
GORENJSKA

Kralj gorenjskih  
vodnih virov
»Podljubelju in velikemu delu trži-
ške občine smo z novim črpali-
ščem omogočili eno najboljših pi-
tnih vod v regiji,« je v soboto ob 
uradnem odprtju vodnega vira 
Smolekar poudaril tržiški župan 
Borut Sajovic.

5

JESEN NA VRTU

Tudi jagode goji  
so lahko invazivne
Z japonskim dresnikom in kanad-
sko zlato rozgo smo izgubili bitko. 
Kar nekaj invazivnih tujerodnih 
rastlin pa predstavlja tempirano 
bombo, med njimi so žlezava ne-
dotika, metuljnik, sivi dren, jagode 
goji.

8

KRONIKA

Razsodba bo  
znana v četrtek
Včeraj se je z zaključnimi govori 
tožilstva in obrambe končalo soje-
nje Mirzanu Jakupiju in Sandi Ali-
babić za povzročitev vrste telesnih 
poškodb in zanemarjanja otroka, 
ki je imelo za posledico smrt dve-
letne deklice Arine. 

14

ZADNJA

Kamniškega  
medveda so ustrelili
Medveda, ki se je potikal na Ka-
mniškem, je stroka prepoznala kot 
nevarnega in problematičnega, 
zato so na Agenciji za okolje RS 
izdali odločbo za odstrel. Lovci so 
ga ustrelili v nedeljo pozno zvečer 
na območju Krvavca.

24

VREME

Danes in jutri bo oblačno, 
občasno bo rahlo deževa-
lo. V četrtek bo pretežno 
oblačno in večinoma 
suho.

11/17 °C
jutri: večinoma oblačno
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Simon Šubic

Kranj – Pobudnikom refe-
renduma o zakonu o dru-
gem tiru ni uspelo, saj je ve-
čina volivcev, ki je v nedeljo 
oddala glas, glasovala za nje-
govo uveljavitev. A za Vilija 
Kovačiča, vodjo Civilne ini-
ciative Davkoplačevalci se 
ne damo, ki je bila pobudni-
ca referenduma, se boj še ni 
končal, saj je v nedeljo zve-
čer takoj po zaprtju volišč že 
napovedal, da zakon čakata 
še pobuda za oceno ustav-
nosti in računsko sodišče. 
»Projekt je neustaven, zato 
bomo prihodnji teden vložili 
pobudo za oceno ustavnosti 

zakona in zadevo predali ra-
čunskemu sodišču,« je na-
povedal. Po njegovih bese-
dah je v zakonu najmanj 
pet neustavnosti, ki jih bodo 
implicitno navedli, tako da 
bodo sodniki prisiljeni raz-
mišljati o tem. Predsednik 
vlade Miro Cerar je po dru-
gi strani komentiral, da je 
nizka udeležba (20,5-odsto-
tna) »v veliki meri pokazala, 
da imajo volivci dovolj poli-
tičnih igric« in da podpirajo 
vladni projekt.

Od dobrih dvajset odstot-
kov oziroma 351.378 volil-
nih upravičencev, ki so se 
referenduma udeležili, je 
sicer za uveljavitev zakona 

o drugem tiru glasovalo 
186.436 volivcev (53,46 od-
stotka), za njegovo zavrnitev 
pa 162.335 volivcev (46,54 
odstotka). Na Gorenjskem, v 
prvi volilni enoti, je bila ude-
ležba 21,10-odstotna, večina 
(52,36 odstotka) volivcev je 
nasprotovala uveljavitvi za-
kona, podprlo pa ga je 47,64 
odstotka. Zakonu so najbolj 
nasprotovali v volilnih okra-
jih Škofja Loka II (62,62 od-
stotka volivcev, kar je naj-
več v državi), Škofja Loka I 
(59,10 odstotka) in Kranj III 
(58,53 odstotka), najmanj pa 
v volilnem okraju Jesenice 
(47,42 odstotka).

Po referendumu še ustavna presoja
Gorenjci so v nedeljo najbolj množično glasovali proti zakonu o drugem tiru, 
ki pa ga je na državni ravni podprla dobra polovica volivcev.

Pobudniki nedeljskega referenduma so najvišjo podporo prejeli na Gorenjskem, kjer je 
proti zakonu o drugem tiru glasovalo 52,36 odstotka volivcev. / Foto: Gorazd Kavčič 43. stran

Igor Kavčič

Bled – Podelitev nagrade živa 
za najboljši slovanski muzej 
v petek zvečer v Vili Bled je 
bila vrhunec štiridnevnega 
druženja muzealcev, ki jih je 
Bled gostil v organizaciji Fo-
ruma slovanskih kultur, ki 
danes povezuje trinajst slo-
vanskih držav – poleg Slo-
venije še Belorusijo, Bolga-
rijo, Bosno in Hercegovino, 
Hrvaško, Češko, Makedoni-
jo, Črno goro, Poljsko, Rusi-
jo, Slovaško, Srbijo in Ukraji-
no. Med triindvajsetimi mu-
zeji iz enajstih slovanskih dr-
žav, ki so bili letos nomini-
rani za nagrado živa in so se 
dan pred tem predstavili tri-
najstčlanski žiriji, so bili trije 

slovenski muzeji: Muzej po-
šte in telekomunikacij v Pol-
hovem Gradcu, Park vojaške 
zgodovine Pivka in – kot se 
je na koncu izkazalo – tudi 
zmagovalni Slovenski pla-
ninski muzej iz Mojstrane. 
Nagrado živa so po Skopju, 
Sankt Peterburgu in Zadru 
letos na Bledu podelili četrtič 
zapored. V obrazložitvi k na-
gradi je bilo med drugim za-
pisano, da je stalna razstava v 
muzeju oblikovana na sodo-
ben muzejski način, ki vklju-
čuje različne ciljne skupine 
obiskovalcev in hkrati skozi 
virtualno izkušnjo plezanja 
v njih prebuja zanimanje za 
gore, tako v smislu užitka kot 
nevarnosti v gorah, tradicije 
planinstva in še veliko več …

Živa za Slovenski planinski muzej
Prestižno nagrado živa, ki jo Forum slovanskih kultur podeljuje za najboljši slovanski muzej, je za leto 
2017 prejel Slovenski planinski muzej iz Mojstrane.

Kipec boginje Žive je direktorici Gornjesavskega muzeja 
Ireni Lačen Benedičič podelila Natalia Zarzecka, direktorica 
lani nagrajenega muzeja Cricoteka iz Krakova. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Casablanca – Gorenjski ba-
linar Davor Janžič, član 
italijanskega Ponteseja, 
se je včeraj s svetovnega 

prvenstva v Maroku, na ka-
terem je bil najuspešnejši 
posameznik, v domovino 
vrnil z dvema zlatima odli-
čjema okoli vratu. 

Davor Janžič dvakrat zlat
Davor Janžič je na svetovnem prvenstvu v 
balinanju v Casablanci zmagal v natančnem 
zbijanju in igri dvojic. 

Davor Janžič ima v svoji vitrini že pet zlatih kolajn 
z balinarskih svetovnih prvenstev. / Foto: Primož Pičulin

411. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MILKA ANTOLIN iz Bohinjske Bistrice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Matevž Pintar

V poletnih mesecih so v 
Komendi potekala dela na 
področju komunalne infra-
strukture (obnova vodovo-
da na Gori, Gmajnici, Mlaki, 
Podborštu). V tokratni anketi 
smo občane spraševali, kako 
so zadovoljni z infrastrukturo 

v občini. Jesenski sejem v Ko-
mendi bo ponovno zaživel 
od 6. do 8. oktobra. Zanima-
lo nas je, kako pogosto anke-
tirani obiskujejo sejme v Ko-
mendi. V anketi je sodelovalo 
178 občanov.

Skoraj polovica vpraša-
nih je zelo zadovoljna z in-
frastrukturo v občini, 37 

odstotkov je delno zadovolj-
nih in menijo, da bi lahko na 
tem področju storili več, 15 
odstotkov pa je z infrastruk-
turo v občini nezadovoljnih.

V Komendi redno obi-
skuje sejme 62 odstotkov 
sodelujočih, petina jih sej-
me obiskuje občasno, de-
vet odstotkov redko, osem 

odstotkov sodelujočih pa 
sejmov v Komendi nikoli 
ne obišče.

Vsem, ki ste z nami sode-
lovali in na Gorenjski glas še 
niste naročeni, smo ponudi-
li brezplačno 14-dnevno pre-
jemanje časopisa. Če bi se 
želeli pridružiti krogu na-
ročnikov in si ob tem izbrati 
tudi lepo darilo, nas pokliči-
te v kontaktni center invalid-
skega podjetja v Škofjo Loko 
na številko 04/51 16 440.

Obisk sejmov v Komendi

Zacvetite s konopljo

Be Hempy je vodilna blagovna 
znamka naravnih izdelkov iz in-
dustrijske konoplje, pridelanih in 
certificiranih v Sloveniji. Izdelke 
odlikuje visoka vsebnost CBD-ja, 
najpomembnejše učinkovine ko-
noplje, zaradi katere pripomore k 
boljšemu počutju, konopljin cvet 
v kapsulah pa je odlična pomoč 
pri boju z želodčnimi in prebav-
nimi težavami. Urejena prebava 
je pomembna, saj vpliva na našo 
življenjsko energijo in dobro po-
čutje. 
Razvajajte svoje telo s konoplji-
nim cvetom Be Hempy in spra-
vite svojo črevesno floro nazaj v 
ravnovesje. Brezplačno strokov-
no svetovanje: 080 34 29; vse o 
konoplji: www.be-hempy.si

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo konopljin cvet s pro-
biotiki. V žrebanju boste sodelovali, če boste odgovorili na 
nagradno vprašanje: Pri boju s čim pomaga konopljin cvet? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 2. oktobra 
2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Jasna Paladin

Kranj – Za Ljudmilo Novak 
(NSi), Marjanom Šarcem 
(Lista Marjana Šarca), Majo 
Makovec Brenčič (SMC) in 
aktualnim predsednikom 
Borutom Pahorjem se v bit-
ko za predsedniški stolček 
podajata še dva – Angelca Li-
kovič in Boris Popovič. Oba 
sta zbrala potrebnih tri tisoč 
podpisov podpore in včeraj 
kandidaturo tudi vložila na 
Državno volilno komisijo.

Koprski župan Boris Po-
povič se v predsedniško tek-
mo podaja s podporo stranke 
Slovenija za vedno, Angelca 
Likovič pa kandidira s podpo-
ro stranke Glas za otroke in 
družine. Medtem ko nekate-
ri vlagajo kandidature ali še 
zbirajo podpise, pa so drugi 
v predsedniški kampanji že 
zelo aktivni. Kamniški župan 
Marjan Šarec je včeraj začel 
z obiski krajev Slovenije. Po-
potovanje je z ekipo poime-
noval Iz kraja v kraj, na pot 
pa se bo podal z avtobusom, 
polepljenim z njegovo podo-
bo. Prvo postajo in hkrati no-
vinarsko konferenco je imel 

včeraj tako pred nakupoval-
nim središčem na Duplici pri 
Kamniku. Zbranim je znova 
pojasnil, zakaj kandidira, in 
povedal, da bo s svojim avto-
busom obiskal čim več kra-
jev po Sloveniji, kjer se bo 
predstavil volivcem. Včeraj 
popoldne je tako že obiskal 
Domžale, znova pa bo na Go-
renjskem v soboto, ko bo obi-
skal Škofjo Loko, Kranj, Jese-
nice in Radovljico.

Maja Makovec Brenčič 
se je včeraj popoldne mu-
dila v Radovljici. Najprej je 
obiskala člane Taekwon-Do 
kluba Radovljica, si ogleda-
la njihov trening v telovad-
nici Ekonomske gimnazi-
je in srednje šole v Radovlji-
ci in pri njem tudi sama so-
delovala, saj si prizadeva za 
povečanje telesne aktivnosti 
otrok in mladine ter izbolj-
šanje njihovih gibalnih spo-
sobnosti. Po končanem tre-
ningu si je ogledala Lectar-
ski muzej in se ob tem pre-
izkusila v lectarski delavnici.

Danes, v torek, naj bi kan-
didaturo vložila tudi evrop-
ska poslanka iz vrst SDS Ro-
mana Tomc.

Predsedniških 
kandidatov že šest
Uradno sta v predsedniško kampanjo konec 
minulega tedna vstopila tudi Angelca Likovič in 
Boris Popovič.

Andraž Sodja 

Srednja vas – V nedeljo so 
v župnijski cerkvi svetega 
Martina v Srednji vasi v Bo-
hinju že trinajstič darova-
li sveto mašo za policiste ob 
prazniku nadangela Mihae-
la, zavetnika policistov. So-
maševanje je vodil novome-
ški škof Andrej Glavan. Na-
men maše, ki jo že vsa leta 

organizirata policista Po-
licijske postaje Bled Aleš 
Rozman in Igor Marijan, je 
počastitev preminulih poli-
cistov, med katerimi so letos 
še posebej omenili nedavno 
preminulega policijskega vi-
karja Janeza Novaka. Letos je 
bilo za policiste nekoliko bolj 
spodbudno, saj noben po-
licist ni umrl med opravlja-
njem svojih nalog.

Maše so se udeležili števil-
ni visoki politični predstavni-
ki in atašeji policij tujih držav, 
ki imajo v Sloveniji diplomat-
ska predstavništva, med nji-
mi tudi predsednik držav-
nega zbora Milan Brglez in 
svetovalec predsednika Bo-
ruta Pahorja Ernest Petrič. 
Po Brglezovih besedah je 
prav, da tudi vrh politike pri-
de in izkaže spoštovanje do 

policijskega poklica, ki je po-
memben za državo: »Naše 
sobivanje ne bi bilo tako var-
no, če policistke in policisti, 
kriminalistke in kriminalisti 
ne bi skrbeli za nas.«

»To druženje je Bohinj-
cem in policistom v ponos. 
Srečanja se udeležujejo 
tudi svojci preminulih poli-
cistov, kar jim omogoča, da 
se srečajo s prijatelji in sode-
lavci preminulih. Zelo smo 
hvaležni vsem, od Občine 
Bohinj, Turizma Bohinj do 
Zavoda svetega Martina, Žu-
pnije Srednja vas in drugih, 
ki nam pri organizaciji tega 
dogodka tudi pomagajo,« je 
dejal Aleš Rozman.

Maša za preminule policiste
V Srednji vasi v Bohinju so se na tradicionalni maši za policiste, ki jo je 
daroval novomeški škof Andrej Glavan, spomnili preminulih sodelavcev.

Mateja Rant

Brdo pri Kranju – Predsednik 
Pahor je v svojem nagovo-
ru poudaril, da je diaman-
tnim maturantom pripadla 
pomembna odgovornost – 
ne le, ker dosegajo briljan-
tne rezultate, temveč ker so 
s svojim intelektom in spo-
sobnostmi postali zgled tudi 
drugim. Verjame, da bodo v 
prihodnosti naglih globalnih 
sprememb kos spremem-
bam, ki jih prinašata čas in ra-
zvoj. Zato jim je zaželel, naj še 
naprej brusijo najbolj pleme-
nite vrednote in jih vsidrajo v 
jedro sprememb, ki jih bodo 
v prihodnje sooblikovali. Ver-
jame, da bodo s pogumom in 
vztrajnostjo dosegli največ, 
kar lahko. Tudi ministrica 
za izobraževanje, znanost in 
šport Maja Makovec Brenčič 
je poudarila, da diamantni 

maturanti poosebljajo poten-
cial naše države kot tudi nje-
no prihodnost, zato je prav, 
da so vzor svojim vrstnicam 
in vrstnikom. »Verjemite 

vase in stopajte po poti sme-
lo in tako, kot si želite,« jim 
je zaželela. V imenu letoš-
njih diamantnih maturantov 
pa je zbrane nagovorila Ula 

Nikolaja Ratajec, ki je pou-
darila pomembnost enakega 
obravnavanja žensk in moš-
kih v izobraževanju, zaposlo-
vanju in sicer.

Diamantni zgled tudi drugim
Na Brdu sta predsednik republike Borut Pahor in ministrica Maja Makovec Brenčič v četrtek pripravila 
sprejem za diamantne maturante, ki so na splošni ali poklicni maturi dosegli vse možne točke.

Diamantni maturanti s predsednikom republike Borutom Pahorjem in ministrico za 
izobraževanje Majo Makovec Brenčič. / Foto: Gorazd Kavčič
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Nedeljski referendum o 
zakonu o izgradnji, 
upravljanju in gospo-

darjenju z drugim tirom žele-
zniške proge Divača–Koper je 
bil tretji, ki je potekal po novih 
pravilih, ki jih je državni zbor 
uvedel leta 2013. Po njih za za-
vrnitev zakona, ki je predmet 
glasovanja, ni dovolj le, da mu 
na referendumu nasprotuje 
večina glasujočih, temveč se 
mora ob tem proti zakonu iz-
reči skupaj več kot dvajset od-
stotkov oziroma trenutno okoli 
342 tisoč vseh volilnih upravi-
čencev. Razmeroma visoko 
določen kvorum je bil doslej do-
sežen le na referendumu o dru-
žinskem zakoniku, medtem ko 
je bila na glasovanju o zakonu 
o arhivih junija 2014 udeležba 
prenizka, da bi obveljala volja 
volivcev, tokrat pa pobudnikom 
referenduma niti ni uspelo 
prepričati večine od tistih, ki so 
prišli na volišča. Skupaj je sicer 
v nedeljo svoj glas pravilno od-
dalo dobrih 347 tisoč volivcev, 
torej le malenkost nad predpi-
sanim kvorumom. 

Na podlagi zadnjih treh pri-
merov že lahko ugotavljamo, 
da razpis referenduma nje-
govim pobudnikom še zdaleč 
ne zagotavlja tudi končnega 
uspeha. Volivce je namreč zelo 
težko zvabiti na volišča, ko se 
morajo opredeliti o razmero-
ma strokovnih temah, kot sta 
bili o arhivih in tudi tokrat o 
drugem tiru. Slovensko volilno 
telo se še vedno najhitreje pre-
budi ob ideoloških temah, kar 
je družinski zakonik, s katerim 

je zakonodajalec nameraval 
istospolne pare popolnoma ize-
načiti z raznospolnimi, tudi 
bil. Zakon o drugem tiru pa 
ni take vrste. Vprašanja, kate-
ra trasa je najbolj primerna, 
kar mimogrede niti ni vsebina 
zakona, ki je bil položen na 
referendumsko tehtnico, kate-
ra tehnologija naj se uporabi, 
kakšna je realna cena projekta 
in kako naj država zagotovi 
potreben denar, so se izkazala 
za preveč tehnična, da bi na 
volišča zvabila dovolj volivcev. 
To so ne nazadnje priznali 
tudi v opozicijskem SDS, ki je 
aktivno sodeloval v kampanji 
proti zakonu, a je njihov po-
slanec Ljubo Žnidar v nedeljo 
vseeno ocenil, da je neprimer-
no, da o strokovnih stvareh 
in največjih infrastrukturnih 
projektih v državi odločajo dr-
žavljani namesto stroke. 

Minula referendumska 
kampanja pa je vseeno izlušči-
la najpomembnejši pomislek, 
ki se bo v Sloveniji pojavil ob 
vsakem milijardnem infra-
strukturnem projektu in zago-
tovo muči tako nasprotnike kot 
zagovornike zakona o drugem 
tiru: kako preprečiti, da se ne 
ponovi zgodba o vreči brez dna 
– o TEŠ 6, ki je močno obre-
menjena s sumi korupcije. Ta 
velika odgovornost je zdaj z 
referendumsko zeleno lučjo za 
izvedbo drugega tira na način, 
kot si ga je sama zamislila, na-
ložena na pleča vlade. Od nje 
vsi upravičeno zahtevamo, da 
bo zagotovila največja možna 
nadzor in preglednost projekta.

Odgovornost zdaj na vladi

KOMENTAR
Simon Šubic

Med okraji z najmanj 
nasprotovanja zakonu sta 
bila še Tržič (47,49 odstot-
ka) in Radovljica II (48,66 
odstotka).

Sodeč po neuradnih rezul-
tatih glasovanja v vseh os-
mih volilnih enotah v drža-
vi so Gorenjci v nedeljo naj-
bolj množično glasovali pro-
ti zakonu o drugem tiru, ki 
je imel več nasprotnikov kot 
podpornikov samo še v vo-
lilni enoti Ljubljana Center, 
kjer je besedo proti na gla-
sovnici obkrožilo 50,46 od-
stotka glasujočih. Najpre-
pričljivejšo podporo, skoraj 
58-odstotno, je zakon prejel 
v osmi volilni enoti (Ptuj).

»Državljani si želijo na-
predka, želijo si gospodarski 
razvoj, nova delovna mesta, 
bolj varne avtoceste,« je po 
objavi prvih neuradnih iz-
idov referenduma povedal 
predsednik vlade Miro Ce-
rar in poudaril, da je po dveh 
desetletjih prizadevanj vseh 
dosedanjih vlad izgradnja 
drugega tira zdaj končno in 

dokončno premaknjena z 
mrtve točke. Po njegovih be-
sedah je drugi tir nujen za 
nadaljnji razvoj Luke Koper, 
Slovenskih železnic, celotne 
logistične panoge in ostale-
ga gospodarstva, ki se nanj 

navezuje, zelo pomembno 
pa je tudi, da se bo z nalož-
bo v drugi tir tovorni pro-
met preusmeril s ceste na 
železnico in tako razbreme-
nil avtoceste. »Vlada se za-
vezuje, da bo poskrbela, da 
bo drugi tir zgled, kako naj 
se vodijo investicije. Zara-
di preglednosti je pripravi-
la poseben zakon, v katerega 
so vgrajeni vsi mehanizmi 

nadzora, uvedla bo tudi fi-
nančno-projektni nadzor 
civilne družbe. Nad projek-
tom bodo bdele tudi evrop-
ske institucije in države par-
tnerice v projektu,« so včeraj 
še sporočili z vlade.  

Po referendumu, zara-
di katerega je delo vlade na 
projektu drugega tira med 
Divačo in Koprom zastalo, 
bo v kratkem sledilo odpi-
ranje ponudb za pripravljal-
na dela, ki naj bi se novem-
bra na trasi tudi začela izva-
jati, je napovedal državni se-
kretar in vodja projekta Jure 
Leben. Nadaljevali se bodo 
tudi med referendumsko 

kampanjo zastali pogovo-
ri z Madžarsko, ki naj bi kot 
zaledna država pri projek-
tu sodelovala z 200 milijoni 
evrov. Metod Dragonja, sve-
tovalec projektnega podje-
tja 2TDK, ki bo za 45 let pos-
talo koncesionar in bo v ce-
loti upravljalo projekt grad-
nje drugega tira, ob tem pra-
vi, da bo treba v teh pogovo-
rih najti rešitev, ki bo spre-
jemljiva za obe strani pa tudi 
za državne poslance, ki bodo 
morebitno meddržavno po-
godbo o sodelovanju Ma-
džarske potrjevali. Če Ma-
džarska ne bo sodelovala, bo 
najverjetneje treba manjka-
jočih 200 milijonov evrov 
zagotoviti iz proračuna, vla-
da pa računa tudi na prido-
bitev evropskih sredstev, 
saj se je Slovenija na razpis 
že prijavila. »Želimo prese-
či 200 milijonov evrov, cilj 
je 250 milijonov evrov,« je 
dejal Dragonja. Če se bodo 
vladne obljube iz referen-
dumske kampanje uresniči-
le, potem naj bi se prvi vlak 
po novi progi peljal novem-
bra 2025. 

Po referendumu še ustavna presoja
31. stran

Aleš Senožetnik

Kranj – »Naša prihodnost je 
v tehnološkem razvoju. Kla-
sične banke, kot jo poznamo 
danes, verjetno čez deset let 
ne bo več. Zato razmišljamo 
o tem, kaj bo tisto, kar nas bo 
ohranilo na trgu, in gotovo je 
ena od teh stvari inovativno-
st, digitalizacija ter ponuja-
nje novih produktov in sto-
ritev,« je včeraj ob odprtju 
bankomatov, na katerih je 
odslej možen nakup kripto-
valut, povedal Jaka Vadnjal, 
predsednik uprave Lona. 

Po Vadnjalovih besedah 
naj bi bila Hranilnica Lon 
celo prva na svetu, ki je uve-
dla nakup kriptovalute na 
bankomatih. »Iščemo mož-
nosti, kako našo obstoječo 
infrastrukturo še bolje upo-
rabiti. Med uporabniki ban-
komatov je poleg dviga go-
tovine in plačila položnic 
najbolj razširjen še nakup 
predplačniških mobilnih 
kartic, a te naprave omogo-
čajo še marsikaj drugega. 
Že nekaj časa so vroča tema 
kriptovalute. Kaj bo prines-
la prihodnost, je težko napo-
vedati. Mnenja so razdeljena 
med tiste, ki opozarjajo na 
priložnosti, in tiste, ki opo-
zarjajo na nevarnosti krip-
tovalut. Dejstvo pa je, da so 
kriptovalute tukaj. Zato smo 
se v povezavi s partnerskimi 

podjetji odločili, da storitve, 
ki jo sicer ponujajo klasični 
bankomati, razširimo tudi 
na nakup kriptovalute. Pri 
tem smo bili, kot kaže, pre-
cej inovativni, saj do sedaj še 
nismo našli podatka, da bi to 
počela katerakoli druga ban-
ka na svetu.«

Na Lonovih bankoma-
tih lahko tako odslej opravi-
mo nakup kriptovalute z de-
betno kartico, v Kranju, Lju-
bljani, Mariboru in Grosu-
pljem pa tudi z gotovino. Kot 
je povedal Vadnjal, je nakup 
z bančno kartico podoben 

dvigu gotovine, nakup z go-
tovino pa plačilu položnice 
na bankomatu. Trenutno bo 
na bankomatih kriptovalute 
možno kupiti z zaračunano 
štiriodstotno provizijo, s či-
mer bodo po Vadnjalovih be-
sedah v Lonu konkurenčni 
ostalim ponudnikom. »Se-
veda pa bomo provizijo pri-
lagajali ponudbi in povpra-
ševanju trga,« dodaja.

Na razširitev ponudbe so 
se pripravljali dve leti in jo iz-
vedli skupaj s partnerskima 
podjetjema BitIns ltd., ki je 
eden vodilnih ponudnikov 

rešitev za prodajo Bitcoin 
kuponov v regiji, ter ponu-
dnikom bankomatov Keas, 
d. o. o. Kljub uvedbi novo-
sti in velikemu zanimanju 
za kriptovalute pa predse-
dnik uprave Lona opozarja 
na previdnost. »Z novostjo 
dajemo priložnost male šole 
spoznavanja s kriptovaluta-
mi, sicer pa tako kot pri osta-
lih investicijah tudi pri na-
kupu kriptovalut veljajo do-
ločena pravila. Priporočamo 
zdravo pamet, informiranje 
in razpršenost naložb,« sve-
tuje Vadnjal.

Po kriptovalute na bankomat
Odslej je na bankomatih Hranilnice Lon možen tudi nakup kriptovalut.

Predsednik uprave Lona Jaka Vadnjal je opravil prvi nakup kriptovalute na bankomatu.

Po nedeljskem referendumu, na katerem so zakon 
o drugem tiru potrdili tudi volivci, bo v kratkem 
sledilo odpiranje ponudb za pripravljalna dela, ki 
naj bi se novembra na trasi tudi začela izvajati, je 
napovedal državni sekretar in vodja projekta Jure 
Leben. Nadaljevali se bodo tudi med referendumsko 
kampanjo zastali pogovori z Madžarsko, ki naj bi kot 
zaledna država pri projektu sodelovala z 200 milijoni 
evrov. Meddržavno pogodbo o sodelovanju Madžarske 
bodo sicer na koncu morali potrditi državni poslanci. 
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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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Mošnje – Konec tedna so v Mošnjah pripravili že desete Mo-
šenjske dneve. Osrednja tema letošnje prireditve, ki jo priprav-
lja domače turistično društvo, pa je bila tokrat prikaz rimske-
ga življenja. Osrednje dogajanje je po petkovem predavanju 
Judite Lux o rabi vode v rimskih časih sledilo v soboto, ko so 
pred pred kulturnim domom pripravili pokušino jedi rimske 
kuhinje ter ponudbo domače slovenske kuhinje. Prikazali so 
življenje in delo Rimljanov, organizirali vodene izlete muzeja 
ter otroške delavnice. 

Mošenjski dnevi v znamenju Rimljanov

Letošnji Mošenjski dnevi, že deseti zapored, so obiskovalce 
za hip vrnili v rimske čase. /Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Bled – Sistem avtomatizira-
ne izposoje koles so vzposta-
vili kot prvi ukrep v okviru 
celostne prometne strate-
gije, ki jo je občina sprejela 
na marčevski seji občinske-
ga sveta, je ob predstavitvi 
sistema in načina izposoje 
koles poudaril župan Janez 
Fajfar. Ta čas imajo na Bledu 
štiri postajališča s po šestimi 
kolesi, in sicer pred Infocen-
trom Triglavska roža Bled, 
v Campingu Bled, pred Do-
mom krajanov v Zasipu in 
Zadružnim domom v Rib-
nem.

Naložba v sistem izposoje 
koles je bila po besedah v. d. 
direktorja Turizma Bled Ma-
tjaža Berčona vredna 68 ti-
soč evrov, pri čemer je Tu-
rizem Bled financiral vzpo-
stavitev treh postajališč za 
kolesa, občina pa enega. V 
prihodnje naj bi obstoje-
čim postajališčem dodali še 
dve, pri Infrastrukturi Bled 
in pred Ledeno dvorano, pri 
čemer računajo tudi na ne-
povratna sredstva z razpisa 

ministrstva za infrastruk-
turo za ukrep celostne pro-
metne strategije. Slovenske 
železnice pa naj bi vložile v 
nakup postajališča za kole-
sa na blejski železniški po-
staji. Blejski sistem izposo-
je koles je kompatibilen z je-
seniškim in kranjskim, saj 
se njihova kolesa vklaplja-
jo tudi v blejske ključavnice. 

Župan ob tem upa, da bo v 
prihodnje k temu pristopi-
lo še več sosednjih občin, da 
bi čim več ljudem omogočili 
tovrstno potovanje med kra-
ji. Za imetnike Blejske kar-
tice je registracija brezplač-
na, kolo pa lahko uporablja-
jo do 24 ur v tednu. Osta-
li bodo kolesa lahko upo-
rabljali do 25 ur v obdobju 

enega tedna od prve prijave 
v sistem. »Na uporabo koles 
želimo najprej navaditi do-
mačine, sicer pa največ iz-
posoj pričakujemo pred In-
focentrom Triglavska roža,« 
je razložil Berčon. Vsakemu 
od obstoječih postajališč pri-
pada šest koles, in sicer gre 
za kombinacijo električnih 
mestnih in treking koles.

Po Bledu z izposojenim kolesom
Turizem Bled in Občina Bled sta pretekli četrtek uradno odprla nov sistem za avtomatizirano izposojo 
koles, imenovan Bled Green ways, v okviru katerega je na voljo 24 koles, do tega osem električnih.

Pred Infocentrom Triglavska roža so pretekli četrtek predstavili sistem za avtomatizirano 
izposojo koles. / Foto: Tina Dokl

Andraž Sodja

Ukanc – V Bohinju se Krav-
ji bal zaradi slabega vreme-
na prestavili na minuli ko-
nec tedna, a tudi tokrat jo je 
organizatorjem kljub lepe-
mu vremenu na začetku pot-
lej zagodlo vreme. Poslabša-
nje vremena je odgnalo pre-
cej obiskovalcev, a vseeno 
je sprevod živine spremlja-
lo več kot dva tisoč obisko-
valcev. Pozdravil jih je tudi 
bohinjski župan Franc Kra-
mar, ki se je zahvalil zves-
tim obiskovalcem, ki se že 
leta vračajo tako v Bohinj kot 
na Kravji bal. Vodja priredi-
tve Jure Sodja iz Turistične-
ga društva Bohinj je bil ob 
dogodku mešanih občutkov. 
»Bili smo pogumni in smo 
poskusili dogodek izpelja-
ti. Poskusili smo premaga-
ti tudi dež, ta urok šestde-
setega Kravjega bala. Kljub 
sprva dobremu vremenu se 
je zgodilo najslabše. Iskre-
no bi se zahvalil vsem, tako 
nastopajočim, ''stojničar-
jem'' in še zlasti obiskoval-
cem, ker so prišli in kljubo-
vali vremenu,« je dejal Sod-
ja in dodal, »obiskovalci niso 
ostali ravnodušni, imeli smo 
velik trop cik, za kar smo se 

posebno potrudili. Tujci so 
se nam zahvalili, da smo do-
godek izpeljali, imeli so pri-
ložnost to videti, pokusili so 
lahko žgance.«

»To je organizacijsko moj 
deseti Kravji bal. Ko sem za-
čenjal, nismo imeli bohinj-
skih cik v sprevodu. V Bohi-
nju je bila ena sirarna, ki so 
jo ravno prevzeli Ukci. Kas-
neje so se pridružili drugi, 
pripeljali smo zunanje sirar-
je, danes pa tako vidimo Bo-
hinjce. Delujočih planin je 

bilo bistveno manj. V dese-
tih letih se je obnovilo pre-
cej sirarn v planinah,« ugo-
tavlja Jure Sodja in poudar-
ja, »Kravji bal je lahko pos-
ledica, lahko pa tudi motiv 
za ukvarjanje s temi dejav-
nostmi. Lahko je pika na i za 
kmetijstvo, turizem, posel, 
prireditev pa je tudi v ljud-
skih srcih, saj povezuje vrsto 
generacij, ki se znova in zno-
va vračajo.«

O uspehih bohinjske-
ga planšarstva govorijo tudi 

številke. V Bohinju se na-
mreč lahko pohvalijo s kar 
28 delujočimi planinami, 
na devetih – Bitenjski, Vog-
lu, Lazu, Krstenici, Konjščici, 
Uskovnici, Praprotnici, Zaja-
mnikih in Javornikih – pote-
ka pridelava mleka, na plani-
nah se pase kar 958 glav živi-
ne, od tega sto krav molznic, 
151 krav dojilj, 256 ovac, 14 
konjev ..., za katere skrbi 23 
pastirjev. Na bohinjskih pla-
ninah namolzejo kar šestde-
set tisoč litrov mleka.

Kljubovali uroku Kravjega bala
Čeprav je organizatorjem ponagajalo vreme, se je šestdesetega tradicionalnega Kravjega bala v Ukancu 
udeležilo več kot dva tisoč obiskovalcev, ki so spremljali prigon živine z vse bolj živih bohinjskih planin.

Sprevod šestdesetega Kravjega bala v Bohinju, kjer se je predstavilo kar sto glav avtohtone 
bohinjske cike.

Jesenice – Jeseniški občinski svetniki so na seji prejšnji četr-
tek potrdili mandat novi članici občinskega sveta Edini Dža-
mastagić iz stranke SMC – Stranka modernega centra. Za 
preostanek mandatne dobe je zamenjala občinsko svetnico 
Ireno Micco, ki je maja odstopila. Džamastagićeva bo opra-
vljala tudi funkcijo predsednice statutarno-pravne komisije, 
medtem ko je z mesta članice nadzornega odbora občine 
zaradi nezdružljivosti funkcije odstopila. Na naslednji seji 
pa občinske svetnike čakata že dve novi menjavi. Avgusta je 
namreč odstopno izjavo podala tudi Zdenka Kajdiž (SMC), 
prejšnji teden pa je preminil občinski svetnik Janez Poljšak 
iz stranke SDS. V 28-članskem jeseniškem občinskem svetu 
se bo tako zamenjala že več kot četrtina občinskih svetnikov; 
trije so umrli, pet pa jih je odstopilo.

Nove menjave v občinskem svetu
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Urša Peternel

Jesenice – »Območje Po-
toške planine se potencial-
no lahko pretvori v drobirski 
tok večje razsežnosti, ki lah-
ko ogrozi naselje Koroška 
Bela,« je izsledke dosedanjih 
raziskav plazovitega obmo-
čja nad Koroško Belo strni-
la dr. Tina Peternel iz Geo-
loškega zavoda Slovenije na 
seji jeseniškega občinskega 
sveta. Občinski svetniki so 
se seznanili s problematiko 
pobočnih masnih premikov 
nad vasjo Koroška Bela, z do-
sedaj opravljenimi raziska-
vami in načrtovanimi ukre-
pi za večjo varnost naselja 
in krajanov. Kot je povedala 
Peternelova, geološki zavod 
v okviru različnih projektov 
pobočne masne premike nad 
Koroško Belo spremlja že od 
leta 2005. Trenutno so naj-
večje spremembe opazne na 
območju plazovih Potoška 
planina in Čikla. Kot je dejala 
Peternelova, se pojavljajo ši-
roke razpoke, prihaja do po-
sameznih zdrsov, posedanja 
gorske ceste, ukrivljanja dre-
ves, kar vse priča o plazovito-
sti območja. Območje Koro-
ške Bele je bilo v preteklosti 
že podvrženo drobirskemu 
toku, leta 1789 ob povodnji je 

bil tako zasut del vasi. »Raz-
iskave so pokazale, da Koro-
ška Bela leži na sedimentih, 
ki so posledica drobirskih to-
kov, ki so se dogajali v prete-
klosti. V zaledju je več takih 
območij, ki predstavljajo po-
tencialna območja za nasta-
nek novih drobirskih tokov,« 
je pojasnila Peternelova, ki je 
del raziskav plazu opravila v 
sklopu svojega doktorskega 
dela. Raziskave so se kasne-
je nadaljevale pod okriljem 
projekta RECALL, ki se je 
zaključil letos. V sklopu pro-
jekta je bila oblikovana ko-
operativna skupina, v kate-
ri so bili poleg strokovnjakov 
geološkega zavoda tudi pred-
stavniki Občine Jesenice, ci-
vilne zaščite in krajani. Na 
Potoški planini so vzposta-
vili sistem za opazovanje po-
bočnih masnih premikov in 
opravili različne meritve. Ker 
so te pokazale, da bi plaz po-
tencialno lahko ogrozil nase-
lje Koroška Bela z 2200 pre-
bivalci, je konec avgusta ge-
ološki zavod z ministrstvom 
za okolje in prostor podpisal 
pogodbo, po kateri so zače-
li izvajati dodatne raziskave, 
ki bodo osnova za izdelavo 
strokovnih podlag s predlo-
gi zaščitnih ukrepov. Rok za 
izvedbo je konec novembra 

letos. »Raziskave že izvaja-
mo, saj je časa malo, izved-
lo se bo sedem vrtin na pla-
zu Potoška planina in pla-
zu Čikla, ki bodo omogoča-
le merjenje premikov,« je 
povedala Peternelova. »Gre 
za terensko študijo razmer, 
da se podrobno pregleda ce-
lotno zaledje Koroške Bele, 
to je Potoška planina in tudi 
Čikla. Pridobili bomo podat-
ke o globini plazov, dinami-
ki premikov, ocenili bomo 
volumen plazu. Na tej osno-
vi bomo izdelali oceno ne-
varnosti in strokovne podla-
ge za nadaljnje načrtovanje 
zaščitnih ukrepov,« je pou-
darila. Prav podatki o volu-
mnu plazečih mas in o pre-
mikih plazu bodo osnova za 
oceno nevarnosti in načrto-
vanje trajnih ukrepov. V za-
četku prihodnjega leta, ko 
bodo pripravljene strokovne 
podlage s predlogi zaščitnih 
ukrepov, bodo z vsem sezna-
nili tudi krajane.

Plaz bi lahko ogrozil vas
Ker so dosedanje raziskave pokazale, da bi drobirski tok večje razsežnosti 
lahko ogrozil naselje Koroška Bela, so začeli izvajati dodatne raziskave, ki 
bodo osnova za izdelavo strokovnih podlag s predlogi zaščitnih ukrepov.

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Ob prazniku Kra-
jevne skupnosti Podljubelj, 
ki so ga domačini počastili v 
soboto na športno-družabni 

prireditvi v Kampu Podlju-
belj, so svojemu namenu 
predali tri investicije. Novo 
je črpališče Smolekar in po-
vezovalni vodovod črpališče 
Smolekar–rezervoar Črni 

gozd v Podljubelju. »Podlju-
belju in velikemu delu tr-
žiške občine smo z novim čr-
pališčem omogočili eno naj-
boljših pitnih vod v regiji. 
Vrtina namreč ni podvržena 

površinski onesnaženos-
ti vode, s čimer smo se v za-
jetju Črni gozd soočali v pre-
teklosti,« je poudaril žu-
pan Borut Sajovic, ki je pri-
dobitev označil za kralja go-
renjskih vodnih virov. Ta se 
»skriva« 150 metrov globo-
ko pod Begunjščico in Kra-
marco. Kot je še pojasnil žu-
pan, so meritve vode traja-
le več kot dve leti, opravili 
so nekaj deset analiz in niti 
enkrat ni bilo treba doda-
ti klora ali vode svetliti. Vir 
ima konstantno temperatu-
ro vode nekaj čez osem sto-
pinj Celzija. Trenutno črpa-
jo 15 litrov na sekundo, ka-
pacitete vode naj bi bilo za 
vsaj tristo litrov na sekundo. 
Občina je na lokaciji pustila 
prostor za še eno vrtino, če 
bi bila potrebna. Investicija 
v vodni vir Smolekar z vso 
pripadajočo infrastrukturo 
je stala približno štiristo ti-
soč evrov, zagotovili so jo iz 
občinskega proračuna, sis-
tem pa upravlja in nadzira 

Komunala Tržič. Župan se 
je zahvalil krajanom za so-
delovanje in za potrpežlji-
vost med izvajanjem del. 
Predsednica sveta Krajevne 
skupnosti Podljubelj Alen-
ka Roblek je povedala, da 
vodo iz novega vira že pije-
jo, da so vsekakor zadovolj-
ni, saj je bila pred to pridobi-
tvijo voda že kar pogosto klo-
rirana. Sočasno z izgradnjo 
vodovoda so obnovili del ces-
te mimo Črnega gozda, ta je 
stala dobrih sto tisoč evrov. 
S sofinanciranjem Krajev-
ne skupnosti Podljubelj so 
dodali še nov priključek do 
gospodarsko pomembnih 
kmetij Bunder, Cvirn in An-
žon, ki so prispevale vsaka 
svoj delež. 

Med glavnimi letošnjimi 
investicijami je bila tudi iz-
gradnja preglednejšega kri-
žišča na vhodu v Podljubelj, 
na katerega so krajani čaka-
li desetletja. Križišče zdaj 
omogoča varno zavijanje iz 
smeri Avstrije v vas in v obra-
tni smeri, iz vasi proti Kra-
nju. Iz občinskega proraču-
na so za prenovo nameni-
li približno 250 tisoč evrov, 
občina pa s projektom kan-
didira za pridobitev razvoj-
nih sredstev za gradnjo ko-
munalne infrastrukture za 
leto 2017 na ministrstvu za 
finance. 

Kralj gorenjskih vodnih virov
»Podljubelju in velikemu delu tržiške občine smo z novim črpališčem omogočili eno najboljših pitnih 
vod v regiji,« je ob uradnem odprtju vodnega vira Smolekar poudaril tržiški župan Borut Sajovic. 

Domačinom so črpališče Smolekar predstavili župan Borut Sajovic, direktor Komunale Tržič 
Primož Bajželj in vodja Vodovoda pri Komunali Tržič Vili Krč. Najmlajša »pomočnika« sta 
bila Anžonova Jošt in Nejc. / Foto: Tina Dokl

Kot je občinskim 
svetnikom pojasnila 
dr. Tina Peternel, je 
drobirski tok take vrste 
plaz, kot je prizadel Log 
pod Mangartom.

Škofja Loka – Družba Šešir, 
ki je od konca predlanskega 
leta v stečajnem postopku, 
bo po sklepu Okrožnega so-
dišča v Kranju poskušala na 
dražbi 24. oktobra prodati 
del svojega premoženja. Na 
dražbi bodo nepremičnine v 
Škofji Loki, strojna oprema 
ter zaloge materiala in poliz-
delkov. Za nepremičnine, to 
je za proizvodni objekt, stran-
ske prostore z razdeljevalnico 
hrane, barvarno, mehanično 
delavnico s skladiščnim po-
destom, kotlarno z dimnikom 
in za komunalno opremljeno 
stavbno zemljišče, je izklic-
na cena 932 tisoč evrov, za 
strojno opremo je 600 tisoč 
evrov, za zaloge materiala in 
polizdelkov pa nekaj manj kot 
347 tisoč evrov. Približno dve 
tretjini vrednosti nepremičnin 
predstavlja proizvodni objekt, 
ki ima v pritličju in v treh eta-
žah 2527 kvadratnih metrov 
neto površine in je bil obnov-
ljen 1987. leta. Dražba bo po-
tekala z zniževanjem izklicne 
cene. Šešir bo na podlagi jav-
nega zavezujočega zbiranja 
ponudb poskušal prodati tudi 
1677 delnic Gorenjske banke. 
Izhodiščna cena je 300 evrov 
za delnico oziroma za celotni 
paket delnic 503.100 evrov.

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

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v 
Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo v letovišče Neum. Popoldne bo prosto za 
sončenje, sprehode ob morju ali kopanje v pokritem bazenu. Zvečer se bomo okrep-
čali s samopostrežno večerjo, po večerji pa zabavali ob živi glasbi v hotelu, kjer bomo 
prenočili.
Drugi dan se bomo po zajtrku odpeljali v Ston, čudovito staro mestece z mogočnim 
obzidjem. Izvedeli bomo, kako pomembne so bile stonske soline v času Dubrovniške 
republike in kako delujejo danes.  Po ogledu se bomo zapeljali po polotoku Pelješac, 
kjer bomo tudi degustirali oljčno olje in vino. Zvečer bo dobra samopostrežna večerja, 
nato glasba za ples v hotelu.
Tretji dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z 
aperitivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem 
okolju neretvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali 
čudovito naravo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z 
neretvanskimi specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo poslovili od 
prijaznih gostiteljev in se vrnili proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 180 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 20. oktobra, do nedelje, 22. oktobra 2017

Dolina Neretve, Mostar in Neum so oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom po programu, dva polpenziona v 
dvoposteljnih sobah v Grand hotelu Neum (4*), 
obiranje mandarin, tri kilograme mandarin na 
osebo, vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlič-
no kosilo z neretvanskimi specialitetami, zabavo 
in pijačo Pri Jozotu, celodnevni izlet na Pelješac 
z degustacijo oljčnega olja, ogled mesta Ston, 
večerno zabavo v hotelu, pijačo dobrodošlice ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

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

Mateja Rant

Škofja Loka – Srečanja z di-
jaki tretjih in četrtih letnikov 
pripravljajo pod naslovom 
Ne teslo, Tesla bom! Na sreča-
njih poskušajo mlade navdu-
šiti za inoviranje in jim naka-
zati smeri karier in poklicev, 
ki jih ustvarja prihodnost, 
predvsem pa jim pomagati 
odkriti njihove talente in jih 
pravilno usmeriti na njihovi 
prihodnji poklicni poti. »Že-
limo, da bi bili v življenju iz-
najdljivi in boste postali to, 
kar je postal Tesla na podro-
čju izumov,« je uvodoma po-
udarila Edita Krajnović, ki je 
skupaj z Antonom Petričem 
in Janezom Beštrom sousta-
noviteljica projekta Inženir-
ke in inženirji bomo, ki ga iz-
vajajo šesto leto. 

»Želimo vam pokazati, da 
lahko zanimive stvari počne-
te tudi v slovenskih podjetjih. 
Biti morate ambiciozni in si 
postavljati velike cilje,« je di-
jake nagovorila Edita Kraj-
nović in dodala, da morajo 
že danes začeti razmišljati o 
treh stvareh, da bodo počeli 
prave stvari v življenju, in si-
cer: kaj radi delajo oziroma 
kaj je njihova strast, kaj dob-
ro delajo ter kaj okolje pot-
rebuje in se torej tudi spla-
ča. Ravnatelj Gimnazije Ško-
fja Loka je poudaril pomen 
vsakovrstnih kompetenc: »V 
šoli zagovarjamo formalna 
znanja, a enako pomembno 
je tudi neformalno izobraže-
vanje. Čas, v katerem živimo, 
ne daje enostavnih in pra-
gmatičnih rešitev za naše in 

vaše delo. Zato je pomembna 
vsaka izkušnja.« Ravnatelji-
ca srednje šole za strojništvo 
Mojca Šmelcer pa je zbranim 
zagotovila, da so potrebe po 
delovni sili s področja tehni-
ke ta čas take, kot jih že dol-
go ni bilo. To je potrdila tudi 
Edita Krajnović, ki je pojasni-
la, da se samo v Evropi išče 
milijon inženirjev s področ-
ja informacijsko-komunika-
cijskih tehnologij. 

V nadaljevanju so dijakom 
izkušeni strokovnjaki iz go-
spodarstva predstavili lastne 
izkušnje na njihovi uspeš-
ni poklicni poti in možnos-
ti, ki jih ponuja trg dela. Stro-
kovna sodelavka za področje 
zaposlovanja mladih in štu-
dentskega dela na e-Študent-
skem Servisu Vesna Milo-
ševič Zupančič je poudari-
la, da je formalna izobrazba 
enako pomembna kot ostale 

kompetence, ki jih prido-
bimo tudi zunaj šole. »Po-
membno je vse, kar delate, 
povsod se naučite pomemb-
nih stvari, tudi kot natakar-
ji se recimo urite v social-
ni komunikaciji.« Podobno 
je razmišljal projektni vod-
ja v podjetju Danfoss Trata 
Gašper Hren. »Danes je po-
membno predvsem znanje. 
Do izobrazbe lahko prideš 
na zelo lahek način, v podje-
tju pa iščemo znanja.« Opa-
ža, da se tega vse bolj zave-
dajo tudi iskalci zaposlitve in 
zato v svojem življenjepisu 
ne navajajo zgolj formalne 
izobrazbe, ampak vse prido-
bljene izkušnje. Tudi direk-
tor Knauf Insulation Tomaž 
Lanišek je priznal, da življe-
njepise bere »od zadaj« – 
najprej s čim se kdo ukvar-
ja. »To je namreč osnova za 
kreativnost, tega roboti ne 

bodo nikoli zmogli; lahko 
se bodo sicer priučili, a ni-
koli tiste prave, 'odbite' kre-
ativnosti.« Projektni vodja v 
Petrolu Matjaž Horvat jim je 
dejal, da morajo pri življenj-
skih odločitvah zaupati vase. 
»Če razmišljaš pozitivno, te 
pot pripelje tja, kjer želiš 
biti. Potem zjutraj nikoli ni 
težko iti v službo.« Direk-
tor Optiweba Miha Lavtar pa 
je priznal, da je eden tistih, 
ki ga je zanimalo vse drugo 
prej kot šola. Zato se je raje 
kot za študij na fakulteti od-
ločil za podjetništvo. »Tu pa 
ni učbenikov, ampak moraš 
biti samoiniciativen ter se 
znati učiti iz lastnih in tujih 
napak.« Izjemno pomemb-
na se mu zato zdi osebno-
stna rast, zaupal pa jim je še, 
naj na razgovore za službo 
hodijo pripravljeni, oboro-
ženi z veliko vprašanji.

Ne teslo, ampak Tesla
V okviru neprofitnega projekta Inženirke in inženirji bomo! so v torek poskušali poklice, ki jih ustvarja 
prihodnost, približati dijakom Gimnazije Škofja Loka in Šolskega centra Škofja Loka.

Na fotografiji od leve proti desni: Edita Krajnović, Gašper Hren, Miha Lavtar,  
Vesna Miloševič Zupančič, Tomaž Lanišek in Matjaž Horvat / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – V petek bo pote-
kal že 3. tek gorenjskih bol-
nišnic – Povezani s srcem 
za Gorenjsko. Glavni orga-
nizator teka je Splošna bol-
nišnica Jesenice, soorgani-
zatorji pa Bolnišnica za gi-
nekologijo in porodništvo 
Kranj, Psihiatrična bolni-
šnica Begunje in Univer-
zitetna klinika za pljučne 
bolezni in alergijo Golnik. 
Start teka bo pred Bolnišni-
co za ginekologijo in porod-
ništvo Kranj, od koder bodo 
tekači po lokalnih cestah 
in kolesarskih poteh tek-
li mimo Naklega, Radovlji-
ce do Psihiatrične bolnišni-
ce Begunje, zatem pa mimo 
vasi pod Stolom do Splošne 
bolnišnice Jesenice. Trasa 
je dolga dobrih 45 kilome-
trov, razdeljena je na devet 
etap, zaključek teka pa bo 
pred Splošno bolnišnico Je-
senice. Tekli bodo zaposleni 
vseh štirih gorenjskih bolni-
šnic, zaposleni v Osnovnem 
zdravstvu Gorenjske, Go-
renjskih lekarnah, domo-
vih za starejše občane (Tr-
žič, Radovljica), CUDV Ra-
dovljica, ZZZS, Policijski 

upravi Kranj, predstavniki 
občin Jesenice, Naklo in Ra-
dovljica, pripadniki Gorske 
reševalne službe Slovenije, 
Slovenske vojske, gasilcev, 
prvič bodo tekli tudi pred-
stavniki medijev. Udelež-
bo so že potrdili znani go-
renjski športniki, med nji-
mi maratonec Sandi Novak, 
nekdanji olimpijci – alp-
ska smučarka Alenka Dol-
žan, hokejist Tomaž Razin-
gar, maratonec Roman Kej-
žar ... Prijavljenih je več kot 
dvesto tekačev v 22 ekipah, 
desetina jih bo pretekla celo 
traso. »Z zdravim življenj-
skim slogom lahko prepre-
čimo mnoge dejavnike tve-
ganja za razvoj srčno-žilnih 
bolezni, zato bodo na mes-
tih predaje štafet tokrat po-
tekale tudi aktivnosti za pro-
mocijo zdravja, ki jih name-
njamo prebivalcem. Pol ure 
pred predvidenim priho-
dom tekačev bodo mimoi-
doči lahko opravili meritve 
krvnega sladkorja, krvnega 
tlaka in utripa srca, na vo-
ljo bodo tudi zdravstveno-
-vzgojne informacije,« je v 
imenu organizatorjev pove-
dala Sandra Jerebic iz Splo-
šne bolnišnice Jesenice.

Tek gorenjskih bolnišnic
Od Kranja do Jesenic bodo tekli zaposleni vseh 
štirih gorenjskih bolnišnic, policisti, vojaki, gasilci, 
predstavniki zavodov, občin ...

Vilma Stanovnik

Kranj – Potem ko so kranjski 
mestni svetniki junija z veči-
no glasov podprli koncesij-
sko pogodbo in odobrili nje-
no sklenitev z zasebnim par-
tnerjem, izbranim na javnem 
razpisu, Gorenjsko gradbeno 
družbo, naj bi se gradnja za-
čela že sredi poletja. 

Na začetku julija so nato 
na občino dobili zahtevek za 
revizijo zoper sklep, ki ga je 
vložilo podjetje Stena, d. o. 
o., eden od promotorjev, ki 
pa zavezujoče ponudbe na 
javni razpis ni oddal. Njihov 
zahtevek so ocenili kot ne-
upravičen najprej na občini, 
nato pa še državna revizij-
ska komisija. Začetek grad-
nje pa se je vseeno prav zato 
zamaknil za več kot dva me-
seca. Tako gradnja tudi ne 
bo zaključena do začetka pri-
hodnega šolskega leta. 

»Koncesijska pogodba je 
sedaj podpisana in uved-
ba v delo bo kmalu priprav-
ljena. Tako se bo gradnja 

začela med 10. in 15. okto-
brom, žal pa ne bo zaključe-
na do začetka novega šolske-
ga leta, ampak do konca pri-
hodnjega leta. Še enkrat po-
udarjam, da je strošek izgra-
dnje telovadnice 2,25 milijo-
na, plača pa ga zasebni par-
tner. Gre za zidano stavbo, 
zunanja fasada pa bo oblo-
žena z lesom. Gre za veliko 
telovadnico, saj bo po površi-
ni skoraj takšna, kot je Špor-
tna dvorana Planina. V Stra-
žišču se je že zelo veselijo,« 
je povedal kranjski župan 
Boštjan Trilar.

Kot smo že pisali, je bil 
pred podpisom koncesijske 
pogodbe sporen zlasti stro-
šek uporabe in upravljanja 
telovadnice, saj naj bi ob-
čina javnemu partnerju za 
uporabo 15 let vsak mesec 
plačevala blizu trideset tisoč 
evrov. Kot so izračunali, pa 
je ta strošek primerljiv s stro-
ški upravljanja in vzdrževa-
nja ostalih podobnih telo-
vadnic. Po 15 letih bo telo-
vadnica občinska last.

Oktobra gradnja 
telovadnice
V prvi polovici naslednjega meseca naj bi se 
vendarle začela gradnja težko pričakovane 
telovadnice v Stražišču.
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6. MEDNARODNI FESTIVAL LIKOVNIH UMETNOSTI KRANJ – 
ZDSLU 2017
od 28. septembra do 5. novembra, v Kranju na različnih lokacijah v starem 
mestnem jedru

Osrednja otvoritev fes� vala bo 3. oktobra 
ob 17.00 – pohod po galerijah.
Letošnji likovni fes� val je zastavljen kot 
prikaz raznovrstnih avtorskih pristopov in 
praks na letošnjo temo fes� vala – Simbol, 
znak in barva. Predstavilo se bo 127 likov-
nih umetnikov iz 21 držav. Poleg osrednje 
mednarodne razstave, fes� val prinaša 
vrsto spremljevalnih razstav, projektov in 
javnih vodenj za različne generacije. Osre-
dnja mednarodna razstava bo predstavlja-
la 79 avtorjev različnih generacij, delujočih 
na področju slikarstva, kiparstva, videa, 

objektov, fotografi ji in oblikovanja. V sklo-
pu fes� vala bo potekala razstava o Jožetu 
Plečniku in njegovem delu v Kranju, razsta-
va fotografi j mednarodnih fotografov, raz-
stava japonskih in zagrebških umetnikov, li-
kovno srečanje Kranj - Ško� a Loka, razstava 
nagrajenke ZDSLU za življensko delo prof. 
Anke Krašna, razstava avstrijskih umetni-
kov, Alpe – Jadran krpanke in lokalna likov-
na produkcija. V galeriji Prešernovih nagra-
jencev se bo predstavil Bojan Gorenec.
Organizirana bodo vodenja po razstavah z 
glasbenim zaključkom in likovno animacijo.

LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ
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Aleš Senožetnik

Cerklje – V Cerkljah občinski 
praznik praznujejo 23. sep-
tembra, osrednjo slovesnost 
pa so pripravili že dan prej, 
v petek v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika, ki letos 
praznuje svoj prvi okrogli ju-
bilej. Župan Franc Čebulj je 
v pozdravnem govoru pou-
daril predvsem številne pro-
jekte, ki so se jih oz. se jih še 
bodo lotili v občini v zadnjem 
obdobju. Med večjimi so iz-
gradnja kanalizacijskega in 
vodovodnega omrežja, vlaga-
nja v cestno infrastrukturo, 
gradnja zdravstvenega doma 
in obvoznica mimo letališča. 

Ob desetletnici pa je poudaril 
tudi pomen kulturnega hra-
ma, ki »ni toliko materialna 
kot kulturna pridobitev«.

Slavnostni govornik je bil 
pisatelj, scenarist, komedi-
ograf in politik Tone Par-
tljič. »Ko od daleč sprem-
ljam vašo občino, in tudi da-
nes, ko sem se vozil po njej, 
vidim, da gre vse navzgor,« 
je popihal na dušo občanom 
ter v svojem značilnem tonu 
nadaljeval, »mi bi tri naše 
župane dali za enega Če-
bulja!« Kot kulturnik se ni 
mogel izogniti pomenu kul-
ture: »Za državo je kultura 
strošek, za vas je impulz, da 
ste boljši, bolj tolerantni.« 

Ob dogodkih iz polpretekle 
zgodovine, ki odzvanjajo še 
v današnjih časih, se je nave-
zal na roman Draga Jančar-
ja To noč sem jo videl, ki se 
odvija prav na gradu Strmol 
in poudaril, da je treba z zgo-
dovino opraviti na »etičen in 
pošten način«. Zaključil pa 
je z besedami Antigone, »ne 
da sovražim, da ljubim sem 
na svetu.«

Vrhunec slovesnosti je bila 
podelitev nagrad občinskim 
nagrajencem. Kot smo že pi-
sali, je spominsko plaketo 
prejelo Orglarstvo Močnik, 
nagrado Župnijska karitas 
Cerklje na Gorenjskem, pri-
znanja so šla v roke Gasilski 

zvezi Cerklje na Gorenj-
skem, Avgustu Starovašni-
ku, Janezu Glastovcu, Mar-
tinu Dobnikarju ter Jane-
zu Kuharju. Malo plaketo je 
prejela Aleksandra Česen, 
nogometna sodnica, ki je de-
javna tudi na humanitarnem 
področju. Velika plaketa pa 
je šla v roke Borutu Belehar-
ju, ki je kot zdravnik v obči-
ni deloval skoraj petdeset let.

Sklepni del programa pri-
reditve so popestrila doma-
ča društva Kulturno-ume-
tniško društvo Pod lipo, Ko-
morni moški pevski zbor 
Davorina Jenka, Dramska 
skupina Pod Stražo, Folklo-
ra Cerklje in Godba Cerklje.

Slovesno ob prazniku občine
Občinski praznik v Cerkljah so počastili s proslavo, na kateri so ob bogatem kulturnem programu 
podelili tudi občinska priznanja in nagrade.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Francem Čebuljem

Aleš Senožetnik

Komenda – Komendski ob-
činski svetniki so določili 
nove cene pomoči na domu 
za starostnike, invalide in 
kronično bolne v občini. Eko-
nomska cena za uro oskrbe, 
ki jo izvaja Zavod Medgene-
racijsko središče Komenda, 

med delavniki tako znaša 
16,59 evra, ob sobotah, ne-
deljah in dela prostih dnevih 
pa 21,56 evra. Ker občina kri-
je 70 odstotkov cene, bo ta za 
uporabnika po novem zna-
šala 4,98 evra za uro oskrbe 
med delavniki (prej 4,42), 
ob sobotah, nedeljah in dela 
prostih dnevih pa 6,47 evra 

(prej 5,90). Do spremembe 
je prišlo, ker se je v prvi polo-
vici letošnjega leta občutno 
povečalo število uporabni-
kov storitev. Z 11,8 uporab-
nika v lanskem letu je šte-
vilo naraslo na 15 v prvi po-
lovici letošnjega leta. Hkra-
ti se je normativ neposre-
dnega dela zmanjšal s 120 

ur mesečno na socialno os-
krbovalko na 110 ur. Zaradi 
povečanega obsega dela so 
v zavodu zaposlili eno novo 
socialno oskrbovalko za pol-
ni delovni čas, drugo, ki je 
pred tem pol leta delo opra-
vljala kot samostojna podje-
tnica, pa so zaposlili za polo-
vični delovni čas.

Določili nove cene pomoči na domu

Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Medvo-
de ima v lasti 15 neprofitnih 
stanovanj in ta številka se že 
dlje časa ne spreminja. V teh 
dneh prihaja do zamenjave 
najemnikov v treh stanova-
njih. Občina je namreč le-
tos po sedmih letih objavila 
razpis za oddajo neprofitnih 
stanovanj v najem. 

Na podlagi javnega razpi-
sa je bila oblikovana pred-
nostna lista, na kateri je 17 
imen, in v teh dneh bodo 
rešene stanovanjske stiske 
treh prosilcev, treh družin. 
Prvo stanovanje na Škofjelo-
ški cesti je bilo v najem ura-
dno oddano v četrtek, razve-
selila pa se ga je študentska 
družina z dvema majhni-
ma otrokoma. Občina je po 
izpraznitvi prejšnje naje-
mnice čez poletje stanova-
nje tudi temeljito obnovila. 
»Stanovanje, ki je skupaj s 
kletjo veliko šestdeset kva-
dratnih metrov, je bilo pot-
rebno obnove. Stala je prib-
ližno 22 tisoč evrov. Vedno 
smo zadovoljni, če lahko ne-
komu zagotovimo boljše sta-
novanjske pogoje. V priho-
dnosti bi si seveda želeli še 

kakšno neprofitno stanova-
nje več, saj potrebe so,« je 
pojasnila Sonja Rifel, vodja 
oddelka za splošne, premo-
ženjskopravne in družbene 
zadeve na Občini Medvode. 
Stanovanje je prvi družini 
predal župan Medvod Nejc 
Smole, ki je ob tem na temo 
stanovanjske problematike 
v Medvodah povedal: »Na 
področju neprofitnih stano-
vanj imamo kar težave. Pet-
najst stanovanj za 16 tisoč 
prebivalcev je zagotovo pre-
malo. Že nekaj časa jih ne 
kupujemo, tudi zato, ker no-
vogradenj, katerih cena bi 
bila še sprejemljiva za na-
kup, v Medvodah praktično 
ni. Vsa tri stanovanja, ki jih 
oddajamo novim najemni-
kom, gredo zagotovo tistim, 
ki so do tega več kot upravi-
čeni.«

Občina trenutno razpola-
ga še z dvema prostima sta-
novanjema, in sicer v Sori in 
Medvodah. Na podlagi pred-
nostne liste bosta dodeljeni 
še dvema prosilcema. Pred-
nostna lista pa bo kriterij za 
dodelitev neprofitnih stano-
vanj v najem, če bodo ta na 
voljo, tudi v prihodnjih dveh 
letih. 

Ključe stanovanja 
trem družinam
Občina Medvode ima v lasti petnajst neprofitnih 
stanovanj in tri bodo zamenjala najemnika. 
Stanovanjsko stisko rešujejo trem družinam.

Kranj – Prejšnjo soboto je bilo v Gorici pri Slivnici 20. državno 
tekmovanje v gasilski orientaciji. Na državno tekmovanje so 
se uvrstili tudi mladinci in pionirji iz PGD Trboje. V kategoriji 
mladincev je tekmovalo 33, med pionirji pa 34 ekip iz vse 
Slovenije. Ekipa pionirjev s tekmovalci Rokom, Ožbejem in 
Žigo je na koncu dosegla drugo mesto pred PGD Pristava pri 
Mestinji in za prvaki PGD Loka pri Mengšu. »Zgodovini PGD 
Trboje je tako dodan še en uspeh na državnem tekmovanju. 
Zlatim gasilkam Evi, Urški in Sari, ki so 13. septembra 2014 
osvojile prvo mesto v kategoriji pripravnic, je dodano drugo 
mesto pionirjev. Fantje Rok, Ožbej in Žiga, hvala vam za ta 
poseben dan,« jim čestitajo mentorice Eva Oselj, Petra Kralj 
in Barbara Oselj.

Gasilski državni podprvaki iz Trboj

Pionirji iz Trboj, državni gasilski podprvaki 
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Jesen na vrtu

 

V naši ponudbi najdete tudi:
ORODJE FISKARS    - vrtne škarje, 
nože, lopate, vile ...

Vabljeni v KGC na Rečici,  
kjer vam med drugim nudimo:KGZ GOZD BLED, z. o. o.

Za žago 1a, Bled, 

Tel.: 04/575 05 19

Odprto 7-19, sobota 7-13
   VELIKA IZBIRA JESENSKIH 

LEPOTIC - mačehe, rese, trajnice ...

      VSE ZA VRT 
     (zemlja, semena, gnojila, okrasne čebulice …)

  SADIKE JAGODIČEVJA

   PESEK ZA GROBOVE, 
     sveče, suhi aranžmaji …

   PROGRAM ZA VLAGANJE –    
      steklenice, kozarci, pokrovi …

DARILO ZA VAS
Ob nakupu 

katerekoli žage 

vam podarimo rezervno 

verigo in sprej za 

razmaščevanje verige.

Akcija traja do 30. 10. 2017.

BUČE ZA  

NOČ ČAROVNICBUČE ZA  

NOČ ČAROVNIC

  OZIMNICA – jabolka, 
    jabolčni kis, krompir,  
           česen, čebula, suhomesnati     
    izdelki, mlečni izdelki, sokovi,  
med, bučno olje, čaji, moke, likerji,                       
                       kreme in tinkture …  

Suzana P. Kovačič

Kranj – Ob gozdnatih povr-
šinah na Zarici je bil pred 
nekaj dnevi voden sprehod, 
na katerem so se udeleženci 
seznanili z invazivnimi tuje-
rodnimi vrstami rastlin, ži-
vali in gliv, ki so prisotne v 
lokalnem okolju. »Naše oko-
lje ni prilagojeno na invaziv-
ne tujerodne vrste. Običajno 
so te v tekmovanju za pros-
tor in svetlobo močnejše od 
avtohtonih rastlin. Izpodri-
nejo tudi določene vrste ži-
vali, ki so vezane na avtoh-
tone rastline,« je povedala 
biologinja Sonja Rozman 
iz kranjske območne eno-
te Zavoda za varstvo narave. 

Zaradi intenzivne trgovi-
ne in številnih potovanj na 
nova območja preseljujemo 
na tisoče tujerodnih vrst, in 
čeprav se jih ustali le maj-
hen delež, se število invaziv-
nih hitro povečuje, je opozo-
rila Rozmanova: »Ogrom-
no je uvoza okrasnih rastlin, 
zraven pa še škodljivcev, ki 
jih na rastlinah zaradi njiho-
ve majhnosti sploh ne opa-
zimo. Japonski dresnik je bil 
sredi 19. stoletja razglašen 
celo za evropsko okrasno ra-
stlino leta. Lep, hvaležen za 
nego, hitro rastoč, ampak 
kaj, ko uide izpod nadzora.« 
Doc. dr. Klemen Eler iz Goz-
darskega inštituta Slovenije 
je dodal, da je v Angliji prišlo 

že tako daleč, da če ima ne-
premičnina, ki je naprodaj, 
na vrtu japonski dresnik, ji 
cena precej pade: »Praktič-
no ga je nemogoče izkoreni-
niti. K nam je bil prenesen, 
ker je pozno cvetoča vrsta, 
pozno cvetočih avtohtonih 
namreč pri nas ni. Japon-
ski dresnik že onemogoča 
dostop do voda, toliko se je 
razmnožil.«

Mnoge domorodne rastli-
ne izpodrivata kanadska in 
orjaška zlata rozga, obe sta 
prav tako pozno cvetoči ok-
rasni rastlini. »Je pa res, da 
je kanadska vsaj malce tudi 
zdravilna, v zmernih koli-
činah odpravlja težave s se-
čili,« je vsaj kakšno njeno 
korist omenila Rozmano-
va. Med invazivne se uvr-
šča tudi žlezava nedotika, 
ki jo imajo radi čebelarji, a 
so jo letos v evropsko ured-
bo vpisali v seznam vrst, za 
katere velja prepoved uvo-
za in gojenja, kot je ome-
nila Rozmanova. »V zad-
njem času je moderna bud-
leja (metuljnik), tudi ta rada 
podivja. Pa jagode goji, lo-
vorikovec, sivi dren, divja 
trta. Vse naštete so tempira-
ne bombe; ni jih še zelo ve-
liko v naravi, ampak kažejo 

že znake invazivnosti. Eno-
letna suholetnica raste tudi 
na kmetijskih površinah, 
a je brez krmne vrednosti. 
Razen za japonski dresnik 
in kanadsko zlato rozgo 
je ostalo še nekaj časa, da 
omejimo preostale, zato na-
menjamo takšno pozornost 
ozaveščanju ljudi,« je pojas-
nil Eler in kot koristen pri-
pomoček omenil Terenski 
priporočnik za prepoznava-
nje tujerodnih vrst v gozdo-
vih, ki je dostopen tudi na 
spletu.

»S tem, ko avtohtone vrste 
izginevajo, izgubljamo iden-
titeto prostora, izumiranje 
vrst pa na dolgi rok lahko po-
ruši naravno ravnovesje in 
ogrozi naš obstoj,« je na re-
snost problema opozorila 
Sonja Rozman. Vodeni spre-
hod na Zarici je sodil v pro-
jekt Life Artemis – Osvešča-
nje, usposabljanje in ukre-
panje za invazivne tujero-
dne vrste v gozdu. Cilj pro-
jekta je vzpostaviti sistem za 
zgodnje obveščanje in hitro 
odzivanje na tujerodne vrste 

v gozdu in na državni ravni 
izboljšati zmogljivost za zgo-
dnje odkrivanje tujerodnih 
vrst v gozdovih z usposablja-
njem strokovnjakov, prosto-
voljcev in lastnikov gozdov. 
Projekt izvaja Gozdarski in-
štitut Slovenije s partnerji 
Zavodom RS za varstvo na-
rave, Zavodom Symbiosis, 
so. p., in Zavodom za goz-
dove Slovenije. Sofinancira-
jo ga Evropska komisija, Mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
ter Mestna občina Ljubljana, 
trajal bo do oktobra 2020.

Tudi jagode goji so lahko invazivne
Z japonskim dresnikom in kanadsko zlato rozgo smo izgubili bitko. Kar nekaj invazivnih tujerodnih rastlin pa predstavlja tempirano bombo, med njimi 
žlezava nedotika, metuljnik, sivi dren, jagode goji. Izumiranje avtohtonih vrst na račun invazivnih tujerodnih lahko poruši naravno ravnovesje. 

Kakovostno voden sprehod s strani strokovnjakov iz Gozdarskega inštituta Slovenije in 
Zavoda za varstvo narave. Postanek ob invazivnem japonskem dresniku. / Foto: Tina Dokl

Divja trta / Foto: Tina Dokl

Pokličite  
Želvo  
na telefon
04 515 03 80 ali 031 869 780.

Invalidsko podjetje Želva poskrbi za urejeno 
okolje vaše hiše, bloka, naselja ali podjetja. 

Obrežejo grmovje in drevesa,  
pokosijo travo, uredijo zelenico, prelopatijo 

(preštihajo) vrt, pospravijo listje. 

Naj urejanje okolice  
in vrta za vas ne bo več  

neprijetno opravilo.
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Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka, E: info@hausmart.si
www.hausmart.si

• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKApopust

vrhunska okna, vrata, senčila, protivlomna in alu vhodna vrata
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Urša Peternel

Breg pri Žirovnici – Pred de-
setimi leti je Pavel Dimitrov 
ob domači hiši na Bregu pri 
Žirovnici posadil jablano 
stare sorte carjevič. Vsako 
leto ga razveseli z lepimi in 
okusnimi jabolki, a letošnji 
pridelek je presegel vsa pri-
čakovanja. Tri metre in pol 
visoko drevo je namreč ob-
rodilo kar 140 kilogramov 
jabolk! Večino so že obrali, 
na drevesu pa je ostal tudi 
šop, ki je prav tako nekaj po-
sebnega. V njem je namreč 
kar sedemnajst zdravih, rde-
če obarvanih jabolk. »Sadiko 
stare slovenske sorte carjevič 
sem kupil v sadovnjaku Res-
je. Obilneje rodi vsako drugo 
leto. Leta 2015 me je obdari-
lo s kar 123 kilogrami jabolk. 
Lani je jablana počivala, zato 
je imela le kakih petnajst ja-
bolk. Letošnji pridelek pa bo 
rekorden, saj sem jih obral 
že 121 kilogramov, na dreve-
su pa jih je še za dvajset do 
trideset kilogramov. Obiram 
jih v razmiku od pet do se-
dem dni, da lepo dozorijo,« 

je povedal Pavel Dimitrov, 
ki se s sadnim drevjem lju-
biteljsko ukvarja že vrsto let. 
Tako ima ob hiši posajeno 
tudi marelico, grozdje, dob-
ro mu obrodijo tudi hruške 
viljamovke. Letos je posebej 
ponosen, da mu je v eni ste-
klenici uspelo vzgojiti kar tri 
plodove hruške, ki jih je zalil 
z žganjem in izdelal doma-
čo viljamovko. Kot pravi Pa-
vel, sadno drevje redno ob-
rezuje in gnoji, pri delu pa 
mu pomaga tudi vnuk Maj. 
Pridelek shrani na hladnem 
v domači kleti, s sadjem pa 
rad obdari tudi prijatelje. Z 
njim razveseli tudi osebje v 
planinskih kočah, ki jih ta 
planinski zanesenjak pogos-
to obišče. Vrsto let je bil na-
mreč predsednik Planinske-
ga društva Jesenice, z ženo 
sta bila več sezon tudi oskr-
bnika Zavetišča pod Špičko, 
v mladosti pa je bil uspešen 
alpinist, udeleženec alpini-
stičnih odprav po vsem sve-
tu. In kot zanimivost ome-
nimo, da je prav pred dne-
vi praznoval osemdeseti roj-
stni dan.

Bogata letina 
carjevičev
Nizka jablana na Bregu je letos obrodila kar sto 
štirideset kilogramov jabolk, nekaj posebnega pa 
je šop, v katerem je sedemnajst sadežev.

Pavel Dimitrov ob jablani rekorderki. Večino jabolk je že obral, 
največji šop s sedemnajstimi sadeži pa je še na drevesu.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Koledarska jesen je 
nastopila 23. septembra, op-
ravila na vrtu pa bodo segla 
še v oktober. Sejemo zimsko 
zelenjavo, kot so zimska so-
lata, špinača, redkvice in mo-
tovilec. Prve spomladanske 
pridelke, če sejemo oziro-
ma sadimo v tem času, bodo 
dali čebulček (majski srebr-
njak in holandska rumena), 
jesenski česen, rabarbara. 
In če želimo, da se bo vrt že 
zgodaj spomladi odel tudi v 

barve narcis, zvončkov, hija-
cint, tulipanov ..., je pravi čas 
za sajenje čebulnic. 

Oktobra na vrtu posprav-
ljamo zrelo zelenjavo. Ne-
dozorele paradižnike pa od-
režemo pri tleh in jih obesi-
mo na glavo v toplem prosto-
ru, kjer bodo počasi dozore-
li. Fižola in graha ne izpuli-
mo, ampak ga odrežemo tik 
nad zemljo, da v zemlji os-
tanejo korenine, ki z dušič-
nimi gomoljčki izboljšajo 
zemljo. Grede zrahljamo in 
pognojimo ter zastremo. Še 

zadnjič pognojimo jagode. 
Če imamo na vrtu ali v bliži-
ni odpadlo listje, z njim lah-
ko pridobimo hranilen kom-
post; listje sproti grabimo z 
lahkimi grabljami in ga od-
našamo na kompostni kup. 

Pred prvo zmrzaljo po-
beremo tudi vsa zelišča, ki 
so občutljiva na mraz, in 
jih shranimo. Če smo spo-
mladi v gredo posadili traj-
na zelišča, ki ne prezimijo 
na prostem, jih izkopljemo 
in posadimo v posode ter jih 
še pustimo na prostem vse 

do zmrzali. Zelenjavo, ki 
bo prezimila zunaj, mora-
mo zaščititi pred mrazom. 
To lahko storimo s smreko-
vimi vejami, še bolje pa z 
zimsko agrokopreno, ki po-
sevku zagotavlja tudi dovolj 
svetlobe. Solato lahko prek-
rijemo s plastičnim predo-
rom ali plastičnimi okvirji 
s pokrovi; v toplih in sonč-
nih dneh solato odkrije-
mo, zvečer pa jo spet pokri-
jemo. Ohrovt pustimo kar 
zmrzniti, saj bo tako boljše-
ga okusa. 

Vrtičkarsko živahna jesen
Pridelke z vrta spravljamo le v lepem vremenu, saj morajo biti vrtnine suhe. Če želimo, da bo spomladi 
vrt oživel v barvah narcis, zvončkov, tulipanov ..., je zdaj čas za sajenje čebulnic. 

Aleš Senožetnik

Komenda – V Občini Ko-
menda so v sodelovanju z 
Medobčinskim muzejem 
Kamnik in Zavodom RS za 
varstvo narave, v sredo od-
prli učno pot, ki vodi mimo 
petih starih dreves v središ-
ču naselja. Učencem Osnov-
ne šole Komenda Moste, ki 
so se udeležili odprtja, sta 
o zgodovini in značilnostih 
dreves spregovorila Janja 
Železnikar z Medobčinske-
ga muzeja ter Davor Krepfl, 
s kranjske območne enote 
Zavoda za varstvo narave. 
Po učni poti pa jih je pope-
ljala domačinka in gozdarka 
z Zavoda RS za varstvo nara-
ve Urška Galien. Ob tem pri-
ložnosti pa je izšla tudi zlo-
ženka, naslovljena Zgodbe 

dreves, v katerih je zbranih 
več podatkov o teh nemih 
pričah časa in prostora.

Učna pot obsega pet dre-
ves, tri so na območju sta-
re Komende, dve pa v bli-
žini današnjega komen-
dskega kulturnega doma. 

Najstarejša je Turška lipa, 
zasajena v 16. stoletju. Upo-
dobil jo je že Janez Vajkard 
Valvasor, okoli nje pa je sple-
tenih veliko zgodb, ena pra-
vi, da je bila posajena v čast 
zmage nad Turki. Od tod je 
dobila tudi ime. Poleg nje 

stoji Glavarjeva lipa, ki jo je 
leta 1748 zasadil najbolj zna-
ni Komendčan Peter Pavel 
Glavar. V dolgem življenju 
je preživela že marsikaj, od 
požiga šole na današnjem 
parkirišču leta 1944, do uda-
ra strele v enega izmed vr-
hov, nekaj let kasneje.

Nedaleč stran, je pred nek-
danjo graščino malteških vi-
tezov, leta 1900 Luka Šmid 
zasadil jesen, ki ga imenu-
jemo po njem. Sorazmerno 
mlado drevo lepo raste in v 
obsegu meri že 337 centime-
trov. Ob Kramarjevi doma-
čiji, raste divji kostanj, poi-
menovan po njej. Nekaj me-
trov nižje ob cesti pa Meja-
čev hrast, za katerega pravi-
jo, da ima železno srce, saj 
so vaščani nekoč vanj zabi-
jali podkve, žeblje in drugo 
železje, ki jih je drevo sča-
soma zaraslo. Vsa dreve-
sa so zaščitena kot naravne 
vrednote, lipi in hrast s sta-
tusom državnega, jesen in 
divji kostanj pa lokalnega 
pomena.

Zgodbe komendskih dreves
V sredo so v Komendi odprli učno pot naravovarstveno zaščitenih starih dreves.

Učence je po učni poti popeljala Urška Galien.

Dolina – Na sadnem in zelenjavnem vrtu domačije Ane in 
Zdravka Dovžana v Dolini nad Dovžanovo sotesko na 750 
metrih nadmorske višine, v bližini Tržiške Bistrice in na pri-
jetni sončni legi vsako leto kakšen pridelek še posebno bogato 
obrodi. Letos je zares lepo uspela cvetača, najtežja je tehtala 
kilogram in 52 dekagramov, še dve pa sta prav tako imeli več kot 
kilogram. Ana Dovžan je prepričana, da k temu pripomorejo 
tudi odlične sadike, ki jih kupita na Hudem. Bogato jima je letos 
obrodila tudi marelica, čeprav bo sadika stara šele štiri leta. 

Cvetače velikanke

Vse tri cvetače so tehtale več kot kilogram, najtežja med 
njimi kilogram in 52 dekagramov. / Foto: arhiv Dovžanovih
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Igor Kavčič

Kranj – Za Gorenjskim ok-
tetom je zelo uspešno kon-
certno leto. Lani ta čas so 
pevci s celovečernim kon-
certom Ljubim pisana po-
lja krstili istoimensko dvoj-
no zgoščenko. Takoj zatem 
so se podali na zelo uspeš-
no turnejo v Argentino, kjer 
so nanizali več uspešnih 
nastopov. Poleg koncertov 
za slovenske rojake, med 
drugim so v Buenos Airesu 
zapeli na proslavi ob šestde-
setletnici Našega doma, so 
še posebno ponosni, da so 
izvedli slavnostni koncert 
v Salón Azul del Congre-
so de la Nación. Koncert v 
argentinskem parlamen-
tu sta ob 25-letnici sloven-
ske državnosti in dvestole-
tnici samostojne argentin-
ske države organizirala se-
nator Alfredo Martinez in 
slovenska veleposlanica Ja-
dranka Šturm Kocjan. Po 
končani turneji je umetni-
ško vodenje okteta prevzela 
mlada in ambiciozna Petra 
Jerič in na gorenjskih Soz-
vočenjih so pevci s progra-
mom Zvonkost in sonor-
nost nastopili odlično ter 
prejeli posebno nagrado za 
nakup strokovne literatu-
re. V pretekli sezoni so na-
nizali še več različnih kon-
certov, nadaljevali so tudi 
že kar utečeno krščevanje 

novih skladb, ki so jih pose-
bej zanje napisali mladi slo-
venski skladatelji.

Novo sezono 2017/18 so 
odprli s samostojnim sakral-
nim koncertom na Sveti 
gori, pripravljajo pa se že na 
regijsko tekmovanje odra-
slih pevskih zasedb, na ka-
terem želijo tako kot pred 
dvema letoma osvojiti zla-
to plaketo. Za zveste poslu-
šalce pa pripravljajo tudi Le-
tni koncert, na katerega vabi-
jo v nekoliko prenovljeni za-
sedbi. Pod vodstvom Petre 
Jerič bodo tako zapeli Ma-
tej Velikonja in Martin Ko-
vačič (prvi tenor), drugi te-
nor prepevata Aleš Leben 
in Marko Sušnik, baritona 
sta Andrej Arnšek in Tomaž 
Debeljak, za basovsko pod-
lago pa skrbita Job Tišler in 
Boštjan Jordan. Na Letnem 
koncertu, ki bo v soboto, 30. 
septembra, ob 19.30 v več-
namenski dvorani Gimna-
zije Kranj, bodo predstavi-
li raznolik program sloven-
skih avtorjev, med drugim 
Andreja Volariča, Antona 
Foersterja, Gašperja Jereba, 
Ambroža Čopija, Andreja 
Makorja. Na odru se jim bo 
pridružila še gostja, prizna-
na mezzosopranistka Irena 
Yebuah Tiran. Pevci Gorenj-
skega okteta vas vabijo, da se 
jim pridružite in se prepus-
tite brezčasni lepoti glasbe. 
Vstop na koncert je prost.

Gorenjski oktet s 
koncertom v novo sezono
Gorenjski oktet se po uspešni sezoni predstavlja 
na Letnem koncertu za novo pevsko leto.

Visoko – V KUD Valentina Kokalja Visoko so tudi letos pripravi-
li gledališki abonma. Vanj so povabili šest gledaliških predstav, 
ljubiteljskih odrov, ki prihajajo z različnih koncev Slovenije. 
Poleg domače predstave, komedije Sergeja Mihailkova Robin-
zon in dekleti, s katero bodo marca prihodnje leto zaključili 
abonma, bodo na Visokem gostovali še: Mladinsko gledališče 
Tržič z grenko komedijo Damski orkester, KUD Janez Jalen 
iz Notranjih Goric s komedijo Govorice, KUD Jože Gostič iz 
Homca s komedijo Kadar mačke ni doma, KD Domovina iz 
Ospa se bo predstavil s komedijo Ključ za dva, uspešnico Vin-
ka Möderndorferja Vaja zbora pa bo predstavil GD Kontrada 
iz Kanala. Predstave bodo na sporedu ob sobotah ob 19.30, 
prva predstava že 14. oktobra. Vpis abonmaja za obstoječe je 
potekal že včeraj, danes, v torek, 26. septembra, pa pričakujejo 
še nove abonente, in sicer med 18. uro in 19.30.

Gledališki abonma na Visokem

Igor Kavčič

Bled – V Vili Bled v dvorani, 
kjer je, kot so gostom pove-
dali, nekdanji jugoslovanski 
voditelj Tito leta 1946 gostil 
vseslovanski kongres, kas-
neje pa tudi številne držav-
nike, je bilo vzdušje v pri-
čakovanju podelitve nagrad 
skorajda »oskarjevsko«. 
Najprej so v filmskem ko-
lažu predstavili vseh 23 no-
miniranih muzejev, po-
tem pa je predsednica žirije 
Nina Zdravič Polič na oder 
najprej povabila predstav-
nike petih muzejev preje-
mnikov priznanj, nagrajen-
ca s posebno omembo in na-
zadnje še prejemnika nagra-
de živa za leto 2017. »Seve-
da sem bila presenečena, saj 
vse do zadnjega trenutka po-
delitve nisem vedela, da bo 
nagrada živa šla v naše roke. 
Ko je predsednica strokov-
ne komisije v obrazložitvi za 
glavno nagrado začela opi-
sovati našo stalno razstavo 
z enajstimi poglavji in inte-
raktivnim pristopom do obi-
skovalcev ter omenjati pla-
ninstvo in alpinizem ter po-
vezave s turizmom, sem se 
zavedla, da gre nagrada za 
najboljši slovanski muzej 
Slovenskemu planinskemu 
muzeju,« je po prvem pre-
senečenju z velikim navdu-
šenjem v nadaljevanju pove-
dala Irena Lačen Benedičič, 
direktorica Gornjesavske-
ga muzeja, v okviru katere-
ga deluje nagrajeni Sloven-
ski planinski muzej. Žirija 
je v obrazložitvi nagrade za-
pisala še: »Navdušujoča stal-
na zbirka nosi močno sporo-
čilo, vsaka pot, na katero nas 
popelje, je svoja zgodba in 
je še dodatno izboljšana z 
inovativnim arhitekturnim 
oblikovanjem, ki spominja 
na gorsko strmino in na al-
pinistične bivake ...«

V močni konkurenci mu-
zejev od Moskve do Ohri-
da in od Pivke do Minska 
so bile tako že večdesetletne 
nacionalne muzejske insti-
tucije kot mladi muzeji lo-
kalnega pomena, od bogatih 
umetniških zbirk do zbirk 
z etnološko vsebino. »Slo-
venski planinski muzej po-
vezuje materialno in nema-
terialno, kulturno in narav-
no dediščino. Pri pripravlja-
nju in oživljanju te dedišči-
ne ima zelo veliko partnerjev 
in sodelavcev tako v Sloveni-
ji kot izven nje. Hkrati tudi 
opozarja o pomenu sožitja 

kulture in narave. Vseh teh 
in še mnogih drugih dejav-
nosti na enem mestu nismo 
prepoznali v nobenem dru-
gem nominiranem muzeju, 
ne glede na to, da imajo ne-
kateri že dolgoletno tradici-
jo,« je povedala direktorica 
Foruma slovanskih kultur 
in tudi članica strokovne ži-
rije, Andreja Rihter, ponos-
na, da je žirija nagrado mu-
zeju v Mojstrani dodelila 
tako rekoč enoglasno.

Slovenski planinski mu-
zej, ki so ga sicer v Mojstrani 
odprli pred sedmimi leti, je 
letos maja že prejel sloven-
sko stanovsko nagrado, Val-
vasorjevo častno priznanje, 
in beleži dober obisk tako 
domačih kot tujih ljubiteljev 
gora. »Vedno znova se v mu-
zeju sprašujemo, ali smo na 
pravi poti ali ne. Zavedamo 
se pomena javnosti, pri če-
mer vemo, da je planinska 
javnost zelo množična in 
raznolika. Ob tem pa seveda 
opravljamo svoje osnovno 
poslanstvo, to je varovanje 
kulturne dediščine, in hkra-
ti skrbimo za njeno primer-
no in zanimivo predstavitev 
za čim širši krog ljudi. Zato 
se tudi trudimo vsako leto 
stalno postavitev plemeni-
titi z občasnimi razstavami 
in dogodki, s katerimi sledi-
mo aktualnostim s področ-
ja planinstva in alpinizma. 
Ta strokovna nagrada je do-
kaz, da s sodelavci, ustanovi-
telji in podporniki plujemo 

v pravo smer. Pravzaprav 
pa je prvo, kar gre poudari-
ti, da ima velike zasluge za 
to nagrado predvsem odlič-
na ekipa sodelavcev Sloven-
skega planinskega muzeja,« 
je povedala Irena Lačen Be-
nedičič. 

Kljub temu da je Sloven-
ski planinski muzej usta-
novljen in realiziran v lokal-
nem okolju pa ima nedvom-
no nacionalni pomen, ki ga 
je v nagovoru ob prejemu 
nagrade poudarila tudi La-
čen Benedičičeva. »Nagra-
da dokazuje, da smo na pra-
vi poti, hkrati pa razveselju-
je dejstvo, da je žirija pre-
poznala tudi pomembnost 
muzeja kot muzeja vseh Slo-
vencev, saj veljamo za pla-
ninski narod. Nagrado lah-
ko razumemo tudi kot potr-
ditev, da je Slovenski planin-
ski muzej muzej nacional-
nega pomena, kljub temu da 
uradno nima takega statusa, 
ampak je del Gornjesavske-
ga muzeja Jesenice. Deloma 
sicer je sofinanciran z mini-
strstva za kulturo, mogoče 
pa je zdaj čas, da se prebu-
dimo tudi v smislu, da v Pla-
ninskem muzeju vendarle 
prepoznamo to vrednoto, ki 
jo planinstvo ima za Sloven-
ce. V muzeju jo vsakič zno-
va prepoznavamo prav z od-
zivnostjo javnosti, pobuda-
mi, ki jih od publike dobiva-
mo, in konec koncev tudi so-
ustvarjanjem programa, ki 
ga pripravljamo.« 

Kot je povedala Natalia 
Zarzecka, direktorica lani 
nagrajenega muzeja Crico-
teka iz Krakova na Poljskem, 
je njihov prav tako po obsto-
ju še mlad muzej z nagra-
do postal še bolj prepozna-
ven, ne le na Poljskem, am-
pak tudi širše v Evropi. Ob 
nagradi živa so v Vili Bled 
podelili še priznanja v posa-
meznih kategorijah. Živo za 
vodenje je prejel Državni li-
terarni muzej Yanka Kupa-
la iz Minska, Muzej Šlezije 
iz Katovic je prejel priznanje 
za odprtost in privlačnost za 
obiskovalce, Muzej Macura 
iz Novih Banovcev priznanje 
za kreativnost, Vlaški muzej 
na prostem v češkem mes-
tu Rožnov pod Radhoštem 
je bil nagrajen za pripove-
dnost, Narodni muzej Glin-
ka iz Moskve pa za učin-
kovito rabo virov. Posebno 
omembo so namenili Držav-
nemu spominskemu zgo-
dovinsko-literarnemu mu-
zeju in krajinskemu muzej-
skemu rezervatu A. S. Puški-
na v Mihajlovskem. Na štiri-
dnevnem druženju muzeal-
cev iz slovanskih držav so go-
sti obiskali nekatere zname-
nitosti in muzeje na Gorenj-
skem, na blejskem gradu je 
igralka Milena Zupančič re-
citirala Prešerna in Puškina, 
skupaj z blejskim županom 
Janezom Fajfarjem, tokrat 
v vlogi vodiča, pa so v sobo-
to obiskali še Bohinj, Bitnje, 
Radovljico, Begunje in Vrbo.

Nagrada živa za Slovenski 
planinski muzej
Prestižno nagrado živa, ki jo Forum slovanskih kultur podeljuje za najboljši slovanski muzej, je za leto 
2017 prejel Slovenski planinski muzej iz Mojstrane.

Skupinska fotografija s slovensko zasedbo na podelitvi nagrad: predstavniki slovenskih 
nominiranih muzejev za nagrado živa z gostiteljem blejskim županom ter predstavnicama 
ministrstev za kulturo in gospodarstvo ter predsednico Foruma slovanskih kultur
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Kranj – Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj v četrtek, 28. 
septembra, ob 18. uri vabi na odprtje razstave nagrajenca Prešer-
novega sklada Bojana Gorenca z naslovom Slikovne premene. 
Umetnika bo predstavil Tomislav Vignjević, v glasbenem progra-
mu bosta nastopila Julijan in Miha Erič, člana glasbene skupine 
Prismojeni profesorji bluesa. Razstava bo v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev Kranj na ogled do sobote, 25. novembra 2017.

Slikovne premene Bojana Gorenca

Kranj – V četrtek, 28. septembra, ob 19.30 bo v podstrešni ga-
leriji gradu Khislstein v Kranju odprtje likovne razstave Jožeta 
Stražarja. Jože Stražar Kiyohara, ki od leta 1965 živi in deluje 
na Švedskem, se predstavlja z medaljami, plaketami in malimi 
plastikami. Je eden redkih slovenskih kiparjev, ki se posvečajo 
tudi izdelavi medalj in plaket. Na razstavi se bo predstavil s 
celotnim opusom medalj in plaket ter z izborom male plastike 
v bronu. Razstavljena dela bodo na ogled do 5. novembra 2017.

Medalje, plakete in male plastike Jožeta Stražarja
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Vilma Stanovnik

Bled – Blejsko jezero je mi-
nuli konec tedna gostilo 27. 
državno prvenstvo v vesla-
nju. Na njem je nastopilo 
kar 169 tekmovalcev in tek-
movalk iz vseh sedmih slo-
venskih veslaških klubov. 
Od najboljših sta manjkala 
le Rajko Hrvat, ki je v nede-
ljo v lahkem enojcu kot edi-
ni slovenski reprezentant 
uspešno, z uvrstitvijo v četr-
tfinale, začel nastop na sve-
tovnem prvenstvu v Saraso-
ti, in Nik Krebs, ki je odpoto-
val na študij v ZDA. 

Najuspešnejši klub je pos-
tal VK Dravske elektrarne 
Maribor s sedmimi naslovi 
državnega prvaka in skupno 
23 medaljami, drugi po šte-
vilu naslovov je VK Argo Izo-
la s šestimi naslovi, po števi-
lu medalj pa VK Bled z dvaj-
setimi medaljami.

V članski konkurenci sta 
največ odličij osvojila blej-
ska veslača Miha Aljančič 
in Aleš Jalen. Tako sta sku-
paj zmagala v dvojnem dvoj-
cu in dvojcu, v enojcih pa je 
bil Jalen prvi, Aljančič dru-
gi, bron pa je pripadel članu 
izolskega Arga Marku Bolhi.

Pri članicah je v enoj-
cu zmagala Nina Kostanj-
šek (Argo Izola), druga je 
bila Valentina Alicia Miklav-
čič (Dravske elektrarne Ma-
ribor), tretja pa Blejka Živa 
Rus. Med dvojnimi dvoj-
ci je bila najhitrejša naveza 

izolskega Arga Kostanjško-
ve z Ilario Macchi.

Z borbenostjo in na-
predkom so se tako na prven-
stvu kot v vsej letošnji sezoni 
izkazali tudi mlajši predstav-
niki Veslaškega kluba Bled, 
ki so zlasti na sončno sobo-
to poželi glasen aplavz zbra-
nih navijačev. »Pri mlajših 

članih so bili v reprezentan-
ci v tej sezoni Miha Aljančič, 
Aleš Jalen, Matej Čuk in Tevž 
Koselj. Aljančič je z Nikom 
Krebsom iz Maribora v dvoj-
nem dvojcu na evropskem 
prvenstvu osvojil bronasto 
medaljo, sedmi pa je bil tudi 
na svetovnem prvenstvu za 
mlajše člane. Aleš Jalen je bil 

na evropskem prvenstvu tret-
ji v lahkem skifu. To je zago-
tovo napredek naših najbolj-
ših veslačev. Prav tako je bila 
med mladinkami v reprezen-
tanci Živa Rus, med mlajši-
mi mladinkami pa sta se iz-
kazali Pia Gruškovnjak in 
Jera Vovk. V ospredju med 
pionirkami smo imeli vso se-
zono Ruby Čop in Elo Bajec. 
Dekleta so zelo napredova-
la. Trenutno v klubu trenira 
okoli petdeset mladih, ki so 
razdeljeni v štiri kakovostne 
razrede,« je ob državnem pr-
venstvu povedal glavni tre-
ner blejskega veslaškega klu-
ba Miloš Janša.

Mladih veslačev ne manjka
V blejskem veslaškem klubu trenira okoli petdeset mladih veslačev in veslačic, številni izmed njih pa so 
poželi aplavz na državnem prvenstvu, ki je minulo soboto in nedeljo potekalo na Bledu.

Največ odličij sta osvojila Miha Aljančič in Aleš Jalen (na sredini), ki sta bila najboljša tudi v 
dvojnem dvojcu.

Ob letošnjem državnem prvenstvu je izšla tudi knjiga 
z naslovom Po sledeh sanj – Blejski osmerec 1962–
1964 avtorice Darje Ladavac, ki govori o legendarnem 
blejskem osmercu iz šestdesetih let. V soboto zvečer 
so knjigo predstavili v Info centru Triglavska roža na 
Bledu.

Maja Bertoncelj

Kamnik – Dva tedna pred za-
četkom državnega prven-
stva v prvi državni odbojka-
rski ligi je bilo že vse v zna-
menju tega športa v Kamni-
ku. Pretekli konec tedna je 
OK Kamnik praznoval svojo 
sedemdesetletnico.

Praznovanje je potekalo 
kar dva dni. V soboto sta pote-
kala mednarodna turnirja za 
pokal Kamnika. Njihove od-
bojkarice so v dvorani OŠ St-
ranje gostile zagrebško Mla-
dost in italijanskega B-1-liga-
ša Trentino Rosa, v Športni 
dvorani Kamnik pa so se na 
turnirju odbojkarjev pomeri-
li Calcit Volley, ACH Volley 
ter avstrijski ekipi Hypo Ti-
rol Innsbruck in Posojilnica 
Aich/Dob. Odbojkarice Cal-
cita Volleyja so osvojile prvo 
mesto, oslabljeni Kamničani 

pa so bili tretji. Praznova-
nje se je nadaljevalo v nede-
ljo z veliko slovesnostjo, ki se 
je zaključila s predstavitvijo 
obeh letošnjih članskih ekip 
in ognjemetom. »Da je od-
bojka Kamničanom v genih, 
dokazuje, da so odbojko igra-
le številne kamniške druži-
ne. Skozi zgodovino je klub 

doživljal vzpone in padce. 
Slednjih na srečo v zadnjih 
letih skorajda ni več. Smo 
eden redkih klubov v Slove-
niji, ki enakomerno na naj-
višji ravni razvija moško in 
žensko odbojko, sam pa sem 
najbolj ponosen tudi na to, 
da strokovni kader v glavnem 
prihaja iz domačih vrst. Ob 

tem naj povem, da smo vseh 
šest naslovov državnega pr-
vaka osvojili z domačimi tre-
nerji. V klubu imamo 17 ekip, 
ki tekmujejo v vseh kategori-
jah, in približno dvesto igral-
cev in igralk. Žal jih več niti 
ne moremo imeti, kajti tu se 
pojavi naša največja težava v 
zadnjih letih, da za svoje eki-
pe nimamo ustreznega pros-
tora. Naša želja je, da bi v Ka-
mniku čim prej dobili ustre-
zno dvorano, v kateri bi lah-
ko tudi evropske tekme igrali 
pred svojimi navijači, saj mo-
ramo v zadnjih letih gostova-
ti v tujih dvoranah,« je med 
drugim v govoru povedal 
Gregor Hribar, predsednik 
kluba. Zbrane sta pozdravi-
la tudi Igor Žavbi, podžupan 
občine Kamnik, in Metod 
Ropret, predsednik Odboj-
karske zveze Slovenije.

Kamniški odbojkarski 
klub je eden najbolj uspe-
šnih v državi. Osvojili so 
enajst slovenskih lovorik 
(šest državnih naslovov in 
pet pokalnih), po zaslugi 
ženske ekipe pa tudi dva na-
slova v srednjeevropski ligi.

Za obletnico tudi ognjemet
Proslavili so sedemdesetletnico kamniške odbojke.

Ob obletnici kluba ni manjkala niti torta. / Foto: Klemen Brumec

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi 
Telekom so konec tedna od-
igrali tekme desetega kroga. 
Triglavani so gostili zadnje-
uvrščeno ekipo Ankaran Hr-
vatini in izgubili z 1 : 3 (1 : 1).

Edini zadetek za domači-
ne je v 41. minuti iz kazen-
skega strela za izenačenje na 
1 : 1 dosegel Matej Poplatnik. 
S porazom so Kranjčani pad-
li na zadnje mesto na lestvici, 
njihovi sobotni tekmeci ima-
jo pred njimi dve točki pred-
nosti. Letošnja ligaška stati-
stika Triglava so štirje neod-
ločeni rezultati in šest pora-
zov. Neuspešni so bili tudi 
Domžalčani, ki so ob Kam-
niški Bistrici z 0 : 1 izgubili 
z nogometaši Rudarja. Na le-
stvici vodi Olimpija, Domža-
le so pete, Triglav pa deseti.

Za nogometaši v drugi 
slovenski nogometni ligi so 

tekme osmega kroga. Rezul-
tati gorenjskih ekip: Krka – 
Roltek Dob 2 : 1, Kalcer Ra-
domlje – Nafta 1903 1 : 0, Za-
rica Kranj – Brežice Terme 
Čatež 0 : 1. Vodi Mura, Kal-
cer je drugi. Tekme šeste-
ga kroga so konec tedna od-
igrali nogometaši v tretji slo-
venski nogometni ligi cen-
ter. Rezultati: Brinje Grosu-
plje – SIJ Acroni Jesenice 2 
: 0, Zagorje – Šobec Lesce 4 
: 0, Bohinj – Sava Kranj 2 : 
3, Hirter Bled – Rudar Trbo-
vlje 6 : 0, Kolpa – Šenčur 1 : 
1, Komenda – Ivančna Gori-
ca 2 : 2. Vodi Hirter Bled. V 
soboto so tekme petega kro-
ga odigrali nogometaši v go-
renjski nogometni ligi. Re-
zultati: Britof – Preddvor 
4 : 5, Škofja Loka – Kondor 
Godešič 4 : 2, Polet – Royal 
Sport DLN 2 : 3, Naklo – Ve-
lesovo 0 : 2, Žiri – Visoko 1 : 
1 in Niko Železniki – JuRen-
tA Bitnje 0 : 3. 

Triglav še brez zmage
Nogometaši Triglava zdrsnili na zadnje mesto.

Kranj – Na Norveškem se je v nedeljo s cestno dirko članov 
končalo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Slovenci 
na njej niso bili v ospredju, najvišje je bil na 43. mestu Luka 
Pibernik. Za boljšo voljo v slovenskem taboru pa je na sobotni 
ženski cestni preizkušnji poskrbela Kranjčanka Urša Pintar, 
ki je osvojila 22. mesto, kar je najboljša slovenska uvrstitev 
kolesark na svetovnih prvenstvih. 

Tako visoko kot Kranjčanka ni bila še nobena

Obenem je bila tudi slo-
venska reprezentanca z 
osvojenimi kolajnami v vseh 
petih disciplinah (tri zlate, 
srebrna in dve bronasti) da-
leč najuspešnejša udeležen-
ka prvenstva, kar je na sve-
tovnih prvenstvih stalnica 
že vse od leta 2011. Svetovni 
prvak je v hitrostnem zbija-
nju postal še Anže Petrič, Le-
ščan Dejan Tonejc je dvema 
zlatima kolajnama z zadnjih 
dveh svetovnih prvenstev v 
igri v krog tokat dodal še sre-
brno, bronasti pa so bili Jure 
Kozjek v igri posamezno ter 
štafeta, v kateri je poleg Pe-
triča nastopil Vodičan Gre-
gor Oprešnik.

Janžič, ki je do letošnjega 
svetovnega prvenstva osvo-
jil že tri naslove svetovnega 
in štiri evropskega prvaka, 

je v Casablanci slavil v na-
tančnem zbijanju ter v dvo-
jicah skupaj z Juretom Koz-
jekom. Medtem ko je Škof-
jeločan, ki zadnja leta živi v 
Kranju, v dvojicah na sve-
tovnih prvenstvih zmagal že 
tretjič (leta 2005 z Leščanom 
Gregorjem Moličnikom, šti-
ri leta kasneje pa prav tako 
z Dejanom Tonejcem), je v 
natančnem zbijanju mavri-
čni dres svetovnega prva-
ka osvojil drugič (zmagal je 
tudi leta 2011). Še posebej 
dramatična je bila zmaga v 
natančnem zbijanju, ko je 
odličnega Hrvata Lea Brnića 
premagal šele z zadnjim 
zadetim balinom. »V na-
tančnem zbijanju sem ves 
čas lepo zbijal posamezne 
pozicije. Na koncu pa sem 
ohranil zbranost, zadel bali-
na za pet točk in se veselim 
zlatega odličja,« je povedal. 

Davor Janžič dvakrat zlat
31. stran

Jesenice – Na tretji tekmi v Alpski hokejski ligi v novi sezoni so 
hokejisti SIJ Acroni Jesenice zabeležili svojo drugo zmago. S 3 
: 2 so bili na domačem ledu boljši od ekipe Red Bull Salzburg 
II. Včeraj pa so imeli prvi test v državnem prvenstvu. V dvorani 
Zlato Polje je bil gorenjski derbi med Jeseničani in HK Triglav 
Kranj. Tekma se je končala po zaključku naše redakcije.

Jeseničani do druge zmage v Alpski ligi

Škofja Loka – Rokometaši so odigrali tekme v tretjem krogu Lige 
NLB. Ekipa Urbanscape Loka je gostovala pri Mariboru Braniku 
in izgubila z 32 : 21 (18 : 12). Na lestvici so na četrtem mestu.

Poraz Ločanov v Mariboru
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 39 )

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Prehrana po TKM (III. del)

Sodoben način prehranje-
vanja (enolična, hitra pre-
hrana, pomanjkanje časa za 
uživanje v obroku, preveli-
ki obroki, prepozne večerje, 
premastna hrana, modne di-
ete …) je eden od pomemb-
nih vzrokov mnogih zdra-
vstvenih težav. 

Prehranjujmo se glede na 
potrebe svojega telesa, uma 
in duha – v sozvočju s svojim 
telesom in naravo, njenimi 
ritmi, cikli in letnimi časi. 

Hrana naj bo zdravilo. 
Vsak človek je poseben, zato 
potrebuje tudi svojo poseb-
no »formulo« za vzpostavi-
tev, ohranjanje in vzdrževa-
nje zdravja tudi s pomočjo 
izbire pravilne hrane in pre-
hrane zase. 

Čim bolj se v prehrani (pa 
ne samo v prehrani, tudi na 
splošno v življenju) izogibaj-
mo vsem ekstremom.

		Izogibajmo se prevroči 
ali premrzli hrani (na pri-
mer: mrzla pijača v vro-
čem vremenu povzroča 
motnje želodčne energije 
in lahko povzroči drisko).

		Tudi prevroča hrana ni 
primerna (sploh peče-
ne in ocvrte jedi): vročina 
lahko poškoduje dlesni in 
zobe

		Čezmerno pitje premoč-
nih čajev čezmerno spod-
buja možgane, ki se ener-
gijsko pregrevajo, osta-
lo telo pa ostaja energij-
sko hladno (lahko ima-
mo zato mrzle okončine), 
zmernost: ena do dve sko-
delici pomagata raztaplja-
ti maščobe iz hrane in po-
magata pri boljšem meta-
bolizmu

		Prekomerno pitje npr. ze-
lenega čaja lahko povzro-
ča motnje v energiji jeter 

in spremenjene normal-
ne parametre jetrnih ka-
zalnikov. Japonci in Ki-
tajci pijejo zeleni čaj iz 
majhnih ličnih skodelic, 
kot zdravilo, mi pa, kot 
narekuje moda, če se le 
da, iz čim večjih, pollitr-
skih lončkov, in če popi-
jemo eno do dve skodeli-
ci, kot se priporoča v azij-
skih kulturah, lahko hitro 
sami izračunamo, koliko 
smo pretiravali … 

		Manj je več! Vsako pre-
tiravanje škoduje. Telo 
porabi po nepotreb-
nem ogromno energije, 
da vzpostavi ravnoves-
je, ki smo ga s pretirava-
njem porušili, mi pa smo 
med tem, ko telo sani-
ra naša pretiravanja, ne-
skončno utrujeni, saj telo 
vso energijo porablja za 
saniranje škode, ki mu 

jo povzročamo z neodgo-
vornim prehranjevanjem 
in je ne ostane prav veli-
ko za opravljanje dnevnih 
opravil.

		Pekoča, mastna hrana, 
surovo meso in ribe lah-
ko čezmerno obremeni-
jo naš prebavni sistem – 
opazujmo se, in če je tako, 
se taki hrani izogibajmo.

		Neravnovesje povzročajo 
tudi preveč slana, sladka, 

suha in grenka hrana, 
mrzla in surova hrana, 
pitje prevelikih količin te-
kočin.

Izogibajmo se umetnim 
sladilom, čezmernemu uži-
vanju sladkorja, kemičnim 
konzervansom, barvilom, 
ojačevalcem okusa v živilih, 
kavi. 

V prehrano vključimo lo-
kalno pridelano hrano, do-
mača zelišča.

Jelena Justin

Triglav z Aljaževim stol-
pom je globoko zasidran v 
srca Slovencev in želja vsaj 
večine je, da bi stali vrh naše 
najvišje gore in se zazrli v 
svet pod seboj. In o tem sa-
njajo tudi tisti, ki so Sloven-
ci le na pol. Triglav je le naša 
najvišja gora, ki je tudi v sve-
tu evropskih planincev viso-
ko rangirana. Bodimo iskre-
ni, nobena pot nanj ni rav-
no enostavna. Najlažja pot 
na slovenskega očaka je tis-
ta s Pokljuke, po drugi stra-
ni je pa tudi res, da je to naj-
daljša pot. Odločila sem se, 
da se bova povzpela s Poklju-
ke, a sestopila v Vrata. S tem 
bo družinski prijatelj doživel 
njegovo južno in tudi delček 
njegove severne podobe.

Skozi Bled se zapeljemo 
do Pokljuke. Mimo Mrzlega 
Studenca nadaljujemo pro-
ti vojašnici na Rudnem po-
lju, kjer zavijemo desno in 
po nekaj sto metrih parki-
ramo ob vznožju smučišča. 
S potjo na Triglav začnemo 
po cesti, kjer na prvem ovin-
ku zavije v gozdni breg stezi-
ca, ki nas pripelje na zgornjo 
cesto, kjer se tudi še da par-
kirati. Sledimo makadamu 
in markacije nas ponovno 
usmerijo v gozd. Pot se vije 
v okljukih dokaj strmo, a le 
nekaj minut, nato se pot sko-
rajda položi, vmes tudi rahlo 
spusti. Pot po Pokljuki se kar 
vleče, na naši levi strani je 
planina Konjščica. Prečimo 
hudourniški potoček, ko pot 
zavije desno, se strmo vzpne 
in že smo na Jezercih, pod 

Studorskim prevalom. Z 
njegovega vrha se pot rahlo 
spusti, nato pa preči pobo-
čja Velikega Draškega vrha 
in Tosca. Po umetno nareje-
ni široki polici prečimo del 
Tosca, kjer je potrebna pre-
vidnost, saj se gibljemo po 
teritoriju padajočega kame-
nja. To je del, ki je bil leta 
2008 poškodovan v skal-
nem podoru. Sledi ponoven 
rahel vzpon, kjer se nam z 
leve strani pridruži pot iz 
doline Voje, in nato lagoden 
sprehod do Vodnikovega 
doma. Od Vodnika nadalju-
jemo pod Vernarjem v smeri 
proti Triglavu, kjer se kmalu 
srečamo s prvo jeklenico, za-
varovanimi izklesanimi sto-
pnicami in že smo na Konj-
skem prevalu, kjer zavijemo 
levo proti Domu Planika. 

Prečna pot se vzpenja pre-
cej strmo, hodimo po alpski 
puščavi. Ko dosežemo neiz-
razit greben, zavijemo des-
no. Strmina se vnese, pot pa 
zavija levo proti Domu Pla-
nika. Nadaljujemo po desni 
strani doma proti Triglavu. 
Postopen vzpon nas pripe-
lje do skalnatega dela, ki za-
vije v desno do gruščnatega 
dela, kjer se približamo ple-
zalnemu delu. Začnemo v 
izraziti grapi, ki nas pripelje 
na lepo razgledišče. Nato za-
vije v levo, pred seboj opazu-
jemo ljudi, ki se vzpenjajo s 
Kredarice. Ponekod strm 
vzpon nas pripelje do grebe-
na Malega Triglava. Preči-
mo znani greben, ki je dan-
danes odlično zavarovan. 
Zmerno se vzpenja, a tik 
pod vrhom nas čaka še zad-
nji strm vzpon. Tudi tukaj je 
pot odlično zavarovana. Na-
daljujemo do vrha moje do-
movine.

Aljažev stolp na Triglavu 
je bil postavljen leta 1895, 
ko je župnik Jakob Aljaž ku-
pil njegov vrh za pet goldi-
narjev. V tistem času so tuj-
ci oblegali slovensko ozem-
lje, osvajali naše vrhove, zato 
je želel zaščititi tisto, kar je 
naše, in prehiteti tujce. Stolp 
je postal, po mojem mne-
nju, edini simbol sloven-
stva, naše identitete na sonč-
ni strani Alp. 

Z vrha Triglava sestopi-
mo na Kredarico. V doli-
no Vrata bomo sestopili po 

Tominškovi poti, ki se jo obi-
čajno bolj izbira za vzpon. 
Sestopamo po običajni poti, 
ki pelje do poti Čez Prag, 
nekaj minut pod znanim 
studenčkom pa nas razpo-
tje usmeri desno. Na začet-
ku hodimo po izpostavlje-
nih policah Begunjskega 
vrha, ves čas smo izpostav-
ljeni padajočemu kame-
nju. Tominškova pot je del-
no varovana, so pa vmes 
tudi deli poti, kjer varoval 
ni in je treba malce pople-
zati. Jeklenice, manjše sko-
be, klini, predvsem pa velika 

izpostavljenost poti, ki je v 
dežju oz. mokrem nevarna 
za zdrs. Zadnji del poti se 
strmo spušča v dolino Vra-
ta. Pot, speljana čez številne 
korenine, je ponekod ojača-
na z lesenimi deskami, na-
rejene so celo stopnice. Ko 
se strmina umiri, smo zu-
naj gozda, na grušču, ki nas 
pripelje do poti, ki vodi proti 
Aljaževemu domu v Vratih. 

Nadmorska višina: 2864 m
Višinska razlika: 1864 m
Trajanje: 10 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Triglav (2864 m)

Na vrhu moje domovine
Družinski prijatelj iz Avstrije, ki je po mami Slovenec, me je prosil, če bi ga peljala na Triglav oz. da bi 
bil vesel, če bi šla skupaj. Z veseljem! Od kod bi šla, mi je rojilo po glavi. Da bi Triglav doživel iz dveh 
strani in v vsej njegovi veličini. Za prvič!

Vodnikov dom s Triglavom v ozadju / Foto: Jelena Justin

Detajl poti vzpona na greben Malega Triglava s Planike; 
v ozadju Tosc, Veliki in Mali Draški vrh / Foto: Jelena Justin

Aljažev stolp, nesporen simbol slovenstva / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Visoko – Pri Tavčarjevem 
dvorcu na Visokem v Po-
ljanski dolini je bilo v sobo-
to zelo živahno. Potekal je 
Blatfejst, prireditev, ki pove-
zuje šport, druženje in zaba-
vo, kakršno so si zamislili v 
Športnem društvu Poljane. 

Blato in »fejst« se ime-
ti gre sklepati iz imena do-
godka. Več o njem je povedal 
Gašper Mesec iz vrst organi-
zatorjev ŠD Poljane: »Izbira-
li smo besede, kako bi zdru-
žili blato in zabavo in prišli 
do Blatfejsta. Letos poteka 
četrtič in dosega rekordno 
število udeležencev, okrog 

850. Bilo bi jih še več, če ne 
bi postavili starostne omeji-
tve 18 let. Ko je Blatfejst pote-
kal prvič, si nismo mislili, da 
bomo prišli do takšnih raz-
sežnosti. Vsako leto je več 
udeležencev.« Prireditev ni 
tekmovalne narave. Na pro-
go so udeležence spuščali v 
valovih, pred vsakim star-
tom je bilo poskrbljeno za 
ogrevanje skupine. Pred nji-
mi je bila 6,5 kilometra dol-
ga proga, na kateri je bilo 
osemnajst ovir. Blatna je bila 
že takoj prva, na kateri je bilo 
treba skočiti v blato. Da so 
tekmovalci manj blatni priš-
li v cilj, je poskrbela zadnja, 
na kateri so se po vodni So-
teski pogumnih spustili pro-
ti cilju. »Letos je bilo nekaj 
sprememb pri ovirah, pro-
ga je bila tudi nekoliko tež-
ja, saj smo dodali vzpon, ki 
je precej podoben vzponu 
na velikanko v Planici,« je 
pojasnil Mesec. Udeležen-
cev to ni preveč motilo, saj 
so poudarjali, da so prišli 
predvsem zaradi druženja 

in zabave. »Prvič smo tukaj. 
Super se imamo, škoda le, 
da takšne prireditve ni bliž-
je našemu kraju,« so bila za-
dovoljna dekleta, ki so v Po-
ljansko dolino prišla iz Ce-
lja. Udeleženci so bili iz raz-
ličnih koncev Slovenije, ve-
čina pa iz okoliških krajev. 
Med tistimi, ki so izstopali, 

je bila skupina Vrtec Ško-
fja Loka na čelu z ravnate-
ljico Janjo Bogataj. Na Blat-
fejstu so bili tretjič zapored, 
letos v »vlogi« potapljačev. 
»Odlično se imamo,« so bili 
enotni. 

Večina jih že pričakuje 
peto izvedbo, organizatorje 
pa najprej čakajo zaključki 

letošnje in pogled naprej. 
»To je največja prireditev na-
šega društva, ki zahteva veli-
ko dela in časa. V ožji ekipi 
nas je devet, na dan dogodka 
sodeluje več kot sto prosto-
voljcev. Na terenu smo bili 
zadnja dva tedna, veliko dela 
pa je že mesece prej,« je zak-
ljučil Mesec.

Blatna zabava v Poljanski dolini
Na četrtem Blatfejstu je bilo okrog osemsto petdeset udeležencev, ki so se na šest in pol kilometra dolgi progi spopadli z osemnajstimi ovirami. V ospredju 
so bili šport, zabava in druženje, združeni v premagovanju ovir. 

Blatna je bila že prva ovira. »Skakalci« pa so poskrbeli, da so bili blatni tudi gledalci. 

Nasmejana ekipa Vrtca Škofja Loka je bila na Blatfejstu 
tretjič zapored. Letos so se preoblekli v potapljače. 

Maja Bertoncelj

Kranj – V soboto se je zak-
ljučil tretji Festival športa 
Kranj, ki je z dogajanjem v 
center gorenjske prestolni-
ce privabil številne ljubitelje 
športa in zabave.

Največ dogajanja je bilo v 
petek in soboto, ko so si obi-
skovalci lahko ogledali tudi 
športno tržnico, na kateri so 
se na skoraj štiridesetih stoj-
nicah aktivno predstavila šte-
vilna športna društva in klu-
bi. Otroci in njihovi starši 
so tako dobili informacije iz 
prve roke o aktivnostih, v ka-
tere se otroci lahko vključijo. 
Organizatorji so več kot za-
dovoljni. »Mislim, da je festi-
val uspel še bolje od pričako-
vanj. Nekaj je bilo negotovos-
ti pred petkovim športnim 
dnem za osnovnošolce, a je 
na koncu izpadlo fantastič-
no. Otroci so bili zelo zado-
voljni. Bilo jih je več kot 220 
iz OŠ Simona Jenka Kranj in 
OŠ Predoslje. Pogled na cen-
ter Kranja je bil res lep, saj je 
bil poln učencev, ki so se pre-
izkušali na različnih poligo-
nih in v različnih športnih 
aktivnostih. Zaradi slabega 
vremena pa je žal odpadla 
mini olimpijada za otroke iz 
kranjskih vrtcev. Zadovoljni 

smo tudi z drugimi dogodki, 
od strokovnih predavanj, ki 
so bila odlično obiskana, do 
Teka za Kranj in zaključnega 
programa festivala v gradu 
Khislstein. Poleg nagrad naj-
boljšim na teku smo podeli-
li tudi priznanje za 60 let de-
lovanja Kolesarskega kluba 
Kranj ter priznanje za 70 let 
delovanja Plavalnega kluba 
Triglav Kranj. Povsem za ko-
nec pa je bil še koncert Zlat-
ka,« je kratko oceno festivala 

podal Tadej Peranovič, pred-
sednik Športne zveze Kranj, 
ki je hvaležen vsem, ki so po-
magali pri organizaciji tako 
velike prireditve.

Letošnji festival je prinesel 
kar nekaj sprememb, največ-
ja pa je bila selitev športne tr-
žnice v središče mesta, kjer 
je potekal tudi prvi Tek za 
Kranj. »Mislim, da smo z le-
tošnjo izvedbo uspeli prepri-
čati tudi tiste, ki so imeli naj-
več pomislekov, da je športni 

festival dogodek, ki ima mes-
to v samem centru Kranja. 
Želimo si, da bi ta lokacija 
ostala tudi v prihodnje, je pa 
to odvisno od številnih dejav-
nikov,« je dejal Peranovič in 
za konec dodal, da je bil eden 
izmed ciljev festivala, da klu-
bi, ki so se predstavili, prido-
bijo čim več novih članov. 
»Upam, da bo čim več otrok, 
ki so bili na festivalu športa, 
že ta teden na različnih špor-
tnih prizoriščih.«

Končan športni festival v Kranju
Tretji Festival športa Kranj je bil najboljši doslej, pravijo organizatorji, ki si želijo, da bi čim več otrok, ki 
so ga obiskali, v prihodnje videvali na različnih športnih prizoriščih v občini.

Na prvem Teku za Kranj je teklo skoraj dvesto tekačic in tekačev. Na 3,3 km sta bila 
najhitrejša Rok Puhar in Sara Mohorič, oba iz kluba organizatorja AK Triglav, na 10 km Dino 
Grbić (Kavarna Bazen) in Maruša Turk, med štafetami pa ekipa Komunale Kranj.
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Blegoš – Športno društvo 
Marmor Hotavlje je sredi 
septembra pripravilo že 19. 
vzpon s kolesi na Blegoš za 
Veliko nagrado Kras Sežana. 
Tekmovanje je štelo tudi za 
občinsko prvenstvo občine 
Gorenja vas - Poljane, bilo 
pa je tudi zadnja preizkušnja 
letošnjega Pokala polanskih 
puklov. Čeprav je bil najbolj 
moker kolesarski praznik na 
Blegošu do sedaj, se je vse-
eno zbralo 88 tekmovalk in 
tekmovalcev, ki so se na hrib 
povzpeli tudi v spomin na 
prijatelja Lojzeta Oblaka, ki 
je bil glavni pobudnik vzpo-
na na Blegoš, lani novembra 
pa se je na kolesu smrtno 
ponesrečil. Zmagovalca le-
tošnjega Blegoša sta postala 
Luka Tavčar, ki je slavil tret-
jič zapored, in Tanja Žakelj, 
ki je kot zmagovalka v roke 

v vseh letih skupaj dobila že 
ducat kraških pršutov. V Po-
kalu polanskih puklov, na 
katerem je letos sodelovalo 
več koz 250 kolesarjev in ko-
lesark, sta bila skupno v toč-
kovanju petih vzponov naj-
boljša Luka Tavčar in Valeri-
ja Mrak. Občinski prvaki so 
postali: Hana Oblak, Simon 
Alič, Aleš Hren in Tomaž 
Trček. Letos je bila prvič iz-
peljana motivacijska akcija 
Blegoška trma, vpisna knji-
ga za kolesarje na Blegošu. 
Več kot dvajset kolesarjev se 
tako že lahko pohvali z nazi-
vom blegoška trma. 

»Kljub dežju, megli in 
celo sodri smo uspeli prip-
raviti izredno lep kolesar-
ski dogodek. Drugo leto ob 
jubileju pa upamo na bolj-
še pogoje. Mi se bomo vse-
kakor potrudili,« je v ime-
nu organizatorjev povedal 
Niko Stržinar.

Ducat pršutov za Tanjo

Luka Tavčar in Tanja Žakelj na zmagovalnem odru
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Simon Šubic

Ljubljana – Na ljubljanskem 
okrožnem sodišču so v pe-
tek začeli soditi nekdanje-
mu predsedniku uprave Go-
renjske banke (GB) Goraz-
du Trčku, nekdanjemu čla-
nu uprave GB Tilnu Zugwi-
tzu, predsedniku uprave 
idrijske družbe H&R (lastni-
ce Hidrie) Edvardu Svetliku 
in Anici Klemenčič iz GBD 
Skupine. Ker je bila slednja 
odsotna, so kazenski posto-
pek zoper njo začasno izlo-
čili, medtem ko so prvi trije 
podali svoje zagovore. Spe-
cializirano državno tožil-
stvo sicer četverici očita zlo-
rabo položaja oziroma po-
moč pri kaznivem dejanju 
pri domnevnem obvodnem 
financiranju družbe Merfin, 
družbe prevzemnice nakel-
skega Merkurja. Gre za po-
sojili, ki ju je GB v letih 2008 
in 2009 odobrila H&R (10 
milijonov evrov) in GBD 
Skupini (6 milijonov evrov), 
prejemnici pa sta nato ta de-
nar posodili Merfinu. S tem 
naj bi banka po prepričanju 
tožilstva zaobšla zakonske 
omejitve izpostavljenosti do 
Merkurja in z njim poveza-
nih družb. Trčku se v tej za-
devi očita tudi kaznivo deja-
nje krive ovadbe, ker naj bi 
kot predsednik uprave GB 
podpisal lažno kazensko 
ovadbo zoper več fizičnih 
in pravih oseb, družbenikov 
GBD oz. G Skupine, ki jim je 
očital oškodovanje upnikov, 

poslovno goljufijo in zlorabo 
položaja zaradi izplačila 7,3 
milijona evrov dividend v 
letu 2011, s čimer naj bi pre-
prečili vračilo 6-milijonske-
ga posojila.

Prvoobtoženi Gorazd Tr-
ček, zdaj upokojenec, je očit-
ke tožilstva označil za neres-
nične, temeljili pa naj bi na 
domnevah ter na enostran-
ski in nepravilni interpreta-
ciji zakonov. Zatrdil je, da o 
obravnavanih posojilih, ki 
nista imeli nobene poveza-
ve z Merfinom, ni odločal 
sam oz. skupaj s soobtože-
nim Zugwitzem, temveč ju 
je po predpisanem postop-
ku ocene kreditnega tvega-
nja odobrila večina kredi-
tnega odbora, ki mu je pred-
sedoval kot prvi mož ban-
ke. »Prava in resnična volja 
GB je bila kreditirati H&R in 
GBD Skupino. Banka sploh 
ni želela kreditirati Merfina, 

vendar ne zaradi preveli-
ke izpostavljenosti, ampak 
ker v razmerju do Merfina 
ni želela prevzeti nobene-
ga tveganja,« je poudaril in 
dodal, da so se tako v H&R 
kot v GBD Skupini zaveza-
li k vračilu posojila ob njego-
vi zapadlosti. S posojilnima 
pogodbama so torej nasta-
le pravne posledice samo za 
H&R in GBD Skupino, zato 
po Trčkovem prepričanju ti 
nista predstavljali obvodne-
ga financiranja. Ob tem je še 
zatrdil, da niti ni nikoli sode-
loval v pogovorih o odobritvi 
posojil Merfinu. »O medse-
bojnem posojilu H&R - Mer-
fin so se dogovarjali pred-
stavniki teh dveh podjetij, 
GB pri tem ni sodelovala.« 
Da sta bili posojili resnično 
dani H&R in GBD Skupi-
ni, in ne Merfinu, dokazuje 
tudi sodna poravnava, ki sta 
jo H&R in Hidria sklenili z 

GB. S tem sta ti dve idrijski 
družbi GB nerazdelno po-
ravnali 6,4 milijona evrov, 
je pristavil Trček.

V približno triurnem za-
govoru je nekdanji prvi mož 
GB tudi opozoril, da banka v 
tistem času niti še ni preko-
račila dovoljene izpostavlje-
nosti do skupine Merkur in 
z njo povezanih družb. Kot 
je namreč pokazalo kasneje 
izdelano strokovno mnenje, 
je v letu 2009 do maksimal-
ne izpostavljenosti GB do 
Merkurja manjkalo še 24,5 
milijona evrov, zato po nje-
govem ne vzdrži očitek tožil-
stva, da sta bili sporni poso-
jili v skupni višini 16 milijo-
nov evrov namenjeni izogi-
banju prekoračene izposta-
vljenosti do Merkurja oziro-
ma Merfina. 

Glede obtožbe o krivi 
ovadbi pa je Trček pojasnil, 
da so v GBD Skupini in kas-
neje v G Skupini izvedli več 
poslov, katerih namen je bil 
zmanjševanje in odtujeva-
nje premoženja zaradi izogi-
banja poplačila 6 milijonov 
evrov posojila. Med te posle 
je sodil tudi sklep skupščine 
G Skupine v letu 2011 o ta-
kojšnjem izplačilu 7,3 mili-
jona evrov dividend. »To so 
storili tik pred zapadlostjo 
kredita,« je povedal. Ob tem 
je opozoril, da so predlog ka-
zenske ovadbe pripravili v 
pravni službi banke, poda-
na pa je bila na podlagi ve-
činskega sklepa uprave in ni 
šlo le za njegovo odločitev.

Ni bilo obvodno financiranje
Nekdanji predsednik uprave Gorenjske banke Gorazd Trček, obtožen zlorabe položaja, trdi, da namen 
posojil H&R in GBD Skupini v skupnem znesku 16 milijonov evrov ni bil obvodno financiranje Merfina.

Gorazd Trček / Foto: arhiv GG

Andraž Sodja

Kranj – Na Okrožnem sodi-
šču v Kranju so včeraj konča-
li sojenje Jeseničanoma Mir-
zanu Jakupiju in Sandi Ali-
babić, ki ju obtožnica bre-
meni zanemarjanja otroka, 
več kaznivih dejanj lahke te-
lesne poškodbe, treh hude 
telesne poškodbe in ene po-
sebno hude telesne poškod-
be, za posledicami katere je 
v začetku julija lani umrla 
dveletna deklica Arina. Na 
začetku obravnave je najprej 
svoje pričanje še dopolni-
la Sanda Alibabić, ki je po-
novno poskušala krivdo pre-
valiti na Jakupija. Kriva naj 
bi bila njegovo ljubosum-
nost, ker je znova začela de-
lati. Med njenim zagovorom 

je v sodni dvorani med obto-
ženima prišlo do izmenja-
ve hudih besed in vrste klet-
vic, zato je sodnica sojenje 
začasno prekinila. Po nada-
ljevanju se je tudi Jakupi od-
zval na navedbe svoje nekda-
nje partnerke, rekoč, da ona 
potrebuje »le denar in dvaj-
set centimetrov«, ter dodal, 
da so vse njene navedbe ne-
resnica. Pri tem ga je podprl 
tudi zagovornik Pavlin, ki je 
dejal, da je Sandino dopol-
njevanje izpovedbe le pos-
ledica strahu pred končnimi 
posledicami.

S tem se je tudi končal do-
kazni postopek tega odmev-
nega sojenja, na vrsto pa so 
prišle zaključne besede to-
žilstva in obrambe. Tožil-
ka Tina Lesjak je vztrajala 

pri dopolnjeni obtožnici, v 
kateri je kvalificirala vrsto, 
skupaj kar devet kaznivih 
dejanj, ki jih očita obtože-
nima. Večkrat je v konč-
ni besedi poudarila starše-
vsko dolžnost kot garantno 
dolžnost odvračanja nevar-
nosti, ki je bila po njenem 
mnenju v tem primeru pov-
sem opuščena z obeh strani, 
pri čemer je Jakupijevo vlo-
go opredelila kot vlogo oči-
ma, s čimer je izenačila tudi 
njegovo garantno dolžnost. 
»Po izvedenem postop-
ku je dokazano, da obtože-
na svoje varovalne dolžnos-
ti nista izpolnila, kar je ime-
lo enake posledice kot aktiv-
no poškodovanje. Če bi otro-
ka kdo zaščitil, nasilja ne bi 
utrpela, tako pa sta obtožena 

delovala skupaj in se z de-
janji dopolnjevala. Ob vseh 
poškodbah pa deklice nista 
niti enkrat odpeljala k zdrav-
niku,« je poudarila tožilka. 
Za kazniva dejanja, oprede-
ljena v obtožnici, je za oba 
obtožena zahtevala enotno 
kazen 21 let zapora. 

Zagovornika Darja Rob-
lek, ki zastopa Alibabićevo, 
in Damijan Pavlin, ki zasto-
pa Jakupija, sta v končnih 
besedah podrobno analizi-
rala domnevno nezakoni-
tost obtožnice, saj sta vztra-
jala, da kazniva dejanja niso 
definirana glede storilcev. 
Roblekova je poudarila, da 
tožilstvo podlage za pre-
gon kaznivega dejanja lah-
ke telesne poškodbe sploh 
nima, saj se ta lahko začne 

le na predlog oškodovanca 
ali svojcev, ter vrsto drugih 
domnevnih nepravilnosti, 
medtem ko je Pavlin v zak-
ljučni besedi poudaril, da 
vloga Jakupija ni bila vloga 
očima, temveč ljubezenske-
ga partnerja in sostanovalca 
matere, saj je bil njegov lo-
čitveni postopek končan šele 
17. junija 2016, torej dva te-
dna pred tragedijo. Oba sta 

zato predlagala opustitev 
dela obtožnice, ki naj bi bil 
nezakonit, ter izrek milej-
ših zapornih kazni, kot je 
predlagalo tožilstvo.

Obtoženca sta končne be-
sede spremljala tiho, Aliba-
bićevo so vmes nekajkrat 
obšle solze, zaključni be-
sedi pa sta se odpovedala. 
Razglasitev sodbe bo v po-
jutrišnjem. 

Razsodba bo znana v četrtek
Včeraj se je z zaključnimi govori tožilstva in obrambe končalo sojenje Mirzanu Jakupiju in Sandi 
Alibabić za povzročitev vrste telesnih poškodb in zanemarjanja otroka, ki je imelo za posledico smrt 
dveletne deklice Arine. Tožilka za oba obtoženca zahteva enaindvajsetletno zaporno kazen.

Obtožena Sanda Alibabić je v včerajšnji dopolnitvi zagovora 
večji del krivde za smrt svoje dveletne hčere znova skušala 
prevaliti na nekdanjega partnerja. / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – Kamniški policisti so v soboto mladoletnemu fantu 
zasegli plastična mlinčka z delci zelenorjave posušene snovi 
rastlinskega izvora in samozapiralno vrečko z neznano zele-
norjavo snovjo rastlinskega izvora. V primeru pozitivne analize 
na prepovedane droge, sumijo namreč, da gre za konopljo, 
bodo zoper mladoletnika podali obdolžilni predlog na pristoj-
no okrajno sodišče. 

Pri sebi imel sumljive rastlinske delce

Kamnik – Na Policijsko postajo Kamnik je pred dnevi poklical 
občan iz okolice Kamnika in prijavil, da mu soseda v hišo meče 
jajca. Na kraju dogodka so policisti ugotovili, da je prijavitelju 
soseda v fasado stanovanjske hiše vrgla eno jajce, gmotna 
škoda pa ni nastala. S prijaviteljem in sosedo so se pogovorili, 
kršiteljici pa izdali še plačilni nalog. 

V sosedovo fasado vrgla jajce

Godič – Kamniške policiste so pred dnevi poklicali iz Godiča, 
kjer je pes pomoril sosedove race. Kot so ugotovili na kraju 
dogodka, je pes ušel oskrbnici iz ograjenega prostora in po-
moril šest sosedovih rac. Na kraju so policisti zbrali obvestila 
in bodo nadaljnje ustrezno ukrepali.

Pes pomoril race

Kamnik – Neznani storilec je v soboto ponoči v Kamniku skozi 
vrata vlomil v kiosk in po oceni prijaviteljice ukradel med 150 
in 200 paketov cigaret različnih znamk. Gmotna škoda znaša 
okoli 7500 evrov. Policisti še naprej zbirajo obvestila, podali 
pa bodo tudi kazensko ovadbo zoper neznanega storilca.

Iz trafike pobral cigarete

Mengeš – V petek pozno zvečer je policiste poklical lastnik 
stanovanjske hiše v Mengšu, v katero je nekdo vlomil v po-
poldanskih urah. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec 
v hišo vlomil skozi balkonska vrata ter odtujil denar in nakit. 
Lastnik je ocenil, da mu je vlomilec povzročil za več sto evrov 
škode. 

Vlomil skozi balkonska vrata

Medvode – Minuli konec tedna je neznani storilec skozi okno 
vlomil v stanovanjsko hišo v okolici Medvod. Po pregledu not-
ranjosti je s seboj odnesel denar in nakit. Lastnika je oškodoval 
za približno tri tisoč evrov. 

Skozi okno v hišo

Kokrica – V soboto pozno popoldne so v vodnem zajetju male 
hidroelektrarne na Kokrici v Kranju našli mrtvega moškega. 
Kranjski poklicni gasilci so truplo potegnili iz vode in prenesli iz 
kanjona, nato pa so ga predali delavcem komunalne službe. Po 
naših informacijah policisti na truplu niso zaznali sledi nasilja.  

Truplo v vodnem zajetju
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N
a tombolo smo 
prišli zato, ker 
imamo doma 
radi igre. Ideja, 
da se v Kranju 

spet oživi tombola, se mi je 
zdela zanimiva. Super se mi 
zdi, da se v mestu kaj doga-
ja, predvsem, da se zbere 
veliko ljudi. Prav tako podpi-
ram dobrodelni namen tom-
bole za Fundacijo Vincen-
ca Drakslerja,« je povedal 
zmagovalec tombole Matej 
Eljon, ki je domov odpeljal 
gorsko kolo. Nič manj ni bil 
dobre volje sin Vid pa tudi 
drugi domači, ki so prišli z 
njima na tombolo. »Ne vem 
še, kdo se bo vozil s kolesom. 
Kdor ga bo pač potreboval,« 
je povedal Vid, Matej pa je 
zagotovil, da tudi na nas-
lednjih tombolah ne bodo 
manjkali.

Čeprav zmagovalec tom-
bole, pa Matej Eljon ni bil 
prvi na prireditvenem odru, 
saj je simbolično nagrado, 
zabojček kave, še pred njim 
dobil Sabahudin Čamžić, ki 
je imel prvi vse izžrebane 
številke v eni vrsti. Na tom-
bolo je prišel s sodelavci z 
Le-Tehnike, ki so v en glas 
zatrdili, da so prišli predv-
sem zaradi zabave in da so 
navdušeni.

Nad številnim obiskom 
tombole je bil navdušen tudi 
Vincenc Draksler, ki sicer 
živi v Švici in se je s soprogo 
Margit minule dni mudil na 
Gorenjskem. »Všeč mi je, 
ker je prišlo veliko ljudi in je 
res dobro vzdušje,« je pove-
dal kranjski rojak in dob-
rotnik, ki se mu je na odru 

zahvalil tudi kranjski župan 
Boštjan Trilar. »Zelo sem 
vesel, da smo obnovili tradi-
cijo tombole, ki bo zagotovo 
postala tradicionalna. Tom-
bole pa ne bi bilo, če ne bi bilo 
našega velikega dobrotnika 

in njegove žene, Vincen-
ca in Margit Draksler, ki 
že 17 let vlagata sredstva, 
energijo in ideje v Kranj. 
Pomagata tudi pri zagotav-
ljanju novih delovnih mest 
in k manj onesnaženemu 

Kranju in tudi današnja 
sredstva, ki jih bomo zbrali 
s tombolo, bodo namenjena 
zagonskim sredstvom nove 
mestne šiviljske popravljal-
nice Kr’Zašij v Kr’Štacu-
ni na Maistrovem trgu,« je 
povedal župan Trilar, števil-
ni udeleženci vseh genera-
cij, ki so pod odrom zbrali 
s tombolskimi tablicami, pa 
so nestrpno čakali na srečo 
pri žrebu. Andrej je vztraj-
no vrtel boben, Urša pa je iz 
njega vlekla kroglice s šte-
vilkami. 

Igra je bila naklonjena tudi 
Damjanu Nagliču iz Kran-
ja, ki se bo lahko dva tedna 
vozil s Toyotinim hibridom. 
»Na tombolo sem se odločil 
priti predvsem zaradi ''fir-
bca''. Prišla sva z dekletom 
in kupila vsak dve tombol-
ski tablici. Seveda se bom 
vozil z avtom. Najbrž v služ-
bo, dekle pa bom peljal tudi 

na kakšen izlet,« je nasme-
jan povedal Damjan.

Dobre volje sta bili seve-
da tudi prvi ženski, ki sta kot 
tretja in četrta in imeli sre-
čo pri žrebu zanju pravih 
številk. S kolesoma znamke 
Pony se bosta namreč vozili 
Babi Sajovic in Suzana Gra-
car. »Nisem sicer ljubitelji-
ca iger na srečo, vendar ko 
je mož danes predlagal, da 
prideva sem, sem se odloči-
la, da grem. Navadno pri žre-
banjih nimam sreče, tokrat 
pa sem prišla sem odločena, 

da kaj zadenem. In sem,« 
je skrivnost zanjo srečnega 
žreba izdala Babi Sajovic. 
Suzana Gracar je povedala, 
da je na tombolo prišla pred-
vsem iz radovednosti, saj je 
ni še nikoli igrala. »Mi je kar 
všeč,« je še dodala dobitnica 
kolesa znamke Pony.

Ker je bilo zanimivih dobi-
tkov še štirideset, se je žreb 
nadaljeval vse do trde teme. 
Celo tisti, ki so domov odšli 
praznih rok, so bili zadovolj-
ni, saj so ob Tomboli na plac' 
preživeli zanimiv večer.

IGRA ZA VSE GENERACIJE
Minuli petek so pri Fundaciji Vincenca Drakslerja ponovno poskrbeli za nekdaj priljubljeno Tombolo 
na plac’, ki je bila tokrat organizirana tudi v dober namen, saj bo denar od kupljenih tablic namenjen 
zagonskim sredstvom nove mestne šiviljske popravljalnice Kr’Zašij v Kr’Štacuni na Maistrovem trgu.

Za nakup tombolskih tablic, ki so jih prodajali po pet evrov, je bilo veliko zanimanja, prodali 
pa so jih 562. / Foto: Primož Pičulin

Prvi je 'tombola' zaklical Matej Eljon in odhitel po glavni 
dobitek, gorsko kolo. / Foto: Primož Pičulin

Ob tomboli se je zbrala tudi družina Dolenc, hči Urša pa je 
žrebala kroglice. / Foto:Primož Pičulin

Tombolo sta z zanimanjem spremljala tudi Margit in 
Vincenc Draksler. / Foto: Primož Pičulin
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Ime mi je Ivan.  
Gorila sem. To ni tako 
preprosto kot se zdi …
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Katherine Applegate 

EN IN EDINI IVAN

Ivan je umirjena gorila. Ker živi v Véliki areni, nakupovalno-

-zabaviščnem središču, se je navadil, da ga ljudje opazujejo skozi 

steklene stene njegovega domovanja. Redko pogreša džunglo, v 

kateri je odraščal. Pravzaprav se nanjo komaj kdaj spomni.

Namesto tega razmišlja o televizijskih oddajah, ki si jih je ogledal 

s svojima prijateljema: Stello, modro staro slonico, in Bobom, po-

tepuškim psičkom. Še raje pa razmišlja o umetnosti, o tem, kako 

z barvo in dobro zamišljenim potegom čopiča upodobiti okus 

manga in šelestenje listja.

A potem sreča Ruby, slonjo mladičko, ki so ji vzeli družino. Ob 

njej Ivan vidi svoj dom in svojo ustvarjalnost z drugačnimi očmi. 

Z Rubyjinim prihodom se njegovo življenje začne spreminjati in 

sam mora poskrbeti, da se bo spremenilo na bolje.

Katherine Applegate nam Ivanovo prvoosebno pripoved o pri-

jateljstvu, umetnosti in upanju naslika z nepozabno mešanico 

humorja in bridkosti.

Katherine Applegate je 

napisala mnogo knjig, med drugim serijo 

ilustriranih knjig Roscoe Riley, slikanico 

Nevihta bizonov in večkrat nagrajeni roman 

Dom pogumnih. Skupaj z možem, Michaelom 

Grantom, je napisala izjemno priljubljeno 

serijo Animorfi, ki je izšla v mnogih deželah 

v skupni nakladi prek 35 milijonov izvodov.

Katherine je dobila navdih za knjigo En in 

edini Ivan, ko je prebrala resnično zgodbo 

o Ivanu, ‘gorili iz nakupovalnega središča’. 

Pravi Ivan je sam samcat preživel sedem- 

indvajset let v majhni kletki sredi nekega 

nakupovalnega središča, preden je javnost 

postala dovolj ogorčena, da so ga preselili v 

živalski vrt v Atlanti, v katerem imajo naj-

večji trop zahodnih nižinskih goril. 

Katherine z otrokoma in možem živi v 

Kaliforniji. Obiščete jo lahko na 

www.katherineapplegate.com.
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Ime mi je Ivan.  

Gorila sem.

To ni tako preprosto  

kot se zdi  . . .
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www.narava.si

Katherine Applegate

NOVO iz založbe Narava

Katherine Applegate je napisala mnogo knjig, med drugim 

serijo ilustriranih knjig Roscoe Riley, slikanico Nevihta bizo-

nov in večkrat nagrajeni roman Dom pogumnih. Skupaj z 

možem, Michaelom Grantom, je napisala izjemno priljublje-

no serijo Animorfi, ki je izšla v mnogih deželah v skupni na-

kladi prek 35 milijonov izvodov. Katherine je dobila navdih 

za knjigo En in edini Ivan, ko je prebrala resnično zgodbo o 

Ivanu, ‘gorili iz nakupovalnega središča’. Pravi Ivan je sam 

samcat preživel sedemindvajset let v majhni kletki sredi ne-

kega nakupovalnega središča, preden je javnost postala do-

volj ogorčena, da so ga preselili v živalski vrt v Atlanti, v ka-

terem imajo največji trop zahodnih nižinskih goril. Katheri-

ne z otrokoma in možem živi v Kaliforniji. 

O avtorici 

Ime mi je Ivan.

Gorila sem.

To ni tako preprosto

kot se zdi . . .

Najbolje prodajana 

knjiga po lestvici New 

York Timesa!

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

Zmagovalka Newbery Medal 

priznanja.
Priznanje Newbery Medal se imenuje po 

angleškem knjigarnarju iz osemnajstega 

stoletja Johnu Newberyju. To priznanje  vsako 

leto podeljuje Ameriško Združenje za otroške 

knjižnice, podružnica American Library Asso-

ciation, avtorju najbolj uglednega prispevka k 

ameriški književnosti za otroke.

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

308 strani, 140x 195 mm,  
mehka vezava z zavihki        Cena knjige je

1299
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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  

Mojca Logar

M
enim, da 
gre večina 
turistov ali 
popotnikov 
na Islandi-

jo zaradi narave. Dežela je 
redko poseljena, neokrnje-
na in zelo posebna. Drugač-
na je v »fundamentu«. Mag-
matske in metamorfne kam-
nine so tisti razlog, da voda 
teče od vsepovsod. Kamor-
koli pogledaš, so voda, slap, 
sneg, morje, mokrišče. 
Voda je veliko bogastvo, saj 
je dežela v celoti energetsko 
samooskrbna z obnovljivimi 
viri energije – z vodo in geo-
termalno energijo. Manjši 

slapovi so praktično povsod, 
kjer so gore in sneg. Večji 
slapovi, kot Godaffos (slap 
bogov), Dettifoss (najbolj 
vodnat slap v Evropi), Gul-
foss ali Skogarfos so res veli-
ki, vodnati, čarobni. Noben 
slap v Sloveniji ni podo-
ben tem padajočim vodam. 
Potem ognjeniki – tisti, ki ne 
bruhajo več, so kot neme pri-
če preteklosti. Hoja po lavi je, 
kot bi hodil po oglju: krhko, 
lomljivo, kamnina je poroz-
na in lahka. Ognjeniki so lah-
ko zapolnjeni z vodo, tako 
nastanejo posebna jezera. 
Myvatn je tako območje, kjer 
pravijo, da so se bogovi kar 
malo poigrali s silami nara-
ve. Ledeniki so zopet svoja 
zgodba, največji Vatnajökull 

sega prav do morja. Prav to 
je fascinantno. V Alpah se 
moraš do ledenika povzpeti 
na nekaj tisoč metrov, tukaj 
ga gledaš z morske gladi-
ne. V ledeniški laguni Jokul-
saron plavajo male ledene 
gore. Po tej laguni se lah-
ko pelješ s posebno ladjo, ki 
ima kolesa, in se nekaj časa 
voziš po zemlji, potem zavi-
je v laguno in pluješ. V mag-
mi obstajajo celo jame. Če 
se povzpneš malo više, trava 
preide v alpsko cvetje. Pre-
poznala sem kar nekaj cvet-
lic – materino dušico, alpsko 
veleso, hribsko reso, srčno 
moč, lupinusi so tako povsod 
in povsod raste tudi rabarba-
ra in seveda islandski lišaj. 
Ko sva se vozila po severu, od 

Husavika preko Myvatna do 
največjih slapov, gejzirjev in 
fumarol, se je dan že nagibal 
sedmi uri in sama sebi pra-
vim, ne morem več »konzu-
mirati« toliko različnih stva-
ri v enem dnevu. Kot zdrav-
niku ni treba preboleti vseh 
bolezni, da bi jih znal poz-
draviti, tudi geografu ni pot-
reben ogled celega sveta, da 
bi znal razložiti, kako je nas-
tal. Ko pa nekaj vidiš, je spo-
znanje in razlaga drugačna. 
Imela sva srečo in opazova-
la polnočno sonce. Na 66,3° 
severne geografske širine, 
v vasi Kopasker in še malo 
naprej sva 19. junija občudo-
vala sonce, ki ni padlo v mor-
je. Ob polnoči je bilo tako 
svetlo, da si lahko bral.

Islandija (6)

NARAVNE LEPOTE ISLANDIJE

Dettifoss: najbolj vodnat slap v Evropi (na sliki zgornji slap)

Godafoss ima pomembno vlogo v sagah.

Ledeniška laguna Jokulsarlon in plavajoči led

Myvatn 

Ne rabim zlata,
ne rabim rubinov, 
ne rabim milijonov. 

Rabim le tvoj objem, 
da ob strani mi stojiš,
rabim le iskrenost  
in podporo. 

Ko vse to mi daš,
takrat sem srečna. 

Ne rabim
dragih večerij in oblek,
rabim pa tvojo ljubezen, 
iskreno ljubezen,
ki nikoli ne mine. 

Vse ostalo je le kup šare, 
vse ostalo me ne gane. 

Gane me le tvoja ljubezen 
in besede rad te imam.

Ne rabim

PESMI MLADIH

Lea Lukanec

V resnici ne potrebujemo veliko stvari, še najmanj tiste, 
ki se jih lahko kupi z denarjem. Najbolj vredne stvari so 
skrite v objemu, v poljubu in v besedah rad te imam. 
Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

Mateja Rant

V 
vseh sloven-
skih osnovnih 
šolah so prete-
kli ponedeljek 
začeli novo bral-

no leto in tako z branjem 
počastili dan zlatih knjig, 

17. september, ki ga zazna-
mujemo v spomin na dan 
rojstva in smrti Franceta 
Bevka. Na ta dan so v Druš-
tvu Bralna značka Sloveni-
je v sodelovanju s podjet-
jem Hofer v osnovnih šolah 
po Sloveniji prvošolcem 
razdelili slikanice Kako je 
gospod Feliks tekmoval s 

kolesom Petra Svetine in 
ilustratorke Ane Razpotnik 
Donati.

Slikanico, ki so jo razdeli-
li med slovenske osnovno-
šolce, so natisnili v 26 tisoč 
izvodih. Pri branju za bralno 
značko po podatkih Druš-
tva Bralna značka Sloveni-
je sicer vsako leto sodeluje 

okrog 140 tisoč mladih bral-
cev oziroma okrog dve tret-
jini slovenskih osnovnošol-
cev. Vsako leto se tako nabe-
re za več kot pol milijona 
prebranih knjig, v zadnjih 
štirinajstih letih pa so raz-
delili že 212 tisoč darilnih 
slikanic zbirke Zlata bralka, 
zlati bralec.

KNJIGA ZA PRVOŠOLCE
Pri Društvu Bralna značka Slovenije so tudi letos ob podpori sponzorjev in Javne agencije za knjigo vse 
prvošolce obdarili s slikanico Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom.

Čarobni dan v Arboretumu Volčji potok, ki so ga morali 
zaradi slabe vremenske napovedi večkrat prestaviti, bodo 
zdaj pripravili v nedeljo, 1. oktobra. Kot poudarjajo orga-
nizatorji, gre za največji družinski dogodek v Sloveniji, saj 
vsako leto privabi več kot dvajset tisoč obiskovalcev. Na 
deset hektarjev veliki površini se bodo otroci in njihovi 
starši od 10. do 18. ure tudi tokrat lahko zabavali ob števil-
nih ustvarjalnih, plesnih, športnih in drugih delavnicah, 
medtem ko bodo za dobro vzdušje na Čarobnem odru 
skrbeli slovenski glasbeniki, med njimi Rok'n'band, Nuša 
Derenda, Omar Naber, Trkaj in drugi.

Čarobni dan v Arboretumu

Evropskemu tednu mobilnosti so se učenci OŠ Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica pod sloganom Kolesarim in 
pomagam pridružili s kolesarsko obarvanim dnem. Lokal-
no kolesarsko akcijo Kolesarski izziv za ambasadorje var-
nega kolesarjenja je spodbudil program Varno na kolesu. 
S skupino učencev so se po besedah mentorice Monike 
Zupanc iz OŠ Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica s 
kolesi po kolesarski stezi odpravili iz Bohinjske Bistrice do 
Ribčevega Laza, kjer so se srečali z učenci iz podružnične 
šole iz Srednje vasi. »Izpeljali smo nekaj družabnih iger 
in tako krepili vezi med starejšimi in mlajšimi učenci,« 
je pojasnila Monika Zupanc in dodala, da so s starejšimi 
učenci obiskali tudi Staneta Klemenca, ki jim je predstavil 
svoj leseni čoln – deblak, s katerim so celo zaveslali po 
Bohinjskem jezeru. Na izletu so jih spremljali kolesarji iz 
Kolesarke zveze Slovenije. 

Kolesarsko obarvan dan

V Osnovni šoli Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica so 
pretekli teden pripravili kolesarski dan. / Foto: arhiv organizatorja
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sudoku_LAZJI_17_77
NALOGA

7 3 4 9 1
1 7 2

6 5 7 8
2 4 9 3 8

1 3
3 5 4 6 9

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

sudoku_LAZJI_17_77

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_77
NALOGA

5 3 4 2
5 9

8 7
1 7 9

7 9 4 3 1 5
8 9 6

2 5
8 1

4 8 2 1

sudoku_TEŽJI_17_77

REŠITEV

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

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_77
NALOGA

5342
59

87
179

794315
896

25
81

4821

sudoku_TEŽJI_17_77

REŠITEV

531786942
724519863
698342715
165278439
279463158
843195276
912634587
357821694
486957321

sudoku_LAZJI_17_77
NALOGA

73491
172

6578
24938

13
35469

9245
468
13824

sudoku_LAZJI_17_77

REŠITEV

738429561
541836792
962517483
214695378
679183245
385742619
893274156
426951837
157368924

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 27. 9.
17.00, 20.20 KINGSMAN: ZLATI KROG
19.30 SPET DOMA
19.00 VIKTORIJA IN ABDUL
21.00 SLEDI V SNEGU
15.30, 17.10, 18.45 KOŠARKAR NAJ BO
21.15 TISTO
15.40 TRD OREH 2, sinhro.
17.20 PARIZ LAHKO POČAKA
15.20 JAZ, BARABA 3, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 27. 9.
17.10, 18.30, 20.00 KINGSMAN: 
ZLATI KROG
17.00 KOŠARKAR NAJ BO
15.50, 20.20 VIKTORIJA IN ABDUL
18.50 SLEDI V SNEGU
21.10 LOGANOVI SREČNEŽI
18.20, 20.50 SPET DOMA

18.10, 21.00 TISTO
16.30 TRD OREH 2, sinhro.
16.20 JAZ, BARABA 3, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 27. 9.
20.00 BRAVO!

Četrtek, 28. 9.
20.00 BORG VS. MCENROE

Petek, 29. 9.
18.00 AMERIŠKI MORILEC
20.15 RUDAR

Sobota, 30. 9.
16.00 LEGO NINJAGO FILM
18.00 RUDAR
20.00 AMERIŠKI MORILEC

Nedelja, 1. 10.
16.00 LEGO NINJAGO FILM
18.00 BORG VS. MCENROE
20.00 MATI!

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
26. 9. 

10/16 °C

Nedelja 
1. 10.

6/15 °C

Sreda 
27. 9. 

Četrtek
28. 9. 

Petek
29. 9. 

Sobota
30. 9.

11/18 °C 9/17 °C 9/19 °C 5/14 °C

Ponedeljek 
2. 10.

Torek
3. 10.

Sreda
4. 10.

Četrtek
5. 10.

7/15 °C 8/16 °C 8/17 °C 8/18 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

26. 9. tor. Justina 6.54 18.52

27. 9. sre. Kozma, Damijan 6.55 18.50

28. 9. čet. Venčeslav 6.56 18.48

29. 9. pet. Mihael 6.58 18.46

30. 9. sob. Sonja 6.59 18.44

1. 10. ned. Julija 7.00 18.42

2. 10. pon. Bogumil 7.02 18.40

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 39 novih prebi-
valcev. V Kranju se je rodilo 11 deklic in 10 dečkov. Najla-
žja in najtežja sta bili deklici – prvi je tehtnica pokazala 
2610, drugi pa 4010 gramov. Na Jesenicah je svoja pljuč-
ka prvič preizkusilo 10 dečkov in 8 deklic. Najtežji je bil 
deček s 4050 grami, najlažja pa deklica z 2879 grami 
porodne teže.

Novorojenčki

Na Bledu so se 16. septembra 2017 poročili Matjaž Satler 
in Anja Ropret ter Marko Korošec in Nina Ferjan, v Pred-
dvoru Tine Remec in Maša Jeraj, na Brdu pri Kranju Borut 
Črešnik in Silva Domić, na Šmarjetni gori pa Aleš Peternel 
in Tina Kepic.

Mladoporočenci

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Samo Lesjak

N
a odprtju je v 
uvodu vse obi-
skovalce, ki so 
napolnili Pav-
linovo galerijo, 

toplo pozdravila predsednica 
domačega likovnega društva 
Naklo Alojzija Murn. Vodil-
ni motiv razstavljenih sli-
karskih del je razgiban gor-
ski svet. Večina slik je nam-
reč rezultat dela trinajstih sli-
karjev tradicionalne tridnev-
ne likovne kolonije na idili-
čni planini Konjščica. Leto-
šnje jubilejne kolonije, že 

petnajste po vrsti, so se ude-
ležili ustvarjalke in ustvar-
jalci iz društev KUD Sava, 
Tržiški likovniki, Preddvor-
ski samorastniki, Likovne-
ga društva Naklo in drugih: 
Vinko Bogataj, Marjan Bur-
ja, Lojze Dežman, Francka 
Globočnik, Martin Goriča-
nec, Alojzija Murn, Metod 
Prašnikar, Zdravko Purgar, 
Branko Škofic, Lojze Štirn, 
Slavica Štirn, Jože Valenčič 
in Izidor Vrhovnik.

Vse dosedanje kolonije 
je organiziral gospod Jože 
Valenčič, ki ga mnogi poz-
najo kot nekdanjega vrhun-
skega kolesarja, danes pa se 
predstavlja kot uspešen sli-
kar, pesnik in recitator. Tako 

je tokrat recitiral sonete lite-
rarnih klasikov, ki jim je ob 
bok postavil svoj sonet Slika 
za Simono. V pestrem glas-
benem programu se je pred-
stavil mladi harmonikar Jer-
nej Poklukar s skladbo O 
treh planikah, skupaj s Fra-
netom Markom pa jima je z 
Avsenikovo na Golici uspe-
lo pričarati veselo in pristno 
planšarsko vzdušje.

Od odprtja lanskega 30. 
septembra je Pavlinova gale-
rija gostila že sedem razstav, 
tokratna bo na ogled do sre-
dine oktobra. Kot je sklenila 
Alojzija Murn: »Ustvarjanje 
sprošča, pomirja in osreču-
je. Likovno delo ostane – je 
trajna dobrina.«

V OBJEMU NARAVE
Kulturno druženje odprtja razstave V objemu narave v Pavlinovi galeriji v Naklem so obogatili tudi 
glasbeni nastopi, ki so poskrbeli za prešerno vzdušje številnih obiskovalcev.

Za izvrstno vzdušje so poskrbeli tudi ubrani glasbeni nastopi. / Foto: Damijan Janežič (arhiv dogodka)

Jože Valenčič je obogatil večer z recitali; da je vse potekalo 
gladko, pa je skrbela Alojzija Murn. / Foto: Damijan Janežič (arhiv dogodka)

Škofja Loka – V soboto, 30. septembra, bo ob 20. uri v 
Rdeči ostrigi dogodek Kulturbla, in sicer v okviru projek-
ta Misel ustvarja smisel. Gre za umetniško-izobraževalni 
projekt, namenjen mladim v Škofji Loki, ki se želijo kul-
turno udejstvovati, a za to pogosto ne najdejo priložno-
sti oziroma primerne platforme. Ustvarjalce povezuje, 
usmerja, izobražuje, jim nudi teoretsko in praktično pod-
poro ter skozi celoten proces spodbuja in razvija kritično 
misel, ki presega okvir čiste umetnosti. V ta namen bodo 
ustvarili pogoje za učenje, sodelovanje in ustvarjanje bolj 
ali manj izkušenih mladih ustvarjalcev, ti procesi pa bodo 
vodili do končnih izdelkov, ki bodo tudi predstavljeni jav-
nosti. Glavne aktivnosti bodo obsegale ustvarjalne umet-
niške krožke, kulturne večere, izdelovanje publikacije 
Misel ustvarja smisel in Revije nič.

Misel ustvari smisel

Kranj – V torek, 26. septembra, bo ob 20. uri v Layerjevi 
hiši koncert italijanske indie-rokerske zasedbe Any Other. 
V četrtek bo ob 20. uri nastopil džez band Fun - keys, v 
petek pa bo ob 20. uri dobrodelni koncert Severe Gjurin 
in Miha Krakerja.

Koncerti v Layerjevi hiši

Kranj – V soboto, 30. septembra, bo ob 21. uri koncertni 
večer nove klubske sezone kranjskega Bazena z nastopi 
skupin Mi2, San Di Ego in Attic Mist.

Odprtje Bazena z Mi2, San Di Ego in Attic Mist

Kranj – V soboto, 30. septembra, bo ob 21. uri v Klubaru 
koncert dua Ajd čao.

Ajd čao na večerih z okusom
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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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Urša Peternel

N
a deževno sep-
tembrsko nede-
ljo se nas je 
zbralo kar 91, 
kar štiri gene-

racije. Prišli smo vsi Trevni, 
tisti, ki se tako še pišejo, in 
pa drugi Trevni, ki smo zdaj 
že izgubili ta priimek, veči-
na zaradi poroke. Srečanje še 
živečih bratrancev in sestri-
čen, njihovih otrok, vnukov 
in pravnukov je bilo nadvse 

prijetno, predvsem pa pri-
srčno,« je o nedavnem dru-
žinskem srečanju v Ribnem 
povedala Marjana Burja, 
rojena Treven. Družina Tre-
vnovih izvira s Slovenskega 
Javornika. Mama Antonija 
je bila iz Lipnice pri Kamni 
Gorici, ata Janez pa je prišel 
iz Poljanske doline, iz Sovod-
nja. Bil je industrijski zidar in 
je delal pri pečeh v Trebežu. 
Mama je imela v domači hiši 
trgovino z mešanim blagom. 
Imela sta deset otrok: Mil-
ko, Venclja, Pavlo, Janeza, 

Ivanko, Tončko, Franceta, 
Pepco, Elo (ki je kot parti-
zanka Rustja padla v jeseniš-
kih rovtih leta 1945) in Cilko. 
Med drugo svetovno vojno je 
bila družina izseljena v Nem-
čijo, po vojni pa so se vrnili v 
izpraznjen dom. A začeli so 
znova in ostali zelo povezani, 
vsi otroci so si hiše sezidali na 
domači zemlji okoli staršev, 
razen Ivanke, ki se je poroči-
la v Maribor. Tako so se prav 
vsak dan zbirali in družili na 
domači klopci pod medeno 
hruško, ki so jo imenovali 

»prehdurnica«, ker je ras-
la pred 'durmi'. Danes nih-
če od desetih otrok ni več živ, 
a rodbino Treven nadaljujejo 
njihovi otroci, vnuki in pra-
vnuki. Pred petnajstimi leti 
so pripravili prvo družinsko 
srečanje v domači hiši na Slo-
venskem Javorniku, letos pa 
so se srečali ponovno. Kot je 
povedala Marjana Burja, se je 
veliko mladih potomcev Tre-
vnov na srečanju prvič videlo. 
Stike bodo ohranili in se tudi 
ponovno srečali, so si oblju-
bili.

ZBRALI SO SE TREVNOVI
Na srečanju se je zbralo kar enaindevetdeset članov družine Treven, ki izvira s Slovenskega Javornika.

Trevnovi na družinskem srečanju / Foto: družinski arhiv

Pred kratkim sta v zakonski stan skočila urednica spletne 
izdaje Gorenjskega glasa Ana Volčjak in Robi Aleksić. Po 
slabih treh letih zveze sta se poročila v sredo, 13. septem-
bra, v Žigonovi hiši v Škofji Loki pred županom Mihom 
Ješetom. Že pred časom sta razmišljala, da bi se nekega 
dne poročila, a na kakšni topli tropski plaži, saj oba rada 
potujeta, kar pa je sedaj težko izvedljivo – pred pol leta sta 
namreč postala starša malemu Oskarju. Da ne bi s poro-
ko preveč odlašala, sta se zelo na hitro odločila za ta korak 
in že dva tedna kasneje sta bila poročena. Večje priprave 
niso bile potrebne, saj je civilni obred potekal v ožjem 
družinskem krogu, zgolj ob prisotnosti njunega sina ter 
seveda prič – ženinovega očeta Slavka Aleksića in neve-
stine mame Marije Volčjak, sicer direktorice Gorenjskega 
glasa. Poroki je v istem tednu sledil še Oskarjev krst. Mla-
doporočenca iz Virmaš pri Škofji Loki sta izvedbo tega 
obreda zaupala župniku Alojzu Snoju iz Stare Loke. Tam je 
namreč Robi pred leti služil civilni vojaški rok, prijateljstvo 
z župnikom Snojem pa se je ohranilo vse do danes. Ana in 
Robi razmišljata, da se bosta spomladi v Crngrobu poro-
čila še cerkveno, prav tako pred starološkim župnikom, 
nato pa pripravila piknik za prijatelje, s katerim bi obenem 
praznovali še Oskarjev prvi rojstni dan. Veselita se tudi že 
potovanja v tople kraje, ki je poročno darilo Anine mame 
in ga bo mlada družina izkoristila prihodnje leto. 

V istem tednu poroka in krst

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

Tokrat se bomo malo bolj 
posvetili karti Nesreča. Že 
samo ime oziroma naziv 
karte nas prestraši in eno-
stavno se takoj zablokiramo 
ob pogledu nanjo. Seveda je 
tudi tukaj največ odvisno od 
ostalih kart, ki so v bližini. 
Če so te slabe in negativne, 
postane nesreča še večja. 
Med drugim v tej karti lahko 
vidimo vse naravne katastro-
fe, na primer poplave, plazo-
ve, potrese, požare … Lahko 
predstavlja poklic osebe, na 
primer gasilec, ali pa mor-
da nekoga, katerega naloga 
je, da preprečuje negativne 
sile. Na karti vidimo požar 
in osebo, ki rešuje otroka 
iz požara. Se pravi pomeni 
reševanje neke zadeve. Ali je 
uspešno, nam pomagajo pri 
razlagi karte, ki so poleg nje. 
Gasilca imata na glavi čelado, 
kar nam pove, da se določe-
ne stvari skrivajo in so lahko 
očem nevidne. Treba je vklo-
piti znak za previdnost. Lahko 
je samo opozorilo pred dolo-
čenimi ljudmi, ki jim ne gre 
zaupati. Naivnost in dobro 
srce nas lahko veliko staneta 

in škode se ne bo dalo popra-
viti. Če pa že, pa bo prisotnih 
veliko preprek in potrebnega 
bo zelo veliko časa. Rumena 
barva je že sama po sebi znak 
za previdnost. Črna barva 
prinaša skrivnosti in zašči-
to. Nesreča je lahko v obliki 
nesreče na cesti, na primer v 
avtu, ali pri športu, sprehodu 
oziroma kaj drugega. To kar-
to lahko popolnoma izniči le 
karta Sreča. Božje oko jo lah-
ko samo omili. V najboljšem 
primeru nam ta karta lahko 
prinaša neko slabo obdobje, 
ko smo odveč tudi sami sebi. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževanja« 
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

»Zahtevek delodajalca«

Spoštovana ga. Tanja, že 
velikokrat ste mi pomagali 
in zopet sem v stiski in upam 
na vaš odgovor. Zanima me, 
kako bom uspešna pri doka-
zovanju, da zahtevek deloda-
jalca nima osnove, in zanima 
me, ali bo temu pisanju sledila 
obravnava in zaslišanje prič. 
Če bo zaslišanje, vas prosim, 
da poveste, kdaj bo. Pa še 
mama naj bi šla na operacijo 
kolka in me zanima, kdaj bi 
to bilo in kakšne težave me 
čakajo po operaciji in tudi ali 
bo po operaciji kaj bolje hodi-
la. Rada bi videla, da bi jo vzeli 
po operaciji na rehabilitacijo. 
Zasula sem vas z veliko vpra-
šanji. Želim vam vse dobro in 
da bi nas še vedno razveselje-
vali z vašo energijo. Zelo sem 
vam hvaležna za vse odgovo-
re, ki sem jih prejela od vas.

Kot je videti, boste pri doka-
zovanju uspešni, in prav je, 
da ste se tako odločili. Sledi-
la bo obravnava, kot tudi pri-
čakujete, in zaslišanje prič. 
Težko verjamem, da se bo 
vse to dogajalo še v tem letu, 
raje pričakujte, da se zadeva 
odvija in zaključi v nasled-
njem letu, na primer pred 
poletjem. Ne smete izgubiti 
upanja in volje, prepričana 
sem, da se kompletna zade-
va rešuje vam v korist. Sodni 
mlini meljejo počasi, a mora-
te biti vztrajni in čim bolj mir-
ni. Mama ima operacijo še v 
tem letu in odločitev za to 
je dobra, saj bo po posegu 
veliko lažje hodila in izbolj-
šala se ji bo splošna telesna 
aktivnost. V kartah je vide-
ti, da bo dobila okrevanje v 
zdravilišču. Obdobje, ki sle-
di posegu, bo za vas res kar 
naporno, a na koncu se vse 

poplača. Hvala vam za lepe 
želje in spodbudne besede. 
Srečno.

»Vrtnica«

Zanima me za zdravje zame, 
za hčer in dva sinova. Ali bo 
finančno stanje kdaj kaj bolj-
še? Zanima me tudi za srednjo 
vnukinjo, ali bo ostala s tre-
nutnim partnerjem ali ima že 
novo ljubezen ter če se bo kdaj 
vrnila domov. Ali bo sin ostal 
v istem domu, kot je sedaj, ali 
ga bo zamenjal? Že vnaprej se 
lepo zahvaljujem za odgovore.

Zelo lep je občutek, da mojo 
rubriko spremljajo vse gene-
racije, tako mlade kot starej-
še. Vsem vam je skupno, da 
vas zanima prihodnost in 
kaj napovedujejo moje kar-
te. Zakaj si ne bi polepšali 
trenutkov z dobrimi obeti ali 

pa se izognili slabim stva-
rem, če se jim lahko. Glede 
zdravja ne vidim ničesar 
posebnega oziroma ne sla-
bega. Hči je precej obre-
menjena in pod stalnim 
stresom, a kmalu prihaja v 
dobro obdobje. Vaše zdrav-
je je glede na situacijo še kar 
v redu in ni treba, da vas je 
strah. Radi skrbite za druge 
in to vas drži pokonci. Z nas-
lednjim letom se bodo izbo-
ljšale finance. Vnukinja je 
na samem začetku nove lju-
bezni in končno je spoznala 
osebo, ob kateri bo srečna 
in resnično ljubljena. Čez 
čas se bo vrnila domov in si 
ustvarila družino. Sinu se v 
roku pol leta obeta selitev in 
veliko zadovoljstvo. Tudi na 
področju dela in službe ima 
videti pozitivne spremem-
be. Lepo vas pozdravljam in 
vam želim vse dobro.
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1.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW GOLF 

2.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW POLO 

3. nagrada: poklanja Gorenjski glas 

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenihpolj invpisanovkupon izkrižanke
pošljitedosrede,11.oktobra2017,naGorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve
lahkooddatetudivnabiralnikGorenjskegaglasa
predposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.

Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj
Delavskacesta4,4000KranjITel.:042700200
www.avtohisavrtac.si

FINANCIR
ANJE

PRIHRANKI

FANTASTIČNA 

PONUDBA,  
KI JE NE 

MOREMO 
SKRITI!

Dober razlog za iskanje!
Kdor išče, ta najde fantastično ponudbo vozil Volkswagen. Prihranek do 5.800 EUR*, 
bon za financiranje 1.000 EUR** in bon za nakup zimskih pnevmatik do 500 EUR***. 
Fantastična ponudba velja za modele: up!, Golf, Golf Sportsvan, Beetle, Jetta, Touran, 
Caddy, Passat, Tiguan, Arteon, Sharan in Multivan. Več na www.volkswagen.si.

Obiščite nas in poiščite svoj novi Volkswagen!

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 188−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,2−4,2 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0629−0 g/km. 
Število delcev: 0,024−0 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Akcija »Fantastična ponudba« velja za osebna vozila Volkswagen, razen za model novi Polo in Touareg ter električna in 
hibridna vozila. *Višina prihranka je odvisna od modela. **Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR 
z DDV velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in permanentnega Porsche 
kasko zavarovanja vozila preko Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia 
pod pogoji akcije VWBONJES17. Več na www.porscheleasing.si. ***Višina bona je odvisna od modela in velja za nakup zimskih 
pnevmatik iz zimske ponudbe dopolnilne opreme Volkswagen. Pogoj za pridobitev bona za financiranje in bona za pnevmatike je 
kartica zvestobe Vokswagen Card, ki jo lahko brezplačno naročite pri pooblaščenem trgovcu ali serviserju Volkswagen ali na 
spletni strani www.porsche-group-card.si. Akcija traja do 30. 11. 2017. Slike so simbolne.
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Po hudem potresu v Mehiki, kjer je bilo 
po uradnih podatkih več kot dvesto žrtev, 
se je odzvala igralka Salma Hayek (51) in 
darovala sto tisoč dolarjev ter pozvala 
ljudi po svetu, da darujejo pomoči potre-
bnim. Igralka, ki je odraščala v Mehiki, 

je razkrila, da je nekoč tudi sama preživela hud potres v 
Mehiki, kjer je bilo na tisoče žrtev. »Bilo je grozljivo,« je 
dodala. Potres pa je prizadel tudi družino Eve Longoria, 
vendar so po njenih besedah vsi že na varnem.

Salma darovala žrtvam potresa v Mehiki

Kate Walsh (49), ki je v seriji  Talenti v 
belem igrala vlogo zdravnice  Addison 
Montgomery, so pred dvema letoma 
odkrili ogromen tumor na možganih. 
Kot pravi, je bila zelo izčrpana, povesila 
pa se ji je celotna desna stran telesa. Ko 

ni mogla dokončati stavka in ni našla določene besede, je 
vedela, da je bolna. Tumor se je k sreči izkazal za benig-
nega. Igralka je uspešno prestala operacijo, tumor pa so 
ji uspeli v celoti odstraniti.

Kate Walsh premagala hudo bolezen

Dvajsetletni novozelandski igralec KJ 
APA, znan po vlogi v seriji Riverdale, je 
po napornem štirinajsturnem snemanju 
omenjene serije zaspal za volanom in 
povzročil prometno nesrečo. Igralec je 
bil odpeljan v bolnišnico na opazovanje, 

sicer pa je dobil le nekaj manjših poškodb. V nesreči ni 
bilo soudeležencev, njegov avto pa je po poročanju The 
Hollywood Reporterja popolnoma uničen.

Igralec zaspal za volanom

Potem ko je Kim Kardashian javnosti 
sporočila, da s pomočjo nadomestne 
matere pričakuje tretjega otroka, je sedaj 
v javnosti izbruhnila novica o nosečnosti 
njene dvajsetletne sestre Kylie Jenner. Ta 
naj bi bila že v četrtem mesecu, otrokov 

oče pa je raper Travis Scott (25), s katerim se Kylie videva 
od aprila, ko se je razšla s Taygo. Slednji je na družabnem 
omrežju že objavil, da je on otrokov oče, vendar posnetek 
kmalu izbrisal.

Noseča tudi najmlajša izmed sester Kardashian

VRTIMO GLOBUS

A. Se., A. Š.

S
ejem v Mengšu 
oziroma Mihaelov 
sejem je minuli 
konec tedna pope-
stril dogajanje v 

občini. Zabave željni obis-
kovalci so si lahko dali duš-
ka že v petek zvečer, ko so jih 
zabavali Mambo Kings ter 
Petkova pumpa in Johny DJ. 
V šotoru na igrišču ob Pšati 
pa tudi v soboto in nedeljo ni 
bilo nič manj pestro.

Uradno odprtje sejma je 
potekalo v soboto dopoldne. 
Letošnje je bilo še posebno 
slovesno, saj organizator 
Kulturno društvo Mihaelov 
sejem obeležuje dvajsetlet-
nico delovanja, sejem pa je 

potekal v svoji 25. izvedbi. 
Kot vedno so obiskovalci na 
stojnicah lahko izbirali med 
izdelki domače in umetnos-
tne obrti ter drugimi dobro-
tami. Že dopoldne so pote-
kali nastopi mladih talenti-
ranih glasbenikov, nastopi-
la je folklorna skupina KD 
Svoboda iz Mengša, večer 
pa sta sklenila Kvintet slo-
venskih deklet in ansambel 
Novi spomini. 

Po sončnem in toplem 
sobotnem dnevu je bila 
nedelja organizatorjem 
nekoliko manj naklonjena, 
a program zaradi tega ni bil 
nič manj pester. Po tradici-
onalni jutranji maši so nas-
topili Kvatropirci, manjkali 
pa niso niti Slovenski muzi-
kantje. Popoldne je sledil 

tradicionalni nastop Men-
geške godbe, jubilejni sejem 
pa so sklenili fantje in dekle-
ta iz ansambla Kerlci.

S skednja v Kovorju pa 
se je minuli petek razlegala 
country glasba. Plesna sku-
pina skupina Country ritem, 
ki deluje pod okriljem Kul-
turnega društva sv. Jane-
za Krstnika Kovor, je nam-
reč priredila prvi Country 
večer, na katerem so gosti-
li tudi legendarnega glas-
benika Rafka Irgoliča. Ske-
denj, ki je bil ravno pravš-
nji ambient za takšen dogo-
dek, je bil poln; ob country 
glasbi, plesu in humorju je 
uživalo okoli 150 obiskoval-
cev. »Z odzivom smo bile 
zelo zadovoljne. Občinstvo 
je bilo čudovito, prav tako 

nastopajoči, tako da je bilo 
vzdušje krasno,« je pove-
dala Beti Bitežnik iz skupi-
ne Country ritem, ki jo ses-
tavlja deset plesalk iz Trži-
ča in Kranja. Poleg njih so 
zaplesale tudi tržiške Coun-
try babice, kitaristi Glasbene 
šole Svarun so izvedli nekaj 
skladb, prav tako tudi Nika 
Praprotnik iz Stražišča pri 
Kranju, ki igra klavir. Meša-
ni pevski zbor Kres je večer 
obogatil z rožanskima pes-
mima, za humor pa sta pos-
krbela David Ahačič in Boris 
Kuburič iz Humoristične 
skupine Smeh. Nastopajoči 
so navdušili, prav posebne-
ga aplavza pa je bil deležen 
Irgolič z znanimi priredba-
mi, kot sta Moj črni konj in 
Jaham spet v Kolorado.

NA SEJMU IN COUNTRY VEČERU
Minuli konec tedna je potekal petindvajseti Sejem v Mengšu, ki je ob Pšato zopet privabil zabave 
in domačih dobrot željne obiskovalce. Bili smo še na Country večeru v Kovorju, kjer je nastopil tudi 
legendarni glasbenik Rafko Irgolič.

Članice Likovnega društva Mengeš s svojimi stvaritvami  Mengeška godba je stalnica na Mihaelovih sejmih. 

Članice Turističnega društva Mengeš so v narodnih nošah 
ponujale domače dobrote. / Foto: Aleš Senožetnik

Organizator zabavnega programa Aljaž Oberkrainer in 
nekdanji bobnar skupine Pop Design Damjan Tomažin 

Plesna skupina Country ritem v družbi legendarnega Rafka 
Irgoliča / Foto: Luka Rener 

Country večer v Kovorju je obogatil tudi Mešani pevski zbor 
Kres z izvedbo rožanskih pesmi. / Foto: Luka Rener 

Simpatični dekleti Maja Zadravec Šink in Kaja Poreber sta 
s sodelavci iz podjetja Toma prireditve skrbeli, da obisko-
valcem šotora zabave in glasbe na Mihaelovem sejmu v 
Mengšu ni ničesar manjkalo. / Foto: Aleš Senožetnik
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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

Na začetku šolskega leta 
starši hodimo na roditeljske 
sestanke in učitelji vabimo 
starše, pridite v šolo, z vašimi 
otroki se ukvarjamo. Ena od 
mojih deklet hodi na umetni-
ško gimnazijo. Tam je mate-
matika nujno zlo, pa vendar je 
na koncu matura povsem ena-
ka kot na splošni gimnaziji. V 
prvem letniku je prišla profeso-
rica matematike na roditeljski 
sestanek in staršem povedala, 
da je pač pri matematiki tre-
ba delati domače naloge in 
brez vaje ne bo šlo. Na koncu 
drugega letnika je imelo devet 
dijakov popravni izpit, štirje 
so se prepisali in eden je po-
navljal. Torej dokaz, da se jim 
lahko kaj zgodi in naj vzamejo 
stvar resno. V tretjem letniku 
mati na roditeljskem sestanku 
pravi, da se profesorica mate-
matike do dijakov vede nepri-
merno. Ko je hči nekaj vpraša-
la, ji je profesorica odgovorila, 
da to bi pa že morala znati 
in da ne bo razlagala še petič. 
Mislila sem, no, me prav za-
nima, kako se bo tole izteklo. 
Potem pove razredničarka, da 
pač poznajo profesorico, ki je 
že nekoliko starejša. Zagotovo 
je razložila trikrat na različne 
načine, in če petič dijak reče, 
da ne razume, ji ne moremo 
zameriti, če je odgovorila, da 
bi pač to že moral znati. V 
pretežno dekliškem razredu, 
kjer kar vre od klepetanja, je 
kaj čudnega, če učitelj ni vedno 
prijazen? Vsak učitelj ima go-
vorilne ure za dijake – eno uro 
na teden namenjeno njihovim 
neznankam in vprašanjem. 
Ali je dekle stopilo do profeso-
rice? Ne, ni. Ali je vprašala so-
šolca? Ne, ni. Ima vse naloge? 

Ne vem. Taki so bili mamini 
odgovori. Dragi starši, pred-
no pridete v šolo in izrazite 
nejevoljo nad učiteljem, pre-
verite, ali je otrok naredil vse, 
kar se od njega pričakuje, kar 
ima na razpolago. In potem 
pojdite direktno k dotičnemu 
profesorju skupaj z dijakom in 
se pogovorite z njim. Ni treba 
razredniku in še vsem drugim 
staršem razlagati svojih ob-
čutkov do nekega drugega pro-
fesorja. Vendar prej preverite 
pri otroku in preglejte, koliko 
vaj je naredil, koliko naloge je 
opravil, kolikokrat je izkoristil 
eno uro na teden, ki je name-
njena dijakom. Običajno di-
jaki tega ne izkoristijo in tudi 
vseh vaj in nalog ne opravijo. 
Med uro so radovedni, ko je 
pouka ali ure konec, radoved-
nosti tudi ni več. Prav dobro se 
mi je zdelo, da so bili vsi star-
ši na strani učitelja. Še več, 
mama drugega dijaka iz tega 
razreda je že hodila na taisto 
šolo k taisti učiteljici. Takoj v 
prvem soočenju z matematiko 
nam je povedala svojo zgodbo. 
Tudi tedaj je bila matematika 
trn v peti. Opravila je matu-
ro in študij ekonomije. Danes 
dela v računovodstvu. Med 
študijem ni imela nikoli težav 
z matematiko in profesorici je 
zelo hvaležna za znanje, ki ga 
je dobila. 

A ni čudno, straši se pogosto 
pritožujejo, celo podpisujejo pe-
ticije, nad učitelji, ki so zahtev-
ni in po njihovem pričakujejo 
preveč. Nikoli ali mnogo manj 
pogosto se pritožujejo nad uči-
telji, ki so preveč popustljivi in 
malo naučijo.

To bi pa že lahko znal
Janez Logar

»Najhujša bolezen na svetu 
ni gobavost ali tuberkuloza, 
temveč zavrženost, zapušče-
nost in pozabljenost. Največja 
revščina ni živeti s praznim 
želodcem, temveč to, da od ni-
kogar nisi ljubljen in zaželen.« 
Mati Terezija

Veliko ljudi bi bilo priprav-
ljenih polemizirati, kakšno 
težo ima ta citat. Izrekla ga je 
ženska, ki je vse življenje posve-
tila najbolj ubogim. Ko je preje-
la Nobelovo nagrado za mir, ji 
je nekdo rekel, za noben denar 
tega ne bi počel. In ona odgovo-
ri, za denar tudi jaz ne bi tega 
delala. V zahodnem svetu, kjer 
smo tudi mi, si težko predsta-
vljamo, da je lahko še kaj huj-
šega kot gobavost ali da je še 
kaj hujšega kot biti lačen. Na 
ti dve tegobi smo večinoma po-
zabili. Vsega imamo dovolj in 
celo preveč. Pa vendar aktivni 
del prebivalstva želi največkrat 
imeti več in več: večje zasluž-
ke, boljše avtomobile, novej-
še telefone, daljša potovanja, 
večje traktorje, nove parcele, 
več zabave, nove in moder-
no opremljene hiše … Kako 
to, da pozabljamo, da so to le 
sredstva za lažje življenje, ne 
pa cilj našega bivanja. Kako je 
mogoče, da nas materialni svet 
tako zlahka posrka vase. Tako 
zelo je mamljiv, da pozabimo, 
kje naj iščemo srečo in zado-
voljstvo za naš vsakdanjik. »… 
Ne vedel bi, kako se v strup 
prebrača vse, kar srce si sladke-
ga obeta …« Zdi se, da nam je 
srce padlo v denar, moč, slavo, 
imetje, ponašati se pred sode-
lavcem, sosedom, prijatelji. In 
vse to lahko v trenutku izgine.

Žal glavne stvari v življenju 
ugotovimo precej pozno. In še 

to največkrat in najbolj učin-
kovito preko lastnih napak, ki 
dejansko postajajo naše učite-
ljice. Tako ljudje v tretjem ži-
vljenjskem obdobju pogosto le 
zamahnejo z roko ob omembi 
novega in večjega avta, trite-
denskem potovanju v Ameriko 
ali nakupu še tretje parcele … 
Če modrost pride pozno, si jo 
vsaj želimo lahko prej. Morda 
nam bo dana. Priznajmo si, 
da je res prava katastrofa, ka-
dar smo zavrženi, zapuščeni 
in pozabljeni. V tihih dnevih 
samote ali v nočeh, ki jih noče 
biti konec, se zavedamo, kako 
čudno in prevarantsko moč 
imajo materialne dobrine, 
kadar nismo ljubljeni in od 
nikogar zaželeni. Zato lahko 
mirno zapišemo, da imata 
materialno blagostanje in vi-
sok življenjski standard smisel 
le, kadar nam uspe ustvariti 
lastno notranje zadovoljstvo. 
To bo prišlo samo takrat, ko 
se bomo počutili varne in za-
želene. Velika pa je skušnjava, 
da nam to varnost da samo 
denar. Notranje zadovoljstvo 
se nam bo krepilo, ko nam bo 
uspelo navezati varne stike z 
ljudmi, ki jih imamo radi. Var-
ne se bomo počutili, ko bomo 
brezpogojno ljubili sebe in ko 
bomo brezpogojno ljubili tudi 
druge. Tedaj bomo lahko na-
redili veliko dobrega. Prepreke 
med ljudmi nikoli niso materi-
alnega značaja. Vsi mi imamo 
moč, da si podarjamo ljublje-
nost, zaželenost, sprejetost, rad 
sem s teboj. To so naši največji 
notranji svetovi.

Po čem večno hrepenimo

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z vlivanci, lovska pečenka, njoki, 
endivija z jajcem, jabolčni pečenjak; večerja: mrzla pečenka, 
sir, paradižnik, čebulni kruh
Ponedeljek – kosilo: polpeti iz sesekljane kuhane govedine in 
zelenjave, pražen krompir, zeljna solata s fižolom, grozdje; 
večerja: špinačne omlete, jogurt, drobno pecivo
Torek – kosilo: cvetačna juha, kuhani drobnjakovi štruklji s 
skuto, kislo mleko, slano pecivo; večerja: postrvi po tržaško, 
paradižnikova solata z oljkami, koruzni kruh
Sreda – kosilo: zeljna juha, špageti po bolonjsko, pečene pa-
prike, paradižnik; večerja: jajčevci v smetani, toast, fige ali 
drobno pecivo
Četrtek – kosilo: močnikova juha, z mesom in rižem polnjene 
bučke v paradižnikovi omaki, pire krompir, grozdje; večerja: 
hrenovke, ovite s slanino, na žaru, okisan krompir, kruh
Petek – kosilo: korenjeva kremna juha s kroglicami, fileji skuše 
na žaru, blitva s krompirjem, melona; večerja: ocvrte marele 
oziroma dežnikarice, endivija s krompirjem, sadni puding
Sobota – kosilo: gobova juha, prsi piščanca s pršutom in sirom 
po pariško, kuhana zelenjava, mafini z bananami; večerja: 
narezek s pršutom, siri, melono in grozdjem

Jabolčni pečenjak 

Potrebujemo: 1 liter mleka, 5 rumenjakov, 50 dag moke, sol, 5 
beljakov; 1 kg jabolk, sladkor in cimet po okusu, 2 žlici ruma, 
12 dag masla, sladkor za posip.
Mleko razžvrkljamo z rumenjaki, moko in soljo ter primešamo 
trd sneg. To testo vlijemo na razbeljeno maslo, potresemo z na 
kocke narezanimi jabolki, ki smo jih prej posuli s sladkorjem 
in pokapali z rumom. Pečenjak spečemo v srednje vroči pečici 
in še vročega potresemo s sladkorjem v prahu.

Jajčevci v smetani

Potrebujemo: 700 g jajčevcev, sol, malo moke, olje za peko; 
preliv: 2 dl kisle smetane, 2 dl navadnega jogurta, 1 strok 
česna, po malo rožmarina in timijana, sol.
Jajčevce razrežemo na pol cm debele kolobarje, jih osolimo, 
naložimo v skledo, pokrijemo in pustimo vsaj eno uro, da 
spustijo vodo. Nato jih stisnemo, odcedimo, osušimo na pa-
pirnatih brisačkah, povaljamo v moki in z obeh strani opečemo 
na vročem olju v ponvi. Pečene polagamo na papirne krpe, 
da popijejo maščobo. Nato damo rezine jajčevcev v solatno 
skledo, jih polijemo s prelivom iz smetane, jogurta in zelišč ter 
česna. Dobro premešamo in za 1 uro postavimo v hladilnik, 
da se sestavine prepoje.

Gobova juha in obložene marele
Po vseh objavljenih slikah 

na družbenih omrežjih se 
zdi, da zadnje dni vlada prava 
gobja evforija, in tudi v goz-
du srečavam ljudi, ki jih dru-
gače ne bi. Prav je tako. Se-
daj je čas gob, sedaj rastejo in 
sedaj je čas, da se jih najemo 
in ne kupujemo raznih prib-
ližkov domačim gobam. Za-
kaj se ne bi pogreli z domačo 
gobovo juho ali pripravili ma-
rel (dežnikaric) še na kakšen 
drug način, in ne na ocvrti.

Za pripravo gobove juhe 
potrebujemo: 0,5 kg jurčk-
ov ali drugih gob, 3 srednje 
velike krompirja, 1 čebu-
lo, 4 stroke česna, 2 lovorje-
va lista, pol žličke kumine, 
1 šopek peteršilja, sol in po-
per, 1 žlico olja, 1 liter vode.

Gobe očistimo in jih na-
režemo na manjše koc-
ke. Krompir olupimo in ga 
prav tako narežemo na koc-
ke. Čebulo in česen olupi-
mo, nasekljamo ter prepra-
žimo na žlici olja. Doda-
mo pripravljene gobe in 
krompir. Vse skupaj na hit-
ro prepražimo in zalijemo 
z enim litrom vode. Doda-
mo lovorjev list in kumino. 
Kuhamo, dokler krompir 
ne postane mehak. V juho 
vmešamo nasekljan peter-
šilj. Po okusu posolimo in 
popramo ter kuhamo še 5 
minut.

Nasvet: K juhi lahko 
postrežemo žlico kisle sme-
tane ali pa ji prilijemo malo 
smetane za kuhanje. 

Za pripravo obloženih 
marel potrebujemo: 2 več-
ji mareli, 100 g sira, 50 g 
suhe salame, 1 paradižnik, 
1 ščepec popra, 2 žlici oliv-
nega olja.

Paradižnik narežemo 
na tanjša kolesa. Marele 
operemo, osušimo ter jih 

narežemo na večje trikotni-
ke in začinimo s poprom. V 
ponvi segrejemo olje in nanj 
položimo pripravljene ma-
rele. Marele pečemo na eni 
strani pet minut oz. dokler 
ne izpari voda in se mare-
le spodaj nekoliko ne zape-
čejo. Marele obrnemo in jih 

popečemo še na drugi stra-
ni. Obložimo jih z rezinami 
sira, nato z rezinami sala-
me in nazadnje s paradižni-
kom. Pečemo še eno do dve 
minuti, da se sir raztopi.

Nasvet: Ker dovolj soli vse-
bujeta sir in salama, marel 
ni treba dodatno dosoljevati.
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Prodajalec m/ž (Jesenice)
Od vas pričakujemo: najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe, kakovost storitev, upo-
števanje higienskih pravil, komunikativnost, dinamičnost in samostojnost, upošteva-
nje pravil bontona in osebne urejenosti, zaželene najmanj eno leto delovnih izkušenj, 
nekaznovanost, lojalnost. Engrotuš, d. o. o. (maloprodaja), Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Ce-
lje. Prijave zbiramo do 3. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Viličarist m/ž (Cerklje na Gorenjskem)
Od vas pričakujemo: opravljen izpit za viličarja, vsaj eno leto delovnih izkušenj, na-
tančnost, urejenost in vestnost do dela, poznavanje dela z računalnikom, zaželeno 
poznavanje pločevin, cevi in ostalih osnovnih materialov, vozniški izpit B-kategori-
je. Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Prijave 
zbiramo do 10. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik m/ž (Kranj)
Opis delovnega mesta: prevzemanje, skladiščenje in transportiranje blaga, komisi-
oniranje blaga, vodenje in urejanje skladiščne dokumentacije, opravljanje interne-
ga transporta. Iskra ISD Livarna, d. o. o., Savska loka 4 , 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 15. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Talilec m/ž (Škofja Loka)
Pričakujemo: ustrezno izobrazbo: III. ali IV. stopnja tehnične smeri, znanje o delova-
nju strojev, delo v izmenah (treh) ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. 
Prijave zbiramo do 19. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delovodja na gradbišču m/ž (teren Gorenjska)
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe gradbene smeri, poznavanje 
zakonodaje o graditvi objektov in temeljnih varnosti cestnega prometa, organiza-
cijsko sposobnost, samoiniciativnost vozniški izpit B-kategorije. Gorenjska gradbe-
na družba, d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 24. 10. 2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Namestnik vodje tehnologije m/ž (Lipnica)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: najmanj VI. ali VII. stopnja izobrazbe tehnične 
smeri (strojnik, mehatronik), najmanj 5 let izkušenj s proizvodnimi tehnologijami in 
obvladovanjem proizvodnje, izkušnje z vodenjem skupin in teamov za optimizacije 

... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 15. 10. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec v supermarketu Tržič m/ž (Tržič)
Če imate dokončano trgovsko šolo oziroma zaključeno IV. stopnjo izobrazbe, lah-
ko pridobite potrdilo o nekaznovanosti, vas veseli delo z ljudmi, ste pozitivno na-
ravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, potem je ta priložnost kot nalašč 
za vas. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 9. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec – enostavna dela m/ž (Kranj)
Opis delovnega mesta: opravljanje enostavnih proizvodnih del, preventivno 
vzdrževanje delovnih sredstev, opravljanje internega transporta, urejanje delov-
nega okolja, vodenje evidenc. Iskra ISD Plast, d. o. o., Savska loka 4 , 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 15. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik-voznik m/ž (Kranj)
Od kandidata pričakujemo, da je zdrav in iznajdljiv, ima ročne spretnosti, izpit za vi-
ličarja in tovorna vozila kategorije C in E, NPK. Koli šped, d. o. o., Savska cesta 22a, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec 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 15. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Direktor zavoda Turizem Bled m/ž (Bled)
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja; fo-
tokopija veljavne diplome), izkušnje na področju trženja in promocije v turizmu ali 
s turizmom povezanih dejavnostih (dokazilo o najmanj 5-letnih delovnih izkušnjah 
na primerljivem delovnem mestu) ... Turizem Bled, Ljubljanska 27, 4260 Bled. Prija-
ve zbiramo do 14. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar m/ž (Škofja Loka, Ljubljana)
Od kandidatov pričakujemo ustrezno izobrazbo: orodjar, oblikovalec kovin, strojni teh-
nik, inženir strojništva …, pripravljenost na delo v dveh izmenah, vestnost in zaneslji-
vost, natančnost, organiziranost, motiviranost za delo. LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v elektro oddelku m/ž (Škofja Loka)
Od kandidata pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe elektrotehnične smeri (v poštev 
pride tudi smer avtomatika, mehatronika in podobno), poznavanje električnih kr-
milnih sistemov, pnevmatskega krmiljenja sistemov, hidravličnih sistemov, elek-
tričnih napeljav, ustreznih orodij in materialov, sposobnost branja električnih načr-
tov. Knauf Insulation, d. o .o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 20. 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
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Zelišča so zelo 
zdrava in s 
svojim okusom 
dopolnjujejo jedi. 
Mirjam Grilc, ki 
je v Sloveniji že 
prepoznavna dobra 
poznavalka zelišč, 
nam je v knjigi 
tokrat zaupala 
zanimive recepte 
za sladice z njimi. 
Dokazala je, da so 
zeliščne sladice 
nekaj posebnega, 
slastnega in jih 
moramo preizkusiti. 

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

88 strani, 190 x 190 mm, trda vezava

K temu nas vabijo tudi slike v knjigi, saj so barvite in razigrane,  
kot se za zelišča spodobi – delo njene hčere Eve Legiša, študentke 
fakultete za dizajn. 

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

Partizanski miting Pangršica – 2017
Pangršica – Združenje borcev za vrednote NOB Kranj vabi 
na tradicionalni partizanski miting Pangršica – 2017, ki bo v 
soboto, 30. septembra, ob 11. uri pri lovski koči na Pangršici. 
Nastopili bodo učenci Osnovne šole Naklo, mešani pevski 
zbor Kokrški odred in partizanska četa Triglav. Slavnostni 
govornik bo pisatelj Tone Partljič. Na mitingu bodo podelili 
priznanja Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije prapor-
ščakom in zaslužnim članom organizacije. Po uradnem delu 
bo prijateljsko druženje in obujanje spominov.

Srečanje z Žigo X. Gombačem
Škofja Loka – Rotary Club Škofja Loka in Lions klub Škofja 
Loka vabita na klepet in druženje z mladinskim pisateljem, 
radijcem in tekačem Žigo X. Gombačem, ki se bo v četrtek, 
28. septembra, začelo ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči 
na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

Srečanje ob svetovnem dnevu srca
Kranj – Gorenjska podružnica za zdravje srca in ožilja vabi 
na tradicionalno srečanje ob Svetovnem dnevu srca, ki bo v 
soboto, 30. septembra, v hotelu Špik v Gozdu - Martuljku. 
Avtobus bo odpeljal ob 9. uri izpred Sloge na Primskovem 
v Kranju. 

Ob 10. uri se začnejo različne dejavnosti: Sandi Kovačič 
iz AS Športa bo pokazal vaje za pravilno držo hrbtenice in 
razložil, kako s pravimi vajami krepimo telesno priprav-
ljenost. Izmerili boste lahko tudi krvni sladkor, holesterol 
in tlak. 

Informacije in prijave do jutri, srede, 27. septembra, zbira 
Inge Sajovic, telefon 030 673 541.

Ekskurzija in predavanje o Dovžanovi soteski
Tržič – Občina Tržič in Prirodoslovno društvo Slovenije ob 
dnevih evropske kulturne dediščine v četrtek, 28. septembra, 
vabita na strokovno ekskurzijo in predavanje o Dovžano-
vi soteski. Odhod bo ob 16. uri izpred parkirišča v Čado-
vljah. Ob 19. uri bo v Razstavno-izobraževalnem središču še 
predavanje z naslovom Prirodoslovno društvo Slovenije in 
Dovžanova soteska.

Dan tržiških planincev
Tržič – Planinsko društvo Tržič v nedeljo, 1. oktobra, orga-
nizira 3. Dan tržiških planincev pri Planinskem domu na 
Kofcah. Na pot se lahko podate organizirano, s kolesom ali 
peš. Če se boste na pot podali s kolesom, je odhod izpred 
Dvorane Tržiških olimpijcev ob 8. uri, pohodniki pa se boste 
zbrali prav tako ob 8. uri pod Matizovcem.

Imamo se fajn
Milje – Iz Hiše čez cesto na Miljah 11 obveščajo, da je pri-
reditev Imamo se fajn, ki je v nedeljo zaradi deževnega 
vremena odpadla, prestavljena na to nedeljo, 1. oktobra, 
ob 15. uri.

Bralna urica
Preddvor – Na bralni urici, ki bo v prostorih TIC Preddvor v 
soboto, 30. septembra, ob 10. uri, bodo otroci lahko prisluh-
nili pravljici Naježene prigode.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor – V Medgeneracijskem centru Kranj 
bo danes, v torek, 26. septembra, ob 16. uri Evropski dan jezi-
kov, jutri, v sredo, 27. septembra, bo ob 18.30 Sreda za moš-
ke s predavanjem Moški, ženska, ego in partnerski odnos, 
v četrtek, 28. septembra, bo ob 18. uri turnir v namiznem 
tenisu. V Cerkljah bo v Kavarni Strmol danes, v torek, 26. 
septembra, ob 10. in ob 17. uri Happy hours – angleščina, v 
veliki sejni dvorani na Občini Cerklje pa bo prav tako danes 
ob 18. uri predavanje Začetek šolskega leta – izziv ali skrb. 
V TIC Preddvor bo v četrtek, 28. septembra, ob 15. uri pre-
davanje Z znanjem nad demenco. Obvezne prijave za vse 
prireditve so možne po telefonu 041 724 134 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

11. Pohod iz Otoč po okolici
Otoče – V nedeljo, 1. oktobra, ob 9. uri se lahko podate iz 
Otoč v Peračico – dolino zelenega tufa. Ob 9.30 bo zbor na 
Črnivcu pred gostilo Adrian, do koder se boste z avti pripe-
ljali iz Otoč. Sledil bo ogled Poti miru in opuščenega rudnika 
tufa, še prej pa pogostitev kmečkih žena. Zaključek bo v go-
stilni Adrian. V primeru dežja bo pohod naslednjo nedeljo. 
Informacije in prijave po tel. 031 505 087 – Franci.

S kolesom do Vogelj
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 28. sep-
tembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Kranj–Trbo-
je–Voglje–Šenčur–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma 
upokojencev Naklo.

Jesenska kolesarska tura
Tržič – Turnokolesarski odsek Planinskega društva Tržič in 
Komisija za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije v 
soboto, 30. septembra, vabita na jesensko turo iz Grahovš 
do planine Konjščica ter Planinskega doma pod Storžičem. 
Tam bo zaključek ture in slovesnost ob 10. obletnici Komisi-
je za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije. V primeru 
slabe vremenske napovedi bo tura prestavljena, obvestilo bo 
objavljeno na straneh Komisije za turno kolesarstvo PZS in 
Turno kolesarskega odseka PD Tržič. Prijava je zaželena za-
radi lažje organizacije: andrej@remskar.com, 031 670 703.

PREDAVANJA

O blejskih labodih
Bled – Sava Hoteli Bled in Društvo za varstvo okolja Bled 
zadnje leto skrbijo za blejske labode. Kdo so, od kod priha-
jajo, o njihovih problemih, navadah in značilnostih pa tudi 
o drugih ptičjih pritepencih na jezeru čez leto bo jutri, v sre-
do, 27. septembra, ob 18. uri v Knjižnici Bled predaval Miha 
Žvan, ki se v društvu ukvarja s temi pticami. Predavanje je 
primerno tudi za mlajše.

Mokrišča na Gorenjskem 
Kranj – Jutri, v sredo, 27. septembra, bosta ob 19. uri v dvo-
rani knjižnice Metod Rogelj in mag. Andreja Škvarč sprego-
vorila o tem, kaj in kje so mokrišča na Gorenjskem, koliko se 
jih je ohranilo, kaj nam pomenijo in ali smo lahko brez njih.

OBVESTILA

Zavetišče pod Špičkom zaprto
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice obvešča, da je planin-
ska postojanka Zavetišče pod Špičkom zaprta. Odprta je 
zimska soba.

RAZSTAVE

Razstava ročnih del
Kokrica – Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske 
in Društvo upokojencev Kokrica vabita upokojence na ogled 
razstave ročnih del, ki si jo lahko ogledate v soboto, 30. sep-
tembra, in nedeljo, 1. oktobra, v Kulturnem domu na Kokrici 
pri Kranju, Cesta na Brdo 30. Svoje izdelke prostoročnih de-
javnosti bo razstavljalo devet društev upokojencev Gorenj-
ske. Vstop bo prost.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

 OSMRTNICA

Z bolečino v srcu sporočamo, da je utrujen od bolezni zaspal

Tomo Bergant 
rojen 1943 

Od njega se bomo poslovili v sredo, 27. septembra 2017, ob 15. uri na  
Mestnem pokopališču Kranj.
Žara bo na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: vsi, ki smo te imeli radi

Iščem te v travah,
iščem te v morjih,
iščem te v zvezdah,
ki sijejo name.
(Mila Kačič)

 ZAHVALA

V 63. letu nas je po težki bolezni zapustila draga žena,  
mami in mama

Marija Jarc
po domače Šimnova Mari iz Voklega

V neizmerni žalosti se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prija-
teljem in znancem, ki so nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in mašne 
darove. Iskrena hvala g. župniku Urbanu Kokalju za ganljiv govor 
in lep cerkveni obred, zahvala tudi somaševalcema g. prelatu Vinku 
Prestorju in g. Tonetu Liparju. Zahvaljujemo se tudi bratrancu in 
sestrični za čudovite zadnje besede slovesa. Hvala sosedu in bratran-
cem, ki ste Mari popeljali k zasluženemu počitku. Hvala pogrebni 
službi Navček, pevcem in trobentaču. Vsem imenovanim in neime-
novanim še enkrat iskrena hvala.
Mami, ADIJO.

Žalujoči: mož Slavko, sin Klemen, hčerke Monika, Beti, Barbara 
in Karmen z družinami
Voklo, september 2017

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

Zapustila nas je naša draga mama

Ana Slavec
rojena Pintar

Od nje se bomo poslovili v torek, 26. septembra 2017, ob 16. uri na pokopališču v Kranju. 
Žara bo na dan pogreba v poslovilni vežici od 11. ure dalje.

Žaljujoči: Andrej, Tomaž, Janez z družinami

Zapustila nas je spoštovana sodelavka 

Mojca Šivavec 

Spoštovano sodelavko bomo ohranili v lepem spominu.

 

Okrožno sodišče v Kranju

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.

NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

GOSTINSKI lokal – pub na Zlatem po-
lju, površine cca 90 m2 s pripadajočim 
vrtom 110 m2. Lokal obratuje, možen 
takojšen prevzem najema. Več po tel.: 
041/669-309 17003177

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA
PRODAM

VESPA 50 PK XL, letnik 1987, 
26.000 km, registrirana, cena 1.200 
EUR in vespa 50 PK XL, letnik 1983, 
neregistrirana, cena 800 EUR, tel.: 
041/640-314 17003165

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 17002865

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

UGODNO prodam lesne brikete in pe-
lete za kurjavo, tel.: 040/887-425  
 17003125

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

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 17003166

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

2 OTROŠKA jahača za v avto in avto-
sedež od 15 do 36 kg, tel.: 041/780-
732 17003095

OTROŠKI voziček za dvojčke Buggy 
Mountain, lepo ohranjen, tel.: 
041/888-381 17003091

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

UGODNO: sadike malin, jagod, hibi-
skusov, razne trajnice, tel.: 070/280-
706 17003172

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR in kiperprikolico, tel.: 
031/500-933 17002929

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Deutz, 
Univerzale, Štore ali TV ter ostalo 
kmetijsko mehanizacijo in viličarja, tel.: 
031/562-809 17003096

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČ krompir, rdeči in beli, ni škrop-
ljen, količina omejena, tel.: 031/371-
486 17003171

VARAŽDINSKO zelje, tel.: 031/643-
680 17003167

KUPIM

4 HA silažne koruze, v okolici Kranja, 
tel.: 041/375-575 17003178

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo in kg pi-
ščanci, pripeljemo na dom, Matej Bu-
lovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113 17002841

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, 
Erazem Stanonik, s.p., Log 9, Škofja 
Loka, tel.: 04/51-85-580, 041/694-
285 17003176

TELICO simentalko, težko 165 kg, 
za 450 EUR, tel.: 04/51-81-045, 
031/815-407 17003168

TELIČKI cika in lim/cika, stari 7 mese-
cev ter 2 mladi kravi iz eko reje, vajene 
paše, tel.: 04/57-21-786  
 17003157

KUPIM

PAŠNO kravo simentalko – križanko, 
iz ekološke reje, tel.: 04/53-31-286, 
031/505-087 17003170

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

KUHAR (m/ž) – družini prijazen delovni 
čas, stimulativno nagrajevanje, zaposli-
tev za polni delovni čas, zaposlitev za 
določen čas z možnostjo zaposlitve za 
nedoločen čas. Reina, d.d., Savska 
loka 1, Kranj, tel.: tajnistvo@reina.si 
 17003161

KUHINJSKI pomočnik (m/ž) - polovič-
ni ali polni delovni čas, družini prijazen 
del. čas, zaposlitev za določen čas z 
možnostjo zaposlitve za nedoločen 
čas, stimulativno nagrajevanje. Reina, 
d.d., Savska loka 1, Kranj, tel.: taj-
nistvo@reina.si 17003162

V DOMU oddiha Slepih in slabovidnih 
na Okroglem pri Naklem iščemo ose-
bje za strežbo hrane in pijače ter so-
barico, lahko tudi upokojenko. Delo 
se pretežno odvija ob koncih tedna.  
ZDSSS, Groharjeva 2, Ljubljana, tel.: 
01/47-00-213, 030 928 065 17003143

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

DELO za mlajše upokojence – raznos 
reklam po vsej Sloveniji, obvezen izpit 
kategorije B. Warmont, Rado Ovčar, 
s.p., Kajuhova 4, Slov. Konjice, tel.: 
041/667-958 17003174

ZAPOSLIMO 2 terenska komercialista 
za prodajo fizičnim osebam. Nudimo 
uveljavljen prodajni program in odlično 
stimulacijo. Španovina, d.o.o., Savska 
Loka 21, Kranj, tel.: 041/697-415  
 17003146

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 17002482

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 

Rezultati 77. kroga – 24. septembra 2017
5, 10, 14, 23, 24, 36, 38 in 8

Loto PLUS: 5, 15, 22, 25, 32, 33, 39 in 16
Lotko: 5 1 1 9 2 8

Sklad 78. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 78. kroga za PLUS: 100.000 EUR
Sklad 78. kroga za Lotka: 260.000 EUR

LOTOPREDSTAVE

Muca Maca in Maček Muri
Kokrica – Zavod Zabavno je vabi na otroško gledališko 
predstavo Muca Maca in Maček Muri, ki bo v Kulturnem 
domu na Kokrici v soboto, 30. septembra, ob 11. uri. Več 
informacij na www.otroske-predstave.si.

hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17002743

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antig-
livični premazi proti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17002871

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  
 17002973

VSA zakl. dela od temeljev do strehe, 
fasade, škarpe, zunanje ureditve, tla-
kovanje, barvanje, kitanje, ometi, Afrim 
Kryeziu, s.p., Komenskega 5, Kranj, 
tel.: 070/528-323 17002838

www.gorenjskiglas.si

Ugasnila je naša zvezda 

Mira Možgan 
Z njo je odšla njena iskrivost, hudomušnost, veselje in dobrota. Pokopali jo bomo  
v četrtek, 28. septembra 2017, ob 16. uri na mestnem pokopališču v Škofji Loki.  

Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Cvetje hvaležno  
odklanjamo v korist Krajevne organizacije Rdečega križa Kamnitnik.

Njeni: Barbara, Miriam, Jože, Andreja z Mihom, Anita, Suzana, Katarina, Maruša, Maks, 
Jože, Meta, Tomaž, Inka, Brigita

Obišči nas v sanjah ...

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  
 17002837

RAZNO
PRODAM

STISKALEC pločevink, cena 25 EUR, 
tel.: 041/255-636  
 17003169
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Anketa

Jožef Korošec,  
Spodnja Lipnica:

»Pri nas imamo samo gozdni 
med. Letina je povprečna, 
podobna lanski. Najbolj se 
je poznalo zaradi kostanja, 
ki je ravno začel cveteti, ko 
se je začelo močno deževje.«

Aleš Rodman, Vipava:

»Letošnja letina je po količi-
ni le tretjina običajne. Naj-
bolj so pri nas nanjo vplivale 
slabe vremenske razmere v 
aprilu, ko je bilo veliko poze-
be in smo doma ostali brez 
spomladanske paše.«

Janko S. Stušek, Lesce:

»Imam samo cvetlični med. 
Pridelal sem ga povprečno 
količino, zanimivo, največ 
sem ga stočil v domačem 
čebelnjaku, toliko kot na 
Pokljuki in na Primorskem 
skupaj.«

Drago Finžgar, Begunje:

»Moja letošnja bera v 
domačem čebelnjaku je 
zaradi vremena bistveno 
slabša kot lani. Lipo in 
kostanj je opralo, smreka ni 
medila ... V desetih panjih 
na Pokljuki je bilo bolje.«

Marjana Ahačič

Sobotni Festival medu je v 
Čebelarski center v Lescah 
privabil ljubitelje medu in me-
denih dobrot iz vse Slovenije. 
Sodelovali so na predavanjih, 
delavnicah in degustacijah ter 
izkoristil priložnost za nakup 
medu, ki so ga na stojnicah 
prodajali slovenski čebelarji.
Foto: Tina Dokl

Medu tudi letos 
ni veliko

Franc Vehar, Dolenji Vrh:

»Medu je letos še manj kot 
lani; spomladi smo se spo-
padali s pozebo, poleti pa z 
visokimi temperaturami in 
sušo. Tisti med, ki smo ga 
vendarle pridelali, pa je zelo 
kakovosten.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

11/17 °C 10/19 °C10/15 °C

Danes in jutri bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. V četrtek 
bo pretežno oblačno in večinoma suho.

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica, Krvavec 
– Prejšnji teden je približ-
no 120-kilogramski medved, 
star kakšna tri leta, prebival-
ce in obiskovalce krajev na se-
vernem delu občine Kamnik 
dodobra prestrašil, saj je po 
spletu zaokrožil nekajsekun-
dni film, na katerem so do-
mačini medveda posneli med 
nočnim sprehodom po ces-
ti v Kamniško Bistrico, le noč 
kasneje pa je lomastil v Župa-
njih Njivah, kjer je kar sredi 
vasi pokončal ovco. Pred tem 
je škodo delal že na Menini 
planini, kjer je v dveh dneh 
pokončal kar devetnajst ovac.

Nevaren, ker se ni bal 
ljudi

Za medveda so na Agenci-
ji za okolje RS izdali dve od-
ločbi za odstrel. Prvo odloč-
bo so izdali za lovišča Sela 
pri Kamniku, Tuhinj, Mot-
nik in Gornji Grad, ker pa se 
je medtem preselil, so izdali 
novo odločbo. Ta je zajela lo-
višča LD Kamnik, LD Staho-
vica, LD Luče in tri revirje v 
lovišču s posebnim name-
nom Kozorog - Mokrice, Ve-
lika planina in Veža. 

»Odstrel se odredi za mo-
teče medvede. Zanje je zna-
čilno, da se ne bojijo ljudi 
in zahajajo v naselja. S tem 

pa povzročajo nevarnost 
za zdravje in življenje lju-
di. Takih medvedov je le 
nekaj na leto. Odstrel šteje 

v skupno dovoljeno kvo-
to,« nam je pojasnil Viktor 
Miklavčič, vodja ljubljan-
ske območne enote Zavoda 
za gozdove.

Medvedje na tem 
območju niso redkost

Lovci na omenjenem ob-
močju so se v minulih dneh 
že organizirali ter medvedu 
pripravili zasedo v Županjih 
Njivah, a takrat z ulovom 
niso bili uspešni. Medved se 
je iz Kamniške Bistrice nato 
podal v smer proti Krvavcu 
in prav tam je v noči s sobo-
te na nedeljo znova napadel 
čredo drobnice ter raztrgal 
dve ovci. Ker so lovci priča-
kovali, da se bo na isti pašnik 
vrnil, so ga v bližini pričaka-
li in res jim ga je v nedeljo 
zvečer tudi uspelo ustreliti. 
Medveda so nato prepeljali v 
Kozorogovo lovsko hladilni-
co v Cerklje, kjer so ga steh-
tali in očistili drobovine, vče-
raj pa si ga je prišel ogledat 
tudi lovski inšpektor. 

Medvedje na tem obmo-
čju sicer niso nobena red-
kost, saj jih na Kamniškem 
in v okolici redno živi pet, 
a za zdaj večje škode niso 
povzročali.

Medveda so ustrelili
Medveda, ki se je te dni potikal na Kamniškem, je stroka prepoznala kot nevarnega in problematičnega, 
zato so na Agenciji za okolje RS izdali odločbo za odstrel. Lovci so ga ustrelili v nedeljo pozno zvečer 
na območju Krvavca.

Medveda, ki je lomastil po Menini planini in na 
Kamniškem, so lovci v nedeljo zvečer uplenili na območju 
Krvavca.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana – V Cankarjevem 
domu se bo danes, v torek, 
začel 17. Festival za tretje ži-
vljenjsko obdobje, ki bo le-
tos poudarjal izzive dolgoži-
ve družbe, priprave na upo-
kojitev in skupnostne oblike 
preživljanja prostega časa. 
Na več kot 160 stojnicah 
bodo društva upokojencev, 
zdravilišča, kulturne in izo-
braževalne ustanove, farma-
cevtska podjetja, domovi za 
starejše, športna društva, za-
ložniki, podjetja, ki ponuja-
jo informacijsko tehnologi-
jo, občine in še številni dru-
gi predstavili izdelke in sto-
ritve za aktivno preživljanje 
prostega časa, obiskovalci pa 
bodo lahko preizkusili tudi 
številne meritve. V treh fe-
stivalskih dneh se bo zvrsti-
lo tudi 65 predavanj in delav-
nic, šest strokovnih razprav 

in še 130 drugih dogodkov. 
Na festivalu bodo med dru-
gim razpravljali o predlogu 
zakona o dolgotrajni oskr-
bi in o zavarovanju za dol-
gotrajno oskrbo, o položaju 
starejših, o ustvarjanju oko-
lja za delo starejših, o soci-
alnovarstveni oskrbi kot do-
polnilni dejavnosti na kme-
tiji, varnosti starejših v pro-
metu, pozitivnih učinkih ko-
noplje ter o minljivosti, žalo-
vanju in izgubi bližnjega. V 
okviru uvajanja starejših v e-
storitve jim bodo predstavili 
portal e-Uprava, novo orodje 
Kulturnik.si za hitro iskanje 
informacij s področja kultu-
re, anonimno e-prijavo ka-
znivega dejanja in aplikaci-
jo Prijavi prometno kontro-
lo, portal zVem za paciente, 
... Festival bo tudi priložnost 
za medgeneracijsko druže-
nje in za voden ogled Ljub-
ljane.  

Festival za tretje 
življenjsko obdobje

Kranj – »Tlaki na Maistrovem trgu v Kranju so ponekod odsto-
pljeni, nekatere plošče so odkrušene in predvsem pozimi pred-
stavljajo nevarno podlago za pešce. Razlogi za to so različni, od 
podvrženosti vremenskim vplivom, prevoza s težjimi vozili za 
dostavo, ponekod pa tudi nekvalitetne izvedbe in obrabe,« je 
na septembrski seji kranjskega mestnega sveta povedala vodja 
projekte pisarne Tanja Hrovat in predlagala, da že v letošnjem 
proračunu zagotovijo 48 tisoč evrov za prvo fazo obnovitve-
nih del, kar bo zadoščalo za približno četrtino obnove trga na 
najbolj obremenjenem in dotrajanem delu. Svetniki so njen 
predlog podprli. Kot je tudi povedala Hrovatova, so bili v pre-
teklosti že zamenjani najbolj nevarni, drseči deli, letos pa se 
bo začela zamenjava tudi preostalih delov s ciljem, da bo tlak 
na Maistrovem trgu ponovno kakovosten za hojo in vožnjo. 
V sklopu obnove bodo izvajalci odstranili obstoječe granitne 
plošče, preverili in uredili podlago ter ponovno položili granitne 
plošče. Pri tem bodo delno uporabili obstoječe granitne plošče, 
del pa jih bodo nadomestili z novimi. 

Tlake v mestu bodo prenovili

Kranj – Medtem ko se cene 95-oktanskega motornega bencina 
in dizelskega goriva na črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 
oblikujejo prosto, država še naprej na vsaka dva tedna določa 
cene teh goriv na preostalih črpalkah. Danes, v torek, se bo 
na teh črpalkah cena 95-oktanskega motornega bencina zni-
žala za 0,8 centa na 1,271 evra za liter, cena »dizla« pa se bo 
zvišala za en cent na 1,205 evra za liter. Na vseh črpalkah pa 
se prosto oblikujeta ceni 100-oktanskega motornega bencina 
in kurilnega olja.

Pocenitev bencina in podražitev »dizla«


