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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 17. oktobra 2017

Leto LXX, št. 83, cena 1,85 EUR                   Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

Rešitev tudi višje  
parkirnine 
Za omejitev motornega prometa 
na območju Triglavskega naro-
dnega parka bodo potrebni tudi 
nekateri drastični ukrepi, so ugo-
tavljali ne okrogli mizi o proble-
matiki prometa v naravovarstveno 
zaščitenih območjih. 
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AKTUALNO

Po seji poklical policijo
Devet podjetij v tržiški občini ni 
plačevalo odvoza poslovnih od-
padkov. O tem so razpravljali tudi 
na občinskem svetu, svetnik Kle-
men Belhar pa je zaradi domnev-
nega verbalnega nasilja policiji pri-
javil podžupana Dušana Bodlaja.

3

KRONIKA

Hranilnica toži  
svojega ustanovitelja
Hranilnica Lon od svojega idejne-
ga očeta Slavka Erzarja in še dveh 
nekdanjih nadzornikov zahteva 111 
tisoč evrov odškodnine. 

12

ZANIMIVOSTI

Z belo palico  
ob ovirah v mestu 
Petnajsti oktober je mednarodni 
dan bele palice, prepoznavnega 
pripomočka slepih ljudi. Ob tej 
priložnosti je Medobčinsko dru-
štvo slepih in slabovidnih Kranj 
pripravilo sprehod članov z belo 
palico.

22

VREME

Danes in jutri bo pretežno 
jasno. Zjutraj in dopoldne 
bo po nižinah megla.  
V četrtek se bo od zahoda 
postopno pooblačilo.

6/21 °C
jutri: pretežno jasno

Suzana P. Kovačič

Begunje – V 117-letni tradi-
ciji časnikarstva na Gorenj-
skem pripada sedemdeset-
letnemu Gorenjskemu gla-
su prvo mesto in težko je ver-
jeti, da bi ga še kdo prehitel, 
saj časopisi danes spadamo 
med klasične medije. Prva 
številka je izšla oktobra 1947 
z imenom Naše delo, po letu 
dni, prav tako oktobra, se je 
časopis preimenoval v Go-
renjski glas. Za dan izida je 
bil tedaj izbran četrtek. To-
rej niti ni naključje, da smo 

jubilantu nazdravili oktobra, 
in to prav na četrtek. Župa-
ne, poslovne partnerje, nek-
danje sodelavce, prijatelje 
smo sedanji sodelavci pova-
bili v gostišče Avsenik v Be-
gunje, kar tudi ni naključje, 
saj nas z družino Avsenik po-
vezuje dolgoletno prijatelj-
stvo, stkano v glasbi in zapi-
sano v novinarski besedi. 

Odgovorna urednica in di-
rektorica Gorenjskega gla-
sa Marija Volčjak je poseb-
no priznanje podelila Cve-
tu Zaplotniku, ki je pri Go-
renjskem glasu zaposlen že 

36 let. Njegovo novinarsko 
in uredniško delo je zelo ob-
sežno. Vedno znova se izka-
že kot zelo dober urednik, 
ki mu niso blizu napihnje-
ne zgodbe, temveč spodbu-
ja objektivnost, kakovost in 
dialog. 

In lahko si predstavljate, 
koliko dogodivščin in anek-
dot se je v teh desetletjih pri-
petilo novinarjem in dru-
gim sodelavcem Gorenjske-
ga glasa pri delu, na terenu, 
pri pisanju ...

Za vas beležimo čas že sedemdeset let
Sedemdeset let rednega izhajanja časopisa Gorenjski glas pomeni na tisoče 
strani novic in zgodb, ki so zaznamovale čas Gorenjcev. Najboljša zgodovina 
so stari časopisi, pravi Ivan Sivec, prihodnost pa zagotavlja, kot dodaja 
Marija Volčjak, dobra in resna vsebina Gorenjskega glasa tako v časopisni 
kot elektronski obliki. Jubileju v čast smo nazdravili v gostišču Avsenik.

Odgovorna urednica in direktorica Gorenjskega glasa Marija Volčjak je posebno priznanje 
ob 70-letnici Gorenjskega glasa podelila uredniku Gorenjskega glasa in namestniku 
odgovorne urednice Cvetu Zaplotniku. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli teden je pod-
jetje Domplan zaključilo do-
brih osemsto tisoč evrov vre-
dno investicijo v kotlovnici v 
Šorljivem naselju v Kranju, 
kjer so obnovili tudi celotno 
toplovodno omrežje. Ogre-
valni sistem je bil v okviru 
izgradnje naselja zgrajen v 
šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja in je v lasti etažnih 
lastnikov vseh objektov, ki 
so nanj priključeni.

Mnogi od njih, ki so se 
minuli petek udeležili slove-
snega odprtja, so bili dobre 
volje, najbolj nasmejan pa je 
bil predsednik Kurilnega od-
bora Peter Drinovec. 

Ogrevanje po prenovi bo cenejše
V Šorlijevem naselju v kranjski Krajevni skupnosti Vodovodni stolp se bodo po prenovi kotlovnice in 
toplovodnega omrežja greli okoli dvanajst odstotkov ceneje.

Predsednica Krajevne skupnosti Vodovodni stolp Nada Mihajlović, nagrajenci Nenad Savič, 
Matjaž Iglič, Janez Vilfan in Peter Drinovec, župan Boštjan Trilar in direktorica Domplana 
Vera Zevnik / Foto: Tina Dokl43. stran
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Priloga:

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Danes se 
v Kranjski Gori začenjajo 
Dnevi slovenskega turizma, 
osrednji strokovni dogodek 
na področju turizma pri nas. 
Kot poudarjajo organizator-
ji, so prireditev pripravili v 
skladu s strateško usmeritvi-
jo povezovanja pri razvoju in 

trženju turizma z vsemi ve-
čjimi partnerskimi ustano-
vami s področja turizma v 
Sloveniji. V okviru priredi-
tve se bodo zvrstili različni 
dogodki, med njimi gostin-
sko-turistični zbor, priredi-
tev Moja dežela – lepa in go-
stoljubna in Slovenski turi-
stični forum. 

Dnevi slovenskega 
turizma
Osrednji strokovni dogodek s področja turizma 
letos gosti Kranjska Gora. Letno srečanje 
turističnih delavcev se začenja danes, jutri 
podelitev najvišjih priznanj v turizmu.

46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IVANA KERN z Golnika.

AKTUALNO info@g-glas.si

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Muzikal Mamma Mia! prihaja v Medvode

Romantično zgodbo, polno optimizma in življenjske energije, 
ki se odvija na grškem otoku, pod režiserskim vodstvom Juga 
Radivojevića na odru izvaja 41-članska zasedba: Simona Vodo-
pivec Franko, Alenka Godec, Damjana Golavšek, Uroš Smolej/
Jure Sešek, Gojmir Lešnjak - Gojc/Jaša Jamnik, Marjan Bunič, 
Lina Rahne/Veronika Kozamernik/Lea Bartha Pesek, Matjaž 
Kumelj ter mnogi drugi. Muzikal si lahko ogledate v Športni 
dvorani v Medvodah v nedeljo, 5. novembra 2017, ob 18. uri. 
Abbine večne glasbene uspešnice ob izjemnih koreografijah 
Mojce Horvat ter pod dirigentsko taktirko maestra Patrika 
Grebla zaživijo v slovenskem jeziku, za kar je z odličnimi pre-
vodi poskrbel glasbenik in kantavtor Tomaž Domicelj.

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Katera glasbena skupina iz sedemde-
setih let je prepevala pesmi, ki jih pojejo v muzikalu Mamma 
Mia!? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 23. 
oktobra 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 10. oktobra, prejme  
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija Janez Repe iz 
Zgornjih Gorij. Nagrajencu čestitamo!

Matevž Pintar

Golnik je povezan z med-
krajevnimi in lokalnimi av-
tobusnimi linijami. V tokra-
tni anketi nas je zanimalo, 
kako so krajani zadovoljni z 
avtobusnimi povezavami. V 
šolah in vrtcih v mesecu no-
vembru otrokom pripravijo 
Tradicionalni slovenski zaj-
trk. Skupaj z medom, ki ga 
proizvedejo slovenske če-
bele, se jim ponudi tudi slo-
venski kruh, mleko, maslo 

in jabolka. Sodelujoče smo 
vprašali, ali podpirajo takšne 
projekte. Gorenjski glas v so-
delovanju z Mestno občino 
Kranj izdaja časopisno prilo-
go Kranjske novice, ki jo kra-
jani Golnika brezplačno prej-
mejo v svoj nabiralnik. Vpra-
šali smo jih, kako pogosto jo 
prebirajo. V anketi je sodelo-
valo 82 poklicanih.

Petina vprašanih je zelo 
zadovoljnih z avtobusnimi 
povezavami, 12 odstotkov je 
zadovoljnih in 24 odstotkov 

je z avtobusnimi povezava-
mi nezadovoljnih. Na vpra-
šanje ni znalo odgovoriti 43 
odstotkov vprašanih, saj av-
tobusnega prevoza ne upo-
rabljajo.

Večina podpira projekte, 
kot je Tradicionalni sloven-
ski zajtrk, le eden od vpraša-
nih projekta ne podpira.

Kranjske novice redno 
prebira 68 odstotkov sodelu-
jočih, 18 odstotkov jih prebi-
ra občasno, dva odstotka red-
ko, 11 odstotkov sodelujočih 

pa Kranjskih novic ne bere. 
Med najpogostejšimi razlo-
gi, zakaj Kranjskih novic ne 
berejo pogosteje, so največ-
krat navedli pomanjkanje 
časa.

Lepo se zahvaljujemo 
vsem, ki ste si vzeli čas za 
našo anketo. Če bi želeli Go-
renjski glas redno prebirati, 
nas lahko pokličete v kontak-
tni center invalidskega pod-
jetja v Škofjo Loko na števil-
ko 04/51 16 440 in si ob na-
ročilu izberete eno od daril.

O avtobusnih povezavah na Golniku

Mateja Rant

Lesce – Povečan turistični 
obisk v letošnji poletni sezo-
ni je tudi v gorenjskih turi-
stičnih središčih s seboj pri-
nesel povečan promet, kar 
vpliva na obremenjenost 
okolja in narave. Obmo-
čje Triglavskega narodnega 
parka (TNP) je eno turistič-
no najbolj obleganih v drža-
vi, opozarjajo v AAG. Ob 
tem opažajo, da širša javnost 
opozoril o preobremenje-
nosti okolja in možnih ukre-
pih za zaščito okolja ne do-
jema kot sredstva za zaščito 
narave, temveč kot napad na 
pravico do svobode gibanja 
in dostopanja do naravnih 
znamenitosti. Zato so tudi 
udeleženci okrogle mize po-
udarili, da bo najprej treba 
spremeniti miselnost ljudi.

Na problematiko poveča-
nega prometa tudi v nara-
vovarstveno zaščitenih ob-
močjih okoljske organiza-
cije opozarjajo že dlje časa 
in tako so že pred leti zače-
li razmišljati o zaporah ozi-
roma omejitvah motornega 
prometa v alpskih dolinah. 
Kljub vsem opozorilom pa 
se obremenitev okolja s pro-
metom ne zmanjšuje, am-
pak celo povečuje. Tega pro-
blema se zavedajo tudi v jav-
nem zavodu TNP, je priz-
nal predsednik sveta TNP 

Bojan Dejak. »Kar opažam 
tudi skozi svoje okno, zah-
teva takojšnje ukrepanje, si-
cer bodo stvari postale neob-
vladljive.« Takega porasta 
obiska po njegovih besedah 
niso predvideli niti v zakonu 
o TNP niti v načrtu upravlja-
nja TNP. »Predvideni ukre-
pi sicer niso nezadostni, 
niso pa pravilno strukturi-
rani. Temu področju bo tre-
ba v načrtu upravljanja dati 
večjo veljavo.« Vse ukrepe, 
tudi morebitno omejevanje 
prometa in uvedbo plačilnih 
sistemov pa bi bilo treba po 
njegovem sprejeti v sodelo-
vanju med javnim zavodom 
in lokalnimi skupnostmi. 

Slednje so se letos pole-
ti vsaka po svoje spopadale 
s povečanim obiskom. Da-
rinka Maraž Kikelj z Obči-
ne Bohinj je poudarila, da 

se zavedajo problema obre-
menjenosti jezerske sklede, 
trajnostna mobilnost pa je 
zapisana v vseh ključnih do-
kumentih njihove občine. 
»Sedanji prometni režim 
ni trajnosten, saj imamo 
več kot devetdeset odstotkov 
parkirnih mest na območju 
jezera. To je spodbudilo raz-
mišljanje, da bodo potrebni 
bolj rigorozni ukrepi.« Bolj 
drastične ukrepe pri omeje-
vanju prometa predlaga tudi 
nekdanja direktorica zavoda 
TNP Marija Vičar, ki rešitev 
vidi v uvedbi cestnin in po-
višanju parkirnin. »Določe-
na območja, recimo dolino 
Vrat ali Vršič, bo v prihod-
nje verjetno treba tudi zap-
reti za večje količine obisko-
valcev in obisk razporedi-
ti v daljšem časovnem okvi-
ru.« S tem se je strinjal tudi 

podžupan Občine Kranjska 
Gora Bogdan Janša. »Obisk 
motoriziranih vozil v dolini 
Vrat je letos podiral vse re-
korde in posledice so kata-
strofalne,« je opozoril in do-
dal, da se je treba zavedati, 
da vstop v dolino predstavlja 
nadstandard in bi moral biti 
tako tudi ovrednoten. 

Tudi po prepričanju Ma-
teja Ogrina iz društva za 
varstvo Alp Cipra Slovenija 
bi se morali zavedati, da je 
dostopanje z vozili v osrčje 
TNP nadstandard, ki ga je 
treba plačati. »Iz tujine poz-
namo primere gorskih vasi 
brez avtomobilov, kjer traj-
nostno mobilnost tržijo kot 
dodano vrednost turizmu,« 
je navedel primer dobre pra-
kse in dodal, da urejati pro-
met ni znanost, je pa zahtev-
no politično početje.  

Rešitev tudi višje parkirnine
Za omejitev motornega prometa na območju Triglavskega narodnega parka bodo potrebni tudi nekateri 
drastični ukrepi, so ugotavljali ne torkovi okrogli mizi o problematiki prometa v naravovarstveno 
zaščitenih območjih, ki jo je pripravilo društvo za varstvo okolje Alpe Adria Green (AAG).

Na fotografiji od leve proti desni: moderator okrogle mize Tony Mlakar in sogovorniki 
Marija Vičar, Matej Ogrin, Bogdan Janša, Darinka Maraž Kikelj in Bojan Dejak

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Poteka še zadnji teden 
volilne kampanje za volitve 
predsednika države, ki bodo 
v nedeljo, 22. oktobra. Kandi-
datov je devet in smo jih imeli 
priložnost spoznati na neka-
terih soočenjih v javnih me-
dijih, smehljajo se nam s pla-
katov, največ energije pa so 
usmerili na neposreden stik 
z volivkami in volivci.  

Tako predsednik republi-
ke Borut Pahor nadaljuje 
svoje pohode Po dolgem in 
počez po Sloveniji. V sobo-
to je iz Kamnika skozi Šmar-
co, Mengeš in Trzin krenil v 
Ljubljano. Kandidatka Ljud-
mila Novak se je v soboto 
med drugim mudila v Dom-
žalah, predsedniška kandi-
datka Romana Tomc pa je v 
nedeljo obiskala Kranj. Ob 
stojnici na Prešernovi uli-
ci so se volivci srečali s kan-
didatko ob zajtrku, zatem je 

obiskala Rateški smn´j, ki 
ga prireja Turistično dru-
štvo Rateče - Planica, obisk 
na Gorenjskem pa končala v 
Nordijskem centru v Planici 
skupaj s podpredsednikom 
stranke Milanom Zverom.

Predsedniški kandidati 
imajo čas, da prepričajo vo-
livce, samo še do vključno 
petka, v soboto in nedeljo je 
namreč volilni molk. Najbolj 
prepričani volivci in tisti, ki 
se na dan splošnega glasova-
nja v nedeljo ne bodo mogli 
udeležiti volitev, pa bodo svoj 
glas za prihodnjega predse-
dnika države lahko oddali na 
predčasnem glasovanju na 
sedežih volilnih komisij od 
danes, 17. oktobra, do vključ-
no četrtka, 19. oktobra. Če 
22. oktobra še ne bomo dobi-
li predsednika države, bo 12. 
novembra drugi krog volitev, 
v katerem se bosta pomerila 
kandidata, ki bosta v prvem 
krogu dobila največ glasov.

Zadnji teden pred 
volitvami 
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Zaradi ureza v prst s pa-
pirjem, izpadanja las, 
zaprosila za bolniški 

dopust naj človek res ne bi 
šel v ambulanto nujne medi-
cinske pomoči (ANMP). Tak 
nenujni obisk jemlje čas, ki je 
v osnovi namenjen življenjsko 
ogroženim ljudem. Spom-
nim se gospe, ki je ambulanto 
večkrat zahajala, danes vem, 
da je bila za to kriva osamlje-
nost, a je nekomu morala po-
tožiti. In zdravnik jo je moral, 
če ji že drugi niso, prisluhniti 
vsaj za nekaj minut. Včasih je 
laična presoja, kako resno je 
obolenje, tudi težka, saj veči-
na nas nima ustreznega zna-
nja s področja medicine. Pri 
tem mi pride na misel vnetje 
slepiča, iz izkušnje lahko po-
vem, da je bilo, tudi zaradi ne 
povsem izrazitih predhodnih 
znakov, tik pred zdajci. In ta 
vmesni tik pred zdajci do nuj-
ne operacije slepiča je bil ravno 
obisk urgence. Poznam mla-
deniča, ki se v splošnem raje v 
velikem loku ogne zdravniku, 
a mu je ob koncu tedna v zelo 
kratkem času tako nenormal-
no oteklo področje vratu, da bi 
se ga človek ustrašil. Začuda 
se je še sam ustrašil in se od-
peljal na urgenco, kjer pa je bil 
malce okregan. Stanje ni bilo 
nujno, krivo je bilo (samo) 
vnetje podušesne slinavke. Kje 
je torej meja laične zdrave pre-
soje, kdaj na urgenco in kdaj 
vendarle počakati na termin 
pri izbranem osebnem zdrav-
niku? Koliko se znati tudi 
(samo)opazovati?

Kot zadovoljiva rešitev se 
je pokazala triaža, to je raz-
vrščanje bolnikov glede na 
stopnjo nujnosti obravnave, 
kot imajo to npr. že urejeno v 
Urgentnem centru na Jeseni-
cah. Bolnike, ki so označeni z 
rdečo, pregledajo takoj, saj so 
življenjsko groženi ... v zadnji, 
zeleni in modri kategoriji bol-
niki na pregled čakajo največ 
120 oz. 240 minut. Prav teh 
bolnikov je največ, pa se za 
nenujno stvar še splača čakati 
toliko časa? Triaža v kranjski 
ANMP še ni na voljo, za to 
mora pogoje zagotoviti drža-
va. Pravila zdravstvene za-
varovalnice celo predpisujejo, 
da so bolniki, ki niso nujni in 
gredo na pregled k zdravniku, 
ki ni njihov izbrani zdravnik, 
samoplačniki. Ni mi še prišlo 
na uho, da bi na urgencah 
izstavljali račune.

Vprašanje je tudi, ali ljudje 
res prihajajo na urgenco po 
nepotrebnem ali pa jo izkori-
ščajo, ker preostali zdravstve-
ni sistem ne deluje dobro? Za 
primer bom dala zlaganje 
kock. Če smo spodnje kocke, 
temelje, slabo postavili, je 
velika verjetnost, da se kocke 
zrušijo. Temelj v zdravstve-
nem sistemu je vsaj zame 
osebni zdravnik za odrasle in 
pediater za otroke, a s preveč 
opredeljenimi bolniki in zato 
premalo časa zanje, kot po-
gosto slišimo. A če za najbolj 
temeljno ni najbolje (sistem-
sko) poskrbljeno, potem so 
tudi stabilnost, red, organizi-
ranost navzgor majavi.

(Ne)red na urgenci

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Ta je sokrajanom in 
gostom opisal pot od usta-
novitve Kurilnega odbora 
pa vse do zadnjih prenovit-
venih del, katerih končni re-
zultat je sodobna kotlovni-
ca in obnovljeno toplovod-
no omrežje. Pri tem je bilo 
glavni izvajalec del podjetje 
Domplan, ki je tudi dolgole-
tni upravnik kotlovnice.

»Čeprav smo kotlovni-
co že prenavljali, pa je seda-
nja obnova, ki je trajala zad-
nji dve leti, prva celovita po-
sodobitev tega ogrevalne-
ga sistema. Prenova kotlov-
nice je namreč zajemala iz-
vedbo gradbenih, elektro in 
strojnih del. Vgrajena sta 
bila dva toplovodna kotla, 

vsak moči 1400 kilovatov, s 
prigrajenim plinskim goril-
nikom, izvedbo dveh novih 
odvodnih dimnikov, vgra-
dnjo prenosnika toplote in 
vsega drugega. Izvedena so 
bila elektro in telekomuni-
kacijska dela, pri čemer je 
pomembno predvsem to, da 
je možen daljinski nadzor 
nad dogajanjem v kotlovni-
ci in vseh toplotnih posta-
jah,« je povedala direktorica 
Domplana Vera Zevnik in 
pojasnila, da je bilo ob tem 
po celotnem naselju zame-
njano tudi okoli 2500 me-
trov toplovoda. 

»Vrednost celotne inve-
sticije je okoli osemsto ti-
soč evrov. Približno 250 ti-
soč evrov so uporabniki 
ogrevanja v preteklih dveh 

letih prihranili v obliki vpla-
čil v sklad za investicijsko 
vzdrževanje, za preosta-
li del investicije pa je druž-
ba Domplan omogočila, da 
ga bodo poplačali v devetih 
letih, v enaki obliki in viši-
ni kot doslej. Tako se zne-
sek ogrevanja na položni-
cah ne bo povečal, temveč, 
zaradi posodobitve sistema, 
pričakujemo znižanje vari-
abilnih stroškov ogrevanja 
za okoli dvanajst odstotkov. 
Ta prihranek bodo etažni la-
stniki pri strošku čutili že 
naslednji mesec,« je pove-
dala direktorica Zevnikova 
ter se zahvalila stanovalcem 
soseske za potrpežljivost ob 
izvajanju del. Nato je podeli-
la tudi priznanja najzasluž-
nejšim za izvedbo projekta: 

Petru Drinovcu, Nenadu Sa-
viču, Matjažu Igliču in Jane-
zu Vilfanu. 

»Danes si prav posebne 
čestitke zaslužijo tudi sta-
novalci soseske, saj je bilo 
ob projektu več kot osemsto 
etažnih lastnikov enotnih. 
Le tako je bil projekt lah-
ko uspešen in danes si tako 
oni kot odgovorni pri krajev-
ni skupnosti na čelu s pred-
sednico Nado Mihajlović 
pa tudi vsi, ki so sodelovali 
pri projektu, zaslužijo prav 
posebne čestitke,« je pou-
daril župan Boštjan Trilar, 
zbrane pa je nagovorila tudi 
predsednica Krajevne skup-
nosti Vodovodni stolp Nada 
Mihajlović ter jih tudi v špor-
tni park pri šoli, kjer so pole-
ti postavili orodja za fitnes.

Ogrevanje po prenovi bo cenejše
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Novo vodstvo Komu-
nale Tržič je s pregledi ugoto-
vilo, da več podjetij in organi-
zacij v občini ni vključenih v 
sistem ločenega zbiranja po-
slovnih odpadkov, med dru-
gim podjetje Dentalna medi-
cina Sajovic, ki je v lasti sop-
roge župana Boruta Sajovi-
ca. Pri Dentalni medicini Sa-
jovic so pojasnili, da imajo 
za odvoz posebnih medicin-
skih odpadkov sklenjene po-
godbe s specializiranima za-
sebnima ponudnikoma, kar 
bo veljalo še naprej; ta stro-
šek odvoza je letos znašal ne-
kaj več kot dvesto evrov. Kot 
so še dodali, podjetje drugih 
poslovnih odpadkov nima. V 
občinskem Odloku o ravna-
nju s komunalnimi odpad-
ki pa piše, da se za povzro-
čitelja odpadkov samodejno 
šteje vsak samostojni podje-
tnik, ki opravlja dejavnost in 
razpolaga s poslovnimi pro-
stori, in vsaka pravna oseba, 
ki razpolaga s poslovnimi 
prostori. »V podjetju se od-
govornosti ne izmikamo in 
smo sprejeli tudi vključitev 
v sistem ločevanja in odvo-
za odpadkov, četudi je za vse 
poslovne odpadke v podjetju 
že poskrbljeno s specializira-
nimi ponudniki odvoza,« so 
pojasnili pri Dentalni medi-
cini Sajovic, ki je ob vključitvi 
v sistem Komunali Tržič po-
nudila plačilo stroškov za de-
setletno obdobje. Ker to ni 
mogoče, je podjetje s Komu-
nalo Tržič sklenilo dogovor o 
donaciji v vrednosti 2.909,43 
evra, kolikor bi znašal skupni 

strošek odvoza nemedicin-
skih odpadkov. Župan meni, 
da je dogovor dober zgled od-
govornega ravnanja, podjetje 
njegove soproge pa ne želi, 
da se ustvarja občutek, da so 
se izogibali plačilu. 

Razprava svetnikov

To vsebino so kot nakna-
dno točko dnevnega reda 
uvrstili na četrtkovo sejo ob-
činskega sveta. Podžupan 
Dušan Bodlaj je prepričan, 
da napaka ni bila storjena na-
merno oz. z namenom pri-
dobivanja kakršnekoli proti-
pravne premoženjske koris-
ti. Svoj pogled je predstavil 
tudi svetnik Klemen Belhar: 
»Župan je v položaju, ki mu 
omogoča, da bi Komunali Tr-
žič naročil, naj ženini ordina-
ciji ne računa odvoza odpad-
kov. Moč za kaj takega mu 
daje nenavaden in proble-
matičen Odlok o ustanovitvi 
podjetja Komunala Tržič, d. 
o. o. Po njem ima župan ve-
liko upravljavskih in nadzor-
nih pristojnosti. Sumu ko-
rupcije se ne da izogniti. Ma-
dež suma bi nekoliko izprale 

spremembe omenjenega od-
loka. Donacija pa je brezpred-
metna. Odvoz odpadkov go-
spe Sajovic je bil plačan, pla-
čali so ga stanovalci bloka. Če 
komu, bi morala denar povr-
niti njim. Sicer pa bi bilo bo-
lje, če bi donirala kakšni hu-
manitarni organizaciji.« 

Županov opomin

Med Bodlajem in Belhar-
jem se je zapletlo. Povzema-
mo izjavi obeh. »Podžupan 
Bodlaj me je med razpravo z 
županom verbalno napadel. 
Zavpil je, naj utihnem, naj se 
ugasnem, da me ima dovolj 
in še nekaj stvari, ki se jih na-
tančno ne spominjam. Sku-
šal me je utišati na nasilen in 
poniževalen način. Nad rav-
nanjem podžupana sem bil 
zgrožen. Osupel sem tudi nad 
županovim ravnanjem, ki je 
meni dal opomin, vedenje 
podžupana pa je mirno spre-
jel. Ker so se podobne stvari 
zgodile že prej, sem se odlo-
čil, da podžupanovo vedenje 
prijavim policiji. Želim, da 
tudi županovi svetniki sprej-
mejo, da nekdo misli drugače 

od njih in svoje politično sta-
lišče izraža na primeren in 
spodoben način,« je povedal 
Belhar. Bodlaj pa: »Svetnik 
Belhar je razpravljal in repli-
ciral kar nekajkrat in pri zad-
nji njegovi zahtevi za repliko 
je župan, ki je vodil sejo, up-
ravičeno ocenil, da za repliko 
ni več podlage. Belhar je kljub 
prepovedi replike in izreče-
nemu in večkrat ponovljene-
mu opominu s strani župana 
še kar razpravljal, zato sem ga 
pozval, naj neha z nedopust-
nim početjem in naj ugasne 
mikrofon, da se bodo lahko 
tudi drugi svetniki vključi-
li v razpravo. Moj poziv ni bil 
mišljen kot žaljiv ali kakorkoli 
neprimeren, zato mi je žal, če 
ga je Klemen Belhar napačno 
razumel.«  Zaključka (še) ni, 
Belhar je v zvezi z domnev-
nim verbalnim nasiljem po-
dal prijavo policiji. Pri Poli-
cijski upravi Kranj so potrdi-
li, da tržiški policisti obrav-
navajo prijavo kršitve javne-
ga reda pri delovanju organa 
lokalne skupnosti. Postopek 
še poteka, zato več podatkov 
še niso mogli posredovati.

Po seji poklical policijo
Devet podjetij oziroma pravnih oseb v tržiški občini v preteklih letih ni plačevalo odvoza poslovnih 
odpadkov, med njimi Dentalna medicina Sajovic, ki je v lasti soproge župana Boruta Sajovica. O tem 
so razpravljali tudi na četrtkovem občinskem svetu, opozicijski svetnik Klemen Belhar pa je zaradi 
domnevnega verbalnega nasilja policiji prijavil podžupana Dušana Bodlaja. 

Borut Sajovic / Foto: Tina Dokl Dušan Bodlaj / Foto: Tina Dokl Klemen Belhar / Foto: Tina Dokl
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Poglobljen vpogled v tako 
bogato zgodovino Gorenj
skega glasa lahko ponudi 
samo obsežnejše delo. Časo
pisni članek pa ima odmer
jeno dolžino in naj ne izpade 
površno, če le na kratko po
vzamemo, da so časopis za
znamovala tri obdobja. Čas 
socializma, nato leta odpi
ranja časopisa demokratič
nim spremembam v druž
bi, ko mu je urednikova
la legendarna, žal že pokoj
na Leopoldina Bogataj; te
daj so pri Gorenjskem glasu 
izšle prve štiri številke časo
pisa Demokracija, Washing
ton Post je zapisal, da je iz
šel prvi neodvisni časopis za 
železno zaveso. Sodelavec 
Glasovih Odprtih strani je 
bil tudi diplomat Ignac Go
lob z Bleda, ki je z akreditaci
jo Gorenjskega glasa v pala
či OZN lobiral za samostoj
no Slovenijo. 

V novejši zgodovini ima 
pomembno vlogo pri ohra
njanju in razvoju časopisa 
odgovorna urednica in di
rektorica Gorenjskega glasa 
Marija Volčjak, ki je v trdih 
letih kapitalizma z veliko po
guma, odločnostjo, vizijo in 
podporo sodelavcev Gorenj
ski glas leta 2013 povedla v 
lastniško in finančno osa
mosvojitev. Glasova osamo
svojitev je tesno povezana z 
Domelovo, ki je ta korak sto
ril že pred nami. Zaposleni 
smo z Domelovo pomočjo 
odkupili večinski delež in si 
pridobili lastninsko pravico. 
»S tem pa se je začela nova 
zgodba, ki jo na temeljih 
lastne odgovornosti uspeš
no pišejo na Gorenjskem 
glasu. Skrb za nižanje stro
škov, za povečevanje edicij, 
novih vsebin časopisa, krei
ranje dogodkov, iskanje no
vih rešitev z uvajanjem no
vih tehnologij, hitrejše in 

obširnejše poročanje vpli
vajo na uspešno poslovanje 
družbe kakor tudi na zves
te bralce, ki kljub množič
nemu pojavljanju elektron
skih medijev ostajajo zvesti 
Gorenjskemu glasu,« je po
vedal Štefan Bertoncelj, da
nes upokojenec, leta 2013 pa 
direktor Domel Holdinga. 

Lokalna novica ostaja 
kraljica

Digitalna revolucija na po
hodu je bila za tisk še najbolj 
podobna potresu osme stop
nje po Mercalliju, kot je po
nazorila Marija Volčjak: »Še 
pred dobrim desetletjem so 
naši medijski strokovnja
ki napovedovali, da bodo 
najprej propadli lokalni me
diji. Vsaj za Gorenjsko lahko 
rečem, da se to na področju 
tiska ni zgodilo in da smo se 
pred trinajstimi leti pravil
no odločili, ko nismo preš
li na dnevno izhajanje časo
pisa, temveč smo se obrnili 
navzdol in postavili mrežo 

lokalnega tiska pod geslom 
Lokalna novica je kraljica, ki 
ga danes sestavlja 24 prilog v 
revijalni in časopisni obliki. 
Vse odlikuje profesionalno 
delo, ankete kažejo, da ljud
je lokalne časopise in revije 
radi berejo.« 

Gorenjski glas danes iz
haja dvakrat na teden – ob 
torkih in petkih – v nakla
di 17 tisoč izvodov. Uredni
štvo in uprava sta se pogos
to selila po Kranju, od leta 
2007 domujemo na Ble
iweisovi ce sti 4. Panorama, 
ki je kot stalna priloga Go
renjskega glasa začela iz
hajati v šestdesetih letih, 
predstavlja začetek izda
janja različnih vsebinskih 
prilog. Otrok Gorenjskega 
glasa je tudi priloga za kul
turna vprašanja Snovanja 
– z vmesnim deset letnim 
premorom jih snujemo že 
petdeset let. Omenimo še 
Glasove preje – naslednja 
bo posvečena prav Glasovi 
70letnici, pa novinarske in 

glasbene večere, Hišo kul
ture, izlete za naročnike ...

Me prav zanima, kako 
Glas berejo župani 

»Ali župani najprej preli
stajo novice iz svoje občine 
ali jih bolj zanima, kaj poč
nejo njihovi kolegi?« Tako
le se je vedno odlična vodite
ljica Monika Tavčar poigrala 
z besedami in na oder pova
bila župana gorenjske pre
stolnice, kjer domuje Go
renjski glas, jeseniškega žu
pana, kjer so pred enajstimi 

leti začele izhajati Jeseni
ške novice, prva časopisna 
priloga Gorenjskega glasa, 
in pa župana Linhartovega 
mesta. »Naredili smo anke
to med občani in Gorenjski 
glas se je pokazal kot časo
pis, v katerem največ ljudi 
išče lokalne novice, novice o 
delu občine in ima tudi več
ji doseg kot marsikateri na
cionalni časopis na tem po
dročju,« je povedal kranj
ski župan Boštjan Trilar, 
ki v časopisu išče tudi zna
ne obraze, med njimi svoje
ga (smeh). Verodostojnost 
se mu zdi pomembna odli
ka jubilanta, in če na obči
ni česa ne vedo, to zagoto
vo ve novinarka Vilma Sta
novnik, zadolžena za poro
čanje iz kranjske občine in 

za Kranjske novice. Kranj
ski župan je Glasovo direk
torico presenetil z darilom 
neprecenljive vrednosti – 
izvodom prve številke ča
snika Gorenjski glas, Naše 
delo iz oktobra 1947.

Tudi jeseniški župan To
maž Tom Mencinger je 
mnenja, da je obveščenost 
pravilna, pravočasna in ko
rektna in da je dogajanje v 
naši prelepi Gorenjski lepo 
povzeto. Ciril Globočnik, 
župan občine Radovljica, 
pa: »Pridete na teren in piše
te res tisto, kar ljudi zanima. 
Deželne novice, ki pridejo v 
vsako gospodinjstvo v radov
ljiški občini, izhajajo deset 
let, srečno roko smo imeli 
pri izbiri urednice Marjane 
Ahačič.«

Za vas beležimo čas že sedemdeset let
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Voditeljica Monika Tavčar je županom Boštjanu Trilarju, Tomažu Tomu Mencingerju 
in Cirilu Globočniku takole namignila v smehu: »Se ''naštimamo'' za eno ''spontano'' 
fotografijo, bomo v torek zagotovo v Gorenjskem glasu!« / Foto: Tina Dokl

»Gorenjski glas ima zelo veliko otrok, nekateri so že polnoletni in obetajo se torej vnuki, 
ki bodo nemara elektronski, saj je digitalizacija neminljivo na pohodu.« Iz nagovora 
odgovorne urednice in direktorice Gorenjskega glasa Marije Volčjak. / Foto: Tina Dokl

Rojstnodnevna torta za novinarje, dopisnike, fotografe, lektorje, oblikovalce, komercialiste in druge zaposlene, zaradi katerih je Gorenjski glas vedno svež, aktualen in berljiv / Foto: Primož Pičulin

Še vroč časopis iz tiskarne. Med hostesama Leo in Saro je 
Grega Flajnik, tehnični urednik Gorenjskega glasa in vodja 
Glasove turistične agencije – naši izleti so namreč pravi hit. 
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Od leve Jože Košnjek, Ivan Sivec, Miha Naglič in Karl Hren, 
vsi povezani z Gorenjskim glasom / Foto: Gorazd Kavčič

Gostoljubje je jubilantu in gostom izkazala družina Avsenik in Ansambel Saša Avsenika, ki 
je tudi zaigral. Tako kot je Sašev ded Slavko igral na koncertu Gorenjskemu glasu v čast leta 
1977 v Festivalni dvorani na Bledu. / Foto: Gorazd Kavčič 

Lastniški zgodbi Domela in Gorenjskega glasa si nista 
samo podobni, ampak tudi povezani. Kot je poudaril Štefan 
Bertoncelj, danes upokojenec, leta 2013 pa direktor Domel 
Holdinga, vsaka uresničitev nove ideje zahteva veliko 
poguma, vizije in odločenosti. /Foto: Tina Dokl

Marija Volčjak s Snježano Wagner in Uršo Erzin iz Pošte 
Slovenije in darilom, znamko Marije Terezije. / Foto: Gorazd Kavčič

Rojstnodnevna torta za novinarje, dopisnike, fotografe, lektorje, oblikovalce, komercialiste in druge zaposlene, zaradi katerih je Gorenjski glas vedno svež, aktualen in berljiv / Foto: Primož Pičulin

»Bo že držal', če je v Goren'cu pisal'.« Od leve župani 
Miha Ješe, Anton Luznar, Nejc Smole in Milan Čadež, ki 
je najnovejše novice iz svoje občine fotografiral in objavil 
na Facebooku. Desno pa poslanca Žan Mahnič in Branko 
Grims. / Foto: Tina Dokl

Omizje kranjskih kulturnic: iz Gorenjskega muzeja, Mestne knjižnice Kranj in Prešernovega 
gledališča; od leve Marjana Žibert, Breda Karun, Boži Čulibrk, Jelena Justin in Mirjam 
Drnovšček / Foto: Tina Dokl

Najboljša zgodovina so 
stari časopisi

Z Avseniki in Gorenjskim 
glasom se prepleta še eno 
ime: Ivan Sivec je svojo pi
sateljsko, novinarsko, ese
jistično pot z objavljanjem 
etnoloških zgodb pred 52 
leti začel prav pri Gorenj
skem glasu. Novinar Andrej 
Triler mu je takrat rekel: »Ti 
kar piši, piši, piši.« In je Ivan 
dobil krila. Kmalu je nastala 
prva povest in danes ima na
pisanih 144 knjig. Ivan Sivec 
je prepričan tudi o tem, da so 
najboljša zgodovina stari ča
sopisi: »Zgodovinarji piše
jo bolj ali manj z osebnega 
stališča, tisto, kar je v časo
pisu, je pa trenutno napisa
no in je najboljši dokument 
časa.« Tako kot je zastavlje
no z lokalnimi novicami, Si
vec meni, da bo Gorenjski 
glas živel še dolgo časa. Di
rektorica Volčjakova je si
cer rekla, da bo, če ne dru
gače, čez trideset let ob Gla
sovi stotici poročala v Nebe
snih novicah, Sivec pa dodal, 

da bo bolje, če bosta oba osta
la kar pri zemeljskih. 

V Gorenjskem glasu piše
mo tudi o temah iz avstrij
ske Koroške, skupen je dvo
jezični projekt Sosed/Nach
bar. »Gorenjski glas ima šir
šo perspektivo kot samo lo
kalno, ta sega čez mejo. Tis
ta oseba, ki to pooseblja, je 
novinar Jože Košnjek, ki po
zna več prireditev na avstrij
skem Koroškem kot jaz. Kar 
je odlika za direktorico, da 
ve, kakšne ljudi mora izbira
ti in koga kam poslati. Tako 
zagnanih sodelavcev, ki so 
na terenu iz prepričanja, lju
bezni, in ne po naročilu, ne 
najdeš kar tako. Za nas, ko
roške Slovence, je to seveda 
zelo pomembno, ker živimo 
onstran Karavank v nemško 
govorečem prostoru, in zelo 
smo veseli, da imamo Jožeta 
in prijatelje tudi na gorenj
ski strani,« je poudaril direk
tor Mohorjeve družbe v Ce
lovcu dr. Karl Hren. Rubrika 
Slovenci v zamejstvu je stara 
več kot deset let, v petkovem 
Gorenjskem glasu je izpod 

Jožetovega peresa izšlo že 
njeno 581. nadaljevanje. 

Člankov pa roboti le ne 
znajo narediti

Kako dolgo bomo še bra
li časopise? Marija Volčjak 
je prepričana, da je v poplavi 
slabih in lažnih novic (z bese
dami spretni Boštjan Gorenc 
 Pižama bi dejal veliko pofla, 
premalo žmohta) za Gorenj
ski glas najbolj pomembna 
dobra, resna vsebina in da je 
za resnim novinarstvom ve
liko dela, znanja, izkušenj, 
dobre presoje, natančnosti, 
preverjanja podatkov ... Di
gitalni svet je dodal še vse
stransko tehnično usposob
ljenost. A člankov roboti le ne 
znajo narediti in Volčjakova 
je prepričana, da bo še dolgo 
tako – tako v tiskani kot v elek
tronski obliki.

Dogodivščine, ki jim ni 
para

... in pri delu, na terenu, 
pri pisanju se jih je nabralo 
veliko. Zgodbe krožijo samo 

po hodnikih naše medijske 
hiše. Ker so novinarji pogo
sto odhajali iz uredništva, 
ne da bi povedali, kam gre
do, je urednik uvedel knjigo, 
v katero je bilo treba napisa
ti vsak odhod. Pa se je zgodi
lo tole. Prvi je zapisal: Grem 
na občino. Drugi: Sem v 
knjižnici. Tretji pa: Tudi jaz 
grem v gostilno … No, tokrat 
nam ni bilo treba zapisati, 
kje smo, saj smo bili vsi pri 
Avseniku.

Velika zahvala pa gre 
vam, spoštovane bralke 
in bralci, za zvestobo. Še 
naprej se bomo trudili, 
da bo Gorenjski glas ostal 
tak, kot ga imate radi.
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Andraž Sodja

Ribčev Laz – Bukev na obali 
Bohinjskega jezera na Veglju 
je po zaslugi številnih foto-
grafov, predvsem pa po eni 
najslavnejših fotografij za 
promocijo slovenskega tu-
rizma avtorja Toma Jesenič-
nika, postala prepoznavna 
po vsem svetu. Cena njenega 
mesta in slave pa je slabo sta-
nje drevesa, predvsem po za-
slugi obiskovalcev, ki so v dre-
vo vrezovali svoje začetnice 
in različna znamenja, s tem 
pa omogočili plesnim vstop 
pod skorjo drevesa. Kot je po-
vedal bohinjski župan Franc 
Kramar, po ocenah strokov-
njakov z gozdarskega inšti-
tuta drevo umira: »Čas in tis-
ti, ki so pridno vrezovali svoje 
inicialke, so naredili svoje in 
drevo se je začelo sušiti. Nas-
tala je dilema, ali jo poseka-
ti ali ne, odločil sem se, da ne 
bom njen krvnik. Tako smo 
jo obrezali, odstranili suhe 
veje in oblikovali krošnjo, pri-
hodnja leta pa bodo pokazala, 
ali bo drevo še odgnalo oziro-
ma se obraslo.«

Ker pa se zavedajo, da jo bo 
slej ko prej treba nadomesti-
ti, so se odločili ob obali je-
zera nasaditi vrsto dreves, in 

sicer dve češnji in jablano na 
mestu nekdanjega Žmitko-
vega sadovnjaka ob jezeru, 
s čimer so počastili spomin 
na ta sadovnjak. Po posvetu s 
strokovnjaki z biotehniške fa-
kultete pa so po Bohinju po-
sadili tudi dvajset kostanjev. 
»Mogoče se to komu zdi ne-
navadno, ampak ocenili so, 
da so drevesa primerna za ta 
svet, komu se je zdela nena-
vadna tudi ideja bohinjske-
ga vina, pa vidimo, da se je 

ta zgodba prijela in mogoče 
bodo naši potomci lahko pod 
temi kostanji pili vino in pek-
li kostanj,« je še dejal župan 
Kramar in dodal, da so stro-
kovnjaki predlagali, da se 
vzgojijo kloni tega drevesa, 
kar bi pomenilo, da bodo po-
tomke bukve še naprej krasi-
le obalo Bohinjskega jezera.

Slavno bukev so Bohinjci 
pred dvema desetletjema že 
rešili, ko je leta 1996 jezero 
spodjedlo njene korenine in 

drevo je padlo v jezero. Tak-
rat so bukev izvlekli, utrdi-
li breg z opornim zidom ter 
utrdili ter zaščitili korenine 
in drevo si je opomoglo, šte-
vilni obiskovalci upajo, da si 
bo tudi tokrat. Stare poškod-
be na lubju so zaprli s pre-
mazi, za morebitno okreva-
nje enega od naravnih sim-
bolov Bohinja pa je pred-
vsem potrebna kultura obi-
skovalcev, ki naj drevesu ne 
prizadevajo novih poškodb.

Bohinjsko bukev obrezali, 
dobila pa je družbo
Kljub ocenam strokovnjakov, da slavna bukev na Veglju zaradi poškodb, ki so ji jih prizadejali 
obiskovalci, umira, so se v Bohinju odločili, da je še ne posekajo, vzgojili pa bodo tudi naslednice.

Bukev in v bližini nasajena češnja v spomin na Žmitkov sadovnjak

Marjana Ahačič

Lesce – V družinskem pod-
jetju Emma v Lescah so 
tudi letos pripravili tradici-
onalno srečanje z uporab-
niki Centra za usposablja-
nje, varstvo in delo Matevža 
Langusa, ki so v delavnicah 
varstveno delovnega centra 
že več kot desetletje njihovi 
kooperanti pri izdelavi elek-
tronskih sveč. »Sodelovanje 
z uporabniki CUDV Rado-
vljica nam zelo veliko pome-
ni, zavedamo pa se, da prav 
toliko pomeni tudi njim, saj 
jim odpira vrata za še nove 

projekte in delovna mes-
ta. Želim si, da bi še več slo-
venskih podjetij prepozna-
lo potencial odraslih z mot-
njami v duševnem razvoju 
in se odločilo za partnerstvo 
z njimi,« je na letnem sre-
čanju še povedala direktori-
ca Emme Tatjana Potokar. 
Slađana Anderle, direktori-
ca CUDV Radovljica, pa do-
daja, da delo uporabnikom 
predstavlja veliko več kot le 
vsakodnevno rutino. »Delo 
jim daje stabilnost in odgo-
vornost, predvsem pa obču-
tek spoštovanja, koristnosti 
in enakopravnosti.«

Delo tudi njim prinaša 
zadovoljstvo

Direktorica podjetja Tatjana Potokar je ob veselem 
obeleženju sodelovanja poudarila predvsem pomen 
spoštovanja za uspešen odnos. /Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Žirovnica – V Zavodu za tu-
rizem in kulturo Žirovnica 
so zasnovali nov turistični 
produkt, interaktivni spre-
hod Po poti kulturne dediš-
čine, ki so ga poimenova-
li Sprehod v stare čase. Na-
menjen je zlasti otrokom 
iz vrtcev in nižjih razredov 
osnovne šole, ki jih na zani-
miv doživljajski način pope-
ljejo na rajžo po slikovitih va-
seh pod Stolom, kjer so svoja 
otroška leta preživeli čebelar 
Anton Janša, pesnik Fran-
ce Prešeren in pisatelj Fran 
Saleški Finžgar. Kot je pove-
dal direktor zavoda Matjaž 
Koman, sprehod poteka od 
Vrbe do Breznice in traja ok-
rog tri ure, udeležence pa na 
vsaki točki sprejmejo vodni-
ki v kostumih. Rajža se zač-
ne v Prešernovi rojstni hiši 

v Vrbi, kjer otroci na Ribče-
vi domačiji spoznajo, kako 
so nekoč gospodarili bogati 
gruntarski kmetje in pod va-
ško lipo na srenjskih kamnih 
modrovali o vaškem gospo-
darstvu. Nato se udeleženci 

odpravijo peš po cesarski 
cesti do Finžgarjeve doma-
čije v Doslovčah. Tam otro-
kom prikažejo, kako so v sta-
rih časih živeli na kajži, otro-
ci se naučijo nekaj izštevank 
in se igrajo pastirske igrice. 

Pot jih zatem vodi skozi sta-
ro vaško jedro do čebelnjaka 
Antona Janše na Breznici, 
kjer jih sprejme igralec, ob-
lečen v Antona Janšo, in jim 
predstavi življenje čebel, ot-
roci rešijo tudi test in za nag-
rado dobijo culo, polno me-
denjakov.

»Otroci na zanimiv in za-
baven način spoznavajo bo-
gato dediščino podeželske-
ga življenja. Katere obrti so 
preživljale revne kajžarske 
družine, kdo ali kaj je ce-
pec, kako so se na paši za-
bavali pastirji, ali starodob-
na barvna televizija še de-
luje – vse to jim odkrijemo 
na sprehodu,« je povedal 
Matjaž Koman in dodal, da 
bodo vsebino sprehoda pri-
hodnje leto prilagodili tudi 
za tuje turiste, omogočili 
vožnjo med točkami z loj-
trnikom ... 

Sprehod v stare čase
V Žirovnici so zasnovali interaktivni sprehod Po poti kulturne dediščine, ki je namenjen otrokom iz 
vrtcev in šol, na njem pa na zanimiv doživljajski način spoznavajo slavne žirovniške može in življenje v 
starih časih.

Otroci na zanimiv doživljajski način spoznavajo, kako so v 
starih časih živeli ljudje v vaseh pod Stolom.
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Vzporedno bo potekal prvi 
vseslovenski turistični hac-
kathon z naslovom Sloveni-
ja za 5-zvezdnična doživetja. 
V sredo zvečer bo v Nordij-
skem centru Planica sveča-
na podelitev priznanj; pode-
lili jih bodo v različnih kate-
gorijah, in sicer za izjemen 
prispevek k razvoju sloven-
skega turizma, za življenj-
sko delo v gostinstvu in pro-
mocijo kulinarike v Zasav-
ju, za izjemen prispevek pri 
razvoju turistične društvene 
organizacije – sejalec, kri-
stalni Triglav 2017, kristal-
ni Triglav za osebnost, ki je 
v letu 2017 prispevala naj-
več k turistični prepoznav-
nosti Slovenije v svetu, ter 

ambasador slovenskega tu-
rizma.

Dogodek so pripravili v so-
delovanju z Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo, Slovensko turistič-
no organizacijo, Turistič-
no zvezo Slovenije, Turistič-
no-gostinsko zbornico Slo-
venije, Sekcijo za gostin-
stvo in turizem pri Obrtno-
-podjetniški zbornici Slove-
nije, Zbornico gorskih cen-
trov – GZS, Združenjem tu-
rističnih agencij Sloveni-
je, Skupnostjo slovenskih 
naravnih zdravilišč, Zavo-
dom – Kongresno-turistič-
nim uradom, Društvom tu-
rističnih novinarjev Slove-
nije, podjetjem Pohodništvo 
in kolesarjenje GIZ in dru-
gimi.

Dnevi slovenskega 
turizma
31. stran

Ljubljana – Pod sloganom Vse življenje se gibamo se je minuli 
konec tedna začel vseslovenski prostovoljski projekt Simbioza 
giba. Do 21. oktobra bo na več kot tristo lokacijah po vsej Slo-
veniji možno spoznati nove zvrsti športno-rekreativnih vadb 
in se jim pridružiti, s čimer želijo širiti telesno dejavnost med 
vsemi generacijami. Akciji Simbioza giba se pridružujejo tudi 
v številnih krajih na Gorenjskem, in sicer na Jesenicah, v Žirov-
nici, Lescah, Lipnici, Križah, na Olševku, v Šenčurju, Voklem, 
Trbojah, Škofji Loki, Poljanah, Kamniku in Domžalah. Skozi 
projekt želijo poudariti, da je ključnega pomena, da širimo 
sporočilo o zdravem načinu življenja in krepimo zavest o 
pomenu vsakodnevnega gibanja za zdravje in kakovostnejše 
življenje v vseh življenjskih obdobjih.

Simbioza tudi na Gorenjskem
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Vilma Stanovnik

Kranj – V lanskem in letoš-
njem letu so se na Osnov-
ni šoli Helene Puhar v Kra-
nju razveselili kar nekaj po-
membnih pridobitev. V prvi 
fazi prenove so dobili novo 
učilnico, dva kabineta in ka-
binet za učitelje, v drugi fazi, 
ki je večina potekala med po-
letnimi počitnicami, pa še 
novo dvigalo, nove sanitari-
je v pritličju, nove sanitarije 
za invalide v prvem nadstro-
pju ter sobo za umirjanje. 
Največja pridobitev je dviga-
lo, s katerim je tako učencem 
kot vsem obiskovalcem šole 
omogočen dostop z invalid-
skim vozičkom tudi v prvo 
nadstropje. Kot namreč po-
udarja ravnatelj Janez Cu-
derman, je bila šola zgrajena 
zelo nenavadno, saj sta imeli 
po dve učilnici v vsakem nad-
stropju svoje stopnišče in 
učilnice med seboj niso bile 
povezane s hodnikom, kar je 
predstavljalo ne le težave pri 
gibanju, temveč tudi neraci-
onalno izrabo prostora. 

»Investicija je bila kar ve-
lika, največja v zadnjih le-
tih. Kranjska občina je za-
njo namenila okoli 250 tisoč 
evrov. Dela so bila dokonča-
na do začetka šolskega leta. 
Do konca koledarskega leta 
računamo, da bomo opre-
mili še tako imenovano so-
boto za umirjanje, k temu pa 
bo pripomogla tudi donacija 

slikarja Janeza Štrosa. Učil-
nico likovne vzgoje smo po 
prenovi lahko prestavili v 1. 
nadstropje, tako da bomo 
zdaj lahko povečali še glas-
beno učilnico,« pravi ravna-
telj Janez Cuderman, ki se 
je skupaj z učenci in učite-
lji razveselil tudi donacije 
družbe Goodyear Dunlop 
Sava Tires. Naredili so jim 
prav posebno zunanjo učil-
nico, ki so jo poimenovali 
učilnica pod magnolijo.

»Že pred leti smo s pomoč-
jo Lions kluba Brnik naredi-
li prvo zunanjo učilnico pri 
vhodu. Ker je bila ta učilnica 
pri učencih zelo dobro spre-
jeta, smo si želeli še eno. Z 

našimi učenci namreč sku-
šamo čim več časa preživeti 
zunaj, na zraku. Tako je eki-
pa Goodyearovih zaposle-
nih, skupaj z učenci šole, iz-
vedla štiridnevno prostovolj-
sko akcijo, v kateri so uredi-
li zunanji prostor, ki bo na-
menjen pouku v naravi,« 
pravi ravnatelj Cuderman in 
dodaja, da v letošnjem šol-
skem letu šolo obiskuje 101 
učenec, v naslednjih letih pa 
jih pa pričakujejo še več. 

»Če v letošnjem šol-
skem letu ne bi pridobi-
li novih prostorov, bi bilo 
pouk skoraj nemogoče iz-
vajati. Imamo 16 oddelkov 
in vse učilnice so polne,« 

še pojasnjuje Janez Cuder-
man, ki med pridobitvami 
šole opozarja tudi na tako 
imenovano zunanjo čutno 
pot, ki so jo uredili poleg ze-
lenjavnega vrta in vrtne ute. 
»Čutno pot smo večina na-
redili sami ali z donatorji. 
Večino lesa nam je doniral 
Megales iz Strahinja. Učen-
ci jo zelo radi uporabljajo, 
saj bosi hodijo po različnih 
površinah in razvijajo čuti-
la. Naredili bomo še zeliščni 
otok, na tem delu vrta bomo 
posadili še nekaj dreves. 
Učenci radi pomagajo, tako 
da veliko dela lahko opravi-
mo sami,« še dodaja ravna-
telj Cuderman.

Prenova je bila res potrebna
Na Osnovni šoli Helene Puhar za otroke s posebnimi potrebami imajo kar nekaj novosti, med drugim 
tudi dvigalo in učilnico na prostem.

Pred kratkim so prostovoljci iz družbe Goodyear Dunlop Sava Tires skupaj z učenci 
Osnovne šole Helene Puhar naredili novo zunanjo učilnico.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Občinski svet v 
Preddvoru je sprejel osnutek 
koncesijskega akta za grad-
njo zbirnega centra za ravna-
nje z odpadki. Takšen cen-
ter naj bi po zakonodaji ime-
le občine z več kot 3000 pre-
bivalci. V Preddvoru ga še ni-
majo, uporabljajo center v 
Tenetišah. Imajo pa za lastni 
center že zemljišče in tudi 
gradbeno dovoljenje. Zbir-
ni center naj bi zgradil kon-
cesionar in ta bi ga v nasled-
njih letih tudi upravljal. Zu-
nanji izvajalec je pripravil 
predlog koncesijskega akta, 
v katerem so določena raz-
merja in tudi izračuni, ko-
liko bi občina koncesionar-
ju plačevala v naslednjih le-
tih. Če bi koncesijsko pogod-
bo sklenili za deset let, bi bil 
znesek dobrih 90 tisoč evrov, 

v primeru 15 let pa 72 tisoč na 
leto, po tej dobi pa bi zbirni 
center brezplačno prešel na 
Občino Preddvor. »Ker ima-
mo na območju občin, kjer 
komunalno infrastrukturo 
upravlja Komunala Kranj in 
za ravnanje z odpadki veljajo 
enotne cene, bo šel predvido-
ma ta znesek v skupno ceno 
in bodo znesek plačevali upo-
rabniki,« je po seji pojasnil 
župan Miran Zadnikar, ki 
dodaja, da je bilo v razpravi 
več nerazjasnjenih vprašanj, 
tako da se bo treba pred dru-
gim branjem akta še pogovo-
riti s Komunalo Kranj, ki je 
skrbnik te javne službe.

Tokrat so preddvorski sve-
tniki znova razpravljali o od-
kupu zemljišča za gradnjo 
nogometnega igrišča Voke, 
za kar še nujno potrebujejo 
dodatnih 2000 metrov zem-
lje, kar naj bi odkupili od 

Rimskokatoliške cerkve. Z 
njimi se že nekaj časa pogo-
varjajo o odkupni ceni, odlo-
čitve pa še ni bilo. Občinski 
svet je lani decembra sprejel 
sklep, da za nakup zemljišča 
občina lahko nameni iz pro-
računov v letih 2017 in 2018 
200 tisoč evrov (vsako leto 
po sto). Občinski svet je tudi 
na zadnji seji vztrajal pri tem 
sklepu in postavil zadnji rok 
za dogovor, ki naj bi bil 20. 
oktober. V nasprotnem pri-
meru bodo od predloga za 
odkup odstopili. Kot pravi 
župan, se je v razpravi med 
svetniki pojavil predlog, da v 
primeru, če ne pride do do-
govora, Voke namenijo za 
gradnjo športne dvorane, saj 
je zanjo dovolj zemljišča, ki 
ga ima občina že sedaj v las-
ti. Za gradnjo nogometnega 
igrišča pa bodo v tem prime-
ru iskali novo lokacijo.

Gradili bodo svoj zbirni center
Občinski svet v Preddvoru je v prvi obravnavi potrdil osnutek koncesijskega 
akta za gradnjo zbirnega centra za ravnanje z odpadki. Beseda je bila tudi o 
odkupu zemljišča za športni park Voke.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Kot je na zadnji 
seji občinskega sveta poro-
čal predsednik Sveta Zavo-
da za turizem Cerklje Luka 
Štumberger, novega direk-
torja zavoda še vedno nima-
jo, ob tem pa se sedanji vršil-
ki dolžnosti direktorice Ma-
ruši Zajc mandat izteka. 

Svet zavoda je 18. sep-
tembra na razgovore pova-
bil tri kandidatke, eno izmed 
njih – kot je kasneje povedal 
cerkljanski župan Franc Če-
bulj, naj bi šlo za Alojzijo 
Korbar Tacar – ki je tudi se-
daj že delala v zavodu. Po be-
sedah Luke Štumbergerja bi 
moral župan Franc Čebulj 
izbrano kandidatko potrditi, 
kar pa se je zgodilo šele prej-
šnji torek. Na isti dan pa je 
izbrana kandidatka podala 
izjavo, s katero je svojo kan-
didaturo umaknila. »Ugota-
vljam, da moram na podlagi 
trenutnega stanja ponuditi 
svoj umik. Verjamem, da je 
delo lahko uspešno samo, če 
imam celostno podporo in 
pomoč poslovnega okolja,« 
je zapisala kandidatka, ki je 
dodala, da bo cilje strategije 

trajnostne rasti slovenske-
ga in cerkljanskega turizma 
lahko udejanjil »le direktor, 
ki bo imel polno politično 
pomoč prvega človeka naše-
ga lokalnega okolja.«

Franc Čebulj je na seji ob-
činskega sveta povedal, da 
je kandidatko povabil, da 
podrobneje predstavi svoj 
program, saj je bil ta, ki ga 
je kandidatka podala, po nje-
govem mnenju slab, ta pa je 
povabilo zavrnila. »Da nek-
do, ki kandidira na delovno 
mesto, ne želi razkriti pro-
grama, je smešno,« je pove-
dal Čebulj, ki sicer meni, da 
izbrana kandidatka ni poda-
la odpovedi, ker ne bi imela 
njegove podpore, »temveč, 
ker se je bala vseh nalog, za 
katere je vedela, da jo v zavo-
du čakajo.«

Člani sveta zavoda naj bi 
se z županom sestali v četr-
tek, Čebulj pa je na seji pred-
lagal, da že v začetku tega te-
dna predlagajo novega di-
rektorja Zavoda za turizem, 
ki mu bo, kot je zatrdi, dal so-
glasje. »Spoštoval bom vaša 
stališča, zdaj ste vi na pote-
zi,« je Čebulj vrnil žogico 
svetu zavoda.

Novega direktorja zavoda 
še niso izbrali
V Cerkljah še vedno niso izbrali novega direktorja 
Zavoda za turizem, medtem pa se sedanji vršilki 
dolžnosti mandat izteka.

Medvode – Medvoški občinski svetniki so na dnevnem redu 
seje, ki je bila pretekli teden, imeli tudi točko Volitve v Državni 
svet. Glasovanje je bilo tajno. Od oddanih 22 glasovnic, prav 
toliko je bilo tudi veljavnih, je bil s 15 glasovi za kandidata za 
člana Državnega sveta potrjen župan Nejc Smole. Potekalo 
je tudi tajno glasovanje o elektorjih. Največ glasov so prejeli 
Leon Merjasec, Iztok Krasnik, Luka Kajtna in Ladislav Vidmar.

Župan Medvod kandidat za Državni svet

Železniki – Muzejsko društvo Železniki vabi na predavanje Prvi 
poskus taljenja železa, kakor so to nekoč počeli na Štalci, ki 
bo v četrtek ob 19. uri v Galeriji Muzeja Železniki. Predavanje 
pripravljajo avtorji poskusa Andrej Bogataj, Bojan Rihtaršič 
in Janez Rihtaršič. 

Prvi poskus taljenja železa
Kranj – Jutri, v sredo, bodo 
na OŠ Staneta Žagarja Kranj 
med od 13. do 16. uro gostili 
Hiško eksperimentov. Do-
godek je za vse obiskovalce 
brezplačen, namenjen je otro-
kom od 6. do 15. leta starosti.

Hiška eksperimentov
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Igor Kavčič

Bled – Pred dnevi so s slo-
vesno podelitvijo nagrad 
najboljšim likovnikom in 
z odprtjem razstave njiho-
vih del v Infocentru Trigla-
vska roža zaključili 2. med-
narodni slikarski Ex-tempo-
re Bled 2017, ki so ga v prvem 
delu oktobra tudi letos prip-
ravili v Slikarskem društvu 

Atelje Bled v sodelovanju z 
Občino Bled, Muzejskim 
društvom in harmonikarjem 
Gašperjem Primožičem. Da 
se je Ex-tempore dobro prijel, 
kaže letošnja še večja udelež-
ba in tudi kakovost nastalih 
del. Prijavilo se je kar 72 sli-
kark in slikarjev, od tega jih 
je 64 svoja dela tudi oddalo, 
strokovna žirija pa je v oce-
no prejela 92 del. Na sklepni 

slovesnosti so ob kulturnem 
programu, ki so ga pripravi-
li učenci radovljiške glasbe-
ne šole pod somentorstvom 
Gašperja Primožiča, slove-
sno podelili nagrade, predse-
dnik strokovne žirije ddr. Da-
mir Globočnik pa je utemeljil 
izbor nagrajencev in pohvalil 
kakovost letošnjih del.

Strokovna žirija, ki so 
jo sestavljali ddr. Damir 

Globočnik, Ana Marija Kun-
stelj in mag. Matjaž Arnol, je 
najvišjo nagrado, veliko nag-
rado Bleda, podelila Nataliyi 
Gorza za sliko Drevo. Maru-
ša Štibelj je prejela nagrado 
za mlado avtorico za sliko Pe-
sem pozabljenih, v kategori-
ji Pesem gozda pa so nagra-
de prejeli Marko Sambrai-
lo za delo Gozdna pot, Luka 
Miklavžič za Slišim te in Mi-
lena Petek za Pozdrav jese-
ni. V kategoriji Bled jese-
ni so nagradili Vinka Boga-
taja za delo Tudi v grdem je 
lepo in Sergeja Hanonina 
za delo Bled jeseni. V pros-
ti temi je nagrado prejel Šte-
fan Brezovnik za sliko Spre-
hod, posebno priznanje stro-
kovne žirije pa je za delo Tu-
rizem prejel Boštjan Moč-
nik. Ob tem je bilo podelje-
nih tudi sedem enakovred-
nih pohval, ki so jih za svoja 
dela prejeli avtorji Boris Polj-
šak, Zdravko Purgar, Boris 
Šter, Rok Pogačar in slikar-
ke Chris Engels, Branka Pirc 
in Mira Uršič. Razstava del je 
bila teden dni na ogled v In-
focentru Triglavska roža, po-
novno pa bodo slike na ogled 
decembra v obnovljeni Festi-
valni dvorani. 

Ex-tempore Bled uspel
Strokovna žirija je med skoraj sto oddanimi likovnimi deli veliko nagrado 
dodelila Nataliyi Gorza za sliko z naslovom Drevo.

Nagrajenci letošnjega mednarodnega slikarskega Ex-tempora Bled
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Igor Kavčič

Kranj – Umetniška reziden-
ca, ki se je v zadnjih dveh le-
tih dodobra usidrala v kon-
cept kulturnega delovanja 
Layerjeve hiše, je pretekli te-
den v okviru Koncertnega ci-
kla Dvocikel gostila sloven-
sko glasbeno zasedbo Širom 
in japonskega glasbenega 
umetnika Yoshia Machido. 
Rezultat njunega skupnega 
sodelovanja bo koncert v če-
trtek, 19. oktobra, ob 20. uri, 
v Stolpu Škrlovec, dan pred 
tem pa tudi v prostorih ob-
novljene Švicarije (MGLC) v 
Ljubljani. Dva glasbena sve-
tova v eni zgodbi ali en svet 
poln glasbenih zgodb?

Skupino Širom sestavlja-
jo trije glasbeniki, ki izhaja-
jo iz različnih koncev Slove-
nije. Iztok Koren, ki igra na 
banjo, tristrunski banjo, bas 
boben, tolkala, cevni zvonci, 
balafon in različna zvočila, 
je iz Prekmurja, Ana Krava-
nja igra violino, violo, ribab, 
cünbüs, balafon, boben ngo-
ma, mizmar, zvočila in do-
daja glas, je s Krasa, Samo 

Kutin, ki igra liro, balafon, 
enostrunski bas, obročne 
bobne, brač, gongomo, miz-
mar, zvočila in prav tako 
prispeva glas, pa je doma s 
Tolminskega. Čudovitemu 
prepletu naglasov se je v po-
govoru pridružil še japonski 
zvočni in vizualni umetnik 
Yoshio Machida, ki v svo-
jem glasbenem izrazu upo-
rablja tako imenovane jekle-
ne bobne (steelpan). 

Širom so v kranjsko ume-
tniško rezidenco prispeli po 
treh septembrskih nastopih 
na Poljskem in Češkem ter 
uspešni poletni mini turne-
ji na Danskem in v Nemčiji, 
kjer so predstavljali svoj dru-
gi album z naslovom Lahko 
sem glinena mesojedka. Ta 
je izšel pri založbi Glitterbe-
at Records, ki izdaja tako 
imenovano world music 
(glasba sveta) in jo vodi pri 
nas živeči Američan Chris 
Eckman. »Sodelovanje z 
njim že obrodilo sadove, saj 
so za prihodnje leto prejeli 
številna vabila za nastope iz 
tujine, založba pa tudi sicer 
dobro skrbi tudi za njihovo 

promocijo,« pove Samo in 
nadaljuje o tokratnem so-
delovanju z japonskim glas-
benikom Yoshiom Machi-
do. »Iztok je naš prvi album 
poslal Yoshiu, ki ga je v svoji 
založbi Amorfon izdal za ja-
ponski in ameriški trg, lani 
ta čas pa se je naše sodelova-
nje nadaljevalo tudi v odda-
ji Izštekani, kamor smo ga 
v eni od skladb povabili kot 
gosta. V želji narediti kaj no-
vega smo se letos spet pove-
zali tukaj v umetniški rezi-
denci.« Nad sodelovanjem 
je navdušen tudi Yoshio: 
»Občudujem glasbo zased-
be Širom in v veliko vese-
lje mi je bilo izkoristiti pri-
ložnost igrati z njimi. Naš 
lanski nastop je dobro zve-
nel in vsi smo bili za nada-
ljevanje.« Iztok pa nadaljuje: 
»Od sredine tedna smo izpe-
ljali celoten ustvarjalni pro-
ces – od začetne improviza-
cije do skupnega muzicira-
nja in poskusnega posnet-
ka. Gre za skladbo, dolgo 
približno štirideset minut, 
in lahko rečem, da smo zelo 
zadovoljni z njim.« Tudi 

sicer so skladbe, ki jih igra 
skupina Širom, po minutaži 
daljše, na koncertih pogos-
to dve skladbi tudi združuje-
jo, saj kot pojasni Ana, pre-
mori z aplavzi lahko preki-
nejo njihov občutek pri mu-
ziciranju. Skladbe so odpr-
te, da med njimi lahko tudi 
improvizirajo, zato se izved-
be na vsakem koncertu raz-
likujejo med seboj. »Sklad-
be z novega albuma smo od-
igrali že tolikokrat, da lahko, 
kadar kdo izmed nas dobi 
idejo, to vključi v celoto.« 

Širom v svojem glasbe-
nem izrazu potujejo po ža-
nrsko raznolikih glasbenih 
prostranstvih, oplemenite-
ni s številnimi glasbenimi 
tradicijami, mnogih prosto-
rov in kulturnih krajin ze-
meljske oble. Gre za preplet 
tradicije in sodobnosti. 
»Našo muziko je težko uvr-
stiti v neki okvir, saj lahko 
zveni kot tradicionalna glas-
ba iz Afrike, Indije in dru-
gih dežel, mogoče temu sle-
di tudi izbor instrumentov in 

način igranja, a se hkrati ne 
trudimo povzemati kakršne-
koli tradicije,« o glasbi Ši-
rom razlaga Ana, Samo pa 
dodaja, da svoj glasbeni iz-
raz iščejo v čim bolj origi-
nalni avtorski glasbi, na ka-
tero pa seveda vpliva marsi-
kaj. Tudi izdelovanje lastnih 
instrumentov, tolkal, go-
dal, brenkal. Boben ngoma 
je prinesen iz Ugande, miz-
mar je iz Maroka, od koder 
izhaja tudi tradicionalno go-
dalo ribab, balafone sta izde-
lala Samo in Iztok, prav tako 
gongomo, ki je neke vrste ka-
limba. Tradicionalna glasbi-
la včasih tudi uglasijo druga-
če, uporabijo pa tudi zvoči-
la, ki nimajo povezave z ljud-
skim in imajo le opisna ime-
na. »Ko nekdo izmed nas se-
stavi idejo, na njeni podlagi 
potem skupaj poskušamo 
ustvariti glasbo in pri tem 
preizkušamo, katere instru-
mente bi lahko vključili. Če 
ugotovimo, da manjkajo niz-
ki toni, Samo na primer iz-
dela basovsko harfo,« pove 

Ana, na vprašanje vključe-
vanja besedila v skladbe pa 
doda, da njihova instrumen-
talna glasba govori sama 
zase in je prva stvar v njiho-
vem izrazu. Podobno razmi-
šljata Iztok, da ne želijo, da 
bi vokal prevzel pozornost do 
glasbe, in Samo, da vse pove-
do z glasbo in zato ne potre-
bujejo besed.

Četrtkovega koncerta ne 
bodo ozvočili, saj je po mne-
nju sogovornikov v dvora-
ni odlična akustika pa tudi 
zvok je bolj pristen, saj gre 
vendarle za akustično glas-
bo. »Glasba, ki smo jo prip-
ravili za koncert, bo zelo, 
kako bi rekel, naravna, kar 
je najpomembnejše. Prepri-
čan sem, da bodo poslušalci 
uživali, tako kot smo mi pri 
ustvarjanju glasbe in v ume-
tniški rezidenci v Kranju,« 
je še dodal Yoshio Machida. 
Velja torej vabilo na koncert, 
na katerem ne bomo priča-
kovali znane melodije ali re-
frena, ampak bomo pred-
vsem uživali v poslušanju.

Glasba tradicije  
in sodobnega časa
Prvi Dvocikel v Layerjevi hiši v novi sezoni bo v četrtek zvečer v Stolp 
Škrlovec pripeljal z nastopom slovenske zasedbe Širom, ki je tokrat 
k sodelovanju povabila japonskega glasbenika Yoshia Machido. Pred 
koncertom smo se z glasbeniki pogovarjali o njihovem glasbenem prepletu, 
ki so ga pretekli teden ustvarjali v Kranju. Glasbeni ustvarjalci v tokratni rezidenci Layerjeve hiše, slovenska zasedba Širom (Iztok 

Koren, Ana Kravanja, Samo Kutin) in japonski glasbenik Yoshio Machida, so v času bivanja 
in ustvarjanja v Kranju vstopili tudi v kanjon Kokre. / Foto: Jan Hvasti

Kranj – Gorenjski muzej v četrtek, 19. oktobra, ob 18. uri vabi 
v grad Khislstein na odprtje letošnje osrednje muzejske raz-
stave, edine na Gorenjskem, ki je letos posvečena obletnici 
soške fronte, z naslovom V roki puškica, doma pa ljubica – leto 
1917 na soški fronti in v zaledju Gorenjske. Kot sta zapisali 
avtorici razstave Barbara Kalan in Anja Poštrak, je ta v osnovi 
pripravljena ob počastitvi spomina na stoto obletnico konca 
soške fronte. Do ključnih dogodkov v letu 1917, ki jih pred-
stavljajo, je vodilo več dejavnikov, zato so obletnico postavili 
tudi v okvir celotne vojne. V ospredju pa je seveda leto 1917, 
tudi pregledani viri so večinoma iz tega leta in se nanašajo 
na kraje na Gorenjskem. V kulturnem programu bo nastopil 
Moški pevski zbor Gorščaki. 

V roki puškica, doma pa ljubica

Škofja Loka – Član Rotary Kluba Škofja Loka Andrej Šubic je 
s sodelavci in založbo Modrijan uredil in izdal povest Cvetje 
v jeseni. Knjiga je izšla ob stoti obletnici od prvega izida te 
Tavčarjeve kultne zgodbe. Andrej nam bo predstavil vzgibe za 
izdajo te svoje tretje knjige v poljanskem narečju. Sodelovali 
bodo vsi ustvarjalci knjige, pogovor bo vodila Minka Mlakar. 
Posebna zanimivost bo filmski kolaž iz Cvetja v jeseni. Vabljeni 
na predstavitev knjige Cvetje v jeseni v četrtek, 19. oktobra, ob 
19. uri v Galeriji Kašča v Škofji Loki.

Cvetje v jeseni v poljanskem narečju

Kranj – Danes, v torek, 17. oktobra, ob 18. uri bo v Galeriji 
Mestne občine Kranj odprtje razstave z naslovom Kdo pravi, 
da so pravljice samo za otroke? Fotografska zgodba legend 
o Zlatorogu in Ajdovski deklici, ki se odvija v svetu Julijskih 
Alp, zrcali nauke ter njihove kulturne in družbene vrednote. 
Te so ujete v seriji fotokolažev z naslovom Kje? gostujočega 
avtorja Mihe Mallyja.

Razstava v okviru projekta V pravljicah.si
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Vilma Stanovnik

Jesenice – »Za nas hokejis-
te takšne tekme, kot je bila 
današnja, pomenijo največ, 
kar si lahko želimo. Vse živ-
ljenje treniramo za derbi-
je, na katerih so polne tri-
bune. Danes nam je na do-
mačem ledu uspelo zmaga-
ti pred množico navijačev – 
in to je najlepše, kar smo si 
lahko želeli,« je bil takoj po 
prihodu z ledu navdušen 
24-letni napadalec Luka Ka-
lan, ki je lahko zadovoljen z 
uvodom v novo sezono le-
tošnje Alpske lige. »Zmage 
nizamo eno za drugo, s tek-
me na tekmo stopnjujemo 
igro in lahko rečem, da eki-
pa raste skupaj, saj smo ve-
činoma še zelo mladi. Ima-
mo veliko moči in to je vide-
ti tudi na ledu,« je še povedal 
Luka Kalan, ki je poleg gola 
vpisal še dve podaji in bil za-
gotovo eden najboljših igral-
cev srečanja. Prav tako je na 
njem blestel finski napada-
lec Markus Piispanen, ki je 
zadel dvakrat, ob tem pa pri-
speval še tri podaje. 

Končni rezultat tekme v 
Dvorani Podmežakla je bil 
namreč 6 : 4, jeseniški ho-
kejisti pa so odpor gostov iz 
Tivolija dokončno strli prav 
v začetku zadnje tretjine 
tekme, ko sta najprej zade-
la Luka Kalan in Miha Brus, 
nato pa je vratarja SŽ Olim-
pija Roberta Kristana pre-
magal še Luka Bašič. 

Po dveh tretjinah je bil 
namreč rezultat izenačen 3 
: 3, saj je na začetku tekme 
najprej za SIJ Acroni Jeseni-
ce dvakrat zadel Markus Pii-
spanen in enkrat Miha Brus, 
za ekipo SŽ Olimpija pa je 
bil dvakrat uspešen Matic 
Kralj in enkrat Maks Selan. 
Končni rezultat 6 : 4 je pos-
tavil Luka Ulamec.

Čeprav so gledalci vide-
li kar deset golov, je bilo na 
vsaki strani še kar nekaj lepih 
priložnosti. V golu gostov je 
plošček zaustavljal dolgole-
tni reprezentant Robert Kri-
stan. »Po letu odmora sem se 
vrnil na led in trenutno zame 
ni pomembno, kakšne barve 

dres imam na sebi. Dobro se 
počutim, željan sem hoke-
ja. Čeprav smo danes izgubi-
li, lahko rečem, da je bila tek-
ma super, zlasti dobro je bilo 
vzdušje. Rad pridem v Pod-
mežaklo in vesel sem, da gle-
dalci spet prihajajo na tribu-
ne. To potrebuje slovenski 
hokej, to potrebujemo igral-
ci in upam, da tako ostane,« 
je povedal domačin z Jese-
nic vratar Robert Kristan, ki 
letos nastopa v zelenem dre-
su SŽ Olimpije in je zato sli-
šal kar nekaj pikrih vzklikov 
s tribun.

So pa navijači z aplavzom 
navdušeno nagradili do -
mače junake, ki so se jim 

oddolžili s požrtvovalno in 
privlačno igro. »Veliko mi 
pomeni, da so se navijači 
vr nili na tribune, kar je do-
ber znak za slovenski hokej. 
Upam, da bo šlo tako nap-
rej, saj obema ekipama v 
Alpski hokejski ligi gre od-
lično, derbi pa je dokazal, 
da igramo soliden hokej,« 
je dodal izkušeni jeseniški 
branilec in reprezentant 
Andrej Tavželj.

Železarji so z novo zma-
go prevzeli vodstvo na lestvi-
ci Alpske hokejske lige, nova 
tekma pa jih čaka to soboto, 
ko bodo ob 18. uri v doma-
či dvorani gostili ekipo Fel-
dkirch.

Spet pravi hokejski derbi
Okoli dva tisoč petsto glasnih navijačev je minulo soboto v Dvorani Podmežakla pospremilo prvi 
slovenski derbi Alpske hokejske lige v novi sezoni, ki so ga prepričljivo dobili hokejisti ekipe SIJ Acroni 
Jesenice, ki so se jim gostje iz SŽ Olimpije upirali zgolj do začetka zadnje tretjine.

Jeseniški napadalec Markus Piispanen je Roberta Kristana premagal dvakrat, ob tem  
pa je prispeval še tri podaje. / Foto: Gorazd Kavčič

Miroslav Cvjetičanin

Kranj – Najprej so že na začet-
ku kolesarske sezone organi-
zirali Scottov dan, največjo ko-
lesarsko prireditev na Gorenj-
skem, ki se je imenovala po 
njihovem glavnem sponzor-
ju. Istočasno so izpeljali dir-
ko za najmlajše kategorije, ki 
je v državi med najprepoznav-
nejšimi. Vrhunec kolesarske-
ga praznovanja je bila organi-
zacija državnega prvenstva, 
ki se je v Kranj vrnilo po dol-
gih tridesetih letih, hkrati je 
bila odprta razstava, ki je na 
zanimiv način strnila zgodbo 
kluba skozi vseh šestdeset let 
obstoja. Tradicionalna Kranj-
ska dirka pa je zaključila jubi-
lejno sezono.

Imena, kot so Bojan Ro-
pret, Tadej Valjavec, Matej 
Mohorič, Jan Polanc, Luka 

Mezgec …, so dobila nasled-
nike, ki se borijo, da na naj-
boljši način sledijo cestam 
svojih predhodnikov.

»Imamo zelo mlado član-
sko ekipo, ki ji pravimo valil-
nica talentov, saj vemo, da je 
v naši državi trend vzgajanja 
najmlajših, ki se v dogled-
nem času razvijejo v vrhun-
ske kolesarje in dokaj hitro 
zapustijo svoj matični klub, 
ga zamenjajo z boljšim v tu-
jini ali pač z Adrio iz Novega 
mesta, ki je ta čas edini klub 
pri nas, ki ima lahko kako-
vostno člansko ekipo, ki lah-
ko tekmuje na višjem nivo-
ju kot mi. Sezona se je zače-
la običajno kot skoraj vsako 
leto s skupnimi pripravami 
na obali. Najboljši posame-
znik med člani je bil letos 
Luka Čotar, Jaka Primožič, 
od katerega smo letos največ 

pričakovali, je bil večji del se-
zone bolan in poškodovan in 
je zato dirkalno sezono zak-
ljučil veliko prej. Svetla toč-
ka kluba je nastop na dirki 
Po Sloveniji, kjer smo dir-
kali v barvah državne repre-
zentance,« nam je povedal 
Matjaž Zevnik, direktor klu-
ba in trener članov, in nada-
ljeval, da na državnem pr-
venstvu, ki se je odvijalo po 
domačih cestah, člani niso 
bili zadovoljni, so pa bili toli-
ko bolj v mladinskih vrstah. 
Tu je treba nujno pohvaliti 
Nika Čemažarja, ki je skozi 
celo leto bil gonilna sila slo-
venskih mladincev. Postal 
je tudi državni prvak tako v 
cestni dirki kot v vožnji na 
čas in s tem dokazal, da je 
bil letos res najboljši v drža-
vi. Prav tako je treba pohvali-
ti tudi Ano Ahačič, ki je bila 

zopet nepremagljiva v kate-
goriji deklic. 

»Naslednje leto bo sezona 
sprememb. Članska ekipa 
se bo še dodatno pomladila, 
vendar z optimizmom in po-
gumom gledamo naprej. Do 
leta 2020 ne računamo, da 
se bomo pridružili kontinen-
talnim ekipam, ker enostav-
no nismo finančno zmožni. 
Razmišljamo pa še o ženski 
ekipi, saj je v klubu trenutno 
kar osem deklic, ki se redno 
udeležujejo treningov,« je 
zaključil Matjaž Zevnik.

Pogumno naprej
Kolesarski klub Kranj je letos praznoval šestdeset let, zato je bila letošnja 
sezona posvečena predvsem častitljivi obletnici.

Matjaž Zevnik

Jože Marinček

Kranj – Niz brez zmag kranj-
skega Triglava je končan. Na 
tekmi 12. kroga prve sloven-
ske nogometne lige Tele-
kom so bili doma s 3 : 1 (2 : 1) 
boljši od Krškega.

Za Triglav je dvakrat za-
del Matej Poplatnik (v 19. in 
55. minuti), ki je drugi stre-
lec lige, en zadetek pa so si 
v svojo mrežo zabili kar go-
stitelji sami (v 29. minuti). 
Ti so sicer na tekmi poved-
li po najstrožji kazni v 10. 
minuti. Gregor Bergant, po-
močnik trenerja kranjske-
ga Triglava, je po tekmi po-
vedal: »Ekipa je pokaza-
la pravi karakter, pravi ob-
raz. Tekmo smo imeli v svo-
jih nogah od začetka do kon-
ca srečanja. Imeli smo po-
sest žoge, kontrolo nad igro 
in na koncu smo tudi zaslu-
ženo zmagali in osvojili vse 
tri točke.« Visoko zmago so 
si v tem krogu priigrali no-
gometaši Domžal, ki so s 6 
: 0 premagali Ankaran Hr-
vatini. Po dvakrat sta zadela 

Nermin Hodžič in Senijad 
Ibričič, po enkrat pa Tilen 
Klemenčič in Petar Franjič. 
V vodstvu ostaja Olimpija, 
Domžale so pete, Triglav pa 
deveti. Že danes bodo Kra-
njčani odigrali prvo četrtfi-
nalno tekmo pokala Slove-
nije. Gostili bodo Gorico, 
tekma se bo začela ob 15. uri. 

Aktivni so bili tudi nogo-
metaši v drugih ligah. Rezul-
tati gorenjskih ekip: 2. liga 
(11. krog): Roltek Dob – Za-
rica Kranj 2 : 5, Brda – Kalcer 
Radomlje 0 : 0. Vodi Mura, 
Kalcer je tretji. 3. SNL - cen-
ter (9. krog): Arne Tabor 69 
– Tinex Šenčur 1 : 0, Sava 
Kranj – Kolpa 0 : 1, Šobec 
Lesce – Bled Hirter 1 : 4, SIJ 
Acroni Jesenice – Bohinj 5 : 
2, Komenda – Zagorje 0 : 3. 
Vodi Bled Hirter. Gorenjska 
nogometna liga (8. krog): 
Britof – Škofja Loka 4 : 2, 
Royaj Sport DLN – Niko Že-
lezniki 2 : 0, Preddvor – Nak-
lo 1 : 4, Velesovo – JuRentA 
Bitnje 3 : 0, Zarica Kranj B – 
Polet 1 : 0 in Kondor Godešič 
– Žiri 0 : 3. Vodijo Žiri.

Prvo slavje v sezoni
Nogometaši Triglava so doma premagali Krško.

Maja Bertoncelj

Kranj – Košarkarji in košar-
karice so začeli domačo ko-
šarkarsko sezono. V ligi 
Nova KBM za moške sta bili 
v 2. krogu gorenjski ekipi po-
lovično uspešni. Košarkar-
ji Šenčurja Gorenjske grad-
bene družbe so gostovali pri 
ekipi Hopsi Polzela in zma-
gali s 73 : 80 (23 : 23, 12 : 19, 
19 : 17, 19 : 21), domžalski 
Helios Suns pa so prav tako 
igrali v gosteh in izgubili z 
79 : 76 (19 : 13, 14 : 20, 19 : 
21, 27 : 22). 

Z uvodom v sezono so bolj 
zadovoljni v Šenčurju. »Do 
dveh točk smo prišli na tež-
kem gostovanju, kjer bo ver-
jetno zelo malo ekip vknjiži-
lo zmago. Vendar je to šele 
začetek sezone in z misli-
mi smo že osredotočeni na 

sobotno tekmo proti Zlato-
rogu,« je dejal Rade Mijano-
vić, trener Šenčurja Gorenj-
ske gradbene družbe, Jovan 
Beader, trener Helios Suns, 
pa je povedal: »Nepisano ko-
šarkarsko pravilo je, da eki-
pa, ki v končnici bolje ska-
če in zadeva proste mete, na 
koncu tudi slavi. Ob tem si 
s toliko zgrešenimi prostimi 
meti in v prvem polčasu tudi 
odprtimi meti na koš zmago 
tudi težko zaslužiš.« 

Prav tako z 2. krogom se je 
začelo državno prvenstvo za 
košarkarice. Gorenjski eki-
pi sta se pomerili med se-
boj. Triglavanke so v gosteh 
s 76 : 28 nadigrale Domžale. 
»Vseh 40 minut smo odigra-
li kvalitetno. Želim si, da bi 
bilo tako tudi v prihodnje,« 
je tekmo komentiral trener 
Triglava Ernest Novak. 

Visoka zmaga Kranjčank
Začela se je sezona košarkarskega državnega 
prvenstva.

Škofja Loka – Rokometaši so v prvi slovenski ligi odigrali tek-
me šestega kroga. Moštvo Urbanscape Loka je gostovalo pri 
zadnjeuvrščeni ekipi Šmartno in tesno izgubilo s 30 : 29 (12 : 
16). Na lestvici so padli na šesto mesto.

Poraz loških rokometašev 

Kranj – V nedeljo so balinarji imeli državno prvenstvo v hi-
trostnem in štafetnem zbijanju. V hitrostnem zbijanju je bro-
nasto medaljo osvojil Goran Vujanović (Trata Škofja Loka). 
Balinarke v prvoligaški konkurenci pa so zaključile jesenski 
del prvenstva. Na premor kot vodilne odhajajo igralke Krima, 
ki so v zadnjem krogu jeseni premagale gostje z Milj z 20 : 
2. Miljanke, edina gorenjska ekipa v prvi ligi, so na lestvici na 
tretjem mestu. 

Balinarke zaključile jesenski del
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Jelena Justin

Zadnjič smo turo zaklju-
čili na Prehodavcih. Prespa-
li smo v bivaku, ki sprejme 
24 ljudi. Zbudili smo se v ne 
povsem jasno jutro. Meglice 
so napovedovale, da bo obču-
tek na grebenu mističen, de-
loma razgleden, morda tudi 
ne; a iskreno, nekje globoko 
je glodal tudi črv slabega vre-
mena, saj je bila vremenska 
napoved bolj čemerna za po-
poldanske ure. 

Od Zasavske koče na Pre-
hodavcih se sprehodimo 
mimo bivaka do smeroka-
za, ki nas usmeri kar narav-
nost, proti Velikemu Špičju, 
po t. i. poti Stanka Kosa. Stan-
ko Kos je bil v šestdesetih le-
tih načelnik komisije za pota 

pri Planinski zvezi Slovenije 
in je vodil prvi tečaj za marka-
ciste v Kamniški Bistrici leta 
1974. Na začetku se zložno 
vzpenjamo čez izrazite kra-
ške pode, kjer lahko občudu-
jemo izvirno igro matere na-
rave in vode. Sledimo mar-
kacijam, da se ne znajdemo 
pred kakšnim globljim brez-
nom. Pot začne zavijati des-
no in postaja strmejša. Smo 
na Zadnji Lopi, 2115 m. Z 
Zadnje Lope malce sestopi-
mo in se začnemo vzpenjati 
na Malo Špičje, 2312 m. Pot 
nas vodi nekaj časa po levi, 
nekaj časa po desni strani 
grebena. Odpre se nam pog-
led na Ledvičko, znamenito 
jezero v Dolini Triglavskih je-
zer. Razgleden, čudovit gre-
ben je ponekod precej oster. 

Tura za vrtoglave ni primer-
na. Potreben je trden korak. 
Tik pod vrhom Velikega Špič-
ja se z leve strani priključi pot 
iz Doline. Do vrha nas loči le 
še nekaj minutk. Veliko Špič-
je ponudi veličasten razgled; 
globoko pod nami je Trenta s 
smaragdno Sočo in vencem 
svojih gora, na drugi stra-
ni je Dolina Triglavskih je-
zer, nad katerimi dominira-
jo skalni vršaci. V grebenu so 
proti jugu Plaski Vogel, Trav-
nik, Čelo … V ozadju Jalovec, 
Mangart, Montaž, Viš, Ka-
nin, Rombon, Matajur, pro-
ti vzhodu pa Kanjavec, Vog-
li, Triglav …. Lepota, ki jemlje 
dih in navdušuje. 

Sestopimo v Dolino Trigla-
vskih jezer. Sestop je strm in 
tudi tehnično zahteven, saj 
je nekaj strmih skalnih sko-
kov, ki so lepo zavarovani. V 
spodnjem delu hodimo po 
kraških podih, nato pa skozi 
nizko rastje, kjer se tik pred 
markirano potjo, ki povezu-
je Kočo pri Triglavskih jeze-
rih in Zasavsko kočo na Pre-
hodavcih, radi pasejo svizci. 
Le glasni ne smemo biti, pa 
nam bo morda kateri izmed 
njih zavil čokolado. 

Ko dosežemo markira-
no pot, zavijemo levo in se 
po dolini vrnemo do Zasa-
vske koče na Prehodavcih. 

Hodimo mimo Velikega je-
zera – Ledvičke, nad katerim 
nas čaka vzpon do Zelenega 
jezera. Če bomo hodili v tiši-
ni, bodimo pozorni na sviz-
ce. Nad Zelenim jezerom je 
razcep, proti Hribaricam in 
proti Zasavski koči na Preho-
davcih. Na Prehodavcih zač-
nemo s sestopom proti Tren-
ti oz. Zadnjici po odlično 
ohranjeni mulatjeri. V zače-
tnem delu sestopa je mulat-
jera strma, udobna postane, 
ko dosežemo t. i. Zeleno gri-
vo. Pot je res neverjetna. Če 

nam danes mulatjere pome-
nijo udoben sestop ali vzpon, 
so v času, ko so bile nareje-
ne, za tiste fante pomenile 
»Way to Hell«, pot v pekel, 
kjer so se borili za preživet-
je med vojaškimi akcijami. 
Malce pred sedlom na desni 
v skali vidimo vzidano kape-
lico, ki so jo postavili italijan-
ski vojaki. Ko dosežemo se-
dlo Čez Dol, 1632 m, kamor 
pripelje z leve strani tudi pot 
iz Trente, mi zavijemo pre-
cej strmo desno navzdol v 
Zadnjiški dol. Sestopamo po 

kamnitem pobočju in ta se-
stop, moram priznati, mi ni 
bil povsem nič ljub. Strm se-
stop se na dnu Dola povsem 
položi in dosežemo zna-
no markirano pot, po kate-
ri smo se vzpenjali proti Ko-
marju. Smo na makadam-
ski kolovozni cesti, po kate-
ri bomo sestopili do začet-
ka doline Zadnjica, kjer nas 
čaka jekleni konjiček. 
Nadmorska višina: 2398 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Veliko Špičje (2398 m)

Greben nad Dolino 
Triglavskih jezer
Bohinjci mu rečejo kar Lepo Špičje. Oster greben nad Dolino Triglavskih 
jezer. Njegovo prečenje je ena tistih lepih tur, ki jo človek vsakih nekaj let 
preprosto mora ponoviti.

Greben Lepega Špičja, kot se je imenoval nekoč. / Foto: Jelena Justin

Greben je ponekod ozek in izpostavljen. / Foto: Jelena Justin

Z vrha se odpre razgled proti grebenu od Male Tičarice do 
Velike Zelnarice. / Foto: Jelena Justin

Prehrana po TKM (VI. del)

Kombiniranje živil 

Že večkrat sem napisala, 
da je manj več. To pravilo ve-
lja tudi, ko pripravljamo svo-
je obroke. Najbolj idealno 
bi bilo, da si v enem obroku 
pripravimo eno samostojno 
jed. Če poskrbimo še, da je 
ta jed pravilno kombinirana, 
smo največ naredili za svoje 
telo, zdravje in dobro počutje. 

Ko živila med seboj kom-
biniramo na pravilen na-
čin, telo ne porablja energi-
je po nepotrebnem. Energi-
jo, ki ni namenjena presnovi 
in prebavi, lahko v celoti so-
časno porablja za svoje osta-
lo delovanje (rast, razvoj, re-
generacija, revitalizacija …). 

Nekaj osnovnih pravil za 
energijsko ustrezno kombi-
niranje različnih skupin ži-
vil med seboj:

		Žita uživajmo z zelenjavo 
ali vrtninami, lahko tudi s 
stročnicami.

		Beljakovine jejmo skupaj 
z vrtninami in zelenjavo, v 
manjših količinah jih lah-
ko kombiniramo tudi z ri-
žem, ne mešajmo pa raz-
ličnih beljakovin med se-
boj. Nikoli jih tudi ne uži-
vajmo skupaj s sadjem.

		Stročnice najbolje kom-
biniramo z zelenjavo in 
vrtninami. Sprejemljiva je 
kombinacija z žiti, ne me-
šajmo pa jih z beljakovina-
mi ali sadjem. 

		Sadje jejmo vedno kot sa-
mostojen obrok. 

		Nikoli ne jejmo sadja po 
obroku (razen ananas, 
melono ali nešplje), ker 
to povzroča napihnjenost, 
preprečuje asimilacijo 
hrane, ki smo jo pojedli 

pred tem, in povzroča fer-
mentacijo v želodcu, kar 
moti presnovo. 

		Po obrokih tudi ne uživaj-
mo kave (s sladkorjem, 
sladili, mlekom), sladkih 
pijač ali sladic.

		Med jedjo ne uživajmo te-
kočin, saj to razredči pre-
bavne sokove in hrana 
obleži v želodcu, kar nam 
povzroča slabo počutje, 
nelagodje in upočasnjeno 
presnovo. 

		Po obroku lahko v 
majhnih požirkih pijemo 
le toplo vodo, ki pospeši 
prebavo. 
Če na kratko povzame-

mo: najbolj idealno je kom-
binirati meso, ribe, jajca, 
žita, gomolje in stročnice z 
zelenjavo. Sadje vedno jej-
mo samo, nikoli po obroku 
(kosilu ali večerji). Kruha 

ne jejmo zvečer. Ne mešaj-
mo sladkih in slanih oku-
sov (2–3 ure po obroku ne 
uživajmo nobenih sladic, 
sokov, sladkih pijač, sadja, 
kave s sladkorjem). 

Želodec nima zob, zato 
vso zaužito hrano dobro 
prežvečimo, da se zmeša s 
slino in čim bolj utekočini 
ter jo lažje prebavimo. 

Ženske, ki uživajo veliko 
surove in hladne hrane, lah-
ko energijsko podhladijo že-
lodec, ki se dotika jeter, hlad 
se prenese na maternico, 
kar povzroča krče in boleči-
ne v predelu rodil. Želodec 
nam bo najbolj hvaležen, če 
bomo uživali hrano zmerne 
temperature, ne prevročo in 
ne prehladno.
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Maja Bertoncelj

Medvode – Dean Bunčič je 
star štirideset let in je zago-
tovo eno bolj prepoznavnih 
imen medvoške košarke. V 
sedanjem KK Brinox Med-
vode ima več funkcij. Je di-
rektor in sekretar kluba, član 
upravnega odbora, trener v 
njihovi šoli košarke pa igra-
lec in kapetan v članski eki-
pi, ki se je po lanski sezoni 
brez poraza uvrstila v dru-
go slovensko ligo. Jasno je, 
da je Bunčiču poleg družine, 
ima dve hčeri, košarka najpo-
membnejša stvar v življenju.

»Če se malce pošalim, 
sem košarko igral že v tre-
buhu. Tako oče kot mama 
sta bila košarkarja in logič-
no je, da je to tudi moj prvi 
šport. Oče je igral na kar vi-
sokem nivoju, še višjem kot 
jaz. Mislim, da bi lahko nare-
dil še kaj več, da bi mu uspe-
la lepa košarkarska kariera, 
če bi bil takšen, kot sem jaz. 
Košarko je jemal bolj za hec. 
Igral je za Medvode in Iliri-
jo. Košarkarica je bila tudi 
mama, igrala pa je v Medvo-
dah,« pove Dean Bunčič. Kot 
pravi, je bila žoga najbrž nje-
gova prva igrača. Na košarko 
ga vežejo spomini že iz prvih 
let življenja: »To so bila še 
leta pred šolo. Spomnim 
se, da sem z mamo in oče-
tom hodil na treninge in tek-
me. Nisem še mogel vreči na 
koš, žogo sem pa lahko pori-
val sem in tja. Pogosto sem 
zato zmotil trening in dobro 

se še spomnim, da so bili 
takrat malce jezni name.« 
Kolikor hitro se je dalo, je 
začel košarko tudi sam tre-
nirati. In vztraja še danes, 
kljub temu da je med sta-
rejšimi v slovenskih ligah 
in najstarejši v ekipi. Neka-
terim soigralcem bi bil lah-
ko že oče. Za svoje največ-
je košarkarske uspehe šte-
je tri uvrstitve z domačimi 
Medvodami v drugo sloven-
sko ligo. V njej je bil najvišje 
na drugem mestu s Šenčur-
jem, ko jih je le ena zmaga 
ločila od prve lige, dvakrat 
pa je bil v tem tekmovanju 
peti, enkrat s Cerknico in 
enkrat z Medvodami. Igral 

je za različne ekipe, a ga je 
pot vselej pripeljala domov 
v Medvode, kjer igra zadnja 
leta. Lani so se brez poraza 
uvrstili v drugo ligo. Zače-
li so jo uspešno, saj so pre-
tekli konec tedna na uvodni 
tekmi s 77 : 68 v gosteh pre-
magali Ljubljano. Bunčič 
je bil z dvanajstimi točka-
mi skupaj še z dvema dru-
gi najboljši strelec ekipe, 
dodal je še sedem skokov – 
in to čeprav s 177 centime-
tri ni med višjimi. Znan je 
po tem, da nasprotniku na-
suje veliko točk. »Mislim, da 
je moj rekord, da sem na tek-
mi dal 59 točk. Od tega je že 
kar nekaj časa. V zadnjih le-
tih pa sem se nekajkrat prib-
ližal številki štirideset. Bi pa 
poudaril, da v košarki ni bi-
stven posameznik, temveč 
celotna ekipa,« se zaveda. 
Na parketu ga tekmeci veči-
noma spoštujejo, tudi zara-
di let, čeprav pove, da se še 

zdaleč ne počuti, da bi bilo za 
njim že štirideset pomladi. 
»Jaz se počutim še zelo mla-
dega. Vedno več športnikov 
dokazuje, da leta niso ovira 
za uspehe. Po mojem mne-
nju so pogosto celo pred-
nost. Misli so sedaj veliko 
bolj urejene, kot so bile vča-
sih, ko smo brezglavo teka-
li po igrišču gor in dol. Sedaj 
je tega manj, koši pa ravno 
tako padajo,« je še povedal. 
Igra na različnih položajih, 
odvisno od tekme in od tre-
nerjeve odločitve. 

Poleti ga videvamo tudi na 
zunanjih igriščih, saj nasto-
pa na tekmovanjih tri na tri, 
na splošno pa je njegov dru-
gi dom športna dvorana. 
»Vsi so že vajeni, da je tako. 
Vztrajal bom, kolikor dol-
go bo šlo,« pravi Dean Bun-
čič, ki se rad udejstvuje tudi 
še v kakšnem drugem špor-
tu, najraje pa gre z družino 
v hribe ali z ženo na motor.

Košarko igral že v trebuhu
Dean Bunčič je vse svoje življenje povezan s košarko. Pri štiridesetih znova igra v drugi slovenski  
ligi in že na uvodni tekmi je bil med najboljšimi strelci ekipe Brinox Medvode.

Košarkarska žoga ga spremlja že od otroških let. Športna dvorana pa je njegov drugi dom – 
tudi še pri štiridesetih.

Dean Bunčič ima v KK Brinox Medvode več funkcij. 
Je direktor in sekretar kluba, član upravnega odbora, 
trener v njihovi šoli košarke pa igralec in kapetan v 
članski ekipi, ki se je po lanski sezoni brez poraza 
uvrstila v drugo slovensko ligo.

Maja Bertoncelj

Kranj – Ciklokros je zim-
ska različica tekmovanj za 
kolesarje. V zadnjih letih 
so se vrnila tudi v Sloveni-
jo. V koledarju za letošnjo 
sezono pokala Slovenije je 
šest tekem, od tega dve na 
Gorenjskem.Uvodna pre-
izkušnja bo 5. novembra s 

Ciklokrosom Cerknica, sle-
dijo 11. novembra Ciklokros 
Črne njive, 19. novembra 
CX Škofja Loka, 25. novem-
bra Ciklokros Vipava, 2. de-
cembra Cycling United ci-
klokros v Šenčurju in za ko-
nec 10. decembra Ciklokros 
Pantal. Za državno prven-
stvo bo štel ciklokros v Šen-
čurju.

V ciklokrosu bo šest tekem
Tekmovanje v ciklokrosu se bo začelo petega 
novembra, državno prvenstvo pa bo v Šenčurju.

Tekmovanja v ciklokrosu so zelo zanimiva, udeležujejo  
pa se jih tako vrhunski športniki kot rekreativci.Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Društvo upo-
kojencev Škofja Loka je bilo 
letošnji organizator držav-
nih športnih iger Združenja 
društev upokojencev Slove-
nije, ki so tako za ženske kot 
za moške ekipe potekale ko-
nec septembra v balinarski 
dvorani na Trati v Škofji Loki.

Balinanje je med upo-
kojenci priljubljena obli-
ka rekreacije. Na tokrat-
nem tekmovanju so bile v 
ženski konkurenci najbolj 

natančne in najbolj mir-
ne članice ekipe domačega 
Društva upokojencev Škofja 
Loka. Kot pravi Smiljana Ob-
lak, vodja ženske balinarske 
sekcije v društvu, je v več kot 
tridesetletni zgodovini žen-
skega balinanja v DU Škofja 
Loka za ekipo to prvi naslov 
državnih prvakinj. Nasto-
pile so Ivanka Prezelj, Vera 
Hartman, Vojka Mihelič, 
Tončka Dolinar in Smilja-
na Oblak. Ista ekipa v ena-
ki postavi je bila lani v Ajdo-
vščini državni podprvak. V 

moški konkurenci so prvaki 
postali balinarji DU Pivka, 
domačini so bili šesti. Pra-
vico nastopa na tekmovanju 
so izkoristile vse ekipe, tako 
da jih je pri ženskah nastopi-
lo 14, pri moških pa 15. Na-
stopijo lahko samo tiste, ki 
so osvojile prvo mesto na po-
krajinskem tekmovanju, pr-
vaki preteklega prvenstva in 
domačini.

V društvu se niso izkaza-
li le po rezultatski plati, tem-
več tudi kot dobri organi-
zatorji, za kar so poskrbeli 

številni prostovoljci. Predse-
dnik organizacijskega odbo-
ra in vodja tekmovanja je bil 
Ivan Hafner, sicer koordina-
tor športa v DU Škofja Loka, 
za izvedbo samega tekmo-
vanja in sojenje pa je poskr-
bel Ivan Breznik, vsestran-
ski balinarski strokovnjak. 
Na odprtju in zaključku so 
tekmovalcem čestitali pred-
stavniki domače politične in 
športne scene ter predstav-
niki združenj društev upo-
kojencev na državni ravni in 
na Gorenjskem.

Najbolje balinajo loške upokojenke 
Balinarke Društva upokojencev Škofja Loka so prvič v več kot tridesetletni zgodovini ženskega balinanja 
v društvu postale državne prvakinje.

Maja Bertoncelj

Jesenice – V soboto, 4. no-
vembra, bo na karavanških 
planinah pod Golico potekal 
gorski tek. Cilj organizator-
jev je predvsem povezovanje 
vseh, ki ljubijo naravo. Kot 
pravijo, promovirajo zdra-
vo, s kančkom tekmoval-
nosti začinjeno ukvarjanje s 
športom, in ponudbo lokal-
nih dobrot bližnjih kmetij.

Start teka bo ob 10. uri pred 
Mercator centrom na Jeseni-
cah, na Spodnjem Plavžu. 
Trasa bo speljana večino-
ma po gozdnih in travniških 
poteh s čudovitimi razgledi 
na Julijske Alpe. Zaključek 
bo na Španovem vrhu, zna-
nem po najstarejši delujo-
či sedežnici v Sloveniji. Tek-
movalna trasa je dolga slabih 

sedem kilometrov, premaga-
ti pa bo treba nekaj več kot 
sedemsto višinskih metrov. 
Absolutno najhitrejši v moš-
ki in ženski konkurenci bodo 
prejeli denarne nagrade, naj-
hitrejši v posameznih kate-
gorijah pa praktične nagra-
de. Poleg gorskega teka or-
ganizirajo tudi pohod, na ka-
terega se boste lahko podali 
med 10. in 12. uro iz Plani-
ne pod Golico. Še zlasti vabi-
jo organizirane skupine po-
hodnikov, ki se bodo potego-
vale za sladko nagrado. Zma-
gala bo ekipa, ki bo prva v ce-
loti prispela na vrh, kjer bodo 
za vse pripravljeni domači 
žganci, kislo mleko in sladke 
dobrote lokalnih kmetij. 

Prijave na tek in pohod so 
že mogoče na spletni strani 
http://www.gorski-trail.si/.

Prvič gorski  
tek na Španov vrh
Poleg teka bo potekal tudi pohod.

Medvode – V soboto, 21. oktobra, bo potekal prvi Robežov po-
hod v nordijski hoji z licencirano učiteljico in demonstratorko 
nordijske hoje in teka Kranjčanko Majo Benedičič. Začetek 
pohoda bo ob 10.30 izpred domačije Robež v dolini Ločnice 
(smer Sora–Topol). Pohod bo dolg pet kilometrov. Od 9.30 
do 10. ure bo potekalo ogrevanje in demonstracija osnovnih 
elementov nordijske hoje. Udeleženci se bodo iz domačije 
Robež podali v smeri Topol (Katarina) po gozdni in razgibani 
poti. Pot se nadaljuje v smeri Grmade in nato obrne proti 
Robežu na izhodišče. Pot je primerna za vsakogar. Na voljo 
bo tudi izposoja palic za nordijsko hojo. 

Prvi Robežov pohod v nordijski hoji
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Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so včeraj Tr-
žičana Danijela Krupljani-
na zaradi napada na uradno 
osebo med opravljanjem na-
log varnosti pričakovano ob-
sodili na šest mesecev zapo-
ra. Ker je natanko toliko časa 
že prestal v hišnem priporu, 
je mlajši od bratov Kruplja-
nin, ki naj bi 17. aprila v Trži-
ču skupaj napadla policista, 
da se je moral ubraniti z opo-
zorilnim strelom, včeraj od-
korakal na svobodo. Sodba 
še ni pravnomočna, vendar 
pa ni verjeti, da se bo na izre-
čeno kazen kdo pritožil, saj 
se je obdolženi o njeni viši-
ni že pred priznanjem kriv-
de dogovoril s tožilstvom. 
Kranjska okrožna sodnica 
Andrijana Ahačič ga je kot 
prejemnika denarne social-
ne pomoči, ki mora ob tem 
sam skrbeti za še ne petle-
tnega sina, plačila sodnih 
stroškov oprostila.

»Kaznivo dejanje prizna-
vam in ga obžalujem. Rav-
nal sem v afektu zaradi skrbi 
za svojega otroka. Mama me 
je tedaj poklicala in mi dala 
na telefon otroka, ki je jo-
kal in dejal, da ga zaradi sol-
zivca pečejo oči. Takrat ni-
sem vedel, kaj sploh de-
lam. Že pred tem pa sem se 
zdravil zaradi duševnih te-
žav, ker se hitro razburim,« 
je na včerajšnjem naroku 
za izrek kazenske sankcije 

sodnici povedal obdolženi 
Danijel Krupljanin. Pouda-
ril je še, da nikoli dotlej ni 
imel konfliktov s policisti, 
tako tudi ne z oškodova-
nim policistom. Slednjemu 
se po dogodku ni opravičil, 
ker z njim ne želi več ime-
ti nobenih stikov, je odgovo-
ril na vprašanje okrožne dr-
žavne tožilke Olge Troha. 
Obdolženčevo duševno sta-
nje in razloge za ambulan-
tno zdravljenje v begunjski 

bolnišnici v času obravnava-
nega dogodka je sicer za za-
prtimi vrati predstavil nje-
gov osebni zdravnik. 

Tožilka je v končni besedi 
poudarila, da je zapor kljub 
takojšnjemu priznanju in 
obžalovanju edina primerna 
kazen za očitano kaznivo de-
janje, kot že napovedano na 
predobravnavnem naroku 
prejšnji teden pa je predlaga-
la najnižjo možno kazen pol 
leta zapora. »Ocenjujem, da 

se obdolženi zaveda, kako se 
v civilnem svetu obnaša do 
uradnih oseb,« je dejala.

Zagovornik Željko Batinič 
pa je opozoril, da naj sodišče 
pri določitvi sankcije poleg 
olajševalnih okoliščin, ki jih 
je navedla tožilka, upošteva 
tudi dejstvo, da je obdolže-
ni že na naroku za odreditev 
pripora 18. aprila delno priz-
nal krivdo. Ob tem je v ime-
nu obrambe še ocenil, da naj 
bi oškodovani policist obrav-
navanega dne nezakonito 
uporabil plinski razpršilnik 
v identifikacijskem postop-
ku zoper Danijelovega brata 
Duška, pri tem pa je poško-
doval tudi njegova mamo in 
otroka, kar je obdolženca še 
posebej razburilo. Tudi sa-
mega identifikacijskega po-
stopka, ki je bil povod za na-
pad nanj, oškodovani poli-
cist po mnenju odvetnika ni 
opravil v skladu z zakonom 
o nalogah in pooblastilih po-
licije. »Vse okoliščine kaže-
jo na najmanj sumljiv zače-
tek postopka identifikacije,« 
je dejal. 

»Glede na okoliščine in 
način storitve kaznivega de-
janja se strinjam s tožilko, 
da je na mestu izrek zapor-
ne kazni, ki pa je najnižja 
možna,« pa je na razglasi-
tvi sankcije povedala sodni-
ca Ahačičeva, ki bo v nadalje-
vanju vodila še glavno obrav-
navo zoper Danijelovega sta-
rejšega brata Duška, ki kriv-
de ni priznal. 

Zaporno kazen že prestal
Kranjsko okrožno sodišče je Tržičana Danijela Krupljanina za aprilski napad na policista v Tržiču 
obsodilo na šest mesecev zapora, ki ga je že prestal v hišnem priporu. 

Danijel Krupljanin (spredaj) se na izrečeno kazen ne 
bo pritožil, je takoj po izreku sodbe napovedal njegov 
zagovornik Željko Batinič (zadaj). / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Naklo – Teden dni po regij-
skem tekmovanju gasilske 
mladine v Šenčurju so v so-
boto na Merkurjevem parki-
rišču v Naklem v organiza-
ciji gasilskih zvez Naklo in 
Tržič izvedli še regijsko tek-
movanje članskih in veteran-
skih ekip za memorial Ma-
tevža Haceta. Pomerilo se je 
109 desetin z vse Gorenjske, 
za katere je tekmovalo skup-
no okoli tisoč gasilcev. Po-
dobno kot pri gasilskem pod-
mladku je bilo tudi tokrat naj-
uspešnejše Prostovoljno ga-
silsko društvo Mavčiče, saj 
se je kar šest njihovih desetin 
uvrstilo na državno tekmova-
nje. Glede na to, da je to uspe-
lo tudi štirim njihovim pio-
nirskim in mladinskim dese-
tinam, bo torej PGD Mavči-
če na prihodnjem državnem 
tekmovanju sodeloval kar z 
desetimi ekipami, kar je po 

besedah predsednika Gasil-
ske zveze Gorenjske in pod-
predsednika Gasilske zve-
ze Slovenije Jožeta Derlinka 
svojevrsten slovenski rekord. 
»Seveda pa je v Mavčičah to 
rezultat resnega dela in celo-
letne vadbe,« je poudaril.

Sodelovanje na državnem 
tekmovanju so si sicer zago-
tovile po tri najboljše deseti-
ne v vsaki kategoriji. Pri čla-
nih A (do 30 let) so to ekipe 
prostovoljnih gasilskih dru-
štev Križe, Mavčiče in Pre-
doslje, pri članicah A so bile 
najboljše desetine iz Mavčič, 
Predoselj in Žirov, pri članih 
B so najboljšo pripravljenost 
pokazali gasilci Mavčič 1, Ži-
rov in Mavčič 2, pri članicah 
B pa ekipe Žirov Ter Mavčič 
2 in 1. V konkurenci vetera-
nov so se na državno tekmo-
vanje uvrstile ekipe Mošenj, 
Mavčič in Zabreznice, pri ve-
terankah pa gasilke iz Dobra-
čeve, Leš in Mojstrane.

Najuspešnejši gasilke  
in gasilci iz Mavčič

K odličnim rezultatom mavčiških gasilcev je prispevala tudi 
njihova ekipa članic B. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – »Gre le za odgovor 
na moje zadnje tožbe proti 
Lonu,« je nekdanji predse-
dnik uprave in nadzornega 
sveta Hranilnice Lon Slav-
ko Erzar v petek na hodni-
kih sodne stavbe v Kranju 
komentiral odškodninsko 
tožbo, ki jo je zoper njega 
ter preostala nekdanja čla-
na nadzornega sveta kranj-
ske hranilnice Igorja Mi-
helja in Darka Prezlja vlo-
žila zdajšnja uprava, ki jo 
sestavljata predsednik Jaka 
Vadnjal in član Bojan Man-
dič. Slednja odškodninske-
ga zahtevka v višini dobrih 
111 tisoč evrov, ki ga je v pe-
tek s poravnalnim narokom 
začelo obravnavati kranjsko 
okrožno sodišče, nista žele-
la komentirati. Poravnalni 

narok sicer še ni končan in 
ga bodo nadaljevali decem-
bra. 

Hranilnica Lon od nekda-
njih nadzornikov Erzarja, 
Mihelja in Prezlja zahteva 
plačilo 111 tisoč evrov odško-
dnine, za kolikor naj bi bila 
oškodovana zaradi nepra-
vilnega prenehanja sodelo-
vanja z nekdanjim predse-
dnikom uprave Teodorjem 
Žepičem, sicer nekdanjim 
Erzarjevim zetom. Žepič 
je namreč decembra 2014 
po osmih letih vodenja hra-
nilnice odstopil kot predse-
dnik uprave, za odpravnino 
pa naj bi prejel šest meseč-
nih plač v skupnem znesku 
okoli 111 tisoč evrov. Vode-
nje hranilnice je tedaj za-
časno prevzel Slavko Er-
zar, tedanji predsednik 
nadzornega sveta, sicer pa 

soustanovitelj in nekakšen 
»oče« Hranilnice Lon, ki so 
ga kasneje izrinili z uprav-
ljavskih in nadzornih funk-
cij v hranilnici, kljub temu 
pa kot imetnik prednostnih 
delnic še vedno ostaja zelo 
vpliven solastnik, brez ka-
terega skupščina delničar-
jev ne more sprejeti nobe-
nega pomembnega sklepa, 
kot je na primer spremem-
ba statuta. To se je pokazalo 
tudi na letošnji skupščini, 
ko so ravno imetniki pred-
nostnih delnic preprečili, 
da bi prednostne delnice, 
ki predstavljajo zgolj 1,75 
odstotka osnovnega kapi-
tala, izenačili z navadnimi, 
s čimer bi njihovi imetni-
ki izgubili možnost veta na 
glavne skupščinske sklepe. 

Po Erzarjevi razlagi je to-
rej tokratna odškodninska 

tožba le odgovor hranilni-
ce na njegove tožbe, ki jih 
je vložil po skupščini ju-
nija 2016. Tik pred njo 
so tedanji nadzorniki Er-
zar, Mihelj in Prezelj raz-
rešili predsednika uprave 
Jaka Vadnjala (nadomestil 
je Žepiča) in dolgoletnega 
člana uprave Bojana Man-
diča, prvi nadzornik Erzar 
pa je spet postal v. d. pred-
sednika uprave. Na skup-
ščini je sledil preobrat, saj 
so delničarji predčasno od-
poklicali dotedanje nadzor-
nike in v razširjen nadzor-
ni svet imenovali nove čla-
ne, ti pa so v nekaj dneh 
nazaj zaposlili razrešena 
Vadnjala in Mandiča. Od 
tedaj se lastniška trenja v 
Lonu kljub letos izpelja-
ni dokapitalizaciji še niso 
umirila.

Hranilnica toži svojega ustanovitelja
Hranilnica Lon od svojega idejnega očeta Slavka Erzarja in še dveh nekdanjih nadzornikov zahteva sto 
enajst tisoč evrov odškodnine. 

Lesce – Gorenjski policisti so v nedeljo popoldne obravnavali 
starejšo voznico, ki je na gorenjski avtocesti vozila v napačno 
smer. Takoj po prejemu prijave o nevarni vožnji iz smeri Lipc 
proti Lescam so policisti začeli z zapiranjem uvozov na avto-
cesto in aktivnostmi za izsleditev vozila ter obravnavo udele-
ženke. Ta se je ustavila pri priključku Lesce, ko je iz opozoril 
drugih voznikov spoznala, da vozi v napačno smer. Policisti 
zdaj zbirajo obvestila o sumu kaznivega dejanja.

Na avtocesti peljala v napačno smer

Tržič – Tržiški policisti so v nedeljo zvečer posredovali v prete-
pu na Ravnah, v katerem se je ena oseba lažje poškodovala. V 
postopku so vzpostavili javni red, poškodovano osebo pa so 
odpeljali v zdravstveno ustanovo. V prijavi policisti preverjajo 
znake kaznivega dejanja povzročitve telesnih poškodb.

Pretep na Ravnah

Kranj – V petek zvečer je občan na javnem kraju v Kranju 
razkazoval pištolo in s tem vznemirjal prisotne. Nekdo od 
njih je zato poklical kranjske policiste, ki so se hitro odzvali in 
moškega kmalu izsledili. V postopku so ugotovili, da je imel 
pri sebi imitacijo pištole, ki so mu jo zasegli, zoper kršitelja 
pa vodijo prekrškovni postopek. 

Mahal z imitacijo pištole

Kranj – Gorenjski policisti so zadnji konec tedna na javnem 
kraju na območju Bleda in Šenčurja dvema osebama zasegli 
prepovedano drogo, podobno pa tudi dvema osebama v Ra-
dovljici ter vozniku in sopotniku v vozilu v Kranju. Na avtocesti 
v bližini Kranja pa so obravnavali avtoštoparja, ki sta imela pri 
sebi več stvari, za katere nista znala pojasniti izvora. Ugotovili 
so, da sta jih najbrž ukradla v dveh živilskih trgovinah, zato 
so jih zasegli in vrnili oškodovanemu trgovskemu podjetju.

Zasegli drogo in ukradene predmete
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T
ako Ivan kot 
Roža Marija sta 
se rodila v Ljub-
ljani. Ivan oziro-
ma Jani, kot ga 

večina kliče, staršema Iva-
nu in Mariji Breznik, roje-
ni Marolt, kot edini otrok 7. 
oktobra 1935. Tako je pred 
kratkim praznoval 82. roj-
stni dan. Roža Marija pa 14. 
aprila 1937 staršema Francu 
in Antoniji Šink, rojeni Ple-
stenjak. Letos je torej dopol-
nila okroglih osemdeset let. 
Jani izhaja iz delavske druži-
ne, Roža iz meščanske. Ime-
la je tri sestre, od tega sta dve 
žal že pokojni. 

Vse do konca druge sveto-
vne vojne sta bila tako Jani 
kot Roža Šiškarja, po koncu 
pa se je Janijeva družina pre-
selila za Bežigrad. 

Danes diamantna zakon-
ca sta se spoznala na plesu 
med zimskimi počitnicami 
januarja 1955, na takratni VI. 
državni gimnaziji na Šubi-
čevi cesti v Ljubljani. Poro-
čila sta se oktobra, dve leti 
kasneje. Do poroke sta žive-
la v Ljubljani: Jani je delal na 
Inštitutu za gozdno in lesno 
gospodarstvo in nato nada-
ljeval v Lesnini, Roža pa se 
je po gimnaziji zaposlila 
v Film servisu v Ljubljani. 
Potem ju je življenjska pot 
za kratek čas vodila v Idri-
jo, naprej pa v Škofjo Loko. 
Tu sta oba dobila zaposli-
tev v takratni Jelovici in sta-
novanje v novem stanovanj-
skem naselju Otampel, ki 
ga danes poznamo pod ime-
nom Frankovo naselje. 

Jani se je zaradi potreb 
podjetja poleg dela lotil tudi 
študija na Višji šoli za social-
no delo v Ljubljani, a ker se 

leta 1959 zakoncema Brez-
nik rodil sin Marko, leto 
dni kasneje pa hči Breda, 
je bilo to za družino Brez-
nik kar naporno obdobje. 
Ko je konec leta 1963 diplo-
miral, se je soproga zaposli-
la v takratni Narodni banki 
v Službi družbenega knjigo-
vodstva, kjer je tudi dočaka-
la upokojitev. Jani je upoko-
jitev dočakal v Jelovici.

Sledila je gradnja hiše, 
ki sta si jo zakonca Breznik 
zelo želela. In leta 1971 sta 
se kot prva stanovalca nasel-
ja preselila v Podlubnik, kjer 
živita še danes. Uživata svoj 
čas. Imata tudi že tri vnuke, 
Roka, Luka in Majo, ter pra-
vnukinjo Najo in pravnuka 
Patrika.

Jani še vedno rad zaha-
ja na balinišče, vsak dan pa 
kakšno uro nameni tudi hoji 
po obeh bregovih reke Sore, 
okrog Veštrskega mostu. 

Roža rada vrtnari, kolikor 
ji to dopušča zdravje. Deli-
ta pa si posebno strast: oba 
zelo rada rešujeta križanke.

Že omenjeno balinanje pa 
je v Janijevem življenju stal-
nica. Že od začetka je bilo 
precej več kot le hobi. Lani 
je tako praznoval 65-letni-
co dela v balinarskem špor-
tu. Aktivno je začel balinati 
leta 1951 v Balinarskem klu-
bu (BK) Kamen v Ljubljani, 
nadaljeval kasneje v Škofji 
Loki – leta 1960 je bil usta-
novitelj BK Trata, čez tri-
najst let pa je sodeloval pri 
ustanavljanju BK Loka ... Z 
aktivnim balinanjem je kon-
čal pred natanko 22 leti. V 
karieri je na tekmovanjih 
dosegel kar veliko vidnej-
ših rezultatov in bil aktiven 
v različnih balinarskih orga-
nizacijah. Bil je tudi prvi 
trener balinanja v Sloveni-
ji s spričevalom ljubljanske 
Fakultete za šport. Treniral 
je številne svetovne in evrop-
ske prvake, na primer Uro-
ša Veharja, Damjana Sof-
ronievskega, Davorja Jan-
žiča in Jasmina Čauševića, 
v zadnjih letih pa sta se pri 
njem izpopolnjevala sveto-
vna prvaka Dejan Tonejc in 
Anže Petrič. Za svoje delo 
in prispevek k balinarske-
mu športu v Sloveniji je pre-
jel številna priznanja, pred 
šestimi leti priznanje Bali-
narske zveze Slovenije za 
življenjsko delo.

Diamantno poroko sta 
zakonca Breznik proslavi-
la minulo soboto, najprej s 
civilnim obredom v Žigono-
vi hiši, potem pa se je druže-
nje nadaljevalo v prijetnem 
vzdušju, v krogu najbližjih, 
ob kosilu v gostilni Pri Ingli-
ču v Škofji Loki.

SKORAJŠNJI DVOJNI JUBILEJ
Ivan in Roža Marija Breznik sta v soboto, 14. oktobra, ob šestdeseti obletnici poroke v poročni dvorani 
Žigonove hiše v Škofji Loki obnovila poročno zaobljubo. Prihodnje leto pa bo minilo šestdeset let, 
odkar sta zakonca Breznik postala občana občine Škofja Loka.

Diamantna poročenca Breznik s pričama: vnukom Rokom Krtom in vnukinjo Majo  
Breznik / Foto: Tina Dokl

V Festivalni dvorani v Ljubljani so v soboto razglasili fem-
me fatale leta 2017. Letos je usodna Slovenka postala Ota 
Širca Roš, televizijska voditeljica rubrike Pop In v oddaji 
24 ur na Pop TV. Že štirinajsti izbor je šarmantno in z 
zdravim kančkom humorja spretno povezoval simpatični 
Domen Valič, tokrat pa je bil ta tudi kulinarično obarvan. 
Jedi, v katerih so uživali izbrani gosti, je idejno zasnoval 
kuharski mojster Bine Volčič. 

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

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

S
rečanja, ki jih vsa-
ko leto priprav-
ljajo v kranjskem 
domu upokojen-
cev, so namenje-

na druženju mladih in sta-
rejših, ob čemer pa se mar-
sikaj tudi naučijo, je pou-
darila predsednica Društva 
prijateljev mladine (DPM) 
Kranj Jana Kovač. Vsebina 
tokratnega srečanja se je po 
besedah Franca Kržana iz 
DPM Kranj navezovala tudi 
na temo letošnjega otroške-
ga parlamenta, na katerem 
se bodo posvetili šolstvu in 
šolskim sistemom.

»Pozorno poslušajte starej-
še, saj se lahko od njih ogro-
mno naučite. Tudi to, da je 
bilo včasih vse drugače, pred-
vsem je bilo več medsebojne-
ga druženja,« je na začetku 
učencem svetovala direkto-
rica DU Kranj Zvonka Hoče-
var. Tako za učence kot sta-
novalce doma upokojencev 
so pripravili vprašalnike, na 
podlagi katerih so ugotavljali, 
kako je bila šola videti nekdaj, 

ko je marsikdaj »pela« tudi 
šiba, kako jo vidijo današnji 
mladi in kako si jo predsta-
vljajo v prihodnosti, je pov-
zel Franc Kržan. Učenci so z 
zanimanjem prisluhnili spo-
minom starejših na njihova 
šolska leta. »Pri nas ni bila 
gospa učiteljica, ampak tova-
rišica,« je razložil Matevž Krt 
in dodal, da je bilo sicer v šoli 
zelo »fletno«, včasih pa so 
bili tudi tepeni. Sploh, če so 
kakšno »ušpičili«, saj so radi 

ponagajali učiteljicam, še raj-
ši pa sošolkam, ki so jih ciljali 
s fračami. Peresnice niso bile 
take kot danes, ampak lese-
ne, v njih pa so imeli med 
drugim spravljen peresnik 
in črnilo. Rezka Avguštin pa 
je priznala, da se šole zelo sla-
bo spominja, saj so takoj po 
drugi svetovni vojni več dela-
li kot hodili v šolo. Danes so 
otroci v šoli po njenem mar-
sikdaj preveč obremenjeni, 
kot lahko opaža pri svojih 

štirih vnukinjah. Pogreša pa 
tudi več discipline v šolah. In 
kako si šolo nekoč predstav-
ljajo današnji učenci? »Vča-
sih se niso mogli vsi šola-
ti, zato niso bili tako izobra-
ženi, kar so nekateri izkoris-
tili,« je razmišljala Nikolina 
Ninić iz OŠ Franceta Prešer-
na Kranj. Ema Maček Jera-
la pa je ugotavljala, da so bili 
učitelji včasih veliko bolj stro-
gi, saj so učence tudi fizično 
kaznovali.

ŠOLA NEKOČ IN DANES
V sklopu prireditev ob Tednu otroka so preteklo sredo v Domu upokojencev (DU) Kranj pripravili 
srečanje osnovnošolcev s starostniki, na katerem so razmišljali o šolanju v preteklosti in danes.

Na srečanju osnovnošolcev s starostniki v Domu upokojencev Kranj so razmišljali o šolanju 
v preteklosti in danes. / Foto: Tina Dokl

Tako rada te objamem, 
tako rada v svoj objem privijem.
Vse moje misli so pri tebi,
pri tebi, ki imam te rada iz srca.
V moje srce si se zasidral, 
v moje življenje prinesel tisto, 
kar sem potrebovala. 

Včasih me nasmejiš,
včasih me razjeziš. 

Včasih ne vem, kaj pričakovati. 

A vem le to, da ob tebi mi še vedno srce zaigra, 
da še vedno se imava rada iz srca.

Lea Lukanec

»Včasih me nasmejiš, včasih me razjeziš. Včasih ne vem, 
kaj pričakovati.« Ljubezen je ena luštna stvar. Vsakega po 
malo, glasba na najlepših strunah. Metka

Rada te imam

PESMI MLADIH

Grega Flajnik

P
o vožnji z idiličnim 
vlakom Ćirom smo 
se z avtobusom 
odpeljali do hriba 
Mećavnik. Ta hrib 

je bil režiserju Kusturici tako 
všeč, da je dal na njem zgraditi 

leseno mesto Drvengrad, v 
katerem tudi sam pogosto 
biva in tja vabi pomembne 
ljudi iz filmskega sveta. V 
njej je več lokalov, prestižnih 
apartmajev, filmska dvorana 
in cerkev. Ker so srbske ces-
te preslabe, da bi se po njih 
vozili tako pomembni gos-
tje, ne manjka tudi ploščad 

za pristajanje helikopterjev. V 
naselju je tudi športna dvora-
na, v kateri se vsako leto janu-
arja odvija filmska prireditev 
Küstendorf, na kateri se pred-
stavljajo mladi filmski umet-
niki. 

Ta dan smo se odpeljali še 
na planino Zlatibor, ki je eno 
najbolj znanih zdraviliških 

središč v Srbiji, poleti je dob-
ro obiskano letovišče, pozimi 
pa je priljubljen športni cen-
ter. Tu letuje veliko Beograj-
čanov. Na planini je trideset 
tisoč postelj in v visoki sezo-
ni so vse zasedene. Povprečna 
nadmorska višina je devetsto 
metrov, najvišji vrh Tornik je 
visok 1496 metrov. V bližini 
je tudi smučišče s šestsedež-
nico. Zdraviliški turizem se 
je začel, ko je kralj Obrenović 
našel izvir pitne vode, ki so jo 
kasneje poimenovali Kraljeve 
vode. Kmalu so naredili ume-
tno jezero, okoli katerega so 
zgradili tržnico in turistične 
objekte. Po drugi svetovni voj-
ni so jezero za sedemdeset let 
preimenovali v Partizanske 
vode v spomin na okrog dve-
sto pobitih partizanov, ki so se 
umikali iz Užičke republike.

Naslednji dan smo se naj-
prej sprehodili skozi turistič-
ni del naselja Zlatibor, kjer je 
tudi tržnica, ki jo Srbi duho-
vito imenujejo »mamipare«. 
Nato smo se peljali mimo 
mesta Užice, ki ima danes 
osemdeset tisoč prebivalcev 
in je bilo med drugo sveto-
vno vojno prvo osvobojeno 

ozemlje v Evropi, znano kot 
Užička republika. V mestu so 
septembra leta 1941 partiza-
ni organizirali celo proizvod-
njo orožja. 

Na enourni vožnji nam je 
vodnik povedal nekaj zani-
mivosti o tem delu Srbi-
je. Izvedeli smo, da so v teh 

krajih doma največji izvozni-
ki malin na svetu, da jih letno 
pridelajo tudi do sto tisoč ton 
ter da je odkupna cena tudi do 
dva evra za kilogram. Skoraj 
vsi prebivalci zahodne Srbi-
je so na nek način povezani 
s proizvodnjo malin. 

(Se nadaljuje)

IZLET PO ZAHODNI SRBIJI (2)

V Drvengradu pred cerkvijo svetega Save, največjega srbskega svetnika / Vse fotografije: Grega Flajnik

V Drvengradu smo si vzeli čas za sproščen pogovor.

Vodnik Miloš Nešović nas je vodil po turističnem delu 
Zlatibora.

V Otroškem stolpu Pungert v Kranju se bo v soboto, 21. 
oktobra, od 17. do 18. ure odvijal četrti festival kamišibaj 
gledališča. V sklopu festivala, ki ga pripravlja OKC Kri-
ce krace, bo nastopilo več izvajalcev z novimi zgodbami. 
»Kamišibaj je gledališko pripovedovanje zgodbe ob slikah 
na malem odru. Ime samo pove, da gre za japonsko gle-
dališko obliko – kami po japonsko pomeni papir, šibaj pa 
drama,« pojasnjujejo v OKC Krice krace in dodajajo, da 
ima običajni japonski kamišibaj različno število slik. Pre-
prosti kamišibaji za otroke imajo lahko pet ali sedem slik, 
običajno pa zgodbo sestavlja od 12 do 16 slik. »Pomem-
bno je, da slike čim bolj domiselno prikažejo najpomem-
bnejše in najzanimivejše dele pripovedi,« so ob tem še 
dodali v OKC Krice krace.

Četrti Kamišifest
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HUMANITARNI KONCERT
ŠPORTNA DVORANA PLANINA, KRANJ, 26. 10. 2017 ob 19. uri

PRODAJA VSTOPNIC:
Zavod za turizem in kulturo Kranj 
Kavarna Medeni vrt, Šenčur
Gorenjski glas, d.o.o.,  Kranj 
Rdeči križ Kranj  - Bleiweisova 16

Več info.: www.kranj.ozrk.si in 04 201 86 72. B
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Samo Lesjak

P
rojekt poteka pod 
okriljem KUD-a 
Subart ter Kluba 
študentov Kranj, 
ki sta se odločila 

ponuditi priložnost nasto-
pa mladim domačim sku-
pinam, ki se sicer težko pre-
bijejo v ospredje ter v osre-
dnji medijski prostor, ki se 
v veliki meri ukvarja zgolj z 
že znanimi, uveljavljenimi 
glasbeniki, medtem ko mu 
prenekateri glasbeni biser 
spolzi skozi prste.

Na uvodni postaji Svežnja 
sta se na Trainu predstavili 
zasedbi Lusterdam in THe-
WET. Lusterdam je zased-
ba glasbenikov, Jure Vogel-
mut, Ven Jemeršič, Mir-
ko Medved in Hieronim 
Vilar, ki spretno vijuga med 
rokom, bluzom, grandžem 
in kantrijem. Igrajo izklju-
čno avtorsko glasbo, načrtu-
jejo pa izdajo svojega prvega 
ploščka.

Fantje škofjeloške zase-
dbe THeWET, Marko Šti-
belj, Matic Žagar, Martin 
Doljak in Vid Vraničar, se že 
desetletje uspešno prebija-
jo na glasbeni sceni. Njiho-
va avtorska glasba, lani so 
izdali prvenec Trip to Bos-
ton, združuje družbeno kri-
tična besedila, sproščenost 
in mladostno brezbrižnost 
fanka, reggaeja, skaja in 
hard roka, s katero so tokrat 

za odtenek bolj od svojih 
tekmecev prepričali stroko-
vno žirijo, ki so jo sestavlja-
li pevec in glasbenik Tomaž 
Štular (Bordo), organizator 
kulturno-glasbenih dogod-
kov Selman Čorovič ter pev-
ka Tjaša Teropšič (Le Ser-
pentine). Kot je dejal Štu-
lar, je projekt, ki se bo zak-
ljučil s finalnim nastopom 
najboljših naslednjo pom-
lad, pogumno zastavil svoje 

poslanstvo, želeti si je le še, 
da se bo trud mladih glasbe-
nih zasedb obrestoval tudi v 
konkretnem smislu.

Poleg tekmovalnih zasedb 
Svežnja je na odru Traina 
nastopil tudi mladi, vendar 
že dokaj izkušen bend Hai-
ku Garden, ki svojo koncer-
tno prezenco gradi na dre-
ampopu, obogatenem z dis-
torziranimi kitarskimi izle-
ti ter zasanjanim psihede-
ličnim večglasjem. Nasto-
pal je že po številnih odrih 
širom Evrope, uveljavil pa 
se je pred dvema letoma 
kot del karavane Klubskega 
maratona Radia Študent, ki 
pa je potekal dan kasneje, in 
sicer z dvema zasedbama: 
nomadsko lo-fi garažno troj-
ko 7AM on Tour in četverico 
kitarskih akrobatov Lynch. 
Presek poslanstev obeh glas-
benih dogodkov je očiten: 
pronicljivo izpostavljanje še 
neuveljavljenih glasbenih 
ustvarjalcev in podpora nji-
hovim kreativnim talentom 
ter ambicijam za nadaljnji 
glasbeni razvoj.

Ta teden bo Train v zna-
menju filmskih projekcij: 
danes, 17. oktobra, bo ob 19. 
uri na ogled dokumentarec 
Kranj, mesto na skali reži-
serja Tonija Cahunka, jutri 
ob isti uri bo sledil glasbeni 
dokumentarec o razburljivi 
zgodbi zasedbe Buldožer, v 
četrtek pa bo projekcija Jar-
muschovega filma o legen-
darnem bendu Iggyja Popa 
The Stooges. V soboto, 21. 
oktobra, ne zamudite kon-
certnega večera, ko Train 
obiščejo priljubljeni zagreb-
ški Brkovi.

GLASBENI SVEŽENJ
Na odru kranjskega Trainstation SubArta se je v petek premierno odvil projekt Sveženj, namenjen 
uveljavitvi mladih glasbenikov, sobota pa je bila v znamenju Študentskega maratona.

Ločani THeWET so prepričali žirijo projekta Svežnej na 
odru SubArta. / Foto: Zoran Kozina

Presežek domače glasbene alternative: 7AM on Tour / Foto: Zoran Kozina

Šenčur – V petek, 20. oktobra, bodo ob 
19. uri v Domu krajanov Šenčur potekala 
tradicionalna glasbena srečanja. Nas-
topili bodo Kvintet slovenskih deklet, 
Ansambel Čudežni dečki s pevko Majdo 

Grošelj iz Šenčurja, Ansambel Banovšek 
in humorist Boštjan Bešter. Peto srečanje 
bo potekalo v organizaciji Društva upo-
kojencev Šenčur, moderator večera pa bo 
Miro Erzin.

Šenčurska glasbena srečanja

Simpatična dekleta vedno navdušijo z nastopom: Kvintet slovenskih deklet 
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Kranj – Naša priznana citrarka Tanja Zajc Zupan in pevec 
Dejan Stojanov sta poustvarila pesem Ljubljena, ki jo je v 
izvirniku zapel Toše Proeski – prav včeraj, 16. oktobra, je 
namreč minilo deset let od njegove tragične smrti. Tanja 
Zajc Zupan je skozi leta igranja ter nastopanja izobliko-
vala svoj prepoznavni in edinstveni zven. Makedonski 
pevec in kitarist Dejan Stojanov je sicer po poklicu doktor 
stomatologije, dve leti je služboval v Ameriki, sedaj pa že 
šest let živi in ustvarja v Sloveniji. Pesem Ljubljena je že 
dosegljiva na spletnem portalu YouTube.

Ljubljena v spomin Tošetu Proeskemu

Dejan Stojanov in Tanja Zajc Zupan sta v novi pesmi 
združila moči. / Foto: arhiv Tanje Zajc Zupan

Večni rokerji: zasedba Šank Rock / Foto: arhiv skupine

Kranj – V soboto, 21. oktobra, bo ob 21. uri v Klubaru kon-
cert zasedbe Šank Rock.

Šank Rock v prenovljenem Klubaru

Kranj – V sredo, 18. oktobra, bo ob 20. uri pri Arvaju glas-
beni večer v znamenju glasbe legendarnega pevca Micha-
ela Jacksona.

Pojemo z Metko Štok
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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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Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 57 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 17 dečkov in 14 deklic. 
Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je tehtnica 
pokazala 4190, drugemu pa 1450 gramov. Na Jesenicah se 
je rodilo 12 dečkov in 14 deklic. Najtežja deklica je tehtala 
4460, najlažja pa 2550 gramov.

Novorojenčki

V soboto, 7. oktobra 2017, so se poročili: na Bledu Gašper 
Vodan in Marcela Cuderman ter Flávio Alexandre Mede-
iros Martins in Katja Šinkovec; Na Šmarjetni gori Peter 
Jenišek in Megi Jenišek; v Gradu Aleksander Kepic in Daša 
Arhar; na Jesenicah pa Enis Duraković in Enisa Kovačević. 
V soboto, 14. oktobra, sta se v Dvorski vasi poročila Luka 
Klinar in Tanja Podkrajšek.

Mladoporočenci

Suzana P. Kovačič

A
ngela in Franc 
Roblek iz Brito-
fa pri Kranju, po 
domače Srdinče-
va, sta imela deset 

otrok, od teh sta živa še dva; 
Joža Roblek, ki bo prihodnje 

leto praznoval 90. rojstni dan 
in Ljudmila - Mili, poroče-
na Ramovš. Joževa vnukin-
ja Urša Korošec in Ljudmilin 
vnuk Rok Ramovš sta naredi-
la družinsko drevo, enega z 
vejo potomcev od Franca in 
Angele naprej s 171 ljudmi na 
drevesu in enega s predniki za 
nazaj do leta 1792, za katerega 

sta podatke dobila v škofij-
skem arhivu v Ljubljani in v 
župniji Predoslje. Družinsko 
drevo sta predstavila na neda-
vnem srečanju Srdinčevih v 
dvorani Kulturnega doma v 
Predosljah. Kar 62 odraslih in 
22 otrok se je zbralo, najmlaj-
ša »Srdinka« Mili pa se je veli-
častno pripeljala v gorenjski 

narodni noši. Glavni pobu-
dnik za to že drugo srečan-
je, prvo je bilo pred triindvaj-
setimi leti na Brdu pri Kran-
ju, je bil Rok. Skupaj so pre-
živeli lep dan v obujanju spo-
minov s fotografijami, nago-
vori … z željo, da se še srečajo 
v tako prijetnem vzdušju in v 
tako velikem številu. 

SREČANJE SRDINČEVIH 

Kar 62 odraslih in 22 otrok se je zbralo na že drugem srečanju Srdinčevih. / Foto: Primož Pičulin

Podrobneje smo že pogledali 
karte Smrt, Nesreča, Sovraž-
nik in Bolezen. Tokrat je pred 
nami karta Težave, lahko se 
ji reče tudi Jeza in ravno tako 
je negativno obarvana in 
spada med slabe karte. Na 
sliki vidimo dve osebi. Višja 
moška oseba nosi predpa-
snik, na glavi ima pokrivalo. 
Roke ima v položaju napada, 
ena dlan je odprta in druga 
je stisnjena v pest. Tako kapa 
kot predpasnik predstavljata 
omejitve in razne blokade, 
skrivata dejansko resnično 
stanje. Druga oseba je manj-
ša ali sključena, pripravljena 
na umik oziroma beg. Ena 
noga je na tleh, druga v zra-
ku. Obe roki sta pripravljeni v 
obrambi, če bi bila potrebna. 
Najbolj zanimivo na tej sli-
ki je, da so vrata odprta. To 
pomeni, da je v tej situaciji 
velik izhod, ki se lahko upo-
rabi. Se pravi, da bi napadena 
oseba lahko odšla skozi vrata 
in se s tem izognila napadu, 
vendar tega ne stori. Res je 
ozadje pri vratih temno in 
zato ne vemo, kaj prinaša 
izhod, morda lahko samo še 

večje težave – ali pa ne. Pri 
obeh osebah sta roki odroče-
ni, kar nam pove, da je mogo-
če vse in še več. Seveda je 
karta sama po sebi napoved 
prihoda nekih težav, samoo-
brambe ali pač nevšečnosti. 
Situacija, ko nekdo z jezo 
skuša rešiti težave. Merjenje 
moči, kdo bo tisti, ki je vztraj-
nejši, in kdo tisti, ki popusti. 
Ne gre se za krivdo in nemoč, 
bolj za to, koliko moči se 
resnično skriva v nekom in 
koliko je sam pripravljen 
narediti za spremembe. 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 že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Sončnica«
Že dolgo berem vašo rubriko 
in sem se končno odločila, da 
vas tudi jaz malo povprašam. 
Zanima me moja prihodnost 
in uspeh v šoli. 
Tako mladim, kot si ti, usode 
navadno ne napovedujemo, 
saj si v bistvu še nepopisan 
list. List v knjigi življenja, ki 
si jo pišeš sama. Kadar se 
bere prihodnost iz dlani, je 
tako, da leva dlan napove-
duje našo usodo, desna pa 
nam pove, kaj vse bomo 
sami v resnici naredili, saj 
splet naših odločitev tvori 
in usmerja naprej našo bar-
ko. Velikokrat po razburka-
nem morju. V resnici smo 
mi sami krmarji, ampak 
spet druga resnica pa je, da 
je veliko odvisno od usode 
same. Vidim te kot zelo bis-
tro punco. Sedaj si v obdob-
ju, ko se za vse stvari zelo 

težko odločaš in te je nekako 
strah, da kje ne narediš napa-
ke in se ti vse skupaj podre. 
Ne boj se, vse se bo odvijalo 
po načrtu, ki ga imaš. Si zelo 
na trdnih tleh in le redkokdaj 
si upaš seči nad oblake vse 
do zvezd. V bistvu napak 
sploh ni, ampak so to zgolj 
najboljše odločitve v danih 
situacijah. Poslušaj svoje 
srce, saj imaš tam skrite vse 
odgovore. Glede šole si ne 
smeš želeti manj, odloči se 
za tisto, kar je težje, in pre-
pričana sem, da boš uspela. 
Na področju dela oziroma 
poslovne kariere imaš zelo 
dobre obete. V ljubezni maš 
določene meje, ki jih nikoli v 
življenju ne boš prestopila. 
In to so zaupanje in zvesto-
ba. Nekdo do tebe goji sim-
patijo, in kot je videti, je všeč 
tudi tebi. Ljubezen je vedno 
nekaj lepega. V hobi, ki ga 

imaš, boš začela veliko bolj 
vlagati in povem ti, da boš 
zelo presenečena. Lepo te 
pozdravljam.

»Trobentica«
Tanja, najprej en lep poz-
dravček. Zanima me, ali 
bom obdržala službo. Kako 
mi kaže v ljubezni? Kaj se mi 
obeta na poslovnem podro-
čju, financah in kaj se obeta 
mojim otrokom? Zelo bi bila 
vesela tvojega odgovora, ki bi 
me rešil vseh dilem.
Na področju službe vidim v 
roku enega leta precejšnje 
spremembe. Prav sedaj ozi-
roma v kratkem ni videti nič 
posebnega. V vsakem pri-
meru ne gre za slabe spre-
membe, ampak pozitivne, 
saj se vse obrača v vaš plus. 
Skrbi, ki jih imate, so odveč, 
čeprav vas čisto razumem. 
Vse bo tako, kot mora biti. 

Na splošno se vam finan-
ce izboljšujejo. Saj veste, 
včasih se zgodi kaj slabega 
le zato, da se potem lahko 
zgodi dobro. Glede otrok 
ste nekoliko zaskrbljeni, a 
ni treba biti. Vsak od njih 
ima trdno pot in videti je, da 
se znajo potruditi za dose-
go svojega cilja. Pri enem 
vidim zelo dobro spremem-
bo v ljubezni, izpolni se neka 
stara želja in v zvezi s tem 
bo res veliko veselja. Pri 
sinu pa velik korak naprej 
na področju izobraževanja 
ali v poslovnem svetu. Ste 
zelo čustvena oseba, čeprav 
to dobro skrivate. In naj 
vam povem, da ste tik pred 
prelomnico. Veliko se vam 
bo dogajalo in dobro boste 
morali premisliti, kako bos-
te vlekli poteze. Na koncu 
bo tako in tako še bolje, kot 
pričakujete. Srečno.

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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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

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

Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno branje
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Nagrade: 
3-krat DARILNI BON ZA LETNO ČLANARINO  
V MESTNI KNJIŽNICI KRANJ 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 8. 
novembra 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Igralka Mindy Kaling (38) je v oddaji Ellen 
DeGeneres priznala, da pod srcem nosi 
deklico. Novico, da bo mamica, je že sre-
di poletja oznanila televizijska voditeljica 
Oprah Winfrey, za katero pravi, da je ena 
redkih, ki ji zaupa oznanitev novice iz svo-

jega privatnega življenja. Voditeljici je povedala tudi, da 
zadnje čase veliko je in sedi v udobnem naslonjaču. Igral-
ka še vedno molči, kdo je dekličin oče, tega, po poročanju 
tujih medijev, ne vedo niti njeni najbližji.

Mindy Kaling nosi deklico

Sophie Turner (21), ki v seriji 
The Game of Thrones igra San-
so Stark, bo stopila pred oltar. 
Igralka je rekla da ameriškemu 
pevcu Joeju Jonasu (28). Par je 
istočasno delil veselo novi-

co na Instagramu, kjer Sophie ponosno razkazuje svoj 
zaročni prstan. Skupaj sta od lanskega novembra, ko sta 
bila prvič skupaj opažena na koncertu na Nizozemskem, 
januarja letos pa sta uradno potrdila svojo zvezo.

Sophie in Joe sta zaročena

Pevec in nekdanji ljubljenec najstniških 
src Aaron Carter (29) se je po enem ted-
nu vrnil v rehabilitacijski center, kjer se 
zdravi zaradi odvisnosti. Kot je pojasnil 
njegov predstavnik, je center zapustil, 
ker je moral urediti nujne pravne stvari. 

Carter se je za zdravljenje odločil po več škandalih konec 
septembra. “Nihče ne more spremeniti mojega življenja, 
le sam si ga lahko,” je zapisal, preden je odšel na kliniko.

Aaron Carter se je vrnil na zdravljenje

Dolly Parton (71) je izdala prvi otroški 
album z naslovom I Believe in You. “Svoj 
prvi album sem izdala točno pred petde-
setimi leti. Vesela sem, da se bom tokrat 
predstavila s prvim albumom, namenje-
nim za otroke,” je bila navdušena pevka, 

za katero je znano, da obožuje otroke, svojih pa nikoli ni 
imela. Izkupiček od albuma bo namenila svoji neprofitni 
organizaciji Imagination Library.

Dolly Parton z albumom za otroke

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

O
rganizator 
okusnega tek-
movanja, ki 
je bilo name-
njeno vsem 

generacijam, je tako na mal-
ce drugačen način predstavil 
svojo zgodbo in prihodnost; 
tekmovalci in obiskovalci 
dogodka pa so se ob vsem 
skupaj prijetno zabavali.

Sobotna dopoldanska 
Palačinkijada je bila dob-
ro obiskana. Vreme ji je 
bilo naklonjeno, vrsta pred 
Čapalinkovo stojnico pala-
činkopeka Grega Antolina 
od začetka do konca ni poje-
njala. Vedno je bilo moč naš-
teti več kot deset ljudi v vrsti, 

ki so čakali na priljubljen 
sladki prigrizek. Nekateri so 
se v vrsto tudi vračali. Grega 
je tako v nekaj urah spekel 
več sto palačink, a ko smo ga 
vprašali po količini priprav-
ljene mase za sobotno jut-
ro, se je le skrivnostno nas-
mehnil. 

Da je tekmovanje pote-
kalo, kot je treba, je skr-
bel improligaš in stand up 
komik Rok Bohinc, ki mu 
ni zmanjkalo ne vezenega 
teksta ne vprašanj za tekmo-
valce. Vmes je glasno ugo-
tavljal, da pri peki palačink 
uporabljajo različne teh-
nike. Z dr. Jakom Vadnja-
lom, predsednikom uprave 
Hranilnice Lon pa je spre-
govoril tudi o bančništvu in 
posebnih ugodnostih, ki so 

jih v hranilnici pripravili za 
obstoječe in nove stranke ob 
jubileju. Spremljali smo kar 
nekaj ekip, ki so se pomeri-
le med seboj, upoštevati pa 
so morale določena pravi-
la. Ekipe so sestavljali po tri-
je člani, od katerih je eden 
pekel, drugi nosil ali pa tekel 
z vsako pečeno palačinko po 
malce zaviti začrtani poti do 
mize, kjer jo je potem tret-
ji namazal z marmelado ali 
kakšnim podobnim slad-
kim, čokoladnim nama-
zom. Med ekipami smo opa-
zili veliko dobre volje in pre-
cejšnjo usklajenost; pri eki-
pi Posavci pa je zagotovo pri-
tegnil pozornost palačinko-
pek: peko so namreč zaupali 
Primožu Kozmusu. Če mu 
je šlo dobro od rok metanje 

kladiva, smo lahko videli, da 
mu tudi obračanje palačink 
v zraku ne dela težav. Kar je 
bilo tudi eno od pravil, ki so 
jih tekmovalci morali upoš-
tevati: zmagala je ekipa, ki 
je v desetih minutah spekla 
največ palačink; kvaliteta je 
bila pomembnejša v prime-
ru, če sta recimo med peti-
mi ekipami, ki so tekmova-
le naenkrat, dve spekli ena-
ko števil palačink. Pečene 
palačinke so morali nama-
zane zlagati v torto, pot od 
prostora pečenja do maza-
nja, kot smo že omenili, je 
bila označena, kar je tek-
movanje ravno prav začini-
lo. In seveda so najhitrejše 
na koncu čakale simpatič-
ne nagrade, za kar je poskr-
bel Lon.

PALAČINKIJADA
V soboto dopoldne se je pred poslovno stavbo kranjskega Lona na Primskovem zgodil zanimiv 
dogodek: ob petindvajsetletnici delovanja so namreč pripravili tekmovanje za vse generacije v 
hitrostnem pečenju palačink.

Rok Bohinc je vodenje prepletel s humorjem.Grega Antolin je skrbel za lačne sladkosnede.

Primož Kozmus in dr. Jaka Vadnjal Tudi mazanje palačink je bilo zabavno.

Članom preddvorske ekipe Mercedes – Elmi, Emirju in Editi 
Mujević – je malce ponagajala kuharska kapa ...

Palačinkijado si je ogledala tudi Petra Ambrožič (na sliki še 
sin Patrik), prišla je tudi Alenka Erzar Žepič.

Simona Kočar je na Palačinkijadi skrbela za zapisovanje 
rezultatov. Nasmejana Kamničanka je morala budno 
spremljati potek tekmovanja, saj je tokrat štela prav 
vsaka namazana palačinka. / 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

Mojca Logar

Moj najljubši letni čas je je-
sen. Takšna, kot je zdaj, topla 
in suha. Baje so jo vremenoslov-
ci poimenovali babje poletje. 

Najbolj so mi všeč barve. 
Morda zato, ker je paleta od-
tenkov največja, ali zato, ker 
sem rdečelaska in se v tem času 
kar zlijem z gozdom. Spomla-
di je gozd rumeno-zelen, poleti 
zelen, jeseni pa je paleta barv 
večja. Kostanjevi listi so rjavi, 
javorjevi rdeči, hrastovi ze-
meljsko rjavi, bukev je nekje še 
zelena, pa že rjavi in se temni. 
Listje šelesti. Ko stopim v gozd, 
je ponekod kot drevored, spodaj 
posuto listje, kot bi potresali 
cvetje pred procesijo, le da je to 
namenjeno meni. Debla in veje 
dreves vedno bolj pokončno se-
gajo k nebu, vmes so vitke in ele-
gantne breze, ki odtenke oran-
žnih, rumenih, oker, rdečih in 
rjavih malce umilijo. Trava je 
intenzivno zelena. Celo bal-
konsko cvetje je močnejših 
barv. Poletna vročina take od-
tenke zabriše. Ko hodim nad 
kanjonom Kokre, opazujem 
reko. Stopam po mahu in čez 
in čez so posuti listi, ki pople-
sujejo v vetru. Konec avgusta 
smo imeli izobraževanje o alp-
skem svetu. Bosi smo hodili po 
kamnih, poraščenih z mahom. 
Čez in čez je bila slina polžev 
in smola kaparjev. Bilo je v 
Bohinju, tam pod nihalko na 
Vogel. Pol ure smo hodili bosi 
in morali smo biti tiho. Veli-
ko je bilo tujcev, vsi z območja 
Alp in vsi so bili navdušeni. Ko 
stopam nad kanjonom naše 
Kokre, pogledujem proti Mož-
janci, Grintavcu, Kočni in 
Kalškemu grebenu. Skalovje se 
v sivini bohoti v nebu, gozd pa 
se v barvah poslavlja od svoje li-

stne krošnje. Še malo, pa bodo 
veje gole. Če se peljem s kolesom 
skozi gozd, kdaj kar ustavim 
in hodim čez listje. Kot da bi 
šumelo drugače ali kot da je 
trenutna svetloba drugačna. 
In ta trenutek bi rada doživela 
peš, na nogah, ne s kolesom. S 
kolesom se v trenutku konča. 
Ko se zjutraj vozim v službo 
mimo travnikov in gledam 
na zahodu Triglav, se tam za 
Krvavcem sonce ravno dviguje. 
Kdaj kar ustavim in za trenu-
tek gledam. Potem vidim jut-
ranje pohodnike, ki hodijo tod 
mimo vsak dan v vsakem vre-
menu ob enaki uri. Tudi ti se 
ustavijo in eden fotografira. Ali 
sem čudakinja, ker me pravza-
prav tako navdušijo stvari, ki 
so od nekdaj, nanje nimamo 
vpliva, sonce gre gor in gre dol, 
listje odpada, jesen je tukaj, 
sonce se niža in sence se daljša-
jo. Kaj je tukaj tako posebnega? 
Nič ali pa je to vse. Bogastvo, 
ki ga imamo pred nosom. Nič 
ne stane in nikamor ni treba 
potovati. 

Komaj čakam, da pridem 
iz službe in potem takoj ven. 
Sredi gozda se zazrem v bu-
kev, ki je spodaj še zelena, v 
sredini oker, proti vrhu in ob 
koncih vej pa že rjavi in listi 
odpadajo. Pogledaš gor in ves 
ta preplet je ujet v modrino 
neba. Potem tipam deblo jelke, 
ki je gladko, in deblo smreke, ki 
je bolj hrapavo. Nekateri dreve-
sa objemajo, pravijo, da čutijo 
energijo. Moč, ki jo imajo ko-
renine. Radovednost, po kateri 
sežejo veje, ko segajo k nebu, 
ali spontanost, ki jo premorejo 
listi. Zrastejo in odpadejo. Da 
bi bila jesen še dolgo tako lepa.

Babje poletje

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: čista juha iz bočnika in zelenjave, svinjski 
zrezki po dunajsko, pire krompir, motovilec, čokoladni ježek; 
večerja: pica z gobami, grozdni sok
Ponedeljek – kosilo: zelenjavni džuveč, krompirjevi svaljki, 
lubenica; večerja: bočnik iz juhe v solati s sirom, čebulo, bal-
zamičnim kisom in bučnim oljem, kruh
Torek – kosilo: korenjeva juha z jajcem, ocvrte sardele, okisan 
krompir; večerja: na slanini opražena blitva z jajci na oko, 
polnozrnat kruh, grozdje
Sreda – kosilo: ohrovtova enolončnica z govedino in krompir-
jem, kruhovi cmoki, melona; večerja: pečena prosena kaša z 
jabolki, sadni jogurt
Četrtek – kosilo: mlado goveje srce v omaki, bela polenta, 
porova solata; večerja: ajdova kaša z gobami, bela kava
Petek – kosilo: sladkan paradižnikov sok z dišavnicami, skuše 
s čebulo, blitva s krompirjem po dalmatinsko, fige; večerja: 
pečen pehtranov štrukelj, jabolčnik
Sobota – kosilo: zeljna juha, piščančja rižota z grahom, rde-
ča pesa, jabolčni zavitek; večerja: ajdove palačinke z orehi, 
kompot

Čokoladni ježek

Potrebujemo: 2 veliki hruški, žlico sladkorja, pol limone, 1 do 
2 žlici vode, čokoladni puding, 2 dl smetane.

Olupljeni hruški dušimo s sladkorjem, limoninim sokom in 
malce vode. Mehke polovice hrušk položimo v stekleno skledo 
in jih prelijemo s čokoladnim pudingom. Hladne okrasimo s 
stepeno smetano.

Porova solata

Potrebujemo: pol kilograma pora, slan krop, olje, kis in 
peteršilj.

Očiščen in dobro opran por zrežemo na za prst široke rezance 
in skuhamo v slanem kropu. Odcejen por prelijemo z oljem, 
zmešanim s kisom, in s sesekljanim peteršiljem.

Bela polenta

Potrebujemo: 1 kg belega zdroba, dvakrat toliko vode, sol, 10 
dag masla ali malo manj olja.

Maslo oziroma olje damo v vrelo slano vodo in zakuhamo 
zdrob. Ko se zdrob zgosti, naredimo z žlico žličnike in jih 
serviramo k mesnim omakam, solatam itd. 

Mešana polenta

Potrebujemo: pol kilograma belega in pol kilograma koruzne-
ga zdroba, 3 žlice olja ali 8 dag masla, vode dvakrat toliko, kot 
je zdroba, sol. Zdrob zmešamo in zakuhamo v slan krop, ki 
smo mu dodali maščobo. Mešamo in kuhamo pol ure. Nato 
potegnemo posodo na rob in pustimo pokrito vsaj četrt ure.

Ješprenj z gobami
Nadaljujemo z gobami … 

Verjetno ste že vsi slišali za 
ječmen in ješprenj, vendar 
po mojih izkušnjah mnogo 
ljudi ne loči med tem dve-
ma izrazoma. Ječmen je 
zrno, podobno pšenici, ki je 
bogato s topnimi vlaknina-
mi ter antioksidanti, ki šči-
tijo srce in ožilje, poleg tega 
pa vsebuje še kalij, fosfor, 
magnezij, vitamine B-kom-
pleksa, vitamin E ter krom 
kot mineral v sledovih, ki je 
odgovoren za uravnavanje 
krvnega sladkorja. Z lušče-
njem ječmena dobimo 
ješprenj, če pa je ješprenj 
še bolj droben, ga imenu-
jemo ješprenjček. Ješprenj 
po navadi uporabljamo za 
pripravo ričeta, vendar se to 

žito poda tudi k drugim ži-
vilom, še posebej h gobam. 

Za pripravo ješprenja z 
gobami potrebujemo: 200 
g ješprenja, 0,5 kg jurčk-
ov, 1 čebulo, 3 stroke česna, 
150 g pora, 1 dl belega vina, 
sol in poper, 1 šopek peter-
šilja, 1 žlico olivnega olja ali 
masla.

Ješprenj stresemo v sko-
delico, ga zalijemo z vodo 
ter ga pustimo stati vsaj 5 
ur. Namočen ješprenj od-
cedimo in ga dobro spla-
knemo pod tekočo vodo. 
Stresemo ga v posodo, po-
solimo in prelijemo s prib-
ližno 6 dl vode. Zavremo 
in kuhamo približno 20 
minut oz. dokler ješprenj 
ni že skoraj kuhan. Skoraj 

kuhan ješprenj odcedimo. 
Vode, v kateri se je kuhal, 
ne zavržemo. Jurčke dob-
ro očistimo ter jih nareže-
mo na manjše kocke. Če-
bulo in česen olupimo ter 
nasekljamo. Por narežemo 
na kolesa. V posodi najprej 
na olivnem olju ali na mas-
lu prepražimo čebulo, do-
damo česen in nato še por. 
Primešamo pripravljene 
jurčke, jih prepražimo, za-
lijemo z belim vinom in 
kuhamo, dokler vino sko-
raj ne izhlapi. Dodamo sko-
raj kuhan ješprenj ter pri-
lijemo nekaj vode, v kateri 
se je kuhal. Premešamo in 
kuhamo, dokler ješprenj ni 
do konca kuhan. Po potrebi 
dolijemo še vodo. Po okusu 

posolimo in popramo. Na 
koncu vmešamo sesekljan 
peteršilj, premešamo, in 
pripravljen ješprenj z go-
bami pustimo stati v pokri-
ti posodi 10 minut.

Nasvet: Najbolje je, da 
ješprenj damo namakati kar 
čez noč. Tako pripravljen 
ješprenj lahko postrežemo 
kot samostojno jed ali kot 
prilogo k mesu.

Janez Logar

Zapisali smo, da z zame-
rami vzdržujemo prekinitev 
stika. To niti ne delamo tako 
poredko. Ker nihče ni imel ide-
alnega otroštva, podzavestno 
začnemo gojiti zamere do star-
šev in sorojencev, še po mnogih 
letih imamo zamere do sošolcev 
(običajno je to že manj boleče), 
odlični pa smo v ponavljanju 
razmer v zakonskih in partner-
skih odnosih. Takrat z zamero 
in z molkom želimo človeka ob 
sebi še kaznovati. V resnici de-
lamo škodo sami sebi. Zameri-
mo otrokom, ker niso takšni, kot 
si mi predstavljamo, zamerimo 
sodelavcem … Moj del zamere 
so vedno moja težka čutenja. 
Hkrati moramo tudi vedeti, da 
moj trud ne zmanjša odgovor-
nosti storilca slabega dejanja. 
To je njegova odgovornost. Rekli 
smo tudi, da je pogoj za zmanj-
šanje zamer najprej lastno ob-
žalovanje dogodka in sprejetje, 
podoživljanje krivic.

Naslednji korak je odpušča-
nje. Najprej se moramo nehati 
doživljati kot žrtev. To je pasiv-
na drža. Žrtve so polne nemoči 
in res ne morejo nič storiti. Ko 
se ne počutimo več samo žrtev, 
dobimo notranjo moč za spre-
membo. Bolje, da se usmerimo 
v doseganje ciljev, ki si jih zas-
tavimo na temelju pristnih po-
treb in želja: želim biti sprejet 
in ljubljen, potrebujem varnost 
ob nekom, hrepenim po stiku … 
Tako ali tako lahko le predelam 
svoj pogled in svoja čutenja ob 
zameri. Zaradi dolgotrajnih 
krivic (in posledično zamer) se 
pogosto zgodi, da spremenimo 
dojemanje sebe: npr. z mano 
je nekaj narobe, sicer ne bi z 

mano tako ravnali, gotovo sem 
tudi jaz malo kriv, da žena vpi-
je in je slabe volje, moram že biti 
slab oče, če se vsi otroci odkla-
njajo od mene, kot kaže, sem 
slab vodja, ker mi ne zaupajo … 
To so prepričanja, ki smo si jih 
skozi življenje oblikovali. Niso 
resnična, so pa boleča.

Pri odpuščanju nam poma-
ga, da si priznamo višje cilje, kot 
je kuhanje zamer. Npr. zaradi 
svoje notranje svobode se lahko 
odločim, da je gradnja odnosov, 
odpuščanje, spoštovanje, prijaz-
nost … mnogo več kot zamera 
in prekinitev stika. Tako nam 
naša prihodnost in cilji določa-
jo vsakdanjik, in ne le naša pre-
teklost. Pomaga nam, ko nam 
uspe ločiti boleče dejanje ali 
celo ponavljajoča se dejanja od 
storilca. Miselno si ozavestimo, 
da je storilec, rabelj, povzročitelj 
krivice eno, dejanje (tepež, za-
nemarjanje, izigravanje, smeše-
nje, norčevanje, ponižanje, kra-
ja …) pa drugo. Ločimo ju na 
dva pola. Lažje bomo odpustili, 
če se bomo vživeli v storilca: kaj 
je v njegovem svetu, da je tak-
šen, kot je, kaj groznega se mu 
je zgodilo, kdo ga nikoli ni imel 
rad, kdo ga ni spoštoval … Mi 
lahko odpustimo, odgovornost 
za dejanje je še vedno na dru-
gi strani. Odpuščanje tudi še 
ne pomeni sprave. Včasih dru-
ga stran ne želi sprave. Kljub 
temu mi lahko stopimo na pot 
odpuščanja ali vsaj na pot prip-
ravljenosti za odpuščanje. Tako 
postajamo bolj svobodni. Ali pa 
ostajamo v sebi sužnji!

Reševanje zamer in 
odpuščanje

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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sudoku_LAZJI_17_83
NALOGA

5 1 4 9 2 3
4 2 3 7

6 8 1
8 6 2 4 7

9 1
3 7 6 5 8

2 5 4
5 3 1 9

4 7 6 9 8

sudoku_LAZJI_17_83

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_83
NALOGA

5 9
6 3 7

9 6 1 8
3 1 9 7

6 2 4
2 8 3 1

3 9 5 2
2 1 7

7

sudoku_TEŽJI_17_83

REŠITEV

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

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. Sestavila: P. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEŽJI_17_83
NALOGA

59
637

9618
3197

624
2831

3952
217

7

sudoku_TEŽJI_17_83

REŠITEV

583972146
164583792
729614583
351468927
976321458
248759361
637895214
492136875
815247639

sudoku_LAZJI_17_83
NALOGA

514923
4237

681
86247

91
37658

254
5319

47698

sudoku_LAZJI_17_83

REŠITEV

517498623
942653871
638712945
865241739
794835216
123976458
389127564
256384197
471569382

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 18. 10.
16.20, 19.40, 21.20 MILICE 2
21.00 SNEŽAK
17.00, 21.35 USNJENI OBRAZ
15.20, 17.10 MOJ MALI PONI: FILM, sinhro.
18.40 IZTREBLJEVALEC 2049
15.25, 18.00 KOŠARKAR NAJ BO
19.00 VIKTORIJA IN ABDUL

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 18. 10.
16.00, 19.50 MILICE 2
18.30, 20.50 SNEŽAK
18.40, 20.30 USNJENI OBRAZ
15.30, 17.50 MOJ MALI PONI: FILM, sinhro.
17.30, 20.40 IZTREBLJEVALEC 2049
20.20 MAME NA VEČERJI
16.20 AMERIŠKI MORILEC
16.30 LEGO NINJAGO FILM

17.40 KINGSMAN: ZLATI KROG
15.40 TRD OREH 2, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 18. 10.
20.00 MARIE FRANCINE

Četrtek, 19. 10.
20.00 AQUARIUS

Petek, 20. 10.
18.00 GEOVIHAR
20.00 SLEDI V SNEGU

Sobota, 21. 10.
16.00 MOJ MALI PONI: FILM, sinhro.
18.00 RUDAR
20.00 AQUARIUS

Nedelja, 22. 10.
16.00 MOJ MALI PONI: FILM, sinhro.
18.00 SLEDI V SNEGU
20.00 GEOVIHAR

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 17. oktobra
20.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PES (v Stolpu Škrlovec)

Četrtek, 19. oktobra
19.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PES (v Kulturnem domu Medvode)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
17. 10. 

8/21 °C

Nedelja 
22. 10.

5/16 °C

Sreda 
18. 10. 

Četrtek
19. 10. 

Petek
20. 10. 

Sobota
21. 10.

7/20 °C 9/19 °C 8/17 °C 7/17 °C

Ponedeljek 
23. 10.

Torek
24. 10.

Sreda
25. 10.

Četrtek
26. 10.

3/15 °C 4/16 °C 5/14 °C 6/13 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

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

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

17. 10. tor. Marjeta 7.22 18.12

18. 10. sre. Luka 7.23 18.10

19. 10. čet. Etbin  7.24 18.09

20. 10. pet. Irena 7.26 18.07

21. 10. sob. Urška 7.27 18.05

22. 10. ned. Vendelin 7.29 18.04

23. 10. pon. Severin 7.30 18.02

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Samo Lesjak

Kranj – Razstavo je Likovno 
društvo Naklo prvič prip-
ravilo junija ob občinskem 
prazniku v Naklem, kjer že 
petnajst let stoji tudi spome-
nik v čast pomembnemu ro-
jaku, čigar dejanja so pusti-
la močan pečat prihodnjim 
rodovom. Njegovo izjemno 
pestro življenjsko pot je obi-
skovalcem odprtja v avli Go-
renjskega glasa na zanimiv 
način predstavil poznavalec 
Voglarjevega življenja Pe-
ter Kuhar, ki je predstavitev 
popestril s številnimi anek-
dotami iz Voglarjevega raz-
burljivega življenja.

Dr. Gregorius Carbona-
rius de Biseneg je iz rodne-
ga Naklega odšel študirat v 
tujino in kot doktor filozofi-
je in medicine po priporo-
čilu cesarja Leopolda I. pos-
tal osebni zdravnik ruske-
ga carja Petra Velikega. Le-
opold I. mu je za zasluge po-
delil plemiški naslov. Po še-
stindvajsetih letih službo-
vanja na ruskem dvoru se je 
vrnil v Kranj, kjer je bival do 
svoje smrti pred natančno 
tristo leti. Razstava na siste-
matičen, pregleden in vsem 
razumljiv način z zgodo-
vinskim gradivom in vklju-
čenimi novejšimi odkritji 

ter z obširnim rodovnikom 
in slikarskimi deli prikazu-
je Voglarjevo razgibano ži-
vljenjsko pot ter njegov po-
men za kraje, dogodke in 
nekatere osebe, s katerimi 
je bil povezan. Voglar se 
je v svojem času kot zdrav-
nik med drugimi ukrepi za-
vedal tudi pomena čiste pi-
tne vode pri preprečevanju 
kuge, zato je v oporoki veli-
kodušno namenil svoji roj-
stni vasi Naklo za tiste čase 

zelo velik znesek pet tisoč 
goldinarjev za izgradnjo 
prvega vodovoda.

Posebna zahvala in vabi-
lo na razstavo, ki bo na ogled 
tudi v ostalih galerijah – tudi v 
sosednji Avstriji, pa velja tudi 
mladim in šolskim ustano-
vam. »Naša sekcija Mladi ta-
lenti se izobražuje v likovnih 
delavnicah pod strokovnim 
vodstvom; na eni izmed njih 
pod pokroviteljstvom JSKD 
so naslikali figure, oblečene 

v noše iz Voglarjevega časa, 
ki so tudi prikazane na raz-
stavi. Razstava o dr. Voglar-
ju je uvrščena med dogodke 
Dnevov evropske kulturne 
dediščine in Tedna kulturne 
dediščine 2017. Namenjena 
je vsem, še posebej pa jo pri-
poročam mladim, da spoz-
najo pomen pomembne 
osebnosti, je k ogledu raz-
stave povabila predsedni-
ca Likovnega društva Naklo 
Alojzija Murn.

Slikovita razstava o pomenu 
Gregorja Voglarja
V avli Gorenjskega glasa je do sredine novembra na ogled pregledna razstava o zdravniku, mecenu 
in diplomatu dr. Gregorju Voglarju Carbonariusu (1651–1717). Poleg zgodovinskega prikaza Voglarjeve 
izjemne življenjske poti razstava ponuja tudi slikarske upodobitve.

Poznavalec Voglarjevega življenja Peter Kuhar in predsednica LD Naklo Alojzija Murn na 
odprtju razstave v avli Gorenjskega glasa / Foto: Primož Pičulin

Godešič – Letošnja jesen je za gobarje zelo dobra. Matevž 
Frlec z Godešiča je pretekli konec tedna našel jurčka kot že 
dolgo ne. »Letos je za razliko od zadnjih dveh let res dobra 
sezona in nabral sem že kar veliko gob. Večino jih vložimo, 
nekaj sem jih tudi podaril okrog. Gobe najraje nabiram sep-
tembra in oktobra, ko so najboljše. Gobarjenje mi predstavlja 
rekreacijo in izredno veselje. Vedno grem na Osolnik, saj je to 
moj domači teren. Tudi danes sem tam našel kar veliko gob, 
presenetil pa me je res velik goban, kakršnega nisem nabral 
že gotovo dvajset let. Že obrezan tehta 1,4 kilograma in kljub 
velikosti je lep, nič črviv. Našel sem ga le streljaj od glavne 
ceste Sora–Osolnik. Takšnega res ne moreš zgrešiti, zato me 
čudi, da ga ni kdo opazil, saj je veliko gobarjev in sprehajalcev. 
S seboj sem imel manjšo košarko, v katero ni šel, tako da sem 
ga celo pot skrbno nosil v roki,« je povedal.

Jurček velikan

Matevž Frlec z jurčkom, ki obrezan tehta 1,4 kilograma.
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          IZLET// 26. oktobra 2017 Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 6.40
z AP Creina Kranj ob 7.05
z AP Mercator Primskovo ob 7.15
z AP Škofja Loka ob 7.35
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na  
tel. št.: 04 201 42 41, se oglasite osebno na  
Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na:  
narocnine@g-glas.si.

Foto: Blaž Mikuž

Cena vključuje: ogled Muzeja rokodelstva, ogled Kočevja in kočevskega 
muzeja, kosilo, vodenje izleta in DDV.

Vabimo vas, da se skupaj podamo na Kočevsko. Najprej bomo v Rokodelskem 
centru Ribnica spoznali, kako so se v Ribniški dolini preživljali z najbolj  
prepoznavno domačo obrtjo v slovenskem prostoru – izdelovanjem suhe 
robe. Pot bomo nadaljevali proti Kočevski Reki, kjer nas 
bo sprejel gospod Jože Milčinovič, ki je že 20 let župnik 
v teh krajih. Verjamemo, da nam bo povedal marsikatero 
zanimivo zgodbo iz teh krajev. Spoznali bomo Kočevsko 
Reko, se peljali skozi kočevske gozdove ter se ustavili 
v Kočevskem muzeju ... 

Cena izleta je 32 evrov. 

PO KOČEVSKEM

Za odjave, ki prispejo kasneje kot v torek, 24. oktobra 2017, 
ob 10. uri, zaračunamo potne stroške.

www.gorenjskiglas.si

Jasna Paladin

Velika planina – Po odlični 
poletni sezoni, ko so plani
no že zapustili pastirji z ži
vino in so jo pod svoje okri
lje do spomladi prevzeli baj
tarji, se na Veliki planini že 

pripravljajo na zimsko sezo
no, v kateri pa si želijo čim 
več snega.

Ker umetno zasneževanje 
na planini zaradi pomanjka
nja vode ni mogoče, je po
membno, da čim bolj uredi
jo tudi sam teren smučišča, 
zato so organizirali prvo ak
cijo pobiranja kamenja. Va
bilu se je odzvalo približno 

štirideset udeležencev, ki so 
v celem dopoldnevu po trasi 
smučišča od zgornje posta
je gondole do Zelenega roba 
pobrali okoli dvajset ton ka
menja. »Akcija je bila zelo 
uspešna, zaradi česar smo se 
odločili, da jo bomo ponav

ljali vsako leto,« je bil zado
voljen direktor družbe Veli
ka planina Leon Keder.

Zadovoljni pa so bili tudi 
udeleženci, saj jih je po 
sončnem dnevu, dobri druž
bi in dobrem delu, ki so ga 
opravili, čakala zaslužena to
pla malica, vsakega pa še 
brezplačna dnevna smučar
ska vozovnica.

Na planini so 
pobirali kamenje
Družba Velika planina je v soboto pripravila prvo 
delovno akcijo pobiranja kamenja, s katero so 
želeli smučišče kar najbolje pripraviti na zimsko 
sezono.

Na smučišču na Veliki planini so v soboto pobrali dvajset 
ton kamenja.

Ana Šubic

Železniki – Z razglasitvijo naj
lepše urejenih hiš, balkonov 
in vrtov so v soboto v Železni
kih sklenili akcijo Moja dele
ža, lepa in gostoljubna. Akciji 
Turistične zveze Slovenije so 
se letos na območju krajevne 
skupnosti Železniki pridruži
li že triindvajsetič. Kot je dejala 
Mojca Benedičič, ki vodi oce
njevalno komisijo pod okri
ljem Turističnega društva Že
lezniki, so v dveh desetletjih 
opazili zelo velik napredek 
pri urejenosti domov in nji
hovih okolic, na oknih in vrto
vih je vse več rož, občani pa so 
pri zasaditvah vse bolj izvirni. 
Rože so sicer v letošnjem, iz
jemno vročem poletju terjale 

ogromno pozornosti, je dejala 
sekretarka Gorenjske turistič
ne zveze Mirjam Pavlič. Pri
zadevnim občanom, ki pripo
morejo k večji urejenosti kra
ja, sta se zahvalila tudi predse
dnik turističnega društva To
maž Weiffenbach in župan 
Železnikov Anton Luznar. 
Podelili so 22 priznanj za naj
lepše urejene hiše z okolica
mi in priznanje za urejenost 
večstanovanjske stavbe. Dru
žini Habjan z Zalega Loga in 
Čemažar iz Potoka sta preje
li priznanje za urejenost kme
tij, med devetimi prejemniki 
posebnih priznanj pa velja po
sebej omeniti družino Gor
tnar iz Podlonka, ki je bila na
grajena za vzgojo gorenjskih 
nageljnov.

Priznanja za urejenost

Judita Vrščaj in Klemen Gortnar iz Podlonka, ki sta bila 
nagrajena za nageljne, ter prejemniki priznanj za urejenost 
kmetij Agata in Stane Čemažar iz Potoka ter Mira in Viko 
Habjan z Zalega Loga. / Foto: Tina Dokl

Janez Kuhar

Cerklje – Predzadnji sep
tembrski petek so se na 
cerkljanskem pokopališču, 
na grobu kulturnika, glasbe
nega pedagoga in violinista 
Nikola Ignatjeva in njego
ve žene Stanke Borštniko
ve zbrali člani KUD Davori
na Jenka Cerklje, Dramska 
skupina Pod Stražo Poženik 
in pripravili krajši kulturni 
program. Poženčani so po
stavili novi leseni križ, ki ga 
je blagoslovil cerkljanski žu
pnik Jernej Marenk. 
Spomin nanju ter na njuno 
delovno in osebno pot je med 
ljudmi iz vasi pod Krvavcem 
še vedno zelo živ. Nikola je 
prišel v Cerklje iz daljne Ru
sije in se poročil s Stanko 
Borštnikovo, hčerko rojaka 
Ignacija Borštnika. Stanka je 

bila namreč odlična pianist
ka, Nikola pa vrhunski moj
ster violine. Številni igra
nja instrumentov željni fan
tje in dekleta izpod Krvavca 
so prihajali na vaje v njun 
dom. Kot se njegovi učenci 

spominjajo, se jih je največ 
učilo klavirsko harmoniko 
pa klarinet, trobento, bari
ton in berdo, kitaro, havajko 
in tudi kontrabas. Nagovor 
ob grobu je Mira Gerkman 
sklenila z besedami: »Hvala 

obema: gospe Stanki Borštni
kovi ter gospodu Nikoli Igna
tjevu za tako velik prispevek 
na glasbenem področju, ki 
sta ga dala ljudem pod Krvav
cem. Naj spomini nanju ved
no živijo.«

Blagoslovili novi križ na pokopališču

Ob novem blagoslovljenem križu so pokojnima Nikoli Ignatjevu in Stanki Borštnikovi člani 
Dramske sekcije Pod Stražo Poženik pripravili krajšo spominsko slovesnost.

Jamnik – V soboto, 21. oktobra, ob 10. uri bo spominska slove-
snost ob 75. obletnici smrti narodnega heroja Lojzeta Kebeta 
- Štefana pri spomeniku, grobu na Jamniku v soorganizaciji 
Zveze združenj borcev za vrednote NOB KO Besnica - Podbli-
ca, Zveze združenj borcev za vrednote NOB Kranj, Krajevne 
skupnosti Podblica in Podružnične šole Podblica.

Spominska slovesnost na Jamniku
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Vodja programa (ekonomska smer) m/ž (Kranj)
Opis delovnega mesta: delo na razširitvi obstoječih prodajnih programov, iskanje 
dobaviteljev in kupcev tako doma kot v tujini, obiskovanje poslovnih partnerjev v 
Sloveniji in tujini. Delo v visoko motiviranem okolju, stimulativni osebni dohodek, 
prenosni računalnik in mobilni telefon. Žima, d. d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 31. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni komercialist/tržnik m/ž (Lahovče, Cerklje na Gorenjskem)
Delovne naloge bodo vključevale cel prodajni proces oziroma skrb za obstoječe 
kupce in iskanje novih. Po uspešno prestani poskusni dobi bo delovno razmerje 
za sklenjeno za nedoločen čas. Flok okovje, d. o. o., Lahovče 1, 4207 Cerklje na Go-
renjskem. Prijave zbiramo do 20. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v vhodni kontroli m/ž (Kranj)
Vaše naloge in odgovornosti: izvedba kontrole dobavljenih komponent, skladno 
s kontrolno-tehnološkimi predpisi, reševanje neskladnosti v sodelovanju z ostali-
mi oddelki in sektorji, skladiščenje ter nadzor nad uporabo kontrolno merilnih pri-
pomočkov ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 10. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Zavarovalni zastopniki in pomožni zavarovalni zastopniki m/ž  
(celotna Slovenija)
Ne bodi del nezadovoljne množice. Naredi spremembo in postani naš sodelavec. 
Generali, d. d., vabi k sodelovanju zavarovalne zastopnike in pomožne zavaroval-
ne zastopnike. Prijavi se! Generali zavarovalnica, d. d., Ljubljana, Kržičeva 3, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljavec strojev m/ž (Škofja Loka)
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične smeri, osnov-
no računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog kakovosti-farmacevt m/ž (Brnik)
Vaše naloge in odgovornosti: odgovornost z organizacijo dela v skladu z načrti dob-
re distribucijske prakse (GDP), odgovornost za vodenje in posodabljanje pisnih 

postopkov, ki se nanašajo na celoten distribucijski proces in vodenje evidenc o za-
gotavljanju pogojev distribucije zdravil, sprejem, shranjevanje, izdaja in transport 
ter pregled dokumentacije. Kuehne+Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 130 g, 4210 Brnik. 
Prijave zbiramo do 31. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja izmene m/ž (Škofja Loka)
Od kandidatov pričakujemo: VI. stopnjo izobrazbe (tehnične ali splošne smeri), vsaj 
2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu v proizvodnji, usmerje-
nost k skupnim ciljem, željo po dodatnem učenju in napredovanju. Knauf Insula-
tion, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 29. 10. 2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Vodja oddelka za poslovanje s pravnimi osebami m/ž (Kranj)
Za našega naročnika, uspešno banko z dolgoletno tradicijo, iščemo proaktiv-
no, komunikativno in prodajno naravnano osebo za vodenje oddelka za poslo-
vanje s pravnimi osebami. V kolikor imate vodstvene izkušnje v bančništvu ter 
si želite novih kariernih izzivov, vas vabimo, da se prijavite. Rekruter jkps, d. o. o.,  
Mavčiče 83a, 4211 Mavčiče. Prijave zbiramo do 12. 11. 2017. Podrobnosti na 
 www.mojedelo.com.

Tehnolog m/ž (Jesenice)
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: univerzitetna ali visokošolska izobraz-
ba metalurške ali druge ustrezne tehnične smeri, 3 leta delovnih izkušenj na enakih 
ali podobnih delih, poznavanje dela na računalniku, znanje tujega jezika, poznavanje 
tehnologije in tehnoloških poti ... SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jeseni-
ce. Prijave zbiramo do 22. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v vhodni kontroli m/ž (Kranj)
Vaše naloge in odgovornosti: izvedba kontrole dobavljenih komponent, skladno 
z kontrolno-tehnološkimi predpisi, reševanje neskladnosti v sodelovanju z ostali-
mi oddelki in sektorji, skladiščenje ter nadzor nad uporabo kontrolno merilnih pri-
pomočkov ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 10. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja nabave m/ž (Kranj)
Iščemo sodelavca, ki bo zadolžen za: vodenje in koordinacija pogajanj z dobavi-
telji, opravljanje funkcije nosilca ali sodelujočega pri sklepanju ustrezne nabavne 
pogodbe, izvajanje podpore operativni nabavi, vodenje in koordinacija ekipe stra-
teških strokovnih sodelavcev, sodelovanje v začetni fazi razvoja novih produktov z 
namenom izbire optimalnih nabavnih virov. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 17. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni inženir za podporo strankam m/ž (Kranj)
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena visokošolska izobrazba teh-
niške smeri, eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, aktivno 
znanje angleškega jezika (pisno in ustno), poznavanje podatkovnih baz (Microsoft 
SQL, Oracle, DB2). Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
18. 10. 2017. 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 Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Dobrodelna glasbena prireditev
Šenčur – V nedeljo, 22. oktobra, bo ob 17. uri v dvorani 
Doma krajanov dobrodelna glasbena prireditev. Prostovolj-
ni prispevki bodo namenjeni Varstveno-delovnemu centru 
Kranj, enota Šenčur, za izvedbo dodatnih vsebin, namenje-
nih dvigu kakovosti življenja odraslih oseb z motnjami v te-
lesnem in duševnem razvoju.

Jeseniški glasbeniki, od kod in kam?
Jesenice – V Ruardovi graščini Železarskega muzeja Jesenice 
bo danes, v torek, 17. oktobra, z začetkom 18. uri muzejski 
večer v okviru Zgodb iz železarskega mesta – Jeseničani od 
kod in kam? Tokrat bodo na vrsti jeseniški glasbeniki.

Državno prvenstvo v plezanju
Tržič – V organizaciji Planinske zveze Slovenije – Komisije za 
športno plezanje in pod okriljem Planinskega društva Tržič 
bo v soboto, 21., in v nedeljo, 22. oktobra, v Dvorani tržiških 
olimpijcev potekalo državno prvenstvo v plezanju, kategori-
ja težavnost. Ob tej priložnosti bo v soboto, 21. oktobra, ob 
19. uri tudi predaja v uporabo prenovljene Dvorane tržiških 
olimpijcev. Vrhunec tekmovanja z nastopom elite slovenskih 
plezalcev si lahko ogledate na finalni tekmi, ki bo v soboto 
ob 20. uri. 

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Preddvor, Zgornja Bela, Šenčur – V Medgeneracij-
skem centru Kranj se bodo jutri, v sredo, 18. oktobra, ob 
10. uri začele interaktivne delavnice Medkulturno v Kranju, 

v četrtek, 19. oktobra, bo ob 17. uri srečanje z naslovom Živ-
ljenje z osebo z demenco, ob 18. uri pa bralni krožek Berimo 
s srcem. V TIC Preddvor bo danes, v torek, 17. oktobra, ob 
9. uri Umovadba za starejše, ob 18. uri pa družabni večer z 
igranjem taroka. V Domu krajanov na Zg. Beli bo jutri, v sre-
do, 18. oktobra, ob 17. uri delavnica Somatski gibi. V Špor-
tni dvorani Šenčur bo danes, v torek, 17. oktobra, ob 16. uri 
vadba za zdravo hrbtenico, jutri, v sredo, 18. oktobra, pa se 
bo prav tako v telovadnici ob 17. uri začela telovadba za vse 
generacije. Prijave, ki so obvezne, sprejemajo po tel. 041 724 
134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Žiri – V Krajevni knjižnici Žiri lahko otroci jutri, v sredo, 18. 
oktobra, ob 17. uri prisluhnejo Pravljici o zmaju.

Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 17. okto-
bra, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 18. oktobra, bodo 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 19. oktobra, bo ura 
pravljic ob 17. uri, v petek, 20. oktobra, bo Brihtina pravljična 
dežela ob 10. uri.

IZLETI

Martinovanje in ohranjanje zdravja
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
člane, da že sprejema prijave za Martinovanje. Prijave spre-
jemajo vsak torek od 10. do 12. ure in od 15. do 17. ure v 
prostorih društva. Vse ostale informacije dobite pri prijavi. 
Hkrati obveščajo, da imajo še nekaj prostih mest za 7-dnev-
no ohranjanje zdravja v apartmaju v Rogaški Slatini in Simo-
novem zalivu od 24. novembra do 1. decembra 2017.

Izlet v Lombardijo
Radovljica – Skupina, ki na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje (Ljudska univerza) v Radovljici obiskuje dejavnost 
umetnostna zgodovina, se bo 4. in 5. novembra odpravila na 
izlet v Lombardijo. Do 20. oktobra se lahko prijavite pri Ana-
mariji Kunstelj po tel. 041 256 320 ali na e-naslov anamarija.
kunstelj@gmail.com.

PREDAVANJA

Svet brez smeti
Žiri – V Krajevni knjižnici Žiri bo v četrtek, 19. oktobra, ob 19. 
uri Strokovno predavanje Erike Oblak, svetovalke pri Zero 
Waste Europe ter sodelavke organizacij Ekologi brez meja, 
Eko krog in GAIA. Naslov predavanja bo Svet brez smeti –
potrošništvo in omejeni viri planeta.

Izginjajoči ostanki savske linije
Stara Fužina – V Centru TNP Bohinj bo v petek, 20. oktobra, 
ob 19. uri predstavitev izginjajočih ostankov savske linije, 
zadnje obrambne linije soške fronte. Lojze Budkovič bo v 
sliki in besedi predstavil sektor od Soteske do Mojstrane, 
kjer je s pomočjo domačinov odkril več kot šest kilometrov 
ostankov jarkov.

Zakaj zavarovana območja? Zato, ker ...!
Tržič – Danes, v torek, 17. oktobra, bo ob 18. uri v Razstav-
no-izobraževalnem središču Dolina predavanje z naslovom 
Zakaj zavarovana območja? Zato, ker ...! Govora ne bo le o 
varovanju naravne dediščine, dr. Irena Mrak bo predstavila 
tudi ideje, kako lahko prav Dovžanova soteska postane bla-
govna znamka za izdelke in storitve širšega območja Tržiča 
kot zagotovilo kakovosti in trajnosti. 

O predelavi avtomobila iz bencinskega na 
električni pogon
Kranj – AlpeAdriaGreen, mednarodno društvo za varovanje 
okolja, v sodelovanju z Inštitutom Metron ter Institutom Jo-

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Bela palica je danes 
povsod po svetu priznana 
kot pripomoček, ki označu-
je korake slepe osebe in ji za-
gotavlja varno hojo. Ta obču-
tljivi pripomoček služi slepe-
mu kot antena za prepoznava-
nje in lociranje ključnih pred-
metov v okolju, ovire, struk-
ture tal, vzpetin ... Simbolizi-
ra osebno neodvisnost slepe 
osebe in je hkrati opozorilo 
drugim, da je njen uporabnik 
slep in ima zato posebne pra-
vice in potrebe.

V svetu je kakih 285 mili-
jonov ljudi s hujšimi okvara-
mi vida, od tega 39 milijonov 
slepih in 246 milijonov sla-
bovidnih, v Sloveniji pa ima 
po dostopnih podatkih hude 

okvare vida osem do deset ti-
soč ljudi, resnejše okvare pa 
celo od 30 do 40 tisoč ljudi, po-
vedo v Zvezi društev slepih in 
slabovidnih Slovenije. Ob dne-
vu bele palice opozarjajo na 

pomen ustrezne dostopnos-
ti do informacij, storitev, pro-
cesov in grajenega okolja za 
slepe in slabovidne, kar obču-
tno vpliva na kakovost osebne-
ga in poklicnega življenja in je 

pogoj za socialno vključenost 
ljudi z okvarami vida. Medob-
činsko društvo slepih in slabo-
vidnih Kranj, ki združuje ljudi 
z okvarami vida z vse Gorenj-
ske in deluje že 69 let, ob sve-
tovnem dnevu bele palice vsa-
ko leto pripravi kak dogodek. 
Letos je s sprehodom članov in 
članic po Planini skušalo opo-
zoriti na ovire, na katere nale-
tijo slepe osebe v svojem vsak-
danjem okolju. Skupini sle-
pih in slabovidnih, ki so jih vo-
dili predsednik društva Emil 
Muri, sekretar Beno Virt in 
strokovnjak za orientacijo sle-
pih Gregor Habjan, so se ob tej 
priložnosti pridružili kranjski 
podžupan Boris Vehovec in 
predstavnika krajevne skup-
nosti Planina Sonja Mašič in 
Janez Kovačič. 

Z belo palico ob ovirah v mestu
Petnajsti oktober je mednarodni dan bele palice, prepoznavnega pripomočka slepih ljudi.

Na sprehodu z belo palico so spoznavali ovire v mestu. 
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Cerklje – Občina Cerklje v petek ob 18. uri v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika prireja kulturno-zabavno prireditev Naj 
pridelek. Za naj pridelek se bodo potegovali pridelovalci buč, 
korenja, rdeče in krmilne pese, krompirja, nadzemne in pod-
zemne kolerabe ter zelja. Tehtanje pridelkov bo potekalo pred 
Kulturnim hramom Ignacija Borštnika od 16.30 do 17.30. Na 
prireditvi bodo podelili tudi občinska priznanja za najlepše 
urejene vasi, ulice, kmetije ter stanovanjske, poslovne in tu-
ristične objekte. V kulturnem programu bodo nastopili otro-
ci Vrtca Murenčki in Marijinega vrtca, Komorni moški pevki 
zbor Davorina Jenka Cerklje, skupina Klasje društva Folklora 
Cerklje, Družinski in mladinski center Cerklje, Godba Cerklje 
ter pevska skupina Društva kmečkih žena Regine.

Naj pridelek v Cerkljah
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Vsak letni čas prinaša 
svoje čare in darove. 
Avtorica je recepte 
razdelila glede na 
sestavine, ki so 
značilne za določen del 
leta. Na izbiro ponuja 
kopico domiselnih 
receptov za sladice, 
ki jih brez težav 
pripravijo tudi manj 
vešči peke.  Spomladi 
se lahko poskusite v 
ustvarjanju jagodne 
sladice s kokosom, 
poleti borovničeve 
torte, jeseni kakijeve 
pene in pozimi 
rožičevega peciva...

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

www.gorenjskiglas.si

152 strani; 210x 210 mm; mehka vezava
Cena knjige je 

16

Te nepozabne knjige, ki 
je nastala v sodelovanju 
z organizacijo Amnesty 
International in sloni 
na nesmrtni pesmi 
Johna Lennona, ni 
strah pomisliti, da bo 
svetu zavladal mir.

»Pesem Pomisli  
vsebuje močno 
spoznanje, izvirajoče 
v brezmejni ljubezni 
do človečnosti  
in skupne  
prihodnosti.« 
Yoko Ono Lennon

Pridruži se malemu golobu na poti okrog sveta in mu 

pomagaj zasejati seme miru in prijateljstva med vsemi 

pticami, ne glede na barvo, obliko in velikost.

Te nepozabne knjige, ki je nastala v sodelovanju z organizacijo 

Amnesty International in sloni na nesmrtni pesmi Johna Lennona,  

ni strah pomisliti, da bo svetu zavladal mir.

Pesem Pomisli vsebuje močno spoznanje, izvirajoče v brezmejni  

ljubezni do človečnosti in skupne prihodnosti  — Yoko Ono Lennon

Zaslužek od prodaje avtorskih pravic te knjige  

bo doniran Amnesty International.
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Spremna beseda  

Yoko Ono Lennon

Prevedel Milan Dekleva

POMISLI

John Lennon 

Naslov izvirnika: Imagine

Ilustriral Jean Jullien

Prevedel Milan Dekleva

Tehnično uredil Matic Lombar

Izdala in založila založba Narava d.o.o., Kranj, 2017

Za založbo Peter Virnik

Natisnjeno na Kitajskem

Vse pravice pridržane

1. natis, naklada 1000 izvodov

prodaja@narava.si

www.narava.si

© za ilustracije Jean Jullien, 2017

© za besedilo pesmi »Imagine« Johna Lennona Lenono Music, 1971, 1998

© za spremno besedo Yoko Ono Lennon, 2017

© za spremno besedo Amnesty International UK Section, 2017

© za prevod besedila pesmi »Imagine« Milan Dekleva, 2017

© za slovensko izdajo založba Narava, 2017

Ilustriral

9 789616 893954

ISBN 978-961-6893-95-4          12,90 €

Title: Imagine (Cover)_Client: Frances Lincoln_Size: 281Hx499Wmm
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32 strani, 240 x 275 mm, trda vezava

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

www.gorenjskiglas.si
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MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

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

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

Rezultati 83. kroga – 15. oktobra 2017
1, 15, 19, 22, 27, 30, 35 in 8

Loto PLUS: 6, 9, 12, 13, 25, 31, 33 in 17
Lotko: 3 8 3 2 4 3

Sklad 84. kroga za Sedmico: 970.000 EUR
Sklad 84. kroga za PLUS: 200.000 EUR
Sklad 84. kroga za Lotka: 350.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

GRADBENO parcelom 550 m2, k.o. 
Štinjan pri Puli, k.č. 301/30, tel.: 
00385/983-343-47 17003418

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

NOVE gume na platiščih, za Mitsubishi 
Pajero, Nokian 235/75 RWR SuV3 
105 T, 100 EUR/kom., tel.: 041/641-
142  
 17003396

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 17003173

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

DOBRO ohranjena vhodna vrata, se-
rijska, Lip Bled, rumena stekla, tel.: 
04/25-22-507 
 17003416

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova in hrastova drva, z 
dostavo, tel.: 031/585-345 
 17003355

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986  
 17003412

UGODNO prodam lesne brikete in pe-
lete za kurjavo, tel.: 040/887-425  
 17003265

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ŠTEDILNIK 2 plin + 2 elektrika, z 
jeklenko, za simbolično ceno, tel.: 
041/706-046 17003410

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

OTROŠKO smučarsko čelado, črno- 
rdeče barve, št. S/56 + očala Alpina, 
tel.: 041/780-732 16004059

KOŠARKARSKE superge Adidas, štev. 
38 2/3, rdeče-črne barve, rabljene pol 
leta, odlično ohranjene, tel.: 041/780-
732 17003148

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 17003419

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

GORENJSKO moško narodno mošo, 
št. 52, tel.: 051/266-047 
 17003407

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

AVTOSEDEŽ, od 15 do 36 kg, tel.: 
041/780-732 
 17003095

AVTOSEDEŽA in trampolin, za simbo-
lično ceno, tel.: 041/706-046  
 17003408

POSTELJICO z jogijem in stolček z mi-
zico za hranjenje, tel.: 04/23-28-351, 
031/236-312  
 17003384

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

PASJO uto za nemškega ovčarja, 
dvižna streha, 2 prostora, 100 EUR, 
tel.: 041/706-046 
 17003409

PODARIM

2 MLADA mucka, tel.: 040/352-
777  
 17003421

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 17003354

KUPIM

TRAKTOR in njegove priključke, tel.: 
041/680-684 
 17003425

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir, tel.: 041/544-164  
 17003411

KRMNI in jedilni krompir ter ječmen, 
tel.: 040/355-865 
 17003424

KROMPIR, jedilni in krmni, tel.: 
031/225-062 
 17003406

KROMPIR za krmo in krmno peso, tel.: 
041/347-243  
 17003414

ZELJE ploščato, zelo dobro za solato 
in kisanje, krmni krompir in ječmen, 
tel.: 040/326-708 
 17003415

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

1 MESEC starega bikca in 2 mese-
ca staro teličko, oba simentalca, tel.: 
041/316-617 
 17003420

2 KRAVI simentalki s teletom, prvič 
telili, tel.: 04/53-36-792, 041/673-
792  
 17003413

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 17003224

KRAVO simentalko s teličkom. Krava je 
po drugi telitvi, tel.: 051/391-897  
 17003422

KUNCE, stare 18 tednov, krmljene z 
mrvo in ječmenom, za meso ali rejo, v 
Križah, tel.: 051/819-044  
 17003353

TELICO simentalko, pašno, brejo 6 
mesecev, tel.: 041/540-356 
 17003405

OSTALO
PRODAM

2-OSNO prikolico za prevoz konjev, 
tel.: 031/330-434 
 17003404

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO mizar-monter, pomočnik 
-monter, kot okrepitev za našo eki-
po, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfurt / Celovec, Avstrija 17003225

ZAPOSLIMO samostojnega in izkuše-
nega kuharja/vodjo kuhinje. Nudimo 
stimulativno plačilo, dodatna izobraže-
vanja, po potrebi garsonjero. Hotel Be-
llevue, d.o.o., Šmarjetna Gora 6, Kranj 
04/27-00-071  
 17003175

ZAPOSLIMO voznika tov. vozila z dvi-
galom (C, E kategorije). Prijave pošljite 
na: zaposlitev@komteks.si. Kompekts, 
d.o.o., Loka 119, Tržič 17003322

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17003216

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d.o.o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838 17003226

BELJENJE, glajenje sten in ostala 
slikopleskarska dela vam nudi Pavec 
Ivan, s.p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 17003403

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 17003215

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17003217

RAZNO
PRODAM

120-LITRSKE plastične sode za na-
makanje, cena 10 EUR/kos, tel.: 
04/59-57-448 17003417

HLEVSKI gnoj, vgradno kuhinjsko pe-
čico, izkopno kiblo širine 40 cm, tel.: 
041/364-504 17003423

 OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu zapustila naša draga 

Amalija Turk
roj. Gubenšek, iz Kranja

Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 18. oktobra 2017, ob 14. uri na kranjskem pokopališču. 
Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči vsi njeni

žef Stefan v okviru aktivnosti projekta E-Avto-Mladi vabi na 
predstavitev ter strokovno predavanje o predelavi avtomobi-
la z bencinskim motorjem v avto na električni pogon. Svoje 
delo bodo predstavili tudi dijaki – udeleženci usposabljanja 
s Srednje tehniške šole Kranj, Srednje strojne šole Škofja 
Loka ter Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad Ljublja-
na. Prireditev bo jutri, v sredo, 18. oktobra, z začetkom ob 
10.30 v Šolskem centru Kranj. 

OBVESTILA

Krvodajalska akcija
Stražišče – V četrtek, 19. oktobra, bo v organizaciji RKS OZ 
Kranj in KORK Stražišče v dvorani Prošport v Stražišču na 
Jernejevi ulici 12 redna terenska krvodajalska akcija. Odvze-
mi krvi bodo potekali od 7. do 13. ure.

KONCERTI

Peti koncert Šenčurska glasbena srečanja
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na 5. koncert 
Šenčurska glasbena srečanja, ki bo v petek, 20. oktobra, ob 
19. uri v Domu krajanov Šenčur. Nastopili bodo: ansambel 
Čudežni dečki s pevko Majdo Grošelj iz Šenčurja, Kvintet 
slovenskih deklet, ansambel Banovšek in humorist Boštjan 
Bešter. Povezovalec koncerta bo Miro Erzin. Vstop bo prost, 
zaželeni so prostovoljni prispevki.

RAZSTAVE

Človek : Stroj
Škofja Loka – Jutri, v sredo, 18. oktobra, bo ob 19. uri v Ga-
leriji na Gradu odprtje razstave Človek : Stroj. Razstavljena 
bodo dela Metoda Frlica, Tomaža Furlana, Sanele Jahić, Ale-
ksija Kobala in Antonia Živkoviča.

Razstava ročnih del
Bled – Vide Blejske vabijo na razstavo ročnih del v domu 
Društva upokojencev Bled, Ljubljanska cesta 15 (prva stavba 
za Petrolom na desni strani v smeri proti jezeru). Odprtje 
razstave bo v petek, 20. oktobra, ob 17. uri. Razstavo si lahko 
ogledate še v soboto, 21. oktobra, in nedeljo, 22. oktobra, od 
10. do 18. ure.

Razstava gliv
Bled – V Infocentru Triglavska roža Bled bo jutri, v sredo, 18. 
oktobra, ob 19. uri odprtje posebne razstave gliv, ki prihaja 
iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Razstavo bo predstavi-
la njena avtorica Špela Pungaršek.

Narava v mojem objektivu
Naklo – Likovno društvo Naklo vabi na odprtje fotografske 
razstave znanega kranjskega zdravnika dr. Jurija Kurilla Na-
rava v mojem objektivu, ki bo v sredo, 18. oktobra, ob 18. uri 
v Pavlinovi galeriji Doma Janeza Filipiča Naklo (za hotelom 
Marinšek). 



Anketa

Jure Pegam, Kranj:

»Kampanjo sicer spremljam 
bolj bežno, ampak včasih se 
mi zdi, da bolj spominja na 
burko. Tokrat je sicer precej 
kandidatov, ampak to še ne 
pomeni, da je kampanja kva-
litetnejša.«

Željko Jukič, Kranj:

»S predsedniško kampanjo 
sem zadovoljen, mislim, da 
je kar kvalitetna. Tudi izbira 
kandidatov je tokrat velika, 
še posebno pa me veseli, da 
kandidira tudi precej žensk.«

Nenad Dabič, Kranj:

»Ne spomnim se, kdaj je bilo 
nazadnje toliko kandidatov. 
Mislim sicer, da bi bilo bo-
lje, da bi starejši dali mesto in 
priložnost mlajši generaciji, 
ki je bolj v stiku s časom.«

Bogdan Perdan, Šenčur:

»Nobeden od predsedniških 
kandidatov me ni posebej 
navdušil, čeprav je kampa-
nja za zdaj korektna. Se mi 
pa zdi, da je dobro, da jih je 
letos več in je zato tudi izbira 
večja.«

Aleš Senožetnik

Predvolilna tekma je v pol-
nem razmahu in preden 
bodo v nedeljo obkrožili svo-
jega favorita, smo naključne 
mimoidoče na kranjskih uli-
cah prosili, da ocenijo tokra-
tno predsedniško kampanjo.

Vsi predsedniški 
kandidati 

Brane Šujica, Kranj:

»To, da je letos kar veliko 
število predsedniških kan-
didatov, še ne pomeni, da je 
izbira večja. Mislim namreč, 
da niso vsi primerni za pred-
sednika. Upam, da bomo 
dobili pravega.«
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Danes in jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po 
nižinah v spodnjem delu Gorenjske megla. V četrtek se bo od 
zahoda postopno pooblačilo.

Andraž Sodja

Ribčev Laz – Ko je Krsto Tri-
pič leta 2010 pripravil prvo 
trgatev domače trte v Bo-
hinjski Bistrici, ni pričako-
val takšnega razvoja. V nas-
lednjih letih se mu je na-
mreč pridružilo okoli petde-
set Bohinjk in Bohinjcev, ki 
se lahko pohvalijo z domači-
mi brajdami. Tako je nastala 
prava bohinjska ljubiteljska 
trgatev ter padla odločitev, 
da zbrano grozdje predela-
jo v vino. Tako so se poveza-
li z brežiškim Kletarstvom 
Prah, ki tako že sedem let 
skrbi za bohinjsko fermen-
tirano pijačo Bohinc, saj je 
zaradi birokratskih ovir, Bo-
hinj namreč nima statusa vi-
norodnega okoliša, ne sme-
jo imenovati vino.

Tudi letos so se na oba-
li Bohinjskega jezera zbra-
li bohinjski ljubiteljski vino-
gradniki, ter s pomočjo pota-
pljačev, ki se potopijo 35 me-
trov globoko, dvignejo jekle-
ni zaboj s steklenicami Bohi-
njca ter steklenice z lanske-
ga potopa, torej predlanske 
letine, nadomestijo z dve-
ma zabojema lanske letine 
Bohinca, pridelek iz jezera, 

gre za okoli trideset stekle-
nic, pa razdelijo med obisko-
valce. Pred potopom pa Bo-
hinca seveda tudi blagoslovi 
vinski kardinal Samo Garde-
ner. Letošnji potop je že peti 
po vrsti, tako se je v jeklenem 
zaboju, potopljenem na dnu 

jezera, nabral že bogat arhiv 
Bohinca, saj vsako leto dve 
steklenici pustijo v zaboju 
za arhiv.

Po lanski rekordni leti-
ni Bohinca je letošnja zara-
di spomladanske pozebe ne-
koliko slabša, lani so zbrali 

več kot tono grozdja, letos 
okoli sedemsto kilogramov, 
letošnja letina pa že fermen-
tira v kleteh Kletarstva Prah. 
Kot je povedala dolgole-
tna bohinjska vinska kralji-
ca Irena Tripič, bo na letoš-
njem martinovanju 11. no-
vembra krono vinske kralji-
ce po petih letih predala novi 
vinski kraljici, to bo Maja 
Sušnik, ki ravno tako priha-
ja iz bohinjske vinogradni-
ške družine, kar je osnov-
ni pogoj za položaj bohinj-
ske vinske kraljice. »Vinska 
kraljica mora poznati osno-
ve pridelave naše pijače Bo-
hinc ter sodelujoče vinogra-
dnike. Osnovni namen tega 
dogajanja je bilo sodelova-
nje in druženje ter zabava, 
kar se mora nadaljevati, mo-
goče pa v prihodnosti glede 
na segrevanje ozračja Bo-
hinj uradno postane vinoro-
dni okoliš,« je še dodala Ire-
na Tripič. Bohinjski župan 
Franc Kramar, ki od začetka 
spremlja zgodbo Bohinca, je 
še dodal: »Vesel sem, da je to 
preraslo v tradicijo, mogoče 
je komu nenavadno, da Bo-
hinjci gojijo trto, ampak jo – 
in iz grozdja znajo narediti 
tudi vino.«

Nova letina Bohinca predana 
globinam
V nedeljo so bohinjski ljubiteljski vinogradniki že petič v globine Bohinjskega jezera za leto dni  
predali dva zaboja lanske letine Bohinca, vina, ki zaradi birokratskih ovir to ni.

Dvig Bohinca iz Bohinjskega jezera 

Šenčur, Srednja vas – Prostovoljno gasilsko društvo Šenčur v 
soboto, 21. oktobra, vabi na dan odprtih vrat. Prikazali bodo 
opremo in delo društva, gašenja manjših požarov, napove-
dujejo servis in nakup gasilnikov, ob tej priložnosti bodo 
vpisovali tudi nove člane. PGD Srednja vas, ki zaznamuje 
65 let obstoja in delovanja, pa v nedeljo, 22. oktobra, vabi 
na slavnostni prevzem vozila GVV-1. Dogodek se bo začel 
ob 14. uri z gasilsko parado, sledila bo osrednja slovesnost 
s kratkim kulturnim programom pred gasilskim domom v 
Srednji vasi, nato pa bo zabava s skupino Calypso in bogatim 
srečelovom.

Dan odprtih vrat, novo vozilo

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Fraport Slo-
venija je v prvih devetih me-
secih letošnjega leta zabele-
žil kar 20,4-odstotno rast 
prometa v primerjavi z ena-
kim obdobjem lani, število 
premikov letal pa se je v tem 
obdobju povečalo za 11,4 od-
stotka. Povečan promet be-
ležijo tudi pri tovoru, tega je 
bilo do sedaj za 16,5 odstot-
ka več kot v enakem obdob-
ju lani. Na brniškem letali-
šču so sredi avgusta prese-
gli milijon potnikov, še zlas-
ti pa so zadovoljni nad po-
slovanjem v septembru, ko 
jih je obiskalo 180.380 po-
tnikov, največ izmed vseh 
dosedanjih septembrov na 

letališču. ŠE en rekord pa 
je padel 17. septembra, saj 
so zabeležili tudi največji 
dnevni obisk do sedaj. Na 
letališču so namreč prešte-
li kar 8372 potnikov. »Da 
smo rekord dosegli ravno 
17. septembra, ni naključje, 
saj je na isti dan slovenska 
košarkarska reprezentanca 
osvojila zlato na evropskem 
prvenstvu v Carigradu. Po-
leg rednega nedeljskega 
prometa smo to nedeljo v 
Carigrad pospremili kar 11 
dodatnih letal s skoraj dva 
tisoč potniki navijači, ki so 
šli spodbujat naše fante,« so 
pojasnili na Fraportu Slove-
nija, kjer sicer pričakujejo, 
da se bo rast do konca leta 
umirila.

Rast prometa na letališču
Uspeh košarkarske reprezentance je pomagal  
tudi do rekorda v številu potnikov na  
brniškem letališču.

Škofja Loka – V okviru mednarodnega srečanja projekta CD-E-
TA (Interreg Europe) bo jutri, 18. oktobra, v Škofji Loki potekal 
tematski seminar Digitalizacija nesnovne kulturne dediščine. 
Osem let po tem, ko je bil kot prva enota vpisan v slovenski 
register nesnovne kulturne dediščine, je bil Škofjeloški pasijon 
konec leta 2016 kot prvi primer slovenske nesnovne dediščine 
vpisan tudi na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kul-
turne dediščine človeštva. Škofja Loka, rojstno mesto te žive 
mojstrovine nacionalnega pomena, predstavlja pravo mesto 
za gostitev seminarja na temo nesnovne kulturne dediščine, 
s svojo zasnovo interaktivne Romualdove (pasijonske) poti 
pa tudi sama prispeva eno od možnih rešitev in praks digitali-
zacije nesnovne kulturne dediščine, ki jih bodo tuji in domači 
strokovnjaki predstavili na seminarju. V sredo bodo tako odprli 
tudi tematsko Romualdovo (pasijonsko) pot, ob tej priložnosti 
pa predstavili tudi prvo mednarodno monografijo Pasijonski 
almanah. V prvi številki Pasijonskega almanaha svoje prispev-
ke objavljajo: Sanja Nikčević, Marko Dragić, Andrej Misson, 
Tone Potočnik, Jože Štukl in Franc Križnar. 

Digitalizacija kulturne dediščine


