poslala skupno pis-
mo za študente, v katerem 
sta poudarila priporočila za 
varen začetek novega študij-
skega leta. Sogovorniki so se 
strinjali, da je na voljo veli-
ko orodij, s katerimi lahko 
obvladujemo epidemijo in 
tako še naprej ostajamo od-
prta družba.

Na voljo je veliko orodij 
za obvladovanje covida

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – V Liznjekovi hiši so v petek odprli gostujočo 
razstavo Živopis – narodne noše v delih Mihe Maleša Me-
dobčinskega muzeja Kamnik. Miha Maleš je v svojem lirič-
nem likovnem jeziku in živopisnem koloritu v svoji zreli dobi 
obdeloval tudi motiv narodnih noš. Razstava bo na ogled do 
27. novembra.

Gostujoča razstava v Liznjekovi hiši

Če smo bolni, ostanimo doma, poziva minister za 
zdravje. Za zaščito pred covidom so na voljo tako 
nefarmakološki ukrepi kot tudi cepivo.


