
AKTUALNO

Povezovanje  
kolesarskega omrežja
Minister za infrastrukturo vlade v 
odhajanju Peter Gašperšič je s 
predstavniki gorenjskih občin in 
Razvojno agencijo Zgornje Go-
renjske podpisal dogovor o sode-
lovanju pri označevanju gorenj-
skega kolesarskega omrežja.

3

GORENJSKA

Milan Sajovic  
na čelu Hit Alpinee
Vodenje največje kranjskogorske 
turistične družbe je s septembrom 
prevzel Kranjčan Milan Sajovic, 
njegov predhodnik Fedja Pobegaj-
lo pa ostaja v družbi kot vodja 
strateškega trženja.

5

REKREACIJA

Štiridesetič  
jurišali na Vršič
Sobotni Juriš na Vršič je bil jubilej-
ni, štirideseti. Zaznamovalo ga je 
deževno vreme, ki pa kolesarjev ni 
preveč motilo. »Imeli smo tudi že 
sneg,« je spomine obujal Branko 
Dežman, ki je na Vršič jurišal v 
vseh štiridesetih izvedbah.
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KRONIKA

Izsiljevalcu  
šest let zapora
Kranjsko sodišče je Ljubljančana 
Dareja Gorjupa obsodilo na eno-
tno kazen šest let zapora, ker je v 
letih od 2014 do 2017 od škofjelo-
škega podjetnika Boruta Ažmana 
z goljufijo in izsiljevanjem pridobil 
okoli 600 tisoč evrov.

12

VREME

Danes bo še nekaj dežja. 
Jutri in v četrtek bo dokaj 
sončno, popoldne bodo še 
možne plohe ali nevihte.

14/24 °C
jutri: pretežno jasno
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V Tacnu Zdravljica 
za Žana Jakšeta
Kajakaš Žan Jakše iz Vikrč je prvič zmagal na 
tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih 
vodah. Najboljši je bil v Tacnu.

Žan Jakše je bil najboljši v petkovih kvalifikacijah, kar je po 
odpovedi nedeljskega programa zadoščalo za zmago. 
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Mateja Rant

Kranj – V novem šolskem 
letu bo pouk na 34 matič-
nih šolah in 39 podružni-
cah na Gorenjskem obisko-
valo 18.979 učencev, od tega 
2243 prvošolcev. Po podat-
kih ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport ima-
mo na Gorenjskem tako naj-
manjšo kot največjo podru-
žnično šolo. V podružnični 
šoli Podblica bodo v šolskih 
klopeh sedeli le štirje učen-
ci, največja podružnična 
šola pa je podružnica Center 
pri OŠ Simona Jenka Kranj 
s tristo učenci. Gorenjske 
srednje šole bo po zdaj zna-
nih podatkih v prihodnjem 

šolskem letu obiskovalo pri-
bližno šest tisoč dijakov, od 
tega 1700 dijakov prvega le-
tnika. 

Novo šolsko leto prinaša 
tudi nekaj novosti. Na pred-
vidoma 144 osnovnih šo-
lah bodo v novem šolskem 
letu poskusno uvedli dru-
gačno organizacijo razšir-
jenega programa. Na 125 
osnovnih šolah bodo učen-
cem omogočili dodatne de-
javnosti na področju gibanja 
in zdravja, na 19 osnovnih 
šolah pa bodo poleg tega po-
skusno vrnili obvezno uče-
nje dveh tujih jezikov v za-
dnji triadi devetletke. Obe-
nem bo ob predhodnem so-
glasju staršev na teh šolah 

za prvošolčke obvezno uče-
nje prvega tujega jezika. No-
vosti se obetajo tudi na po-
dročju srednješolskega izo-
braževanja. Šole, ki izvajajo 
program splošne gimnazi-
je, se bodo lahko odločile za 
izvedbo izbirnega dela pro-
grama z vključitvijo interdi-
sciplinarnih tematskih sklo-
pov. Namenjeni bodo pogla-
bljanju znanja pri posame-
znih predmetih in razvoju 
kompleksnih znanj na osno-
vi potrjenih učnih načrtov. 

V veljavo bodo stopile tudi 
spremembe nekaterih pra-
vilnikov na področju sre-
dnjega šolstva.

V šolsko leto s številnimi novostmi
Po dveh mesecih počitnic se je včeraj začelo novo šolsko leto, ki tudi letos 
prinaša nekaj novosti tako za osnovno- kot srednješolce.

Ob sprejemu prvošolcev je bilo včeraj slovesno tudi v OŠ Franceta Prešerna v Kranju, v 
katero se je vpisala petdeseta generacija učencev. / Foto: Primož Pičulin45. stran

Simon Šubic

Kranj – Včeraj okoli pol enaj-
stih dopoldne so policisti 
bliskovito zaprli širše ob-
močje okoli poslovne stav-
be na Slovenskem trgu 2 v 
Kranju, v kateri imata med 
drugim prostore tudi kranj-
ski izpostavi Ajpesa in Upra-
ve za javna plačila (UJP). Za-
radi grožnje so stavbo in ne-
kaj bližnjih tudi evakuirali. 
Po naših informacijah naj 
bi se 48-letni moški iz okoli-
ce Kranja, menda dobro po-
znan policiji, v četrtem nad-
stropju, kjer so prostori UJP-
-a, zaklenil v stranišče in za-
grozil z razstrelitvijo. 

Moški v Kranju grozil z razstrelitvijo  
Moški, ki naj bi včeraj dopoldne v Kranju zagrozil z razstrelitvijo, se je po dveurnih pogajanjih predal 
policiji. Pri sebi ni imel nevarnih predmetov. 

Moški, po naših podatkih naj bi šlo za 48-letnega Kranjčana, se je okoli poldneva predal 
policijski pogajalki in pripadnikom specialne enote policije. / Foto: Primož Pičulin412. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JAKOB PODOBNIK iz Žirov.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Matevž Pintar

V anketi je sodelovalo 57 
občanov Gorij. V preteklem 
letu so v občini zgradili nove 
pešpoti in obnovili občinsko 
cesto. Letos obnavljajo ces-
ti na Zgornjih Lazah in Polj-
šici. Krajane smo spraševa-
li, kako so zadovoljni s pro-
metno infrastrukturo v kra-
ju. Konec junija je začela 

obratovati poletna linija turi-
stičnega avtobusa med Ble-
dom in Zatrnikom. Cena vo-
zovnice je le en evro. Zanima-
lo nas je, ali anketirani meni-
jo, da bo to rešilo prometno in 
parkirno gnečo v Gorjah. 

Dobra polovica anketira-
nih je zelo zadovoljnih s pro-
metno infrastrukturo v kra-
ju, slaba petina je delno za-
dovoljnih, prav tako slaba 

petina pa je nezadovoljnih. 
Sedem odstotkov o tej temi 
nima mnenja.

Tretjina sodelujočih 
meni, da bo poletna linija 
turističnega avtobusa med 
Bledom in Zatrnikom rešila 
prometno in parkirno gnečo 
v Gorjah. Nekaj manj kot dve 
tretjini krajanov menita, da 
omenjena rešitev ne bo po-
magala pri prometni gneči 

v Gorjah. Sedem odstotkov 
vprašanih na vprašanje ni 
znalo odgovoriti.

Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste si vzeli čas za našo an-
keto. Če bi želeli Gorenj-
ski glas redno prebirati, nas 
lahko pokličete v kontaktni 
center invalidskega podje-
tja v Škofjo Loko na številko 
04/51 16 440 in si ob naroči-
lu izberete eno od daril.

Več kot polovica krajanov Gorij je zadovoljnih 
s prometno infrastrukturo v kraju

Dalmatinski večer na Gospodarskem razstavišču

Počitnice so se iztekle, vendar boste lahko poletje z vonjem 
po sivki, bevandi in sveži ribi podoživeli v sredo, 19. sep-
tembra, ob 20. uri na Dalmatinskem večeru na ljubljanskem 
Gospodarskem razstavišču. Peli vam bodo serijska osvajalka 
festivalskih nagrad klapa Kampanel, splitski pionirji novega 
klapskega vala klapa Iskon, odličen pevec s polstoletno kariero 
Mladen Grdović ter ena največjih ikon hrvaške popularne in 
zabavne glasbe Meri Cetinić. Vstopnice si lahko  zagotovite na 
Eventimovih prodajnih mestih, na bencinskih servisih Petrol, 
Pošti Slovenije in v Trafikah 3dva. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po 
dve vstopnici, če boste pravilno našteli vse nastopajoče na 
dalmatinskem večeru na ljubljanskem Gospodarskem razs-
tavišču 19. septembra! Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do ponedeljka, 10. septembra 2018, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki  je bila objavljena 28. avgusta 2018, prejme 
dve vstopnici za koncert Vlada Kreslina v pokritem poletnem 
gledališču v Studencu pri Domžalah Marta Bregar iz Kranja.
Nagrajenki čestitamo!

Maša Likosar

Ljubelj – Na zgodovinskem 
prostoru nekdanjega mejne-
ga prehoda na vrhu Ljube-
lja, ki je desetletja veljal kot 
sinonim za delitev Evrope, 
danes pa za točko združeva-
nja in sobivanja, so se družili 
predstavniki Evropskega par-
lamenta. Kot pojasni organi-
zator Harry Koller iz Renner 
Instituta, želijo s tovrstnimi 
dogodki skupaj s prebival-
ci obeh strani meje v sosed-
skem duhu praznovati Evro-
po odprtih meja. “Z Evrop-
sko fešto, ki jo letos organi-
ziramo prvič, želimo dokaza-
ti, da narodi živimo v enotni 
skupnosti. Žal nam je zagod-
lo deževno vreme, zato smo 
zabavo z glasbo in hrano iz 
obeh strani meja odpovedali. 
Pričakovali smo od petsto do 
šeststo ljudi, zbralo se nas je 
okoli dvajset, a naslednje leto 
bomo fešto zagotovo pono-
vili, v omenjenih državah pa 
bodo vse do maja 2019 v luči 
priprav na evropske volitve 
potekali podobni dogodki.” 

Trenutni poslanci v Evrop-
skem parlamentu ter drugi 
politični predstavniki iz Slo-
venije, Avstrije, Italije, Hr-
vaške in Madžarske so se ob 
prijetnem druženju dogovo-
rili o skupnih smernicah de-
lovanja. Slovenska evropska 
poslanka Tanja Fajon pravi, 
da so na tako lep zgodovinski 

kraj želeli privabiti državljan-
ke in državljane sosednih 
držav. “Smo velika politična 

družina Evropskih sociali-
stov in socialnih demokratov, 
ki težimo k okrepitvi sodelo-
vanja, hkrati kujemo plan, 
kako okrepiti glas, ki širi de-
mokracijo v Evropi, kako se 
boriti zoper nestrpnost, kse-
nofobijo in sovraštvo. Ljudje 
morajo spoznati, da je Evro-
pa tista, ki nam zagotavlja 
mir in varnost, dostojno živ-
ljenje in uresničevanje člo-
vekovih pravic.” Fajonova 
je izpostavila tudi problem 
odtujenega čuta do Evrope. 

“Udeležba na evropskih vo-
litvah je premajhna, ker pre-
bivalci Evrope ne čutijo, prav 
zato se bomo trenutni evrop-
ski poslanci na odprtih pro-
storih družili med njimi in 
jim sporočali, da imamo vsi 
iste cilje – Evropo naredi-
ti močno, enotno, varno in 
stabilno za ljudi. Zavedati se 
moramo, da je zaradi globa-
lizacije in nemirov izven in v 
Evropi povezovanje ključne-
ga pomena in temeljni evrop-
ski projekt.” 

Zagotovilo miru in varnosti 
Pri Koči Ljubelj, ki stoji na nekdanjem mejnem prehodu Ljubelj na avstrijsko-slovenski meji, se je 
z dogodkom Evropa fešta začela vrsta srečanj sestrskih strank Evropskih socialistov in socialnih 
demokratov Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske.

Lastnik koče na Ljubelju Mirko Silvo Tischler, evropski poslanec iz Avstrije Eugen Freund, 
evropska poslanka iz Slovenije Tanja Fajon, predsednik avstrijskih socialdemokratov (SPÖ) 
Andreas Schieder in organizator Evropske fešte Harry Koller / Foto: Primož Pičulin

Jasna Paladin

Kamnik – O pravilnosti po-
slovanja pri volilni kampa-
nji Marjana Šarca za lanske 
volitve predsednika republi-
ke, ki jo je organizirala LMŠ, 
je računsko sodišče izreklo 
mnenje s pridržkom, ker je 
ugotovilo, da stranka na po-
sebnem transakcijskem ra-
čunu za volilno kampanjo ni 
zbrala vseh sredstev za pla-
čilo stroškov volilne kampa-
nje. Sodišče je ugotovilo, da 
je stranka s posebnega tran-
sakcijskega računa za volil-
no kampanjo poravnala stro-
ške, ki niso bili stroški volilne 
kampanje, hkrati pa s tega ra-
čuna ni poravnala vseh stro-
škov volilne kampanje, ker 
jih je plačala z rednega raču-
na stranke.

Sodišče je ugotovilo tudi, 
da LMŠ prispevkov prav-
nih oseb, ki jih je pridobila v 

nasprotju z zakonom, ni v 30 
dneh od prejema nakazala v 
humanitarne namene. Gre 
za skupno 6968 evrov.

Nekaj nepravilnosti so ugo-
tovili tudi v zvezi s poroča-
njem, zato je sodišče tudi tu 
izreklo mnenje s pridržkom. 
LMŠ je sicer v poročilu o fi-
nanciranju volilne kampa-
nje izkazala zbrana sredstva 
v znesku 56.750 evrov in po-
rabo v znesku 56.747 evrov. 
Kot je med drugim ugotovilo 
računsko sodišče, je stranka 
porabljena sredstva izkazala 
previsoko v skupnem znesku 
3236 evrov, prispevke, zbra-
ne v nasprotju z zakonom, 
pa prenizko. Od LMŠ so zah-
tevali predložitev odzivnega 
poročila.

Računsko sodišče je loče-
no revizijo opravilo tudi za 
volilno kampanjo Boruta 
Pahorja in tudi za to izreklo 
mnenje s pridržkom.

Predsedniška kampanja 
pod drobnogledom
Računsko sodišče je glede predsedniške volilne 
kampanje Marjana Šarca izreklo mnenje s 
pridržkom.

Tanja Fajon, poslanka 
evropskega parlamenta: 
»Zavedati se moramo, 
da je zaradi globalizacije 
in nemirov v Evropi in 
izven nje povezovanje 
ključnega pomena 
in temeljni evropski 
projekt.«
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Pot v odraslost

KOMENTAR
Mateja Rant

Šolske hodnike in učilnice 
je včeraj po dveh mese-
cih spet napolnil otroški 

vrvež. In čeprav po vseh ob-
veznostih konec šolskega leta 
tudi staršem odleže, ko nastopi 
počitniška ležernost in se vsa-
kodnevni ritem malce umiri, 
pa sama proti koncu avgusta 
prav tako že težko čakam, da 
se znova začne pouk in v živ-
ljenju spet zavlada kolikor toli-
ko predvidljiva rutina.

Tudi v letošnjem šolskem letu 
se tako v osnovnih kot srednjih 
šolah obetajo nekatere novosti. 
V osnovnih šolah uvajajo nov 
koncept razširjenega progra-
ma, v okviru katerega želijo ot-
rokom med drugim zagotoviti 
več gibanja. Omenjena spre-
memba je še kako dobrodošla, 
saj mnogi otroci danes že tako 
preveč časa ne samo v šoli, am-
pak tudi doma preživijo pasiv-
no, tako da malo več gibanja 
zagotovo ne bo škodilo. Še po-
sebno, kot poudarjajo tudi na 
ministrstvu za izobraževanje, 
ker raziskave kažejo visoko 
stopnjo korelacije med sproš-
čenostjo in gibanjem ter za-
vestnim pristopom do učenja 
in njegovo uspešnostjo. Zato je 
pomembno, da z vzgojo, s ka-
tero jim bodo približali pomen 
vsakodnevnega gibanja, zač-
nemo že pri najmlajših.

Z manj navdušenja so tako 
v šolah kot starši polnoletnih 
dijakov sprejeli spremembe, 
ki se nanašajo na nove šolske 
predpise, na podlagi katerih 
bodo morali starši dobiti pisno 

soglasje dijakov, če bodo želeli 
biti s strani šole obveščeni o di-
jakovem šolskem delu. In neka-
teri argumenti proti temu, da 
si bodo polnoletni dijaki po no-
vem recimo sami pisali opravi-
čila, niso povsem iz trte izviti. 
Kajti če imajo starši dolžnost 
preživljanja svojih otrok, dokler 
se šolajo oziroma do njihovega 
dopolnjenega 26. leta, potem 
imajo pravico tudi vedeti, kaj 
se dogaja v šoli. A po drugi 
strani se je treba vendarle za-
vedati, da gre pri polnoletnih 
dijakih za odrasle osebe. In da 
je mogoče vsaj pri osemnajstih 
letih vendarle že skrajni čas, da 
otroku začnemo zaupati. Da-
nes imamo namreč starši mož-
nost biti obveščeni prav o vsem, 
kar je vezano na otrokovo šol-
sko delo. Tako za otrokovo oce-
no izvemo, še preden se vrne iz 
šole. In ga tako prikrajšamo za 
priložnost, da sam prinese do-
mov dobro novico o odlični oce-
ni. Prav tako je s tem oropan 
za možnost, da najprej pri sebi 
premelje slabo oceno ali neop-
ravičeno uro. In nič ni narobe, 
če kdaj pozabi domačo nalogo, 
tudi odraslim se zgodi, da kaj 
pozabimo.

In čeprav se starši še globoko 
v njihovo polnoletnost vedemo 
izredno zaščitniško do svojih 
otrok, se potem čudimo, da se 
jim nikakor ne mudi iz »hote-
la Mama«, ko se nam vendarle 
zazdi, da bi bili pa res že zreli 
za samostojnost. Z malce ci-
nizma – recimo vsaj okrog nji-
hovega štiridesetega leta.

Marjana Ahačič

Jesenice – Minister za infra-
strukturo dr. Peter Gašper-
šič je v petek na Jesenicah 
s predstavniki štiriindvaj-
setih, večinoma gorenjskih 
občin in Razvojno agenci-
jo Zgornje Gorenjske pod-
pisal dogovor o sodelova-
nju pri projektu Označeva-
nje kolesarskega omrežja, v 
okviru katerega se bo trasa, 
ki bo potekala po državnih in 
občinskih cestah ter bo po-
vezala vse gorenjske občine 
in občino Logatec, opremila 
z enotnimi usmerjevalnimi 
tablami za kolesarje. 

»Turistov ne zanimajo re-
gijske meje, še manj občin-
ske. Meja ne pozna niti na-
rava,« je ob podpisu pogod-
be poudaril Stevo Ščavničar, 
direktor Razvojne agenci-
je Zgornje Gorenjske, ki je 
pripravila projekt, katere-
ga poglavitni namen je in-
formacija kolesarjem, ka-
tera kolesarska pot je v prvi 
vrsti najbolj varna, pa tudi 
najbolj slikovita. Informaci-
je bodo uporabnikom na vo-
ljo kot usmerjevalne table ob 
poti, kot tiskan zemljevid in 
kot zemljevid na spletu, ki se 
ga da prenesti tudi na mobil-
ne naprave.

»Izbranih je bilo kar 400 
kilometrov kolesarskih poti, 
ki bodo označene z več kot 
600 usmerjevalnimi tabla-
mi. Poti so zasnovane kro-
žno in so označene v skladu z 
najnovejšimi cestnopromet-
nimi predpisi,« pojasnjujejo 
in poudarjajo, da je cilj mini-
strstva, da bo imela Slovenija 

do leta 2023 zgrajeno mrežo 
več kot tisoč kilometrov dr-
žavnih in regionalnih kole-
sarskih poti ter da bo posta-
la kolesarjem prijazna drža-
va. Do sedaj je bilo zgrajenih 
in urejenih približno 260 ki-
lometrov državnih kolesar-
skih povezav. Prva, 109 kilo-
metrov dolga daljinska kole-
sarska povezava je bila zgra-
jena od Rateč do Ljubljane. 
Letos je v načrtu odprtje po-
vezave od Ljubljane do mej-
nega prehoda Obrežje, in si-
cer po dolini Krke in dolini 
Save, v naslednjem letu pa 
od Maribora oz. avstrijske in 
madžarske meje do Kopra 
oz. meje s Hrvaško in Italijo. 
Cilj ministrstva je vzpostaviti 
t. i. kolesarski križ, na podo-
ben način kot je avtocestni. 
Na kolesarski križ se bodo 
navezovale posamezne regi-
onalne kolesarske poti, je po-
jasnil minister Gašperšič in 

napovedal, da bo Slovenija 
za dosego tega cilja nameni-
la okoli 300 milijonov evrov, 
in sicer iz evropskega sklada 
za regionalni razvoj, držav-
nega proračuna in občinskih 
proračunov. 

Velike cilje bomo dosegli 
le povezani, poudarja Stevo 
Ščavničar, direktor Razvoj-
ne agencije Zgornje Gorenj-
ske, kjer so z delom na pro-
jektu začeli pred dvema leto-
ma. »Vzpostavili smo stro-
kovno skupino, v kateri so 
ljudje, ki se s kolesarstvom 
ukvarjajo poklicno, vodi pa 
jo Andrej Zalokar. Najprej 

smo zbrali podatke o vseh 
kolesarskih izletih, ki smo 
jih našli na promocijskem 
materialu, jih vnesli v GIS 
in nato oblikovali optimalno 
mrežo.«

Ob tem je poudaril, da bo 
v nadaljevanju treba poskr-
beti za promocijo gorenj-
skega kolesarskega omrež-
ja kot turističnega produk-
ta, opremiti in usposobi-
ti gostince, da bodo dobi-
li status kolesarju prijazne-
ga postajališča, in omrež-
je opremiti s polnilnicami 
za električna kolesa, kate-
rih uporaba strmo narašča.  

Kolesarsko povezovanje
Minister za infrastrukturo vlade v odhajanju Peter Gašperšič je s predstavniki vseh gorenjskih občin in 
Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske v petek podpisal dogovor o sodelovanju pri projektu označevanja 
gorenjskega kolesarskega omrežja.

Minister za infrastrukturo vlade v odhajanju dr. Peter Gašperšič in direktor Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske Stevo Ščavničar ob podpisu pogodbe, v ozadju gorenjski 
župani, prav tako podpisniki te pogodbe. / Foto: Gorazd Kavčič

Minister vlade v odhajanju Gašperšič je poudaril, da 
ministrstvo podpira kolesarstvo, predvsem kot obliko 
mobilnosti. Za dnevno mobilnost so pomembna 
predvsem kakovostna kolesarska omrežja znotraj mest 
in zalednih naselij, ki morajo biti zvezna, neposredna, 
udobna, privlačna, predvsem pa varna, je dodal.

Simon Šubic

Kranj – Z Mestne občine 
Kranj (MOK) so sporoči-
li, da so bili v zadnjih dneh 
priča več namernim vandal-
skim dejanjem, zaradi kate-
rih uporaba koles na neka-
terih postajah sistema KR-
sKOLESOM ni bila mo-
goča. Ob tem opozarjajo, 
da ne bodo dovolili, da ne-
kateri posamezniki s svo-
jo objestnostjo uničujejo 
skupno premoženje pre-
bivalcev Kranja, zato me-
ščanke in meščane prosi-
jo, da o dejanjih vandaliz-
ma, objestnosti in drugih 
zlorab, ki jih opazijo, redno 

obveščajo klicni center na 
AMZS in Turistično-infor-
macijski center (TIC) Kranj 
na telefonsko številko (04) 
238 04 50, ki je izpisana 
tudi na vseh postajah. 

Zaradi namernega van-
dalizma v zadnjih dneh 
uporaba koles na nekate-
rih postajah ni bila mogo-
ča. »Nekateri posamezni-
ki so jih skušali namerno 
poškodovati ali celo trajno 
uničiti, z njimi ravnali ma-
lomarno in na druge nači-
ne kršili pogoje uporabe. 
Najbolj priljubljena tarča 
vandalov so nova električ-
na kolesa, ki jih imajo pred-
vsem mlajši uporabniki za 

poceni nadomestek mo-
tornega kolesa. S svojo ob-
jestnostjo zato najbolj ško-
dijo veliki večini meščank 
in meščanov, ki sistem KR-
sKOLESOM uporablja za 
vsakodnevne opravke, in 
uničujejo njihovo skupno 
premoženje,« so pojasnili 
na MOK.

Zanimanje za sistem za 
izposojo koles KRsKOLE-
SOM, ki je s pomočjo občin-
skih, evropskih in donator-
skih sredstev začel delovati 
lani spomladi, sicer prese-
ga pričakovanja, saj je bilo 
samo letos že več kot osem-
najst tisoč izposoj, ugota-
vljajo na MOK. »Sistem 

KRsKOLESOM ima ključ-
no vlogo pri povečanju 
trajnostne mobilnosti. Po-
membno prispeva k zmanj-
šanju izpustov ogljikovega 
dioksida, s tem pa čistejše-
mu zraku, od česar imamo 
korist vsi. Olajšal je tudi do-
stopnost do mestnega sre-
dišča, ki v zadnjem času be-
leži vedno večji obisk,« po-
jasnjujejo na občini.

»Projekt KRsKOLESOM, 
ki nam ga zavida marsikate-
ro slovensko mesto, bomo še 
naprej širili in nadgrajevali z 
novimi postajami in kolesi. 
Vsem skupaj nam je uspelo 
dokazati, da je Kranj vse bolj 
kolesarsko mesto, ki na po-
dročju ukrepov trajnostne 
mobilnosti sledi najboljšim 
praksam iz tujine,« še do-
dajajo na MOK. V sistemu 
KRsKOLESOM si je trenu-
tno možno izposoditi osem-
deset koles, od tega 32 elek-
tričnih. 

Namerno uničujejo kolesa
V Mestni občini Kranj opozarjajo, da zaradi namernega vandalizma  
na nekaterih postajah sistema KRsKOLESOM ni možna izposoja koles. 
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Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V nede-
ljo zvečer so Bohinjci v dvo-
rani Danica počastili 240. 
obletnico velikega dosežka 
svojih prednikov, štirih srč-
nih mož Luke Korošca, Ma-
tevža Kosa, Štefana Roži-
ča in Lovrenca Willomitzer-
ja, ki so prvi dokazano stopi-
li na vrh najvišje slovenske 
gore, očaka Triglav. S tem 
se niso za vedno zapisali le v 
zgodovino Bohinjcev in Slo-
vencev, temveč tudi v svetov-
no planinsko zgodovino, saj 
so za osem let prehiteli osvo-
jitev Mont Blanca, za 22 let 
prvi pristop na Veliki Klek in 
za 87 let prvi vzpon na Ma-
tterhorn. 

Osrednji govornik na pri-
reditvi je bil predsednik Re-
publike Slovenije Borut Pa-
hor, ki je v nagovoru pouda-
ril simbolni pomen Trigla-
va. „Mnogi simboli so nas v 
preteklosti razdvajali in celo 
ločevali. Triglav pa nas je 
vedno povezoval. Triglav je 

simbol vseh Slovencev. Vse 
od davnih časov, ko so ga 
prvič ugledali naši predni-
ki in ga povezovali s svetom 
bogov, pa vse do danes. Tri-
glav nas bo povezoval, dok-
ler bo tu, na teh tleh, sloven-
ski človek.“ Pahor je vzpon 
štirih srčnih mož primerjal 
z vzponom, ki smo ga zače-
li pred 27 leti z osamosvoji-
tvijo in razvojem Slovenije. 
„To je bil vzpon k svobodni 
ustvarjalnosti, blagostanju 
in varnosti našega naroda. 
Četverici srčnih mož je tak-
rat uspelo s skupnimi moč-
mi. Prepričan sem, da bo, 
vselej, ko bomo znali združi-
ti moči, uspevalo tudi nam.“

Vtise po prireditvi je strnil 
direktor Turizma Bohinj 
Klemen Langus, ki je dejal, 
da jim bo prireditev dala za-
gon in motivacijo, da bodo 
nadaljevali skrb za izjemno 
dediščino in bogastvo. »Tri-
glav je simbol in zato je treba 
z njim tako tudi ravnati, kot z 
goro, ki jo spoštujemo, časti-
mo in šele nato obiskujemo. 

Naša naloga je, da razbreme-
nimo Triglav in pomagamo 
tudi okolju pod Triglavom, 
ki se spopada z negativni-
mi demografskimi trendi, 
kjer nas čakajo veliki izzivi, 
spreminjanje navad, a verja-
mem, da s skupnimi močmi 
to lahko dosežemo.“

Organizacijski vodja pri-
reditve, predsednik sve-
ta Turizma Bohinj in so-
delavec RTV Slovenija Bo-
jan Traven pa je dejal, da je 

bila prireditev prvi korak k 
širšemu povezovanju Julij-
skih Alp, naslednji je vzpo-
stavitev poti Julijske Alpe in 
prizadevanje za njeno pre-
poznavnost. 

Po prireditvi so na RTV 
Slovenija premierno predva-
jali tudi dokumentarni film 
Naš Triglav, o prvem vzpo-
nu na Triglav, o ljudeh, ki ži-
vijo z njim in ob njem, zgod-
bi simbola, ki je neodtujljiv 
del identitete Slovenije.

Doma pod Triglavom
V dvorani Danica je bila v nedeljo osrednja prireditev v počastitev 240. obletnice vzpona štirih srčnih 
mož na očaka Triglav z naslovom Doma pod Triglavom, ki jo je v živo prenašala tudi RTV Slovenija.

Osrednji govornik na prireditvi je bil predsednik države 
Borut Pahor.

Andraž Sodja

Bitnje – V Bitnjah že dvanajst 
let deluje komuna za zdravlje-
nje odvisnosti društva za delo 
z mladimi v stiski Žarek. V 
društvu so v soboto pripravi-
li dan odprtih vrat. Obiskalo 
jih je več kot petdeset obisko-
valcev, med njimi tudi števil-
ni nekdanji uporabniki, ki se 
radi vračajo na kraj, kjer jim 
je z vztrajnostjo in ob pomoči 
terapevtov, svetovalcev in pri-
dnega dela uspelo najti pot iz 
začaranega kroga odvisnosti. 
Kot je povedala Ivanka Ber-
čan, predsednica in ustano-
viteljica društva Žarek ter go-
nilna sila terapevtskega in or-
ganizacijskega dela, so jih le-
tos prvič obiskali tudi iz dveh 
drugih organizacij – iz skup-
nosti Srečanje ter skupnosti 
za mamice projekta Človek, 
kot vedno pa tudi predstav-
niki občin in centrov za so-
cialno delo, predvsem Bohi-
nja in Jesenic, ki jim od za-
četka stojijo ob strani. „V cen-
tru trenutno biva pet uporab-
nikov, pripravljamo se na 
sprejem dveh novih, sicer 
pa smo vseskozi polno zase-
deni s sedmimi uporabniki. 
Potrebe so bistveno večje, a 
več ne zmoremo, sicer bi šli 

na škodo uporabnikov. Pot-
rebe se spreminjajo, vedno 
več je nesamostojnih odvis-
nikov ali takšnih s pridruže-
nimi psihičnimi težavami,“ 
pravi Ivanka Berčan, ki si si-
cer že več let prizadeva tudi 
za ureditev podobne komu-
ne za dekleta. Komuna Žarek 
je sicer pri zdravljenju odvi-
snosti zelo uspešna, z nizko 
stopnjo povratka, kar pripi-
sujejo sistematičnemu delu 
z odvisniki, ki jim pomaga-
jo prekiniti s preteklostjo in 
postaviti nove čvrste temelje 

za nadaljnje življenje. Štirje 
nekdanji uporabniki so da-
nes tudi aktivni prostovoljci, 
eden izmed uporabnikov pa 
je začel novo življenje z aktiv-
nim delom v komuni, od ko-
der je že več mesecev pred za-
ključenim programom hodil 
v službo, potem pa se s pri-
hranki tudi uspešno osamo-
svojil. Kot še pove Berčanova, 
zasvojenost narašča, pred-
vsem pa se spreminjajo ob-
like zasvojenosti. „Zasvoje-
nosti z eno substanco sko-
raj ni več, prihajajo totalne 

mešanice, tako zdravil, alko-
hola, kjer mladi nimajo no-
bene mere več, in metamfe-
taminov in druge nove kemi-
je, obenem pa gre pogosto 
za povsem brezobzirne lju-
di, trpeče egoiste. Veliko pa 
je tudi težav s konopljo, pred-
vsem v primerih, kjer ta pos-
tane sprožilec psihičnih bo-
lezni – shizofrenije.“

Skupnost Žarek za pomoč 
zasvojencem pripravlja tudi 
pogovorne ure sprejemne-
ga centra na različnih loka-
cijah.

Žarek še naprej svetilnik upanja
Tudi letos so v komuni društva Žarek v Bitnjah pri Bohinjski Bistrici pripravili dan odprtih vrat, kjer so 
obiskovalci lahko spoznali delovanje komune za zdravljenje odvisnosti, ki se lahko pohvali tudi z dobro 
opremljeno mizarsko delavnico.

Dan odprtih vrat društva Žarek / Foto: Društvo Žarek

Urša Peternel

Jesenice – Država oziroma 
njena Direkcija RS za infra-
strukturo obnavlja regional-
no cesto skozi Jesenice na od-
seku od bolnišnice do zdra-
vstvenega doma. Dela bi mo-
rala biti zaključena že do sre-
dine leta, a se je zapletlo. Kot 
so pojasnili na direkciji, pro-
jekt zaradi težav s pridobiva-
njem zemljišč poteka poča-
sneje, kot je bilo predvide-
no. Opravljena je manj kot 
tretjina del, doslej jim je us-
pelo urediti cesto, pločnike, 

odvodnjavanje, prometno 
opremo in cestno razsvet-
ljavo, prav tako so položili 
komunalne vode (elektriko, 
vročevod, vodovod in teleko-
munikacijske vode). Zatak-
nilo pa se je pri gradnji no-
vega mostu čez potok Jese-
nica. »Gradnja novega mo-
stu je začasno ustavljena. Z 

lastniki zemljišč trenutno 
poteka usklajevanje dogovo-
ra, saj je bila zoper Direkci-
jo RS za infrastrukturo vlože-
na tožba zaradi motenja po-
sesti,« so pojasnili na direk-
ciji, kjer so kot nov rok za do-
končanje del zdaj navedli 31. 
december 2018. Pogodbe-
na vrednost projekta je sicer 
dobrih 1,4 milijona evrov, od 
česar bo približno pol milijo-
na evrov krila Občina Jeseni-
ce iz svojega proračuna. 

Obnova magistralne ceste 
R2 je ena najpomembnejših 
investicij v cestno infrastruk-

turo v občini Jesenice v zad-
njem času. Na Občini Jeseni-
ce so se za obnovo najbolj kri-
tičnih delov ceste trudili vrsto 
let. Doslej je država že obno-
vila odseka Hrušica–Splošna 
bolnišnica Jesenice in Resta-
vracija Turist–Petrol na Koro-
ški Beli. Zgrajeno je bilo tudi 
novo krožišče na Hrušici.

Težave z zemljišči 
pri gradnji ceste
Pri obnovi regionalne ceste skozi Jesenice se 
je zapletlo, saj je bila zoper Direkcijo RS za 
infrastrukturo vložena tožba zaradi motenja 
posesti.

Obnova regionalne ceste skozi Jesenice je zaradi tožbe 
začasno ustavljena.

Sp. Senica – Društvo ljubiteljev starin Gare je imelo pretek-
lo soboto v načrtu organizacijo pete dirke z garami, ki pa je 
zaradi slabega vremena ni bilo. Odločili so se za odpoved in 
sporočajo, da bo znova prihodnje leto.

Dirke z garami letos ne bo

Žiri – V sklopu posodabljanja proizvodnih prostorov je druž-
ba Poclain Hydraulics letos poleg nakupa sodobnih strojev in 
naprav poskrbela tudi za novo računalniško in programsko 
opremo. Zato so se odločili svoje rabljene računalnike, ki so še 
vedno uporabni, podariti šolam in drugim organizacijam, za 
katere nakup računalnika predstavlja velik finančni zalogaj, ki si 
ga ne morejo zlahka privoščiti. Več kot šestdeset računalnikov 
so tako že ob koncu minulega šolskega leta podarili izobraževal-
nim ustanovam, dobrodelnim organizacijam in prostovoljnim 
gasilskim društvom. Več kot polovico računalnikov so prejeli v 
Srednji šoli za strojništvo v Šolskem centru Škofja Loka, četrtino 
Osnovna šola Žiri, preostale pa Karitas in lokalni prostovoljni 
gasilski društvi iz Žirov, so pojasnili v Poclain Hydraulics.  

Računalnike podarili izobraževalnim ustanovam

Jesenice – S prvim septembrom je vršilka dolžnosti ravnate-
ljice Srednje šole Jesenice postala Monika Lotrič. Doslej je 
opravljala delo pomočnice ravnateljice. Dosedanja ravnateljica 
Andreja Vehar Jerman, ki je šolo vodila štiri leta, je petletni 
mandat predčasno zaključila in ostaja na šoli kot profesorica 
strokovnih predmetov.

Vršilka dolžnosti ravnateljice Srednje šole Jesenice
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Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica 

Komunala Radovljica, d.o.o. objavlja prosto delovno mesto: 

SMETAR (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• II. stopnja strokovne izobrazbe,
• vozniško dovoljenje B kategorije,
• fizične sposobnosti,
• znanje slovenskega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazili  
pošljejo v 10 dneh po objavi na naslov: Komunala Radovljica,  
d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica z oznako »Prijava  
na razpis«.

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Milan Sajo-
vic v družbo Hit Alpinea pri-
haja iz skupine Union hote-
li, kjer je zadnja štiri leta vo-
dil hotelsko in gostinsko po-
slovanje ter upravljanje z ne-
premičninami. Pred tem je v 
isti družbi več let deloval na 
področju marketinga in pro-
daje, bogate izkušnje pa ima 
tudi iz hotelskih operativnih 
pozicij doma in v tujini, so 
pojasnili v družbi Hit. 

Kot je dejal na ponedelj-
kovi novinarski konferen-
ci, nove priložnosti za ra-
zvoj družbe Hit Alpinea 
vidi v tesnejšem povezova-
nju poslovnih ciljev z matič-

no družbo Hit, v boljšem iz-
koriščanju sinergij s preos-
talimi hoteli v skupini in v 
ustreznem pozicioniranju 
na trgu. »Posvetili se bomo 
razvoju produktov turizma 
z višjo dodano vrednostjo, 

ki bodo skupaj z vpeljavo so-
dobnih orodij za marketing 
in prodajo omogočili dose-
ganje dobrih rezultatov po-
slovanja,« je pojasnil svojo 
vizijo vodenja podjetja. 

Povedal je še, da želijo v 
prihodnje spreminjati ce-
novno politiko, kar pome-
ni, da bodo cene postopoma 
še zviševali – v preteklih treh 
letih so se povprečno za de-
set odstotkov. »Seveda pa bo 
gost pripravljen plačati višjo 
ceno, če bo začutil, da je pro-
dukt tega vreden,« dodaja in 
napoveduje stalna vlaganja v 
hotelsko infrastrukturo. Kot 
je še pojasnil, bodo v prihod-
nje na trgu iskali še nove se-
gmente gostov, ki so bili v 

preteklosti v Kranjski Gori 
manj prisotni; v tem smis-
lu računajo predvsem na po-
večevanje tako imenovanih 
motivacijsko-doživljajskih 
potovanj v okviru poslovne-
ga turizma.

Pri tem dodaja, da bo druž-
ba še naprej intenzivno sode-
lovala pri aktivnostih za ra-
zvoj destinacije v povezavi z 
Občino Kranjska Gora in lo-
kalnimi turističnimi akter-
ji, priložnosti pa vidijo tudi v 
povezovanju v okviru skup-
nosti Julijskih Alp ter obmo-
čja na Tromeji, ki ga v Alpi-
nei prav tako vidijo kot eno 
od pomembnih prednosti, ki 
jih ponuja destinacija. »Dol-
goročno želimo postati sino-
nim za kakovostno in prija-
zno storitev ter najboljše ho-
telsko podjetje v destinaciji,« 
dodaja Sajovic.

Sajovic družbo Hit Alpi-
nea prevzema v dobri po-
slovni kondiciji. Hit Alpi-
nea je namreč v zadnjih šti-
rih letih iz družbe v rdečih 
številkah prerasla v zelo so-
lidno delujočo družbo z ve-
likim potencialom, kar po-
trjujejo tudi letošnje oce-
ne poslovanja. V prvih 
sedmih mesecih letoš-
njega leta so v hotelih Hit 
Alpinea ustvarili več kot 
130.000 nočitev, s čimer 
so presegli tako rezultat iz 
istega obdobja lani kot tudi 
načrtovane vrednosti. Re-
zultati tekočega poslova-
nja družbe tako izkazuje-
jo več kot 20-odstotno rast 

v primerjavi z istim obdob-
jem v lanskem letu. 

Družba Hit Alpinea tako 
ob zmernem razdolževa-
nju izpolnjuje vse zaveze, 
ki jih prinaša nov sporazum 
z bankami upnicami, je po-
jasnil Fedja Pobegajlo, zdaj 
že nekdanji direktor družbe. 
»Zadovoljni smo, da smo v 
tem času izpeljali načrtova-
ne investicije v posodobitev 

turistične ponudbe, s preno-
vami in tekočimi vzdrževal-
nimi deli bomo nadaljeva-
li tudi v jeseni. Dobre odzi-
ve gostov beležimo na ino-
vativne turistično-gostinske 
produkte, kot sta Kulinarič-
na pot po Kranjski Gori in 
Večerja treh dežel, ki smo 
ju razvili z ostalimi turistič-
nimi ponudniki na destina-
ciji.« 

Milan Sajovic na čelu Hit Alpinee
Vodenje največje kranjskogorske turistične družbe je s septembrom prevzel Kranjčan Milan Sajovic. Njegov predhodnik Fedja 
Pobegajlo v družbi ostaja kot vodja strateškega trženja. 

Nekdanji in novi direktor družbe Hit Alpinea: Fedja 
Pobegajlo in Milan Sajovic / Foto: Gorazd Kavčič

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so v hotelih 
Hit Alpinea ustvarili več kot 130.000 nočitev, s čimer 
so presegli tako rezultat iz enakega obdobja lani 
kot tudi načrtovane vrednosti. Rezultati tekočega 
poslovanja družbe tako izkazujejo več kot 20-odstotno 
rast v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu.

Spremembe so med dru-
gim posledica uveljavitve 
evropske uredbe o varstvu 
osebnih podatkov. Pred-
vsem so jasneje opredelili 
razmerje med polnoletnimi 
dijaki in starši, ki bodo mo-
rali po novem dobiti pisno 
soglasje dijakov, če bodo že-
leli imeti vpogled v podat-
ke, povezane z njihovim iz-
obraževanjem. V novem šol-
skem letu širijo tudi mrežo 
šol in izobraževalnih progra-
mov, ki se bodo izvajali tudi 
v vajeniški obliki.

Z novim šolskim letom 
začne veljati nova enotna 
ureditev delovnega časa za 
učitelje v osnovnih in sre-
dnjih šolah, saj je bilo to po-
dročje doslej precej neure-
jeno, pojasnjujejo na mini-
strstvu. »Da bo ravnatelj laž-
je spremljal učiteljevo delo, 
bo moral ob začetku šolske-
ga leta določiti letni razpo-
red delovnega časa za vse za-
poslene. Z vsakim učiteljem 
bo moral narediti tudi pose-
ben individualni letni delov-
ni načrt. Delo bo moralo biti 

načrtovano tako, da učitelj 
ob koncu šolskega leta ne bo 
imel manjka ali presežka de-
lovnih ur.« Tako učitelje kot 
učence pa v prihodnjem šol-
skem letu čakajo kar tri de-
lovne sobote. V soboto, 29. 
septembra, bodo v šolah na-
domeščali 24. december in 
na ta način podaljšali novo-
letne počitnice. V soboto, 
11. maja 2019, bodo šole na-
domeščale petek, 3. maj, in 
tako podaljšale prvomajske 
počitnice. Tretjo delovno 

soboto pa so dodali zato, ker 
bi bilo sicer v novem šol-
skem letu premalo dni pou-
ka. »Pravilnik o šolskem ko-
ledarju za osnovne šole na-
mreč določa, da pouk od 1. 
do 8. razreda ne sme traja-
ti manj kot skupaj 189 dni, 
v 9. razredu pa ne manj kot 
skupaj 174 dni,« so razložili 
na ministrstvu.

Posebno pozornost so vče-
raj v šolah namenili prvošol-
cem. Slovesno je bilo tudi 
v OŠ Franceta Prešerna v 

Kranju, v katero se je po be-
sedah ravnatelja Aleša Žit-
nika letos vpisala petdeseta 
generacija učencev. Spreje-
ma prvošolcev se je udeležil 
tudi minister za infrastruk-
turo vlade v odhajanju Peter 
Gašperšič, ki jih je opomnil, 
da je prometna varnost po-
membna ne samo prvi dan 
pouka, ampak vse dni v letu. 
Ob tem jim je še zaželel, da 
bi jim prvi šolski dan ostal 
v lepem spominu. »Verja-
mem, da boste veselo nabi-
rali nova znanja in spozna-
vali nove prijatelje.« Nago-
voril jih je še direktor Javne 
agencije za varnost prome-
ta Igor Velov, saj želijo, da 
bi bili prvošolci varno vklju-
čeni v promet, šolske poti pa 
varne skozi vse leto. Ob tem 
je navedel razveseljujoč po-
datek, da se pri nas na šol-
skih poteh že več kot pet let 
ni zgodila huda prometna 
nesreča. »Želim, da bi bilo 
tako tudi v prihodnje. Ot-
roke zato naučite, kako naj 
bodo samostojni in odgovor-
ni, kar boste najlažje dosegli 
z zgledom,« je pozval starše 
prvošolcev.

V šolsko leto s številnimi novostmi
31. stran

O varnosti na šolskih poteh je otroke podučil tudi minister 
vlade v odhajanju Peter Gašperšič in prvošolcem zaželel 
nepozaben prvi šolski dan. / Foto: Primož Pičulin

Žiri – Z več dogodki se bodo ob 50. obletnici njegove smrti in 
125. obletnici njegovega rojstva v Žireh spomnili duhovnika in 
glasbenika Jerneja Seljaka oziroma dona Kosta Selaka. Občina 
Žiri, Župnija Žiri, Muzejsko društvo Žiri in Društvo Šmarnični 
romarji ob obletnicah pripravljajo štiri dogodke, ki se bodo 
zvrstili od 6. do 9. septembra. V četrtek ob 19. uri bodo v 
Kulturnem središču Stare Žiri pripravili Lenčkov večer Don 
Kosti v spomin. Na večeru bodo sodelovali: Marija Stanonik, 
Franc Križnar, Petra Leban Seljak, Miha Naglič in kot posebni 
gost Darij Erznožnik. V petek ob 19. uri bodo v farni cerkvi sv. 
Martina blagoslovili spominsko ploščo donu Kostu, ob 19.30 
sledi odprtje razstave o življenju in delu dona Kosta Selaka 
v Galeriji v zvoniku. V soboto ob 18. uri bodo odkrili še spo-
minsko ploščo na njegovi rojstni hiši v Sovri, v nedeljo pa bo 
pri maši ob 9. uri cerkveni mešani pevski zbor Antona Jobsta 
pod vodstvom Antona Čadeža zapel nekaj skladb dona Kosta.

V spomin na dona Kosta Selaka

Žirovnica – Ob dvajsetletnici 
obstoja samostojne obči-
ne bodo v Žirovnici podelili 
priložnostna priznanja ob-
čanom občine Žirovnica, 
skupini občanov, društvom 
ter drugim organizacijam 
in skupnostim s sedežem v 
občini Žirovnica za izjemne 
dosežke, ki so pripomogli k 
razvoju ali prepoznavnosti 
občine v času od njene usta-
novitve. Razpis je objavljen 
na spletni strani občine, pre-
dloge zbirajo do vključno 12. 
septembra.

Priznanja ob 
dvajsetletnici občine

Tržič – KUD Načeta paleta 
vabi na odprtje skupinske 
razstave z naslovom Cenzu-
rirano v petek, 7. septembra, 
ob 19. uri v Kulturnem centru 
Tržič. Člani društva se tok-
rat spoprimejo s pojmom 
cenzure, poimenujejo se za 
cenzorje ter sami nad sabo 
izvedejo samocenzuro ali pa 
gredo v popolnoma naspro-
tno, necenzurirano smer. Kaj 
se zgodi, ko skupina umetni-
kov sama cenzurira lastna 
dela? Kje postavijo mejo? 
Razstava bo osvetlila tudi 
družbeno kritičen pogled 
in avtorjem za čas razstave 
podarila glas ter potencialen 
vpliv na lokalno okolje in raz-
mišljanje. Razstavo bo odprl 
tržiški slikar Vinko Hlebš. 
Ogled razstave je primeren 
za odraslo publiko.

Odprtje skupinske 
razstave Cenzurirano

KRATKE NOVICE
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Medvode – Občina Medvode 
je sredi junija že tretjič obja-
vila javno naročilo za uredi-
tev tržnice, parka in večna-
menske ploščadi v Medvo-
dah, ki je bilo tokrat uspeš-
no. V roku so dobili štiri po-
nudbe v vrednosti od nekaj 
manj kot 829 tisoč evrov do 
dobrih 1,2 milijona evrov. 
Javno naročilo so oddali naj-
cenejšemu ponudniku, to je 
Gorenjski gradbeni družbi. 
Njihova ponudba je v višini 
828.948,29 evra, kar je še 
vedno nekaj več od ocenjene 
vrednosti investicije.

Ureditev tržnice, mestne-
ga parka in večnamenske plo-
ščadi v Medvodah je predvide-
na ob Medvoški cesti, v delu 
med Cesto komandanta Sta-
neta in lokalno cesto Medvo-
de–Vikrče. Novogradnja bo 
namenjena osrednjim cen-
tralnim dejavnostim ter zadr-
ževanju na javnem prostoru. 
Velikost območja je 7335 m2. 

Na osrednjem delu se 
predvideva ureditev tržne-
ga prostora, ki zajema od-
prt in pokrit tržni prostor z 
manjšim gostinskim lokalom 
z letnim vrtom in javnimi sa-
nitarijami. V ozadju tržnične-
ga prostora bo linija dreves. 

Odprti prostor tržnega prosto-
ra bo urejen kot utrjene površi-
ne, kjer bodo premične stojni-
ce, in kot zelene površine z av-
tohtonimi rastlinskimi vrsta-
mi. Večnamenska ploščad bo 
v križišču med Medvoško ces-
to in Cesto komandanta Sta-
neta in bo namenjena občas-
nim javnim prireditvam, pozi-
mi postavitvi montažnega dr-
sališča, sicer pa rolanju, igra-
nju ... Na zahodnem delu plo-
ščadi bodo stopnice, ki bodo 
vodile do tržnice in bodo lah-
ko služile tudi za posedanje ali 
tribune v času prireditev. Med 
ploščadjo in obstoječim objek-
tom na vzhodni strani se bo 

uredila zazelenjena brežina 
z novimi drevesi. Obstoječa 
lipa v križišču se bo ohranila. 
Zahodno od tržnice bo ume-
ščen mestni park, ki bo obdan 
z zelenimi površinami, v osre-
dnjem delu so predvidena po-
samezna igrala za otroke v sen-
cah obstoječih in novih dreves, 

ob robu parka bodo klopi, koši 
za smeti, svetilke ter ploskov-
na fontana.

Terminski plan gradnje še 
ni znan, na Občini Medvode 
pa pojasnjujejo, da pričakujejo 
začetek del še letos, zaključek 
pa prihodnje leto. Dela bodo 
potekala v eni fazi. »Samo 

javno naročilo ni bilo razde-
ljeno na faze, torej bo izvajalec 
dela izvedel v eni fazi, kasneje 
(prihodnje leto) pa sledi še po-
stavitev otroških igral in hor-
tikulturna ureditev, ki ni bila 
vključena v to javno naročilo 
in izvajalec še ni znan,« so še 
povedali na Občini Medvode.

Medvode z novo podobo
Izbran je izvajalec za ureditev tržnice, parka in večnamenske ploščadi v 
Medvodah. Začetek gradnje še letos, projekt naj bi bil končan prihodnje leto.

Mateja Rant

Žiri – »Sedemdeset let smo 
gradili M Soro in rasli korak 
za korakom. Spoštovali smo 
tradicijo, kar pa ne pomeni, 
da bomo jutri delali kot vča-
sih ali kot delamo danes, ves 
čas smo tudi inovativni,« je 
na praznovanju sedemdese-
tletnice podjetja M Sora po-
udaril direktor Aleš Dolenc. 
Razložil je, da nikoli niso 
ubirali uhojenih poti, nji-
hove odločitve so bile vedno 
drugačne, z mislijo na pri-
hodnost, »a obenem dobro 
premišljene s poslovno filo-
zofijo, ki ji pravimo zdrava 
kmečka pamet«.

Začetki M Sore segajo v 
leto 1948, ko so po ukazu 
partije ustanovili Kmetij-
sko nabavno prodajno za-
drugo Žiri, je spomnil pred-
sednik zadruge M Sora An-
ton Kokelj. »Zadruga je tak-
rat delovala kot podaljša-
na roka države, ki je imela 
cilj kmete združiti v kolho-
ze. Zadružniki v Žireh so 
kmalu uvideli, da to ni pra-
va pot, in ker so bili iznaj-
dljivi in so razmišljali s svo-
jo pametjo, je zadruga zras-
la v trdno, poslovno uspeš-
no podjetje z 220 zaposleni-
mi in 30 milijoni evrov le-
tnega prometa.« Danes za-
druga poleg osnovne dejav-
nosti odkupa in prodaje ži-
vine, mleka in mesa ter na-
bave reprodukcijskega ma-
teriala za kmetijstvo razvija 
še splošno trgovsko dejav-
nost in je tako postala prvi 
in največji trgovec v kraju; 
razvijajo še mizarsko dejav-
nost in so vodilni ponudnik 
materialov za proizvodnjo 

oken. »Poslanstvo zadruge 
je nuditi dolgoročno social-
no varnost vsem zadružni-
kom in zaposlenim ter po-
sledično vsem poslovnim 
partnerjem,« je še dodal 
Kokelj. Ob tem je žirovski 
župan Janez Žakelj pouda-
ril, da je M Sora s svojim ra-
zvojem pomembno vpliva-
la tudi na razvoj kraja, zato 
je njihov jubilej praznik za 
vse Žirovce. Po višini letnih 
dohodkov so tretje največ-
je podjetje v Žireh, po šte-
vilu zaposlenih pa četrto. 
»Nagrajujete inovativnost 
ter vlagate v razvoj in širitev 
proizvodnje, kar je znak, da 
vas uspehi ne uspavajo,« je 
dejal župan, ki verjame, da 
so izkušeno vodstvo ter ino-
vativni in predani zaposleni 
jamstvo tudi za nadaljnji us-
pešni razvoj. 

Predsednik Zadružne zve-
ze Slovenije Peter Vrisk je 
spomnil, da ima zadružniš-
tvo na Slovenskem že sto-
petdesetletno tradicijo. »V 
zadrugah ne zidamo gradov 
v oblakih, ampak delamo na 
dolgi rok,« je poudaril Vrisk 
in dodal, da je pohvalno, da v 
M Sori poleg osnovne dejav-
nosti razvijajo tudi lesno de-
javnost. »Skoraj vsako leto 
odpiramo kakšno novo pro-
izvodno halo, zato smo se 
šalili, da je že skoraj polovi-
ca Žirov M Sora.« Aleš Do-
lenc je priznal, da pri njiho-
vem poslovanju ne gre ved-
no vse po načrtih, a kljub 
temu imajo ob jubileju ve-
liko več razlogov za ponos 
kot za obžalovanje. »S skup-
nim delom smo dosegli ve-
lik uspeh, ki pa od nas ter-
ja tudi veliko odgovornost 

do vseh, ki smo del podjetja 
in zadruge, predvsem pa do 
naših mlajših sodelavcev in 
prihodnjih generacij zadru-
žnikov.« Pripadnost podje-
tju, odgovornost do zaposle-
nih ter skrb za okolje in ra-
zvoj kraja bodo ostale njiho-
ve vrednote tudi v prihodnje, 
je obljubil Dolenc. »Seveda 
bomo še naprej spoštovali 
tradicijo, saj je le na trdnih 
temeljih mogoče zgraditi ve-
liko hišo, in teh smo v pre-
teklosti zgradili že mnogo.« 
Ob teh besedah se mu je na 
odru pridružil biatlonec Ja-
kov Fak, saj njegovo novo 
hišo krasijo okna M Sora. 
»Ponosen sem, da so vaša 
okna moj pogled v svet,« se 
jim je ob tem še enkrat zah-
valil dobitnik srebrne me-
dalje na olimpijskih igrah v 
Pjongčangu.

Polovica Žirov je M Sora
Pod sloganom 70 let tradicije in inovativnosti so pretekli petek zaznamovali okrogli jubilej žirovskega 
podjetja M Sora, ki gradi na tradicionalnih vrednotah, a obenem ves čas stremi k drugačnosti in 
inovativnosti.

Peter Vrisk (desno) je Alešu Dolencu (levo) in Antonu Koklju ob jubileju za njun prispevek  
k razvoju zadružništva v slovenskem prostoru podaril sliko sto let stare ljubljanske hiše,  
v kateri je sedež zadružne zveze. / Foto: Gorazd Kavčič

Pogled na prihodnjo novo podobo centra Medvod, ki vključuje tudi ureditev tržnice.
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Ana Šubic

Martinj Vrh – Slovesnost, ki 
pri Potočnikovih v Martinj 
Vrhu vselej poteka prvo ne-
deljo v septembru, je name-
njena spominu na boj go-
renjskih partizanov proti 
okupatorju ter ustanovitev 
Škofjeloškega odreda in Go-
renjskega vojnega območja 
septembra 1944. »Sodoben 
čas prinaša številne nove iz-
zive, s katerimi se soočamo 
vsi mi, vsaka generacija po 
svoje. Vrednote NOB utrju-
jejo našo narodno zavest in 
našo povezanost. Zato mora-
mo obujati spomine na ta del 
zgodovine in ohranjati spo-
menike in obeležja tega tež-
kega obdobja. To nas utrjuje 
za nove preizkušnje,« je de-
jal slavnostni govornik Me-
tod Dragonja, nekdanji pred-
sednik uprave Leka in nek-
danji gospodarski minister. 
Dragonja je sicer po mate-
ri selški rojak, njegove kore-
nine segajo k Podgrivarju v 
Davčo. Da ne smemo poza-
biti na tisto, kar so predniki 

storili v odporu proti okupa-
torju, sta med drugim pou-
darila tudi predsednik Zdru-
ženja borcev (ZB) za vrednote 
NOB Škofja Loka Štefan Ka-
lamar in predsednik občinske 
organizacije Železniki Viktor 
Potočnik. Neizpodbitno je, da 
je samostojna Slovenija sko-
vana na temeljih partizan-
skega odporniškega gibanja 
v NOB, je poudaril Kalamar.

Na srečanju so podelili tudi 
priznanja zaslužnim članom. 
Zlato plaketo Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Slo-
venije je prejel Ivan Križnar, 
ki je med drugim soavtor knji-
ge o partizanskem šolstvu na 
Škofjeloškem. Srebrno pla-
keto so podelili Planinskemu 
društvu Škofja Loka, ki vsa-
ko leto ob počastitvi dražgo-
ške bitke organizira Pohod 
po poti Cankarjevega bataljo-
na s Pasje ravni v Dražgoše, 
prihodnje leto bo že štiride-
seti. Franc Rupnik pa je prejel 
zahvalo ZB za vrednote NOB 
Škofja Loka za vestno opra-
vljanje dela praporščaka v ži-
rovski organizaciji.

Vrednote NOB 
utrjujejo zavest
Na Puču v Martinj Vrhu je bilo v nedeljo 
tradicionalno srečanje borcev gorenjskih 
partizanskih enot ter članov in prijateljev 
Združenja borcev za vrednote NOB.

Slavnostni govornik na Puču je bil Metod Dragonja.
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Vodice – Ob občinskem 
prazniku se v občini Vo-
dice tradicionalno odvije 
več kot dvajset športnih, 

kulturnih in družabnih 
prireditev in tudi letos je 
tako. Pestro športno do-
gajanje se je začelo že av-
gusta, saj so si obiskovalci 
lahko ogledali košarkarski, 

teniški, balinarski in šaho-
vski turnir.

V petek, 7. septembra, lah-
ko brezplačno obiščete Roc-
kfest Vodice 2018. Z vami 
bodo zasedbe Elvis Jackson, 

Koala Voice, Red Hot Chi-
li Peppers tribute band Ri-
tam Sex-i-ja in Purple Panic 
Lady. 

V soboto, 8. septembra, se 
bo v Kulturnem domu Vodi-
ce ob 9. uri začel četrti Ex-
-tempore Vodice, ki letos 
nosi naslov Dragulji prete-
klosti.

V nedeljo, 9. septembra, 
vas občina vabi na 18. Ko-
pitarjeve dneve, s katerimi 
se bodo v Vodicah pokloni-
li našim velikim kulturni-
kom. Na ogled bo tudi raz-
stava Slovanske knjižnice in 
Knjižnice Vodice o velikem 

domoljubu, politiku in pi-
satelju dr. Valentinu Zarni-
ku. Osrednja proslava, slav-
nostna seja s podelitvijo ob-
činskih priznanj, pa bo v po-
nedeljek, 10. septembra, ob 
19. uri v Kulturnem domu 
Vodice.

V sredo, 12. septembra, 
bodo pred občinsko stavbo 
zasadili cepič mariborske 
stare trte, tri dni kasneje, v 
soboto, 15. septembra, pa se 
bo na Skaručni odvijala pri-
reditev Vesela harmonika 
– tekmovanje v igranju na 
frajtonarico in zabavno dru-
ženje. Na Selu pri Vodicah 
bo ta dan potekal 23. Gorski 

kronometer na Rašico. V so-
boto, 22. septembra, pa se 
bodo na sedmi kolesarski 
dirki Velika nagrada Obči-
ne Vodice pomerili najbolj-
ši slovenski in tuji kolesarji, 
potekalo pa bo tudi občinsko 
tekmovanje. 

Občinsko praznovanje 
bodo v Vodicah zaključili 
kulturno obarvano, in sicer 
bo 30. septembra v Utiku 
gledališka predstava Niti tat 
ne more pošteno krasti in 7. 
oktobra prireditev ob med-
narodnem dnevu starejših.

Podrobnosti o dogodkih 
so na voljo na občinski sple-
tni strani.

Pestro dogajanje ob prazniku
Občina Vodice v nedeljo, 9. septembra, praznuje svoj triindvajseti rojstni dan. Slavnostna seja 
občinskega sveta s podelitvijo priznanj bo večer pozneje, 10. septembra, v Kulturnem domu Vodice.

V soboto, 8. septembra, se bo v Kulturnem domu Vodice začel četrti Ex-tempore Vodice, ki 
letos nosi naslov Dragulji preteklosti. / Foto: Občina Vodice

V soboto, 22. septembra, se bodo na sedmi kolesarski dirki 
Velika nagrada Občine Vodice pomerili najboljši slovenski 
in tuji kolesarji. / Foto: Občina Vodice

Jasna Paladin

Vodice – Slavnostno odprtje 
vrtca je bilo sicer načrtovano 
že te dni, a čeprav so se dela 
nekoliko zavlekla in bodo 
dokončana v drugi polovici 
septembra, veselja zaposle-
nih, staršev in njihovih ot-
rok to ne zmanjšuje.

Kar 1,3 milijona evrov vre-
dna investicija, ki se je zače-
la v začetku letošnjega leta, 
bo namreč razrešila prostor-
sko stisko otrok in zaposle-
nih. Vrtec bo pridobil dob-
rih petsto kvadratnih metrov 
novih prostorov, še dodatnih 
dvesto v obstoječi zgradbi pa 
bodo preuredili. Poleg večje 

kuhinje bodo pridobili še 
dve igralnici za otroke v sta-
rostni skupini od pet do šest 
let, športno igralnico, novi 
bodo prostori za zaposlene, 
povečali bodo tudi pralnico 
in pridobili prostore za skla-
dišča in arhiv. Poleg notra-
njih prostorov bo vrtec kma-
lu bogatejši tudi za zunanje 
igrišče na novo pridoblje-
nem zemljišču ob vrtcu.

Glavnino del so gradbeni 
delavci opravili poleti, ko je 
bilo v vrtcu tudi najmanj ot-
rok in so varstvo zanje lahko 
organizirali v enotah v Uti-
ku in na Skaručni. Kot nam 
je povedal župan Aco Franc 
Šuštar, so za projekt dobili 

tudi dvesto tisočakov iz Eko 
sklada, nova naložba pa naj 
bi zagotovila predšolsko os-
krbo vsem otrokom v obči-
ni, v kateri število prebival-
cev tudi zaradi priseljevanja 
mladih družin v zadnjih le-
tih stalno raste.

Prvi kilometer 
kanalizacije že zgrajen

Gradbeni stroji pa te dni 
brnijo tudi ob cestah, saj in-
tenzivno poteka težko priča-
kovana gradnja kanalizacij-
skega omrežja. Občina Vo-
dice je skupaj z Ljubljano in 
Medvodami uspela pridobi-
ti kohezijski denar iz Evrop-
ske unije in državni denar za 
projekt Odvajanje in čišče-
nje odpadne vode na obmo-
čju vodonosnika Ljubljan-
skega polja. V občini Vo-
dice bodo v sklopu projek-
ta zgrajeni novi fekalni ka-
nal od Ljubljane (od gorenj-
ske avtoceste pri Šmartnem) 
do Vodic ter trije navezoval-
ni kanali do Bukovice in Uti-
ka v skupni dolžini devet ki-
lometrov. Na navedene pri-
marne kanale bo priključe-
na že delujoča sanitarna ka-
nalizacija v Vodicah ter zgra-
jena v Bukovici, Utiku in 
delu Kosez. Odpadne vode 
se bodo čistile v Centralni či-
stilni napravi Ljubljana. Na 

zgrajen sistem bo v nadalje-
vanju moč priključevati tudi 
preostale odseke iz naselij 
Vodice, Bukovica, Utik ter 
tudi Skaručne in Vojskega.

Veliki kohezijski projekt 
bo potekal v treh fazah, kon-
čan pa naj bi bil do leta 2020; 
v občini Vodice je od skupno 
devetih kilometrov prvi kilo-
meter že zgrajen. Vrednost 
projekta za občino Vodice je 
5,5, milijona evrov, od tega 
mora občina sama zagotovi-
ti 1,3 milijona.

Poleg velikih projektov 
pa v občini te dni izvajajo 
tudi vrsto manjših, a za ob-
čane nič manj pomemb-
nih. Avtobusna postajališča 

opremljajo z nadstrešnica-
mi, zamenjali so dotrajane 
vodovodne cevi v Repnjah, 
v Selu pa so zgradili hodnik 
za pešce.

Kmalu v večji in prenovljen vrtec
Nadgradnja Vrtca Škratek Svit v Vodicah se bliža koncu, še večja investicija letošnjega leta pa je velik 
medobčinski projekt izgradnje kanalizacije, ki prav tako poteka s polno paro.

Gradbena dela v vodiškem vrtcu so pri koncu in nove 
prostore bodo že kmalu napolnili najmlajši. / Foto: Gorazd Kavčič

Prvi kilometer od načrtovanih devetih kilometrov 
kanalizacije v občini Vodice je že zgrajen. / Foto: Občina Vodice

Osrednja proslava, 
slavnostna seja s 
podelitvijo občinskih 
priznanj, bo v ponedeljek, 
10. septembra, ob 19. 
uri v Kulturnem domu 
Vodice.
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Igor Kavčič

Medvode – Glasbena mla-
dina ljubljanska letos bele-
ži že 54 let delovanja. V svoj 
vsakoletni koncertni pro-
gram kot organizator ali v 
vlogi partnerja v prvi vrsti 
uvršča odlične mlade glas-
benike, komorne sestave in 
orkestre, ki svojo izvajalsko 
moč dokazujejo v različnih 
glasbenih zvrsteh – od kla-
sične glasbe in etna do so-
dobne vokalne glasbe, džeza 
in drugih področij glasbene 
umetnosti.

Jesenske serenade so le-
tos že 42. leto po vrsti uvod v 
novo koncertno sezono. Za 
letošnje Serenade so prip-
ravili štiri različne koncer-
tne večere, ki se bodo vsak 
po štirikrat zvrstili na kon-
certnih prizoriščih v Lju-
bljani, Dravogradu, Vipa-
vskem Križu, Ajdovščini in 
na štirih različnih prizori-
ščih v Medvodah. V med-
voški občini, kjer je soor-
ganizator Javni zavod So-
točje Medvode, se bodo Je-
senske serenade jutri, v sre-
do, 5. septembra, ob 20. uri 
v cerkvi sv. Janeza Krstni-
ka v Zbiljah s prvim koncer-
tom tudi začele. Predstavila 
se bo mlada harfistka Ursu-
la Aščić. Po diplomi na lju-
bljanski Akademiji za glas-
bo je z odliko magistrirala 
na Kraljevem konservatori-
ju v Bruslju, kjer je zaklju-
čila tudi podiplomski štu-
dij iz solo harfe in orkestr-
skega igranja. Je prejemni-
ca več nagrad, sodelovala je 
z orkestri iz Avstrije, Nor-
veške, Belgije in Slovenije. 
Koncert, ki ima naslov Pra-
vljični vrt, bo preplet glas-
be in poezije. Ob solističnih 
izvedbah harfe skladateljev 
Debussyja, Tournierja, Fau-
réja, Ravela in Reniéjeve bo 
Tina Uršič brala poezijo Ka-
birja, Hafisa in Rumija.

Ker so za Medvode „rezer-
virane“ srede, bo naslednji 
večer Jesenskih serenad 12. 
septembra v cerkvi sv. Petra 
in Pavla na Ladji. Na Večeru 
komornih plesov bo nasto-
pil Kvartet klarinetov A vista, 
v katerem igrajo Aljaž Kalin 
Kante, Julija Vrabec, Martina 
Strasser in David Gregorc, vsi 
študenti Akademije za glasbo 
v Ljubljani. Kvartet posega po 
nagradah tako doma kot v tu-
jini, za Radio Maribor in RTV 
Slovenija pa je posnel že več 
koncertov. Na Serenadah se 
bodo klarinetisti predstavili s 
skladbami Ferenca Farkasa, 
Gyulaija Faala Janosa, Leona 
Firšta in Astorja Piazzolle, s 
poezijo Baudelaira, Hafisa in 
Borgesa pa bo glasbo povezo-
val Dejan Pevčević.

Teden dni kasneje bo v 
Župnijski cerkvi Marijinega 
vnebovzetja v Pirničah na-
stopila Vokalno-instrumen-
talna skupina Ridiamo, v ka-
teri nastopajo: Neža Vasle 
(sopran, violina), Anja Ši-
nigoj (mezzosopran, čem-
balo), Luka Juteršek (te-
nor), Tine Bec (tenor, čem-
balo) in Jaka Mihelač (bari-
ton, kitara). Pod naslovom 
Renesančnih V – Lamentia-
mo se skrivajo skladbe Mon-
teverdija, Dowlanda, sklad-
bo Pojdam u rute pa je prire-
dil Tine Bec. S poezijo Mile 
Kačič, Neže Maurer in Ivana 
Minattija bo koncert povezo-
vala Tina Uršič.

Zadnji koncert bo v sredo, 
26. septembra, na Vaškem 
trgu v Smledniku (ob sla-
bem vremenu v Kulturnem 
domu), nastopil pa bo Dixie 
Šok Band v sestavi: Iztok Pe-
čar (klarinet), Rok Nemanič 
(trobenta), Marjan Petrej 
(pozavna), Tomo Jurak (ba-
njo), Aljoša Struga (kontra-
bas) in Miha Recelj (bobni). 
Ansambel izvaja originalne 
dixieland skladbe z začetka 
dvajsetega stoletja.

Od renesanse  
do dixielanda
Z nastopom harfistke Ursule Aščić se bo jutri 
zvečer v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Zbiljah začel 
letošnji cikel koncertov Jesenske serenade.

Igor Kavčič

Predoslje – Jurčičevega De-
setega brata so člani KUD 
Predoslje premierno upri-
zorili v juniju in že takrat 
nanizali sedem ponovitev. 
Pretekli konec tedna so do-
dali še dve, tretjo pa jim je 
v soboto odneslo slabo vre-
me. Igra se namreč odvija 
na prostem, sicer pod veliko 
platneno streho, a zvoki neu-
rja vendarle preglasijo sicer 
dobro ozvočene igralce. 

Zgodbo Desetega brata, ki 
jo je v prvi slovenski roman 
zapisal Josip Jurčič, pozna-
mo. Mladi učitelj Lovro Kvas 
pride na podeželski grad Sle-
menice poučevat tamkaj-
šnjega pobalina in se seve-
da zbliža z njegovo starejšo 
sestro Manico, okrog kate-
re se sicer trudi Marijan, sin 
graščaka z gradu Podlesek. 
Z graščakom, ta je Piškav po 
imenu, je skrivnostno pove-
zan Martinek Spak, deseti 
brat, ki med ljudmi velja za 
priljubljenega, a precej skriv-
nostnega moža. Ob vsem 
tem v pripovedi za ljudski 
glas poskrbi gostilna pri Obr-
ščaku, kjer se običajni ljudje 
pogovarjajo o tem in onem. 
Ob vinu seveda, ki še posebej 
dobro teče, kadar jih s svoji-
mi zgodbami kratkočasi va-
ški posebnež Krjavelj.

V Desetem bratu se pre-
pletajo različne človeš-
ke usode, ki pišejo zgodbe, 
tako tiste, vse do konca igre 
skrivnostne, povezane s pre-
teklostjo, kot mlade ljubezni 
in utrinki iz življenja na vasi, 
ki se dogajajo v aktualnem 
času. Dvoplastnost zgodbe 
poudarjata tudi življenje na 
gradu na eni in na vasi na 
drugi strani. Oboji razmi-
šljajo o denarju, le da prvi, 
kako ga obdržati v družini, 
drugi pa, kako ga pridobiti, 
da bi bolje živeli. Na eni stra-
ni je ljubezen, na drugi sko-
rajda kriminalna zgodba, 
včasih zmaga učena govori-
ca, spet drugič nam je bliž-
ja zdrava kmečka pamet. Ko-
nec zgodbe poznate, a vam 

živahno dogajanje na 'odru' 
razplet zgodbe prinese sko-
rajda nenadno. Ne, niti tre-
nutek nam gledalcem ni 
dolgčas.  

Še Jurčič bi se zadovoljno 
muzal

Izkušeni režiser Iztok 
Jože Basaj je za osnovo svo-
je priredbe za igro na pros-
tem vzel zadnjo dramatiza-
cijo Andreja Inkreta iz leta 
1995. Govorica naj bi bila si-
cer nekoliko arhaično knji-
žna, a jo je igralski ansam-
bel tokrat prevedel v gorenj-
sko narečje, kar je vseka-
kor prednost, tako za igral-
ce kot publiko, ki tako dobi 
bolj domač občutek. Taka je 
tudi scena. Kot da bi bili za-
res tam nekje na starem slo-
venskem podeželju. Domi-
selno postavitev gostilne na 
eni in gradu na drugi strani 
sredi dvorišča zaznamujeta 
razpelo na cestnem razpot-
ju in klopca. Tam se pravza-
prav zgodijo ključne stvari v 
predstavi. Zanimiv kontrast 
je velik video ekran v ozadju, 
ki nam da kuliso gozda, not-
ranjosti gradu, neurja ... 

Igro na domiseln način 
dopolnjujejo številne slo-
venske ljudske ter umetne 

pesmi, ki jih igralci zapojejo 
v živo ob spremljavi harmo-
nike v ozadju. Visok pevski 
potencial, ki v predstavi pre-
rašča v kvalitetno izvedbo, v 
igralskem ansamblu to vse-
kakor omogoča. Igra vsesko-
zi lepo teče, akterji skorajda 
neopazno – kadar to vloga 
zahteva, pa ravno obratno – 
prihajajo in odhajajo s pri-
zorišča, igralci nas vseskozi 
držijo v napetosti, kaj se bo 
zgodilo, uspešno pa nas tudi 
sproščajo s humornimi do-
mislicami in dovtipi.  

Pri izboru igralcev je imel 
režiser srečno roko. Jurčič 
v svojem romanu poudar-
ja človeške značaje in prav 
to je tudi ena izmed odlič-
nosti predoseljske predsta-
ve. Tako rekoč vsak igralec 
je zelo doživeto ponotranjil 
značaj lika, ki ga igra. Milan 
Bajželj je tako izvrsten Mar-
tinek Spak, deseti brat, skriv-
nosten, a hkrati dober in de-
luje, kot da ima vseskozi vse 
pod kontrolo. Težko bi našli 
boljšega Krjavlja, kot je tok-
rat Franci Kozelj – artikuli-
ran, duhovit, iskreno humo-
ren, res pravi posebnež. Svo-
ji vlogi gosposke hčere Mani-
ce in učenega mladeniča Lo-
vra v ljubezenskem zanosu v 
najlepši maniri predstavita 

Petra Žibert in Matej Logar. 
V svojem nemočnem besu 
je enkraten Damjan Dolžan 
kot Marijan. V močnejših 
vlogah navdušita še Marko 
Kavčič kot kmet Matevžek in 
Frenk Kranjec kot graščakov 
brat Dolfe, prvi kleni kmet 
zdrave kmečke pameti, dru-
gi iskreni ljubitelj dobre ka-
pljice. Kar sedemnajstčlan-
ski ansambel v ostalih vlo-
gah dopolnjujejo še Damjan 
Avguštin, Jana Ovsenik, 
Miro Zelnik, Andrej Kerč, 
Milan Perne, Slavica K. Klja-
jić, Joža Zelnik, Luka Zabret, 
Manca Šavs, pa tudi harmo-
nikar Rok Perhavc. Ekipa je 
homogena, kar je v tako ve-
likem ansamblu vselej pred-
nost. Razveseljuje dejstvo, da 
v igri nastopijo tri generacije, 
od starejših, ki s seboj nosijo 
šesti, sedmi ali osmi križ, ne-
kateri izmed njih so Desete-
ga brata v Predosljah igrali že 
pred tridesetimi leti, do mla-
de generacije, ki bodo gleda-
liški oder v Predosljah nosili 
v prihodnosti. 

Še nekaj je. V igri, ki jo 
bodo še prihodnja dva kon-
ca tedna igrali v Predosljah, 
se naužijemo lepot našega 
slovenskega jezika. V Dese-
tem bratu smo pravzaprav 
Slovenci doma.

Slovenska duša na dvorišču
V teh dneh v avtentičnem okolju župnijskega posestva v Predosljah ponovno uprizarjajo izvirno ljudsko 
igro na prostem Deseti brat Josipa Jurčiča v režiji Iztoka Jožeta Basaja. Predstava je šolski učbenik v 
spoznavanju človeških značajev, v igri pa lahko prepoznamo tudi, kakšna je pristna slovenska duša. Taki 
smo. Zato ogled igre v odlični izvedbi igralske skupine KUD Predoslje še kako priporočamo.

Homogena ekipa predstave Desetega brata iz KUD Predoslje si zasluži čisto desetko. 

Manica in Lovro, Petra Žibert in Matej Logar, se izkažeta 
tudi kot odlična pevca.

Krjavelj (Franci Kozelj) je poleg Martineka Spaka (Milan 
Bajželj) osrednji lik predstave.
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Jesenice – V četrtek, 6. septembra, bo ob 19. uri v Kosovi 
graščini odprtje likovne razstave Skozi prostor in čas magi-
strice umetnosti Klementine Golija. Predstavili bodo tudi nov 
razstavni katalog, ki ga sta ga skupaj pripravila Gornjesavski 
muzej in Galerija Velenje.

Skozi prostor in čas

Škofja Loka – Jutri, v sredo, 5. septembra, bo ob 19. uri v Gale-
riji na Gradu odprtje slikarske razstave akademskega slikarja 
Franca Novinca z naslovom Roke moje mame ob umetnikovi 
80-letnici. Franc Novinc je znan škofjeloški slikar, nekdanjega 
profesorja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje 
v Ljubljani ter častni občan Škofje Loke. Na tokratni razstavi 
predstavljajo njegova manj znana dela, slike, ki se motivno 
vežejo na Godešič, kraj, kjer se je slikar rodil, kjer se je oseb-
nostno in umetniško izoblikoval in kjer še danes živi.

Roke moje mame
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Maja Bertoncelj

Tacen – Slovenski junak sve-
tovnega pokala v slalomu na 
divjih vodah, ki je pretekli 
konec tedna potekal v Tac-
nu, je Žan Jakše iz Vikrč. 
Poskrbel je za edine sloven-
ske stopničke in Zdravlji-
co. Zmagal je med kajaka-
ši, potem ko je bil najboljši 
v petkovih kvalifikacijah, ne-
deljski spored s polfinalom 
in finalom pa je bil zaradi 
previsokega vodostaja Save 
odpovedan. Za Jakšeta je to 
prva zmaga na tekmah sve-
tovnega pokala.

Mladi kajakaš, ki je doslej 
enkrat nastopil v finalu na 
tekmi svetovnega pokala, 
je takole opisal svojo kvali-
fikacijsko vožnjo: »Nisem 
si mislil, da sem sposoben 
tako odpeljati. V spodnjem 
delu proge sem naredil raz-
liko v primerjavi z drugimi, 
zgornji del proge pa je bil 
soliden, ne pa kakšen prese-
žek. Ko sem prišel v cilj, se 
mi ni zdelo, da bi bila vožnja 
kaj posebnega, da bi lahko 
zanjo rekel, da je bila naj-
boljša v življenju, je pa bila 
čista, zanesljiva.« Dodal je, 
da se je prednost domače-
ga terena zagotovo nekoliko 
poznala, ne nazadnje je pro-
ga v Tacnu domača, le nekaj 

kilometrov od doma v Vikr-
čah. 

Novico, da je zmagal na 
tekmi svetovnega pokala, je 
izvedel doma. »Trener mi je 
poslal sporočilo, da je tekma 
odpovedana. Pripravljal sem 
se že na nedeljski polfinale. 
Bilo je presenečenje. Seveda 
sem bil vesel, čeprav bi bilo 
veselje še večje, če bi bila to 
zmaga v finalu. A zmaga je 
zmaga. Časa za proslavlja-
nje je nekaj bilo po sobotni 
podelitvi,« je dejal. V nede-
ljo zgodaj popoldne je bil že 
na poti v Španijo, kjer bo ko-
nec tedna finale svetovnega 
pokala. »Začetek sezone je 
bil zame slabši, saj se na iz-
birnih tekmah nisem uvrstil 
v reprezentanco. Sedaj sem 
za Tacen dobil priložnost in 
po tej zmagi lahko rečem, 
da je sezona kljub vsemu 
uspešna. Čaka me še tekma 
v Španiji, po vsej verjetnosti 
pa bom tekmoval še na sve-
tovnem prvenstvu v Brazi-
liji, ki bo konec oktobra. Po 
tem sledi nekaj premora in 
nato znova treningi za novo 
sezono,« je še povedal Jakše.

Odpoved tekme v Tacnu 
zaradi visokega vodostaja je 
znova pokazala, da Sloveni-
ja potrebuje sodoben objekt, 
novo sodobno progo. Kot 
možne lokacije se omenja-
jo Brežice, Hrastnik in Lju-
bljana.

V Tacnu Zdravljica 
za Žana Jakšeta
31. stran

Kranj – Slovenska mladinska reprezentanca v športnem ple-
zanju je na mladinskem evropskem prvenstvu v Bruslju v 
Belgiji osvojila sedem medalj. Mladinka Mia Krampl in kade-
tinja Lučka Rakovec sta postali mladinski evropski prvakinji v 
balvanskem plezanju, Rakovčeva je postala tudi podprvakinja 
v kombinaciji, mladinka Vita Lukan je osvojila tretje mesto in 
postala prvakinja stare celine v kombinaciji. Starejša deklica 
Betka Debevec si je v balvanih priplezala bronasto kolajno, 
kadet Luka Potočar pa je bron osvojil v kombinaciji. Najboljši 
bodo nastopili še na prihajajočem članskem svetovnem prven-
stvu v Innsbrucku, Lučka in Vita tudi na mladinskih olimpijskih 
igrah v Buenos Airesu.

Sedem medalj za mlade slovenske plezalce

Maja Bertoncelj

Kranj – V Layerjevi hiši v Kra-
nju je bilo včeraj javno žreba-
nje četrtfinalnih parov tek-
movanja za lovoriko Pokal 
Slovenije, ki bo zaznamova-
lo uvod v člansko hokejsko 
sezono 2018/19. Potekalo 
bo od jutri, 5. septembra, do 
sobote, 8. septembra, v dvo-
rani Zlato polje.

Četrtfinalne pare so žre-
bali Boštjan Trilar, župan 
Mestne občine Kranj, Jure 
Ahačič, predsednik HK Tri-
glav Kranj, in Anže Terlikar 
iz Triglavove članske ekipe. 
Žreb je ugoden za oba favo-
rita, ki sta HDD Jesenice in 
HK SŽ Olimpija. Če bosta 
obe ekipi uspešni v četrtfi-
nalu in polfinalu, se v finalu 
obeta njun novi medsebojni 
obračun. V prvem četrtfina-
lu (jutri ob 17.30) se bosta po-
merila HK Celje in HK SŽ 
Olimpija, v drugem (jutri ob 

20.30) HK MK Bled in HK 
Triglav Kranj, v tretjem (v če-
trtek ob 17.30) HDD Jeseni-
ce in HK Maribor, HK Sla-
vija Junior pa je v četrtfina-
lu prosta in je že prvi polfi-
nalist. Obe polfinalni tekmi 
bosta v petek (prva ob 17.30, 
druga ob 20.30), finale pa bo 
v soboto ob 20. uri.

Gostitelj letošnjega tur-
nirja je Hokejski klub Tri-
glav Kranj – z razlogom, saj 
v letošnji sezoni praznuje 
petdeset let delovanja. »Z 
gorenjsko trmo smo preb-
rodili različna tudi razbur-
kana obdobja, v katerih smo 
bili dvakrat celo brezdomci, 
brez dvorane. Skromni ma-
terialni pogoji in amater-
ska zagnanost sta bila stal-
na spremljevalca vzponov 
in padcev kluba, ki ima re-
gistriranih dvesto igralcev. 
Najbolj smo ponosni na 
mladino. Za prihodnost HK 
Triglav Kranj se ni bati,« je 

povedal predsednik HK Tri-
glav Kranj Jure Ahačič.

Predsednik Hokejske zve-
ze Slovenije Matjaž Rakovec 

je za konec zbrane seznanil, 
da bodo vse pokalne tekme 
prenašane preko internetne 
strani in kanala YouTube.

V Kranju za hokejski pokal
Tekmovanje za lovoriko Pokal Slovenije za novo hokejsko sezono bo od jutri do sobote v Kranju.

Četrfinalne pare je žrebal tudi igralec domačega kluba HK 
Triglav Kranj Anže Terlikar.

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi 
Telekom so odigrali tekme 
7. kroga. V Kranj je k Trigla-
vu prišel vodilni Maribor in 
visoko zmagal z 1:5.

Mariborčani so takoj zagos-
podarili na igrišču in že iz svoje 
prve priložnosti povedli z 0:1, 
polčas se je končal z 0:2. Šta-
jerci so nato v drugem polča-
su zadeli še trikrat, častni gol 
za Triglav pa je za 1:4 dal »re-
zervist« David Tijanić. »Ve-
deli smo, da bo to težka tek-
ma. Hitro smo dobili gol in 
bilo je težko. Nato smo dobi-
li še drugega. V tekmo nismo 
šli tako, kot smo se dogovorili. 

V drugem polčasu smo hote-
li nekoliko več, a so nas z dve-
ma zadetkoma popolnoma za-
ustavili. Ne bom rekel, da je re-
zultat previsok, saj so Maribor-
čani imeli še nekaj priložnos-
ti, da bi bil rezultat še višji,« je 
po tekmi povedal kapetan bor-
do-belih Luka Majcen. Dom-
žalčani so gostovali v Celju in 
remizirali z 0:0. Na lestvici so 
na petem mestu, Triglav osta-
ja osmi. Sledi 14-dnevni repre-
zentančni premor.

Nogometaši v drugi slo-
venski nogometni ligi so od-
igrali tekme 5. kroga. Roltek 
Dob je doma premagal An-
karan Postojno (4:1). Nogo-
metaši v tretji slovenski no-
gometni ligi center so odigrali 

tekme 3. kroga. Rezultati go-
renjskih ekip: Tinex Šenčur 
– Sava Kranj 2:1, Bled Hirter 
– Svoboda Ljubljana 6:3, Žiri 

– Zagorje 1:2, Brinje Grosu-
plje – Komenda 6:0. Začelo pa 
se je tudi prvenstvo v gorenjski 
članski ligi. 

Visok poraz Triglava z Mariborom

Vratar Triglava Darjan Curanović je moral kar petkrat seči  
v mrežo. / Foto: Primož Pičulin

Maja Bertoncelj,  
Jože Marinček

Kranj – Evropsko veteransko 
prvenstvo v vaterpolu, plava-
nju, skokih v vodo ter daljin-
skem in sinhronem plava-
nju se nadaljuje. Zaključena 
so tekmovanja v vaterpolu in 
skokih v vodo. 

V vaterpolskem delu tek-
movanja je Slovenija imela 
dva predstavnika, in sicer v 
kategoriji 60+ in 45+. V ka-
tegoriji 60+ je nastopila eki-
pa Veterani Triglav v postavi 

Tugo Vidic, Franci Kuhar, 
Matjaž Kodek, Bor Balder-
man, Jože Velikanje, Franc 
Nadižar, Janez Vodopivec, 
Bojan Berce, Rudi Planin-
šek, Milivoj Veličković, Iztok 
Schnabel, Dare Homar, Voj-
ko Podvršček in Brane Mi-
lovanovič pod vodstvom tre-
nerja Toma Baldermana. Za-
beležili so štiri poraze. Veli-
ko bolje je šlo veteranom ŠD 
Kranj 75 Triglav, ki so nasto-
pili v kategoriji 40+ in v pos-
tavi Roman Naglič, Branko 
Hajdinjak, Borut Nadižar, 

Gašper Stružnik, Damjan 
Podjed, Primož Troppan, 
Tadej Peranovič, Aleš Von-
čina, Blaž Rebolj, Elvir Bečič, 
Uroš Čadež, Krištof Štroma-
jer in Nikola Hajdin pod vod-
stvom trenerja Sandija Miko-
letiča in Bojana Grabca osvo-
jili tretje mesto. 

V skokih v vodo je najbolj-
šo slovensko uvrstitev s tre-
tjim mestom dosegel Aleš 
Karničnik iz Maribora. V di-
sciplini skoki s stolpa je bil 
v kategoriji od 40 do 44 let 
drugi. 

Bronasti vaterpolisti
Na evropskem veteranskem prvenstvu v vaterpolu v Kranju je ekipa 
veteranov ŠD Kranj 75 Triglav osvojila bronasto medaljo.
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Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Čas je za nov začetek
Čeprav smo še pred krat-

kim pisali in tarnali o pek-
lenski vročini, je prav na hit-
ro odšla. Poletje in počitni-
ce so (žal) mimo. Začela se 
je koledarska jesen, ki je zelo 
primerna za aktivnosti v na-
ravi, saj so temperature rav-
no pravšnje, narava pa riše 
čudovite jesenske barve. 

Jeseni se začne novo šol-
sko leto in z njim novi za-
četki številnih vodenih ak-
tivnosti. Ponudba za odra-
sle je res pestra. Lahko iz-
birate med tečaji plavanja, 
tenisa, badmintona, različ-
nih plesov, borilnih veščin, 
joge, teka ter raznoraznimi 
skupinskimi vadbami, vad-
bami, prilagojenimi za no-
sečnice, za starejše, terapev-
tskimi vadbami za ljudi z ra-
znimi poškodbami … 

Aktivnosti, ki se jih lahko 
lotite, je res veliko. Svetujem 
vam, da si izberete dejav-
nost/tečaj, ki vam je všeč, in 
jo začnete redno obiskovati. 
Tako boste imeli redno teles-
no aktivnost celo leto, tudi v 
zoprnih in mrzlih zimskih 
mesecih. Vadba vam bo pri-
nesla obilo veselja in zabave, 
nov krog znancev in dodaten 
hobi, ki vas bo razveseljeval 
in izboljšal vaše počutje in 
osebno zadovoljstvo. Vadba 
pod strokovnim vodstvom je 
tudi veliko bolj učinkovita.

Tisti, ki imate že kakšne 
aktivnosti, jih lahko zame-
njate, če ugotovite, da za-
nje niste več tako motivirani 
oz. vam ne prinašajo več ta-
kega zadovoljstva. Lahko pa 
si na seznam dodate kakšno 
novo – nikoli ni prepozno za 

učenje in spoznavanje novih 
stvari, to nas ohranja mla-
dostne.

Predlagam, da želeno ak-
tivnost poiščete po spletu ali 
v časopisu, si izberete ustre-
zno lokacijo in termin (po-
nudba je namreč raznolika) 
in začnete z vadbo. Večina 
klubov in društev začenja z 
vadbami v septembru ali ok-
tobru. Večinoma greste lah-
ko vadbo prvič samo preiz-
kusit, in če vam ne ustreza, 
imate še vedno čas, da si naj-
dete kakšno, ki vam je bolj 
pisana na kožo.

Če nimate nobenega 
predznanja, se lahko brez 
problemov priključite ka-
teri od skupinskih vadb. V 
centrih imajo različne ob-
like vadb, ki so prilagoje-
ne tudi različnim stopnjam 

zahtevnosti. Starejši si lah-
ko izberete vadbe, prilago-
jene tretjemu življenjske-
mu obdobju. Izberete si lah-
ko aerobiko ali zumbo, ki sta 
posebej popularni pri dekle-
tih, poskrbite za lepo držo 
ter močno in skladno razvi-
te mišice na vadbi pilatesa 

ali pa se udeležite malo bolj 
zahtevnih kondicijskih tre-
ningov, kjer boste pridobili 
moč, hitrost in vzdržljivost. 

Poskusite, sem prepriča-
na, da boste zase našli pra-
vo aktivnost, pri kateri boste 
vztrajali celo leto in po kateri 
se boste počutili boljše.

Jelena Justin

Ko sem na vrhu Grande 
Cir gledala proti zahodu, se 
mi je pogled ustavil na vi-
sokih sulicah, gorah zani-
mivih oblik, ki so kar vabi-
le in privabile. Gre za gorski 
masiv Odle/Geisler. Glavni 
in najvišji vrh tega gorske-
ga območja je Sass Rigais, 
3025 n. m. Tudi njegova so-
seda Fruchetta meri 3025 
metrov, a je dosegljiva le al-
pinistom. Na Sass Rigais se 
bomo povzpeli po zavaro-
vanem vzhodnem grebenu, 
sestopili pa po njegovem 
južnem pobočju.

Iz Colfosca se preko pre-
laza Gardena zapeljemo v 
Val Gardeno, tik pred S. Cri-
stino pa zavijemo desno in 
sledimo oznakam za kabin-
sko žičnico, ki nas bo pope-
ljala na Col Raiser, 2100 n. 
m. Pred nami Odle: Mala in 

Velika Farmeda, Villnösser 
Odla, sedlo Mittagsscharte, 
Mali Sass Rigais, Sass Riga-
is, Furchetta, Odla di Veldu-
ssa, Wasserhofel, Wasser-
tuhl, Campillerturm. Pog-
led nanje je fenomenalen! 

Z zgornje postaje kabin-
ske gondole se usmerimo 
na pot št. 4, ki bo izgublja-
la višino in nas pripeljala do 
koče Regensburger, 2037 n. 
m. Tik ob koči je smerokaz 
za pot št. 13, zavijemo levo in 
sledimo poti. Zložno vzpe-
njajoča se pot med idilični-
mi travniki, na katerih se 
pase živina, nas bo pripelja-
la skoraj povsem pod oste-
nja skupine Odle. Razgledi 
so dih jemajoči. Ko pridemo 
do razpotja, zavijemo des-
no in še vedno sledimo poti 
št. 13. Bližamo se melišču. 
Na vrhu strmega vzpona se 
pred nami odpre zagrušče-
na ledeniška dolina, kjer 

bomo pridobili glavni del vi-
šinske razlike. Povzpnemo 
se na sedlo med Sass Riga-
is in Furchetto. Za sedlo se 
opremimo s samovaroval-
nim kompletom, plezalnim 
pasom in čelado. Do vsto-
pa nas čaka še nekaj lažje-
ga poplezavanja, nekaj iz-
postavljenosti. Pot je ozna-
čena z rdečimi pikami in že 
smo pred vstopom v ferato, 
ki ne preseže ocene B, je pa 
izjemno zračna in zanimi-
va. Vstopni skalni skok ima 
oceno A, nato sledi nekaj 
korakov hoje in smo pred 
delom, kjer je ocena B. Pred 
nami je nekaj skob, rahlo 
prečno, ki nas vlečejo v levo. 
Na vrh tega dela je težavnost 
A/B, nato zopet sledi B. Za-
nimiv detajl je, ko pridemo 
okoli roba skale in vidimo, 
da jeklenica visi v zraku. Ja, 
kako? Kako bomo pa pripe-
ti, če je pa treba stopiti kar 
malce nižje? A to je vse le na 
prvi pogled. Ko se lotimo, ni 
nobenih težav. Do vrha te-
žavnost ne preseže več oce-
ne A/B, del vrhnje poti pa 
tudi ni zavarovan. 

Z vrha sestopimo po oz-
kem in izpostavljenem gre-
benu, ki je zavarovan, ocena 
A. Ves vršni del sestopa pro-
ti južnemu pobočju ne pre-
seže zahtevnosti A/B, pot je 
speljana po naravnih preho-
dih, je pa nekaj kar konkret-
nih vertikal. Ko doseže-
mo razpotje, kjer se zava-
rovani del konča, nas sme-
rokaz opomni, na možnost 

sestopa po srednji poti, t. i. 
Villnösser ferati, kjer zavije-
mo desno. A ta pot nas ne 
zanima. Sestopamo po juž-
nem, zagruščenem pobo-
čju, kjer je ogromno skro-
tja in grušča, zato previdno. 
Spodnji del sestopa je še za-
varovan. Najtežji del je B/C, 
ko pridemo do lesenega mo-
stička. Prečimo krušljive in 
zbite grape. Ko dosežemo 

široko in zagruščeno gra-
po, se nam z desne strani 
pridruži sestop, po katerem 
bi prišli po srednji, prečni 
poti Villnösser. Strma ses-
topna grapa je utrjena z le-
som. Zavijugamo navzdol 
in pred nami se pokaže pra-
vljična panorama masiva 
nad dolino Gardena. Ko do-
sežemo zelene travnike, na-
daljujemo mimo jutranjega 

razpotja, nato pa po poti 
vzpona sestopimo nazaj 
na Col Raiser. Tik pred ka-
binsko žičnico nas čaka ne-
kaj vzpona; a če smo zmog-
li celo turo, tudi ta zaključni 
vzpon ne bo problem. 

Nadmorska višina: 3025 m
Višinska razlika: 1050 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Sass Rigais (3025 n. m.)

Visoke sulice
Gorski masiv Odle/Geisler se nahaja med dolino Val di Funes/Funes  
in Val Gardena, v osrčju naravnega parka Puez-Odle. Eden najlepših masivov 
v Dolomitih. 

Odle špice, kot jih vidimo ob vzponu. Sass Rigais je desno od sredine fotografije.

V ferati, ki na vrh pelje po vzhodnem grebenu. / Foto: Jelena Justin

Vrh Sass Rigaisa, kot ga vidimo ob sestopu. / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – V soboto 
dopoldan je močno deževa-
lo, a 299 kolesarjev, ki so se 
zbrali na startu 40. Juriša na 
Vršič, to ni ustavilo. V uvod-
nih kilometrih se jih je dež 
celo malce usmili, na vrhu 
pa jih je pričakal deževen 
Vršič, ovit v meglo.

Na najvišji gorski prelaz v 
Sloveniji so prvič organizira-
no s kolesi jurišali pred štiri-
desetimi leti. V najboljših le-
tih je udeležba krepko prese-
gla tisoč kolesarjev. Poseb-
no priznanje za vsakoletno 
udeležbo sta prejela Branko 
Dežman in Ferdinand Vi-
čič. Takole je Dežman obu-
jal spomine na prvi Vršič: 

»V primerjavi z današnji-
mi časi ni primerjave. Bolj 
malo nas je bilo in mislim, 
da med nami ni bilo nobene 
ženske. Čas sem imel okrog 
46 minut. Vozil sem s kole-
som Valy. Vršič je bil zame 
in tudi za druge vedno pose-
ben izziv.« Dežman je član 
kolesarske ekipe Gorenj-
skega glasa, na letošnjem 

Vršiču mu je pripadla čast, 
da je imel številko 40 in je 
kot prvi odpeljal s starta. 
»Letos sem zadnjič. V prete-
klih letih sem imel nemalo 
zdravstvenih težav, zato sem 
manj na kolesu, kot sem bil. 
Imam okrog sedem tisoč ki-
lometrov, na Vršiču sem bil 
za trening enkrat, pred šti-
rinajstimi dnevi. Danes je 

zame najbolj pomembno, 
da pridem na vrh,« je pred 
startom dejal 77-letni Dež-
man, letos najstarejši ude-
leženec. Znani rekreativec 
s Kokrice pri Kranju je ne-
kaj besed dodal še na vreme: 
»Današnje ni nič posebne-
ga. Imeli smo tudi že sneg. 
Se spomnim, da so ga mora-
li na vrhu odkidati, da smo 
lahko prišli s kolesi v cilj. Za 
kolesarje vreme ni ovira.«

Jubilejna, štirideseta iz-
vedba je minila brez nekate-
rih odličnih amaterskih ko-
lesarjev, tudi lanskih zma-
govalcev, ki so pretekli te-
den tekmovali na svetov-
nem prvenstvu. Rekordnih 
časov ni bilo. V moški kon-
kurenci so bili najhitrej-
ši Kristian Grünfeld (ŠD 
Ljubljana Rudnik, 35:10), 
ki je prehitel tudi lani dru-
gega Luko Tavčarja (Calcit 
Bike Team, 35:36), in Luko 
Vrhovnika (KD Rog, 35:41).
Zmagovalni trojček pri žen-
skah je Špela Škrajnar (Ga-
nesha Team, 40:30), Maja 

Škrlj (Izvir Vipava, 42:43) in 
Tamara Grm (43:38). Z Vrši-
čem je končan tudi letošnji 
pokal Schneekoppe (Franja, 
Alpe, Vršič).

Juriš na Vršič je za Kranj-
sko Goro pomemben dogo-
dek, pri katerem so domači-
ni zraven že od vseh začet-
kov, ko je glavne organiza-

cijske niti imel v rokah lju-
bljanski Rog - Franek, zad-
njih okrog dvajset pa Juriš 
na Vršič poteka v organizaci-
ji TD Kranjska Gora. Idejna 

očeta Juriša sta Tone Fornez-
zi - Tof, ki je letos poudaril, 
da gre za najstarejšo kolesar-
sko rekreativno prireditev 
pri nas, in Gorenjec Andrej 
Kolenc. V štiridesetih letih je 
spisal že veliko zgodb, tudi 
vremenskih, kot letos. »Ko-
lesarji so vajeni, da je Juriš 
na Vršič prvo soboto v sep-
tembru, tako da ga tudi letos 
zaradi slabega vremena nis-
mo želeli prestavljati. Doslej 
je bil prestavljen le enkrat, 
pa še to zaradi višje sile – 
plazu,« je povedala Klavdi-
ja Gomboc, predsednica TD 
Kranjska Gora in gonilna 
sila dogodka. Povabila je že 
na 41. Juriš na Vršič: »Se vi-
dimo prihodnje leto na prvo 
septembrsko soboto.«

Štiridesetič jurišali na Vršič
Sobotni Juriš na Vršič je bil jubilejni, štirideseti. Zaznamovalo ga je deževno vreme, ki pa kolesarjev 
ni preveč motilo. »Imeli smo tudi že sneg. Spomnim se, kako so ga kidali, da smo v cilj lahko 
prikolesarili,« je spomine obujal Branko Dežman, ki je na naš najvišji gorski prelaz jurišal v vseh 
štiridesetih izvedbah. 

Na Vršič je letos jurišalo 299 kolesarjev, v najboljših letih 
jih je bilo krepko prek tisoč. / Foto: Gorazd Kavčič

Branko Dežman je bil s 77-timi leti letos najstarejši 
udeleženec. Na Vršič je kolesaril v prav vseh štiridesetih 
izvedbah. / Foto: Gorazd Kavčič

Posebno priznanje za 
vsakoletno udeležbo sta 
prejela Branko Dežman 
in Ferdinand Vičič.

Maja Bertoncelj

Preddvor – Ultramaraton na 
Slovaškem je v prvi vrsti tek 
štafet, ki so ga prvič organi-
zirali leta 2012. Letos se ga je 
udeležilo 221 štafet s šestimi, 
devetimi ali dvanajstimi čla-
ni. Iz Jasne v nizkih Tatrah 
do Bratislave, na 345 kilome-
trov dolgo pot, sta se podala 
tudi dva posameznika, Čeh 
in Gorenjka Špela Šavs.

Trije moški in Špela Šavs

O Špeli Šavs smo pisali 
lani, ko je pretekla Šparta-
tlon, 246 kilometrov dolgo 
preizkušnjo v Grčiji, letos pa 
si je zadala nov izziv, še dalj-
ši. Kot prva ženska je pre-
tekla ultramaraton na Slo-
vaškem in se pridružila še 
trem moškim, ki jim je us-
pel ta podvig. Na vprašanje 
o primerjavi lanske in letoš-
nje preizkušnje je odgovori-
la: »Ultramaraton na Slova-
škem je sto kilometrov dalj-
ši. Oba sta težka, tako da se 
težko odločim, kateri je tež-
ji. Na Špartatlon sem se mo-
rala kvalificirati, ob sebi med 
tekmo nisem smela ime-
ti ekipe, medtem ko sem jo 

na Slovaškem lahko. Trasa 
je bila tudi tukaj zelo razgi-
bana. V prvih sto kilometrih 
smo premagali 4400 me-
trov višinske razlike, tudi 
drugih sto kilometrov je bilo 
gor in dol, potem pa je sledi-
la ravnina. Bilo je zelo vroče, 
tudi do 41 stopinj, brez sence 
in brez vetra.« Glede na to, 

da je bila edina ženska v po-
samični konkurenci, je bila 
deležna velike pozornos-
ti. »Lepo mi je bilo. Vmes 
je prišla tudi kakšna kriza, 
kar je običajno, a potem vse-
lej mine. Ni pa lahko. Moraš 
biti dobro pripravljen in jaz 
sem bila. Nisem imela več-
jih težav. Nič me ni bolelo. 

Ni mi žal, da sem šla. Tudi 
organizacija je bila odlična,« 
je povedala ultramaratonka 
iz Preddvora. 

Med tekmo pojedla tudi 
štiri lubenice

V cilju je bila po 78 urah 
in 11 minutah. Limit je bil 
84 ur, samo končni, ni bilo 
vmesnih, kot na Špartatlo-
nu. Slednjega je pretekla 
lani septembra, si nato vze-
la dva meseca aktivnega po-
čitka, nato pa znova nadalje-
vala s treningi. »Ko sem za-
čela trenirati z uro, mi je tre-
ner Rajko Podgornik dal že 
za prvi trening 30 kilome-
trov, pa sem rekla, le kako jih 
bom lahko pretekla, a sem jih 
z lahkoto. Telo ima to v spo-
minu. Na teden je bilo trenin-
ga od trinajst do dvajset ur, 
le zadnji teden manj. Hodi-
la sem tudi v fitnes, kjer sem 
delala vaje za moč,« je poja-
snila Šavsova, ki je tudi na ul-
tramaratonu na Slovaškem 
imela ob sebi sedaj že stal-
no, gorenjsko ekipo, v kate-
ri so trener Rajko Podgornik, 
fizioterapevtka Katja Gros, 
Aleš Žibert, ki jo je večino 
trase spremljal s kolesom, in 

Laura Lončarič Rangus. »Vsi 
so lepo skrbeli zame. So pra-
va ekipa,« je poudarila in do-
dala, da med tekmo ni nič 
spala, tudi jesti ji ni veliko pa-
salo, je pa z veseljem pojed-
la rižoto, ki ji jo je skuhal Raj-
ko, in v vseh teh urah tudi šti-
ri lubenice. 

V mislih znova Špartatlon

Za Šavsovo je bila to prva 
in edina tekma letos. Pri-
hodnje leto ima spomladi 
v načrtu kakšen 24-urni tek 
za trening, nato pa morda 
znova Špartatlon. »Kmalu 
bom znova začela s treningi, 
saj si želim še enkrat na Špa-
ratlon. Bom pa videla, ali bo 
to že prihodnje leto ali ne. 
Trenutek, ko dobiš oljčni 
venec, je najlepši. Lanske-
ga sem poklonila preminu-
lemu očetu, tako da bi rada 
dobila še enega zase. Špar-
tatlon sem imela v mislih že 
za letos, a sem potem izve-
dela za ultramaraton na Slo-
vaškem, kamor me je vlek-
lo tudi zato, ker ga doslej ni 
pretekla še nobena ženska. 
Za vedno ostaneš prvi,« je 
povedala. Tek je zanjo v prvi 
vrsti užitek, veselje.

Gorenjka v zgodovino na Slovaškem
Špela Šavs je lani pretekla Špartatlon, letos pa si je za tekaški izziv zadala 345 kilometrov dolg ultramaraton na Slovaškem,  
ki ga je pretekla kot prva ženska. Za to je potrebovala 78 ur in 11 minut. 

Špela Šavs je sredi avgusta uspešno pretekla 345 kilometrov 
na Slovaškem. Vmes ni nič spala, si je pa vzela nekaj časa 
za počitek. / Foto: osebni arhiv

Kranj – V Vareseju v Italiji 
se je v nedeljo končalo sve-
tovno kolesarsko prvenstvo 
amaterjev in masterjev UCI 
Gran Fondo Championships. 
Izkazali so se tudi Slovenci, 
ki so osvojili kar šest medalj. 
Prvo ime prvenstva je Laura 
Šimenc iz Stražišča pri Kra-
nju, ki je najprej v najmlajši 
ženski starostni kategoriji 
postala svetovna prvakinja v 
kronometru, nato je bila zla-
ta še na skupni dirki štafet (v 
ekipi so bili še Branko Bojanc, 
Jani Prešeren in Dean Bratuš), 
za konec pa je bila tretja še na 
cestni vožnji. Kot je dejala ko-
lesarka, ki sicer nastopa za BK 
Umag, je s tremi medaljami 
presegla svoja pričakovanja. 
Njen prvi cilj je bil kronome-
ter, ki ga je odpeljala z odliko. 
V kronometru sta svetovna 
prvaka v svojih starostnih 
kategorijah postala še Matej 
Lovše in Andrej Guček, na ce-
stni dirki pa se je izkazala tudi 
Erika Jesenko, ki je v najmlajši 
ženski kategoriji osvojila dru-
go mesto pred že omenjeno 
tretjo Lauro Šimenc. 

Laura Šimenc osvojila 
kar tri medalje

Puštal – Škofjeločanka Ajda 
Radinja je osvojila osmo 
mesto na CCC-različici Ultra 
Trail Mont-Blanca. To je naj-
boljši slovenski dosežek na 
največji svetovni prireditvi v 
trail tekih.

Uspeh Ajde Radinja

»Kolesarji so vajeni, da je 
Juriš na Vršič prvo soboto 
v septembru, tako da ga 
tudi letos zaradi slabega 
vremena nismo želeli 
prestavljati.«
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Lesce – Gorenjski policisti so 
zadnji konec tedna na avtoce-
sti, na kateri je bil zaradi vra-
čanja turistov s poletnega do-
pusta močno povečan promet 
in so nastajale tudi desetkilo-
metrske kolone pred Kara-
vankami, obravnavali kar se-
dem prometnih nesreč, kar je 
bila tretjina vseh obravnava-
nih nesreč. V šestih je nasta-
la le gmotna škoda, ena pa se 
je žal končala tragično. Pred 
izvozom Lesce v smeri Ka-
ravank se je namreč v nede-
ljo ob 4.40 prevrnil kombi, v 
katerem je bilo poleg vozni-
ka, hrvaškega državljana, tudi 
osem potnikov. V nesreči je 

umrl voznik, od potnikov, 
vsi so nemški državljani, pa 
so bili trije lažje poškodova-
ni, je sporočila policija in ob 
tem svetovala voznikom, naj 
med vožnjo poskrbijo za re-
dne počitke, da bodo za vola-
nom spočiti. 

V nedeljo sta se na gorenj-
ski avtocesti zgodili še dve ne-
sreči, ki sta se k sreči končali 
brez hujših posledic. Ob 5.20 
je pri Vrbi voznik osebnega 
avtomobila s ceste zapeljal v 
obcestni jarek, tri ure kasne-
je pa se je nesreča zgodila še 
pred galerijo Moste v smeri 
Karavank. V njej je bilo udele-
ženo vozilo nemških registr-
skih oznak z voznico in štiri-
mi potniki. 

Na avtocesti pri Vrbi umrl 
voznik kombija

V nesreči kombija pri izvozu Lesce na gorenjski avtocesti  
je v soboto zjutraj umrl hrvaški državljan. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Predoslje – Včeraj se je na 
Gorenjskem po dvomeseč-
nem premoru na ceste vrnilo 
okoli 35 tisoč mladih, ki bodo 
do konca junija v šolo prihaja-
li na kolesih, mopedih ali kot 
potniki v avtobusih in avto-
mobilih, je ob začetku novega 
šolskega leta opozoril Simon 
Sušanj, policijski inšpektor 
na Policijski upravi Kranj. Ob 
tem je spomnil, da so gorenj-
ski policisti že poleti s preven-
tivno akcijo Varne šolske poti 
pozvali starše in druge obča-
ne, da sporočijo nevarne toč-
ke na šolskih poteh. Izvedeli 
so za 61 takih točk, ki so jih po-
licisti pregledali in podali svo-
ja mnenja, o vseh pa so obves-
tili tudi lokalne skupnosti in 
pristojne državne institucije. 

Na najbolj nevarnih točkah 
bodo policisti tudi poostrili 
nadzor prometa, je še opozo-
ril. Na eni od nevarnih točk, 
pred Osnovno šolo Predoslje, 
se je pred začetkom šolskega 
leta ustavil tudi generalni di-
rektor policije Simon Velič-
ki in pozval voznike, naj upo-
števajo, »da so pred nami naj-
bolj ranljive skupine – otroci 
– in da je treba še posebej pa-
ziti tako na hitrost kot na ose-
be na pločniku ter voziti varno 
in počasi«.  

V petek so gorenjski poli-
cisti na 44 najbolj izpostavlje-
nih prometnih točkah izved-
li tudi poostren nadzor. Ugo-
tovili 34 kršitev, med njimi 
tudi vožnjo skozi rdečo luč. 
Z radarjem v vozilu so izme-
rili tudi dvanajst prekoračitev 
najvišje dovoljene hitrosti. 

Šolarji spet na cestah

Direktor PU Kranj Boštjan Glavič, generalni direktor policije 
Simon Velički in policijski inšpektor Simon Sušanj (od leve 
proti desni) so pred OŠ Predoslje voznike pozvali k previdni 
in varni vožnji. / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Kranj – Ljubljančan Darej 
Gorjup je bil včeraj na kranj-
skem okrožnem sodišču za-
radi goljufije in izsiljevanja 
škofjeloškega podjetnika 
Boruta Ažmana, solastni-
ka podjetja Difa, za približ-
no 600 tisoč evrov v treh le-
tih ter preprodaje zdravil na 
recept ali drugih sredstev za 
zdravljenje, ki so škodljiva 
za zdravje, obsojen na eno-
tno kazen šest let zapora. 
Vanjo je všteta tudi prekli-
cana pogojna kazen trinaj-
stih mesecev zapora, ki mu 
jo je ljubljansko okrajno so-
dišče junija 2014 izreklo za-
radi preslepitve kupcev in 
neupravičene uporabe tuje 
oznake ali modela. Soobto-
ženi Goran Glamočanin iz 
Ljubljane, ki je po ugotovi-
tvah sodišča Gorjupu po-
skušal pomagati pri izsilje-
vanju, pa je bil pogojno ob-
sojen na leto dni zapora s 
preizkusno dobo treh let. 
Sodni senat je obema obto-
ženima naložil tudi plačilo 
sodnih stroškov (glavnino 
Gorjupu), večinoma je ugo-
dil tudi premoženjskoprav-
nemu zahtevku oškodovan-
ca, kateremu mu mora Gor-
jup, ki so mu zaradi ponovit-
vene nevarnosti tudi podalj-
šali pripor, vrniti več kot pol 
milijona evrov. 

»Sodni senat ni imel lah-
kega dela; glede na opis ka-
znivega dejanja gre za zani-
mivo in na trenutke never-
jetno zgodbo, zato je zelo 
skrbno pretehtal vse dokaz-
no gradivo,« je po izreku 
sodbe pojasnila predsedni-
ca sodnega senata Milena 
Turuk. Po njenih besedah 
je v tej zadevi bistveno, da 

je oškodovani podjetnik ves 
čas izpovedoval enako, nje-
gove izpovedbe pa so bile 
potrjene tudi z dokaznim 
gradivom, med drugim tudi 
z vsebino prisluhov telefon-
skih pogovorov med njim in 
prvoobtoženim Gorjupom. 
»Zagovor prvoobtožene-
ga, da je bila večina preje-
tega denarja plačilo spolnih 
uslug, senata ni prepričala. 
Za to je več razlogov: Gor-
jup na primer v eni sapi go-
vori, da sta bila ljubimca in 
sta se imela rada, po drugi 
strani pa je izpovedoval, da 
je bilo med njima takšno ne-
zaupanje, da je pri oškodo-
vancu čakal na denar do jut-
ra, ko se je odprla banka,« 
je še pojasnila in poudarila, 
da so bili po oceni senata za-
konski znaki kaznivega de-
janja prepričljivo opisani in 
dokazani. 

Tudi glede vloge soobto-
ženega Gorana Glamočani-
na je sodni senat prepričan, 
da je Gorjupu v enem prime-
ru pomagal in zavestno so-
deloval pri grožnjah, vendar 
je dejanje ostalo pri posku-
su, ker tedaj Gorjup od pod-
jetnika ni prejel zahtevane-
ga plačila. Za izrek stranske 
denarne kazni, kot je predla-
galo tožilstvo, se senat ni od-
ločil, ker se je Glamočanin le 
enkrat aktivno pojavil v izsi-
ljevalski zgodbi, je dodala 
sodnica Turukova. 

Kranjsko tožilstvo je Gor-
jupu očitalo, da je med okto-
brom 2014 in septembrom 
2017 škofjeloškega podje-
tnika ogoljufal, ker mu naj 
bi obljubljal, da mu bo pris-
krbel 120 škatel viagre, a se 
je ves čas nekaj zapletalo, 
obtoženi pa naj bi od pod-
jetnika zahteval vedno nove 

zneske. Z goljufijo naj bi 
tako Gorjup od svoje žrtve 
protipravno pridobil okoli 
460 tisoč evrov, z izsiljeva-
njem pa še 114 tisoč evrov. 
Pri tem mu je natvezil tudi 
različne zgodbe – od po-
kvarjenega in nasilnega kri-
minalista, ki da bo Ažma-
na pretepel in spravil v za-
por, če mu ne bo plačal, do 
tega, da ga bodo ugrabili in 
ubili. Gorjup je bil zelo pre-
pričljiv, saj mu je podje-
tnik verjel in mu zato v stra-
hu pred domnevnim zapo-
rom in za svoje življenje ne-
nehno izročal zahtevani de-
nar. Tožilstvo je Ljubljanča-
na tudi obtožilo proizvodnje 
in prometa z zdravili ali dru-
gih sredstev za zdravljenje, 
ki so zdravju škodljiva, ker 
je nezakonito prodajal veli-
ke količine viagre in njej po-
dobnih tablet. V Gorjupovi 
izsiljevalski igri naj bi poleg 
Glamočanina sodelovala 

tudi Marko Bitenc iz Lju-
bljane in Leonard Podgor-
nik iz Lukovice, ki sta kriv-
do priznala že na predobrav-
navnem naroku in sta bila 
prav tako obsojena na po-
gojni zaporni kazni. Tožil-
stvo večjo vlogo pri izsilje-
vanju pripisuje tudi Vladi-
mirju Marinkoviću, ki pa je 
za naše organe pregona ne-
dosegljiv, ker naj bi bil prip-
rt v tujini. 

Gorjup se je šele na sodi-
šču začel zagovarjati, da je 
takšno vsoto od podjetnika 
prejel kot plačilo za spolne 
usluge, del pa kot darilo za 
nakup stanovanja. Oškodo-
vani Borut Ažman, zgrožen 
nad takšnim zagovorom, je 
njegove navedbe na sodišču 
odločno zanikal. Glamoča-
nin pa je zatrjeval, da je za 
Gorjupa zgolj izvajal varova-
nje in da mu je prijateljsko 
želel pomagati, da se reši od-
visnosti od drog. 

Izsiljevalcu šest let zapora
Kranjsko sodišče je Ljubljančana Dareja Gorjupa obsodilo na enotno kazen šest let zapora, ker je v letih 
od 2014 do 2017 od uspešnega škofjeloškega podjetnika Boruta Ažmana z goljufijo in izsiljevanjem 
pridobil okoli 600 tisoč evrov. 

Ljubljančan Darej Gorjup, ki je vse očitke glede izsiljevanja, 
goljufije in neupravičene prodaje tablet zanikal, se bo na 
sodbo kranjskega okrožnega sodišča pritožil. / Foto: Gorazd Kavčič

Kaj je moškega navedlo, da 
je z grožnjo povzročil izred-
no stanje, ki je v središču Kra-
nja vladalo do 12. ure, ko se je 
predal policijski pogajalki, do 
oddaje današnjega časopisa v 
tisk nismo izvedeli. 

Tiskovni predstavnik Po-
licijske uprave Kranj Bojan 
Kos je razložil, da so policisti 
in kriminalisti različnih poli-
cijskih enot obravnavali pri-
javo o zadrževanju sumlji-
vega moškega v objektu jav-
ne uprave. »Moški je v objekt 
vstopil z nahrbtnikom, v ka-
terem bi bil lahko nevaren 

predmet, izrečene pa naj bi 
bile grožnje. Komu in v ka-
kšnih okoliščinah, krimi-
nalisti še ugotavljajo. Moš-
ki se je v objektu zaprl v ene-
ga od prostorov, zato je po-
licija grožnjo obravnavala 
zelo resno. Zaradi varnosti 
so bili ta in sosednji objek-
ti izpraznjeni,« je pojasnil 
Kos. Moški se je po približ-
no dveh urah aktivnosti sam 
predal policijski pogajalki in 
policistom specialne eno-
te, v dogodku pa ni bil nih-
če poškodovan, smo izvede-
li. V zaseženem nahrbtni-
ku niso našli nevarnih sno-
vi, policisti pa zdaj preverjajo 

znake uradno pregonljivega 
kaznivega dejanja, je še po-
jasnil Kos. 

Informacije, da se je moš-
ki zaprl v prostore Urada RS 
za javna plačila, smo preverili 
tudi na ministrstvu za finan-
ce. »V objektu javne uprave 
v Kranju, v katerem je poli-
cija danes opravila interven-
cijo, se nahajajo prostori več 
državnih organov. Ali je bila 
oseba, ki so jo policisti obrav-
navali v okviru intervenci-
je, namenjena na izpostavo 
Uprave RS za javna plačila, 
nam ni znano, saj policijska 
preiskava še poteka. V času 
intervencije smo poskrbeli 

za varnost zaposlenih in so-
delovali s policijo. Drugih po-
drobnosti v tej fazi ne more-
mo komentirati,« so nam od-
govorili.

Policijske aktivnosti so po-
tekale tudi po prijetju osu-
mljenca, med drugim so 
morali opraviti tudi bomb-
ni pregled stavbe, zato je bilo 
območje okoli Slovenskega 
trga zaprto še nekaj časa. Po-
leg policistov so pri zavarova-
nju območja sodelovali tudi 
kranjski mestni redarji, vpo-
klicani so bili tudi kranjski 
poklicni gasilci in reševalna 
služba, ki jim k sreči ni bilo 
treba posredovati. 

Moški v Kranju grozil z razstrelitvijo
31. stran



Alenka Brun

V 
tem času je Mar-
ko tudi že dopol-
nil 28 let. Pred 
kratkim. Prav-
zaprav sta roj-

stni dan praznovala z bra-
tom oba, namreč poleg ses-
tre ima Marko brata dvojčka, 
ki je celih pet minut mlajši 
od njega. 

Ko se je odločil, da se bo 
prijavil na izbor za mistra 
Slovenije 2018, sta ga pri 
njegovi odločitvi oba podpi-
rala: brat in sestra. Takrat 
je bil še leto dni mlajši.» Bil 
sem drugi najstarejši in sem 
tako v bistvu izbor ujel za las. 
Že pred dvema letoma sem v 
časopisu zasledil nekaj okoli 
izbora in bi se že takrat pri-
javil, a sem bil prepozen. 
Zanimalo me je, kako stvar 
izgleda. Gnala me je radove-
dnost. Želel sem vedeti, kaj 
vse lahko doživim oziroma 
kam me udeležba na tovrs-
tnem izboru lahko pripelje. 
To bi bilo zame nekaj pov-
sem novega in želel sem se 
preizkusiti tudi na tem pod-
ročju.«

Marko se je na koncu uvr-
stil med pet superfinalistov. 
Danes meni, da prednosti 
udeležbe na izboru zagoto-
vo obstajajo, predvsem če se 
potem aktivno lotevaš soro-
dnih stvari. Veliko se je tudi 
naučil o sebi, spoznal nove 
ljudi, tudi razmišlja danes 
malce drugače. »Bil je pa 
seveda to svojevrsten izziv. 
Ne bi se prijavil, če ne bi vsaj 
malce verjel vase. Na začet-
ku sicer nisem vedel, kako 
se bomo s fanti razumeli, 
kakšni bodo naši karakterji, 

a smo se na koncu dob-
ro ujeli. Ugotovil sem, da 
mi je timsko delo, sodelo-
vanje s tekmovalci, soigral-
ci, bližje, kot pa sem si mis-
lil. Pričakoval sem več rival-
stva in potem se je izkazalo 
obratno. Dejansko konku-
rence sploh nisi čutil.« Kan-
ček tekmovalnosti pa je bilo 
na izboru vseeno prisoten. 
Kar je normalno, saj lento 
najlepšega na koncu osvoji 
le eden. »Domnevam, da je 
vsak, ki se je prijavil na izbor, 
tiho razmišljal o zmagi, saj 
drugače se ne bi prijavil,« 
razmišlja Marko, ki ga zma-
ga Matjaža Mavrija Bonclja 
sploh ni presenetila. »Fant 
ima lastnosti in kvalitete, 
ki jih fantje pri mojih letih 
nimajo,« se nasmehne.

Sama izkušnja pa je bila za 
Marka tako zanimiva, da bi 
jo celo ponovil, in želja po pre-
izkušnji v realnem svetu pod 
žarometi ostaja. »Dobiš ide-
jo, da dejansko lahko po čneš 

še kaj drugega. Se ti odpre-
jo neka nova vrata. Rad spo-
znavam in poskušam nove 
stvari.« Ga pa bolj vlečejo 
predvsem reklame in film, 
kjer je že imel priložnost 
sodelovanja. »Rad bi odkril, 
kako bi ta talent, če ga tako 
imenujem, lahko še bolj 
razvil. Poskušam biti kar 
aktiven v tej smeri.« Letos 
se tako ponovno vrača tudi 
na oder KD Podljubelj. Vra-
ta pušča odprta, in če se kje 
pojavi priložnost, bo segel 
po njej. Tudi tujina je ena od 
opcij, kar pa v svetu mode-
linga oziroma moške lepo-
te na modnih brveh niti ni 
posebnost, le en modni trg 
se po zahtevah razlikuje od 
drugega.

Zmaga ga ni spremenila

Matjaž Mavri Boncelj je na 
izboru za najlepšega Sloven-
ca letos posegel po lenti. Na 
izboru za mistra Slovenije je 

sodeloval že pred tremi leti 
in je kar pričakoval vprašan-
je, ali je morda to prednost, 
da je enkrat na tovrstnem 
izboru že bil. 

Takrat so bili njegovi cil-
ji drugačni, razloži. »Takrat 
sem gledal na to tekmovanje 
predvsem na način, da lah-
ko delam na svoji samozave-
sti in spoznam nove ljudi.« 

Tudi njega mika tujina 
in seveda, ker je enkrat že 
sodeloval, je bila to res neke 
vrste prednost, kar pa ne 
pomeni, da je bil zanj celo-
ten proces izbora lažji. Čutil 
se je celo bolj odgovornega, 
da ne razočara sebe in dru-
gih. »Praktično naj bi bilo 
enako, ampak se je izkaza-
lo, da temu ni ravno tako. 
Ko sem sodeloval prvič, je 
bila zasedba drugačna, pa 
tudi sam projekt se je v treh 
letih precej razvil, napre-
doval za nekaj stopničk. Ni 
mi žal, da sem poskusil še 
enkrat.«

SVOJEVRSTEN IZZIV
Projekt Mister Slovenije je letos doživel že deseto ponovitev in tako smo Slovenci dobili še  
enega najlepšega Slovenca. Mister Slovenije 2018 je postal 22-letni Matjaž Mavri Boncelj,  
ki prihaja iz Bistrice pri Tržiču, mu je pa v superfinalu delal družbo še en Tržičan, natančneje  
Podljubeljčan, Marko Nemc.

Matjaž Mavri Boncelj in Marko Nemc / Foto: Tina Dokl

Izbor za najlepšega na sve-
tu bo gostila Azija v decem-
bru letos ali januarja priho-
dnje leto. Se pa Matjaž že 
pridno pripravlja. Poudari, 
da mu je sicer zmaga med 
drugim prinesla tudi pomoč 
strokovnjakov in svetoval-
cev s tega področja; spoz-
nal je ljudi, ki vedo, kako se 
v svetu modelinga stvarem 
streže, a pri vsem je izredne-
ga pomena predvsem pre-
danost posameznika oziro-
ma samoiniciativnost. »Saj 
je v življenju po navadi tako 
pri vsaki stvari: če želiš nekaj 
doseči, moraš biti samoini-
ciativen. Vsaj tako jaz gle-
dam na te stvari. «

Se je njegovo življenje v 
času, kar ima lento najlep-
šega Slovenca, kaj spreme-
nilo? Pravi, da se je, a misli, 

da on ostaja isti. Bolj je vpet 
v medijski svet, vabijo ga na 
določene predstave, priredit-
ve. Matjaž na vse skupaj gle-
da s precej pozitivno noto: iz 
vsega se bo poskušal kaj nau-
čiti, izluščiti najboljše. Mu je 
pa jasno, da bo Slovenija dru-
go leto dobila novega mis-
tra in ta vmesni čas bo pos-
kušal kar najbolje izkoristiti. 
Ker tudi naziv mistra je lah-
ko dobra referenca, če jo znaš 
pravilno predstaviti. Razloži, 
da če nekje reče, da je letoš-
nji mister Slovenije, to zveni 
precej drugače, kot če pove, 
da se je skozi izbor naučil 
dela z ljudmi, usvojil komu-
nikacijo, da je delal s strokov-
njaki iz takšnih in drugačnih 
področij. In zmaga je potem-
takem le pika i, dodana vred-
nost prepoznavnosti.
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V sredo, 22. avgusta 2018, sta na Bledu zakonsko zvezo 
sklenila Aleš Podobnik in Nina Leban, v Kranju pa Alek-
sandar Kusić in Nikolina Babić. V petek, 24. avgusta 2018, 
sta v Gozdu - Martuljku zakonsko zvezo sklenila Roman 
Willewaldt in Špela Vidic. V soboto, 25. avgusta 2018, so 
se na Visokem pri Poljanah poročili Matej Šink in Anja 
Potočnik ter Klemen Kožuh in Helena Skopec, v Kranju 
Darko Ristovski in Sanya Yovanova, Alen Voje in Sanja Hri-
bar, Tomaž Vidmar in Ana Dremel ter Jure Nanut in Anja 
Horvat, v Preddvoru Žiga Bela in Lucija Tičar, na Brdu 
pri Kranju Borut Kozan in Karmen Magolič, v Vopovljah 
Jan Mrak in Nina Perko, v Radovljici Zoran Pjekni in Nina 
Pirnat, v Mošnjah pa Primož Brejc in Mateja Bizjak.

Mladoporočenci
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Naša muca Pikica 

Naša muca odšla je na lov. 
Mislili smo, da je ne bo več domov. 
Povsod okoli se je potikala, 
nova družba jo je mikala! 
Zjutraj je pozno vstajala 
in po vasi se sprehajala. 
Po hišah puščala sledove, 
spoznavala otroke nove! 
Če ptičice ne bi odletele, 
v gobčku njenem bi se ujele. 
Zato se je odločila,
da se okoli bo podila in miške lovila! 
Pogrešali smo kepico dolgodlako, 
čisto vsak dan enako. 
Iskali smo jo v mraku, 
ljubezen mačja bila je že v zraku! 
Divjo pustolovščino je zaključila, 
saj mladičke je povila. 
Domov se utrujena vrnila
in najprej skledo mleka je popila! 

Julija

Kako lepa in prisrčna pesmica! »Iskali smo jo v mraku, 
ljubezen mačja bila je že v zraku!« Mačja ljubezen je pose-
bna ljubezen. Metka

PESMI MLADIH

Igor Kavčič

V
si pravi roker-
ji boste seveda 
prepoznali ver-
ze: We all came 
out to Montreux 

/ On the Lake Geneva shore-
line / To make records with 
a mobile / We didn’t have 
much time / Frank Zappa 
and the Mothers / Were at 

the best place around / But 
some stupid with a flare gun 
/ Burned the place to the gro-
und / Smoke on the water, 
fire in the sky / Smoke on 
the water ... Gre za legendar-
no skladbo Smoke on the 
Water skupine Deep Purple, 
v kateri ti pripovedujejo, da 
so prišli v Montreux posnet 
ploščo v tamkajšnji Moun-
tain studios. Studii so sicer 
zavzemali prvo in drugo 

nadstropje stavbe, spodaj je 
bil bar s casinojem in kon-
certnim prostorom. Med 
nastopom skupine Frank 
Zappa & Mothers of Inventi-
ons 4. decembra 1971 je neki 
njihov fen s pištolo za rakete 
povzročil požar in stavba je 
do tal pogorela.

Ko je bil pet let zatem casi-
no spet odprt, so v njem pono-
vno vzpostavili tudi studio. 
Ta je bil zelo priljubljen med 
nekaterimi velikimi imeni 
rokovske glasbe, kot so AC/
DC, David Bowie, Iggy Pop, 
The Rolling Stones, Yes, Led 
Zeppelin, Brian Ferry, Chris 
Rea, tam pa je bila posneta 
tudi glasba, ki je nastajala v 
času znanega Montreux Jazz 
Festivala (ta je letos doživel 
že 52. izvedbo).

Potem ko je za seboj že 
imela šest studijskih albu-
mov, je takrat že uspešna 
skupina Queen leta 1978 pri-
šla v Montreux, da bi pos-
nela svoj sedmi album Jazz 

– tistega, na katerem naj-
demo tudi skladbo Bicy-
cle Race, v kateri med dru-
gim izvemo, da Tito niko-
li ne bo predsednik Ameri-
ke. Queeni so kaj hitro odkri-
li, da je letovišče ob Ženev-
skem jezeru kraj, kjer proč 
od medijskega pompa lahko 
v miru ustvarjajo nove sklad-
be. Ko so se leto kasneje vrni-
li zaradi postprodukcije žive-
ga albuma Live Killers, so se 
odločili studio kupiti. Njego-
vi lastniki so bili do leta 1993. 
Studio se je leta 2002 preselil 
drugam, nad Casinojem pa 
so odprli muzej z naslovom 
Queen – Studijska izkušnja. 

V nekdanjem studiu je 
urejen manjši muzej, v kate-
rem je na ogled in v poslu-
šanje zgodovina Queenov v 
Montreuxu. Na ogled so ori-
ginalni rokopisi pesmi, ki sta 
jih večinoma pisala Roger 
Taylor in Freddie Mercury, 
nekaj koncertnih oblek sle-
dnjega, sedem albumov, ki 
so jih Queen tu posneli, nji-
hovi instrumenti v studijski 
postavitvi, prebiramo zani-
mive anekdote, kot na pri-
mer, kako so avgusta 1981 
med jam sessionom preko 
noči Queen in David Bowie 
napisali in posneli skladbo 

Under Pressure. V tem stu-
diu je Freddie maja 1991, pol 
leta preden je umrl za aid-
som, posnel glas za svojo 
zadnjo pesem Mother Love 
za album Made in Heaven, 
ki ga v zadnji verziji ni niko-
li slišal. V sobi je mešalna 
miza, na kateri lahko sami 
oblikujemo zvok za omenje-
ni pesmi. Album so dve leti 

kasneje dokončali in izdali 
ostali trije člani skupine Que-
en. Na obali jezera, nedaleč 
od studia, so leta 1996 odkri-
li tudi bronasti Mercuryjev 
kip, delo češke kiparke Irene 
Sedlecke. Spomin na velike-
ga pevca bodo v Montreuxu 
ob njegovi 72-letnici obujali 
od petka do nedelje s koncer-
ti in drugimi dogodki.

ZA VEDNO ŠAMPIONI
Freddie Mercury, nepozaben glas skupine Queen, bi 5. septembra praznoval 
72 let. Lep spomin je nekdanji studio skupine v Montreuxu v Švici.

Freddie Mercury v podobi 
bronastega kipa na obali 
Ženevskega jezera

Obleka, ki jo je Freddie 
nosil na koncertni turneji v 
letih 1977/78 

Originalni Freddiejevi zapisi besedila za pesem One Vision
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Mateja Rant

Z
a dobro voljo je 
že na vhodu pos-
krbela vedno 
nasmejana Pika 
Nogavička, v vlo-

go katere se je tudi tokrat vži-
vela Nežka Kukec. Otroke je 
popeljala po stolpu, kjer so 
se lahko pridružili številnim 
zanimivim tematskim dela-
vnicam, sproti pa odkrivali 
še stolpove »zaklade«, ki so 
jih pripeljali do zapeljive in 
sladke nagrade.

Najglasneje je odmeva-
lo iz najvišjega nadstropja, 
v katerem so pod vodstvom 
mentorja, akademskega tol-
kalca Francija Krevha uživa-
li v tolkalnem krogu. Otroci 
so z navdušenjem spozna-
vali tolkala in osnovne udar-
ce ter skupaj sestavili ritem. 
Nadstropje niže pa so skoraj 
v popolni tišini zbrano sledili 
navodilom mentorice Nata-
lije Herlec, s pomočjo kate-
re so iz odpadnega materia-
la ustvarjali nadvse domisel-
ne škatlice za shranjevanje. 
Njihova ustvarjalnost je pri-
šla do izraza tudi v pritličju, 

kjer so pod vodstvom mento-
rice Mete Vovk Čalič izdelo-
vali zastavice iz blaga.

Na ta način so v Otroš-
kem stolpu Pungert skupaj 
z otroki zaznamovali pet-
letnico delovanja. Otroški 
direndaj namreč polni sto-
lp vse od novembra 2013, ko 
ga je prevzela v upravljanje 
kranjska območna izposta-
va Javnega sklada Republike 

Slovenije za kulturne dejav-
nosti, je razložila koordina-
torka Otroškega stolpa Pun-
gert Slavica V. Okorn. »Sto-
lp je v teh letih obiskalo več 
kot štirideset tisoč obisko-
valcev. Izvedli smo več kot 
dva tisoč različnih dogod-
kov, prireditev in delavnic. 
Stolp je tudi kulturna, zgo-
dovinska in seveda turistič-
na zanimivost. Med vsemi 

obiskovalci je tako tudi pri-
bližno deset odstotkov turis-
tov.« Stolp s svojo infrastru-
kturo in igriščem pred njim 
pomaga uresničevati stra-
tegijo kranjske občine, ki je 
to območje opredelila kot 
otroško četrt. Zato v Otroš-
kem stolpu Pungert za jesen 
že snujejo nove projekte, s 
katerimi bodo še obogatili 
ponudbo iz preteklih let.

DIRENDAJ OB PETLETNICI
V Otroškem stolpu Pungert so minulo soboto kljub kislemu vremenu otrokom na obraze risali široke 
nasmehe, saj so poskrbeli za nadvse zabavno in ustvarjalno dopoldne.

Otroci so nadvse uživali na delavnici, v kateri so spoznavali tolkala. / Foto: Primož Pičulin

Svoje spretnosti so prikazali na ustvarjalnih delavnicah.
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TFrancoska romantika
Četrtega septembra leta 

1768 se je rodil francos-
ki pisatelj François-René 
de Chateaubriand. Imel je 
velik vpliv na Victorja Hugo-
ja in bil predstavnik franco-
ske zgodnje romantike, ki 
ji je utrl pot z romani Atala, 
Rene in Mučenik. Najprej 
je bil Napoleonov minister, 
kasneje pa njegov nasprot-
nik in privrženec Burbonov. 

Chateaubriand je bil pisa-
telj in državnik, ki je znal oba 
poklica izvrstno združiti. Po 
izbruhu francoske revoluci-
je je moral zbežati, saj je bil 
plemič in zvest privrženec 
svojega kralja. Emigriral je 
v Veliko Britanijo, vendar 
se je v obdobju restavracije 
leta 1800 vrnil, se spet začel 
ukvarjati s politiko in postal 
med drugim tudi veleposla-
nik in zunanji minister. Po 
sporu z vlado se je pridružil 
opoziciji, še nekajkrat men-
jal svoje politično prepriča-
nje, leta 1843 pa je zapustil 

politični oder in do smrti leta 
1848 živel v Parizu.

Chateaubriand je veli-
ko prispeval k ustvarjan-
ju romantičnega razpolože-
nja v francoski literaturi. S 
svojim bleščečim slogom je 
postal zgled mnogim sodob-
nim in poznejšim literatom. 
Njegova glavna dela so kra-
tki romani (Atala in Rene), 
ki so napisani v poudarjeno 
melanholičnem tonu. Poleg 
romanov je pisal tudi poto-
pise, spomine in razprave, s 
katerimi je utiral pot franco-
ski romantiki.

Književnost romantike ni 
enotna struja, ki bi v vseh 
evropskih književnostih 
uveljavila popolnoma ena-
ka vsebinska načela, enake 
ideje, čustva in snovi. Vse-
binske in oblikovne značil-
nosti, skupne vsem roman-
tikom, so samo splošen 
temelj, na katerem so nasta-
jala njihova dela. Romantika 
je zajela skoraj vse evropske 

književnosti in prešla v raz-
lična narodna, družbena, 
politična in kulturna okol-
ja. Splošne romantične zna-
čilnosti so se spojile v poja-
ve, ki so bili svetovnonazor-
sko, družbenopolitično in 
tudi estetsko napredni ali 
konservativni, radikalni ali 
zmerni, racionalistični ali 
religiozni, liberalno demo-
kratični ali reakcionarni. 
Pogosto so se v istem pojavu 
mešale nasprotujoče si last-
nosti. To velja predvsem za 
književnosti, v katerih se je 
romantika razvila najmoč-
neje: za nemško, francosko, 
italijansko, poljsko in rusko.

V Franciji sta bila zače-
tnika romantike Franço-
is-René de Chateaubriand 
z romani in razpravami ter 
gospa de Staël – deloma s 
pripovednimi spisi, še bolj 
pa s knjigo o Nemčiji, ki je 
pripomogla k zmagi roman-
tike tudi v drugih evropskih 
deželah. Nekateri literarni 

zgodovinarji oba pisatelja 
prištevajo še v predromanti-
čno književnost.

Ko so Chateaubrianda 
odstavili s položaja zunanje-
ga ministra, je vzel s seboj v 
svojo skromno hišico samo 

svoji dve mački. Ko se je vse-
lil, jim je dejal: »Dragi moji, 
čas, ko smo lahko igrali veli-
ke gospode, je minil. Čas je, 
da začneta resno razmišlja-
ti, kako bi ujeli tudi kakšno 
miš.«

Pregovori in reki

   Turški pregovor: Kdor je smrt videl, z veseljem bole-
ha.

   Nemški pregovor: Bolniku manjka samo eno, zdra-
vemu marsikaj.

   Nemški pregovor: Današnji čudeži ne dovolijo, da bi 
verjeli včerajšnjim.

Smeh ni greh

   Po zadnjih raziskavah porabijo moški pri spolnem 
aktu 2.050 kalorij. Petdeset kalorij pri samem aktu, 
dva tisoč pa v naslednjih dneh s hvaljenjem.

   Sramežljivo dekle pride k zdravniku: »Gospod 
zdravnik, kaj naj napravim, ker me tako srbi med 
prstoma?« 

 Zdravnik: »Med katerima pa?« 
 Dekle: »Med palcema na nogah.«

Samo Lesjak

U
deležba na tra-
dicionalnih 
delavnicah je 
vedno zelo soli-
dna, poleg pev-

cev zbora so v tokratnem 
poletnem projektu sodelo-
vali tudi pridruženi pevci, 
tako da je vsak večer v zad-
njem avgustovskem tednu 
prepevalo okoli štirideset 
pevcev. Tema letošnjih dela-
vnic je bila črnska duhovna 
glasba. Zanimiv in posluš-
ljiv program sta izbrala diri-
gent KPZ Mysterium Lovro 
Frelih in umetniška vodja 
Eva Čeh, ki je tudi na kratko 
predstavila dogajanje: Delav-
nice so bile namenjene vsem 
ljubiteljem glasbe, ne glede 
na pevsko znanje, starost ali 
izobrazbo. Pevci so spoznali 
način dela v zboru in se nau-
čili kar devet skladb. Sobotni 
sklepni koncert v avli kranj-
ske mestne občine je navdu-
šil občinstvo, tudi pevci pa 
so spoznali, da je sodelovan-
je v pevskem zboru čudovi-
ta izkušnja. Pevske delavni-
ce so povezale udeležence in 
preko njih tudi poslušalce iz 

različnih kulturnih okolij, je 
še dodala Eva Čeh.

Komorni pevski zbor 
Mysterium poln energije 
začenja novo sezono. Obe-
ta se veliko lepega petja in 
tematskih koncertov, zato 
zbor vabi nove pevce, da se 
jim pridružijo že ta četrtek, 
6. septembra, ob 20. uri v 
Glasbeni šoli Kranj (nad slaš-
čičarno Evropa). KPZ Myste-
rium je nastal jeseni 2005 v 
želji poustvarjanja raznoli-
ke zborovske glasbe. Zbor 
je od ustanovitve ustvarjal 
pod strokovno-umetniškim 
vodstvom soustanoviteljice, 

zborovodkinje Urške Štam-
pe, ki je uspešno zaključila 
podiplomski študij zborov-
skega dirigiranja na Univerzi 
Utah v ZDA. Zbor je sodelo-
val še z Željko Ulčnik Remic, 
Dominikom Jurca, projek-
tno pa tudi z Gregorjem 
Klančičem. Od novembra 
2017 sta strokovno in ume-
tniško vodenje zbora pre-
vzela korepetitorka Eva Čeh 
in zborovodja Lovro Frelih. 
Njihov repertoar sestavljajo 
posvetne in sakralne sklad-
be tako slovenskih kot tujih 
skladateljev. Radi sodelujejo 
tudi z mladimi slovenskimi 

skladatelji in vsako leto izve-
dejo vsaj eno domačo novite-
to. Pripravljajo odmevne in 
med kritiki zelo dobro spre-
jete samostojne celovečerne 
ter tematske koncerte, samo-
stojno ali z drugimi zbori 
pa redno izvajajo daljša teh-
tnejša dela v sodelovanju z 
inštrumentalnimi zasedba-
mi. Poleg rednih koncertnih 
dejavnosti se z veseljem ude-
ležujejo dobrodelnih koncer-
tov in festivalov, so prejemni-
ki mnogih nagrad na tekmo-
vanjih ter navezujejo stike z 
drugimi pevskimi zbori po 
Sloveniji in v tujini.

POLETNE DELAVNICE 
ZAKLJUČILI S KONCERTOM
Komorni pevski zbor Mysterium je pripravil že šeste Poletne delavnice vokalne glasbe, ki so jih sklenili s 
sobotnim koncertom v duhu črnske duhovne glasbe. 

Na sklepnem koncertu so zadonele črnske duhovne pesmi. / Foto: Primož Pičulin

Tržič – V soboto, 8. septembra, bo na Gorenjski plaži pote-
kal koncertni rapovski večer. Od 19. ure naprej bodo na 
odru nastopila velika imena rapa: Klemen Klemen, neuni-
čljiva rapovska legenda, ki je glasbeno sceno zaznamova-
la predvsem s svojimi pripovedovalskimi sposobnostmi, 
v Tržič prihaja z legendarnim Simonom Stojkom Falkom 
in ekipo; Drill – Andrej Bučar, trenutno eden izmed najvid-
nejših imen na domači rapovski sceni, znan tudi kot Bola-
ni Doktor oz. Vokalni dirigent, je izolski MC, producent in 
tekstopisec; Jošt Tadvan Urbanc z umetniškim imenom 
Joe Joe, član kolektiva T.M.S. Crew, je MC iz Tržiča, ki se z 
rapom ukvarja že več kot deset let. Predstavil nam bo svoj 
prvi solo album Joe 123 Raps. Gosti njegovega prvenca so: 
Zlatan Čordič, Gero, Ali Massiv, Kox (Trifekta), Semch, 
Tarpe, Andy, Lafe (Tržiški norci), Nejc Peharc, Lana Pet-
rovič in Robert Bone. Večina jih bo gostovala tudi v Tržiču. 
Zadnjo uro bo oder prepuščen znanemu tržiškemu DJ-u 
Wide Dimensionu. Vstop bo prost.

Velikani rapa na Gorenjski plaži

Joe Joe ob odličnih nastopih zagotavlja tudi nekaj 
presenečenj na odru in ob njem. / Foto: arhiv glasbenika (J. T. Urbanc)

Trboje – V četrtek, 6. septembra, bosta ob 19. uri v Čol-
narni v Trbojah nastopila mlada glasbenika, pevka Neža 
Witwicky in kitarist Aleš Zaletelj.

Neža in Aleš na Trbojski rivieri

Vodice – V petek, 7. septembra, bo od 20. ure naprej v 
Kulturnem domu potekal tradicionalni festival Rockfest 
Vodice. Nastopile bodo zasedbe Elvis Jackson, Koala Voi-
ce, Ritem Sex-I Ja ter Purple Panic Lady.

Prihaja Rockfest Vodice
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Pred kratkim je štirideset let dopolnil Peter Košenina iz 
Spodnje Senice. Njegov hobi je fotografija, zato je bil 
zelo vesel darila, ki ga je dobil na praznovanju. Odslej 
bo lahko fotografiral tudi z dronom. Njegov najljubši 
motiv so motorji, zato uživa na dirkah razreda Moto 
GP. Peter sodeluje tudi z Gorenjskim glasom. V objektiv 
beleži dogodke iz občine Medvode. / Foto: Maja Bertoncelj

Janez Kuhar

T
a obljuba je ime-
la trdne temelje v 
iskreni ljubezni 
in medsebojnem 
spoštovanju, zato 

je njuna zveza ostala čvrs-
ta vseh petdeset let. Poroč-
ni priči sta bili kot pred pet-
desetimi leti Jakob Kropiv-
nik in Franc Galjot, zahval-
no sveto mašo ob zlati poro-
ki pa je daroval Lucijan Poto-
čnik, duhovni pomočnik s 
Spodnjega Brnika, ki jima je 
čestital ob jubileju.

Zakonca Dragica in Ivan 
Kropivnik sta vključena v 
številna društva v občini, še 
posebej Ivan. Zelo dejaven 

je v Društvu likovnikov Cer-
klje, Kulturnem društvu Fol-
klora Cerklje, je tudi prosto-
voljec v Domu Taber v Šmar-
tnem, član Gasilskega druš-
tva na Zgornjem Brniku, rad 
pa tudi rezbari ali napiše voš-
čilo za rojstni dan. Oba sta 
tudi aktivna člana Društva 
upokojencev Cerklje. 

O sebi Ivan Kropivnik pra-
vi: »Sem takšen človek, ki se 
rad družim z ljudmi in jih 
spravljam v dobro voljo, ker 
vem, da tudi meni to poma-
ga.« Žena Dragica pa je zelo 
aktivna pri izdelovanju roč-
nih del, kar jo to pomirja, jo 
sprošča ter ji 'poboža dušo'. 
Na koncu pa dobiš še lep 
izdelek, pravi. Je članica sku-
pine deklet in žena Rožce, 
ki ustvarjajo pri njih doma, 
delujejo pa pri Društvu upo-
kojencev Cerklje. Z ročnimi 
deli sodelujejo na razstavah 
v občini in širše, na Zgor-
njem Brniku pa so imele 
pred letom dni prvo samos-
tojno razstavo, ki je bila med 
obiskovalci zelo dobro spre-
jeta in obiskana. 

Dragica rada skrbi tudi za 
rože, ki krasijo dom zakon-
cev Kropivnik in okolico. Da 
pa je vrt resnično lepo ure-
jen, poskrbi Ivan, še pove.  

Dragica, rojena Regber-
gar, se je rodila leta 1950, v 

kmečki družini štirih deklet 
na Zgornjem Brniku očetu 
Antonu in mami Milki. Ima 
še tri sestre: Marino, Silvo 
in Stašo. Ivan pa se je rodil 
leta 1945 kot drugi otrok v 
kmečki družini s šestimi 
otroki mami Angeli in oče-
tu Jakobu na Pšati pri Cer-
kljah. Poleg Ivana, Angelce 
in Jakoba so bile v družini 
rojene tudi trojčice Francka, 
Magdalena in Anica. Osnov-
no šolo sta oba obiskovala v 
Cerkljah. 

Civilno sta se Kropivniko-
va poročila 24. avgusta 1968 
v Kranju, cerkveno poroko 
pa sta imela v župnijski cer-
kvi Marijinega vnebovzetja v 
Cerkljah. Poročil ju je takrat-
ni kaplan Ivan Petrič. 'Ohcet' 

pred petdesetimi leti je bila 
doma pri ženinih starših na 
Zgornjem Brniku. Svojo lju-
bezen sta okronala z rojstvom 
dveh otrok: hčerke Mateje in 
sina Matjaža. Danes jima 
življenje lepšajo tudi vnuki-
nji Sara in Katarina ter vnu-
ka Gašper in David ter prav-
nukinja Žana. Njuno največ-
je bogastvo je, da sta srečna s 
tistim, kar sta ustvarila, želi-
ta pa si, da bi bila zdrava še 
naprej. 

Slavje ob zlati poroki se je 
zadnjo avgustovsko soboto 
nadaljevalo v gostišču Češ-
nar v Cerkljah. Praznovan-
ja se je udeležilo sedemde-
set svatov, ki so obljubili, da 
se znova snidejo ob prazno-
vanju njune biserne poroke.

ZLATA POROKA ZAKONCEV 
KROPIVNIK
V soboto, 25. avgusta, sta svojo zaobljubo v podružnični cerkvi sv. Janeza Krstnika na Zgornjem  
Brniku po petdesetih letih skupnega življenja obnovila zlatoporočenca Dragica in Ivan Kropivnik  
z Zgornjega Brnika. 

Poročna slika zakoncev 
Kropivnik izpred petdeset 
let / Foto: osebni arhiv

Zlatoporočenca Dragica in Ivan Kropivnik / Foto: Janez Kuhar

»Sledovi preteklosti« 
Zanima me, kaj lahko priča-
kujem od prihodnosti, saj se 
mi zdi, da sem še zelo obre-
menjena s preteklostjo. Kaj se 
bo še zgodilo v službi in kakšno 
bo moje ljubezensko življenje, 
sta vprašanji, na kateri se naj-
bolj veselim vašega cenjenega 
odgovora. 
Stresne situacije in nepred-
vidljivi dogodki, ki ste jim bili 
izpostavljeni, so se nenado-
ma zvrstili eden za drugim. 
Nad vas so se zgrnile nega-
tivne misli in skoraj ste že 
izgubili voljo do življenja. 
A ker ste človek, ki zna na 
stvari pogledati tudi z lep-
šega zornega kota, se niste 
predali. Vztrajate in upate na 
boljše čase, kar je vsekakor 
pravilno. Težavno obdobje 
je iz vas naredilo drugačno 
osebo. Znate se postaviti 

zase, kadar je treba, in jasno 
stremite k svojim ciljem. Naj-
pomembneje od vsega pa je, 
da ste se v sebi pomirili in 
težavam že pomahali v slo-
vo. Vse, kar vas čaka v priho-
dnosti, bo od sedaj naprej lep-
še. Obkroženi ste z ljudmi, ki 
vam energetsko odgovarjajo, 
vas ne izčrpavajo in ne izko-
riščajo. Prihodnost vam bo 
pripeljala tudi osebo, s kate-
ro si boste delili življenjsko 
pot. Prvi pomemben zasuk 
na čustvenem področju lah-
ko pričakujete že v začetku 
pomladi. Odnosi s sestrama 
se bodo postopoma izboljša-
li, a tu ne morete računati, da 
se bo to zgodilo kmalu. Skozi 
pogovore in druženja, ko bos-
te spoznali drugačno resnico, 
boste v sebi začutili neke vrste 
olajšanje – in ta občutek vam 
bo dobro del. Kar se tiče slu-

žbe, je tako, da bi se ji včasih 
najraje kar izognili. So dnevi, 
ko nimate motivacije in tam 
se ne počutite dobro. Skozi 
iskren pogovor z osebo, ki 
vam je blizu, boste krizo pre-
brodili dokaj kmalu. Finančno 
stanje je za zdaj stabilno in 
večjih sprememb še ni videti. 
Nekdo od bližnjih vas bo pro-
sil za pomoč v obliki večjega 
denarnega zneska. Srečno!

»Majsko cvetje 81« 
Tudi jaz sem se opogumila 
in se odločila, da vam pišem. 
Iskrena hvala vnaprej za vse 
odgovore. 
Sprememba delovnega mes-
ta je v vaše življenje prinesla 
polno novosti. Na neki način 
vas vsa ta odgovornost vzne-
mirja, saj imate radi, da se 
okoli vas veliko dogaja. Ima-
te veliko energije in močne 

delovne navade. Vendar pa 
morate paziti, da od pretira-
vanja ne izgorite. Včasih se 
vam zdi, da morate imeti vse 
pod kontrolo in se pokazati v 
karseda dobri luči, pa čeprav 
vam včasih zmanjka časa celo 
za osebno življenje. Nujno 
si morate privoščiti počitek 
in se posvetiti tudi svojim 
potrebam. Če boste nadalje-
vali v tej smeri, bodo od vas 
pričakovali vedno več in več. 
Obdobje, ki je pred vami, 
vam prinaša finančno stabil-
nost, ki bo trdnejša, kot kdaj 
koli prej. To pa je tista dobra 
posledica težkega dela, ki se 
je dobro zavedate. Obnovili 
boste prijateljstvo iz prete-
klosti, saj vas bodo z osebo, s 
katero ste izgubili stik, pove-
zovali skupni interesi. Zacve-
tele bodo tudi priložnosti za 
romanco. Srečno!

Veliko vas je, ki spremljate to 
rubriko, in veseli me, da pri-
dobivate znanje iz vedeževa-
nja, za katero nikoli ne veste, 
kdaj vam lahko pride prav. 
Bralko pod šifro Cvetje zani-
ma zdravje in njenih sedem 
kart je Težave, Bolezen, 
Neiskrenost, Sodnik, Oficir, 
Upanje, Sreča. Takoj nam 
padeta v oči karti Oficir in 
Sodnik. Skupaj predstavljata 
zdravnika specialista ravno 
za tisto področje bolezni, ki 
nas tare. Prva karta Težave 
pokaže, da ima bralka teža-
ve in bolečine ravno sedaj 
v tem trenutku in ne ve, kaj 
lahko stori. Te tegobe prina-
šajo počivanje ali okrevanje 
v postelji, kar nam da vedeti 
karta Bolezen. Potrebna sta 
počitek in mirovanje, da s 
tem ublaži trenutno zdrav-
stveno stanje. Lahko gre za 
kronično obliko bolezni. V 
karti Neiskrenost se skriva-
jo zdravila ali zdravljenje. 
Možna je zamenjava zdravil. 
Sodnik je uradna ustanova, 
kot je na primer bolnišnica, 
in karta Oficir predstavlja 
zdravnika, ki bo bralki poma-

gal, kako naprej in na kakšen 
način pomagati. Karta Upa-
nje je v tem primeru lahko 
zdravilišče. Lahko je tudi 
morje in samo razgibavanje 
v vodi oziroma telovadba. Po 
kartah sodeč bi rekla, da so 
bralkine zdravstvene težave 
povezane s sklepi. Najbolje 
se počuti ravno poleti, a ta 
letni čas se ravno zdaj počasi 
zaključuje in lahko izbruhne-
jo težave ali pride no nove-
ga zagona. Karta Sreča vso 
zadevo omili in sporoča, da 
se da pomagati in bo še vse 
v redu. Na naslov tanja.70@
hotmail.com ali na Gorenjski 
glas s pripisom »šola vede-
ževanja« in svojo šifro poš-
ljite tri, pet ali sedem polju-
bnih kart ali pa karte za druge 
sisteme, ki ste jih že do sedaj 
spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 46 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 11 dečkov in 11 deklic. 
Najtežja deklica je tehtala 4840 gramov, najlažji deklici – 
eni izmed dvojčic – je tehtnica pokazala 1750 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 14 dečkov in 10 deklic. Najtežji deček 
je ob rojstvu tehtal 3950 gramov. Najlažja je bila deklica, 
rojena z bratom dvojčkom – tehtala je 1830 gramov.

Novorojenčki
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www.domkulture.org

abonmajev za sezono
2018/19

vabljeni k vpisu

1. nagrada: obisk predstave v okviru Maistrovega abonmaja 
2. nagrada: knjižna nagrada: Slovenija, biser narave 
3. nagrada: štartnina na Veronikin tek in majica

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 17. sep-
tembra 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Skupina U2 je prekinila koncert v Berli-
nu po tem, ko je pevec Bono po le nekaj 
pesmih ostal povsem brez glasu. Kot so 
sporočili predstavniki skupine, je pevec 
iz neznanega razloga kar naenkrat one-
mel in ga že pregledujejo zdravniki. Nas-

lednji koncert v sklopu turneje Experience in Innocence bi 
morali imeti danes v Kölnu v Nemčiji. Za zdaj niso presta-
vili ali odpovedali nobenega koncerta na evropskih tleh.

Bono na odru ostal brez glasu

Nekdanjo igralko serije Urgenca Vanes-
so Marquez (49) so ubili policisti. Ti so 
po prijavi na njenem domu želeli preve-
riti igralkino stanje. Po več kot eni uri in 
pol  prepričevanja naj sprejme njihovo 
pomoč, saj so jo prepoznali kot osebo 

z duševnimi težavami, je igralka vanje namerila pištolo, 
policist pa jo je v samoobrambi ubil. Kasneje se je izka-
zalo, da je šlo za lažno, strašilno pištolo. Igralka je bila 
najbolj prepoznavna po vlogi medicinske sestre Wendy 
Goldman v seriji ER.

Policisti ubili Vanesso Marquez

Neimenovana dvaindvajsetletna igralka 
je obtožila igralca  Gerarda Depardieu-
ja (69) dvakratnega posilstva. Kaznivo 
dejanje naj bi se zgodilo na njegovem 
domu v Parizu, kjer sta se srečevala, da 
bi vadila igro. Depardieu je namreč uči-

telj domnevne žrtve. Igralčev odvetnik je obtožbe zanikal: 
“Gerard je šokiran in zanika kakršenkoli napad, posilstvo 
ali kaznivo dejanje.”

Gerard Depardieu obtožen posilstva

Z emmyjem in zlatim globusom nagra-
jeni igralki  Claire Danes (39), znani po 
vlogi v seriji Domovina, in igralcu Hug-
hu Dancyju (42) se je rodil sin, čigar ime 
in ostale podrobnosti še niso znane. 
Par ima skupaj že petletnega sina Cyru-

sa Michaela Christopherja. Poročena sta od leta 2009. 
Zakonca vesele novice še nista delila z javnostjo.

Claire in Hugh imata sina

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

T
okrat so Jezer-
škovi predstavili 
kulinarične Srč-
ne zgodbe odgo-
vornosti – Jezer-

šek 360°: zgodbo, ki pripove-
duje o spoštovanju preteklo-
sti in sedanjosti, tudi priho-
dnosti; o energiji in srčnos-
ti družine, ki uspešno gra-
di svoje podjetje. Na Dvoru 
Jezeršek na Zgornjem Brni-
ku je o zgodbi spregovoril 
tudi eden od sinov, kuharski 
mojster Luka Jezeršek.

Začelo se je z obletnica-
mi. Dvor Jezeršek praznu-
je 250 let, odkar so prejšnji 
lastniki na tem mestu pos-
tavili takrat Hočevarjevo 

domačijo leta 1768. Mineva 
skoraj štirideset let, odkar 
sta Jezerškova začela dru-
žinsko zgodbo, ki sta jo 
potem uspešno predala svo-
jim fantom, štirim bratom. 
Za kaj pa gre pa pri zgod-
bi Jezeršek 360°? Jezerško-
vi poskušajo najti produkte 
in skleniti krog; neke odgo-
vorne zgodbe, ideje in jih 
zapolniti z vsebino, jih spra-
viti v celoto. Tokrat so v eno 
zgodbo združili več produ-
ktov oziroma zgodb: gove-
dino s kmetije Toplak s Slo-
venskih goric, kjer so kar 
tri leta razmišljali, na kak-
šen način slovensko gove-
dino pripeljati do krožni-
ka; suhomesnate izdelke 
Francija Jezerška, ki zna-
nje prenaša tudi na mlajše 

generacije; potice njego-
ve soproge in mame Sonje 
Jezeršek; njihov »šmorn« 
oziroma Vida Srpaka, kral-
ja »šmorna«, ki je redni gost 
ljubljanske Odprte kuhinje, 
in dobrodelno zgodbo, ki 
je nastala skupaj z Vinako-
prom. Že vrsto let se nam-
reč Jezerškovi udeležujejo 
dobrodelne licitacije njiho-
vih barikov in izkupiček gre 
za pediatrični oddelek Splo-
šne bolnišnice v Izoli, vino 
pa potem lahko okušajo nji-
hovi gostje. 

Predvsem pa so se odloči-
li, da zgodbo Jezeršek 360° 
predstavijo širši javnosti kot 
neko spodbudo, saj vedo, da 
poslovne ideje s tega podro-
čja obstajajo. Želijo, da bi si 
ljudje upali. Lahko jih tudi 

poiščejo in mogoče celo sku-
paj soustvarijo kakšno novo 
zgodbo.

Po novem golfsko igriš-
če v Smledniku sliši na ime 
Diners CUBO golf igriš-
če. In v petek je igrišče gos-
tilo CUBO Challenge tur-
nir, kjer so sodelovali pova-
bljeni golfisti in golfistke, 
med katerimi smo opazili 
kar nekaj znanih obrazov – 
od podjetnikov do športni-
kov. Začelo se je vse ob t. i. 
brunchu na terasi restavra-
cije Evergreen, kjer smo sre-
čali tudi kuharskega mojstra 
Mojmirja Štiftarja, ki smo 
ga nazadnje videli v Kranj-
ski Gori, potem pa se je uli-
lo. A nič zato: začetek turnir-
ja so prestavili na čas, ko je 
dež pojenjal.

SRČNE ZGODBE
Jezerškovi na vsake toliko časa predstavijo kaj novega in tokrat so se odločili, da več kulinaričnih zgodb 
povežejo v eno. Diners CUBO golf igrišče v Smledniku pa je gostilo zanimivi golfski turnir.

Aljaž Toplak s kmetije ToplakFrancijeva špajza je ena od petih okusnih zgodb.

Luka Jezerška (desni) poznamo predvsem iz slovenskega 
MasterChefa, tokrat pa so mu domači zaupali predstavitev 
zgodbe Jezeršek 360°.

Prvega moža Hotela Cubo in Diners CUBO golf igrišča 
Sandija Kovačevića dež nikakor ni prestrašil. Ljubitelji golfa 
pa so enostavno odprli dežnike.

Šef kuhinje restavracije Evergreen Mojmir Štiftar je skrbel 
za kulinarično spremljavo turnirja in sploh dogajanja.

Golfskega turnirja v Smledniku se je udeležil tudi nekdanji 
slovenski hokejist Tomaž Vnuk.

Katja Pogačar je ena najboljših slovenskih golfistk. 
Spominja se, da je prvi pokal osvojila pred 
osemnajstimi leti. Na Diners CUBO golf igrišču je 
24-letna Ljubljančanka domačinka. Pravi, da ne mine 
teden, da ne bi kje vihtela svoje golfske palice. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Sladko zelje

Ko je človek kakšen teden ob bolj suhi hrani, si silno zaželi 
nekaj »na žlico«. Ampak mora biti kaj mehkega, nežnega, da 
se zmehča vse tam doli v črevcih. Saj so dobre bučke, špinača, 
mlade koprive in podobno, toda čez sladko zelje ga ni. Da je 
zraven le malo krompirja pa zrnc kumine, lovor in malo popra 
iz mlinčka, da je dovolj tekoče in zmečkano s tolkačem, pa je 
bogovsko. Vse telo si potem oddahne. Mar ni tako? Berem, 
da ima zelje 19. septembra svoj rojstni dan. Tega bomo pa 
praznovali! Si pošteno zasluži. 

Zeljnata juha s krompirjem po babičino

»Zreži na debele rezance pol srednje velike zeljnate glave, jo 
operi in duši v kozi na 4 dkg masti s par koleščki čebulje. Ko se 
zelje nekoliko zarumeni in zmehča, pridaj 1 debel olupljen in na 
male kocke zrezan krompir, ga osoli, zalij z 1,5 do 2 litra gorke 
vode in vse skupaj kuhaj tri četrt ure. Pridaj še žličico magija.« 

Sladko zelje v omaki

Potrebujemo: pol kilograma zelja, 5 žlic olja, 1 žlico moke, 1 
žlico paradižnikove mezge ali 1 svež paradižnik, 5 strokov česna, 
sol, poper, peteršilj.
Zelje narežemo na rezine in jih pražimo na olju. Ko se zmeh-
čajo, dodamo moko, paradižnik in začimbe. Če je treba, za-
lijemo z nekaj žlicami vode ali vina. Dušimo 10 do 15 minut. 
Ponudimo s krompirjevim pirejem in kuhano govedino.

Dušeno zelje s slanino

Za 4 osebe potrebujemo: 1 glavo zelja (približno 1 kg), 100 g 
prekajene slanine, 2 korenčka, 1 čebulo, 1 nageljnovo žbico, šopek 
timijana, lovor, sol in juho.
Zelje očistimo, narežemo na 4 dele in ga 10 minut kuhamo v 
rahlo osoljenem kropu. Odcejeno zelje razdelimo na lističe. 
V kozico z debelim dnom zložimo rezine slanine, na kocke 
narezan korenček, čebulo, pretaknjeno z nageljnovo žbico, v 
šopek povezan timijan in lovor. Na to damo plast zelja, ki ga 
prekrijemo z rezinami slanine. Zalijemo z juho, pokrijemo in 
pristavimo na majhen ogenj. Dušimo ga 2 uri.

Meso z zeljem in krompirjem

Potrebujemo: 40 dag mesa (govedine, teletine, svinjine), 1 če-
bulo, 2 žlici olja, malo juhe ali vode; pol glave zelja, od 4 do 6 
krompirjev, 3 dag prekajene slanine, 2 stroka česna, sol, kumino, 
1 paradižnik, 1 žličko sesekljanega peteršilja.
Meso razrežemo na koščke in ga s sesekljano čebulo prepra-
žimo na olju, pozneje malo zalijemo in pokrito dušimo. Skoraj 
mehkemu mesu dodamo očiščeno in na širše rezance zrezano 
zelje, olupljen in na kocke narezan krompir, sesekljano sla-
nino, strt česen in kumino ter jed še naprej dušimo. Čez čas 
dodamo narezan paradižnik, prevremo in na koncu potresemo 
s peteršiljem. Kaj pa sladica? K zelju gredo najbolje palačinke.

Piščanec ali teletina
Meso je pomemben vir be-

ljakovin, ki jih v naši prehra-
ni pogosto primanjkuje. Če 
izberemo pusto meso in ga 
pripravimo s primernim to-
plotnim postopkom ter do-
damo zelenjavo in kakovo-
stne ogljikove hidrate, do-
bimo polnovreden obrok, ki 
nam zagotavlja vse potrebne 
hranilne snovi za delovanje 
telesa.

Za pripravo piščančjih be-
der s paradižnikom potrebu-
jemo: 1 kg piščančjih beder 
brez kože, 2 večji čebuli, 1 kg 
svežega paradižnika, 1 žlico 
paradižnikovega koncentra-
ta, 1 žličko mlete paprike, 1 
žlico moke, 1 šopek peterši-
lja, sol in poper, 2 žlici oliv-
nega olja.

Piščančja bedra operemo, 
osušimo ter jih posolimo in 
popopramo. Paradižnik na-
režemo na kocke. Čebulo 
olupimo in jo nasekljamo. 
Večjo posodo segrejemo 
in prilijemo olje ter doda-
mo čebulo. Počasi pražimo 
15 minut oz. toliko časa, da 
se čebula nekoliko razpus-
ti. Povišamo temperaturo, 
čebulo umaknemo ob rob 
posode in dodamo piščan-
čja bedra. Popečemo jih iz 
obeh strani, nato pa doda-
mo paradižnikove kocke. 
Posujemo z mleto papriko, 
moko in nasekljanim peter-
šiljem. Dobro premešamo 
ter po okusu še dosolimo in 
popopramo. Posodo pokri-
jemo in kuhamo 40 minut. 

Nato posodo odstavimo s 
štedilnika in pustimo stati 
še 5 minut.

Nasvet: Kot prilogo postre-
žemo riž, pire krompir, te-
stenine, polento …

Za pripravo teletine z ru-
meno papriko in porom 
potrebujemo: 4 debelejše 
telečje zrezke, 3 rumene pa-
prike babura, 200 g pora, 

sol in poper, 2 žlici olivne-
ga olja. 

Telečje zrezke operemo, 
osušimo ter jih na rahlo po-
tolčemo, posolimo in po-
popramo. Ponev dobro se-
grejemo, prilijemo olje ter 
na njem iz obeh strani pope-
čemo telečje meso. Zalijemo 
z decilitrom vode ali jušne 
osnove ter takoj pokrijemo. 

Znižamo temperaturo in ku-
hamo 10 minut. Dodamo na-
rezano papriko in por, pre-
mešamo, pokrijemo ter ku-
hamo še 20 minut. Vmes po 
potrebi dodajamo tekočino.

Nasvet: Pred peko lahko 
zrezke iz obeh strani pre-
mažemo z gorčico. Po želji 
omaki dodamo deciliter be-
lega vina.

Mojca Logar

Ob letošnjem nakupu šol-
skih potrebščin sem se ob novi 
storitvi, ki jo nudijo knjigar-
ne in papirnice, zamislila. 
Prodajalka je na posebnem 
strojčku plastificirala delov-
ne zvezke in knjige po meri. 
Nova storitev, ki je v praksi 
videti tako, da starši kupijo 
delovne zvezke in knjige, pro-
dajalka pa jih po meri zvezka 
ali knjige zavije, plastificira. 
Nič odpadkov, plačate storitev 
in namesto vas vse opravijo 
drugi. Ko to opazujem, globo-
ko zavzdihnem in si mislim, 
česa vse ste oropali otroke. 

Zavijanje knjig in zvezkov 
je bilo eno najljubših opravil 
za šolo. Celo leto smo zbirali 
stare koledarje ali iskali lep 
ovojni papir, s katerim smo 
zaščitili in zavili knjige in 
zvezke. Res da niso bili tako 
lepi, niti tako trdni, kot so da-
nes, pa vendar je bilo to nekaj 
najlepšega. Prijateljica, kjer je 
bilo doma sedem otrok, pravi, 
nakup za šolo smo težko pri-
čakovali. Vsi smo sedeli v sobi 
na tleh in zavijali knjige in 
zvezke. Starejši smo pomaga-
li mlajšim, vonj po novih knji-
gah in zvezkih je omamen. 

Danes torej vse to lahko na-
redijo v knjigarni. Nalepke z 
imeni še v srednji šoli napišejo 
mame, tudi v torbe jim zložijo 
vse potrebno. Starši pripeljejo 
otroke prav do vrat šole, potem 
pa se sprašujemo, kam je izgi-
nila otroška vedoželjnost. Še v 
srednji šoli berejo knjige star-
ši skupaj z dijaki, ki pravijo: 
pol strani preberem jaz in pol 
strani moj oči. In to v gimna-
zijskem programu. Potem pa 
se čudimo, da dijaki po srednji 
šoli zelo slabo berejo in nimajo 

notranje motivacije. Kolegica 
je povedala, da so starši tako 
mimogrede obvestili vodstvo 
šole, da so celo poletje plačevali 
inštrukcije za matematiko in 
da inštruktor zagotavlja ustre-
zno znanje dijaka, zato mora 
opraviti popravni izpit. Kam je 
izginila želja po znanju? V te-
lefon, televizijo in računalnik. 
Starejši se še spomnite, da ste 
celo poletje nabirali borovnice 
in gobe, da ste lahko kupili šol-
ske potrebščine ali nove kopal-
ke, čevlje. 

Srečala sem kar nekaj ljudi, 
ki so se v petdesetih in šestde-
setih letih po osnovni šoli 
preselili v Kranj. Prišli so na 
srednjo gumarsko ali tekstil-
no šolo; ne zato, ker bi jih ta 
stroka tako zanimala, ampak 
ker je bila to edina možnost 
brezplačnega internata in 
torej edina možnost šolanja. 
Želeli so v šolo in željni so bili 
znanja, ki ga v domačem oko-
lju ni bilo. 

Ko v pogovoru s prodajalko 
v knjigarni malo kramljava o 
teh novodobnih storitvah, pri-
pomni, so pa tudi drugačni. 
Brata, ki bosta vstopila v še-
sti in četrti razred, sta prišla 
čisto sama kupit vse potrebno 
za šolo. Mati jima je dala 
denar in prišla sta sama, s 
kolesom. Prodajalka pravi: 
povejta mami, da sta zelo pri-
dna, ker vse to zmoreta sama. 
Morda sem tako čustveno od-
reagirala ob tej novi ponudbi 
ali tržni niši, ker sem sama 
zelo rada zavijala zvezke in 
vse drugo za šolo. Ali pa sem 
ravno zato postala učiteljica, 
ker so mi bili zvezki, knjige in 
papir ves čas tako blizu. 

Šolske potrebščine

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Še pred petdesetimi leti je 
bila to grešna in nemogoča mi-
sel. Ženske, največkrat v vlogi 
mame in žene, so morale posto-
riti vse in čisto vse, kar je zahte-
valo življenje. Ubogati so morale 
utečene družbene norme, ki so 
jih ustvarili več ali manj moški. 
Prave srečnice so bile tiste, ki so 
dobile ljubeče može, to pomeni, 
da sta bila skupaj več kot le za-
radi preživetja in spočetja otrok. 
Danes se je vse zelo spremenilo. 
Ženske lahko razmišljajo tudi 
o svojem udejstvovanju, o svo-
jih željah in hobijih. Postale so 
zahtevne. Pogosto stare mame 
le opazujejo življenja današnjih 
mladih mamic in mladih žena. 
Mlada žena je najavila, da gre 
za tri dni sama s kolegico na od-
dih. Stara mama jo vpraša: »Ja, 
kaj bo pa mož jedel?« Včasih si 
ata ne bi zmogli sami postreči, 
današnji možje pa celo kuha-
mo. Sodobne ženske morajo biti 
žene, mame, karieristke, po-
potnice, družbeno uveljavljene, 
vsak dan na Facebooku … Dan 
pa ima danes in pred petdese-
timi leti le 24 ur. Nevarnost za 
sodobne ženske je v tem, da so 
razpete v množici aktivnosti in 
da bodo izgubile svoj največji 
dragulj, tj. svojo ženskost. Za 
negovanje in razvijanje žensko-
sti preprosto potrebujejo čas in 
notranji mir. Hitrica in številne 
obveznosti pa jih oddaljuje od 
njihovega poslanstva, bistva, 
daru, dragocenosti – od njihove 
ženskosti.

V srednjih in zrelih letih se 
ženejo za družino, moža, de-
nar, nekatere skrbijo za osta-
rele svoje ali njegove starše, so 
predsednice društev in aktivno-
sti (za ženske, seveda), poma-
gajo drugim, vodijo kmetije, 

garajo mnogo več kot deset ur 
na dan. Ne opazite, da potre-
bujete počitek. Ne zmorete se 
umiriti in slišati krika svojega 
telesa, da je dovolj. Potrebujete 
počitek. Zanimivo, da vzorec 
garaške ženske ni odvisen od 
ekonomskega statusa. Nekate-
re imate celo lastna podjetja, 
hiše, kmetije, vikende … Vzo-
rec, da morate vedno nekaj 
delati in pomagati, ste dobile 
od preteklih generacij ali pa od 
nekih družbenih pričakovanj, 
kaj naj bi ženska delala. 

Ustavite se in recite stop, do-
volj je, recite ne. Začnite iskati 
ravnotežje, ve postavite meje 
med delom in počitkom. Po-
skrbite, da boste v zrelih, starih 
letih psihično in telesno zdrave. 
Porazdelite delo med vse dru-
žinske člane. Ali pa oddajte 
delo proti plačilu komu dru-
gemu. Tako boste začele pri-
dobivati čas za razvijanje vaše 
ženskosti. To potrebujemo vaši 
možje in vaši otroci. Lačni smo 
vašega daru. Vaša ženskost nas 
osrečuje, ne pa vaše garanje.

A ne veste, kako reči ne? Iz-
volite nekaj nasvetov, ko boste 
spet naprošene za novo delo: 
»Nimam razpoložljivega časa, 
da bi tokrat rekla da«, »Tre-
nutno je moj odgovor ne, če 
se pa kaj spremeni, ti javim«, 
»Sedajle ti ne morem odgovo-
riti, povprašaj me jutri«, »Tole 
zveni zabavno, a nisem na vo-
ljo«, »Na tvojo žalost je to ne-
kaj, česar v tem času ne morem 
narediti«, »Me veseli, da si me 
prepoznal za sposobno, vendar 
sem preobremenjena z drugimi 
deli«.

Ženske, poskrbite zase

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net



20 Gorenjski glas
torek, 4. septembra 2018ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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.

20
EUR

Suzana P. Kovačič

Tržič – Prireditev Šuštarska 
nedelja se je začela že v četrtek 
z odprtjem razstave v Galeri-
ji Atrij pod naslovom S peto 
tolkel bom ob tla in podnas-
lovom Obutvena kultura na 
Slovenskem v interpretaci-
jah folklornih skupin. Nada-
ljevala se je v petek in soboto 
z izdelovanjem murala, to je 
stenske poslikave, posvečene 
tržiški industrijski dediščini, 
na stavbi nekdanje tkalni-
ce Bombažne predilnice in 
tkalnice Tržič. V Galeriji Pa-
viljon so prav tako že v petek 

na ogled postavili razstavo Iz-
delki tržiških obrtnikov, ti in 
še drugi večinoma slovenski 
izdelki pa so bili naprodaj na 
stojnicah na nedeljskem sej-
mu po Tržiču. Obiskovalci 
so prišli od vsepovsod; z bli-
žnjih Podbrezij družina Haj-
dinjak, ki na prireditev pride 
vsako leto, do treh avtobusov 
članov Društva upokojencev 
Velka z Zgornje Velke iz oko-
lice Maribora. Njihov član 
Franc Rajšp je prvič obiskal 
šuštarski praznik, s ponudbo 
pa je bil zadovoljen. 

»Letošnja Šuštarska nede-
lja zagotovo pomeni premik 

od kitajskega k tržiškemu, 
od svetovljanstva k dedišči-
ni. To je največja dodana 
vrednost prireditve,« je pov-
zel Borut Sajovic, župan Ob-
čine Tržič, ki je bila letos 
glavna organizatorka dogod-
ka. Čevlji, copati, usnjeni pa-
sovi in torbice, suha roba, le-
sene didaktične igrače, ob-
lačila, lončevina, suhome-
sni izdelki, boljši sejem tudi 
s knjigami vseh vrst ..., to je 
ponudil sprehod med več 
kot sto stojnicami. Dedišči-
no so na ogled postavili tudi 
z razstavo na mostu pod nas-
lovom Zlata doba tržiške in-
dustrije, oživili so 'frejšpre-
hungo', zapeli šuštarske pe-
smi, pripovedovali zgodbe 
iz čevljarske tradicije ... »Če-
vljarji so imeli radi jedi, ki so 
danes redko na naših mizah 
ali pa jih sploh ni več. Za šu-
štarsko specialiteto so velja-
le šoje, ki so jih lovili na li-
mance in jih skuhali kot oba-
ro, priljubljeni so bili pljuč-
ni štruklji, na juhi zakuha-
ni drobnjakovi rezanci in še 
marsikaj drugega. Za nede-
lje in praznike so radi rek-
li, da je na mizi 'župa, pra-
ta, sovata, pa tenstan krom-
pir'. S Šuštarsko nedeljo se 
je uveljavil 'šuštarsk kosiv', 

ki so ga ponujali v dobrih tr-
žiških gostilnah,« je tradici-
jo opisala direktorica tržiške 

občinske uprave dr. Metka 
Knific Zaletelj. Ja, po 'kosi-
vu' je zadišalo tudi v nedeljo.

Za bogat program za od-
rasle in otroke, ki poudar-
ja pomen čevljarske tradici-
je, je poskrbel Tržiški mu-
zej, z nastopi so ga pope-
strila tržiška in druga kul-
turna društva. Predstavili so 
se tudi današnji rokodelci. 
Društvo rejcev ovc jezersko-
solčavske pasme je prikaza-
lo polstenje, Andreja Strži-
nar Poklukar iz Podnarta, ki 
se ukvarja z oblačilno dedi-
ščino, je prikazala izdelova-
nje rut za narodno nošo. Iz 
Tržiča so obiskovalci lahko 
odnesli tudi kak spominek, 
KUD Ampus je koval kovan-
ce, na eni strani z motivom 
Hudega gradu (Gutenber-
škega), na drugi z motivom 
tržiškega zmaja ...

Na Šuštarski v Tržiču
»Letošnja Šuštarska nedelja zagotovo pomeni premik od kitajskega  
k tržiškemu, od svetovljanstva k dediščini,« je tržiško prireditev na angelsko 
nedeljo povzel tržiški župan Borut Sajovic. 

Tone Strlič iz Žiganje vasi je pokazal, kako se naredi čevelj. 

Andreja Stržinar Poklukar iz Podnarta se ukvarja z oblačilno 
dediščino, s hčerko Lauro sta obiskovalcem prikazali 
izdelovanje rut za narodno nošo. 

Čevljarsko dediščino na Tržiškem nadaljujejo večinoma 
družinska podjetja. 

           

Suzana P. Kovačič

Kranj – Rdeča nit četrtko-
vega dneva odprtih vrat v 
Domu upokojencev Kranj je 
bila »Kje dela moja mama, 
kje dela moj ati?«. Direk-
torica doma mag. Zvonka 
Hočevar je povedala: »Dan 
odprtih vrat na takšen na-
čin smo si zamislili prvič, 
predvsem iz razloga, da ot-
roci pobliže spoznajo delo 
svojih staršev, da lažje razu-
mejo, kam odhajajo njihovi 
starši vsak dan, in ne nazad-
nje, da mladi spoznajo tudi 
poklice, kot so poklic medi-
cinske sestre, kuharja, bol-
ničarja, oskrbovalke pomo-
či na domu ... Vse to so ple-
meniti poklici, ki pomaga-
jo ljudem. Morda pa se kak-
šen otrok, ko odraste, odlo-
či za katerega izmed njih.« 
Zaposleni so lahko svoje 
otroke, vnuke pripeljali za 
dobri dve popoldanski uri, 
jim razkazali delovna mes-
ta, v kuhinji so otroci v roke 
dobili veliko kuhalnico in 

kuharsko kapo in pomešali 
v velikem loncu, v katerem 
se je kuhala goveja juha za 
večerni obrok 220 stano-
valcem. Medicinske sestre 
so jim pokazale vozičke z 
zdravili in drugimi pripo-
močki, sobarice ureditev 
prostorov, v pisarnah so ot-
roci lahko sedli za računal-
nike in preložili kak papir, 
druženje s pogostitvijo pa 
sklenili skupaj s stanovalci 
v jedilnici. 

Miro Mohorič je v Domu 
upokojencev Kranj hišnik-
-vzdrževalec, na obisk je pri-
peljal hčerko, prvošolko Ni-
kito, ki jo je zelo zanimalo, 
kaj ati dela. Breda Arnež je 
v Domu upokojencev Kranj 
koordinatorka pomoči na 
domu, z njo so prišli vnu-
ki Lucija, Manca in Urban; 
najstarejša med njimi, de-
vetletna Lucija je poveda-
la, da je v domu že kdaj bila 
na obisku pri mami, enkrat 
tudi z vrtcem, ko so nasto-
pili za stanovalce. Dodala je 
tudi, da se s starejšimi rada 

druži in pogovarja z njimi. 
Iz službe pomoči na domu 
sta bili tudi Aleksandra Ku-
sić in Andreja Prevodnik. 
Pomembno se jima zdi, da 
njuni otroci vidijo, kje ma-
mici delata, da si potem 
lažje predstavljajo njuno 

službo. Potem so tudi doma 
bolj mirni, ko vedo, kje sta 
mamici. Tudi dvanajstletni 
Gašper Prevodnik je prav 
z veseljem prišel na obisk. 
Seznanil se je tudi s pokli-
ci; kaj bo, ko bo velik, pa še 
ne ve ... 

Kje delata moja mami, moj ati ...
Dom upokojencev Kranj je letos pripravil malce drugačen dan odprtih vrat. Sodelavke in sodelavce  
so povabili, da pripeljejo svoje otroke, vnuke in jim pokažejo, kaj in kje delajo. 

Tudi Tian je bil na vrsti, da premeša jed v velikem  
loncu ... / Foto: Tina Dokl 
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 5. 9.
21.00 PRAVIČNIK 2
15.30 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, sinhro.
19.00 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
17.20 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 5. 9.
18.30, 20.00 PRAVIČNIK 2
15.30, 17.40  
SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, sinhro.
16.20 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, 3D, 
sinhro.
16.00, 19.45 MEGALODON: PREDATOR 
IZ GLOBIN
19.00 SLENDER MAN
21.00 VOHUN, KI ME JE NATEGNIL

20.50 MISIJA: NEMOGOČE – IZPAD
18.15, 20.30 MAMMA MIA! SPET ZAČE-
NJA SE
16.00, 18.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI 
NA MORJE!, sinhro.
17.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 6. 9.
20.00 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE

Petek, 7. 9.
18.00 BIKEC FERDINAND, sinhro.
20.00 KNJIGARNA

Sobota, 8. 9., in nedelja, 9. 9.
16.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, sinhro.
18.00 MEGALODON: PREDATOR IZ GLOBIN
20.00 ČRNI KKKLANOVEC

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu Kranj, 
Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski trg 8, tel.: 
04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v 
Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo čez Imotsko polje in si ogledali dve slikoviti kra-
ški jezeri (Rdeče in Modro jezero). Skozi mesto Imotski se bomo sprehodili do glavne-
ga mestnega trga s spomenikom Tinu Ujeviću. Pot bomo nadaljevali proti Makarski rivi-
eri, kjer bomo večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperiti-
vom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju neretvan-
ske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito naravo. Domači-
ni nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi specialiteta-
mi, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj proti hotelu, kjer se bomo po 
večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. Za doplačilo bo možna vožnja z ladjo 
ob obali. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v Makarsko, eno na lepših letovišč v  
Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti Šibeniku. Ustavili se bomo v mestu Skradin ob reki Krki, 
kjer bomo imeli toplo malico in možnost za sprehod. Popoldne se bomo vračali proti 
domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 188 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 26. oktobra, do nedelje, 28. oktobra 2018

Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim  
avtobusom po programu, 2 polpenziona v dvo- 
posteljnih sobah v hotelu z najmanj 3 zvezdica-
mi, obiranje mandarin, 3 kg mandarin na osebo,  
vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično kosi-
lo z neretvanskimi specialitetami in zabavo in pija-
čo Pri Jozotu, vstopnino za ogled Modrega in Rde-
čega jezera, toplo malico v Skradinu zadnji dan ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 48 EUR za dve nočitvi

za 
srce

afrike

s poslanim SMS 

s ključno besedo

AFRIKA5
na 1919  

boste prispevali 5 EUR
Darovanje omogočajo Telekom Slovenije, 
A1, Telemach, T-2, BOB in HOT.si.

www.karitas.s i

B R E Z P L A Č N A  O B J AVA

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – 
SEPTEMBER 2018

Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, 
da se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite 

septemberske terenske krvodajalske akcije, ki bo   

V ČETRTEK, 6. SEPTEMBRA 2018, 
v Domu krajanov Kokrica, Cesta na Brdo 30. 

Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.
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RKS Območno združenje Kranj
Bleiweisova 16, 4000 Kranj
Tel.: 04 20 18 672

4. 9. tor. Zalka 6.26 19.35

5. 9. sre. Lovrenc 6.27 19.33 

6. 9. čet. Zaharija 6.28 19.31 

7. 9. pet. Marko 6.30 19.29

8. 9. sob. Marija 6.31 19.27

9. 9. ned. Peter 6.32 19.25

10. 9. pon. Nikolaj 6.33 19.23
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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. Sestavil: B. F.
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Odgovor na članek Gasil-
ci očistili smrdečo Savo Bo-
hinjko, ki je bil v Gorenj-
skem glasu objavljen 28. av-
gusta 2018.
Objavili ste članek o onesnaže-
nju Save Bohinjke na Lanco-
vem – kot je pri nas v navadi, 
odgovornost vsi zanikajo. Na 
Občini Bled zatrjujejo, da čis-
tilna naprava brezhibno deluje, 
kar je verjetno res, ne povejo pa, 
da iz kanalizacijskega sistema 
občasno neprečiščene fekalije 
spuščajo neposredno v reko – in 
te fekalije ne grejo skozi čistil-
no napravo. Da je to resnično, 
dokazujejo neštete fotografije 
onesnaženja Save Bohinjke in 
smrdeče usedline, ki se pojavijo 
po nekaj deset metrov od izteka 
potoka Jezernica, prek katere-
ga fekalije odtekajo v Savo. Ko 
sem lani prvič opazil iztekanje 
fekalij v Savo Bohinjko, sem bil 
zgrožen in potek dokumentiral 
tako, da sem posnel nekaj foto-
grafij in kratek film o tem, kaj 
se dogaja. O tem sem obvestil 
Ministrstvo za okolje in prostor, 
ki je zadevo odstopilo inšpekcij-
ski službi Inšpektorata RS za 
okolje in prostor, organizacijska 
enota Kranj. Zadevo je »raz-
iskovala« inšpektorica Irena 
Meglič, ki pa ni ugotovila niče-
sar, ker je svoje delo malomar-
no opravila, saj ni ugotavljala, 
zakaj fekalije spuščajo v reko, 
temveč ali ima občina te zadeve 
urejene s predpisi. Z menoj kot 

Smrdeča Sava 
Bohinjka

prijaviteljem ni niti govorila, 
da bi ji lahko podrobneje po-
jasnil, kaj se dogaja. Odpeljal 
bi jo lahko tudi na mesto, kjer 
fekalije pritečejo v Savo Bohinj-
ko, in ji pokazal usedline na 
dnu reke ter nekaj centimetrov 
debelo plast toaletnega papirja, 
vložkov itd., ki so na izlivu Je-
zernice. Zaradi nestrokovnega 
dela je bila podana pritožba in 
zoper njo predlagan disciplinski 
postopek. Na mojo prijavo je od-
govorila po letu dni, in to na eni 
strani papirja formata A4. V 
odgovoru inšpektorica v 95 od-
stotkih navaja različne predpise 
in ugotavlja, da do prekomer-
nega onesnaževanja ni prišlo. 
Ne pove pa, kakšno je primerno 
onesnaževanje? Zaradi tega, 
ker inšpekcijske službe niso od-
reagirale, je bila potem zoper 
župana Občine Bled in direk-
torja firme, ki upravlja čistilno 
napravo, v letošnjem letu poda-
na na Okrožno državno tožil-
stvo v Kranju kazenska ovadba 
zaradi onesnaževanja okolja in 
zaradi goljufije, saj prebivalcem 
Bleda zaračunavajo storitev, ki 
je v celoti ne opravijo. 
Spuščanje fekalij mimo čistilne 
naprave na Bledu je dokaj po-
gost pojav, tudi 29. avgusta 2017 
ob 23. uri, ki se najbolj vidi v 
času poletne sezone. Na spušča-
nje fekalij v Savo Bohinjko žu-
pana in občinsko vodstvo stalno 
opozarjajo krajani Bleda, ribiči 
in drugi, ki onesnaženja opazi-
jo, vendar se nič ne zgodi. Pred-
stavniki občine do sedaj niso 
dali nobenega zagotovila, da 
se bo situacija začela reševati, 

še več, lažejo, da fekalije v Savo 
ne pritečejo iz kanalizacijskega 
sistema. Predstavniki občine se 
še naprej sprenevedajo in tajijo, 
da fekalije pritečejo z Bleda, ter 
za vzroke cvetenja Save Bohinj-
ke krivijo ribiče in kmete, ki naj 
bi to povzročili s prekomernim 
hranjenjem rib in gnojenjem 
kmetijskih površin. Nočejo pa 
priznati in povedati, da mimo 
čistilne naprave iz kanalizaci-
je odtekajo fekalije neposredno 
v Savo in so glavni vir vnosa 
hranljivih snovi, ki povzroča 
bujno rast rastlinja, ki raste v 
strugi reke. Letos sta k bujnej-
ši rasti in odmiranju rastlinja 
pripomogla še nizek vodostaj in 
visoke temperature. 
Župan in predstavniki občine 
tako zavestno dovolijo odvaja-
nje fekalij v reko, kljub temu da 
vedo, da se v njej kopajo ljudje 
– predvsem otroci. Malo pred 
Lancovim sta dva tabora za 
tabornike, kjer so čez poletje 
taborniki, ki se kopajo v Savi 
Bohinjki, in letos jih je zaradi 
tega veliko imelo zdravstvene 
težave (drisko). Čudim se tudi 
predsedniku sveta KS Lancovo, 
da so uredili prostor za kopa-
nje, saj se kopalci kopljejo v 
blejskem dreku.
Pravna država ne deluje (in-
špekcijske službe, policija, ob-
činska uprava itd.) in dovolju-
je, da posamezniki bogatijo na 
račun turizma. Pri tem jim je 
malo mar, če zaradi tega pre-
komerno obremenjujejo okolje 
in zastrupljajo ljudi.
Sklicevanje na analize, da v 
vodi ni fekalij, je morda res-

nično. Take analize verjetno 
niso najbolj verodostojne, če 
jih naroči onesnaževalec, ki 
lahko diktira, kdaj bodo vzorci 
odvzeti, in pravočasno poskrbi, 
da takrat fekalije ne iztekajo v 
Savo Bohinjko. Ko bo to ugo-
tovila neodvisna institucija, 
bomo lahko takim trditvam 
verjeli. Kopalcem priporočam, 
da dobro razmislijo, ali se bodo 
v taki vodi še kopali. 

Milan Klemenčič,  
Kokrica

Akviziter je prodajal detektor 
monoksida Kidde 10 LLDCO, 
kot da je obvezno, kdor ima gre-
tja na olje in plin. Ko je sin pri-
šel iz službe, sem mu povedala 
za nakup – in rekel je, da je to 
laž, samo da proda. Takoj sem 
ga poklicala, da detektorja ne 
potrebujemo, ker je to v kleti in 
se tam nihče ne zadržuje. Dru-
gi dan je prišel k sosedu in mu 
vrnil denar, meni pa ne, ker da 
sem odprla škatlo. Ponovno sem 
ga poklicala in se mi ni oglašal 
na telefon, po kakšni uri se je 
le oglasil, ker nisem odnehala. 
Rekla sem mu, da bom detektor 
poslala nazaj po pošti. Rekel je, 
da mi denarja ne bo vrnil, naj 
ga prodam kar sama. Odgovo-
rila sem, da nisem trgovka. De-
tektor stane 49 evrov in upam, 
da ljudje ne bodo verjeli, jaz sem 
mu namreč nasedla.

I. M., Kranj

Detektor 
monoksida
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Spoznajmo slovenski jezik

Vse, katerih materni jezik ni slovenščina, vabimo k 
vpisu na delavnico Spoznajmo slovenski jezik. Namen 
delavnice je lažje vključevanje v družbo in pomoč pri 
pripravah na izpit iz slovenskega jezika. Delavnice bodo 
potekale v Knjižnici Globus vsak petek, v dveh terminih 
in sicer od 9.00 do 10.30 in od 11.00 do 12.30.  Pogoj za 
vpis na delavnico je članstvo v Mestni knjižnici Kranj.

Prijave na delavnico zbiramo cel september 
na elektronski naslov mkk@mkk.si. V zadevo 
elektronskega sporočila napišite Spoznajmo slovenski 
jezik, v sporočilo pa številko vaše članske izkaznice, 
ime, priimek in termin, ki bi vam bolj ustrezal.

Za dodatne informacije pokličite Bredo Karun na telefon 
030 707 107. Naredimo skupaj korak naprej!

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.
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Poslovno-razvojni inženir, m/ž (Kamnik) 
Naloge na delovnem mestu obsegajo: sodelovanje pri implementaciji novih produk-
tov in storitev v prodajni program, sodelovanje s centralo in s skupino za sistemske in 
avtomatske projekte, projektno vodenje ... Jungheinrich, d. o. o., Korenova c. 11, 1241 
Kamnik. Prijave zbiramo do 2. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na CNC-strojih, m/ž (Komenda, poslovna cona) 
Opis delovnega mesta: rezkanje na CNC-obdelovalnih strojih; izdelava sestavnih 
delov orodij po predloženi dokumentaciji; pripravljanje rezkalnih delov; medfaz-
no kontroliranje na strojih; branje tehničnih risb; centriranje obdelovancev s Touch-
probom; priprava in umerjanje orodij; kontrola opravljenega dela; skrb za čisto in 
urejeno delovno okolje; ostala dela po navodilih nadrejenega. Plamtex INT., d. o. o., 
Pod bukvami 8, 1218 PC Žeje pri Komendi. Prijave zbiramo do 19. 9. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Prodajalke/-ci (gorenjska regija) 
Za naše poslovalnice na Gorenjskem iščemo prodajalce za krajši delovni čas. Vaše 
naloge bodo: delo na moderni blagajni, zlaganje blaga na police, peka in priprava 
pekovskih izdelkov, skrb za prezentacijo sadja in zelenjave, skrb za red in čistočo v 
poslovalnici, HOFER trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Prijave zbira-
mo do 30. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja oddelka gumarne, m/ž (Tržič) 
Opis delovnega mesta: planiranje, usklajevanje in vodenje proizvodnje v oddelku, 
zagotavljanje učinkovite rabe človeških in materialnih virov, spremljanje in kontro-
liranje izdelave vzorcev in preizkusnih partij, kontroliranje stroškov, usmerjanje vsa-
kodnevnih proizvodnih in operativnih dejavnosti ter administrativnih postopkov ...  
PGP INDE, d. o. o., Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 30. 9. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Škofja Loka) 
Zaposlimo skladiščnika v skladišču. Zaželeno je znanje vožnje viličarja, lahko 
pa se tudi priuči. Delo je v dopoldanskem času. Habjan Transport, d. o. o., Škofja 
Loka, Trata 50, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 9. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com

Pravni svetovalec 1, m/ž (Jesenice) 
Izbranemu kandidatu nudimo: delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela, 
strokovno usposabljanje in izobraževanje ... SIJ ACRONI d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 
4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 15. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Servisni inženir, m/ž (Bled) 
Iščemo servisnega inženirja za vzdrževanje sistemov na področju učinkovite rabe 
in proizvodnje energije v stavbah, industriji in energetskih sistemih. Petrol, d. d., 
Dunajska 50, 1527 Ljubljana. Prijave zbiramo do 29. 9. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Vodja oddelka za ZNO III (glavna sestra), m/ž (Radovljica) 
Podroben opis delovnega mesta: sistematično vodenje in organiziranje proce-
sa ZNO z vključevanjem najzahtevnejših storitev s področja ZNO, priprava, uskla-
jevanje in vodenje dokumentacije v skladu z veljavno zakonodaji in navodili direk-
torja ... Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica. Pri-
jave zbiramo do 8. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar vzdrževalec, m/ž (Dobje, Poljane nad Škofjo Loko) 
Delo je dvoizmensko in zajema vzdrževanje ter pripravo orodij za serijo, merjen-
je, struženje, rezkanje, brušenje, sestavljanje orodij ter druga dela, vezana na raz-
pisano delovno mesto. POLYCOM Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 
76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 29. 9. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Kranj, Škofja Loka, Ljubljana) 
Od kandidata/kandidatke pričakujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, 
ustrežljivost, vestnost, veselje do dela z ljudmi, komunikacijo z vodstvom in posre-
dovanje vseh potrebnih informacij, skrb za red in čistočo Gostinsko podjetje Kranj, 
d. o. o., Cesta 1. maja 1a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 29. 9. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Administracija, m/ž (Jesenice, Gorenjska)
Zaposlimo zanesljivo osebo, ki bo skrbela predvsem za spremljanje proizvodnega 
procesa in s tem povezana administrativna dela. Delo poteka na Jesenicah, Gore-
njska. Sklenitev delovnega razmerja za določen čas, s polnim delovnim časom in 
možnostjo sklenitve za nedoločen čas, delo v urejenem in prijetnem okolju. Kalit, 
d. o. o., Stična 130, 1295 Ivančna Gorica. Prijave zbiramo do 22. 9. 2018. Podrobnos-
ti na www.mojedelo.com.

Osebje za strežbo/Servicekraft, m/ž (Brnik) 
GOODMAN & FILIPPO je priljubljeno zbirališče za uživače in ljubitelje dobrega 
z vsega sveta. Ponujamo raznolik izbor okusnih jedi in pijač s svojim italijansko-
ameriškim konceptom. Od solat, burgerjev in različnih prigrizkov do sveže stiskanih 
sadnih sokov, smutijev ter izbranih vin. Dobri pogoji dela. CASUALFOOD GMBH, 
Zg. Brnik 130e, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 12. 9. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

041/ 915 955 ORGANIZATOR: KD SIMBA

Šentjakobsko gledališče: PETELINJI ZAJTRK
Špas teater: MENOPAVZA
MG Ljubljansko: VSE O ŽENSKAH
Siti Teater: ČAKALNICA
Valič teater: SREČNO LOČENA

ABONMA PLUS
Eroika Aromatika: GLASBENO ROMANTIČNO DOŽIVETJE 
Špas teater: NORA DEKLIŠČINA

                                      Vpis abonmajev od 5. 9. 2018.

GLEDALIŠKI ABONMA
KOMEDIJA 2018/19

KULTURNI DOM SV. DUH
www.sv-duh.si
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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, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 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. 

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

PRIREDITVE

Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo odvijale 
naslednje brezplačne aktivnosti: v sredo, 5. septembra, ob 
18. uri pogovori o samomotivaciji; v četrtek, 6. septembra, 
ob 17. uri predavanje Svoboda izbire in usoda, predava dr. 
Kristina Knific; v petek, 7. septembra, ob 16.30 predavanje 
Angelska bitja in jaz, ki ga bo vodila jasnovidka in zdravilka 
Danica Schronberg. Obvezna prijava na brezplačne dogodke 
na tel. 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

OBVESTILA

Začetek vaj Folklornega društva Šenčur
Šenčur – Folklorno društvo Šenčur, ki bo prihodnje leto pra-
znovalo desetletnico in goji plese iz prve polovice 19. stole-
tja, vabi k sodelovanju nove plesalce, predvsem pare oziro-
ma moške plesalce. Delo skupine si lahko ogledate v dvorani 
Doma krajanov Šenčur, na vaji v torek, 4. septembra, in v 
četrtek, 6. septembra, ob 19.30.

Nova sezona v Hiši čez cesto
Milje – V Hiši čez Cesto na Miljah 11 bodo začeli z novo se-
zono. Prisrčno vabijo na večer ljudskega petja, ki bo v petek, 
7. septembra, ob 19.30. Veseli bodo tudi mlajših obiskoval-
cev, kajti prav oni so prenašalci kulturne dediščine. 

Krvodajalska akcija
Kokrica – Območno združenje RK Kranj vabi na krvodajalsko 
akcijo, ki bo v četrtek, 6. septembra, v Domu krajanov Kok-
rica, Cesta na Brdo 30. Odvzemi krvi bodo od 7. do 13. ure.

Nacionalni mesec skupnega branja
Ljubljana – Med 8. septembrom (mednarodnim dnevom 
pismenosti) in 8. oktobrom 2018 (zaključek Tedna otroka) 
bo prvič potekala vseslovenska akcija Nacionalni mesec sku-
pnega branja 2018. Vljudno vabljeni na predstavitev, ki bo v 
četrtek, 6. septembra, ob 10.30, v veliki sejni sobi Ministr-
stva za kulturo (Maistrova 10, Ljubljana).

IZLETI

S kolesom pod Dobrčo
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi na kolesarjenje, 
ki bo v četrtek, 6. septembra, na relaciji Naklo–Podvin–Be-
gunje–Kovor–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upoko-
jencev Naklo.

Trgatev pri Celestini v Marendolu na Dolenjskem
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi v nedeljo, 9. sep-
tembra, na trgatev pri Celestini v Marendol na Dolenjskem. 
Informacije in prijave zbira do sobote, 8. septembra, Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet: 
Kranj-Cerklje-Komenda-Križ-Vodice-Kranj, in sicer v torek, 
11. septembra. Zbor ob 8. uri izpred bivše trgovske šole na 
Župančičevi ulici; z lastnimi opremljenimi kolesi, srednja 
zahtevnost izleta, dolžina 55 km; v primeru dežja izlet od-
pade.

RAZSTAVE

Portreti Ignacija Borštnika
Cerklje na Gorenjskem – Društvo likovnikov Cerklje vabi na 
odprtje razstave portretov ob 160. obletnici rojstva Ignacija 
Borštnika, ki bo v četrtek, 6. septembra, ob 17. uri v Petrov-
čevi hiši v Cerkljah. Razstava bo na ogled do 14. septembra, 
nato pa še ves oktober v Domu Taber v Šmartnem.

Razstava Krogi 
Kranj – Odprtje razstave del Jane Vizjak z naslovom Krogi bo 
v četrtek, 6. septembra, ob 19. uri v Galeriji Prešernove hiše.

Odprtje razstave Čudež svetlobe
Spodnje Duplje – V Galeriji Graščina Duplje bo v petek, 7. 
septembra, ob 18.30 odprtje razstave Čudež svetlobe avtor-
ja Branka Bandlja. Razstava bo na ogled do 20. septembra, 
in sicer dopoldne od 10. do 12. ure in popoldne od 16. ure 
do 17.30.

Razstava Cenzurirano
Tržič – KUD Načeta paleta vabi na odprtje skupinske razsta-
ve z naslovom Cenzurirano, ki bo v petek, 7. septembra, ob 
19. uri v Kulturnem centru Tržič.

Moč domišljije
Tržič – V Galeriji Paviljon bo v četrtek, 6. septembra, ob 18. 
uri odprtje razstave ilustracij Moč domišljije avtorja Vena 
Dolenca. 

Delovni zvezek lahko kupite na Gorenjskem  
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Planinska zveza 
Slovenije je izdala 
delovni zvezek  
o gorah za otroke  
od 9. do 14 leta.  
V nejm boste našli 
naloge za zabavo, 
ustvarjanje, učenje 
in vzgojo. Naloge 
imajo 3 težavnostne 
stopnje, barvne 
ilustracije in 
fotografije.  
Veliko zanimivosti 
za mlado in staro 
ter rešitve za 
preverjanje znanja.

                        + poštnina

9 EUR
9065 strani, 210 x 300 mm, mehka vezava
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V SPOMIN

Danes mineva žalostno leto, odkar nas je za vedno zapustil naš 
dragi mož, oče, stric, tast, dedek in pradedek

Vincenc Benedičič
Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Žalujoči vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Solze, žalost in bolečina
te zbudila ni,
ostala je le praznina,
ki hudo boli.

Sporočamo žalostno vest, da je umrl

Vincenc Draksler
(1930-2018)

častni občan Mestne občine Kranj
 

Izteklo se je življenje kranjskega rojaka, ki se ga bomo spominjali po njegovi izjemni 
dobrodelnosti in čutu za ljudi, ki v življenju potrebujejo pomoč širše skupnosti.  

Družbi je dal mnogo več, kot se od posameznika pričakuje, ter mnogim dal upanje  
in priložnost, da ponovno zaživijo.

Večino svojega življenja je preživel na tujem, v Nemčiji in Švici, vedno pa je ostal povezan 
z rodnim Kranjem. Z njegovo vzpodbudo in obsežno finančno podporo za njim ostajajo 

Fundacija z reintegracijskim centrom za pomoč odvisnikom, socialno podjetje  
z dejavnostjo ponovne uporabe, medgeneracijski center in materinski dom.

Spominska komemoracija bo v Kreuzlingenu ob Bodenskem jezeru v Švici. Poslednji kraj 
počitka kranjskega dobrotnika bo na mestnem pokopališču v Kranju, pogreb bo v oktobru 

2018. Pred pogrebom bo odprta žalna knjiga v stavbi Mestne občine Kranj.

Mestna občina Kranj

NOVO V 

KRANJU

 
Mirka Vadnova 1,  Kranj, tel.: 04 29 27 100

Odpiralni čas: pon.-pet. od 7-15 ure, sob. zaprto

 

Trgovina z inštalacijskim materialom

Ogrevanje · Vodovod
Kopalniška oprema
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
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  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

Rezultati 70. krog – 2. septembra 2018
15, 17, 20, 23, 24, 26, 35 in 38

Loto PLUS: 10, 12, 21, 27, 30, 36, 39 in 37
Lotko: 2 6 6 8 2 9

Sklad 71. krog za Sedmico: 4.500.000 EUR
Sklad 71. krog za PLUS: 350.000 EUR
Sklad 71. krog za Lotka: 980.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

GARSONJERO, 36 m2, Kranj - Plani-
na II, nizek blok, 1. lastnik, opremljena, 
varščina, tel.: 040/285-748 18002659

NAJAMEM

MLAJŠI upokojenec najamem sobo v 
Kranju ali bližnji okolici, možno predpla-
čilo, tel.: 041/565-233 18002617

HIŠE
PRODAM

SAMOSTOJNO hišo v Prelesjah pri Lu-
činah v Poljanski dolini. Zgrajena je bila 
leta 1975. Je prenovljena. V spodnjem 
delu je garaža, zgoraj so bivalni prosto-
ri. Cena po dogovoru, tel.: 030/750-
925 18002672

POSESTI
PRODAM

OGRAJENO parcelo - vrt, sadovnjak, 
1.800 m2, na Mlaki, cena 15.000 
EUR, tel.: 040/129-077 18002650

VINJOLE nad Lucijo, parcela 700 
m2, urbano območje, pogled na 
morje, dostop s ceste za Malijo, tel.: 
051/334-765 
 18002661

GARAŽE
NAJAMEM

GARAŽO na Zlatem polju, tel.: 
041/449-093 18002665

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

R Megan 1.9, disel, karavan, let. 
2002, reg. do 8/19, veliki servis, 
klima, prepis takoj, 450 EUR, tel.: 
040/285-748 18002658

SUBARU Imprezza, disel, 4 x 4, letnik 
12/2010, prevoženo 218.000 km, 
tel.: 041/704-982 
 18002629

SUBARU Imprezza 2.0, 4 x 4, letnik 
2006, prevoženo 218.000 km, tel.: 
04/51-46-318, 031/712-769 
 18002630

AVTODELI IN OPREMA
PODARIM

PRTLJAŽNIK za Hyundai accent, tel.: 
031/678-828  
 18002585

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18002275

KURIVO
PRODAM

2 LETI stara, suha, mešana drva, tel.: 
040/431-778  
 18002663

KVALITETNA suha bukova drva, pove-
zana v bale po 1 m3, okolica Preddvo-
ra, tel.: 030/931-658  
 18002653

SUHA metrska drva, tel.: 041/856-
243 
 18002657

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

POSTELJO Alples z jogijem, velikosti 
200 x 120 in podarim mlade mucke, 
tel.: 04/51-85-500 
 18002664

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati; izjemne tehnične, 
umetnostne, sporočilne in energ.vred-
nosti, tel.: 040/567-544  
 18002612

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18002654

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SILOKOMBAJN Mengele 200 in vrtav-
kasto brano 2500, ohranjeno, tel.: 
031/387-397 
 18002660

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČE češplje za marmelado, ugo-
dno prodajamo. Kmetija Princ, Hudo 1 
pri Kovorju, tel.: 041/747-623  
 18002649

SILAŽNO koruzo, 70 arov, tel.: 
041/236-220 
 18002655

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BREJE telice v 8 in 9 mesecu, LS in 
ČB, tel.: 031/599-318 
 18002656

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo in kg piščanci, pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 18002666

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 18002670

KRAVO s teletom, tel.: 031/410-418  
 18002674

OSTALO
PRODAM

0,8 HA silažne koruze, Cerklje, tel.: 
041/288-966 
 18002673

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA Pr`Kral zaposli kuharja 
in natakarja (m/ž). Več infomacij na 
041/689-669. Pr`Kral, d.o.o., Verje 
9, Medvode 
 18002593

IŠČEM teletoniste. Zaposlitev je lahko 
redna ali honorarna - lahko tudi mlaj-
ši upokojenci. Warmont, Rado Ovčar 
s.p., Kajuhova 4, Slov. Konjice, tel.: 
041/667-958 
 18002637

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE  vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 18002651

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18002668

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909  
 18002601

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18002667

IŠČEM

ŽENSKO za občasno pomoč pri 
lažjih delih na kmetiji, Žabnica, tel.: 
069/986-190 18002652

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 18002669

RAZNO
PRODAM

ELEK. varilni aparat, kotno brusilko, 
gajbice, okrasne lončke, zložljivo lese-
no kozo, tel.: 031/254-639  
 18002662

RADIATOR za kopalnico, cena 10 
EUR, tel.: 030/348-890 
 18002671

PREDAVANJA

Pravilna prehrana
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 6. septembra, ob 16. uri na brezplač-
no predavanje Pravilna prehrana kot orožje proti stresu. Pre-
davala bo Alenka Dijak, prehranska svetovalka. Predavanje 
bo potekalo v prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri Vo-
dovodnem stolpu). 

KONCERTI

Koncert violinistke Maje Horvat
Radovljica – Kulturno društvo Sotočje vabi na koncert violi-
nistke Maje Horvat, študentke na kraljevi glasbeni akademiji 
– Royal College of Music v Londonu, in klavirskega tria RCM. 
Koncert bo v sredo, 5. septembra, ob 19.30 v Baročni dvorani 
Graščine v Radovljici. Vstop bo prost.

KPZ Mysterium vabi nove pevce
Kranj – KPZ Mysterium vabi v svoje vrste nove pevce. Pridru-
žite se lahko že v četrtek, 6. septembra, ob 20. uri na prvi 
vaji nove sezone, ki obeta nov program in tematske koncer-
te. Vaje so vsak četrtek v Glasbeni šoli Kranj nad slaščičarno 
Evropa.

                        + poštnina

Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: 
»Bolje preprečiti, kot 
škropiti.“ Del knjige je 
namenjen preventivi 
(krepitvi rastlin) - kaj 
narediti, da rastline ne 
bodo zbolele. Drugi 
del pa obravnava 
varstvo vrtnin na 
naraven način. Ko se 
pojavijo težave, pa so 
pomembni  napotki za 
domačo pripravo ali pa 
nakup eko pripravkov, 
biotičnih pripravkov, 
bio stimulatorjev,.... 
V knjigi najdemo 
odgovor za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava 19
EUR
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Anketa

Grega Filipič, Ljubljana:

»Super, da organizatorji pe-
ljejo tradicijo Juriša na Vršič 
naprej. To je posebna tekma. 
Bil sem že kar nekajkrat in 
vreme ni ovira. Ni prvič, da 
je slabo, deževno. Že vnaprej 
veš, kaj te čaka.«

Jože Bauman, Zg. Duplek:

»Vršič je izziv, bil je že za 
mojega očeta, tako da na-
daljujem njegovo tradicijo 
udeležbe na tej dirki. Letos 
sem tretjič. Vreme ni ovira. 
Treba je 'borbati' do konca. 
To je glavni moto.«

Lara Maretič, Podlubnik:

»Tudi za nas, ženske, je Vršič 
pravi izziv. Danes sem za-
gotovo med mlajšimi. Če si 
takšen človek, da uživaš tudi, 
ko je težko, je to prava stvar. 
Moj cilj je bil izboljšati osebni 
rekord, kar mi je uspelo.«

Izidor Prevodnik, Brode:

»Vršič je poseben izziv, sploh 
v dežju, ki pa ni ovira. To je 
nekakšen zaključek sezone. 
Je pa Juriš na Vršič naporna 
dirka, zavojev proti vrhu kar 
ne zmanjka. Osebni rekord 
imam okrog 38 minut.«

Maja Bertoncelj

V soboto je potekal Juriš na 
Vršič, rekreativna kolesarska 
prireditev z že štiridesetletno 
tradicijo. Od Kranjske Gore 
do našega najvišjega prelaza 
je udeležence letos spremlja-
lo deževno vreme. Kljub 
temu niso bili slabe volje.

Foto: Gorazd Kavčič

Juriš na Vršič je 
poseben izziv 

Matevž Vaupotič, Ptuj:

»Prvič sem danes na tej 
tekmi. Vršič je poseben iz-
ziv. Prišel sem ne glede na 
vreme, predvsem zato, da 
vidim, kako sem pripravljen, 
kje sem v primerjavi s kon-
kurenco.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo pretežno oblačno, občasno bo še nekaj dežja. Jutri 
in v četrtek bo dokaj sončno, popoldne bo možna le kakšna 
kratkotrajna ploha ali nevihta.

Manca Perdan

Kranj – Tako kot so se pred ne-
kaj leti poslovile volframove 
žarnice, naj bi se s 1. septem-
brom umaknile halogenske 
žarnice. Nova uredba evrop-
ske komisije direktivi upora-
be za okolje varčnejših svetil 
namreč dodaja novo pravilo 
osvetljave, in sicer, da mora-
mo s tem datumom opustiti 
uporabo halogenskih žarnic 
in jih zamenjati z varčnejši-
mi LED-svetili. LED-svetila 
naj bi imela daljšo življenj-
sko dobo in manjšo pora-
bo energije od halogenskih 
žarnic, kar sta za uporabni-
ke dve dokaj pomembni last-
nosti, vendar je njihova cena 
višja. Tisti, ki se ne spoznajo 

na žarnice, pa se pri nakupu 
hitro lahko ujamejo v past.

Pri nakupu LED-sijal-
ke moramo biti pozorni na 
barvo svetlobe, ki jo ta od-
daja. Barva svetlobe se meri 
po Kelvinovi lestvici barvne 
temperature. “LED-svetila 
se gibljejo na tej lestvici med 
2700 kelvini in 6500 kelvi-
ni. LED-svetilo z 2700 kel-
vini oddaja sončno, rume-
no, toplo svetlobo, ki je naj-
bolj prijetna za naš dom. Več 
kelvinov, kot jih svetilo ima, 
bolj modra je barva,” je po-
vedal Robert Potočnik, la-
stnik trgovine s svetili Rona 
v Kranju, in dodal, da ljud-
je velikokrat sploh ne vedo, 
kaj so kupili. Poudarja pa, da 
ta raznolika barvna paleta ni 

slabost LED-svetil, saj za pro-
store različnih namembnos-
ti potrebujemo različno bar-
vo svetlobe. Doma v kuhinji 
razlike med LED- in halogen-
sko sijalko oziroma žarnico, 
ki naj bi sicer oddajala najbolj 
prijetno svetlobo, ne bo opa-
ziti, če bomo kupili LED-si-
jalko prave barvne svetlobe.

Problem pri LED-svetilu 
je tudi, da ni več samo v obli-
ki sijalke, ampak je to že cel 
objekt. Če, na primer, takšno 
LED-svetilo preneha delova-
ti, ne moremo preprosto za-
menjati žarnice, ampak mo-
ramo zamenjati celo ogrod-
je, celo luč. Tu se pojavi še 
en problem. LED-tehnolo-
gija se tako hitro spreminja 
in napreduje, da včasih že v 

manj kot v enem letu ne naj-
demo več enakega svetila, 
kot smo ga imeli prej. Sla-
bost LED-svetil je tudi ta, da 
so vezana na elektroniko in 
da se nekaterih stvari ne da 
preprosto zamenjati, ampak 
jih je treba prilagoditi, kar 
za sabo prinese še dodatne 
stroške, je pojasnil Robert 
Potočnik in dodal, da na de-
lovanje LED-svetil med dru-
gim vplivata tudi temperatu-
ra in napetost in da prav za-
radi tega doma težko zago-
tovimo optimalne pogoje za 
njihovo delovanje.

Z novo uredbo se bomo to-
rej soočili z dobrimi in sla-
bimi spremembami. Potoč-
nik pa je opozoril na slabo 
obveščenost porabnikov o 
tej uredbi, a glede na to, da 
se ponekod še lahko kupijo 
volframove žarnice, ki naj bi 
šle iz prodaje pred približno 
desetimi leti, bodo tudi ha-
logenske žarnice verjetno 
še kar nekaj časa na trgu. V 
Rona trgovini jih bodo pro-
dajali le še do konca zalog, 
kar pa ne bo več prav dol-
go, je povedal in dodal, da 
nekaj halogenskih žarnic 
še ostane v ponudbi, pred-
vsem zaradi velikosti, saj za 
zdaj ne morejo narediti tako 
majhnih LED-sijalk.

Halogenke se poslavljajo
Nova uredba evropske komisije določa, da moramo opustiti uporabo halogenskih žarnic in jih 
zamenjati z LED-svetili.

S 1. septembrom naj bi bila v prodaji le še LED-svetila. 

Gorje mu, ki v nesreči biva sam 
... Dvaindvajsetega avgusta 
proti večeru je zagorelo v mo-
jem domu v Stražišču, Ješeto-
va ul. 19. Šofer, ki je pripeljal 
mimo, je opazil, kaj se dogaja 

Zahvala

Kranj – Ob začetku šolskega leta v Društvu prijateljev mla-
dine Kranj in Centru za socialno delo Kranj v sodelovanju s 
kranjskim zavodom za turizem in kulturo pripravljajo sejem 
rabljenih šolskih knjig, potrebščin in otroških igrač. Sejem se 
bo odvijal v četrtek med 15.30 in 19. uro na Glavnem trgu v 
Kranju. Staršem, učencem in dijakom bodo svetovalci nudili 
potrebne informacije v zvezi z učbeniki in delovnimi zvezki 
ter njihovo veljavnostjo. Prodajalcem bodo nudili tudi pomoč 
pri oblikovanju cene rabljenih šolskih knjig in potrebščin, ki 
jih je mogoče tudi podariti. Na sejmu bo možna še izmenjava 
otroških igrač.

Po rabljene šolske knjige na sejem

Urša Peternel

Breznica – Zavod za turi-
zem in kulturo (ZTK) Ži-
rovnica bo še naprej up-
ravljal Finžgarjevo in Pre-
šernovo rojstno hišo. Gre 
za spomenika v lasti drža-
ve, ZTK pa ju upravlja od 
leta 2010. »Menimo, da 
se je v dosedanjih letih za-
vod izkazal za odgovorne-
ga upravljavca, in seveda je 
naš interes, da pomembna 
spomenika obdržimo v svo-
jih rokah. Predlog progra-
ma dela, ki smo ga v skladu 
z razpisnimi pogoji pripra-
vili za prihodnje štiriletno 

obdobje, je bil ocenjen z 
visokim številom točk in v 
juliju smo z Ministrstva za 
kulturo RS prejeli tudi po-
zitivno odločbo,« je pove-
dal direktor ZTK Žirovnica 
Matjaž Koman. Nova po-
godba bo začela veljati ja-
nuarja 2019 in prinaša tudi 
pomembno novost, to je so-
financiranje programa v vi-
šini 20 tisoč evrov.

Poleg obeh spomenikov, 
ki sta v lasti države, ZTK Ži-
rovnica upravlja tudi Čopo-
vo rojstno hišo v Žirovnici, 
spominski čebelnjak Anto-
na Janše na Breznici in kul-
turno dvorano na Breznici.

Hiši ostajata v upravljanju 
žirovniškega zavoda

in mojo stisko. Ustavil je in ta-
koj poklical gasilce. Hitri reak-
ciji šoferja in gasilcev ter njiho-
vi preudarni pomoči se lahko 
zahvalim, da imam še dom.
Šoferju in gasilcem se iskreno 
zahvaljujem.

Slavica Špolad 

Goričane – V Goričane znova prihaja Kino na prostem, ka-
terega organizator je Turistično društvo Goričane - Vaše. 
Potekal bo od 6. do 9. septembra. Tudi letos so pripravili 
kino na prostem, ki bo vsak dan ob 20.30, in otroški kino 
vsak dan ob 18. uri. Program se bo začel v četrtek, 6. sep-
tembra. V otroškem kinu bo družinski animirani film Med-
ved Bamsi in mesto tatov, v kinu na prostem pa komedija 
Vohun, ki me je nategnil. V petek bosta v programu drama/
muzikal Sova in miška ter Mama Mia – Spet začenja se, v 
soboto muzikal/animirani film Zverinice iz gozda Hokipoki 
in akcijska srhljivka Misija nemogoče – izpad, v nedeljo pa 
družinski animirani film Ernest in Celestina ter romantična 
drama Izgubljena med valovi.

V Goričanah znova kino na prostem

Če LED-svetilo preneha 
delovati, ne moremo 
preprosto zamenjati 
žarnice, ampak celo 
ogrodje, celo luč. 
Problem je tudi, da se 
LED-tehnologija hitro 
spreminja, tako da včasih 
že v manj kot v enem letu 
ne najdemo več enakega 
svetila, kot smo ga imeli 
prej.


