
GORENJSKA

Kupili bodo  
gasilsko vozilo
Sodelovanje občin in gasilcev je 
omogočilo podpis pogodbe o na-
kupu vozila za gašenje požarov in 
reševanje z višin, ki sta jo podpisa-
la prokuristka podjetja Rosen bauer 
Slovenija Brigita Velše in kranjski 
župan Matjaž Rakovec.
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GORENJSKA

Podružnična šola  
srce kraja
Največja podružnica Osnovne 
šole Šmartno v Tuhinju – šola v 
Zgornjem Tuhinju – je prenovlje-
na in povečana, s čimer bo pouk 
lahko še kakovostnejši. Občina je 
za prenovo namenila več kot pol 
milijona evrov.
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ŠPORT

Rekord in zmaga  
za Vozlovo
Plavalka kranjske Zvezde Tjaša 
Vozel je na tekmi svetovnega po-
kala v Budimpešti zmagala na dve-
sto metrov in bila tretja na sto 
metrov prsno. »Po državnem pr-
venstvu sem se resno lotila trenin-
gov,« je povedala Tjaša.
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KRONIKA

Potrdili zaporni kazni 
za smrt brezdomca
Večletni zaporni kazni, ki ju je 
kranjsko okrožno sodišče zaradi 
odgovornosti za smrt jeseniškega 
brezdomca Matevža Potočnika 
Muzge aprila izreklo zakoncema 
Francu in Glorii Kleindienst, sta 
postali pravnomočni.

12

VREME

Danes bo pretežno jasno, 
jutro bo hladno. Jutri se 
bo popoldne pooblačilo.  
V četrtek bo oblačno, ob-
časno bo rahlo deževalo.

3/17 °C
jutri: delno oblačno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Vilma Stanovnik

Žiri – Tekma državnega pr
venstva za dečke in deklice 
do 12 in do 13 let je bila mi
nulo nedeljo le ena od mno
gih prireditev, ki so jih zad
nja leta pripravili zagnani 
organizatorji v Smučarskem 
skakalnem klubu Žiri. Bila 
pa je nekaj posebnega, saj je 
bila uvod v uradno odprtje 

Nordijskega centra Poclain 
v Žireh, zato so imeli mla
di tekmovalke in tekmoval
ci še posebno glasno podpo
ro z vznožja skakalnic. Med 
posamično in ekipno tekmo 
so se tekmovalcem, trener
jem in navijačem pridruži
li številni gostje, za še slove
snejše vzdušje pa so poskr
beli člani Pihalnega orkestra 
Alpina Žiri. 

»Gradnja centra je poteka
la 17 let in v tem času se je za
menjalo kar nekaj generacij, 
trenutno pa v našem klubu 
pridno trenira štirideset tek
movalk in tekmovalcev. Vesel 
sem, da se vračajo tudi tisti, ki 
so že zdavnaj postavili smu
či v kot,« je poudaril predse
dnik Smučarskega skakalne
ga kluba Žiri Leon Šikovec. 

V Žireh je nov 
nordijski center
Kar 1,8 milijona evrov je vredna investicija, ki je bila potrebna za izgradnjo 
enega najsodobnejših nordijskih centrov Nordijskega centra Poclain, ki bo 
Smučarskemu skakalnemu klubu Žiri omogočal, da bodo lahko vzgajali nove 
rodove uspešnih smučarskih skakalk in skakalcev. 

V družbi žirovskih skakalk in skakalcev so slavnostni trak ob vznožju skakalnic prerezali 
predsednik Zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič, domači župan 
Janez Žakelj, direktor podjetja Poclain Hydraulics Aleš Bizjak in predsednik kluba Leon 
Šikovec.49. stran

Priloga:  Loške novice

Vilma Stanovnik

Kranj – Športna plezalka 
Lučka Rakovec, ki je prej
šnji teden navdušila s tre
tjim mestom na tekmi sve
tovnega pokala v Kranju, je 
minulo nedeljo postala nova 
evropska prvakinja v težav
nostnem plezanju. Osem
najstletna članica kranjske
ga plezalnega kluba FA je 
premagala vse konkurent
ke in se veselila največje 
zmage v svoji karieri. »V fi
nalu sem dala vse od sebe, 
kar je bilo dovolj za zma
go,« je povedala Lučka Rako
vec. Mina Markovič je bila v 

Edinburgu četrta, tretja naša 
finalistka Tjaša Kalan pa je 
osvojila sedmo mesto. Brez 
boja za kolajne je ostala aktu
alna svetovna podprvakinja 
Mia Krampl, ki je najboljšo 
osmerico zgrešila za en gib.

Pri moških je naslov evrop
skega prvaka v težavnosti 
osvojil Čeh Adam Ondra, 
naš najboljši pa je bil Ško
fjeločan Martin Bergant, ki 
je osvojil četrto mesto. Luka 
Potočar je tekmovanje kon
čal na osmem mestu.

Prvenstvo sta izpustila oba 
najboljša Slovenca v težav
nosti ta hip Janja Garnbret 
in Domen Škofic.

Lučka Rakovec je 
evropska prvakinja

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Letos spo
mladi smo poročali, da se za
čenja temeljita prenova Ho
tela Brdo. Kot je takrat pove
dala direktorica Javnega go
spodarskega zavoda (JGZ) 
Brdo Špela Munih Stanič, 
naj bi prenova predvidoma 
trajala eno leto, hotel pa naj 
bi znova odprli do januarja 
leta 2021. 

Direktorica Špela Munih 
Stanič je tudi pojasnila, da 
hotel ne zadostuje več logi
stičnim potrebam kongre
snega centra, prav tako je 
ekološko vprašljiv. Povedala 
je tudi, da so se aktivnosti za 
prenovo začele v letu 2017, 
leta 2018 so objavili natečaj, 

na katerega so dobili sedem 
natečajnih rešitev. Strokov
na komisija je izbrala idejno 
rešitev Arhitekture Krušec 
iz Ljubljane. Na začetku le
tošnjega leta so za hotel pri
dobili gradbeno dovoljenje, 
pripravljena je bila tudi pro
jektna dokumentacija, ki je 
bila predana investitorju. 

V skladu s projektom, uvr
ščenim v načrt razvojnih 
programov, je za izvedbo in
vesticije, ki jo vodi general
ni sekretariat vlade, načrto
vanih 26,2 milijona evrov, 
kot je takrat pojasnil gene
ralni sekretar vlade RS Sto
jan Tramte, pa se bo dejan
ska cena pokazala po izboru 
izvajalca del. 

Prenova hotela se zapleta
Za prenovo Hotela Brdo bo potreben nov razpis, saj je državna revizijska komisija razveljavila del 
razpisne dokumentacije.

Hotel Brdo naj bi temeljito prenovili in razširili, večje pa 
bo tako število namestitvenih kapacitet kot tudi varnostna 
ustreznost. 46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARINKA ZAVERŠNIK iz Domžal.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 1. oktobra 2019, prejme 
dve vstopnici za eno od predstav v Cerkljah ali na Kokrici za 
sezono 2019/20 Tamara Kravanja iz Bohinjske Bistrice. 
Nagrajenki čestitamo!

Otroška predstava Zvezdica Zaspanka v Cerkljah

V soboto, 12. oktobra 
2019, ob 10. uri si v 
Kulturnem hramu Igna-
cija Borštnika v Cerkljah 
lahko ogledate prelepo 
predstavo Zvezdica Za-
spanka. Predstava, ki 
bo razveselila majhne 
in velike otroke, njihove 
starše, babice in dedke. 
Zgodba Zvezdica Za-

spanka Franeta Milčinskega - Ježka je prikazana prek giba in 
govorjene besede. Gledalca popeljejo v zgodbo glasba in pra-
vljični liki iz pravljice: zvezdice, boter Mesec, komet Repatec, 
zvezdica Zaspanka, klovnesa, kokoška, grofica z brado, vrvo-
hodka, prodajalki, Zvezdogled in Ceferin. Zvezdica Zaspanka je 
zamudila službo na nebu in na Zemlji se začno dogajati čudne 
stvari. Bo Zaspanka kaznovana? Jo bo boter Mesec poslal na 
Zemljo? Kaj se bo zgodilo na Zemlji? Koga bo Zvezdica sre-
čala na Zemlji? Bo Ceferinu začelo biti srce? Vse to je skrito 
v gibalno-gledališki predstavi. Vse dodatne informacije so na 
voljo na številki 040 366 366 ali na info@otroske-predstave.si. 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve darilni vsto-
pnici za eno od predstav v Cerkljah, Radomljah ali na Kokrici v 
sezoni 2019/20. Nagradno vprašanje: Kdo je napisal pravljico 
Zvezdica Zaspanka? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
ponedeljka, 14. oktobra 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazor-
jeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Glasbena komedija Druščina

Kulturno društvo Mlin Radomlje je pripravilo novo glasbeno 
komedijo Druščina, ki je na ogled od 27. septembra dalje ob 
20. uri v Kulturnem domu Radomlje. Vstopnice so že v prodaji 
na portalu www.mojekarte.si in na prodajnih mestih v siste-
mu mojekarte.si, prek e-naslova druscina.muzikal@gmail.
com in po telefonu 051 351 629. Po uspehu muzikalov Moje 
pesmi, moje sanje, Annie in Pepelka ter koncerta Hello, Dolly!, 
ki so jih uprizorili v zadnjih letih, vrhunska ekipa KD Mlin Ra-
domlje predstavlja nekaj popolnoma drugačnega, a nič manj 
privlačnega. Muzikal režira Nejc Lisjak, ki ga je tudi prevedel v 
slovenščino, glasbeni vodja je Iztok Kocen, ki bo tudi dirigiral 
ansamblu, ki igra v živo. Zasedbo sestavlja 14 fantastičnih igral-
cev in pevcev, stalnic slovenskih muzikalov, ki imajo za sabo več 
kot 15 različnih, uspešnih muzikalov, med njimi Mamma Mia!, 
Cvetje v jeseni, Madagaskar, Veronika Deseniška in Briljantina. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
eno od predstav. Nagradno vprašanje: Kje si lahko ogledate 
glasbeno komedijo Druščina v nedeljo, 20. oktobra? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 14. oktobra 2019, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Terjajo odpra-
vo anomalij glede višine 
varstvenega dodatka 591 
evrov, do katerega so upra-
vičeni trajno nezaposljivi ali 
trajno nezmožni za delo ali 
starejši od 63 let (ženske) ali 
65 let (moški) kot socialne-
ga transferja in višino mini-
malne pokojnine za štiride-
set let dela brez dokupa, ki 

znaša 530 evrov v letu 2019. 
Vlada naj tudi upošteva za-
kon in izplača letni dodatek 
vsem upravičenim po sis-
temskem zakonu, prav tako 
naj t. i. upokojenski regres 
razbremeni obdavčitve.

Predlagajo spremembo v 
zakonu, ki bi določila sistem-
sko financiranje z »upoko-
jenskim evrom« za delovanje 
upokojenskih in invalidskih 
organizacij na državni ravni, 

ki si prizadevajo predvsem 
za izboljšanje gmotnega po-
ložaja upokojencev in pogo-
jev na področjih zdravstva, 
sociale, bivanjskega standar-
da in humanitarne dejavno-
sti. Od leta 2020 naprej naj 
se pokojnine redno usklaju-
jejo po sistemskem zakonu. 
V letu 2025 mora minimalna 
pokojnina za 40-letno delo 
brez dokupa preseči mejo 
revščine. Izredna uskladitev 

pokojnin za leto 2019 naj bo 
najpozneje septembra ali ok-
tobra, in ne, kot je določeno, 
decembra 2019. Gre za nekaj 
več kot 7,2 milijona evrov za 
620 tisoč upokojencev. Go-
spodarska rast je bila ugodna 
in ocenjujejo, da ni razloga, 
da tega ukrepa ne bi izvedli. 
Opozarjajo tudi, da se upoko-
jencem povrne za 7,2 odstot-
ka v obliki izrednega uskla-
jevanja pokojnin, ker se po-
kojnine niso usklajevale od 
leta 2010 do 2016. Zaradi 
neusklajevanja bi sicer upo-
kojencem dolgovali 8,6 od-
stotka. Poleg tega terjajo tudi 
spremembo zakona o dol-
gotrajni oskrbi, na katerega 
čakamo že več kot desetletje. 
Predlagajo pa tudi ponovno 
uvedbo pogrebnine za vse.

Zahteve upokojencev vladi
Ob mednarodnem dnevu starejših je Zveza društev upokojencev Slovenije 
predstavila zahteve v zvezi s položajem starejših, ki jih naslavlja vladi, 
poslancem in političnim strankam. 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Spremembe pokoj-
ninskega zakona zasledu-
jejo dva cilja: podaljševanje 
delovne aktivnosti in zago-
tavljanje primernega dohod-
ka za varno starost ter posle-
dično izboljšanje socialnega 
položaja vseh upravičencev 
do pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 

Poglavitne spremembe za-
jemajo zvišanje odmernega 
odstotka in s tem izboljšanje 
socialne varnosti prejemni-
kov najnižje starostne, inva-
lidske in družinske pokojni-
ne ter nadomestil iz invalid-
skega zavarovanja, spodbude 
za ostajanje v zavarovanju in 
zagotavljanje sočasnega pre-
jemanja večjega dela pokoj-
nine in opravljanja dela upo-
kojencev. Tako je predvideno 
zvišanje odmernega odstot-
ka tako za moške kot ženske 
na 63,5 odstotka, kar bo vpli-
valo na vse pokojninske pre-
jemke. Usklajen je bil pred-
log odmerne lestvice z izho-
diščem 29,5 odstotka za oba 
spola, dodatnimi 1,36 odstot-
ka za vsako nadaljnje leto in 
63,5 odstotka za štirideset let 
pokojninske dobe za oba spo-
la. Dodatni odmerni odsto-
tek je določen tudi za vsakega 

rojenega ali posvojenega ot-
roka v višini 1,36 odstotka na 
otroka in za največ tri otroke, 
in sicer z možnostjo izbire te 
pravice v odnosu do pravice 
znižanja starosti zaradi ot-
rok. Sprejet je bil tudi pred-
log šestletnega prehodnega 
obdobja za dvig odmernega 
odstotka za moške. 

Glede dvojnega statu-
sa pa so sprejeli dogovor, 
ki nadgrajuje obstoječi sis-
tem izplačevanja dvajset 

odstotkov pokojnine. Tako 
posameznik v prvih treh le-
tih po izpolnitvi pogojev za 
starostno upokojitev pod 
pogojem vključenosti v ob-
vezno zavarovanje za pol-
ni delovni oziroma zavaro-
valni čas pridobi še štiride-
set odstotkov starostne po-
kojnine, po treh letih pa se 
ta del zniža na dvajset od-
stotkov. Da bi spodbudili 
podaljševanje delovne aktiv-
nosti posameznikov vsaj za 

štiri ure dnevno (dvajset ur 
tedensko), se spreminja tudi 
določitev višine delne pokoj-
nine. Delna pokojnina se od-
meri v odstotku, ki ustreza 
skrajšanju polnega delovne-
ga časa in se nato poviša še 
za sorazmerni del zneska, ki 
bi se lahko izplačeval posa-
mezniku, ki izpolnjuje po-
goje za starostno upokojitev 
in je še nadalje vključen v ob-
vezno zavarovanje za polni 
delovni zavarovalni čas. 

Višji odmerni odstotek
Vlada pošilja državnemu zboru s socialnimi partnerji usklajeno spremenjeno pokojninsko zakonodajo. 
Višji bo odmerni odstotek pri pokojninah, ureja se tudi dvojni status.

Nova zakonodaja omogoča dvojni status: upokojeni bodo lahko še naprej delali in prva 
tri leta prejemali štirideset odstotkov pokojnine, zatem pa dvajset odstotkov (slika je 
simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Pred nedavnim je v prostorih Centra za socialno delo 
Gorenjska – Enota Kranj potekal aktiv strokovnih delavcev 
vseh enot centra, ki delujejo na področju nasilja v družini. Ak-
tivu so se pridružile tudi strokovne delavke Društva za pomoč 
ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske. 
Strokovne delavke društva so predstavile delovanje vseh treh 
programov – varne hiše, materinskega doma in CIS – Centra 
za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja. Kot je povedala 
vodja v programih društva Vilma Regovc, strokovne delavke 
ugotavljajo, da sta njihovo medsebojno poznavanje dela in 
sodelovanje izrednega pomena, saj žrtvam nasilja le na ta 
način lahko zagotovijo optimalno pomoč, ki jo potrebujejo. 

Povezovanje za pomoč žrtvam nasilja

Preddvor – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Preddvor bo v sodelovanju z Javno agencijo Republike 
Slovenije za varnost prometa pripravil projekt Sožitje za večjo 
varnost v cestnem prometu, namenjen seniorjem in upoko-
jencem. V četrtek, 28. novembra, bodo tako izvedli delavnico, 
kjer se bodo izobraževali v štirih vsebinskih sklopih: osvežitev 
znanja prometnih predpisov in pravil, varna vožnja po avtoce-
sti in hitri cesti, praktično svetovanje o zdravstvenih kriterijih 
in svetovalna vožnja z ocenjevalcem na vozniškem izpitu (po 
dogovoru). Predhodne prijave so obvezne, oddajte jih na ele-
ktronski naslov: miran.murnik@gmail.com ali na telefonsko 
številko 041 902 527. Število prostih mest je namreč omejeno. 

Prometne delavnice za seniorje in upokojence
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V teh dneh je žalostni 
konec sklenil še en 
nekdanji ponos slo-

venskega gospodarstva, Adria 
Airways. V svoji 58-letni 
zgodovini je šla družba skozi 
več težavnih obdobij; država 
je vanjo vložila več deset mi-
lijonov evrov in jo leta 2016 
za drobiž prodala nemške-
mu finančnemu skladu, ki je 
podjetje v treh letih spravil v 
stečaj, kar mu je v preteklosti 
»uspelo« tudi z nekaterimi 
drugimi družbami v svoji las-
ti. Je za to odgovorna vlada 
Alenke Bratušek, ki je sklenila 
Adrio prodati, ali vlada Mira 
Cerarja, pod katero so prodajo 
tudi izpeljali, v tem trenutku 
niti ni več bistveno. Ni pa moč 
spregledati, da bi za letalsko 
družbo težko našli manj pri-
mernega kupca.

Nikakor ne v bran nemške-
mu lastniku, pa vendar velja 
omeniti tudi nekaj nezane-
marljivih zunanjih dejav-
nikov, ki so vplivali tudi na 
Adrio. Letalski posel, ki so ga 
močno zaostrili nizkocenov-
niki, se konsolidira – za pre-
vlado na evropskem nebu se 
bojujejo velikani, kar se kaže 
v stečajih in težavah števil-
nih manjših prevoznikov. 
Prvi mož nizkocenovnega 
prevoznika Ryanair Michael 
O'Leary je pred meseci napo-
vedal, da bo v naslednjih ne-
kaj letih osemdeset odstotkov 
evropskega potniškega zrač-
nega prometa obvladovalo le 
pet velikih družb: Lufthansa, 

Air France-KLM, Ryanair in 
EasyJet. Kjer se prerivajo slo-
ni, pa navadno ni prijetno za 
mravlje.

Večmesečna agonija Adrie 
Airways se je v ponedeljek 
končala, na cesto pa izplju-
nila 558 src, ki še vedno bijejo, 
kot so v čustvenem pismu ne-
davno zapisali njeni zaposle-
ni. Tako zanje kot za državo 
se začenja novo in nič manj 
stresno poglavje. Ostati pove-
zan s svetom mora biti ena 
bistvenih nalog države, če 
želi ohraniti pogoje za razvoj 
gospodarstva, turizma ... Za 
zdaj svojo »nalogo« že izpol-
njuje trg – v prvih dneh so le-
talske družbe razgrabile nekaj 
najdonosnejših Adrijinih linij. 
V Fraportu sicer ocenjujejo, 
da bodo podobno mrežo letov 
v celoti vzpostavili v letu in 
pol. Kako bo s povezavami, ki 
so komercialno morda manj 
zanimive, a za slovensko go-
spodarstvo vseeno velikega po-
mena, pa bo odvisno tudi od 
angažmaja države, ki lahko z 
učinkovitimi ukrepi vsaj malo 
popravi napako, ki jo je storila 
s prodajo. Bodisi z ustanovi-
tvijo gospodarske javne službe 
(za spremembo zakona so že 
stekli postopki) bodisi z usta-
novitvijo nove letalske družbe, 
kar pa je glede na velik vložek 
in z njim povezano tveganje 
malo verjetna izbira. Kot tre-
tja možnost pa se pojavljajo 
ugibanja o vstopu tuje družbe, 
s katero naj bi moči združili 
celo Adrijini delavci.

Kaj po Adrii?

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kranj – Združenje za ener-
getsko neodvisnost Slove-
nije (ZENS) je nedavno žu-
pane slovenskih občin poz-
valo k zmanjšanju rabe fo-
silnih energentov in pove-
čanju uporabe obnovljivih 
virov energije. Kot poudar-
jajo v ZENS, so za to na vo-
ljo tudi finančne spodbude 
Eko sklada. V združenju po-
udarjajo še, da Slovenija ne 
bo pravočasno zagotovila 25 
odstotkov proizvodnje ener-
gije iz obnovljivih energet-
skih virov (OVE), k čemur 
se je obvezala Svetovnemu 
podnebnemu skladu.

Ob tej priložnosti smo na 
del občinskih uprav z obmo-
čja širše Gorenjske naslovi-
li vprašanja, v kolikšni meri 
šole, vrtci in drugi javni za-
vodi v njihovem upravlja-
nju za ogrevanje uporablja-
jo energijo iz obnovljivih vi-
rov ter kakšne načrte imajo 
v zvezi s prehodom na tovr-
stne energente.

V Kranju načrtujejo 
sanacijo dvajsetih 
objektov

V mestni občini Kranj so v 
17 letih, odkar načrtno pove-
čujejo energetsko učinkovi-
tost, energetsko sanirali več 
objektov, med večjimi pre-
novami naštevajo OŠ Hele-
ne Puhar, OŠ Jakoba Aljaža, 
OŠ Matije Čopa, POŠ Kokri-
ca, POŠ Trstenik, POŠ Bes-
nica, POŠ Žabnica, OŠ Sta-
neta Žagarja, VVZ Janina, 
VVZ Najdihojca, VVZ Čen-
ča, Športno dvorano Plani-
na, Olimpijski bazen, Pre-
šernovo gledališče, Mestno 
knjižnico Kranj, Zdravstve-
ni dom Kranj, OŠ Orehek, 
OŠ Predoslje, Upravno ob-
činsko stavbo idr. Večino sa-
niranih stavb ogrevajo s to-
plotno črpalko, biomaso, 
ponekod s fotovoltaiko ali 
pa so namestili sistem sop-
roizvodnje toplotne in elek-
trične energije. Kot dodaja-
jo, so zaključili paket ener-
getskih sanacij, ki je vključe-
val dvajset objektov, v načr-
tu pa imajo sanacijo še oko-
li dvajset objektov, pri čemer 
bo prednostna naloga pove-
čanje uporabe obnovljivih 
virov energije.

Na Jesenicah se javni za-
vodi ogrevajo s toplotno 
energijo iz vročevodnega 
omrežja. Kot pravijo, je žu-
pan naklonjen tudi ideji 
sončnih elektrarn za ogre-
vanje javnih objektov, zato 
so bili v zadnjem času v sti-
ku tudi s ponudniki električ-
ne energije. Kot dodajajo, je 
ta možnost za zdaj še v po-
vojih, vendar je energetska 

sanacija javnih zavodov (in s 
tem tudi dolgoročni finanč-
ni prihranek) ena od pred-
nostnih nalog občine.

V Škofji Loki se večina jav-
nih objektov ogreva z ze-
meljskim plinom, ki je, kot 
pravijo, poleg obnovljivih 
virov energije najčistejši in 
okoljsko najbolj sprejem-
ljiv energent. Novejši objek-
ti pa se bodisi v celoti ogre-
vajo na OVE ali pa ti predsta-
vljajo dodatni energent. »Iz-
jema so nekateri objekti po-
družničnih šol na podeželju, 
ki jih zaradi odmaknjenosti 
od plinovodnega omrežja še 
vedno ogrevamo na kurilno 
olje,« odgovarjajo na škofje-
loški občinski upravi, kjer so 
v minulih letih izvedli ener-
getske sanacije šestih jav-
nih objektov v občinski las-
ti, od tega štiri šolske in dva 
vrtčevska objekta. »Vsi no-
vejši javni objekti pa so bili 
že projektirani za ogreva-
nje z obnovljivimi viri ener-
gije: v Športni dvorani Trata 
smo uredili ogrevanje z ge-
otermalno energijo s toplo-
tno črpalko (voda-voda). Po-
leg tega smo na strehe ne-
katerih javnih objektov v 
občinski lasti, na OŠ Ivana 
Groharja in OŠ Jela Janeži-
ča v Podlubniku ter na Špor-
tno dvorano Trata, dodatno 
namestili tudi sončne elek-
trarne. Občina Škofja Loka 
je že v letu 2013 začela aktiv-
no vzpostavljati celosten sis-
tem upravljanja z energijo, 
najprej v osnovnih šolah in 
vrtcih, nato pa tudi v drugih 
javnih objektih. Z informa-
cijskim sistemom danes ak-
tivno spremljamo več kot sto 
kazalnikov, ki povsem em-
pirično prikažejo konkretno 
porabo in strošek porabljene 
energije. Lani pa je Občina 
Škofja Loka sprejela Lokal-
ni energetski koncept, v ka-
terem je sprejeta strategija 

razvoja energetike vključno 
z uporabo obnovljivih virov 
energije,« še pojasnjujejo na 
občinski upravi, kjer dodaja-
jo, da se bo tudi novi Vrtec 
Kamnitnik ogreval s toplo-
tno črpalko.

Večina na zemeljski plin

V Radovljici upravljajo 29 
javnih zgradb. Štiri objekte 
še ogrevajo na kurilno olje, 
Osnovno šolo Staneta Ža-
garja Lipnica pa po ener-
getski sanaciji na biomaso. 
Enako velja za enoto Kropa 
Vrtca Radovljica. Dva objek-
ta se ogrevata na električno 
energijo, tri pa so nadgradili 
s kogeneracijo na zemeljski 
plin, pri čemer gre za soča-
sno pretvarjanje energije go-
riva iz zemeljskega plina v 
toplotno in električno ener-
gijo. Poleg tega še 12 objek-
tov ogrevajo na zemeljski 
plin ter dva na utekočinjen 
naftni plin. Kot dodajajo na 
občinski upravi, pripravlja-
jo tudi novelacijo lokalne-
ga energetskega koncepta, s 
katerim bodo opredelili cilje 
energetskega načrtovanja v 
prihodnje. 

V kamniških javnih zavo-
dih približno polovico ener-
gije za ogrevanje pridobijo 
iz obnovljivih virov energije, 
pri čemer prevladuje daljin-
ski sistem ogrevanja. V pre-
ostalih objektih, ki se ogre-
vajo s fosilnimi gorivi, v naj-
večji meri uporabljajo ze-
meljski plin, pri čemer ogre-
vajo z modernimi in večino-
ma novimi plinskimi kotli, 
le dober odstotek energije 
za ogrevanje pa pridobijo iz 
kurilnega olja. 

Kot dodajajo, imajo za 14 
objektov sklenjeno koncesij-
sko pogodbo za obdobje, dalj-
še od desetih let, zato v teh 
primerih prehoda na OVE 
še ne predvidevajo, za pre-
ostale pa iščejo možnosti za 

pridobitev sredstev za sana-
cijo in zamenjavo sistemov 
ogrevanja s sistemi z okolju 
prijaznejšimi energenti.

V Preddvoru le z 
obnovljivimi viri energije

Na Bledu Osnovno šolo 
prof. dr. Josipa Plemlja v 
dobrih osemdesetih odstot-
kih ogrevajo z obnovljivimi 
viri energije, preostanek pa 
na zemeljski plin. Obe po-
družnični šoli – v Bohinjski 
Beli in Ribnem – pa v celoti 
na utekočinjen naftni oz. ze-
meljski plin. Vrtec v šestde-
setih odstotkih ogrevajo na 
plin, v štiridesetih odstotkih 
pa s toplotno črpalko, sta-
ro stavbo pa v celoti ogreva-
jo na plin. V Tržiču dvajset 
odstotkov energije za ogre-
vanje pridobijo s soproizvo-
dnjo toplotne in električne 
energije, štiri pa iz lesne bi-
omase. Izmed fosilnih goriv 
v največji meri, v 68 odstot-
kih, uporabljajo zemeljski 
plin, preostalih osem odstot-
kov pa kurilno olje.

Kot dodajajo, se vsesko-
zi zavzemajo za zmanjše-
vanje rabe energije v občin-
skih stavbah. V zadnjih letih 
so energetsko sanirali sko-
raj vse občinske objekte, tre-
nutno pa izvajajo še sanaci-
jo Vrtca Deteljica, kjer bodo 
sanitarno vodo ogrevali s to-
plotno črpalko. Od leta 2011 
so porabo toplote za ogreva-
nje zmanjšali za 667 MWh. 

V Preddvoru večino ob-
činskih stavb, 81 odstotkov, 
ogrevajo z daljinskim ogre-
vanjem na lesno biomaso, v 
čemer so bili med prvimi v 
Sloveniji. Preostanek objek-
tov ogrevajo z lesnimi peleti. 
Tako se od leta 2016 vse ob-
činske stavbe ogrevajo z ob-
novljivimi viri energije. Od 
leta 2010 so deloma ali v ce-
loti sanirali skoraj vse občin-
ske objekte.

Ogrevanje z obnovljivimi viri
Pred začetkom kurilne sezone smo v nekaterih večjih gorenjskih občinah preverili, v kolikšni meri svoje 
občinske objekte ogrevajo z obnovljivimi viri energije.

V nekaterih občinah se že v precejšnji meri ogrevajo z obnovljivimi viri energije, drugod še 
vedno uporabljajo fosilna goriva. / Foto: Gorazd Kavčič
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Gozd – Vas Gozd je ime-
la leta 1941 enajst hiš in 65 
prebivalcev, med drugo sve-
tovno vojno je bila kurirska, 
obveščevalna in oskrbovalna 
pot partizanov. A je 7. okto-
bra 1944 ostala nema, oku-
pator jo je s pomočjo domo-
brancev požgal, vaščane pa 
pregnal. Po vojni so jo ob-
novili. Na nedeljski spomin-
ski slovesnosti so se poklo-
nili žrtvam narodnoosvobo-
dilnega boja, njihovemu to-
varištvu, pogumu, neustraš-
nosti, neuklonljivosti, spo-
štovanju svobode. 

Predsednik občinskega 
odbora Združenja borcev 
(ZB) za vrednote NOB Tržič 
Jure Jerkič je opomnil, da so 
Nemci leta 1941, preden se 
je začelo partizansko giba-
nje, izseljevali iz cele Slove-
nije napredne kmete, inte-
ligenco in uničevali knjige, 
ki so »dišale« po zgodovi-
ni Slovenije. Opozoril je, da 
se danes vse preveč omenja, 
da je bil partizanski boj tisto 
zlo, ki je največ pripomoglo 

k toliko žrtvam v Sloveniji: 
»Mislite, da res? Sprašujem 
vas potem, kje bi imela meje 
naša danes prelepa samo-
stojna Slovenija? Ne bi ime-
li morja ne Primorske, osta-
li bi brez nacionalnih pono-
sov, kot so Škocjanske jame, 

Postojnska jama, Triglav ... « 
Novi predsednik ZB za 

vrednote NOB Slovenije 
Marijan Križman je spom-
nil, da okupatorjevo kru-
to nasilje slovenskega na-
roda ni ustavilo, da so ljud-
je partizansko vojsko vzeli 

za svojo in gojili upanje in 
prepričanje, da je to pra-
va pot do svobode: »Obli-
kovale so se vrednote soli-
darnosti, domoljubja, to-
varištva, poštenosti, social-
ne pravičnosti in vsega tis-
tega, kar je NOB dalo mo-
ralni naboj, ki ga ohranja-
mo tudi danes, saj se vred-
note ne spreminjajo, le utr-
jevati jih moramo.« Spom-
nil je tudi na nedavno izvo-
ljeno novo vodstvo ZB za 
vrednote NOB Slovenije: 
»Cilj je bil pripeljati mlade, 
jih uvesti v delo in jih uspo-
sobiti za vodenje zveze, ki je 
ob teh volitvah prvič dožive-
la spremembo generacije, 
ki ni bila udeležena v voj-
ni in je rojena v povojnem 
času.« 

»Za domovino je šlo pred 
75 leti in gre danes – vsak 
dan. Ljudje, ki zgodovine ne 
poznajo in se iz nje ne na-
učijo, imajo težave in se na 
poti v bodočnost radi spoti-
kajo. Bistvo pa je, da mi nis-
mo šli nikamor, tu smo ži-
veli stoletja. Nemci in nji-
hovi sodelavci so prišli sem 

in samo iz tega preproste-
ga dejstva izvira vsa tragika, 
ki jo je prinesla druga sve-
tovna vojna. Mi se nimamo 
komu opravičevati, branili 
smo se, tako kot smo vede-
li in znali. Želim, da je spo-
ročilo prireditev, kot je da-
našnja, tudi to, da je takrat, 
kadar gre kaj narobe, treba 
stopiti skupaj, se upreti in 
stvari skušati zapeljati v pra-
vo smer,« je sklenil tržiški 
župan Borut Sajovic.

Poklonili so se spomi-
nu letos preminulih: borcu 
in dejavnemu članu ZB za 
vrednote NOB Janezu Rib-
nikarju in predsedniku sve-
ta KS Križe Slavku Bohincu. 
Nastopili so učenci OŠ Križe 
in Glasbene šole Tržič, zape-
li Živa Knific Zaletelj ter Me-
šani pevski zbor Kokrški od-
red iz Preddvora. Prireditev 
je organizirala Krajevna or-
ganizacija za ohranjanje vre-
dnot NOB Križe skupaj z ob-
činskim odborom ZB NOB 
Tržič in podporo Občine Tr-
žič ter sodelovanjem Plani-
snkega društva Križe, Gasil-
skim društvom Križe ...

Kdor zgodovine ne pozna, se spotika
V Gozdu je bila spominska slovesnost ob petinsedemdeseti obletnici požiga vasi in prazniku krajevnih skupnosti Križe in Senično. 
Vas je ostala nema 7. oktobra 1944. Osrednji govornik je bil novi predsednik ZB za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman. 

V ospredju od leve: Marijan Križman, Borut Sajovic, ki je za 
prispevek k ohranjanju vrednot in spomina na NOB prejel 
zlato plaketo ZB za vrednote NOB Slovenije, ter Jure Jerkič

Suzana P. Kovačič

Tržič – V Knjižnici dr. To-
neta Pretnarja so zasnova-
li projekt, ki ga bodo jutri, v 
sredo, realizirali prvič. Poi-
menovali so ga Digitalno = 
realno = normalno. »Misli-
mo, da že naslov sam projekt 
odlično opiše, saj gre za našo 
realnost, s predstavitvijo pa 
bo postala vsem, ki se bodo 
dogodka udeležili, tudi malo 
bolj normalna. Dogodek bo 
predstavil aktualno VR/AR-
-sceno, osvetlil nekatera po-
membna vprašanja o priho-
dnosti in izzivih uporabe 
teh tehnologij v Sloveniji in 
svetu, pokazal primere dob-
rih praks, digitalne transfor-
macije in prenosa VR/AR-i-
dej v turizem, podjetništvo 
in industrijo, prikazal mož-
nosti sodelovanja ter tudi 
spoznanje, kaj bodo poklici 
prihodnosti,« je povzela di-
rektorica knjižnice Marin-
ka Kenk Tomazin. Za to ide-
jo sta jo navdušila sodelavca 
– bibliotekarka Špela Jerala 
in Aleš Ahčin, ki ima zna-
nja iz informacijske tehno-
logije. »Našla sta odličnega 

sogovornika Aleša Pevca, ki 
deluje v laboratoriju v Teh-
nološkem parku Ljubljana. 
Na obisku pri njem smo po-
kukali v virtualno realnost z 
očali Oculus Go (širokokot-
nim zaslonom na glavi), in 
ker je prav tu stičišče virtu-
alne in obogatene resnično-
sti, nam je posredoval na-
slove podjetij, ki štejejo na 
tem področju. To so ArtRe-
bel 9, Izstop / 505 VR, Crea-
tive Solutions, CtrlArt, Labo-
ratorij Tehnološki park Lju-
bljana in Multiversum. Vsi 
bodo brezplačno sodelovali 
na dogodku,« je napovedala 
Tomazinova. Projekt podpi-
ra tudi Občina Tržič.

Dopoldanski del bo name-
njen osnovnošolcem, popol-
danski (od 14. ure dalje) pa 
podjetjem, organizacijam in 
zainteresirani javnosti. Ob 
19. uri bo predavanje prof. 
dr. Jožeta Gune, strokovnja-
ka, ki daje poudarek raziska-
vam na področju uporabni-
ške izkušnje, interakcije člo-
vek – stroj ter novim teh-
nologijam za navidezno in 
obogateno resničnost. Obi-
skovalci imajo lahko svoje 

pametne telefone, tablice, z 
uporabo posebnih očal Ep-
son Moverio, Oculus Go pa 
bo izkušnja čisto osebna. Za 
zabavo boste na koš metali 
z Luko Dončičem, spozna-
li anatomijo mačke v virtu-
alni resničnosti, občudova-
li lepote turističnih krajev, 
ponudili bodo t. i. plank (ču-
tno doživetje), to je virtualni 
vstop v dvigalo in sprehod po 
deski na vrhu stolpnice ...

Digitalno je realno 
V dobi informacijske tehnologije se pojavljajo izrazi, kot so obogatena (AR), 
virtualna (VR) in mešana resničnost (MixR). Kaj se skriva za njimi? V tržiški 
knjižnici bodo jutri, sredo, namenili temu premalo znanemu svetu in za 
zainteresirano javnost pripeljali v Tržič podjetja, ki ustvarjajo te vsebine.

Obiskovalci dogodka bodo 
nove tehnologije VR/AR 
preizkusili brezplačno. 

Janko Rabič

Dovje – Župnijska cerkev in 
Aljažev prosvetni dom na 
Dovjem sta bila zadnjo sep-
tembrsko soboto in nedeljo 
prizorišče dveh dogodkov. 
Pri KUD Jaka Rabič Dov-
je - Mojstrana so pod vod-
stvom pobudnika in glav-
nega izvajalca Tomaža Pše-
nice zaokrožili projekt Poi-
ščimo korenine naših vasi. 
Člani društva so se skupaj z 

ostalimi krajani odločili bo-
lje spoznati davne prednike. 
Kraji pod Triglavom Dovje, 
Mojstrana, Radovna in Belca 
so bili šest stoletij del freisin-
ške posesti. Tomaž je več let 
vodil strokovne ekskurzije 
na območja, od koder so na-
seljevali vasi pod Triglavom, 
v skoraj 400 kilometrov od-
daljeni Freising, v Innichen, 
v Klevevž in Škofjo Loko. 
Višek projekta je bila za-
sebna avdienca pri papežu 

Benediktu XVI. v Vatikanu, 
ki je deloval v Freisingu. V 
cerkvi so se v soboto na slove-
snosti poklonili vsem, ki so 
karkoli naredili za blaginjo 
teh vasi. Domoljubno obar-
van program so izvedli pevci 
vokalne skupine Triglavski 
zvonovi, pevec Klemen Pe-
ternel in na cerkvenih orglah 
Severina Čop. V prosvetnem 
domu so še enkrat sprehodi-
li skozi projekt in pripravili 
razstavo.

Poiskali svoje korenine  

Naklo – Nakelski občinski 
svetniki so se na nedavni seji 
seznanili s polletnim zaključ-
nim računom za leto 2019. 
Realizacija prihodkov je bila 
glede na načrte dobrega 2,3 
milijona evrov oziroma dob-
rih 41 odstotkov letošnjega 
proračuna. Realizacija od-
hodkov je bila nekaj več kot 
1,6 milijona evrov oziroma 
dobrih dvajset odstotkov. Žu-
pan Ivan Meglič je pojasnil, da 
je bila poraba sredstev nizka 
zato, ker so se oziroma se še 
bodo vsi večji projekti, med 
njimi komunalna ureditev v 
Podbrezjah in odkup zem-
ljišča za nogometno igrišče v 
Naklem, začeli izvajati v drugi 
polovici leta. Župan pričakuje, 
da pa bo večina načrtovanega 
realizirana do konca leta. 

Zaključni račun

Kamnik – V Dnevnem centru 
Štacjon bodo v sodelovanju 
s Centrom za socialno delo 
Osrednja Slovenija vzhod 
danes, 8. oktobra, ob 16. uri 
pripravili predavanje z naslo-
vom Ko se družina sreča s te-
žavami v duševnem zdravju, 
s katerim bodo obeležili dan 
duševnega zdravja. Znanje 
in izkušnje bo s poslušalci 
delil Edo Belak, oče sina s te-
žavami v duševnem zdravju, 
predsednik Foruma svojcev 
in zastopnik pravic oseb na 
področju duševnega zdravja.

Dan duševnega zdravja

 
 
 
 

BREZPLAČNA DELAVNICA INŠPEKTORATA RS ZA DELO
 Racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu 
 Seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji 
 Učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD 
 Učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela 

15. 10. 2019, 11:00 – 14:00 
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič 

Program: 
 Problematika preventivnih zdravstvenih pregledov 
 Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava 

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje 
načine: 

 po elektronski pošti na e-naslov projekt.irsd@gov.si 
 po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87. 
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LCHF KRUHEK 

ZDRAVKO
Don Don d.o.o., Pekarna Grosuplje, Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje

Več na www.pekarna-grosuplje.si

ZMANJŠANA VSEBNOST OGLJIKOVIH HIDRATOV

VIR BELJAKOVIN

BREZ DODANIH ADITIVOV

Cveto Zaplotnik

Bled – Do 25. septembra je 
bilo na Gorenjskem 45 ško-
dnih primerov, v katerih so 
volkovi pokončali 223 ovc in 
jagnjet, pet konj ter pet go-
ved; zdaj je številka že neko-
liko višja. Čeprav je bilo v jav-
nosti največ slišati o napadih 
volkov v Selški in v Poljanski 
dolini, pa so volkovi napada-
li živino tudi na Zgornjem 
Gorenjskem, kjer so beleži-
li tri večje napade na plani-
nah Tosc, Zgornja Krma in 
Grajščica ter še tri napade na 
posamezne živali, vsi trije v 
bližini bohinjskih naselij.

Tako so volkovi na planini 
v Zgornji Krmi, kar je matič-
na planina vasi Zasip, v dru-
gi polovici septembra po-
končali pet ovc, od tega dve 
na Toscu, tri pa pri Vodni-
kovi koči nad Velim poljem. 
Kot navaja Blaž Černe iz 
blejske območne enote Za-
voda za gozdove Slovenije, 

številka še ni dokončna, saj 
lastniki po zadnjih informa-
cijah pogrešajo še šest ovc.

Prejšnji teden je volk na-
padel še v Karavankah – na 
planini Grajščica nad Sre-
dnjim Vrhom, kjer je po 
doslej zbranih podatkih po-
končal oziroma močno poš-
kodoval deset živali – šti-
ri ovce in šest že malo več-
jih jagnjet, ki so bili last treh 
lastnikov. Število še ni do-
končno, saj lastniki nekaj ži-
vali še pogrešajo in jih išče-
jo. Število pogrešanih je ne-
koliko manjše, kot so sprva 
predvidevali, ugotavlja Bla-
že Černe in dodaja, da iz sle-
di in razpršenosti napade-
nih ovc sklepajo, da je ovce 
napadel en volk. 

Konec paše, začetek 
zaraščanja

Kot je povedal Izidor Hle-
banja iz Srednjega Vrha, 
so na planini pasli okrog 
sedemdeset ovc, prejšnji 

teden so trop prignali do-
mov, še pogrešane ovce in 
jagnjeta pa bodo za vedno 
ostali na planini ali se bodo 
sami vrnili domov. Pred leti 
so zaradi napada velikih zve-
ri že opustili pašo drobnice 
na Grajščici, pred tremi leti 

so se s pašo spet opogumi-
li, po letošnjem napadu vol-
ka pa bodo spet razmislili, 
ali bodo s pašo v prihodnje 
še nadaljevali ali ne. »Ovče-
reja je zaradi vse pogostej-
ših napadov velikih zveri 
ogrožena, konec ovčereje pa 
pomeni zaraščanje planin,« 

opozarja Izidor in dodaja: 
»Ker se drobnica pase na ve-
likem območju, ograjeva-
nje planine za zaščito drob-
nice pred velikimi zvermi ni 
fizično izvedljivo in tudi ne 
ekonomsko upravičeno.« 

Trop volkov na Pokljuki

Po informacijah, s kateri-
mi razpolagajo v blejski ob-
močni enoti zavoda za goz-
dove, so pred kratkim na 
Pokljuki opazili trop sedmih 
volkov, poleg tega je na Go-
renjskem »aktiven« še trop 
verjetno okoli petih živali na 
območju Jelovice in volk, ki 
je pokončal ovce v Karavan-
kah. Poleg volkov se na Zgor-
njem Gorenjskem zadržuje-
jo tudi trije ali štirje medved-
je. Medtem ko lani ni bilo 
škodnega primera in leto 
prej le eden, je letos izstopal 
problematični, zdaj že uple-
njeni medved na gorjan-
skem območju, ki je »zakri-
vil« štiri škodne dogodke. 

Volk na Zgornjem Gorenjskem
Volk je napadel ovce v Zgornji Krmi in na planini Grajščica nad Srednjim Vrhom.

Do 25. septembra je 
bilo na Gorenjskem 
45 škodnih primerov, 
v katerih so volkovi 
pokončali 223 ovc in 
jagnjet, pet konj ter pet 
goved. Zdaj je število že 
nekoliko višje.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Bralec je opozoril, 
da prebivalci občine Nak-
lo čakajo na sprejetje nove-
ga OPN že deset let in da je 
občina v tem času dobila več 
kot tristo vlog za spremem-
bo namembnosti. Zanima 
ga, kdaj bo OPN razgrnjen 
in sprejet, da bodo ljudje 
lahko gradili. Župan Ivan 
Meglič je pojasnil, da je ob-
čina že maja 2010 spreje-
la občinski prostorski načrt 
(OPN) po novi zakonoda-
ji kot ena prvih občin v Slo-
veniji. Ker pa je priprava 
takšnega dokumenta zah-
tevala kar nekaj časa, so de-
jansko nekatere pobude na 
občini že več kot deset let. 
»Že v prejšnjem mandatu 
je bila sklenjena pogodba za 
izdelavo sprememb OPN s 
podjetjem Domplan, izva-
jalec je začel postopek spre-
memb. Že v fazi priprave so 
izvedli selekcijo, saj vse po-
bude niso bile primerne za 
obdelavo zaradi prostorskih, 
okoljskih, varovalnih pasov 
... Po nastopu novega man-
data smo se najprej lotili 

prav sprememb in dopolni-
tev OPN. Pridobljene so bile 
smernice vseh deležnikov 
v postopku (32 ustanov), te 
so bile večinoma pozitivne, 
za nekatere pa so zahtevali 
dodatne študije. Na občini 
smo tako naročili izdelavo 
prometne in poplavne štu-
dije, študijo vplivov na oko-
lje in na hrup. Največ pregla-
vic nam dela obstoječi odlok 
o Spominskem parku Udin 
boršt in negativne smerni-
ce ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no, ki je večino pobud zavr-
nilo kot neutemeljene. Na 
občini smo začeli pogajanja 
s posameznimi deležniki za 
uskladitev predlogov. Upa-
mo, da nam bo še letos us-
pelo zaključiti vse študije in 
vsa pogajanja ter da bomo 
lahko predlog ponovno pos-
lali vsem deležnikom v mne-
nje. Šele po tem bomo lahko 
opravili javno razpravo, pri-
dobili končno soglasje vlade 
in odlok sprejeli na občin-
skem svetu. Naša velika že-
lja je, da bi se to zgodilo v prvi 
polovici naslednjega leta,« je 
pojasnil župan Meglič.

Težko že čakajo 
na nov OPN
Bralca zanima, kdaj bodo v občini Naklo sprejeli 
nov občinski prostorski načrt (OPN), na katerega 
čakajo že deset let. Če bo šlo vse po željah in 
načrtih, v prvi polovici naslednjega leta, pravi župan.

Bled – Trgatev so pred kratkim opravili tudi na Blejskem gradu, 
kjer od leta 2011 raste potomka 450 let stare Stare trte iz Ma-
ribora, najstarejše trte na svetu. Obiranje je nadzoroval varuh 
Stare trte iz Maribora Alojz Jenuš, ki je pojasnil, da sta tako 
»mariborska mati« kot »blejska hči« letos dobro obrodili, na 
Blejskem gradu je bila trgatev letos celo rekordna. »Medtem 
ko iz mariborske trte naredijo posebno vino, blejsko grozdje 
roma v Vipavo, kjer se mu pridružijo grozdi ostalih potomk 
trte iz Maribora, iz njega pa nastane vino Mladovita,« je raz-
ložila Romana Purkart iz Turizma Bled in dodala, da je vino 
poimenovano po društvu, ki poskrbi, da je grozdje pravilno 
stisnjeno in se torej ohranja tradicija. Po besedah predsedni-
ka omenjenega društva Davorina Slejka vsako leto dobijo od 
dvajset do trideset steklenic vina iz grozdja potomk maribor-
ske trte. Kot je še dodala Romana Purkart, je bil Bled v času 
briksenskih škofov znan vinorodni okoliš. »Viri pravijo, da 
so na Bledu pridelovali sladko rdeče vino, ki so ga v Briksnu 
izjemno cenili.«

Blejska trta rekordno obrodila
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Vilma Stanovnik

Kranj – V dvorani Gasil-
sko reševalne službe Kranj 
sta včeraj dopoldne župan 
Mestne občine Kranj Matjaž 
Rakovec in prokuristka pod-
jetja Rosenbauer Slovenija 
Brigita Velše podpisala po-
godbo o nakupu gasilskega 
vozila za gašenje požarov in 
reševanje z višin.

»Vemo, da takšno opre-
mo potrebujejo naši prebi-
valci, gasilci pa jim z njo lah-
ko še bolj pomagamo. Zah-
valjujem se županom ob-
čin Kranj, Jezerko, Naklo, 
Preddvor, Šenčur, Škofja 
Loka in Tržič, da so prisluh-
nili predlogu in v začetku fe-
bruarja podpisali sporazum 
o sodelovanju pri nakupu. 
Tako je lahko pred nami 
današnji svečani podpis,« 
je poudaril v. d. direktorja 
Gasilsko reševalne službe 
Kranj Tomaž Vilfan in do-
dal, da so v tem času dobi-
li korektno ponudbo, prev-
zem novega vozila z 42-me-
trsko lestvijo za reševanje 
pa pričakujejo oktobra dru-
go leto. 

Pogodbo sta nato podpi-
sala prokuristka podjetja 

Rosenbauer Slovenija Bri-
gita Velše in župan Mestne 
občine Kranj Matjaž Rako-
vec, saj so župani vseh so-
delujočih občin za to po-
oblastili kranjskega župana. 
»Zelo sem vesel, da bomo 
še bolj poskrbeli za varnost 
življenj in premoženja tako 
občank in občanov kranj-
ske kot sosednih občin. Prav 
tako sem vesel, da smo se 
občine poenotile pri naku-
pu, ne smemo pa pozabiti 

tudi uprave za zaščito in re-
ševanje v okviru ministrstva 
za obrambo, saj je bil tudi 
njihov delež kar precejšen. 
Tako se nam obeta res velika 
pridobitev, čeprav upam, da 
bo čim manj v uporabi,« je 
poudaril Matjaž Rakovec in 
povedal, da je vrednost nove 
pridobitve blizu devetsto ti-
soč evrov. »Od tega je mi-
nistrstvo za obrambo pre-
ko urada za zaščito in reše-
vanje prispevalo 350 tisoč, 

preostalo pa smo prispeva-
le občine,« je še dodal župan 
Rakovec.

»Naše podjetje bo naredi-
lo vse, da bo zaupanje up-
ravičeno in da bo nova pri-
dobitev delala varno in za-
nesljivo,« je povedala Brigi-
ta Velše, tudi drugi prisotni 
predstavniki sodelujočih ob-
čin pa so izrazili navdušenje 
nad sodelovanjem, ki bo ob-
čanom omogočilo varnejše 
bivanje.

Kupili bodo gasilsko vozilo
Sodelovanje občin in gasilcev je omogočilo podpis pogodbe o nakupu vozila za gašenje požarov in 
reševanje z višin, ki sta jo podpisala prokuristka podjetja Rosenbauer Slovenija Brigita Velše in kranjski 
župan Matjaž Rakovec.

V dvorani Gasilsko reševalne službe Kranj so zbrani včeraj pospremili slavnostni dogodek 
ob podpisu pogodbe o nakupu novega vozila, namenjenega za reševanje iz višin. 

Prenova pa se je očitno 
sedaj zapletla, saj je držav-
na revizijska komisija del-
no ugodila revizijskemu 
zahtevku avstrijske gradbe-
ne družbe Strabag in zara-
di kršitev zakona o javnem 
naročanju razveljavila del 
razpisne dokumentacije. 

Generalni sekretariat vlade 
bo tako v kratkem začel nov 
razpisni postopek. 

Za koliko se bo zato za-
maknil predvideni zaklju-
ček del še ne vedo. Dejstvo 
pa je, da se z obnovo mudi, 
saj bo hotel še kako potreben 
med predsedovanjem Slove-
nije Svetu EU v drugi polovi-
ci leta 2021. 

Prenova hotela se zapleta
31. stran
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Okrožno so-
dišče v Kranju je sredi prej-
šnjega tedna začelo stečajni 
postopek nad Adrio Airways, 
ki je po večmesečnih teža-
vah prejšnji ponedeljek pred-
log za stečaj podalo zaradi in-
solventnosti družbe. Upni-
ki imajo časa za prijavo terja-
tev ter ločitvenih in izločitve-
nih pravic do 3. januarja pri-
hodnje leto. Za stečajnega 
upravitelja je bil imenovan Ja-
nez Pustatičnik, ki je po po-
ročanju STA zaposlenim na 
Adrii včeraj začel vročati od-
povedi pogodb o zaposlitvi, s 
čimer bo delavcem začel teči 
15-dnevni odpovedni rok. V 
Adrii je bilo sicer zaposlenih 
558 ljudi, zanimanje za pilote 
pa naj bi izkazali v nekaterih 
tujih letalskih družbah.

Na zadnji seji je vlada 
sprejela predlog dopolnitve 

besedila zakona o letalstvu, 
s katerim bi omogočili mož-
nost vzpostavitve medna-
rodnega rednega zračnega 
prevoza kot obvezne gospo-
darske javne službe. Kot po-
jasnjujejo na vladi, bi to po-
menili, da se mednarodni 
redni zračni prevoz opravlja 
pod tržnimi pogoji, vzpo-
stavitev gospodarske javne 
službe za opravljanje posa-
meznih prog pa bi bila mo-
goča zgolj izjemoma, če se 
izkaže, da trg ne deluje, Slo-
venija pa bi ostala brez po-
membnih letalskih povezav.

V javnosti pa se pojavljajo 
tudi ugibanja o možnosti usta-
novitve nove letalske družbe, 
ki je za zdaj niso ovrgli niti na 
vladi. Po poročanju nekaterih 
medijev pa bi lahko manko, ki 
ga je za seboj pustila Adria, za-
polnila tudi tuja letalska druž-
ba, ki bi prevzela tudi del za-
poslenih v Adrii.

Vročajo jim 
delovne knjižice
Stečajni upravitelj je včeraj začel vročati delovne 
knjižice zaposlenim v Adrii Airways.

Janez Kuhar

Šmartno pri Cerkljah – V 
Šmartnem so pred nedav-
nim slovesno blagoslovi-
li obnovljeni zvonik podru-
žnične cerkve sv. Martina. 
Zvonik je blagoslovil upo-
kojeni nadškof msgr. Alojz 
Uran. Gradbeni odbor je 
skupaj z župnikom mag. 
Jernejem Marenkom izre-
kel posebno zahvalo župa-
nu Francu Čebulju in ob-
činskemu svetu, ki sta cer-
kev v Šmartnem razglasila 
za kulturni spomenik lokal-
nega pomena, in za donaci-
jo ter krajanom vasi Šmar-
tno, Poženik in Glinje. Slo-
vesnost so polepšali pevci 

iz Šmartnega, Poženika in 
Glinj, pritrkovalci in naro-
dne noše.

Dve leti bo minilo, ko je tik 
pred darovanjem svete maše 
odpadel del simsa nad glav-
nim vhodom. Na pobudo 
cerkljanskega župnika mag. 
Jerneja Marenka so potlej 
ustanovili gradbeni odbor 
in si skupaj s projektantom 
ogledali cerkev ter ugotovili, 
da jo je treba obnoviti, nap-
rej pa 42 metrov visoki zvo-
nik. K obnovi so povabili 
projektantsko podjetje Sora 
inženiring in nadzornico 
Meri Lavrič, pri obnovi pa je 
krovsko-kleparska dela izve-
del Simon Sodnik iz Zaloga, 
gradbena pa Roman Čebulj 

iz Pšenične Police. Z obno-
vitvenimi deli so začeli sre-
di lanskega leta, zaključili pa 
so jih ob koncu letošnjega 

poletja. Kot je povedal župan 
Franci Čebulj, je bila sanaci-
ja obsežnejša in zahtevnejša 
od prvotno načrtovane. 

Blagoslovili zvonik

Člani gradbenega odbora z upokojenim nadškofom 
Alojzijem Uranom, župnikom mag. Jernejem Marenkom, 
županom Francem Čebuljem in nadzornico Meri Lavrič

Vilma Stanovnik

Kranj – Včeraj se je začel le-
tošnji Teden otroka, ki bo 
trajal do nedelje, 13. oktobra. 
V tem času zveze in društva 
prijateljev mladine priprav-
ljajo različne prostočasne in 
razvedrilne aktivnosti za ot-
roke v vseh večjih krajih po 
Sloveniji, prav tako pa Teden 
otroka obeležujejo tudi vrtci 
in šole. 

Ker letos mineva trideset 
let od sprejetja Konvencije o 
otrokovih pravicah, saj jo je 
Generalna skupščina Zdru-
ženih narodov sprejela 20. 
novembra leta 1989, so se 
v Zvezi prijateljev mladine 
odločili, da bodo prav pravi-
ce otrok osrednja tema letoš-
njega Tedna otroka. 

»Z namenom osveščanja 
o pomembnosti otrokovih 

pravic smo razpisali tudi 
likovni natečaj in pozva-
li vse otroke in mladostni-
ke po Sloveniji, da na le-
tošnjo temo ustvarjajo likov-
na dela,« pravijo v Zvezi pri-
jateljev mladine Slovenije in 
vabijo tudi na dobrodelno fo-
tografsko razstavo, ki bo še 
do 25. oktobra odprta v Slo-
venskem šolskem muzeju v 
Ljubljani, zaključila pa se bo 
z licitacijo. 

Ta četrtek bo potekala tudi 
okrogla miza o pravicah ot-
rok v Sloveniji, kot so spo-
ročili iz Društva prijate-
ljev mladine Kranj pa jutri, 
v sredo, v Domu upokojen-
cev Kranj pripravljajo tradi-
cionalno srečanje osnovno-
šolcev in starostnikov doma. 
Tema letošnjega srečanja bo 
poklicna preteklost in priho-
dnost.

Začel se je Teden otroka
Letošnji Teden otroka poteka na temo otrokovih 
pravic, saj mineva trideset let od sprejetja 
Konvencije o otrokovih pravicah.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Od oktobra nap-
rej je na Štemarjah na Kapu-
cinskem trgu več parkirnih 
mest, ki so jih pridobili na 
vzhodnem delu parkirišča. 
Letos so namreč ta del zem-
ljišča, na katerem je nekdaj 

stalo poslopje davčne upra-
ve, odkupili in na njem ure-
dili makadamsko parkirišče. 
Hkrati so v enoten parkirni 
režim vključili tudi že obsto-
ječih 23 parkirnih mest, na-
menjenih kratkotrajnemu 
parkiranju na zahodu in ju-
gozahodu Ljubljanske banke 

oziroma poslovne hiše. Brez-
plačno kratkotrajno parkira-
nje ostaja le na dveh parkir-
nih mestih, ki sta namenjeni 
polnjenju električnih vozil, 
kjer najdaljši čas parkiranja 
in polnjenja ostaja dve uri. 

Nov parkirni režim je ve-
ljaven od 1. oktobra naprej. 

Cene parkiranja ostajajo 
enake, v veljavi pa je še nap-
rej tudi dosedanji parkirni 
režim: prvi dve uri je par-
kiranje brezplačno, vsaka 
naslednja ura pa je plačlji-
va, cena znaša pol evra na 
uro. Zaradi širitve plačljive-
ga parkiranja občina pove-
čuje tudi število izdanih let-
nih dovolilnic za stanovalce 
in poslovne subjekte. 

Večje parkirišče na Kapucinskem trgu
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Jasna Paladin

Zgornji Tuhinj – Učenci so 
v prenovljeno šolo vstopili 
šele v začetku tega šolskega 
leta, saj je bila zaradi zahtev-
nih del šola lansko leto zapr-
ta, učenci pa so pouk obisko-
vali v matični šoli.

Šola v Zgornjem Tuhi-
nju je zdaj bogatejša za novo 
strešno kritino, dve učilnici 
in dva kabineta v mansardi, 
povečano in preurejeno te-
lovadnico, preurejeno kuhi-
njo, sanitarije v pritličju in 
nove garderobne omarice. 
V prvem nadstropju so  za-
menjana vratna krila in podi 
v učilnicah, obnovili so tudi 
zunanje in notranje stopnice 
ter zunanje športno igrišče.

»V preteklem šolskem letu 
smo učenci in učitelji obi-
skovali pouk v matični šoli 
in se pri tem naučili sobiva-
nja in dejstva, da je včasih za 
dosego ciljev treba potrpe-
ti. Skozi leto smo se z vese-
ljem vključevali v načrtova-
nje in dajali predloge glede 
ureditve prostorov. Med naj-
večje  pridobitve štejejo je-
dilnica, telovadnica, učilni-
ci v zgornjem nadstropju in 
ureditev garderobnih oma-
ric. Hvaležni smo, da nam je 

občina prisluhnila in zago-
tovila novo kritino ter omo-
gočila veliko nepredvidenih 
popravil, ki so se ob prenovi 
pokazale pri naši stari dami, 
kot smo rekli šoli,« je ob od-
prtju povedala vodja Podru-
žnične šole Zgornji Tuhinj 
Ivica Bajde, kako kakovos-
ten pa je pouk na podružni-
cah in da bo z obnovo v pri-
hodnje še bolj, pa je potrdi-
la tudi ravnateljica Osnovne 

šole Šmartno v Tuhinju 
mag. Darja Krašovec: »Prav 
majhnost šole daje občutek 
domačnosti, zaupanja, var-
nosti in prijateljstva med 
mlajšimi in starejšimi učen-
ci. Vpetost v okolje in pove-
zanost med učenci, učite-
lji, starši in krajani predsta-
vljata ključni prednosti po-
družničnih šol v primerja-
vi z večjimi šolami. Včasih 
je veljalo prepričanje, da so 

podružnice 'za časom' in da 
ne delajo po konceptih so-
dobne šole, vendar tovrstna 
razmišljanja nikakor ne dr-
žijo.« Ravnateljica in vod-
ja podružnice sta trak pred 
prenovljeno šolo slavnostno 
prerezali z županom Mate-
jem Slaparjem.

Celotna vrednost investi-
cije je znašala dobrih 514 ti-
soč evrov, od tega je država 
prispevala 166.562 evrov.

Podružnična šola srce kraja
Največja podružnica Osnovne šole Šmartno v Tuhinju – šola v Zgornjem Tuhinju – je prenovljena in 
povečana, s čimer bo pouk za šestdeset učencev in učiteljev še kakovostnejši. Občina Kamnik je v 
prenovo namenila več kot pol milijona evrov.

Prenovljene podružnične šole v Zgornjem Tuhinju se je razveselilo šestdeset tamkajšnjih 
učencev in številni drugi krajani.

Mateja Rant

Jarčja Dolina – Plasti karbo-
natnih kamnin pri kmetiji 
Lukač v Jarčji Dolini pred-
stavljajo doslej edini pro-
fil v Zunanjih Dinaridih, 
v katerem je bila po med-
narodnih kriterijih dolo-
čena meja med starim in 

srednjim zemeljskim ve-
kom oziroma tako imeno-
vana permsko-triasna meja. 
Mejo med starim in sred-
njim zemeljskim vekom 
pred 252 milijoni let ozna-
čuje ena največjih katastrof 
v zemeljski zgodovini, saj 
je tedaj po nekaterih podat-
kih izginilo 96 odstotkov 

vseh morskih vrst organiz-
mov in sedemdeset odstot-
kov vrst kopenskih vreten-
čarjev, je ob odprtju infor-
macijske table, ki razkriva 
pestro dogajanje na tem ob-
močju pred milijoni let, raz-
ložil geolog Bogdan Jurkov-
šek, ki je skupaj z ženo Teo 
Kolar Jurkovšek sodeloval 

pri odkrivanju pestre ži-
rovske preteklosti.

Kot najverjetnejši vzrok za 
omenjeno veliko izumiranje 
navajajo vulkanske izbruhe 
in izlitje ogromnih količin 
lave v Sibiriji, ki so zastru-
pili morja in zrak ter s to-
plogrednimi plini povzroči-
li pregretje zemlje. Tea Ko-
lar Jurkošek verjame, da bo 
informacijska tabla, na kate-
ri so tako v besedi kot sliki 
opisali omenjeno dogajanje, 
ljudi navdušila za obisk tega 
profila. »Tako bo lahko slu-
žil tudi v izobraževalne na-
mene, kako se na spremem-
be v okolju odzivajo živi or-
ganizmi oziroma kaj se zgo-
di v okolju po katastrofi takih 
razsežnosti tudi v luči seda-
njih klimatskih sprememb, 
ki smo jim priča.« Za posta-
vitev table so skupaj z Geo-
loškim zavodom Sloveni-
je poskrbeli na Občini Žiri. 
Župana Janeza Žaklja vese-
li, da so na ta način osvetlili 
ta pomembni del zemeljske 
zgodovine. 

Katastrofa, zapisana v kamnu
Na geološki zapis velikega izumiranja pred 252 milijoni let na permsko-triasni meji v Jarčji Dolini pri 
Žireh, ki so jo razglasili za naravno vrednoto državnega pomena, opozarja informacijska tabla.

Na veliko izumrtje pred 252 milijoni let, »zapisano« v kamninah v Jarčji Dolini, odslej 
opozarja tudi informacijska tabla.

Že nekaj časa želim opozo-
riti na probleme, ki se vlečejo 
že kar nekaj let. Pa ne samo 
pri nas, ampak v večini po-
deželskih občin. Kadar nekje 
udarijo neurja in poplave, se 
sliši od ljudi, da jih ne bi bilo, 
če bi odgovorni kdaj očistili 
vodotoke. V Selcih je največji 
pritok Sore potok Selnica. V 
središču vasi je v glavnem dob-
ro urejeno, ko pa greš po cesti 
navzgor proti izviru potoka, je 
obrežje vedno bolj zašarjeno in 
zaraščeno. Ker že leta ni bilo 
nič narejeno na tem, so se zdaj 
pojavile razne invazivne rastli-

PREJELI SMO

Čiščenje 
vodotokov

ne (npr. japonski dresnik itd.), 
ki se neovirano razmnožujejo. 
Seme le-teh pa veter raznaša 
na vrtove in travnike. Nekateri 
lastniki parcel ob vodi puščajo 
rasti več desetmetrska drevesa, 
ki že tako in tako ozki dolini je-
mljejo še tisto malo sonca, kar 
ga dobimo. Drug problem so 
zadrževalniki vode, ki so polni 
peska in kamenja. Sliši se, da je 
nekdo že malo praznil, pa ga je 
doletela kazen. Bog ne daj, da 
bi kdo na svojo pest nekaj nare-
dil. Državo skrbi, da bi preveč 
obogatel. Istočasno pa državno 
podjetje iz Kranja, ki je zadol-
ženo za tovrstna dela, pravi, 
da jim že sredi leta zmanjka 
denarja. To se pravi, da bo vse 
počiščeno ob sv. nikoli.

Julijana Gartner, Selca

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Na zadnji seji ob-
činskega sveta v Preddvoru 
so obravnavali rebalans pro-
računa. Predvsem gre za dej-
stva, da država letos ne bo iz-
vajala vzdrževalnih del na 
cesti skozi Tupaliče, s tem pa 
občina ne more izpolniti po-
godbene obveznosti za pre-
stavitev avtobusnih postaj in 
pločnikov. Večja spremem-
ba v proračunu je poveza-
na z urejanjem okoli jezera 
Črnava, za kar imajo namen 
pridobiti 85-odstotno finan-
ciranje Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo. Pozi-
tivno odločbo za skupen pro-
jekt, vreden okrog 250.000 
evrov, pričakujejo te dni. 

Ob zamiku rekonstrukci-
je državne ceste skozi Tupa-
liče imajo čas pripraviti pro-
jekte za krožišče pri vhodu v 
Preddvor, je omenil svetnik 
Miran Zadnikar in spomnil 
na dogovor, da občina poskr-
bi za projektiranje in odkup 
hiše na tem območju, ki jo je 
treba porušiti, država pa naj 

financira krožišče. Župan 
Rok Roblek je potrdil, da lah-
ko obnovijo pogovore, vseka-
kor bodo o tej temi še staknili 
glave s strokovnjaki. Ob raz-
pravi o športnem parku, za 
katerega v proračunu ostaja-
jo sredstva občine, ni pa zu-
nanjega financiranja, je Vili 
Čimžar predlagal nakup ko-
silnice in stroja za označeva-
nje igrišč, kar pa bodo zago-
tovili z druge postavke. Jane-
za Broliha je zanimalo, kaj 
bo z gradnjo vodovoda in ces-
te na Možjanci. Dobil je od-
govor, da imajo gradbeno do-
voljenje, prav tako so za pro-
jekt dodeljena sredstva po 
dogovoru regij, a veljajo le za 
vodovod, ne pa tudi ga ure-
ditev ceste, kar je obveznost 
občine. Po sestanku s pristoj-
nim ministrstvom je bilo do-
govorjeno, da do konca leta 
oddajo skupno vlogo, da bi 
prihodnje leto dobili denar 
in bi bila naložba končana 
do leta 2022. Kot je povedal 
župan Roblek, naj bi za vo-
dovod kopali ob levem robu 
cestišča navzgor. 

Rebalans proračuna

Suzana P. Kovačič

Tržič – V petek so imeli v Tr-
žiču Prometni dan v starem 
mestnem jedru kot sklepni 
dogodek v sklopu Evropske-
ga tedna mobilnosti (ETM) 
v letu 2019. Dogodek je bil 
namenjen predvsem naj-
mlajšim, udeležilo se ga je 
okoli 150 otrok iz tržiških 
vrtcev in tretji razredi z vseh 
treh tržiških osnovnih šol. 
»Dogodek je uspel. Vsi sku-
paj smo se poleg zabavnega 
druženja tudi veliko nauči-
li in naj bo zavest, da je tre-
ba biti na cesti zbran in pre-
viden, vedno v naših mis-
lih,« je povedal tržiški po-
džupan Jure Ferjan, ki je kot 
koordinator letošnjega ETM 
v Občini Tržič zadovoljen z 

izvedbo aktivnosti. Dan so 
zaznamovale tudi delavnice, 
prometni poligon, izdelova-
nje kresničk, risanje prome-
tnih risbic in risanje s kreda-
mi, pisanje prometnih kar-
tic, prometne igre … Obiska-
li so jih policisti, otroci pa 
so bili še posebno navduše-
ni nad lutkovno igro Nika in 
promet v izvedbi Lutkovne-
ga gledališča Toneta Čufar-
ja Jesenice. »Verjamem, da 
nam je uspelo povečati zave-
danje, da je varnost v prome-
tu odvisna od nas vseh in da 
trajnostna mobilnost hodi 
z roko v roki z bolj zdravim 
načinom življenja, torej da 
manj časa preživimo v avto-
mobilih in se več gibamo,« 
je podžupan Ferjan povzel 
sporočilo letošnjega ETM.

Prometni dan v Tržiču
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Škofja Loka – »Zdaj pa še poje-
jo?« je na glas razmišljal pre-
nekateri obiskovalec premi-
erne uprizoritve igre Strasti, 
laži in maček v žaklju; da se je 
škofjeloška gledališka ekipa 
v preteklih sezonah izkazala 
v številnih igralskih prvinah, 
za kar so tako posamezniki 
kot ansambel prejemali tudi 
različne nagrade in priznanja 
na festivalih ljubiteljskih gle-
dališč, tokrat pa je preseneti-
la in pozitivno navdušila še s 
petjem. Pravzaprav velja pisa-
ti o krstni izvedbi, saj gre za 
avtorski projekt režiserja Mi-
lana Goloba in igralske eki-
pe Loškega odra, ki je nastal 
po predlogi komedije Maček 
v žaklju Georgesa Feydeau-
ja; to so na taistem odru sicer 
že z uspehom igrali pred pe-
timi leti.

Škofjeloški gledališčni-
ki so se pogumno in na izvi-
ren način spopadli s temo iz-
virnika ter vanj vtisnili pre-
pričljiv avtorski pečat, česar 
v ljubiteljskih gledališčih si-
cer ne vidimo prav pogosto. 
V igri spoznamo novodob-
nega bogataša Pacarela, ki si 
je bogastvo ustvaril s prodajo 
sladkorja za diabetike. Da bi 
v Parizu nadgradil svoj druž-
beni ugled, pa želi uprizoriti 
svojo opero, ki jo je sicer zlo-
žila njegova hčerka. Names-
to pričakovanega slavnega 
tenorista iz Bordeauxa v dru-
žino vskoči šarmanten štu-
dent sin bogataševega znan-
ca Dufausseta. Čeprav ta ob 
vsaki priložnosti ponavlja, da 
ne zna peti, to jemljejo zgolj 

za njegovo lažno skromnost. 
Ob tem pa ga v Pacarelovi 
družini zanima vse kaj dru-
gega kot prepevanje.

A petja v predstavi nika-
kor ne manjka. Nasprotno, 
marsikakšno situacijo nam 
igralci z odra pojasnijo tudi 
s pesmijo. Režiserju in dra-
maturgu Milanu Golobu je v 
glasbeno komedijo, kot so jo 
označili na Loškem odru, us-
pelo vnesti prvine klasične-
ga kabareta, ob pevskih toč-
kah prav vseh akterjev, na 
odru jih za pianinom v živo 
spremlja Tilen Draksler, igra 
na trenutke deluje kot kolaž 
skečev, kratkih nagovorov, s 
katerimi igralci na neki na-
čin pišejo odrsko zgodbo in 
hkrati vseskozi komunicira-
jo s publiko. Prav simpatično 
je, kadar v dvorano komenti-
rajo dogajanje na odru. An-
sambel je odličen v improvi-
zaciji, naj bo tako v besednih 
variacijah ali zelo gostem 

prometu na odru. Publika 
je tako rekoč ne opazi. Igral-
ci igrajo z vso strastjo, ki ji z 
igro svetlobe in senc Golob 
daje dodatno dimenzijo. 

Publika je prav vsak pevski 
nastop nagradila za aplavzom. 
Pevsko sezono je odprl v igri 
vedno zanesljivi Matej Ču-
jovič kot Pacarel, ki je za iz-
vedbo arije O sole mio požel 
prvi aplavz, na ravni najbolj-
ših pevk se mu je pridružila 
njegova odrska žena, gostujo-
ča igralka Nives Mikulin. Na 
kožo pisan Dufausset je Jan 
Bertoncelj, v vsaki situaciji iz-
najdljiv in skočen, v različnih 
situacijah, na tramvaju ali v 
igri spletk nas navduši izku-
šeni Bojan Trampuš (dr. Lan-
dernau), Irena Kožuh (njego-
va žena Amandine) je odlič-
na v komičnih duetih, z igri-
vostjo in mladostjo nas ra-
dosti gibka Petra Kalan (Ju-
lie, Pacarelova hčerka), celot-
no igralsko sliko na najboljši 

način zaključujeta Blaž Ve-
har (Lanoix), ki je bil tudi re-
žiserjev pomočnik, in »več-
ni služabnik« Matjaž Eržen. 
Njegova Ne daj se, Amandi-
ne (po Ne daj se, Ines Radeta 
Šerbedžije) bo šla v legendo. 

Postavitev je sodobna, sce-
na minimalistična, a v pove-
zavi s kostumi prepričljiva 
(Tina Dobrajc), koreografija 
(Mateja Jerebic) je ena izmed 
najpomembnejših doda-
nih vrednosti predstave. Lo-
ški oder poje, pleše, se šali in 
spravlja v dobro voljo. Milan 
Golob je iz klasičnega bese-
dila na oder postavil sodobno 
komedijo – z odličnim igral-
skim ansamblom. Po pono-
vitvah ta konec tedna sledijo 
še predstave v petek, 11. okto-
bra, in v soboto, 12. oktobra, 
vsakič ob 19.30, čez teden dni 
pa se ansambel Loškega odra 
s predstavo Strasti, laži in ma-
ček v žaklju odpravlja na go-
stovanje v Novi Sad.

Žakelj, poln igralske strasti
Igralski ansambel Loškega odra je na sredini premieri komedije Strasti, laži in maček v žaklju v režiji 
Milana Goloba požel številne aplavze – tudi med predstavo.

Tri četrtine odlične igralske družine Loškega odra / Foto: Aljaž Hafner

Igor Kavčič

Kranj – Ob zidu na dvorišču 
Gradu Khislstein je v času fe-
stivala na ogled nenavadno 
opremljen kip Janeza Nepo-
muka, ki ga je v začetku dvaj-
setega stoletja po naročilu 
kranjskega veleposestnika 
Janeza Ivana Majdiča izdelal 
znani kipar Franc Berneker.

Kranjski arhitekti, ki delu-
jejo v okviru društva arhitek-
tov Krarh (poleg predsedni-
ka društva Aleša Peternela  
so sodelovali še Marko Pau-
šer, Polona Bajde in Daniela 
Velinova Atanasova), so kip, 
izdelan iz belega beljaške-
ga marmorja, opremili s čr-
nimi baloni, s tem poudarili 

kontrast med belo in črno, in 
ga na neki način spet naredi-
li vidnega. »Kip ne sodi v oko-
lje, kjer stoji zdaj. Tu je za-
postavljen, hkrati izpostav-
ljen vandalizmu,« je pove-
dal Aleš Peternel, ki meni, 
da je ustrezna umeščenost 
umetnosti v javnem prosto-
ru še kako pomembna pri 
postavljanju spomenikov v 
mestu. Intervencija arhitek-
tov hkrati sledi tudi naslovu 
festivala Belo in črno. 

Potem ko je kip sprva stal 
pred nekdanjim kranjskim 
sodiščem, so ga po rušenju 
in gradnji hotela Creina pre-
stavili ob južni zid kranjske 
župne cerkve. Tam je bil pred 
leti deležen vandalizma, saj 

so žensko figuro prevrnili in 
ji odbili glavo. Nazadnje so 
kip v celoti prenesli na dvo-
rišče Khislsteina. Figura Ja-
neza Nepomuka leži v obro-
bljenem »bazenčku«, v kate-
rem ga hobotnica prislovič-
no vleče v reko, a tu vode ni. 
Umetnostna zgodovinarka 
Petra Vencelj je k umetniški 
intervenciji Društva Krarh 
zapisala: »Kip, skrit za kavar-
niško teraso, v senci vrbe, je 
prislonjen na vrtni zid, del-
no zasut s kamenjem, ki so 
ga zalučali vanj mimoidoči. 
Kdo ga je izklesal, kaj pred-
stavlja in kaj počne tam ves 
pozabljen, se sprašuje nak-
ljučni sprehajalec, ko se sko-
raj spotakne ob njem.«

Janez Nepomuk namreč 
velja za neke vrste simbol 
pravičnega sojenja, sodni-
ke pa opozarja na njihovo 
molčečnost. Legenda na-
mreč govori, da je bil Janez 

Nepomuk spovednik na pra-
škem dvoru, kjer je spovedo-
val tudi ženo takratnega vla-
darja. Ta je podvomil o njeni 
zvestobi, zato je od spoved-
nika zahteval, naj mu pove, 

kaj je izvedel. Janez Nepo-
muk, zavezan molčečnosti, 
ni hotel ničesar izdati, zato 
ga je vladar dal namakati v 
Vltavo, vse dokler ni izdih-
nil. 

Kip, ki sodi drugam 
Arhitekti iz društva Krarh so v okviru letošnjega osmega Mednarodnega 
festivala likovnih umetnosti pripravili intervencijo v kip Janeza Nepomuka.

Ob nesrečnem Janezu Nepomuku: umetnostna zgodovinarka Petra Vencelj in arhitekta 
Daniela Velinova Atanasova ter Aleš Peternel / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – V Prešernovem gle-
dališču se je Igor Vuk Torbi-
ca prvič predstavil pred tre-
mi leti z uspešno predstavo 
Žalujoča družina, po števil-
nih uspešnih uprizoritvah 
tako v Sloveniji kot v prosto-
ru nekdanje države se v tan-
demu z dramaturginjo Ka-
tarino Pejović tokrat vrača 
z Ibsenovo dramo Strahovi. 
»Gre za enega temeljnih Ib-
senovih dramskih besedil, 
ki v mikrokozmosu odražajo 
makrokozmos, ko vse silni-
ce v družini odražajo silnice 
v družbi. Besedilo je globo-
ko intimno in hkrati globo-
ko politično,« je na novinar-
ski konferenci povedala vod-
ja umetniškega oddelka gle-
dališča Marinka Poštrak; da 
gre v kranjski predstavi hkra-
ti za sodobno in poglobljeno 
interpretaciji Ibsena.

»Z Igorjem poskuša-
va vzpostaviti komunikaci-
jo med besedilom in seda-
njim časom, tukaj in zdaj. 
Pri tem se ne postavljava na-
sproti avtorju, ampak bese-
dilo bereva, kot ga je treba 
brati danes, da današnji gle-
dalec v igri lahko začuti ne-
kaj, kar ga še kako zadeva,« 
o pristopu k besedilu poja-
snjuje dramaturginja Kata-
rina Pejović; da je predstava 
postavljena zelo natančno, 
izčiščeno, hkrati pa temelji 
na petih odličnih igralcih. 
»Želela sva predstaviti tisti 
nemir, ki ga ta čas čuti veči-
na ljudi v svetu, kakršen je. 

V tem je naša izvedba ostrej-
ša od samega Ibsena,« doda-
ja Igor Vuk Torbica.

Igralski ansambel pred-
stave Strahovi oblikujejo Ve-
sna Jevnikar, Blaž Setnikar, 
Borut Veselko, Peter Mu-
sevski in Vesna Pernarčič. 
»Pri mojih letih ni veliko 
ženskih vlog, zato me veseli, 
da je moj lik Helena Alving 
ženska s stališči, a hkrati 
vendarle ujeta v neko življe-
nje, iz katerega si ne upa iz-
stopiti,« o svoji vlogi razmi-
šlja Jevnikarjeva, Setnikar-
ja, ki igra njenega sina Os-
valda Alvinga pa je navduši-
la filmskost vloge, ki mu pri 
prezentaciji lika daje doda-
tne dimenzije. Veselko igra 
pastorja Mandersa in upa, da 
se bodo ljudje po predstavi 
spraševali o stvareh, ki so da-
nes še kako relevantne za naš 
obstoj. Musevski je vlogo mi-
zarja Engstranda vzel za iz-
ziv, saj mu je režiser posta-
vil trden okvir, ki ga v zadnjih 
dneh osvobaja. Pernarčiče-
va igra Regino Engstrand in 
poudarja, da sta Vuk Torbi-
ca in Pejovićeva njeno vlogo 
še dodatno nadgradila in jo 
ustvarila polnokrvno, kot so 
ostale vloge. Sceno je pripra-
vil Branko Hojnik, s kostu-
mografijo pa se je spoprije-
la Sara Smrajc Žnidarčič. Po 
premieri bo sledila podeli-
tev nagrade julija najboljše-
mu igralcu oziroma igralki 
domačega gledališkega an-
sambla v pretekli sezoni po 
mnenju publike in strokov-
ne žirije. 

Ibsenovi Strahovi 
tukaj in zdaj
V četrtek bodo v Prešernovem gledališču 
premierno uprizorili dramo Henrika Ibsena 
Strahovi v režiji Igorja Vuka Torbice.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Konec minulega te
dna so novo sezono začeli 
plavalci. Na tekmi svetovne
ga pokala v Budimpešti je za 
presenečenje na dvesto me
trov prsno poskrbela plaval
ka kranjske Zvezde Tjaša 
Vozel, ki je s časom 2:26,06 
dosegla najboljši izid pred
tekmovanja, nov slovenski 
rekord in se močno približa
la normi za nastop na olim
pijskih igrah v Tokiu 2020. 
Odlična je bila nato še v di
sciplini sto metrov prsno, ko 
je osvojila še bronasto meda
ljo. »Po državnem prvenstvu 
sem se resno lotila treningov 
in upam, da bodo rezulta
ti vedno boljši,« je povedala 
Tjaša Vozel, ki si je s trener
jem Igorjem Veličkovičem 
zastavila cilj, da znova na
stopi na olimpijskih igrah.

»Tjaša je v zadnjih dneh 
dokazala, da so bili tre
ningi pravilno zastavljeni. 
Za njo so zaostale mnoge 

favorizirane plavalke. Na
slednje veliko tekmova
nje, ki jo čaka, je decembr
sko evropsko prvenstvo v 
25metrskih bazenih. Že to 

soboto pa se bo na mitingu 
Start v Kranju, ki ga organi
zira KPD Zvezda, pokazala 
domači publiki. Na mitingu 
bo skušala odplavati državni 

rekord na dvesto prsno v ma
lih bazenih. Vabljeni, da jo 
pri tem spodbujate. Start bo 
ob 15. uri,« je povedal Igor 
Veličkovič.

Rekord in zmaga za Vozlovo
Plavalka kranjske Zvezde Tjaša Vozel je na tekmi svetovnega pokala v Budimpešti zmagala na dvesto 
metrov in bila tretja na sto metrov prsno.

Tjaša Vozel je na tekmi svetovnega pokala v Budimpešti osvojila kar dve odličji.

Pojasnil je, da je investici
ja vredna 1,8 milijona evrov, 
pri čemer so poleg številnih 
klubskih zanesenjakov po
magali zlasti domača Obči
na Žiri, Fundacija za šport 
in drugi podporniki na čelu s 
podjetjem Poclain Hydrauli
cs, po katerem nosi tudi ime.

»Naš nordijski center ni v 
ponos le nam v Žireh, am
pak celi regiji. Občina je v 
zadnjih devetih letih za cen
ter namenila okoli sedemsto 
tisoč evrov. Ker v klubu ve
liko naredijo tudi sami, lah
ko rečem, da je to klub, ki 
si ga lahko želi vsak župan. 

Ob tem bi se zahvalil tako 
sedanjim kot nekdanjim 
članom, saj so imeli vizijo, 
vztrajnost in pridnost,« je 
povedal žirovski župan Ja
nez Žakelj, njegove bese
de pa je v imenu Smučar

ske zveze Slovenije podkre
pil predsednik Zbora in od
bora za skoke in nordijsko 
kombinacijo Ljubo Jasnič, 
ki je še posebno poudaril, da 

so v klubu vzgojili številne 
odlične športnike, ki so us
pešni tako doma kot na naj
večjih tekmovanjih. »Danes 
je praznik žirovskih skakal
cev. Toda ne le njihov pra
znik, ampak praznik obči

ne, okoliških krajev in tudi 
nas v Smučarski zvezi Slo
venije. V Sloveniji je s plasti
ko pokritih več kot šestdeset 
objektov, imamo ogromno 

mladih. Samo v letošnjem 
letu je registriranih 591 tek
movalcev in tekmovalk in 
Žiri so za nas še kako po
memben člen,« je povedal 
Ljubo Jasnič in dodal, da so 
ponosni na delo enega naših 
večjih skalnih klubov.

Trenutno sta članici že
nske Areprezentance Ni
ka Križnar in Ema Klinec, 
ki sta z zbranimi ob slove
snosti delili nekaj svojih 
spominov in načrtov. Zbra
ne je nagovoril tudi direktor 
podjetja Poclain Hydraulics 
Aleš Bizjak, za blagoslov pa 
je poskrbel domačin Marko 
Mrlak, sedaj kaplan v župni
jah Cerklje in Šenčur.

V Žireh je nov nordijski center
31. stran

S tekmo v Klingenthalu, ki jo je dobil Domžalčan 
Anže Lanišek, se je končala poletna velika nagrada v 
smučarskih skokih za moške. V skupnem seštevku je 
zmagal Poljak Dawid Kubacki, naš najboljši pa je Timi 
Zajc na tretjem mestu. 

Jože Marinček

Kranj – Ekipe v Prvi ligi Te
lekom Slovenije so konec te
dna odigrali tekme 13. kroga. 
Nogometaši Domžal so v so
boto z 1 : 0 na igrišču ob Kam
niški Bistrici z golom Slobo
dana Vuka premagali ekipo 
Cherrybox 24 Tabor Seža
na. V nedeljo je Triglav go
stil Olimpijo in po vodstvu z 
2 : 0 na koncu izgubil z 2 : 3. 
Z zmago se je Olimpija pre
bila na prvo mesto in ima 27 
točk, Domžale so osme s 13 
točkami, Triglav pa deveti z 
10 točkami. 

V prvi ligi zdaj sledi 
14dnevni odmor, v katerem 
bo slovenska reprezentanca 
odigrala dve kvalifikacijski 
tekmi za EP 2020. V četrtek 
se bodo v Skopju pomerili z 
ekipo Severne Makedonije, 
v nedeljo pa bodo gostili eki
po Avstrije. 

Ekipe v drugi SNL so odi
grale tekme 12. kroga. V Ra
domljah se je sosedski obra
čun med ekipama Kalcer Ra
domlje in Roltek Dob končal 
z rezultatom 2 : 2. Z 29 toč
kami vodi Kalcer Radomlje, 
Roltek Dob je z 12 točkami 
deseti.

Nogometaši v tretji SNL – 
zahod so odigrali tekme os
mega kroga. Gorenjske eki
pe so zabeležile naslednje 
rezultate: Bled Hirter – Sava 
Kranj 4 : 3, Žiri – Svoboda 
Ljubljana 1 : 4 in Primorje – 
Tinex Šenčur 2 : 1. 

Ekipe v Gorenjski nogo
metni ligi so odigrale tek
me šestega kroga. Rezultati: 
Niko Železniki – Škofja Loka 
1 : 2, Bitnje dobrozasenci.si – 
Preddvor 0 : 0, Velesovo – 
Bohinj 0 : 2, Kranjska Gora – 
Zarica Kranj 5 : 4, SIJ Acroni 
Jesenice – Britof 0 : 1 in Viso
ko – Šobec Lesce 0 : 4. 

V Kranju zmaga Olimpije

Jože Marinček

Kranj – V četrtek so hokeji
sti moštva SIJ Acroni Jese
nice, ki so se odločili, da v 
podporo ozaveščanju o raku 
na dojkah v oktobru igrajo 
v rožnatih dresih, v Alpski 
hokejski ligi gostili moštvo 
Pustertal Wölfe in izgubili z 
rezultatom 1 : 4. Novo tekmo 
so nato odigrali v soboto in 
goste iz ekipe Vienna Capi
tals Silver premagali s 5 : 2. 
Že v četrtek ob 19. uri v Pod
mežakli gostuje Gherdei
na. V Mednarodni hokejski 

ligi pa so v soboto hokejisti 
kranjskega HK Triglav go
stovali v Zagrebu in ekipo 
Medveščaka premagali z 2 
: 8. Hokejisti ekipe Hidria 
Jesenice so tekmo z ekipo 
KHL Mladost v Zagrebu iz
gubili s 4 : 1. Tekmo držav
nega članskega prvenstva pa 
so v soboto odigrali hokejisti 
Maribora in MK Bled. Blej
ci so zmagali s 4 : 6. Jutri ob 
18. uri se bo Dvorani Zlato 
polje Triglav pomeril z Ma
riborom, ob 18.45 pa bo eki
pa MK Bled gostila TRUE 
Celje. 

Poraz in zmaga Jeseničanov
Kranj – To soboto z začetkom ob 17. uri bo SK Stol pripravil 
letošnje državno prvenstvo v smučarskih skokih za moške, 
ženske in mešano tekmo. Tekmovanje bo na kranjski skakalnici. 

V soboto državno prvenstvo v smučarskih skokih

Novi Sad – V Novem Sadu so vaterpolisti kranjskega AVK Tri-
glav v soboto odigrali tretjo tekmo v Regionalni ligi. Čeprav so 
prvo četrtino dobili s 5 : 4, so na koncu morali priznati premoč 
izkušenejše ekipe Vojvodine, ki je slavila s 14 : 8. Kranjčane že 
jutri čaka nov obračun, ko se bodo doma ob 20.45 pomerili 
z Zemunom.

Kranjski vaterpolisti dobil prvo četrtino

Komenda – Danes, 8. oktobra, se bo ob 17. uri na hipodromu v 
Komendi začel sprejem za kolesarja Tadeja Pogačarja in Luko 
Pibernika. Oba sta namreč občana Komende. Organizatorja 
sta Kolesarski klub Bexel in Občina Komenda.

V Komendi sprejem za Pogačarja in Pibernika Kranj – V prvem krogu prve DOL za moške sta se srečala 
Hiša na kolesih Triglav in Krka. Zmago so slavili odbojkarji 
Krke z 1 : 3, ki so naredili manj napak in bili tudi bolj prodorni 
v napadu. Odbojkarji Calcita Volleyja pa so v derbiju prvega 
kroga srednjeevropske lige v dvorani Tivoli s 3 : 0 premagali 
ACH Volley. Tekma velja tudi za Modro skupino v prvi DOL 
za moške. Prvo tekmo pred svojim navijači bodo Kamničani 
igrali v sredo, 16. oktobra, ko bodo gostili Maribor. 

Poraz Kranjčanov, zmaga Kamničanov

Vilma Stanovnik

Kranj – Konec minulega te
dna je bil na sporedu dru
gi krog prve SKL za ženske. 
Celjanke so v Domžalah pre
magale Jasmin sport Ledito 
z rezultatom 51 : 95, v Kranju 
pa je Triglav gostil Domžale 
in zmagal s 84 : 34. Tako so 
košarkarice Triglava popra
vile vtis s prve tekme ter 
pred domačo publiko nadi
grale Domžalčanke. Tekma 
je bila tako rekoč odločena 
že v prvem polčasu, ki so ga 
domačinke dobile s 43 : 15. 

»Večino tekme smo odigra
li zelo solidno. Še vedno pa 
občasno delamo nepotreb
ne napake, kar je v tem tre
nutku seveda še razumljivo, 
vendar želim, da bo tega vse 
manj,« je po tekmi povedal 
trener domačih Ernest No
vak.

Konec tedna se je začela 
tudi nova sezona za košar
karje. Ekipa Helios Suns je 
pred domačo publiko v go
renjskem obračunu pome
rila z Gorenjsko gradbeno 
družbo Šenčur in zmagala 
s 66 : 57. 

Prva zmaga triglavank

V Kranju je ekipa košarkaric Triglava zanesljivo premagala 
gostje iz Domžal. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – V petem krogu Lige NLB so rokometaši ekipe 
Urbanscape Loka gostili Slovenj Gradec 2011. Na domačem 
terenu so morali priznati premoč gostom, ki so bili boljši in 
zmagali z rezultatom 31 : 36.

Loški rokometaši doma poraženi
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Grega Flajnik

Na kolo tudi jeseni?
Odgovor na to vprašanje 

ni enostaven. Jeseni je lah-
ko na soncu še zelo toplo, ta-
koj ko zapeljemo v senco, pa 
nas zazebe. Zjutraj in zvečer 
se temperature močno spus-
tijo, čez dan je še prijetno to-
plo. Ker ni splošnega navo-
dila, kako se obleči, temo je-
senskega oblačenja nadalju-
jem tudi tokrat. 

Dobro je, da se oblečemo 
po »principu čebule« – v več 
slojih, ki jih nato slačimo ali 
oblačimo glede na tempera-
turo. Tisti, ki jim je videz po-
memben, se takoj vpraša-
jo, kam med kolesarjenjem 
z odvečno obleko. V žepe na 
dresu namreč lahko stlačimo 
zgolj anorak, telefon in nekaj 
hrane. Ker imamo na kole-
su po navadi dve košarici in 
dveh bidonov jeseni ne potre-
bujemo, lahko v eno shrani-
mo anorak. Za dodatna obla-
čila obstaja vrsto kolesarskih 

torb, ki so lahko tudi na ce-
stnem kolesu lične in nas 
med kolesarjenjem ne mo-
tijo. Nahrbtnik odsvetujem, 
ker se pod njegovo težo hrbet 
preveč znoji.

Zelo primerno oblačila za 
kolesarje so t. i. rokavčki. To 
je oblačilo za roko, ki sega od 
ramena do dlani. Ko je toplo, 
jih enostavno slečemo oziro-
ma porinemo proti dlanem. 

Podobno je s t. i. nogavčki, 
le da so na nogah. Zaščitimo 
tudi izpostavljene dele. Naj-
bolj nas lahko zebe v dlani 
in podplate. Zato roke zašči-
timo z zimskimi rokavica-
mi. Na noge obujemo debe-
le zimske nogavice, prek čev-
ljev potegnemo galoše.

Glava mora sicer med kole-
sarjenjem ostati hladna, a ne 
preveč. Jeseni si morda še ni 

treba pod čelado nadeti zim-
ske podkape. Dovolj bo ko-
lesarska kapa, takšna, ki so 
jo včasih nosili profesional-
ni kolesarji. Vsa oblačila naj 
bodo izdelana iz materialov, 
ki ne prepuščajo vetra, hkra-
ti pa odvajajo odvečno vlago 
s telesa. V stiku s kožo naj bo 
aktivno športno perilo.

Pazimo le, da se res toplo 
oblečemo, a zopet ne preveč. 
Bolje je, da nas na začetku 
malo zebe, ko se ogrejemo, 
bo telesna temperatura rav-
no pravšnja.

Pred mrazom moramo 
zaščiti prav vse dele telesa. 
Zgodilo se mi je, da sem obul 
prekratke nogavice in med 
kolesarskimi hlačami in no-
gavicami je bilo tri centime-
tre gole kože. Ker sem bil si-
cer toplo oblečen, me med ko-
lesarjenjem to ni motilo. Ve-
ter pa je nezaščiten del ravno 
dovolj podhladil, da se mi je 

vnela tetiva. Tako se je sezo-
na prekmalu končala in tudi s 
tekom, ki je pozimi nadome-
stilo kolesarjenju, ni bilo nič.

Ko se odločamo, kam bi se 
odpeljali s kolesom, izbiraj-
mo ravninske ture. Med ko-
lesarjenjem v klanec se prez-
nojimo in potem se pri spu-
stu preveč ohladimo. Navkre-
ber bi bila dovolj majica s 
kratkimi rokavi, navzdol mo-
ramo obleči vse, kar imamo, 
pa nas kljub temu prepiha. 
Če kolesarimo po ravnem, je 
telesna temperatura kolesar-
ja ves čas enaka. 

Rekreativni kolesarji lahko 
z užitkom v suhem vremenu 
kolesarimo do temperature 
zraka deset stopinj. Bolj ko 
se temperature spustijo proti 
ničli, manjši je užitek. 

Na srečo smo jeseni za raz-
liko od pomladi že kar naveli-
čani kolesa, saj smo se z njim 
»preganjali« celo poletje. 

Oblecimo se toplo, a ne preveč.

Jelena Justin

Prepričana sem, da ima 
vsak hribovc neki spisek že-
lja vrhov, na katerih bi rad 
stal. No, na mojem je bil pre-
cej časa Škednjovec. Pred 
leti sem bila prepričana, da 
na njem ne bom stala nikoli. 
A upanje umre zadnje, le že-
leti si je treba! Danes bomo 
obiskali fužinarske gore in 
se povzpeli na Škednjovec. 
Ker je pa vedno lepo nare-
diti krog, bomo pri sestopu 
obiskali še Ograde, po manj 
znani in neoznačeni grapi.

Zapeljemo se v Bohinj 
in v Stari Fužini zavijemo 
ostro levo proti planini Bla-
to. Ko dosežemo cestno 
rampo, vzamemo listek, ki 
nas ob vrnitvi olajša za deset 

evrov. Sledi nekaj kilome-
trov vzdrževane, asfaltirane 
ceste, ki pelje na Vogar, po-
tem pa zavije desno do plani-
ne Blato. S parkirišča nada-
ljujemo proti Blatu in takoj 
za rampo zavijemo desno 
na stezico, ki poteka po ka-
mniti polici. Pot do Krsteni-
ce ni označena. Sledimo ste-
zici do kolovoza, ga prečimo 
in na drugi strani nadaljuje-
mo po stezici skozi gozd. V 
oktobru 2018 je pot pone-
kod težje prehodna zaradi 
podrtega drevja. Lovska ste-
za se strmo dviga skozi gozd. 
Po šestdeset minutah strme-
ga vzpona skozi gozd bomo 
prišli do lične lovske koče, ki 
stoji skoraj na skalnem robu. 
Od lovske koče nadaljuje-
mo kar po poti naprej. Nad 

seboj bomo zagledali stre-
he prvih stanov na Krsteni-
ci. Če pogledamo proti zaho-
du, so pred nami razprostrti 
Ogradi, nad Krstenico se dvi-
ga Krsteniški Stog. S Krste-
nice nadaljujemo po doli-
ni med Ogradi, ki so na naši 
levi strani, in Krsteniškim 
Stogom na desni. Hodimo 
po nemarkirani stezi. Pred 
seboj v daljavi zagledamo Je-
zerski Stog, levo od njega pa 
dve špici, Adama in Evo, na 
koncu doline pa našo špico, 
Škednjovec. Pot nas pripe-
lje na opuščeno planino Je-
zerce, 1815 m n. m. Pri kori-
tu zavijemo desno in v nekaj 
korakih zagledamo možice, 
ki nas vodijo levo navzgor, 
pod Prevalskim Stogom, vse 
do vrha Mišeljskega prevala. 

Na prevalu, ko zagledamo 
Vernar in Tosc na drugi stra-
ni, zavijemo na levo pobočje 
in sledimo redkim možicem 
čez tipičen kraški svet, poln 
škrapelj in žlebičev. Celoten 
greben vidimo ves čas pred 
seboj. Kopasti predvrh obi-
demo po desni strani, kjer 
nam možici kažejo najlažje 

prehode med jamami in bre-
zni. Ko dosežemo travna-
to področje, se nam pokaže 
drugi predvrh, ki se ga rav-
no tako lotimo po desni. Do-
sežemo prvo tehnično zah-
tevnejše mesto: približno 
10-metrsko gladko ploščo, 
posuto z drobirjem, ki jo pre-
čimo. V mokrem bi bil zdrs 
lahko usoden. Dosežemo 
širše skalnato področje, nad 
katerim zagledamo šestde-
set metrov dolg kamin, ki ga 
premagamo malce po levi in 
desni strani, na vrhu pa tudi 
po sredi njega. Če se držimo 
možičkov, nas čaka plezanje 
II. težavnostne stopnje, sicer 
je lahko zelo hitro še zahtev-
nejše. Na vrhu kamina je ožje 
travnato sedelce. Od tod da-
lje le še sledimo grebenu, ki 
je ponekod bolj, ponekod pa 
manj strm. Previdnost mora 
biti velika, saj je krušljivo in 
izpostavljeno. Prostoren vrh 
nas nagradi: Stogovi, Ogra-
di, Debeli vrh, Vrh Hribaric, 

Kanjavec, Triglav, Mišelj 
vrh, Vernar, Tosc itd. Sesto-
pimo po izredno izpostavlje-
nem in krušljivem grebenu 
do sedla med Škednjovcem 
in Vrhom Hribaric. Nadalju-
jemo sestop po meliščih, tik 
pod steno Škednjovca, ki nas 
pripeljejo na markirano pot. 
Zavijemo desno proti Lazo-
viškemu prevalu. Gremo čez 
preval in malce pod njim, pri 
oznaki za Vodnikov dom oz. 
smer proti Mišeljskemu pre-
valu, zavijemo levo na ne-
označeno stezico, ki nas čez 
greben in skozi grapo pripe-
lje na vrh Ogradov. Pot nima 
niti možičkov. Z vrha sesto-
pimo do planine V Lazu, od 
tam pa direktno navzdol do 
planine Blato, kjer nas čaka 
jekleni konjiček. 

Nadmorska višina: 2309 m
Višinska razlika: 
maks. 1500 m
Trajanje: 9 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Škednjovec (2309 m n. m.) in Ogradi (2087 m n. m.)

Najzahtevnejši Bohin'c
Izjemno lep vrh, a njegovi lepoti primerna je tudi tehnična zahtevnost. 
Ni naključje, da ga je legendarni Tine Mihelič označil za najzahtevnejšo 
fuž'narsko goro. Drzna špica. Gora, ki je ne gre podcenjevati.

Škednjovec, drzna špička sredi fužinarskih gora / Foto: Jelena Justin

Zahteven vzpon ob kaminu do grebena / Foto: Mateja Gerečnik Sestopni zahodni greben, izjemno izpostavljen in krušljiv 
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Maja Bertoncelj

Kranj – Za tekmovalci v 
prstometu je jubilejna, dese-
ta tekmovalna sezona, ki je 
potekala pod okriljem Prsto-
metne organizacije Sloveni-
je. V vseh ligah skupaj je tek-
movalo 44 ekip, 331 igralk in 
igralcev. 

V prvi ligi so v moški kon-
kurenci ekipno prvaki znova 
člani ekipe ŠD Senica – Lotrič 
Meroslovje, na drugem mes-
tu je po 13 tekmovalnih kro-
gih sezono 2019 končala eki-
pa ŠD Gorje – Veseli Gorjan-
ci, na tretjem pa ŠZ Jesenice. 
Med ženskami so najboljše 
tri ekipe ŠD Pajek, DU Ško-
fja Loka in ŠD Partizan Kam-
na Gorica – Ajda. V ligi Go-
renjska regija je na vrhu NK 
Visoko, druga je ekipa ŠD 
Kamna Gorica – Košir Kam-
na Gorica, tretja pa ŠD Ljub-
no – Skledarji. V osrednji re-
giji je na vrhu BK Duplica.

Najprestižnejši naslov je 
letos osvojila ekipa ŠD Se-
nica – Lotrič Meroslovje, ki 
je na vrhu znova po treh le-
tih. Takrat so njihove eki-
pe osvojile celo prva mesta 

v vseh treh ligah. Letos so v 
prvi ligi tekmovali v postavi 
Mijodrag Milašinović, Sejdo 
Šarić, Andrej Kunstelj, Tine 
Ojsteršek, Smajil Redžič in 
Šukrija Šarić, ki je bil v vlo-
gi kapetana. »Ta naslov nam 
veliko pomeni. Vse tekme 
smo morali odigrati v gos-
teh, saj naše igrišče na Se-
nici ne izpolnjuje pogojev 
za organizacijo tekmovanj 
prve lige. Žal je tako. Upam, 

da ga bodo čim prej na novo 
preplastili, kar nam že dol-
go obljubljajo. Domače tek-
me bi pripomogle k večji po-
pularizaciji prstometa v na-
šem kraju in v občini Medvo-
de. Sicer pa dejstvo, da smo 
igrali le v gosteh, na konč-
ni rezultat ni imelo vpliva,« 
je povedal Andrej Kunstelj. 
Rezultate beležijo tudi med 
posamezniki. V prvi ligi so 
bili najboljši trije moški Man 

Markišić, Desimir Vukić (oba 
ŠD Gorje – Veseli Gorenjci) 
in Mijodrag Milašinović (ŠD 
Senica – Lotrič Meroslovje), 
med ženskami pa so na vrhu 
Angelca Kranjc (ŠD Partizan 
Kamna Gorica – Ajda), Lea 
Ahčin (DU Škofja Loka) in 
Anica Brezar (ŠD Pajek).

Prva dvoranska tekma za 
Pokal Slovenije 2019/2020 
bo 24. novembra v Šenčurju 
Memorial Borisa Brezarja.

Deseta sezona v prstometu
Zaključena je deseta ligaška sezona v prstometu. Prvak prve lige je med moškimi ekipa ŠD Senica – 
Lotrič Meroslovje, med ženskami pa ŠD Pajek. V vseh ligah je skupaj 44 ekip, 331 igralk in igralcev.

Prstometaši Senice so vsako leto med najboljšimi. Letos so v ekipni konkurenci znova 
osvojili prvo mesto v prvi ligi med moškimi. Trenirajo že za zimsko sezono. / Foto: Peter Košenina

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Člani škofjelo-
škega Športnega društva Ko-
loka so imeli v petek zaključ-
no dejanje letošnje tekmo-
valne sezone. Razglasili 
so tudi najboljše v kolesar-
skem delu, ki so jih dala tek-
movanja čez poletje, in v te-
kaškem, ki je potekal v zim-
skih mesecih.

Najboljši trije kolesarji v 
moški konkurenci so Andrej 
Draksler, Izidor Prevodnik 
in Sandi Jugovic, v ženski 
pa Darja Prevodnik, Hermi-
na Jelovčan in Lara Maretič. 

Med tekači je največ točk 
zbral Matija Triler, dru-
gi je bil Matjaž Mrak, tret-
ji pa Uroš Bertoncelj. Med 
ženskami so prve tri tekači-
ce Hermina Jelovčan, Vale-
rija Mrak in Tea Stražar. Do-
ber obisk je bil predvsem na 
kolesarskih rundah, ki se jih 
je udeleževalo 31 članov in 8 
članic. »Letošnja kolesarska 
sezona je bila zelo uspešna. 
Naša oranžna barva se poja-
vlja na skoraj vseh tekmah 
po Sloveniji in tudi v tuji-
ni. Pogosto, pravzaprav zelo 
pogosto tudi na stopničkah. 
Tu naj omenim Andreja 

Drakslerja, ki je bil letos ve-
likokrat med najboljšimi tre-
mi. Ne smemo pozabiti na-
ših kolesark, predvsem Lare 
Maretič, Maje Cvirn Činku, 
Darje Prevodnik in Dragice 
Habjan,« je pojasnila Her-
mina Jelovčan, prvo leto v 
funkciji predsednice ŠD Ko-
loka. 

Kljub uradnemu zaključ-
ku sezone koles še niso 
pospravili. »Kolesarska se-
zona se nadaljuje v jesenski 
del z rundami na gorskih 
kolesih. Za letošnjo zimo 

uvajamo tudi novost, in si-
cer peš runde ob sredah v 
zaporedju Križna gora, Lub-
nik, Osolnik in Sveti Jošt nad 
Kranjem. Ostaja tudi tek na 
smučeh, ki je med člani 
društva vse bolj priljubljen,« 
pravi Jelovčanova in še doda, 
da so ponosni tudi na dru-
ge akcije, ki so jih izpeljali v 
letu 2019: Naj zmaga življe-
nje, pospremili so Miho De-
želaka, ki je s kolesarjenjem 
zbiral denar za letovanje ot-
rok, izpeljali drugo Spomin-
sko vožnjo ...

Razglasili najboljše člane Koloke
Člani Športnega društva Koloka so uradno zaključili tekmovalno sezono in razglasili najboljše.  
V moški konkurenci je najboljši kolesar Andrej Draksler, pri ženskah pa Darja Prevodnik.

Najboljši trije kolesarji sezone (od leve): Sandi Jugovic, 
Andrej Draksler in Izidor Prevodnik

Darja Prevodnik je letos med ženskami zbrala največ točk.

Kranj – V soboto, 12. oktobra, bo v Kranju potekal tretji Tek za 
Kranj. Tekli boste lahko na 3,3 ali deset kilometrov. Za najmlaj-
še tekače pripravljajo Krančkov otroški tek. Letos organizirajo 
tudi Pohod Vincenca Drakslerja po skritih kotičkih Kranja, in 
sicer na daljši (3,3 kilometra) ali krajši (2,4 kilometra) različici 
pohoda, kjer bodo udeleženci spoznavali glavne znamenitosti 
Kranja. Pohod bo potekal med 10.30 in 12. uro. Start otroškega 
teka bo ob 11.30, start tekov na 3,3 in 10 kilometrov pa ob 12. 
uri. Organizatorji so Mestna občina Kranj, Fundacija Vincenca 
Drakslerja, Zavod za šport Kranj, Atletski klub Triglav Kranj, 
Zavod za turizem in kulturo Kranj ter kranjsko podjetje Dspot.

Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja

Kamnik – V soboto, 12. oktobra, bo predzadnji letošnji tek v 
seriji Gorenjska, moj planet, in sicer Veronikin tek v Kamniku. 
Prvič je bil organiziran leta 2009 in vsako leto privabi veliko 
tekmovalcev. Tekači se lahko podajo na eno izmed petih tras, 
ki potekajo po ulicah srednjeveškega mestnega jedra v Kamni-
ku. Start in cilj sta na Glavnem trgu. Tek, ki šteje za omenjeno 
serijo, poteka na desetkilometrski razdalji po mestu in okolici 
v enem krogu. Večina poti je asfaltirana. Na krajših razdaljah 
tekmujejo tudi kamniški osnovnošolci in srednješolci, ki imajo 
v sklopu Veronikinega teka organizirano Odprto šolsko pr-
venstvo za naslov občinskih prvakinj oziroma prvakov. Start 
otroških kategorij bo od 9.30 do 10.15, odraslih pa ob 10.30. 
Organizator je Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Veronikin tek v Kamniku

Suzana P. Kovačič

Predoslje – Vse leto vsako jut-
ro razen sobote in nedelje in 
ob vsakem vremenu. Pol ure 
za zdravje in druženje si od 
marca letos vzame skupina 
Predoslje - Britof - Kranj za 
telovadbo 1000 gibov – Šola 
zdravja. Dobijo se ob 7.30 na 
Pristavi (župnijski posesti) v 
Predosljah, vodja skupine je 
Branka Perne. »Nobenega 
predznanja ne potrebujete, 
samo voljo, da se nam pri-
družite tako ženske kot moš-
ki. V pol ure naredimo vaje 
za vse dele telesa. Vaje so po-
vezane tudi z dihanjem, na-
men je, da se izvajajo počasi, 

da se dejansko posvetimo sa-
mim sebi, vsak dela po svo-
jih sposobnostih,« je povze-
la Pernetova. Najprej nare-
dijo pozdrav dnevu, se tudi 
malo zmasirajo, vadijo, si 
za zaključek zaželijo lep 
dan in kdaj zaključijo tudi 
s humorjem. Dvaindvaj-
set jih je trenutno vpisanih 
v skupino, enkrat na teden 
gredo po vadbi še na kavo. 
»V sklopu tega želimo dru-
ženje popestriti še s kakšni-
mi delavnicami, npr. za re-
toriko, zdravo prehrano ..., 
v povezavi z Društvom upo-
kojencev Predoslje - Britof - 
Suha,« je še napovedala vod-
ja skupine.

Pol ure za zdravje  
in druženje
Vsako jutro se od marca za telovadbo 1000 gibov 
– Šola zdravja srečuje tudi skupina Predoslje - 
Britof - Kranj.

V skupino jih je trenutno vpisanih dvaindvajset.

Kranj – Selektor Miran Vovk in njegov pomočnik Roman Gru-
škovnjak sta pred kratkim objavila seznam 14 igralcev, ki bodo 
na svetovnem malonogometnem prvenstvu Socca World Cup 
2019 branili barve slovenske reprezentance. Prvenstvo bo 
potekalo od 12. do 20. oktobra na največjem grškem otoku 
Kreta, na njem pa se bo za naslov prvaka pomerilo štirideset 
držav z vsega sveta. V malonogometni reprezentanci so tudi 
predstavniki Gorenjske, in sicer igralec Aleks Malivojević iz 
Begunj na Gorenjskem, vratar Anže Škrjanec in selektor Miran 
Vovk z Bleda.

V malonogometni reprezentanci tudi Gorenjci
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Kranj – Višje sodišče v Lju-
bljani je v celoti potrdilo sod-
bo kranjskega okrožnega so-
dišča, ki je aprila letos za-
konca Franca in Glorio Kle-
indienst z Jesenic spoznalo 
za kriva kaznivega dejanja 
povzročitve posebej hude te-
lesne poškodbe, zaradi kate-
re je septembra lani v bival-
niku za brezdomce na Jese-
nicah umrl 36-letni Matevž 
Potočnik Muzga. Višji sod-
niki, ki so zadevo obravna-
vali prejšnji mesec, so zavr-
nili vse pritožbene navedbe 
obrambe, ki se je zavzema-
la za oprostilno sodbo. Od-
vetnica Barbara Nastran, za-
govornica Glorie Kleindi-
enst, je že napovedala vloži-
tev zahteve za varstvo zako-
nitosti na vrhovno sodišče. 

Kranjsko sodišče je 17. 
aprila letos Glorio Kleindi-
enst obsodilo na sedem let 
zapora, njenega soproga pa 
na osem let in pol, ker sta 
v sostorilstvu z Alenom Lo-
vićem, ki je krivdo takoj priz-
nal in je bil pravnomočno 
obsojen na sedemletno za-
porno kazen, 8. septembra 
lani v bivalniku za brezdom-
ce na Jesenicah brutalno 
pretepla skupnega znanca 
Matevža Potočnika Muzgo. 
Obtoženi so ga potem pus-
tili ležati v bivalniku, kjer 
je po nekaj urah trpljenja 
umrl. Pokojnikovo ženo in 
otroka je prvostopenjsko so-
dišče s premoženjsko-prav-
nim zahtevkom v višini 111 

tisoč evrov napotilo na civil-
no pravdo.

V obrazložitvi sodbe je 
kranjska okrožna sodnica 
Andrijana Ahačič navedla, 
da je tožilstvo prepričljivo 
dokazalo krivdo obtoženih. 
Vsi trije so sicer na sojenju 
krivdo valili drug na drugega 
in minimalizirali svojo vlo-
go, vendar je iz izvedenske-
ga mnenja in opravljenih 
analiz oblačil razvidno, da 
so poškodbe na žrtvi nasta-
le z brcami (prejel jih je naj-
manj 65) z različnimi obuva-
li in različno močjo, kar je v 
obtožbi zatrjevalo tožilstvo. 
Po oceni sodnice je nemogo-
če, da bi vse poškodbe žrtvi 
povzročil samo Lović, kot sta 
trdila Kleindienstova. Sodiš-
če poleg tega razpolaga tudi 

z drugimi materialnimi do-
kazi, da je bilo dejanje stor-
jeno v sostorilstvu – od sle-
di žrtvine krvi na oblačilih 
in obutvi vseh treh obtože-
nih do njihovih DNK-sledi 
na kraju zločina.

Obramba Kleindienstovih 
si je ves čas prizadevala za iz-
rek oprostilne sodbe. Fran-
čeva zagovornica Nina Glo-
bočnik je tako v končni bese-
di v ospredje postavila mne-
nje sodnega izvedenca, da 
so bili usodni udarci v glavo 
po vsej verjetnosti povzroče-
ni s težko in trdo obutvijo, ki 
jo je nosil le Lović, saj sta oba 
Kleindienstova tedaj nosila 
mehko obutev. Prav tako niti 
ni prepričljivih dokazov, da 
je bil njen klient sploh ude-
ležen v pretepanju, in ni bilo 

razjasnjeno, kaj sta počela 
Gloria in Lović v naslednjih 
treh urah, potem ko so jese-
niški policisti kmalu po ka-
znivem dejanju iz drugih ra-
zlogov pridržali njenega kli-
enta. Nesporno je, da sta se 
samo onadva lahko vrnila v 
bivalnik, je ocenila Globoč-
nikova. 

Odvetnica Barbara 
Nastran, zagovornica Glo-
rie, je med drugim opozo-
rila, da bi morala biti vlo-
ga vsakega od vpletenih na-
tančno opredeljena. Tudi 
ona je poudarila, da so bile 
usodne poškodbe na glavi 
povzročene s težko obutvi-
jo, ki jo je nosil le Lović. Ker 
mora biti krivda obtožene-
mu dokazana brez najmanj-
šega dvoma, je Nastranova 
tudi za svojo klientko predla-
gala oprostilno sodbo.

Tožilka Lea Martinjak pa 
ne dvomi, da so vsi trije ob-
toženi sodelovali pri prete-
panju brezdomca, sicer nji-
hovega znanca. Glede Klein-
dienstovih je tožilka v konč-
ni besedi poudarila, da bi se 
morala oba zavedati, da lah-
ko žrtvi zaradi resnosti in šte-
vila zadanih poškodb – vsaj 
petnajst brc je pokojni prejel 
v glavo – povzročita tako hude 
poškodbe, ki lahko privedejo 
tudi do smrti. Pokojnega so 
vsi trije obtoženi pustili ležati 
na tleh, ne da bi kogarkoli ob-
vestili, zato je v mukah umi-
ral brez pomoči, kar kaže na 
popolno odsotnost empatije 
in popolno čustveno otope-
lost obtoženih, je še dodala.

Višji sodniki potrdili zaporni 
kazni za smrt brezdomca
Večletni zaporni kazni, ki ju je kranjsko okrožno sodišče zaradi odgovornosti za smrt jeseniškega 
brezdomca aprila izreklo zakoncema Francu in Glorii Kleindienst, sta postali pravnomočni.

Odvetnica Barbara Nastran (spredaj), zagovornica Glorie 
Kleindienst (zadaj), je že napovedala zahtevo za varstvo 
zakonitosti. / Foto: Tina Dokl 

Simon Šubic

Kranj – Čeprav smo že globo-
ko v drugi polovici leta, kljub 
vsemu ni prepozno, da pog-
ledamo, kakšna je bila var-
nostna situacija na Gorenj-
skem v prvi polovici leta. 
Kot so pojasnili na Policijski 
upravi Kranj, ki je ravno prej-
šnji teden svoje vrste dopol-
nila z enajstimi novimi poli-
cisti, so v prvih šestih mese-
cih obravnavali manj kazni-
vih dejanj (1586) kot v prvem 
polletju lani (1905). Tako kot 
v preteklih letih tudi letos iz-
stopa predvsem segment 

premoženjske kriminalite-
te, torej tatvine in vlomi.

Pogled na statistiko 
razkrije, da je za gorenjski-
mi kriminalisti in policisti 
najbolj mirno prvo polletje v 
tem desetletju glede na šte-
vilo obravnavanih kaznivih 
dejanj. Največ so jih sicer 
obravnavali v prvem polletju 
2013 (kar 3622), nato pa je 
obseg kriminalitete začel po-
časi upadati, izrazit upad pa 
se je zgodil leta 2016 (2180), 
ko je bilo zadnjič, da je bilo v 
prvih šestih mesecih zazna-
nih več kot dva tisoč kazni-
vih dejanj. Na drugi strani se 

je v zadnjih letih poslabšala 
raziskanost kaznivih dejanj. 
Če je ta leta v prvem polle-
tju 2016 dosegla dobrih 56 
odstotkov, so letos gorenjski 
policisti preiskali 47 odstot-
kov kaznivih dejanj. 

Prometnih nesreč je bilo 
letos več kot v enakem lan-
skem obdobju, hujše so bile 
tudi posledice. »Hkrati je 
bilo pri nadzoru cestnega 
prometa izrečenih več ukre-
pov zaradi kršitev prome-
tnih pravil,« je pojasnil Bo-
jan Kos, predstavnik za od-
nose z javnostmi PU Kranj. 
Gorenjski policisti sicer 

izvajajo aktivnosti za izbolj-
šanje stanja z rednimi in po-
ostrenimi preventivnimi ter 
represivnimi nadzori, je do-
dal. 

Stanje na področju javne-
ga reda in miru je ugodno, 
večjih varnostnih dogodkov 
ni bilo, v večjem številu pa 
so bile obravnavane prijave 
kršitev javnega reda zaradi 
hrupa (gostinski obrati, tera-
se gostinskih obratov, zaseb-
ni prostori, javni kraji), ugo-
tavljajo na PU Kranj. Na šte-
vilko 113 so prejeli več inter-
ventnih klicev kot v lanskem 
prvem polletju.  

»Varnostna situacija je tre-
nutno ugodna in se jo trudi-
mo ohraniti na najvišjem ni-
voju, z različnimi ukrepi pa 
krepimo tudi delo v lokalni 
skupnosti in z ljudmi nepos-
redno na terenu. Pohvalimo 
lahko sodelovanje z državljani 

in njihove prijave sumov ne-
zakonitosti. Bolj kot lansko 
leto smo prisotni na družbe-
nem omrežju Facebook, kjer 
objavljamo aktualne dogodke 
iz svoje pristojnosti,« je raz-
ložil Boštjan Glavič, direktor 
Policijske uprave Kranj.

Tudi letos izstopajo vlomi in tatvine
Varnostna situacija je trenutno ugodna, policija pa z različnimi ukrepi krepi tudi delo v lokalni skupnosti 
in z ljudmi neposredno na terenu, pravi šef gorenjskih policistov Boštjan Glavič.

Boštjan Glavič, direktor PU Kranj: »Varnostna situacija je 
trenutno ugodna in se jo trudimo ohraniti na najvišjem 
nivoju.« / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj, Jesenice – Gorenjski 
policisti so v zadnjih dneh 
obravnavali več primerov 
nedovoljenega zbiranja pri-
spevkov in vsiljivega berače-
nja. Kranjski policisti so tako 
v četrtek na območju trgo-
vskega centra na Primsko-
vem na podlagi prijave zaradi 
prosjačenja za denar obrav-
navali dve državljanki Ro-
munije. V prekrškovnem po-
stopku so jima izrekli globo, 
ki sta jo poravnali na kraju.

V soboto dopoldne so poli-
cisti na Jesenicah zaradi zbi-
ranja prostovoljnih prispev-
kov obravnavali pet državlja-
nov Romunije. Pri treh so 
ugotovili kršitev nedovolje-
nega zbiranja prispevkov in 

jih kaznovali z globo. O ena-
ki kršitvi so bili isti dan ob-
veščeni tudi iz Lesc, kjer pa 
kršiteljev niso izsledili. 

V nedeljo pa so kranj-
ski policisti sprejeli prija-
vo o dveh moških, ki sta se 
na območju trgovskega cen-
tra na Savskem otoku izda-
jala za gluhonema, med se-
boj pa sta po besedah prija-
vitelja normalno komunici-
rala. Moških policisti niso iz-
sledili. 

Policisti svetujejo pazlji-
vost pri izročanju prosto-
voljnih prispevkov tujcem, 
ker gre običajno za nedovo-
ljeno zbiranje. Največkrat v 
podpis ponujajo liste z znaki 
za invalide, najpogosteje pa 
se pojavljajo na parkiriščih 
trgovskih centrov. 

Oglobili tuje »zbiralce« 
prostovoljnih prispevkov

Simon Šubic

Mojstrana – Če v gorah za-
idete v težave in zato pokli-
čete na eno od interventnih 
številk, vedno počakajte na 
kraju, razen če je dogovor-
jeno drugače. Vsako spre-
membo je treba sporočiti 
službi, kamor je bila javlje-
na intervencija, opozarjajo 
na Policijski upravi Kranj. 

V soboto zvečer so namreč 
gorski reševalci iz Mojstrane 
prejeli klic na pomoč osebe, 
ki si je poškodovala nogo in 
zato ni bila zmožna sestopi-
ti s Kredarice. Ker je bilo že 
pozno in tudi vreme zelo sla-
bo, so se gorski reševalci na 
intervencijo podali naslednje 
jutro, ko je bilo vreme sicer 
še vedno slabo, a dovolj sta-
bilno za klasično reševanje. 
Po približno dveh urah hoje 

proti Kredarici in izpostavlja-
nja slabemu vremenu pa jih 
je oskrbnik obvestil, da je ose-
ba očitno že odšla, zato so se 
lahko samo še obrnili in vrni-
li v dolino. »Do takih situacij 
s strani poškodovanih oseb 
ne sme priti,« pravijo poli-
cisti in poudarjajo, da je tudi 
klasično reševanje ponesre-
čenih ena od oblik uveljavlje-
nega reševanja in da helikop-
ter ne more vedno pomagati.

Povsem drugačno izku-
šnjo pa so doživeli tržiški 
gorski reševalci. Ti so pred 
dnevi pomagali planincu, ki 
se je zaradi teme izgubil na 
območju Dobrče. Sprožena 
je bila intervencija, gorski 
reševalci so z njim naveza-
li stik, ga usmerili na pravo 
pot in določili mesto, kjer je 
počakal. Od tam so ga varno 
pospremili v dolino. 

Ko zaprosite za pomoč, 
nanjo tudi počakajte



Maša Likosar

B
enjaminu Galjotu 
so sorodniki, pri-
jatelji in sosedje 
pripravili ne samo 
zabavo, temveč kar 

veselico za trideseti rojstni 
dan. »Ko te obišče druščina 
stotih ljudi in te tako lepo pre-
seneti, potem veš, da te ima-
jo zares radi,« je povedal sla-
vljenec Benjamin Galjot, ki 

je slutil, da se nekaj priprav-
lja, a kaj točno, to je bila stro-
ga skrivnost. »Imel sem prost 
dan, kar ni običajno. Poslali 
so me od doma in mi zabiča-
li, da se pred sedmo uro zve-
čer ne smem vrniti,« pojas-
njuje slavljenec. Na domači-
jo Pr' Tomažič v Lahovčah, 
kjer slavljenec živi, se je večer 
pred uradnim rojstnim dne-
vom pripeljala paradna kolo-
na tridesetih traktorjev, na 
njihovem čelu gasilski avto, 
na koncu pa voz z veliko kra-
vo, narejeno iz bal. Pa to še 
ni bilo vse. Ko je noč dobi-
la svojo moč, je Benjamina 
izza hrbta presenetil Dejan 
Vunjak, sin legendarnega 

Brendija, čigar skladbe so bile 
slavljencu od nekdaj všeč in 
jih rad posluša. Za piko na 
i pa so ga njegovi najbližji 
obdarili še z mlekomatom. 
»Kupili so mi delo,« je v šali 
dejal Benjamin in nam zau-
pal še, da je prvi del darila od 
njih prejel že februarja, ko so 
mu finančno pomagali, da se 
je udeležil 14-dnevne strokov-
ne ekskurzije na Novi Zelan-
diji. »Ogledali smo si nemalo 
kmetij in najbolj zanimivo je, 

da nimajo hlevov. Klima na 
Novi Zelandiji omogoča, da 
so krave celo leto na paši na 
odprtem. Zanimiv podatek 
je tudi ta, da pri njih najma-
njša kmetija šteje okoli šti-
risto krav, kar je v primerja-
vi s slovenskimi zelo veliko. 
Pri nas doma jih imamo sto 
sedemdeset, pa sodimo med 
večje kmetije.« Benjamin je 
naslednik Tomažičeve kme-
tije in pri teh mladih letih 
je njegova edina želja, da bi 
uspešno nadaljeval tradicijo, 
ki so jo ustvarili že stari star-
ši in kasneje nadgradili star-
ši. »Da bi bilo vsaj tako, kot je 
sedaj – in življenje bo lepo,« 
je sklenil Benjamin Galjot.

BENJAMINOVA 
VESELICA
Benjamin Galjot iz Lahovč se je drugega oktobra 
poslovil od dvojke in vstopil v obdobje tretjega 
desetletja. 

Parada traktorjev v čast tridesetega rojstnega dne 
Benjamina Galjota / Foto: Maša Likosar

Krava velikanka je Benjamina pospremila v tretje desetletje. 

Alenka Brun

G
re za prvi slo-
venski ženski 
stand up muzi-
kal, v katerem 
izvemo precej 

o drznih Zasavkah, samov-
šečnih Balkancih, neuspeš-
nih ljubimcih in tudi o glav-
ni nosilki dogajanja na odru 
Tanji Ribič. Za tiste, ki je še 
nikoli niso videli v živo na 
odru, je bila to idealna pri-
ložnost, čeprav bo s pred-
stavo v nadaljevanju še gos-
tovala na gorenjskih odrih. 
Že 24. oktobra prihaja v Cer-
klje, drugo leto spomladi pa 
jo pričakujejo v Tržiču.

Igra, pesem, humor – to 
so tri sestavine, ki jih sre-
čamo v stand up muzika-
lu Tako ti je, mala. Tanji na 
odru dela družbo še glasbe-
nik Goran Rukavina, ki jo 
spremlja na kitari in tudi v 
kakšen dialog se spusti z njo. 
V bistvu je edini član sprem-
ljevalnega benda, ki se poja-
vi na odru – sicer z zamudo 
… In v tem stilu se predsta-
va začne. Tanja namreč čaka 

spremljevalno skupino, ki jo 
pusti na cedilu, a se odloči, 
da bo predstavo pač izpelja-
la sama. No, ne čisto, saj je v 
dvorani še publika. 

Tanja je za predstavo Tako 
ti je, mala tudi soustvari-
la besedilo z Rokom Vilčni-
kom, režiral pa jo je soprog 
Branko Đurić - Đuro.

Povprašali smo jo, komu je 
stand up muzikal namenjen. 
Vsem generacijam? Razlo-
ži: »Sprva sem mislila, da bo 
predstava namenjena gene-
racijam po tridesetem letu, 
pa sem bila prijetno presene-
čena, kako se zabavajo tudi 
mlajši in zelo mladi. Dotak-
nem se univerzalnih proble-
mov skozi svoje oči, brez ole-
pšavanja in s humorjem, tudi 
na lasten račun.«

Gre za predstavo brez 
odmora. »Pravijo, na kar 
sem najbolj ponosna, da 
mine kot blisk, čeprav tra-
ja uro dvajset. Ne gre za kla-
sičen stand up, saj je pripo-
ved vpeta v neko dramatur-
ško zgodbo,« nadaljuje in 
doda, da se nje najbolj dotak-
nejo in jo nasmejijo predsta-
ve, v katerih prepozna sebe, 

kakšnega znanca, politika – 
in to je naredila tudi sama.

Vesela je, da je publika 
predstavo Tako ti je, mala, 
dobro sprejela. 

»Vsakič, ampak resnično 
vsakič uživam, ko iz dvora-
ne odhajajo ljudje s sijočimi 
obrazi. Slišim lepe besede in 
zanimivo je to, da me ljud-
je po tolikih letih šele neka-
ko odkrivajo. In pravijo, da 
se jim je po tej predstavi sli-
ka o meni popolnoma obrni-
la ... Najbolj jih navdušujejo 

hitre preobleke in menjave 
likov.«

Nekatere predstave nosi-
jo s seboj določeno sporočil-
no noto, druge so namenje-
ne zgolj za sprostitev, nas-
mejejo. Tanja Ribič pravi, da 
noče soliti pameti nikomur, 
rada pa pove resnico. Tako v 
predstavi lahko slišimo kak-
šno pikro na račun odnosov 
moški – ženska, Slovencev 
in »južnjakov«, se pa zna – 
kot je že omenila – pošaliti 
tudi na svoj račun.

TANJA ALI KOMET
Ko po slabi uri in pol Tanja Ribič na odru stand up muzikala premeče kulisne črke, dobi naslov  
stand up muzikala, ki smo si ga v petek zvečer ogledali v dvorani na Češnjici v Železnikih: Tako ti je, mala.

Tanja Ribič in Goran Rukavina

Tanja na odru ne deli ravno nasvetov, deli pa z gledalci 
razmišljanja iz vsakodnevnega življenja.

Zasavsko dekle nikogar ne »špara«. Glasno in po zasavsko 
pove, kaj si misli.
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Mateja Rant

V 
waldorfski šoli 
vsako leto pra-
znujejo miha-
elovo. Letos so 
ta praznik zaz-

namovali z obiskom gozda. 
»Včasih so prav na god sve-
tega Mihaela, 29. septem-
bra, želi ajdo. S tem se je zak-
ljučil čas žetve žit in obenem 
tudi čas pobiranja poletne-
ga obilja plodov,« je razlo-
žila učiteljica šestega razre-
da waldorfske šole v Naklem 
Alenka Petrinjak. Mihaelo-
vo je po njenih besedah tudi 
praznik poguma, vztrajnosti 
in premagovanja ovir.

Po nova znanja in izkušnje 
za pogum in moč pri prema-
govanju ovir so se šestošol-
ci waldorfske šole odpravili v 
gozd, in to prav na dan, ko se 
je v New Yorku končal podne-
bni akcijski vrh, na katerem 
so svetovni državniki raz-
pravljali o ukrepih za obvla-
dovanje podnebnih spre-
memb. Prav tako so na ta dan 
k odločnim ukrepom za reši-
tev globalne podnebne krize 

pozivali protestniki v Ljublja-
ni in drugih krajih Slovenije. 
»Pred prihodnostjo mladih 
je torej ovira, ki jo lahko pre-
magajo tudi s pomočjo znan-
ja,« je poudarila Alenka Pet-
rinjak. Andreja Nève Repe iz 
Zavoda za gozdove Slovenije 
je učencem predstavila delo 
gozdarja in gozd kot ekosi-
stem. »Spodbudila jih je, da 
razmišljajo, kakšne storitve 
nam nudi gozd,« je razložila 

Alenka Petrinjak in dodala, 
da so učenci na podlagi svojih 
izkušenj in znanja ter na pod-
lagi opazovanja gozda našte-
li kar nekaj storitev. Andreja 
Nève Repe je ekosistemske 
storitve gozda strnila v oskr-
bovalno, uravnalno in kul-
turno. Po njenih besedah je 
ena pomembnejših uravnal-
nih storitev, ki nam jih nudi-
jo gozdovi, prav blažitev pod-
nebnih sprememb.

Kulturne in oskrbovalne 
storitve gozda pa so učen-
ci po besedah Alenke Petri-
njak preizkusili izkustveno: 
občudovali so lepote goz-
da, se v njem sprostili, giba-
li, učili in raziskovali ter z 
okušanjem gozdnih plodov 
zaznamovali praznik zad-
nje žetve. Za lep zaključek 
dneva so ob koncu poskrbe-
li z borovničevimi kolački in 
želodovo kavo.

UČNA URA V GOZDU
Šestošolci iz gorenjske enote waldorfske šole so se konec septembra po znanje odpravili v gozd 
Dobrava pri Naklem.

Po novo znanje so se šestošolci waldorfske šole na Gorenjskem odpravili v gozd. 

Aleš Senožetnik

O
d osupljivih 
razgledov na 
najvišje vrho-
ve Kavkaza, 
čudovite in za 

zdaj še razmeroma neokrn-
jene narave, odročnih gor-
skih vasic do sodobne arhi-
tekture Batumija, očarljive 
prestolnice Tbilisi, prijaznih 
domačinov ter okusne hrane 
in vina – to je le nekaj izmed 
razlogov, ki so botrovali odlo-
čitvi za obisk Gruzije.

Država ob Črnem mor-
ju je skupaj z Armenijo in 
Azerbajdžanom stisnjena 
med Rusijo, Turčijo in Iran 
– velesile, ki so pomembno 
oblikovale zgodovino in kul-
turo vseh treh držav. Na pre-
pišnem območju Kavkaza 
zgodovina Gruziji ni priza-
našala s konflikti. Zadnji, 
ki je precej odmeval tudi po 
svetu, je bila rusko-gruzijska 
vojna pred enajstimi leti, ki 

se je začela z vojaškim kon-
fliktom v avtonomni pokra-
jini Južni Osetiji. V spopad 
se je vmešala Rusija, ki je 
fronto odprla tudi v Abhazi-
ji, še eni proruski pokrajini 
s separatističnimi težnjami. 
Meje obeh pokrajin so danes 
zaprte, preostali deli drža-
ve pa so brez težav dostop-
ni turistom, ki jih beležijo 

vsako leto več. Lani je drža-
vo obiskalo že skoraj devet 
milijonov tujih gostov.

Gruzijci slovijo kot zelo 
prijazni in gostoljubni, kar 
smo večkrat občutili tudi 
sami. Tisti, ki imajo stik s 
turisti, večinoma govori-
jo vsaj osnovno anglešči-
no, za kaj več pa je dobro-
došlo znanje ruščine, ki jo 

kljub sporom s svojo mogo-
čno severno sosedo govori-
jo skorajda brez izjeme vsi. 
Slabi dve stoletji ruske in 
nato sovjetske nadvlade sta 
pustili svoj pečat, kar se kaže 
na vsakem koraku. V marsi-
katerem gostinskem lokalu 
ali taksiju na ves glas odme-
va ruski pop, številni napisi 
na ulicah in meniji v restav-
racijah so – tudi zaradi rus-
kih gostov, ki jih ni malo – v 
cirilici. Gruzijci pa so ponos-
ni tudi na svoj jezik in unika-
tno pisavo, ki nepoučenemu 
obiskovalcu ostaja popolna 
neznanka. 

Če se v Gruzijo odpravi-
mo z letalom, bomo potova-
nje začeli v enem od treh naj-
večjih mest – Tbilisiju, Batu-
miju ali Kutaisiju, odvisno 
za katerega letalskega prevo-
znika se odločimo. Mi smo 
izbrali let z brniškega letali-
šča s postankom v Carigradu 
in v jutranjih urah pristali v 
prestolnici Tbilisi. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

GRUZIJA – BISER KAVKAZA (1)
Gruzija s svojo čudovito naravo, pestro kulturo in kulinariko ter gostoljubnimi prebivalci redkokaterega 
obiskovalca pusti ravnodušnega.

Pogled na stari del Tbilisija

Približno osemdeset odstotkov Gruzijcev je pravoslavne 
vere, muslimanov je okoli deset odstotkov.

Tbilisi leži na potresnem območju. Zadnji večji potres je 
mesto stresel leta 2002. Umrli so trije ljudje, dva tisoč 
stavb je bilo poškodovanih.

Je padla tiha noč na tla. 
Je svetla luna zasijala,
se je zvezdica nasmejala. 
Je težek dan postal zaspan. 
Je lahka noč prinesla lepe misli
in popeljala me v svet sanj. 
Je v sanjah bilo vse tako, kot je bilo,
vse, čisto vse. 
Je prijateljstvo se znova rodilo,
tako kot trta je vino obrodilo. 
Je beseda oprostiti padla na plodna tla. 
Je objem vse spremenil. 
Je prišel nov dan,
dan čisto nasmejan,
dan poln upanja in želja. 
Dan, ki želiš si ga iz srca.

Lea Lukanec

»Je prišel nov dan, dan čisto nasmejan, dan poln upanja in 
želja. Dan, ki želiš si ga iz srca.« Vsak dan je nov, naj bodo 
vsi polni upanja in želja. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 

Je upanje

PESMI MLADIH
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V Loškem muzeju Škofja Loka bodo v soboto, 12. okto
bra, ob 16. uri pripravili delavnico za otroke Poslikajmo 
panjsko končnico. Otroci bodo najprej spoznali nekdanja 
kmečka opravila in staro kmečko orodje ter čebelarstvo 
in poslikane panjske končnice. Nato pa se bodo tudi sami 
lotili barvanja motivov s panjskih končnic, ki so jih spo
znali v muzejski zbirki.

Poslikali bodo panjske končnice
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TBurska vojna
Enajstega oktobra leta 

1899 je napetost med Buri, 
potomci zgodnjih nizo-
zemskih naseljencev v Juž-
ni Afriki, in precej poznej-
šimi priseljenci, v glavnem 
Britanci, prerasla v vojno. 
Britanska vlada je bila neje-
voljna, ker so Buri hoteli 
poseliti tudi ozemlja, ki so 
jih Angleži šteli za izključ-
no svoja. Ko se je začela voj-
na, so bili sprva Britanci na 
slabšem, ker jih je bilo manj 
in niso imeli dovolj orožja, 
predvsem pa zato, ker niso 
dobro poznali ozemlja, na 
katerem naj bi se bojevali. 

Prihod množičnih okre-
pitev je kmalu popravil prve 
pomanjkljivosti, vendar na 
ozemlju Burom vseeno niso 
bili kos. Imeli so težko opre-
mo, zastarel bojni razpo-
red in taktiko, podedovano 
še iz krimske vojne. Lahko 

oboroženi, v »kaki« oble-
čeni in okretni burski kon-
jeniki so zlahka obkoljeva-
li prepotene, v rdeče jopiče 
oblečene Britance in dose-
gali velike uspehe. Buri so v 
začetku zmagovali v bitkah 
in pobijali britanske vojake. 
Vseeno se Britancem, ki so 
imeli premoč in izdatnejše 
rezerve, končna zmaga ni 
mogla izmuzniti, čeprav so 
doživeli veliko ponižujočih 
porazov. 

Novembra so Britanci za 
vrhovnega poveljnika pos-
tavili lorda Kitchenerja, ki 
je bil v Britaniji zelo prilju-
bljen vojskovodja. Odliko-
val se je že v Sudanu. V svo-
jih naporih za zmago nad 
Buri je Kitchener brezob-
zirno uničeval burske kme-
tije. Kitchener je hitro zah-
teval več vojakov in opreme, 
da bi lahko premagal Bure. 

Zelo uspešni taktiki bur-
skih naglih napadov in umi-
kov se je postavil po robu z 
linijo utrdb na strateških 
točkah in z ovirami iz bodeče 
žice čez smeri napredovanja 
ali umikanja Burov. Požigal 
je njihove kmetije, ženske in 
otroke pa zapiral v koncen-
tracijska taborišča, kjer so 
jih na tisoče pobrale bolez-
ni. Njegova koncentracijska 
taborišča za burske ženske 
in otroke (zaradi bolezni in 
zanemarjenosti jih je umr-
lo dvajset tisoč) so imela še 
trideset let kasneje grozljive 
posledice. Najučinkovitejše 
pa je bilo, da je imel v bojih 
četrt milijona mož proti šti-
rideset tisoč Burom. Buri 
so bili premagani pri Spi-
on Kopu 24. januarja 1900. 
Zaprosili so za mir in Kit-
chener je v Pretorii sprejel 
njihovo vdajo.

Pregovori in reki
  Vsak si sam kroji obleko svoje slave.  

(perzijski pregovor)
  Če si angel in hudič sežeta v roke, je eden od njiju 

izgubljen. (nemški pregovor)
  Ne sodi človeka po lepi obleki, ampak po duši. 

(ruski pregovor)
  Bog te obvaruj zlih sosedov in začetnika na violini. 

(italijanski pregovor)

Smeh ni greh
  Starejši možak sedi sam v kavarni. Globoko je zato-

pljen v svoje misli. Čez čas polglasno zamrmra: »Pa 
le drži, da ni vse zlato, kar se sveti. Na primer moja 
zlata poroka ...«

  »Danes je bilo pa naravnost grozno v kinu?« –  
»Te je kdo nadlegoval?« – »Je, ampak šele tretji.« 

  »Zakaj pa si tako slabe volje?« vpraša študent  
študenta.

  »Domov sem pisal, naj mi pošljejo denar za budil-
ko, da se bom zjutraj lahko zbudil, pa so mi name-
sto denarja poslali budilko.«

 

Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na 9. Šenčur-
ska glasbena srečanja, ki bodo v petek, 11. oktobra, ob 19. 
uri v Domu krajanov. Kot zagotavljajo organizatorji, bodo 
na odru ponovno odlični glasbeniki, zlasti Ansambel Fan-
tov 5 s tercetom, ki ga sestavljajo akademsko izobraženi 
pevci: sopranistka Tina Debevec (tudi magistra solope-
tja), altistka Lidija Križnik in baritonist Tone Habjan, ki se 
bodo sprehodili čez znane Avsenikove skladbe. Uspešni 
ansambel Viharnik iz Kamnika prihaja v novi preobleki, z 
novo pevko Urško Jazbec iz Sežane in baritonistom Mat-
jažem Kogovškom, pa tudi z najnovejšo lastno skladbo 
Ker nikogar ni, za katero so tudi že posneli videospot. Trio 
Joži je priljubljen ljudski ansambel, ki še vedno igra na 
bršljanov list – ta je v naši ljudski glasi že skoraj izumrl. Za 
smeh bo poskrbel Konrad Pižorn - Kondi, prijeten glasbe-
ni večer pa bosta povezovala Majda Grošelj in Miro Erzin.

Šenčurska glasbena srečanja

Na srečanjih bo nastopil tudi ansambel Viharnik. 
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Samo Lesjak

S
ekstet mladih aka-
demskih glasbeni-
kov iz Sarajeva drz-
no posega v klasič-
ne aranžmaje bal-

kanskih tradicionalnih pes-
mi in jim z elementi popa, 
klasične glasbe in džeza daje 
nove dimenzije. Častitlji-
vo zbirko sevdalink bogati-
jo z avtorskimi skladbami, ki 
bodo naslednjo pomlad izšle 
na njihovem šestem albu-
mu. O glasbenem dragul-
ju, koncertu na Jesenicah v 
organizaciji gorenjske agen-
cije PijaR, smo se pogovarja-
li z Nevenom Tunjićem.

Skupina Divanhana je pri-
dobila sloves enega izmed 
najoriginalnejših izvajal-
cev novodobnega sevdaha. 
Odkod izvira unikatnost 
vaše glasbe?

Zasedbo je pred desetimi 
leti sestavila skupina mladih 
študentov Glasbene akade-
mije v Sarajevu. Že od nek-
daj nas je povezovala ljube-
zen do urbanih tradicional-
nih bosanskih pesmi, sev-
dalink. Želja po ohranjanju 
in negovanju tovrstnih pes-
mi je hitro prerasla v kon-
cept naše skupine. Niko-
li se nismo želeli umestiti 
zgolj v eno zvrst, temveč ved-
no ustvarjamo zvočno sliko, 
ki nam je pri srcu. Po vseh 

teh letih glasbenega iskanja 
nas je pot pripeljala do last-
nih avtorskih skladb, kot sta 
Zova in Voće rodilo, tako da 
se že iskreno veselimo pri-
hodnjih sevdalink, ki bodo 
privrele iz naših src. Beseda 
divanhana sicer izvira iz tur-
ške besede divan, kar pome-
ni pogovor – divanhana tako 
predstavlja izhodišče v svet, 
odprtost do ljudi, s katerimi 
želimo kaj deliti, pa tudi mes-
to intimnega miru, kamor se 
lahko varno zatečemo.

Vaši koncerti so poznani in 
cenjeni po izjemni energiji 
in posebnem vzdušju, ki ga 
znate vzpostaviti. Kako vam 
je uspelo najti pravo formu-
lo za tovrstno odrsko kemi-
jo med vami in občinstvom?

Iskreno rečeno, nikoli nis-
mo delali jasne meje med 

nami in občinstvom, saj se 
vedno trudimo, da vse ljubi-
telje glasbe privabimo v svo-
jo bližino – do naših najglo-
bljih čustev, glasbenih not 
in strun; da skupaj, držeč se 
za roke, preživimo vsak tre-
nutek sevdaha, ki ga ustvar-
jamo. Morda je prav to tista 
prvinska vsebina same glas-
be: povezovanje poslušalcev 
v energiji in svobodi, ko lah-
ko skupaj sanjajo in brišejo 
meje, saj je glasba univerzal-
ni jezik, ki ne pozna niti jezi-
kovnih niti religioznih raz-
lik. Prav to je lastnost tudi 
članov naše zasedbe, ki smo 
že davno odpravili medse-
bojne meje ter skupno zaja-
drali v svet glasbenega san-
jarjenja. To je torej formula: 
izbrisati meje ter se prepus-
titi svobodi, razširiti krila in 
odleteti v ritmu sevdaha.

Divanhana je navdušila že 
celoten Balkan, v zadnjem 
obdobju pa osvajate številne 
evropske metropole. Kaj lah-
ko pričakuje občinstvo kon-
certa na Jesenicah?

V četrtek se bomo prvič 
predstavili občinstvu na Jese-
nicah, in sicer z najnovejšim 
glasbenim mozaikom, ki 
smo ga stkali skupaj z našo 
novo pevko Šejlo Grgić, in 
ki predstavlja presek glas-
be, ki jo imamo radi in spa-
ja vse lepote Balkana. Malo 
solz, malo smeha in veliko 
sevdaha za trdno nit ljubezni 
med Divanhano ter jeseniš-
kim občinstvom, obljublja-
mo. Občinstvu je všeč naša 
energija, ki nam jo tudi vrača-
jo – vsak koncert Divanhane 
je tako posebno vesolje zase, 
katerega vrata galaksij odpi-
ramo. Vljudno vabljeni!

SEVDALINKE IZ SRCA
Po navdušujočih koncertih v Kinu Šiška in na Festivalu Bled bosanska sevdah zasedba Divanhana v 
četrtek, 10. oktobra, prihaja na Jesenice, kjer bo ob 19.30 nastopila v dvorani Gledališča Toneta Čufarja.

Divanhana v četrtek, 10. oktobra, prihaja na Jesenice. / Foto: arhiv zasedbe (Cat Norman)

Kranj – V soboto, 12. oktobra, bo ob 21. uri v Trainstati-
on Subartu koncert zasedbe Let 3. Gre za provokativno 
rokovsko skupino z Reke, prepoznavno predvsem po svo-
jih vpadljivih in šokantnih nastopih. Že od svojih začet-
kov, ki segajo v leto 1987, ima skupina status glasbenega 
fenomena, katerega edina stalnica je, da nikoli ne vemo, 
kaj smemo pričakovati.

Let 3 prihajajo v Train

Kranj – V četrtek, 10. oktobra, bo ob 20. uri v Stolpu 
Škrlovec koncert zasedbe MiMart Flamenco Trio, ki bo 
predstavil glasbeno-plesni projekt Claveles. V petek, 11. 
oktobra, bo ob 20. uri v Stolpu Škrlovec večer poezije in 
saksofona v zasedbi: Saba Sellasie (saksofon), Doroteja 
Pukšič (interpretacija Sabizmov) in Maja Matić (klavir).

Koncertna večera v Škrlovcu
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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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Danes bomo pogledali troj-
ke kart, ki so v desnem kotu 
vsake rubrike, in sicer karte 
iz meseca avgusta. Na ta 
način se učite in nadgraju-
jete znanje. Kot boste opa-
zili, se karta Nekaj denarja 
ponovi kar trikrat, seveda v 
različnih kombinacijah. Pri 
tej karti moramo biti pozor-
ni, saj nam lahko veliko spo-
roča in ima večji pomen, kot 
si mislimo. Žalost, Božje 
oko, Nekaj denarja – mlajša 
ženska oseba, ki dela načrte 
za prihodnost in se veliko 
ukvarja s svojim videzom. 
Je nesamozavestna in se 
ne zna prepustiti trenutku, 
čeprav ima vse na razpolago. 
Tat, Potovanje, Hiša – kom-
binacija prvih dveh kart Tat 
in Potovanje skoraj vedno 
predstavlja odhod v tujino 
za dlje časa, ker imamo tudi 
karto Hiša, dejansko pomeni 
odhod nekam daleč, odsot-
nost od doma. Sama Hiša je 
tudi skrivnost, in mogoče je, 
da niso še zbrane vse infor-
macije glede odhoda. Nekaj 
denarja, Težave, Smrt – veli-
ko premišljevanja, v glav-

nem nepomembnega glede 
določene težave, ki se bo na 
koncu rešila sama od sebe. 
Težave, Smrt, Nekaj denarja 
– premagovanje moči, stan-
je, ko ne vemo, v katero smer 
se obrniti, saj je vse napačno. 
Nekaj denarja v tem prime-
ru predstavlja, da se zadeve 
rešujejo nam v korist, Smrt pa 
predstavlja sam čas, in sicer 
v kratkem. Nenadna sreča, 
Žalost, Sovražnik – čustveno 
ravnotežje nas čaka na račun 
drugega okolja. Čeprav smo 
prepričani, da se nekaj ne bo 
rešilo dobro, se v zadnjem 
trenutku vse spremeni. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Jesen«

Naj vas najprej lepo pozdra-
vim. Redno berem vašo rubri-
ko in tudi meni ste že nekaj-
krat svetovali. Tokrat vas 
sprašujem za hčerko in njeno 
družino. Za vaše nasvete se 
vam zahvaljujem in vas lepo 
pozdravljam.

Družina vaše hčere je srčna in 
skromna. Složno znajo stopi-
ti skupaj, ko se pojavijo teža-
ve. Trenutno se zdi, kot da jim 
ni videti konca, in ta občutek 
na hčer ne vpliva dobro. Želi 
si le, da bi si končno oddahni-
la od skrbi in mirno zaživela. 
Je takega značaja, da ima rada 
stvari pod nadzorom, da ve, 
pri čem je, in da samostoj-
no opravlja svoje zadolžitve. 
Veliko se obremenjuje in vse 
neuspehe zmotno povezuje s 
svojim napačnim ravnanjem. 
Potrebuje podporo, pa četudi 

le v smislu kakšne spodbud-
ne besede oziroma pohvale. 
Situacija, v kateri so se zna-
šli, ne bo več dolgo trajala, 
čeprav se že zdi, da se vleče v 
nedogled. Na finančni strani 
se kaže simbol stalnost, kar 
pomeni, da pritok dohodkov 
bo. Mož bo službo obdržal, 
kasneje pa se mu obetajo pri-
ložnosti tudi na drugih pod-
ročjih dela. Ima različne izku-
šnje in znanja, ki jih bo lahko 
izkoristil sebi v prid. Glede 
zdravja bo moral biti previ-
den in bolj skrbeti za svoje 
telo. Večjih zapletov na vidiku 
sicer ne bo. Dobro obdobje za 
hči prihaja v decembru, ko bo 
močno okrepila svojo samo-
zavest. Nova poznanstva ji 
bodo prišla še kako prav, zato 
naj se nikar ne zadržuje samo 
doma in razmišlja o težavah. 
Vnukinja za šolo potrebuje 
le kanček več spodbude, nič 

drugega. So predmeti, ki ji 
zelo ležijo bolj, in žal tudi taki, 
kjer ji zmanjka volje. V tem 
šolskem letu bo uspešnejša 
kot v prejšnjem, čeprav za 
zdaj še ne kaže tako. Prese-
netila vas bo. Srečno.

»April«

Pozdravljeni, Tanja. Do sedaj 
ste mi vedno svetovali in neka-
tere stvari se razpletajo v pozi-
tivnem smislu, druge pa so me 
presenetile. Za odgovore se 
vam lepo zahvaljujem.

S poštenim in odkritim 
pogovorom zagotovo ne 
boste nič izgubili. A najprej 
boste morali sebi postaviti 
nekaj vprašanj. Kaj je tisto, 
kar si najbolj želite? Kako si 
zamišljate prihodnost? Kajti 
kar posejemo danes, kasne-
je tudi požanjemo. Sami si 

izbiramo semena. Usoda 
pa odloča, katera na koncu 
tudi vzklijejo. Na prvo mesto 
boste tokrat morali postaviti 
sebe in svoje želje. To naj vam 
bo prva iztočnica. Prišli ste v 
obdobje, ko ste začutili, kako 
bi radi zaživeli. Naj vas ta 
misel žene naprej in ravnajte 
se po svojih občutkih. Ali je 
smiselno, da se spreminjate 
za nekoga drugega? Čas bo 
na vaši strani, zato le mir-
no, nič še ni izgubljeno. Več 
časa boste odslej preživeli v 
družbi, obkroženi z ljudmi 
s podobnimi interesi. Včla-
nitev v kakšen klub bi bila v 
tem trenutku najboljša ideja, 
da umirite misli. Po burnem 
obdobju ne boste dolgo osa-
mljeni. V vaše življenje poča-
si iz ozadja stopa nova oseba. 
Ko boste pripravljeni, boste 
odprli možnost za novo zve-
zo. Srečno.

Suzana P. Kovačič

L
eto je naokoli, spet 
smo prikorakali k 
vam,« so na pragu 
hiše učenci in uči-
telji Podružnične 

šole Podljubelj pozdravili 
najstarejšo krajanko Fran-
čiško Ahačič, ki je v četr-
tek, 3. oktobra, praznovala 

97. rojstni dan. Voščili so 
ji z lepimi željami, zape-
li tudi Vse najboljše, vošči-
lu pa so se pridružili tudi 
tržiški župan Borut Sajovic, 
predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Podljubelj Nejc 
Perko in nova predsednica 
Krajevne organizacije Rde-
čega križa Podljubelj Jana 
Anzelc. Kot je povedala sla-
vljenka, se uredi in skuha 

še sama in tudi do bližnje-
ga Tominčevega slapu se še 
sprehodi. Ostaja živahna, 
županu je v smehu dejala, 
da mu pride pomagat cepiti 
drva, če hoče ... Nepogrešlji-
vi, kadar se kaj dogaja v kra-
ju, so tudi Fantje s treh bre-
gov, ki so zapeli in zaigrali. 

Frančiška Ahačič v isti 
hiši v Podljubelju živi vsa 
svoja leta. Že več kot dvajset 

let je vdova, ima hčeri in še 
veliko »ta mladih« v dru-
žini, njihovega obiska pa 
je vedno vesela. Službova-
la je v Bombažni predilnici 
in tkalnici Tržič. Kot pove, 
je hodila delat in skrbela za 
dom. 

Bil pa je to tudi dan, ko so 
se spomnili podljubeljske 
šole, srca kraja, ki letos praz-
nuje 128-letnico. 

VOŠČILI NAJSTAREJŠI 
PODLJUBELJČANKI
Frančiška Ahačič je tretjega oktobra praznovala 97. rojstni dan, in kot je v navadi v Podljubelju, kjer 
radi obiščejo starejše krajane, so ji rojstni dan z obiskom popestrili župan, učenci in učitelji tamkajšnje 
podružnične šole ter predstavniki krajevnih organizacij. Skupaj so zapeli in se tudi zavrteli ...

V tako pisani podljubeljski druščini Frančiško Ahačič komaj najdemo. Prišli so ji zaželet zdravja in še veliko dobre volje. 

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 56 novih prebi-
valcev. V kranjski porodnišnici se je rodilo 23 dečkov in 13 
deklic. Najtežji je bil deček s 4460 grami, najlažja pa dekli-
ca, ki je tehtala 2465 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 12 
deklic in 8 dečkov. Tokrat sta se rodila dva para dvojčkov 
– enkrat bratca in enkrat sestrici. Najlažji deklici je tehtnica 
pokazala 2250 gramov, najtežjemu dečku pa 4200 gramov.

Novorojenčki

Dne 28. septembra 2019 so se poročili: na Bledu Matija 
Rozman in Sabina Zorman, na Šobcu Rok Mele in Tina 
Japelj, v Mošnjah Janez Anže Vidovič in Urška Železnik, 
v Škofji Loki Marko Mihelič in Klavdija Kožuh ter Mirsad 
Huseinović in Azra Kovačević.

Mladoporočenci

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l

Prihaja letošnji Teden restavracij. Med 11. in 20. oktobrom 
2019 bodo sodelujoče restavracije po vsej Sloveniji goste 
razvajale s posebnimi meniji po enotni ceni 19 evrov. Leto-
šnja najbolj množična slovenska kulinarična akcija, v kate-
ri sodeluje 101 restavracija, med njimi tudi osem novih 
– med gorenjskimi Gostišče Draga iz Begunj in Restavra-
cija Triglav iz Bohinja – bo v znamenju poudarka »vino 
in hrana« oziroma vinske spremljave, ki postaja sestav-
ni del menija Tedna restavracij – seveda z doplačilom. S 
sprejemanjem rezervacij so restavracije začele že 27. sep-
tembra; vse informacije o načinu rezervacije, sodelujočih 
restavracijah, razpoložljivih mestih in izboru menijev pa 
so dostopne na spletni strani tedenrestavracij.si. 

Teden restavracij 

Poroke, rojstva, obletnice, zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in vaše predloge sporočite  
Alenki Brun po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si  
ali po telefonu: 041/699 005. Presenetite, razveselite, dodajte 
piko na i dogodkom z objavo v Gorenjskem glasu.

www.gorenjskiglas.si
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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-CROSS, 2. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW POLO, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

NOVI T-CROSS.

Tako poseben je lahko vsakdanjik. 
Nabito poln talentov: novi T-Cross je funkcionalen in raznolik. S svojim videzom križanca, 

možnostmi za individualizacijo in svojo visoko vsakodnevno uporabno vrednostjo je 

popolna kombinacija variabilnosti in kompaktnosti. Skratka, pripravljen je na skoraj vsako 

pustolovščino.

Pokaže svojo pravo barvo. 
Novi T-Cross je prilagodljiv kot noben drug: z opcijskimi stilskimi paketi v črni, energično 

oranžni in bambusovo zeleni barvi, ki so na voljo od izvedbe Life naprej, boste T-Cross 

odeli v nezamenljiv videz, s katerim bo postal prava stilska ikona.

Ravno pravi za vse, ki se ne prilagajajo. 
Prilagodite novi T-Cross svojim lastnim predstavam in izbirajte med izvedbami opreme 

T-Cross, Life in Style. Kakorkoli se boste odločili, različice opreme bodo izpolnile vaša 

pričakovanja glede kakovosti in udobja.

Spontanost je vedno dober načrt. 
Ste bolj spontan tip? Potem je novi T-Cross popoln sopotnik za vas. Z vodoravno 

poklopnim naslonjalom sovoznikovega sedeža in pomično zadnjo sedežno klopjo je 

prostoren in se odlično prilagaja vašim željam. Vaš digitalni kombinirani instrument: 

inovativni, sodobni aktivni informacijski zaslon, ki ga je mogoče naročiti opcijsko. 

Prikazuje vam podatke o vožnji in optično ponazarja asistenčne sisteme.

Izstopa, a ne prestopa mej. 
Asistenčni sistemi v T-Crossu zvišujejo raven udobja pri vožnji. Poleg tega boste z njimi  

lažje kos kritičnim situacijam ali pa do teh sploh ne bo prišlo. Čeprav delovanja teh 

tehnologij ne boste vedno občutili, boste kljub temu pomirjeni, saj boste vedeli, da vam 

stalno stojijo ob strani.

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno 
iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v 
kupon iz križanke) pošljite do petka, 
18. oktobra 2019, na Gorenjski  
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 
Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik 
Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Član skupine The Backstreet Boys Nick 
Carter (39) in njegova soproga  Lauren 
Kitt sta postala drugič starša. Triletne-
mu Odinu se je pridružila deklica, katere 
ime in ostale podrobnosti za zdaj še niso 
znane. Kittova je po rojstvu sina dvakrat 

izgubila otroka, in kot pravi Carter, mu je to takrat povsem 
strlo srce.

Nick Carter drugič očka

Ameriški igralec James Franco (41) se bo 
moral na sodišču zagovarjati zaradi spol-
nega nadlegovanja. Nekdanji študentki 
njegove šole igranja sta ga namreč obto-
žili spolne zlorabe in zlorabe položaja. 
»Podobne tožbe so se pojavile že v pre-

teklosti in bile razveljavljene. James bo tudi tokrat doka-
zal svojo nedolžnost in zahteval odškodnino,« je povedal 
njegov odvetnik.

James Franco pred sodnika

Igralec in nekdanji mož pevke 
Fergie Josh Duhamel (46) ima 
novo dekle. Igralec je bil opa-
žen na letališču v Torontu, 
kjer se je poljubljal z nekda-
njo mis Amerike Audro Mari 

(25). Po poročanju tujih medijev naj bi se par sestajal že 
nekaj mesecev, spoznala pa sta se preko skupnih prijate-
ljev. »Super jima gre, skupni pa so jima tudi enaki načrti 
za prihodnost,« je povedal vir za ET.

Josh Duhamel v zvezi z nekdanjo mis Amerike

Vance Baldwin, sin ame-
riškega igralca Billyja Bal-
dwina (56), se je zadnje 
leto boril z rakom. »Danes 
mineva eno leto, odkar so 
mojemu sinu postavili dia-

gnozo rak. Star je bil šestnajst let. Skozi celoten postopek 
kemoterapij je bil Vance zelo osredotočen in pozitiven, 
poskušal je živeti kar se da normalno življenje,« je povedal 
Billy Baldwin, ki ni razkril, katero vrsto raka je imel njegov 
sin, povedal pa je, da je za njim kar osemindvajset kemo-
terapij in da je mladenič že nekaj mesecev zdrav. 

Sin Billyja Baldwina zbolel za rakom

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

P
rvo soboto v oktob-
ru Planinsko druš-
tvo Bajtar Velika 
planina, ki letos 
obeležuje trideset-

letnico delovanja, s prevze-
mom ključa prevzame skrb 
za bajte in planino ter s tem 
uradno napove bajtarsko 
sezono.

Ključ so letos zaupa-
li pašni skupnosti Gojša 
in bo v njihovi posesti celo 
zimo, vse do začetka čišče-
nja planine oziroma tlake 
v mesecu maju. Ob tej pri-
ložnosti se je društvo s pri-
znanji, zahvalami in zna-
čkami zahvalilo pašnim 

skupnostim, Občini Kam-
nik, Planinskim druš-
tvom MDO KBO, žičničar-
jem, gostincem, donator-
jem, podpornikom in posa-
meznim članom društva 
za uspešno sodelovanje. K 
začetku bajtarske sezone pa 
po tradiciji sodi tudi golaž, 
ki ga bajtarski župnik naj-
prej blagoslovi, potem pa je 
v slast vsem obiskovalcem, 
ki na ta dan pridejo na Veli-
ko planino. Za njihovo dob-
ro voljo in glasbeno doživet-
je pa je tokrat skrbel ansam-
bel Domačini. 

Rovi pod starim Kranjem, 
ki vsako leto gostijo Vinsko 
pot, so tokrat premierno 
gostili slovenske mikropi-
vovarje na Festivalu piva in 

kranjske klobase. Obisko-
valci so lahko okušali edins-
tvena piva raznovrstnih sti-
lov 14 pivovarjev, med nji-
mi kar sedem gorenjskih. 
K hladnemu pivu pa se ned-
vomno odlično poda začin-
jena kranjska klobasa. Na 
festivalu sta jo rezala Mar-
ko Dolenc s Kmetije Hribar 
Predoslje in Janez Kalan iz 
Kalanove kuhinje. Ljubite-
lji piva so izvedeli, kako je 
videti zgodnja trgatev hmel-
ja in kako se iz pridelka zva-
ri pivo, pokusili pa so lahko 
tudi trgatveno pivo iz sveže-
ga hmelja, ki so ga obrali v 
septembru. 

S festivalom se je glav-
ni organizator Zavod za 
turizem in kulturo Kranj 

(ZTKK) pridružil dobrodel-
ni akciji zbiranja sredstev 
za družino Karničar z Jezer-
skega, ki je v nedavni delov-
ni nesreči izgubila očeta in 
moža Dava Krničarja. Žito 
je v ta namen doniralo pre-
ste in vsa sredstva, ki so jih 
zbrali s prostovoljnimi pris-
pevki, bodo namenjena dru-
žini Karničar. Srečko Štagar 
iz ZTKK nam je zaupal, da 
so zbrali dobrih 860 evrov. 
»Obiskovalci so bili s prvo 
izvedbo festivala zadovoljni, 
lepo so sprejeli tudi način 
plačevanje s kuponi. Prav 
tako so bili zadovoljni razsta-
vljavci, ki so že potrdili svo-
jo udeležbo na naslednjem 
Festivalu piva in kranjske 
klobase,« je povedal Štagar.

S PLANINE V ROVE
V soboto je na Veliki planini potekala 89. prireditev Bajtarski golaž, v Rovih pod starim Kranjem pa so 
letos prvič pripravili Festival piva in kranjske klobase.

Kuharja Grega Mokorel in Matija Makše sta skuhala in 
postregla bajtarski golaž. / Foto: Primož Pičulin

Podpredsednik in predsednica PD Bajtar Vinko Poličnik ter 
Darja Hribar, v sredini Boris Pohlin v vlogi župnika 

Člani ansambla Domačini Matej in Gregor Kregar ter Matic 
Mohorič / Foto: Primož Pičulin

Davor Gantar in Andrej Gregorač iz zavoda Prevhub sta 
predstavila trgatveno pivo iz svežega hmelja. / Foto: Primož Pičulin

Marko Dolenc s Kmetije Hribar Predoslje je poleg kranjske 
ponudil še Hribarjevo klobaso. / Foto: Primož Pičulin 

Anže Račič iz pivovarne Crazy Duck iz Žirov je predstavil 
pivo v steklenicah za penino. / Foto: Primož Pičulin

Matejo Gantar, Mašo Starman in Ireno Gluhodedov smo 
srečali na žirovskem modnem večeru. Žirovska Alpina 
je namreč pred kratkim gostila dogodek, na katerem so 
predstavili novo kolekcijo čevljev najstarejše slovenske 
blagovne znamke obutve Peter Kozina. / 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

Za jesenske dni
Buče so tipično jesensko 

živilo in se v naši prehrani 
čedalje bolj uveljavljajo. So 
polne koristnih snovi, ne-
zahtevne za gojenje in eno-
stavne za pripravo.

Da pa ne bomo vedno go-
vorili samo o tem, kako ko-
ristna je neka zelenjava, je 
prav, da si pripravimo še ne-
kaj za dušo. Z bounty krogli-
cami v tem primeru zagoto-
vo ne bomo zgrešili.

Za pripravo dušenih 
bučk potrebujemo: 1 hoka-
ido bučo, 1 žličko mletega 
česna, pol žličke mlete pa-
prike, 0,5 dl jušne osnove, 
1 šopek peteršilja, piščančji 
file, olivno olje.

Bučo olupimo, ji od-
stranimo semena ter jo 

narežemo na kocke. Po-
nev segrejemo, vanjo vlije-
mo žlico olivnega olja ter 
na njem popečemo bučne 
kocke. Posolimo, potrese-
mo z mleto rdečo papriko, 
nasekljanim peteršiljem in 
česnom ter zalijemo z juš-
no osnovo. Temperaturo 
štedilnika znižamo, ponev 
pokrijemo in kuhamo prib-
ližno 15 minut oz. toliko, da 
se buča zmehča. Med tem 
časom pripravimo piščan-
čji file. Tega narežemo na 
trakove, malce posolimo in 
popramo ter na hitro pope-
čemo na žlici olivnega olja. 
Na krožnik serviramo riž, 
damo nanj dušeno bučo, na 
vse skupaj pa položimo še 
pečene piščančje trakove.

Za pripravo bounty kro-
glic potrebujemo: 250 g ko-
kosove moke, 100 g mletega 
sladkorja, 1 vanilin sladkor, 
150 g mascarpone sira, 50 g 
kisle smetane; za čokoladni 
obliv: 200 g temne čokolade.

Zmešamo kokoso-
vo moko, sladkor, vanilin 

sladkor, mascarpone sir 
in kislo smetano. Maso za 
eno uro postavimo v hladil-
nik. Nato z rokami obliku-
jemo za oreh velike krogli-
ce, jih pomočimo v čokolad-
ni obliv in jih polagamo na 
peki papir. Ko se čokolada 
strdi, kroglice poberemo v 

posodico in hranimo v hla-
dilniku. Čokoladni preliv 
pripravimo tako, da nad 
vodno kopeljo stopimo čo-
kolado.

Nasvet: Če se želimo pribli-
žati zares pravim bounty kro-
glicam, za obliv uporabimo 
mlečno čokolado.

Zdaj je pa že čas, da si ob toliko različne zelenjave, ki nam jo 
nudi vrt ali dobro založena trgovina z živili, privoščimo dobro, 
sočno zelenjavno-mesno pogačo, ki nam bo izpolnila prijeten 
jesenski večer s prijatelji. Zraven gredo naša odlična kraška 
vina, teran, rose, refošk, za posladek pa rahli sadni mafini … 

Mesno-zelenjavna pogača
Za testo potrebujemo: 200 g moke, slabe pol žličke soli, 1 zrav-
nano žličko pecilnega praška, 100 g puste skute, po 4 žlice mleka 
in olja, olje za namastitev modela; za nadev pa: 1 čebulo, 1 jaj-
čevec, 2 bučki, 7–8 žlic oljčnega olja, 300 g mešanega mletega 
mesa (govedina in svinjsko meso), 1 žlico paradižnikove mezge, 1 
žlico sesekljanega peteršilja, sol, poper; za preliv pa potrebujemo 
3 jajca, 2 žlici moke 1,25 dl mleka in prav toliko sladke smetane 
ter 200 g naribanega sira gauda. 
Moko presejemo skupaj s pecilnim praškom, solimo, dodamo 
skuto, mleko in olje ter vse zgnetemo v gladko testo. Čebulo 
drobno sesekljamo, zelenjavo očistimo in narežemo na rezine. 
Pečico ogrejemo na 220 stopinj Celzija. Na 2 žlicah vročega 
olja v ponvi prepražimo čebulo, da postekleni, dodamo mleto 
meso in ga prepražimo. Dodamo še paradižnikovo mezgo in 
sesekljan peteršilj. Solimo in popramo. V drugi ponvi ope-
čemo na olju ostalo razrezano zelenjavo. Testo razvaljamo, 
obložimo z njim namaščen tortni model s premerom 26 cm. 
Rob dvignemo. Na testo naložimo plasti mletega mesa in 
zelenjave. Na vrhu naj bo zelenjava. Gladko razžvrkljamo jajca, 
2 žlici moke, mleko in sladko smetano, primešamo še nariban 
sir, začinimo in preliv zlijemo čez zelenjavo. Pečemo 30 mi-
nut pri 220 stopinjah. Če bo prevroče in bo grozilo, da se jed 
prismodi, jo hitro prekrijmo s papirjem za peko.

Čebulna potica
Gospodinja Marija iz Štajerske si je pa takole zamislila svojo 
slano potico: kvašeno testo: 50 dag moke, 2 do 3 dag kvasa, 2 
do 2,5 dl mlačne vode ali mleka, sol in maščoba za pekač; nadev: 
2 do 3 dl goste smetane, 30 dag zdrobljenih orehov, 2 do 3 čebule.
Zamesimo mehkejše kvašeno testo. Ko se dvigne, ga razvalja-
mo, obložimo z nadevom in zvijemo, ga položimo v pomaščen 
model, počakamo, da se še enkrat dvigne, damo v toplo pečico 
in pečemo od ene ure do ure in četrt. 
Nadev: Razvaljano testo namažemo s smetano. Z valjarjem 
zdrobimo orehe na deski, da so mastni. Pomešamo jih s sese-
kljano čebulo in še enkrat zdrobimo z valjarjem ter nadevamo.

Domač jajčni konjak
Potrebujemo: 42 dag sladkorja, 10 rumenjakov, 1 liter mleka, 25 
dag čistega alkohola ali dobrega domačega žganja, pol stroka 
vanilje. 
Sladkor in rumenjake mešamo pol ure, da dobro narastejo. 
Počasi prilijemo zavreto in ohlajeno mleko, mešamo še nap-
rej. Dodamo alkohol in vaniljo. Pokrijemo in pustimo toliko 
časa, da pene izginejo. Napolnimo dobro pomite steklenice.
Mešati moramo v porcelanasti skledi.

Mojca Logar

Morda ste že slišali naslov 
te knjige. Če niste še sliša-
li za knjigo, ste prav gotovo 
že kje poslušali avtorico dr. 
Lučko Kajfež Bogataj. Naša 
rojakinja je, prejemnica sku-
pinske Nobelove nagrade na 
področju varovanja okolja. Je 
zagovornica in glasnica spre-
memb, ki se morajo zgoditi. 
Poslušala sem jo na enem od 
njenih predavanj. 

Vedno pomislim, veliko 
tega, o čemer predava, že 
počnem, sem ponotranjila, to 
živim, vedno pa lahko nare-
dimo še kaj drugega. Takole 
pravi: V dvajsetem stoletju 
vse stremi k rasti. Če ne raste 
promet, prodaja, proizvodnja, 
nismo uspešni. Porabimo več 
papirja, energije, imamo več 
avtov, porabimo več hrane, 
število prebivalstva se veča, 7,7 
milijarde nas je že. Samo naš 
planet ne raste. Svet pesti ne-
enakost v vseh kazalcih, pra-
vičnost pa je prav tako nekaj, 
kar nikoli ni bilo in ne vemo, 
ali bo kdaj družba pravična. 
Zemlja se segreva in biotska 
raznovrstnost se zmanjšuje, 
to je dejstvo. Še vedno pa bi 
mnogi radi dokazali, da je to 
izmišljotina, da zagovorniki 
narave pretiravajo. Promet in 
načini premikanja so nekaj, 
kar naj bi nujno spremenili, 
sicer se bomo zadušili v lastni 
pločevini in kerozinu. Pouda-
rila je še zmanjšano uživanje 
mesa, kar je tudi stvari nava-
de, ne nazadnje tudi zdravja. 
Takoj za tem pa je omenila 
tekstil. Najbolj narašča koli-
čina odpadkov na področju 
tekstila. In velika nepravič-
nost je v tej proizvodnji. Po-
mislite na poceni obleke, ki jih 

lahko kupite. Danes se lahko 
za petdeset evrov oblečeš z no-
vimi oblačili od glave do pete. 
Je pošteno, da na drugem kon-
cu sveta otroci barvajo blago 
in se z iglami vbadajo v svoje 
majhne prste, medtem ko mi 
uživamo v cenenem nakupo-
vanju novih oblačil? Jih res 
potrebujemo? Je to poštena in 
pravična trgovina? Medtem 
ko naši otroci obiskujejo šolo, 
se ukvarjajo s športom in kul-
turo, oni drugi izdelujejo cene-
na oblačila. Količina zavrže-
nih oblačil strmo narašča in v 
prostih dnevih se sodobni člo-
vek pogosto znajde med naku-
povalnimi policami cenenih 
trgovskih centrov. Vsi vemo, 
da so starejša oblačila bolj 
kakovostna, zdržijo dlje časa. 
Moda se ciklično menja, vsa-
kih deset ali 15 let pa je človek 
zopet »in«. In ponosni smo 
lahko, da so nam stare obleke 
še vedno prav. Saj vemo, debe-
lost je hud problem sodobnega 
zahodnega človeka. 

Mlada Švedinja Greta 
Thunberg je dvignila na noge 
mlade in cel svet. Ena od eko-
loginj pravi, da zadnje čase 
srečuje vsak dan kakega posa-
meznika, ki jo sprašuje, kdo 
je ta Greta in da so si to neka-
teri izmislili. Podtaknili da so 
jo, da je vse skupaj zrežirano. 
Namesto da bi se pogovarja-
li o rešitvah in spremenjenih 
navadah, se sprašujemo, ali 
je to resnična oseba ali le pod-
taknjena lutka ali kaj. Morda 
je to nova Pika Nogavička, 
ki svetu kaže ogledalo. Pika 
je in bo večna, morda si tako 
pot tlakuje tudi Greta.

Planet, ki ne raste
Janez Logar

Res je. Ne zamudite pri-
ložnosti ostati tiho. Kdor mo-
lči, devetim odgovori. Druga 
možnost je, da nič ne ve. Ven-
dar takšnega človeka ni. Če 
drugega ne ve, ima vsak svoje 
življenjske izkušnje. In vemo, 
da moramo drug drugega 
spoštovati. Poleg tega izku-
šnje več pomenijo kot teorije 
in knjige.

Prihranili bomo ogromno 
energije, ko bomo sebi dali pri-
ložnost ostati tiho. V zakon-
skih oziroma partnerskih pre-
pirih vzcveti najprej ena, nato 
pa še druga jeza. Zelo pogosto 
niti ne vemo, kaj blebetamo v 
jezi. Še žal nam ne more biti, 
še opravičiti se ne moremo, ker 
se ne spomnimo lastnih besed. 
Zato si ob človeku, ki ne more 
obvladovati svoje jeze, najprej 
dajmo priložnosti in ostani-
mo tiho. Človek se bo pomi-
ril in nato bova lažje našla 
skupen dogovor. Ne zamudite 
priložnosti ostati tiho. Kjer pa 
jeza eskalira oziroma se jezen 
človek ne more obvladovati, 
smo dolžni postaviti meje ali 
se (pravočasno) umakniti iz 
takšnega odnosa. 

Najstniki nas tako ali tako 
samo preizkušajo, koliko 
zdržimo. Ker oni ne morejo 
ostati mirni, moramo star-
ši stati za svojimi stališči in 
ohraniti mirno kri. Tudi ob 
njih imamo vsak dan znova 
priložnost ostati tiho. Precej 
podobno je pri odraslih otro-
cih. Oni so odrasli in svoje od-
ločitve ter posledice sprejema-
jo z vso lastno odgovornostjo. 
Starši lahko le zaupamo in 
upamo, da se jim bo dobro 
izšlo – da jih ne bo preveč 
bolelo. Tako ali drugače. Sta-

rejši človek s svojo modrostjo 
lažje ostane tiho. Bolj ko ko-
mentiramo probleme mladih 
ali njihovih družin ali jim 
dajemo nasvete, slabše je. 
Najboljše izkušnje so lastne. 
Le včasih so dražje. 

Skoraj vsakodnevno imamo 
priložnosti ostati tiho ob lju-
deh, ki vse vedo. Ker nič nima-
mo dodati njihovemu znanju, 
je daleč najboljše izkoristiti 
priložnost ostati tiho. In se 
čuditi, kako je mogoče, da ne-
kateri ljudje vse vedo. Njihovi 
bratranci in sestrične so stalni 
kritiki. Najbolj nesmiselno jih 
je prepričevati, da svet ni tako 
črn, da o novi krizi govorijo že 
tri leta, pa je še ni, da prihaja 
apokalipsa, da je vsepovsod vse 
narobe … Ostati tiho ne pome-
ni, da jih v tem podpiramo. Če 
bi jim vzeli tarnanje in kritizi-
ranje, jim ne bi nič ostalo. Žal 
je to vse, kar imajo. 

Kadar nam uspe izkoristiti 
priložnost ostati tiho, takrat 
postanemo poslušalci. Aktivni 
poslušalec se zanima za sogo-
vornika, za njegove uspehe in 
poraze, takrat se zanimamo 
za ljudi, ki nas obkrožajo. Kot 
aktivni poslušalci bomo ved-
no našli sogovornike. Aktivni 
poslušalec ne daje nasvetov, 
temveč spoznava sogovornika. 
In ker je poslušanje bolj po-
membno kot govorjenje, je ak-
tivno poslušanje glavni vstop 
v dobre, zaupljive odnose. 
Aktivno poslušanje ni molk, 
čeprav ni veliko besed. Molk 
pa je lahko precej neprijeten. 
O tem naslednjič.

Ne zamudite priložnosti

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

VSAKOLETNO TEŽKO PRIČAKOVANO 

OBIRANJE MANDARIN
Prvi dan bo odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju ob 5. uri, z avtobusne po-
staje v Škofji Loki pa ob 5.20. Peljali se bomo proti Makarski rivieri, kjer se bomo lahko 
pozno popoldne kopali v morju, večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z ape-
ritivom in suhimi figami, nato bomo uživali ob obiranju mandarin v čudovitem okolju 
neretvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito 
naravo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neret-
vanskimi specialitetami, 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. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali 
v Makarsko, eno najlepših letovišč v Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti mestu Omiš. 
Ogledali si bomo mesto in kanjon reke Cetine. Popoldne se bomo vračali proti domu. 
V Kranj bomo prispeli okoli polnoči. 

Cena izleta je samo 174 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 25. oktobra, do nedelje, 27. oktobra 2019

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

Cena vključuje: 
prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po 
programu, 2 polpenziona v dvoposteljnih so-
bah v hotelu z 4 zvezdicami, obiranje mandarin, 
3 kg mandarin na osebo, vožnjo s trupicami 
po delti Neretve, odlično kosilo z neretvan-
skimi specialitetami in zabavo in pijačo Pri 
Jozotu, oglede po programu ter stroške vodenja  
in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 34 EUR za dve nočitvi

Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

Marjana Ahačič

Begunje – Predstavniki go-
renjskih turističnih društev 
so se v soboto zbrali na tra-
dicionalnem, že 49. sreča-
nju turističnih delavcev Go-
renjske; tokrat je bilo v Be-
gunjah. »Ponosni smo, da 
smo se lahko zbrali v Avse-
nikovi domačiji, v Begunjah, 
ki jim lahko rečemo srce Go-
renjske,« je zbrane nagovo-
rila Lucija Kavčič, predse-
dnica Gorenjske turistične 
zveze, ki je tako kot Jure Sod-
ja, podpredsednik turistične 
zveze Slovenije, poudari-
la pomen vključevanja mla-
dih v turistična društva. »Na 
zvezi bomo še leto organizi-
rali posvete na temo mladih 
pa tudi na temo organizira-
nosti regionalnih zvez, in si-
cer v želji, da se izboljša delo-
vanje, da najdemo nove na-
čine, kako mlade pritegniti 
k našemu delu,« je povedal 
Jure Sodja. Ob tem je pou-
daril, da čeprav turisti v Slo-
venijo prihajajo predvsem 
zaradi izjemnih naravnih 
in kulturnih znamenitosti, 
največ še vedno velja topel 
in pristen odnos, ki ga imajo 
do njih domačini.

Na srečanju, ki so ga go-
stitelji – Turistično društvo 
Begunje – popestrili z zelo 
zanimivim, privlačnim in 
raznolikim programom, je 
združenje podelilo tudi šte-
vilna priznanja. Za okroglo 

obletnico delovanja sta jih 
prejeli Kulturno in turistič-
no društvo Zali Log za deset 
let delovanja in Turistično 
društvo Rateče - Planica za 
štirideset let organiziranih 
pohodov na Tromejo. Pri-
znanja v okviru akcije Turi-
stične zveze Slovenije Moja 
dežela – lepa in gostoljub-
na so prejeli izletniški kra-
ji: Kranjska Gora, Zali Log, 
Mevkuž, Kropa in Besnica.

Posebna priznanja za ure-
jenost krajev na Gorenj-
skem pod sloganom »Do-
ber zgled, drobne posebno-
sti, ki bogatijo kraj«, so pre-
jele bohinjske sirarne in 

Kulturno-turistično društvo 
Pod krivo jelko za pohodne 
poti na območju Krive jelke 
v Udin borštu.

Priznanja so prejeli tudi 
nekateri dolgoletni člani go-
renjskih turističnih društev: 
Zlatko Kavčič, predsednik 
TD Lesce, Miha Sušnik, 
predsednik TD Besnica, 
Aleš Kokalj, predsednik TD 
Naklo, Damijan Janežič, taj-
nik TD Naklo, Neva Šink, 
članica upravnega odbora 
TD Žiri, Hermina Justin, 
dolgoletna članica TD Be-
gunje, Martin Merlak, dol-
goletni član TD Bled, Boža 
Torkar, članica upravnega 

odbora TD Bled, Marija in 
Marko Finžgar, Albina Dr-
žanič, članica upravnega od-
bora TD Kokrica, Marija Ple-
šec, članica TD Železniki, 
Alojz Jelenc, predsednik TD 
Davča, Hermina Jelovčan, 
članica TD Stari vrh, Janez 
Šturm, vodič pohodov pri 
TD Stari vrh, pa tudi druži-
na Avsenik in Zavod za kul-
turo Bled.

Podelili so tudi priznanja 
za najlepše gorenjske na-
geljne. Letos so jih prejeli 
Janez Lipovec s Poljšice pri 
Gorjah, Milena Preložnik iz 
Šmartnega pri Cerkljah in 
župnišče v Kamni Gorici.

Podelili priznanja  
in izmenjali izkušnje
Gorenjski turistični delavci so se v soboto zbrali že na devetinštiridesetem tradicionalnem letnem 
srečanju. Izmenjali so izkušnje, se pogovorili o načrtih in podelili nagrade, v dvorani Pod Avsenikovo 
marelo pa so imeli tudi priložnost spoznati bogato zgodovino turizma v Begunjah.

Prejemniki letošnjih priznanj za najlepše gorenjske nageljne Janez Lipovec, Milena 
Preložnik in Tea Beton, ki je priznanje prevzela v imenu župnišča v Kamni Gorici, v družbi 
sekretarke gorenjskega turističnega združenja Mirjam Pavlič (prva z leve) in predsednice 
Lucije Kavčič (sredini)

Jože Košnjek

Zgornje Duplje – Vaški pra-
znik sli »sm'n« po doma-
če na Mihaelovo nedeljo v 
Zgornjih Dupljah je bil le-
tos še bolj prazničen. Lju-
bljanski pomožni škof dr. 
Anton Jamnik je skupaj z 
domačim župnikom Davi-
dom Jensterletom blagos-
lovil nova hrastova vhodna 
vrata, ki se odlično ujemajo 
z gotskim kamnitim porta-
lom. Posebnost vrat, ki jih je 
izdelal domačin, mizar Jože 
Lukanc iz Spodnjih Du-
pelj, sta rezbarski upodobi-
tvi dveh nadangelov: svetih 
Gabrijela in Rafaela. Tako 

je nadangelska zasedba v 
cerkvi popolna: Mihael, ki 
je zavetnik cerkve, je v glav-
nem oltarju, Gabrijel in Ra-
fael pa na vhodnih vratih, ki 
so vrhunski umetniški izde-
lek, delo domačih rok. Miha-
elova cerkev, ki je bila prvič 
omenjena leta 1391, je manj-
ši, vendar dragocen kultur-
no-zgodovinski spomenik. 
V zadnjih letih je bila, tudi 
s pomočjo Dupljancev, po-
polnoma obnovljena. Po-
sebna dragocenost cerkve, 
ki je postavljena ob vznožju 
vzpetine Udin boršta, so ol-
tarji in freske, ki jih je leta 
1849 naslikal domačin Ja-
nez Gosar. 

Nadangela na 
cerkvenih vratih
Nova vhodna vrata v Mihaelovi cerkvi v Zgornjih 
Dupljah so delo domačinov: rezbarja Mateja 
Balantiča in mizarja Jožeta Lukanca.

Župnik David Jensterle, rezbar Matej Balantič, škof dr. 
Anton Jamnik in ključar Boris Škrjanc (od leve) pri novih 
vratih, manjka mizar Jože Lukanc.  

Maša Likosar

Reteče – Pri vaški »šterni« v 
Retečah je tamburaška sku-
pina Bisernica veterani, ki 
deluje v okviru KUD Jan-
ka Krmelja Reteče - Gore-
nja vas, letos že četrtič orga-
nizirala kulturno prireditev 
Franceljnov večer na vasi. 
Poleg organizatorske sku-
pine so nastopili še otroška 
folklorna skupina Trata iz 
OŠ Cvetka Golarja, otroški 
pevski zbor iz podružnične 

šole v Retečah, oktet Kerlci, 
skupina Suha špaga ter Mari-
ca Jovanovič, ki je zaigrala na 
glavnik oziroma t. i. kampl. 
Glasbeno doživetje so oboga-
tili s prebiranjem poezije av-
torice Marije Krajnik. »Prire-
ditev je posvečena nekdanje-
mu vodji tamburaške skupi-
ne, pokojnemu Franca Ran-
tu, ki nas je učil igranja tam-
burice in nas od samega za-
četka spodbujal in podpiral,« 
je zaupal vodja TS Bisernica 
veterani Marjan Igličar.

Franceljnov večer na vasi

Prireditev pripravijo v počastitev Franca Ranta. 
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sudoku_LAZJI_19_80
NALOGA

7 4 2 9 6
9 8 4

2 6 3 8
5 4 6 8

9 4 1 7
3 1 9 5

1 7 3 9
2 9 6

8 7 5 4 1

sudoku_LAZJI_19_80

REŠITEV

7 4 8 1 5 2 9 6 3
1 3 9 6 8 4 7 5 2
2 6 5 9 7 3 8 1 4
5 1 2 4 6 7 3 9 8
8 9 4 3 2 5 1 7 6
3 7 6 8 1 9 4 2 5
6 2 1 7 4 8 5 3 9
4 5 3 2 9 1 6 8 7
9 8 7 5 3 6 2 4 1

sudoku_TEZJI_19_80
NALOGA

5 3 6
2 4 7 1 8

7 4
5 3

5 4 8 7
2 9

7 1
9 2 5 3 4

3 9

sudoku_TEZJI_19_80

REŠITEV

5 1 8 9 3 2 4 6 7
2 4 3 7 6 1 9 5 8
6 9 7 4 5 8 2 1 3
7 8 9 5 1 4 3 2 6
1 5 4 6 2 3 8 7 9
3 6 2 8 7 9 5 4 1
8 2 6 3 4 7 1 9 5
9 7 1 2 8 5 6 3 4
4 3 5 1 9 6 7 8 2

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.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_80
NALOGA

536
24718

74
53

5487
29

71
92534

39

sudoku_TEZJI_19_80

REŠITEV

518932467
243761958
697458213
789514326
154623879
362879541
826347195
971285634
435196782

sudoku_LAZJI_19_80
NALOGA

74296
984

2638
5468

9417
3195

1739
296

87541

sudoku_LAZJI_19_80

REŠITEV

748152963
139684752
265973814
512467398
894325176
376819425
621748539
453291687
987536241

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 9. 10.
18.40, 20.50 JOKER
15.40, 17.10 KOŠARKAR NAJ BO 2
14.20 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 9. 10.
20.00 DVOJNIK
16.20, 18.00, 18.50, 20.20 JOKER
15.30, 17.10, 18.50 
KOŠARKAR NAJ BO 2
15.50, 21.00 RAMBO: 
DO ZADNJE KAPLJE KRVI
21.15 AD ASTRA: POT DO ZVEZD
16.30 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.
17.40, 20.30 PREVARANTKE NA WALL 
STREETU
17.50 TISTO: DRUGO POGLAVJE
15.45 PRIDNI FANTJE

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 9. 10.
20.00 112

Četrtek, 10. 10.
20.00 KRALJICE ZLOČINA

Petek, 11. 10.
18.00 KRALJICE ZLOČINA
20.00 PRITISK

Sobota, 12. 10.
16.00 ZMAJČEK TABALUGA, sinhro.
18.00 PRITISK
20.00 JOKER

Nedelja, 13. 10.
16.00 MOJ DEDI JE PADEL Z MARSA
18.00 OROSLAN
19.30 ZATON

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

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
8. 10.

3/15 °C

Nedelja 
13. 10.

7/19 °C

Sreda 
9. 10.

Četrtek
10. 10. 

Petek
11. 10. 

Sobota
12. 10.

6/16 °C 7/14 °C 5/17 °C 6/19 °C

Ponedeljek 
14. 10.

Torek
15. 10.

Sreda
16. 10.

Četrtek
17. 10.

8/20 °C 8/17 °C 6/16 °C 5/15 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 9. oktobra
18.00 Henrik Ibsen: STRAHOVI (v dvorani PGK)

Četrtek, 10. oktobra
19.30 Henrik Ibsen: STRAHOVI (v dvorani PGK); sledi podelitev nagrade julija 
za sezono 2018/2019

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sreda, 9. oktobra
19.30 Nika Brgant, Sašo Dudič, Gregor Robič: FETIŠ NA PUTER

Četrtek, 10. oktobra
19.30 Koncert glasbene skupine Divanhana

GLEDALIŠKI SPORED

8. 10. tor. Brigita 7.09 18.30

9. 10. sre. Abraham 7.10 18.28

10. 10. čet. Danijel 7.11 18.26

11. 10. pet. Milan 7.13 18.24

12. 10. sob. Maks 7.14 18.22

13. 10. ned. Edvard 7.15 18.20

14. 10. pon. Veselko 7.17 18.18

Maša Likosar

Tržič – »O prostovoljstvu, ki 
velja za družbeno koristno 
brezplačno aktivnost posa-
meznikov, se zadnje čase ve-
liko govori,« pravi predse-
dnica društva Zvonka Pret-
nar. Prostovoljci s svojim de-
lom, znanjem in izkušnja-
mi prispevajo k izboljšanju 
kakovosti življenja tako po-
sameznikov kot družbenih 
skupin, obenem pa tudi k ra-
zvoju solidarne, humane in 
enakopravne družbe. V tr-
žiškem društvu upokojen-
cev, ki šteje tisoč dvesto čla-
nov, je več kot devetdeset pro-
stovoljcev, vse dejavnosti op-
ravljajo brezplačno in v letu 
2018 so naredili dobrih štiri 
tisoč petsto ur brezplačnega 
dela. »Ravno zato je prav, da 
nekaj prostovoljnih dejavno-
sti tudi ubesedimo,« je pou-
darila Pretnarjeva.

Prostovoljstvo je najpo-
gosteje poudarjeno v soci-
alnih in humanitarnih de-
javnostih, a obsega tudi 
druge aktivnosti, na primer 
kulturne in športne. V tok-
rat jesenskih Besedarijah z 

naslovom Prostovoljstvo v 
besedah so avtorji predsta-
vili zgodbe iz programa 
Starejši za starejše. Zapi-
sali so jih Tanja Ahačič v 
delu z naslovom Z roko v 
roki v hiši prijaznih ljudi, 
Marina Berlot v delu Go-
spa, kako se imate?, Luba 
Antonija Jakšič, ki je svoje 

pisanje naslovila Starejši 
za starejše, ter Ana Toma-
zin z zgodbo Od srca hva-
ležna. O delu v športnih 
društvih, gradnji športnih 
objektov in treningih mla-
dih skakalcev se je v zapisu 
Tudi v športu smo bili pro-
stovoljci razpisal Ambrož 
Teran. Jožica Koder pa je v 

zgodbi Drobci z mojih raz-
iskovalnih poti predstavila 
slovstveno, kulturno in raz-
iskovalno dejavnost.

Zvonka Pretnar nam je 
zaupala še, da bo naslednje 
spomladanske Besedarije 
oblikoval Janez Kavar, edini 
avtor, ki bo popisal doživetje 
služenja vojaškega roka.

Prostovoljstvo v besedah
Tradicionalne jesenske Besedarije, ki jih pripravi Društvo upokojencev Tržič v Knjižnici dr. Toneta 
Pretnarja v Tržiču, so bile tokrat obarvane s prostovoljstvom.

Zvonka Pretnar, Luba Antonija Jakšič, Ana Tomazin, Marina Berlot, Tanja Ahačič in  
Jožica Koder / Foto: Maša Likosar

Medvode – Zavod AS v četrtek, 10. oktobra, ob 10. uri vabi na 
dan odprtih vrat v Deos, Center starejših Medvode. Predsta-
vili bodo programe Aktivnega dne in Aktivnega varstva, prav 
tako pa tudi delovanje Centra starejših Medvode in program 
prostovoljstva Prijatelja srca.

Dan odprtih vrat v Centru starejših Medvode

  IZLET // SREDA, 23. oktobra 2019

SOLINE, KAKTUSI IN VINSKA FONTANA

Cena izleta je 34 EUR.
Odhodi avtobusa:  z AP Radovljica ob 7.00, z AP Creina Kranj ob 7.25,  
 z AP Mercator Primskovo ob 7.35, z AP Škofja Loka ob 7.55 
Cena vključuje:  prevoz, ogled vrta kaktusov, ogled krajinskega parka in vožnjo z vlakcem, ogled Muzeja solinarstva, 
 kosilo, ogled fontane vina  in DDV.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju. 
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu na Primorsko. Najprej bomo obiskali vrt kaktusov v Seči in si 
ogledali veliko zbirko teh rastlin.  Nato se bomo odpeljali do krajinskega parka Sečoveljske soline in se 
z vlakcem popeljali do Muzeja solinarstva. Po ogledu se bomo odpeljali v prestolnico dežele refoška v 
Marezige, od koder je lep pogled na slovensko Istro. Tu bomo imeli kosilo, po kosilu obiščemo še vinsko 
fontano, ki je novost tamkajšnje ponudbe. Kdor bo želel, bo lahko vino tudi pokusil (doplačilo). 

VRT KAKTUSOVSOLINEFONTANA
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predavanje
MEJA MED DUŠEVNIM ZDRAVJEM IN 
BOLEZNIJO 
Tina Rehberger
torek, 8. 10., ob 18.00, dvorana

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.

potopis
EVFORIJA
Petra Vladimirov
sreda, 9. 10., ob 19.00, dvorana

kviz
KVIZ ZNANJA
Anže in Aljaž Božič, KŠK
četrtek, 10. 10., ob 19.00, dvorana

Vodja kontrolinga, m/ž(Škofja Loka)
Od kandidata pričakujemo: VII. stopnjo izobrazbe (ekonomska ali druga ustre-
zna finančno-računovodska smer), vsaj 5 let delovnih izkušenj na podobnem 
delovnem mestu in vsaj 1 leto vodstvenih izkušenj, napredno poznavanje orod-
ja Excel in obvladovanje ostalih orodij MS Office, pogoj je znanje angleškega je-
zika; poznavanje nemškega jezika je prednost, poznavanje programa SAP je 
pogoj. Knauf Insulation d.o.o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 
18.10.2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja gradbišča, m/ž (Preddvor)
 V podjetju Jelovica hiše zaposlimo vodjo gradbišča. Ste strokovni, zanesljivi in 
motivirani? Vas veseli delo  na terenu in v pisarni? In ne nazadnje – vas zanima 
dobro plačilo? Jelovica hiše, d. o. o, Hrib 1, 4205  Preddvor. Prijave zbiramo do 
16. 10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Regijski promotor produktov požarne varnosti, m/ž (v kraju prebivališča) 
Pričakujemo: sposobnost prodajne komunikacije oz. pripravljenost na učenje 
te veščine, veselje do dela na terenu z končnimi kupci, poznavanje osnov dela 
z računalnikom, vztrajnost ter željo do dela z ljudmi, veljavno vozniško dovolje-
nje B-kategorije. AM&PM Global, d. o. o., Ulica Gradnikove brigade 19, 5000 Nova 
Gorica. Prijave zbiramo do 3. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na stroju za razrez žic, m/ž(Tržič)
 Vsebine dela: posluževanje strojev, izvajanje delovnih operacij na strojih za razrez 
žice in obdelavo vodnikov, menjavanje delovnih orodij in aplikacij na strojih, nas-
tavljanje procesnih parametrov... Cablex-T d.o.o. , Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 
4290 Tržič. Prijave zbiramo do 15.10.2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilec – urejevalec notranjih prostorov, m/ž(Območje Brnika)
 Delo obsega: čiščenje pisarn, hodnikov in sanitarij. Pričetek dela takoj. Dobrovi-
ta d.o.o., Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 05.11.2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir elektrotehnike, m/ž(Kamnik) 
Zaradi novih projektov in širitve produktov v svojo ekipo vabimo RAZVOJNEGA 
INŽENIRJA ELEKTROTEHNIKE, ki bo skrbel za razvoj elektromotorjev, testiranje 
ter prenos v proizvodnjo. GEM motors d.o.o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik. 
Prijave zbiramo do 03.11.2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delo na strojih v proizvodnji senčil, m/ž(Mengeš)
 Pričakujemo: III. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, 3 leta delovnih izkušenj, po-
znavanje strojev, zanesljivost, natančnost in organiziranost. Rolete Kosec d.o.o., 
Steletova ulica 4, 1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 31.10.2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Varnostni inženir – Varnost strojne opreme, m/ž(Kranj) 
Pričakujemo: visoko oz. univerzitetno izobrazbo smeri varnosti pri delu ali stroj-
ništva, zaželen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu, vsaj 3 leta izkušenj na 
področju varnosti pri delu, aktivno znanje angleškega jezika. GOODYEAR DUN-
LOP SAVA TIRES, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18.10.2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser strojne in elektronske opreme, m/ž(Preddvor) 
Delovno mesto obsega: Servisiranje zahtevne elektronske in druge opreme pri 
strankah v Sloveniji in občasno v tujini, tehnična odpora uporabnikom opreme... 
SCAN, d.o.o., Preddvor, Breg  7, 4205 Preddvor. Prijave zbiramo do 03.11.2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Parketar, m/ž(Medvode) 
Pričakujemo: znanje polaganja talnih oblog ter obnove parketa, smisel za este-
tiko, natančnost. Hornit, d.o.o., Gornje Pirniče 5d, 1215 Pirniče. Prijave zbiramo 
do 01.11.2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser orodij , m/ž(PC Komenda)
Opis delovnega mesta: pomoč v ročni orodjarni; branje tehničnih risb; pomoč 
pri opravljanju servisov na orodjih; priprava posameznih sestavnih delov orod-
ja za montažo; kontrola opravljenega dela; prevzem vhodnega in izhodnega 
materiala; skrb za čistočo in urejeno delovno okolje. Plamtex INT., d.o.o., Pod 
bukvami 8, 1218 PC Žeje pri Komendi. Prijave zbiramo do 20.10.2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Strokovnjak za oblačne infrasfrukture, m/ž(Kranj) 
Ključne naloge in rezultati dela: delo s strankami, vodji, poslovnimi parterji, raz-
vijalci, vodenje seznama zahtev izdelka (product backlog), določanje priorite-
tnih potreb, nadziranje razvojnih projektov, upravljanje življenjskega cikla izdel-
ka, priprava načrtov za razvoj in prodajo. Iskratel, d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 17.10.2019. 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

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 Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE

Domoznanski večer o Valentinu Vodniku
Medvode – V Knjižnici Medvode se bo jutri, v sredo, 9. ok-
tobra, ob 19.30 začel 16. Domoznanski večer. Tokrat bo ob 
dvestoti obletnici smrti posvečen Valentinu Vodniku. Prire-
ditev bo vodila Marjeta Žebovec.

IZLETI
Pohod po Meškovi poti
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
po Meškovi poti (Koroška). Izlet bo v četrtek, 17. oktobra, z 
odhodom s posebnim avtobusom ob 7. uri izpred Globusa. 
Hoje po osem kilometrov dolgi poti bo tri ure. V Kranj se 
boste vrnili predvidoma do 19. ure. Prijave z vplačili spreje-
majo v društveni pisarni do ponedeljka, 14. oktobra.

Stari grad Smlednik in Repenjski hrib
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v torek, 15. 
oktobra, pohod do Starega gradu Smlednik in na Repenjski 
hrib: Smlednik–kalvarija–Stari grad–Repenjski hrib–Rep-
nje–Dobruša–Torovo–Sv. Jakob na gmajni–Hraški bajer–
Valburga–Smlednik. Skupne zmerne hoje bo okrog tri ure. 
V primeru slabega vremena bo pohod teden dni pozneje. 
Informacije in prijave zbira do ponedeljka, 14. oktobra, Fran-
ci Erzin, tel. 041 875 812.

V Ribniško dolino in Kočevje
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur v četrtek, 17. oktobra, 
vabi na izlet v Ribniško dolino in Kočevje. Informacije in pri-
jave pri poverjenikih in na tel. 04 25 11 022 in 064 117 135 do 
15. oktobra oz. do zasedbe mest v avtobusu.

S kolesom v neznano
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 10. ok-
tobra, na kolesarjenje, ki bo hkrati tudi zaključek kolesarske 
sezone. Kolesarska pot ne bo zahtevna. Zbor bo ob 9. uri 
pred Domom upokojencev Naklo.

Pohod do koče ob Savi
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi svoje člane na 
pohod do koče ob Savi, ki bo v soboto, 12. oktobra. Zbor 
pohodnikov bo ob 8. uri pri domu krajanov na Kokrici. Do 

izhodišča na Okroglem se boste zapeljali s svojimi avtomo-
bili. Pohod bo ob vsakem vremenu.

Spominski pohod na Zelenico
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v četrtek, 31. oktobra, 
vabi na tradicionalni spominski izlet na Zelenico, v spomin 
na ponesrečene dijake in učitelje takratne IKŠ Iskra, ki jih 
je januarja 1977 zasul plaz. Hoje bo vsaj za dve uri in pol, v 
primeru dogovorjenega nadaljevanja skupne hoje oz. hoje 
posameznih skupin pa tudi več. Pot do Zelenice ni zahtevna. 
Prijave in informacije: v pisarni društva v Iskri Labore ob sre-
dah med 17. in 18. uro ali pri vodnikih. Ob prijavi navedite, ali 
ste pripravljeni udeležence pohoda, ob nadomestilu, peljati 
s svojim avtom. V primeru, da boste prišli na Ljubelj direk-
tno, počakajte na skupni začetek pohoda približno ob 8.15.

Izlet v Pokljuško sotesko
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 26. oktobra, 
vabi na izlet v Pokljuško sotesko. Na pot se boste podali iz 
Zg. Gorij. Nezahtevne zložne hoje bo za dobre tri ure. Pone-
kod je potreben zanesljiv korak. Prijave: v društveni pisarni 
ob sredah med 17. in 18. uro ali na TRR društva do vključno 
srede, 23. oktobra. Informacije dobite pri vodniku Milanu 
Čeliku na tel. 031 418 146.

OBVESTILA
Gelike vabijo medse
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor – sekcija za roč-
na dela Gelike sporoča, da je konec počitnic in se v oktobru 
srečujejo vsak torek od 18. do 20. ure v prostorih društva. 
Ljubitelje in ljubiteljice ročnih del vabijo v svojo družbo.

PREDAVANJA
Energija bosanskih piramid
Žiri – V Kinodvorani Žiri bo 23. oktobra ob 18. uri predavanje 
dr. Semirja Osmanagicha Energija bosanskih piramid. Svoje 
mesto si lahko zagotovite na tel. št. 040 836 500, Irma, ali 
040 212 983, Denis, ali na e-poštni naslov irma.dolinar@
gmail.com.

Ni planeta B
Kranj – V prostorih Trainstation Subarta na Kolodvorski 8 
bodo v okviru projekta Ni planeta B naslednja predavanja: v 
torek, 8. oktobra, ob 19. uri: Igor Jelovčan: Hiše iz naravnih 
(dostopnih) materialov; v sredo, 9. oktobra, ob 19. uri: delav-
nica Mladi za podnebno pravičnost; v četrtek, 10. oktobra, 
ob 18. uri: Veganska kuhinja; ob 19. uri: Matevž Jeran: Čas je 
za novo prehransko politiko.

KONCERTI
Koncert skupine Divanhana
Jesenice – V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice bo v četrtek, 
10. oktobra, ob 19.30 koncert bosanske skupine Divanhana.

Šenčurska glasbena srečanja
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur in Občina Šenčur 
vabita na 9. koncert Šenčurska glasbena srečanja v petek, 
11. oktobra, ob 19. uri v Domu krajanov Šenčur. Nastopili 
bodo: ansambel Viharnik, ansambel Fantov 5 s tercetom iz 
Letnega gledališča Studenec, Trio Joži (ljudska glasba) in 
humorist Konrad Pižorn - Kondi. Povezovalca koncerta bos-
ta Majda Grošelj in Miro Erzin.

Tebi pojem
Olševek – Glasbeno društvo sveti Mihael Olševek vabi v so-
boto, 12. oktobra, ob 17. uri v cerkev sv. Mihaela na koncert z 
naslovom tebi pojem. Sodelovali bodo: OPZ Mladi upi, KPZ 
Gallus Kranj in CeMePZ Sv. Mihael.

RAZSTAVE
 

Razstava tečajnikov študijskega modnega risanja 
in slikanja
Bled – V petek, 4. oktobra, bo ob 19. uri v Knjižnici Blaža 
Kumerdeja Bled odprtje razstave tečajnikov študijskega mo-
dnega risanja in slikanja. Predstavljajo se tečajnice in tečaj-
niki, ki so hodili na predpriprave na sprejemne izpite različ-
nih fakultet. Razstava bo na ogled od do 31. oktobra.

PREDSTAVE

Striptiz
Tržič – V petek, 11. oktobra, bo ob 20. uri v Kulturnem centru 
Tržič nastopil Matjaž Javšnik s komedijo Striptiz.

Malomeščanska svatba
Visoko – Kulturno umetniško društvo Valentin Kokalj Viso-
ko vabi na ogled abonmajske predstave za abonma in izven 
Malomeščanska svatba, komedije v izvedbi KUD Mozirje 
Gledališče mozirsko. Predstava se bo v soboto, 12. oktobra, 
ob 19.30 začela v Domu krajanov Visoko.

Moja luna
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled otroške predstave Moja 
luna v izvedbi gledališča Pravljičarna. Predstava se bo jutri, 
v soboto, 12. oktobra, začela ob 10. uri v Domu krajanov 
Visoko.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

Čas, v katerem 
novorojenček 
postane živahen 
otrok, je poln 
presenečenj, 
prvih preizkušenj 
in navdušenja. 
Vse te trenutke 
lahko ohranimo 
tako, da jih 
zapišemo v 
album, ki bo 
trajen spomin na 
začetek življenja. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

14,99Trda vezava
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GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo) dolžine od 
9 do 11 m (tudi neobeljene), SES,  
d.o.o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596 19002621

KURIVO
PRODAM

BUKOVA drva, možna dostava, tel.: 
041/873-887 19002656

SUHA bukova ali mešana drva, mo-
žna dostava, cena po dogovoru, tel.: 
051/412-165 19002651

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 19002607

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19002657

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

ROBIDE, maline, jagode, ki 2-krat 
rodijo, razne trajnice, ugodno, tel.: 
031/228-235 19002655

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210 
 19002644

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 
 19002606

PRIDELKI
PRODAM

3 HA 3. košnje travnika, Otoče, tel.: 
031/505-087 19002652

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BELEGA kozla brez rogov, tel.: 04/51-
41-297, 051/392-628 19002647

ČB bikca in teličko, stara 14 dni, tel.: 
04/25-03-043, 031/210-494 
 19002649

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste pred nesnostjo in KG beli 
piščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 19002590

NEKAJ ovac JSR, primerne so za na-
daljno rejo, tel.: 04/57-25-623  
 19002648

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Janez Pernuš
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Elektro Gorenjska, d. d.

OSMRTNICA

V žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
da nas je v 86. letu starosti za vedno zapustil naš dragi

Franjo Radikovič
ključavničarski mojster iz Kranja

Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 9. oktobra 2019, ob 15. uri 
na pokopališču v Preddvoru. Žara pokojnika bo na dan pogreba 
od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.
Ohranimo dragega pokojnika v lepem spominu. 

Žalujoči: žena Zalka, sin Franjo s Katjo, vnukinji Sara in Hana, 
brat Štefan z ženo Miro in ostali sorodniki
Kranj, 4. oktobra 2019

Rezultati 80. kroga – 6. oktobra 2019
1, 7, 8, 11, 20, 27, 38 in 19

Loto PLUS: 8, 9, 18, 22, 28, 31, 39 in 16
Lotko: 7 2 4 9 8 7

Sklad 81. kroga za Sedmico: 460.000 EUR
Sklad 81. kroga za PLUS: 1.600.000 EUR
Sklad 81. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

KUPIM

PAŠNO telico – mlado kravo simental-
ko, brejo 9 mesecev, tel.: 04/58-06-
157, 041/890-742 19002646

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO osebo z osnovnim tehničnim 
znanjem za pomoč v delavnici v času 
jesenske menjave pnevmatik. Možnost 
kasnejše redne zaposlitve. Boltez, 
d.o.o., C. Staneta Žagarja 58c, Kranj, 
tel.: 041/647-509  
 19002653

IŠČEM

IŠČEM DELO – kot negovalka starej-
ših, lahko tudi 24 ur, tel.: 070/285-
634 19002650

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 19002594

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacijo plesni, dekorativne omete in 
opleske vam nudi Pavec Ivan, s.p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909  
 19002445

BELJENJE – Najcenejše in kvalitetno 
beljenje na Gorenskem, samo 1,70 
EUR, 2-krat pobeljeno, z materialom. 
Pokličite za brezplačen ogled in izme-
ro. Korošec Mateja, s.p., Glavarjeva 
75, Komenda, tel.: 068/137-109 
 
 19002447

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19002591

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključna gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163 
 19002595

RAZNO
PRODAM

SKRINJO, 50 EUR, šivalni stroj z oma-
rico, 50 EUR, in Tisan oljni gorilec, 35 
EUR, tel.: 030/348-890  
 19002658

IŠČEM

ČE podarite stare računalnike, mobilne 
telefone, akomulatorje, pipe ... pokliči-
te, tel.: 030/637-534 19002654

www.gorenjskiglas.si

Kranj – V nedeljo, 13. oktobra, bo na Ponikvi in Slomu, roj-
stnem kraju Antona Martina Slomška, zavetnika kmetov, slo-
venskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, vseslovensko 
srečanje kmetov. Srečanje se bo začelo v cerkvi sv. Martina 
na Ponikvi, kjer bo opoldne mašo daroval ljubljanski nadškof 
in metropolit msgr. Stanislav Zore, sodeloval pa bo tudi evan-
geličanski škof Geza Filo. Srečanje se bo nadaljevalo s slav-
nostno akademijo pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu, 
kjer bo osrednji gost pisatelj, publicist in popotnik Ivan Sivec. 
V Slomškovi rojstni hiši bo na ogled razstava o Slomšku in 
o življenjski poti Franca Lombergarja, pionirja sadjarjenja 
v Sloveniji ter misijonarja sadjarskega znanja. Pri izvedbi 
srečanja poleg Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so-
delujejo Občina Šentjur pri Celju, Župnija Ponikva in številni 
prostovoljci. Iz nekaterih območnih enot kmetijsko-gozdar-
ske zbornice, med njimi tudi iz kranjske, bodo organizirali 
na srečanje brezplačni avtobusni prevoz. V kranjski enoti 
zbirajo prijave do četrtka, 10. oktobra, oziroma do zasedbe 
avtobusa na telefonski številki 04/280 46 24.

Gorenjci organizirano na srečanje kmetov
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Anketa

Drago Goropečnik,  
Depala vas:

Tokrat na sejmu nisem zara-
di kmetijske mehanizacije, 
ampak predvsem zato, ker 
nameravam zamenjati peč za 
ogrevanje. Pa tudi sicer sem 
na sejmu reden gost.

David Fonda, Trst:

Za nas je komendski sejem 
bolj zanimiv kot radgonski, 
saj so stroji tukaj bolj primer-
ni za manjše kmetije, zato re-
dno vsako leto pridemo sem. 
Vedno tudi kaj kupimo. 

Albina Reberšak, Lesično:

Z možem greva skoraj vsa-
kič na sejem v Gornjo Rad-
gono in Komendo. Tokrat 
ne nameravava kupiti niče-
sar posebnega, prišla sva le 
pogledat, kaj je novega, in se 
sprehodit po sejmu.

Vanja Buh, Hlavče Njive:

Kar redno pridem na sejem, 
malo zaradi otrok, da vidijo 
mehanizacijo, pa tudi zaradi 
sebe, saj je ponudba vsakič 
pestra. Lani smo sicer tudi 
kupovali, letos pa bolj iz ra-
dovednosti.

Aleš Senožetnik

Jesenski kmetijski sejem, ki 
se je minuli konec tedna od-
vijal v Komendi, je tudi tokrat 
privabil številne obiskovalce 
iz vse Slovenije pa tudi iz 
tujine. Nekaj naključnih obi-
skovalcev smo povprašali po 
njihovih vtisih.

Foto: Tina Dokl

Zadovoljni s 
ponudbo sejma

Vinko Drozg,  
Šmarje pri Jelšah:

Ponudba je odlična, še po-
sebno za manjše kmete se 
najde veliko zanimivega. Z 
veseljem pridem, čeprav le-
tos bolj iz radovednosti, saj 
ne načrtujem večjih nakupov.

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Aleš Senožetnik

Komenda – Jesenski kmetij-
sko obrtni sejem v Komen-
di je minuli konec tedna pri-
vabil okoli sedemsto razsta-
vljavcev, ki so dodobra na-
polnili osem velikih šoto-
rov in petdeset tisoč kvadra-
tnih metrov zunanjih povr-
šin na območju komendske-
ga hipodroma. Kot je po-
vedal predsednik Konjeni-
škega kluba Komenda Loj-
ze Lah, so tudi letos poseb-
no skrb namenili kmetij-
stvu, ki je rdeča nit sejma že 

od začetka. V času, ko v hri-
bovite predele vse bolj vsto-
pa tudi kmečki turizem, je 
marsikje premalo možnosti 
za strojno obdelavo, je pou-
daril Lah. »Tu bi bile potreb-
ne tudi državne spodbude in 
olajšave za lažje delo,« je po-
vedal Lah in dodal, da bi »več-
ji poudarek morali namenja-
ti mladim družinam, ekološ-
kemu kmetovanju, pridelavi 
in predelavi, kmečkemu tu-
rizmu in s tem v zvezi pro-
metu, varnosti …«

Osrednji med sicer števil-
nimi gosti, ki so se v petek 

udeležili slavnostnega od-
prtja, je bil predsednik vla-
de Marjan Šarec, ki je pou-
daril, da je kmetijstvo v Slo-
veniji pomembna panoga, 
čeprav se mnogi tega ne za-
vedajo. Poudaril pomen viš-
jega nivoja samooskrbe. »Po-
membno je, da se začnemo 
zavedati, da je tisto, kar je pri-
delano doma najbolj zdravo 
in da tudi s tem, ko jemo do-
mačo hrano, pomagamo slo-
venskim pridelovalcem,« je 
dejal Šarec, ki je opozoril na 
problem visoke povprečne 
starosti slovenskega kmeta, 

ki je 57 let. Kot je dejal, je tre-
ba kmetije predajati pravi 
čas, kmete pa usposabljati in 
izobraževati. Med težavami 
slovenskih kmetov pa je pou-
daril tudi birokracijo, ki je po 
njegovih besedah včasih po-
polnoma nerazumna, evrop-
ski razpisi pa zahtevni. Kot 
je dodal, izzivov na področju 
kmetijstva ne bo zmanjkalo, 
se jih pa v vladi na čelu z mi-
nistrico za kmetijstvo Ale-
ksandro Pivec zavedajo in se 
z njimi spopadajo. 

Sejem je obiskal tudi dr-
žavni sekretar na ministr-
stvu za kmetijstvo dr. Jože 
Podgoršek, ki je poudaril 
potrebo po večji uporabi so-
dobnih informacijskih teh-
nologij v kmetijstvu, ki ne 
smejo imeti negativnih pos-
ledic za okolje: »Z inovaci-
jami in uporabo digitalnih 
tehnologij se lahko hitreje 
odzivamo in soočamo s po-
sledicami klimatskih spre-
memb, tako na strani blaže-
nja kot tudi prilagajanja na 
potencialne posledice.«

V treh sejemskih dneh 
je bil obiskovalcem poleg 
pestre sejemske ponudbe na 
voljo tudi zanimiv spremlje-
valni program, različna pre-
davanja in predstavitve, tako 
zabavne kot tiste z izobraže-
valno vsebino. 

Šarec za višjo samooskrbo
Šarec se je na komendskem sejmu zavzel za višjo samooskrbo slovenskega kmetijstva, poudaril pa je 
tudi problem prepoznega predajanja kmetij mlajšim prevzemnikom.

Sejem si je ogledal tudi predsednik vlade Marjan Šarec. / Foto: Tina Dokl

Danes bo pretežno jasno, jutro bo hladno. Jutri bo sprva še 
precej sončno, popoldne pa se bo pooblačilo, v Bohinju bo 
možen rahel dež. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. V noči na 
četrtek se bodo padavine razširile in okrepile. V četrtek bo 
oblačno, občasno bo še rahlo deževalo.

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

Vsem, ki ste pomagali reše-
vati v požaru v soboto, 21. 9. 
2019, se iskreno zahvaljujemo. 
Hvala gasilcem GARS Kranj, 
PGD Šenčur, Voklo, Srednja 
vas, Hotemaže, Olševek in 
Prebačevo - Hrastje. Veliko 
pomoči so prispevali tudi pri-
jatelji, sosedje in sodelavci, ki 
so nam pomagali pri čiščenju 
poškodovanega dela gospodar-
skega poslopja. Vsem iskrena 
hvala.

Družina Mrkun

Zahvala

Janez Kuhar

Trata – Na kmetiji Cirila in 
Jelke Grilc na Trati pri Vele-
sovem, po domače Pr' Tra-
tarju, gojijo buče za krmo 
živalim že okoli dvajset let. 
Lani je najtežja buča tehta-
la 196 kilogramov, letos pa 
kar 220 kilogramov. Dru-
ga najtežja je bila težka 199 

kilogramov, tretja 185, pre-
ostalih pet pa vsaka od 130 
do 165 kilogramov. Kot pra-
vi Ciril, je tudi letos njivo 
pognojil le s hlevskim gno-
jem, vsak drugi dan pa je bu-
čam pripeljal dva tisoč litrov 
vode. Sicer pa Ciril v pros-
tem času izdeluje lesene 
sklede, doma pa melje tudi 
ajdo.

Najtežja buča tehta dvesto 
dvajset kilogramov

Buče velikanke pred domačijo Cirila Grilca  

Kamnik – Občina Kamnik je za izvajalca gradnje prvega par-
kirišča P+R v občini, ki bo v neposredni bližini končne žele-
zniške postaje Graben na Tunjiški cesti, izbrala Gorenjsko 
gradbeno družbo. Ta bo parkirišče, na katerem je predvidenih 
45 parkirnih prostorov, uredila po pogodbeni ceni 243.900 
evrov. Parkirišče bo namenjeno dnevnim migrantom, ki de-
lajo v Ljubljani, občani pa bodo na njem lahko parkirali av-
tomobile ali kolesa.

Parkirišča bo gradila Gorenjska gradbena družba

Kranj – Predstavnice go-
renjskih društev kmečkih in 
podeželskih žena se bodo v 
četrtek, 10. oktobra, zbrale 
na vsakoletnem srečanju. Na 
turistični kmetiji Pri Marku v 
Crngrobu bodo prisluhnile 
pozdravnim nagovorom in 
poskusile značilno loško jed, 
si v Dorfarjah na Cofovi kme-
tiji ogledale predelavo mleka 
in pokusile njihove mlečne 
izdelke, si v Škofji Loki ogle-
dale staro mestno jedro in na 
Kožuhovi kmetiji pri Svetemu 
Florijanu še predelavo sadja 
in mleka.      

Srečanje kmečkih žena


