
AKTUALNO

Plesen po stenah  
kuhinje 
Kot je opozoril naš bralec, naj bi 
bili problematični prostori ene od 
centralnih kuhinj podjetja Sodexo. 
Inšpekcija je nepravilnosti ugoto
vila, v podjetju zatrjujejo, da so k 
prenovi prostorov že pristopili.  

3

GORENJSKA

Najprej krožišče,  
nato šele cona 
Kranjski obrtniki in podjetniki po
zivajo k čimprejšnji izgradnji po
vezovalne ceste do načrtovane 
Poslovne cone Hrastje, ki je 
osnovni pogoj za njeno širitev. 

5

REKREACIJA

Luka kralj  
planiške letalnice 
S tekom na Letalnico bratov Gori
šek v Planici se je zaključila letoš
nja serija tekaških tekmovanj na 
skakalnicah. Zmago na planiški 
sta ubranila Luka Kovačič in Bar
bara Trunkelj. 

11

ZANIMIVOSTI

Poletje je bilo izrazito 
vroče 
Letošnje poletje je bilo drugo naj
toplejše po letu 1961 in se postav
lja ob bok najbolj vročemu iz leta 
2003.

20

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no, popoldne bo začelo 
deževati. Jutri čez dan 
bodo padavine ponehale. 
V četrtek bo precej jasno. 

13/17 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Mateja Rant

Dolenja Žetina – Rejec drob-
nice Janez Bogataj iz Do-
lenje Žetine je minuli četr-
tek na svojem pašniku nale-
tel na grozljiv prizor. Volko-
vi so namreč poklali kar tre-
tjino njegove črede, ki jo se-
stavljajo ovce jezersko-sol-
čavsko pasme, za vzrejo ka-
terih si je z načrtno selekci-
jo prizadeval skoraj trideset 
let. Glede na to, da gre za ple-
menske živali z zaščitenim 
poreklom, bodo potrebna 
vsaj tri ali štiri leta, da bo na-
domestil izpad v čredi, je še 
vedno vidno pretresen razla-
gal minuli petek, ko so odpe-
ljali še zadnje mrtve živali.

Ostal brez tretjine črede
Prvi množični napad volka so minuli teden doživeli tudi na poljanski strani Blegoša, kjer je trop volkov 
poklal skupaj 35 ovac, od tega sedem jagnjet, še štiri pa so tako poškodovane, da jih bo treba usmrtiti.

Janez Bogataj v novem hlevu, ki pa še ni v celoti dokončan46. stran
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Priloga:

Maja Bertoncelj

Kranj – »To je neverjetno!« je 
bilo v minulih dneh pogosto 
slišati med ljubitelji cestne-
ga kolesarstva in športa na-
sploh. Slovenija z dvema mi-
lijonoma prebivalcev je bila 
v ospredju odmevne trite-
denske kolesarske Dirke po 
Španiji. Vuelto sta zazna-
movala Zasavec Primož Ro-
glič (Jumbo Visma) in Go-
renjec Tadej Pogačar (UAE 
Team Emirates).

Roglič je po več kot 83 urah 
kolesarjenja postal skupni 
zmagovalec 74. izvedbe Vu-
elte – kot prvi Slovenec na tri-
tedenskih dirkah, Pogačar je 
bil skupno tretji, na dirki pa 

je prav tako pisal zgodovi-
no – svetovno. Postal je naj-
mlajši tekmovalec, ki mu je 
uspelo dobiti tri etape, in to 
izjemno zahtevne, osvojil je 
tudi belo majico najboljše-
ga mladega kolesarja. Me-
sto na zmagovalnih stopnič-
kah si je privozil po neverje-
tnem pobegu in zmagi v so-
botni predzadnji etapi. Med 
Slovenca se je v skupnem se-
števku uspelo uvrstiti le ak-
tualnemu svetovnemu pr-
vaku Špancu Alejandru Val-
verdeju (Movistar). »To je 
neverjetno. Ne zavedam se 
še, kaj mi je uspelo. Bil sem 
potrpežljiv od samega začet-
ka. Noge so bile dobre, prav 
tako tudi počutje. Izbral sem 

pravi trenutek, pospešil in 
nato na polno vozil do cilja,« 
je Pogačar, šele dvajsetle-
tni kolesar s Klanca pri Ko-
mendi, povedal po sobotni 
etapi, po koncu dirke pa do-
dal: »Družina in prijatelji so 
prišli iz Slovenije v Madrid, 
da me vidijo na odru. Zadnji 
dan je bil popoln zaključek 
neverjetnih treh tednov tako 
zame kot za celotno ekipo.« 

Kolesarji si veliko počit-
ka ne bodo privoščili. Pred 
vrati je svetovno prvenstvo v 
ces tnem kolesarstvu, ki bo v 
Yorkshiru v Veliki Britaniji 
med 22. in 29. septembrom. 
Kolesarska zveza Slovenije 
bo danes predstavila repre-
zentance v vseh kategorijah.

Zgodovinski uspeh slovenskih kolesarjev
V nedeljo sta bila v Madridu, na cilju kolesarske Dirke po Španiji, v središču 
pozornosti slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar. 

Na Tadeja Pogačarja so zelo ponosni tudi v njegovi domači občini Komenda. Po vrnitvi 
v Slovenijo ga je včeraj na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pričakal tudi župan 
Stanislav Poglajen (desno). / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Vodice – V četrtek ob 16.30 
v Vodicah pripravljajo 
opozorilno akcijo, s kate-
ro bodo državne instituci-
je pozvali k čimprejšnje-
mu začetku gradnje vodi-
ške obvoznice oz. izpolni-
tvi obljube, da bo obvoz-
nica dokončana leta 2020. 
»Občani Vodic imamo do-
volj nevarnosti za naše 
otroke, ki hodijo po cesti v 
šolo, hrupa, 24-urnega to-
vornega prometa, velikega 

prometa in uničevanja hiš 
ob cesti,« so zapisali v vabi-
lu na dogodek.

Udeleženci se bodo zbrali 
pred Kulturnim domom Vo-
dice, nato pa bo sledil protes-
tni shod ob Kamniški cesti, 
ki ga organizirata Občina 
Vodice in Civilna iniciativa 
Vodice. Organizatorji ude-
ležence opozarjajo, da so v 
času shoda dolžni uporablja-
ti pločnike v skladu s cestno-
prometnimi predpisi ter po-
skrbeti za varnost vseh ude-
ležencev v prometu.

Protestni shod za začetek 
gradnje obvoznice
Država je začetek gradnje obvoznice obljubila že 
za letošnjo jesen.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MIHA SVETINA z Blejske Dobrave.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Komedija Strasti, laži in maček v žaklju

Loški oder vabi, da si v petek, 11. oktobra, ob 19.30 ogleda-
te glasbeno komedijo, ki je nastala po Feydeaujevi predlogi: 
Strasti, laži in maček v žaklju. Maček v žaklju je komedija, 
ki jo odlikujejo natančni dialogi, komplementarni liki, hitre 
premene v situacijah in nenehno razkrivanje absurdnosti me-
ščanskega življenja. Pacarel, ki je ustvaril svoje bogastvo s pro-
dajo sladkorja za diabetike, se odloči, da njegovemu slavnemu 
imenu manjka le še premiera njegove opere – Faust (ki jo je 
sicer zložila njegova hčerka). Svojega prijatelja Dufausseta 
prosi, naj zanj angažira Dujetona, znamenitega tenorista iz 
Bordeauxa. A namesto slavnega Dujetona vstopi v Pacarelovo 
družino Dufaussetov sin, ki je prišel v Pariz študirat pravo. 
Pacarel, pretresen nad veličino velikega tenorista, z njim brž 
sklene pogodbo, kar povzroči številne nesporazume in ko-
mične pretrese v družini. 

Loški oder naročniku Gorenjskega glasa podarja dve vstopni-
ci. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na 
nagradno vprašanje: Katera slovenska glasbena skupina izvaja 
pesem Maček v žaklju? Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do torka, 24. septembra, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V predsedniški pala-
či je prejšnji teden poteka-
la slovesnost ob poimeno-
vanju ene od dvoran po ne-
davno preminulem Ivanu 
Omanu.

Ivan Oman je bil narodni 
buditelj in ena osrednjih 
osebnosti slovenske politič-
ne pomladi in osamosvoji-
tve, eden ustanovnih očetov 
naše države. Zato se je pred-
sednik Borut Pahor odločil, 
da bo po njem poimenoval 
eno od dvoran v predsedni-
ški palači. Predsednik repu-
blike je doslej sprejel odlo-
čitev o poimenovanju treh 
dvoran, in sicer po Jožetu 
Pučniku, Francetu Bučar-
ju in Janezu Drnovšku. Ob 
uradnem imenovanju dvo-
rane po Ivanu Omanu so 
bili navzoči tudi člani dru-
žine Ivana Omana. 

Ivan Oman, kmet iz 
Zminca, je bil eden izmed 
pobudnikov in soustano-
viteljev Slovenske kmečke 
zveze (SKZ), ki je nastala 12. 

maja 1988 in velja za prvo 
demokratično stranko, usta-
novljeno v času t. i. politič-
ne pomladi. Takrat je bil iz-
voljen za njenega predsedni-
ka. Sodeloval je v vseh večjih 
dogodkih demokratizacije 
in osamosvajanja Slovenije. 
Na svoji kmetiji je novembra 

leta 1989 gostil srečanje, na 
katerem je bila dogovorje-
na ustanovitev Demokratič-
ne opozicije Slovenije (De-
mos). Na prvih demokra-
tičnih volitvah leta 1990 je 
bil Oman kot kandidat De-
mosa izvoljen za člana pred-
sedstva Slovenije, v katerem 

so bili še Ciril Zlobec, Ma-
tjaž Kmecl, Dušan Plut in 
Milan Kučan. To funkcijo je 
opravljal do leta 1992, v le-
tih 1992–1996 pa je bil na 
listi Slovenskih krščanskih 
demokratov izvoljen za pos-
lanca prvega sklica državne-
ga zbora. 

Dvorano poimenovali 
po Ivanu Omanu
Dvorana v predsedniški palači je dobila ime po enem od ustanovnih očetov naše države Ivanu Omanu.

Predsednik države Borut Pahor je na slovesnost ob poimenovanju dvorane v predsedniški 
palači po Ivanu Omanu povabil člane njegove družine. / Foto: Gorazd Kavčič

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 10. septembra 2019, prej-
meta zgoščenko Simfoničnega orkestra RTV Slovenija Jože 
Jeram iz Kranja in Klemen Koblar z Jesenic.
Nagrajencema čestitamo!

Kranj – Iz Mercatorja so prejšnji teden sporočili, da zaradi 
neustreznosti umikajo eno sličico iz kompleta Disney Mali 
šef. Od skupnih 144 sličic je neustrezna sličica s številko 
114 v kompletu nalepk Vrečka Disney Mali šef nalepke gra-
tis s črtno kodo 8718973039003, z loti M.FR.06F.11A.01.0042, 
M.FR.06F.11A.02.0043, M.FR.06F.11A.02.0044, M.FR.06F.12A. 02.0047, 
M.FR.06F.12A.02.0048. Dobavitelj iz Nizozemske jih je obvestil, 
da je pri tej sličici presežena vsebnost ftalatov, medtem ko so 
ostale nalepke skladne. Potrošnike pozivajo, da sporne sličice 
ne uporabljajo. Lahko jo vrnejo v katero koli Mercatorjevo 
poslovalnico, kjer jo bodo zamenjali. Če so sličico že nalepili v 
album, pa lahko v poslovalnici dobijo nov album in brezplačno 
še 34 novih kompletov sličic. Če kupec nima omenjene sličice 
in želi vrniti album, mu bodo vrnili kupnino zanj. V Mercatorju 
so ob tem še poudarili, da v stalni skrbi za kupce izvajajo reden 
nadzor varnosti in kakovosti izdelkov.

Umik Mercatorjeve sporne sličice 

Kranj – Urad za makroekonomske analize in razvoj je pripravil 
jesensko napoved gospodarskih gibanj 2019. Pričakujejo, da 
se bo gospodarska rast letos umirila in nato v prihodnjem 
letu ostala podobna. Z dokumentom, ki predstavlja eno od 
strokovnih podlag za vodenje ekonomske politike, se je sezna-
nila tudi vlada. Ob obravnavi jesenske analize je bil soglasno 
sprejet sklep, da se na vseh ministrstvih linearno zmanjšajo 
proračunski odhodki za leto 2020 v višini 100 milijonov evrov 
in s tem ostajamo v okviru fiskalnega pravila.

Gospodarska rast se umirja

Mateja Rant

Kranj – V okviru ETM bodo 
tudi letos glavno pozornost 
namenili ozaveščanju o traj-
nostni mobilnosti in zmanj-
ševanju cestnega motorne-
ga prometa, saj ta v Sloveni-
ji prispeva največji delež to-
plogrednih plinov. Tokrat 
poteka pod geslom Gremo 
peš!, tako da bodo v prvi vrsti 
promovirali hojo kot naju-
činkovitejši in časovno kon-
kurenčen način premika-
nja v prometu. »Hoja je dru-
gi najpogostejši način pre-
mikanja v slovenskih nase-
ljih, saj je primerna za kraj-
še razdalje do dveh kilome-
trov, kar je tudi približna dol-
žina pri nas opravljenih vsa-
kokratnih poti. Zaradi vsega 

tega bomo v septembru sla-
vili hojo,« so pred začetkom 
ETM poudarili na ministr-
stvu za infrastrukturo. Hojo 
tako v okviru letošnjega 
ETM postavljajo ob bok jav-
nemu potniškemu prome-
tu in kolesarjenju kot poto-
valnim načinom trajnostne 
mobilnosti.

»Velika težava sodobne 
družbe je tudi pomanjkanje 
fizične aktivnosti prebivalcev 
zaradi pretirane rabe oseb-
nih avtomobilov. Ker se pre-
več zanašamo na avtomobi-
le, so naše ulice polne ploče-
vine, naš zrak je onesnažen, 
mi sami pa se veliko prema-
lo gibamo,« je poudarila slo-
venska koordinatorka ETM 
Polona Demšar Mitrovič z 
ministrstva za infrastrukturo 

in dodala, da so prav zato le-
tošnji ETM posvetili hoji kot 
najdostopnejšemu, najbolj 
zdravemu in najcenejšemu 
načinu premikanja. V sode-
lujočih občinah bodo tako v 
tem tednu spodbujali hojo 
in druge trajnostne potoval-
ne načine. Med drugim bodo 
pripravili dan brez avtomobi-
la ali za cestni promet zača-
sno zaprli izbrane ceste in 
trge, promovirali bodo aktiv-
ni način prihoda v šolo in or-
ganizirali tematske spreho-
de oziroma pohode, tudi za 
osebe s posebnimi potreba-
mi. Spodbujali bodo prihod 
na delovno mesto s kolesom 
ali peš, izvajali pa bodo tudi 
teste hoje. 

»Hoja ni koristna le za 
okolje, ampak je blagodejna 

tudi za naše zdravje. Tudi 
sama veliko hodim, ko mi 
čas dopušča,« je ob tem po-
udarila ministrica za in-
frastrukturo Alenka Bra-
tušek, ki opozarja, da prav 
cestni motorni promet pri 
nas izmed vseh sektorjev 
prispeva največji delež to-
plogrednih plinov, kar po-
spešuje podnebne spre-
membe. Zato na ministr-
stvu spodbujajo okolju pri-
jaznejše načine potovanja, 
kot so javni potniški pro-
met, kolesarjenje in hoja. 
Zavedajo pa se, da bodo 
ljudje javni potniški pro-
met uporabljali samo, če 
bo dovolj učinkovit. V pre-
teklosti so tako že izvedli 
nekaj ukrepov v tej smeri. 
»Uvedli smo hitre avtobus-
ne povezave z Ljubljano in 
tudi enotno vozovnico jav-
nega potniškega prometa, s 
katero se lahko na določeni 
relaciji peljemo z vlakom in 
avtobusom, ne glede na to, 
katero podjetje izvaja pre-
voz. Premiki so očitni tudi 
na železnicah,« je razložila 
Alenka Bratušek. 

Letos slavijo hojo
Vse do nedelje se bo odvijal letošnji Evropski teden mobilnosti (ETM), pri 
katerem z domiselnim programom sodeluje kar 78 slovenskih občin, med 
njimi tudi devet gorenjskih.

Jesenice – Na razpis za direktorja Splošne bolnišnice Jesenice 
so prispele štiri vloge, je povedala Maja Valjavec, svetovalka za 
odnose z javnostmi v bolnišnici. Svet zavoda bo o imenovanju 
novega direktorja odločal prihodnji teden, natančneje v sredo.

Štirje kandidati za direktorja bolnišnice

Škofja Loka – Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvoje-
nosti v občini Škofja Loka organizira prireditev »Veter v laseh – s 
športom proti odvisnosti: Poletimo daleč!« Potekala bo danes 
od 16. do 19. ure pri Osnovni šoli Ivana Groharja v Podlubniku. 

Veter v laseh
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Poleti smo se že nava-
dili, da tudi gorenjske 
turistične kraje prepla-
vijo množice dopustni-

kov od blizu in daleč. In tako 
smo se tudi navadili, da so ti 
kraji v poletni gneči postali 
težje dostopni, saj se jim je v 
juliju in avgustu najbolje izo-
gniti v velikem loku, če ne že-
limo obtičati že v prometnem 
zamašku na poti tja. Sama 
zato raje potrpežljivo poča-
kam, da poletna histerija s tu-
risti mine, da si spet drznem 
popoldne po kosilu »skočiti« 
na kremno rezino na Bled, po 
obisku Vršiča posedeti ob jeze-
ru Jasna ali se v miru spreho-
diti po še dokaj neokrnjeni na-
ravi okoli Bohinjskega jezera.     

Turizem je pač donosna 
gospodarska panoga, ki v zad-
njem času celo presega vsa 
pričakovanja, saj število obi-
skovalcev iz leta v leto podira 
rekorde. To so ugotovili tudi 
mnogi domačini in tako reci-
mo na Bledu nove turistične 
sobe rastejo kot gobe po dežju. 
Temu primerna je seveda po-
tem tudi gneča v okolici na-
ravnih in kulturnih zname-
nitosti. Zato pristojni vsako 
leto pred začetkom poletne tu-
ristične sezone staknejo glave 
in začnejo razmišljati, kako te 
množice nekako »usmeriti«, 
da bodo vsi obiskovalci lahko 
uživali v tem, zaradi česar 
sploh prihajajo k nam, to so 
v prvi vrsti pristna doživetja 
narave. A tega v zadnjih letih 
ni mogoče najti niti v visoko-

gorju, ki je bilo včasih rezervi-
rano zgolj za izkušene planin-
ce, danes pa ni redko, da na 
teh poteh srečaš »planince« v 
natikačih. A ni problem samo 
v tem, da se planinske poti 
spreminjajo v romarske poti, 
ampak da z množičnim obi-
skom posegamo v občutljive 
ekosisteme znotraj Triglavske-
ga narodnega parka in vpli-
vamo tudi na zmanjševanje 
biotske raznovrstnosti.

A kot ugotavljajo turistični 
delavci, se bo s poletno poči-
tniško gnečo očitno treba spri-
jazniti, turiste pa preusmeriti 
iz bolj v manj oblegane kraje, 
kjer bo njihova počitniška iz-
kušnja zaradi manjše gneče 
zagotovo veliko prijetnejša. In 
tako se lahko le strinjamo z 
njimi, da bo treba spremeniti 
tudi naše potovalne navade in 
v večji meri uporabljati javni 
prevoz. A navad ni mogoče 
spremeniti čez noč, zato bi 
bil mogoče edina rešitev kak-
šen bolj drastičen ukrep, kot 
je recimo po vzoru iz tujine 
zaračunavanje vstopa v park. 
A za zdaj pri tem trčimo ob 
zakon o Triglavskem naro-
dnem parku, v katerem piše, 
da je park dostopen vsem, kar 
ta čas onemogoča kakršnoko-
li zaračunanje vstopnine. In 
zato očitno res lahko računa-
mo zgolj na to, da ljudje sami 
ugotovijo, da bomo posledice 
takega poseganja v naravo slej 
ko prej občutili vsi. Takrat pa 
bo za spreminjaje navad mo-
goče že prepozno.

Navade

KOMENTAR
Mateja Rant

Suzana P. Kovačič

Kranj – Podjetje Sodexo, pre-
hrana in storitve, ima eno od 
svojih centralnih kuhinj v 
prostorih nekdanje gostilne 
v stavbi na Škofjeloški cesti 
6 v Kranju. Nekaj tisoč obro-
kov na dan zaposleni prip-
ravljajo v štirih izmenah. 
Kot je povedala ena od za-
poslenih, ki želi ostati ano-
nimna, so odnosi na delov-
nem mestu dobri, prav tako 
je pripravljena hrana stalno 
pod nadzorom. Problema-
tični pa so po njeni izkušnji 
prostori centralne kuhinje, 
na kar je že pred tem opo-
zoril tudi bralec – predvsem 
v skrbi, ker so nekateri za-
posleni v zadnjih desetih le-
tih domnevno tudi zboleva-
li. Zaposlena je potrdila, da 
sta v prostorih vlaga in ple-
sen, ustreznega prezračeva-
nja ni. Vodstvo Sodexa zatr-
juje, da so razmere v tej ku-
hinji skladne s predpisi, da 
povečanih odsotnosti z dela 
zaradi bolniškega dopusta v 
primerjavi z drugimi loka-
cijami ne beležijo. Ogleda 
prostorov nam v upravi pod-
jetja niso omogočili zaradi 

varnostnih in higienskih 
zahtev, kot so pojasnili.

Na Upravi za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin, ki deluje v okviru mi-
nistrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, so 26. 
februarja 2019 ob rednem 
pregledu omenjenega obra-
ta ugotovili: » ... da je v kuhi-
nji plesen po stenah in stro-

pih, plesen je bila ugotovlje-
na tudi v drugih prostorih 
obrata. Na stropu termične-
ga dela kuhinje je bilo ureje-
no odpiranje kupol, kar naj 
bi omogočalo prezračevanje 
termičnega dela kuhinje, 
kjer nastaja največ pare. Pre-
zračevalna naprava v kuhi-
nji ni delovala ustrezno. Pri 
nadzoru v letu 2018 je bila 
kuhinja ravno sveže pobe-
ljena, prezračevalna napra-
va pa v fazi čiščenja – razsta-
vljena na dele, tako da takrat 
inšpektor ni zaznal plesni. 
Napake so bile ugotovlje-
ne tudi glede poškodb sten, 

tlakov in hladilnice v obratu. 
Za odpravo nepravilnosti je 
bila 14. marca 2019 izdana 
ureditvena odločba, ponov-
na kontrola je bila izvede-
na 28. avgusta 2019. Ker od-
ločba ni bila v celoti izvrše-
na, se postopek še nadalju-
je. Za ugotovljene nepravil-
nosti bo uveden prekrškov-
ni postopek.« 

Pri Sodexu zatrjujejo, da 
inšpekcija v zvezi s teko-
čim obratovanjem ob zad-
njem (ponovnem) pregle-
du ni imela pripomb. V pod-
jetju dodajajo, da je za pre-
novo prezračevalnega siste-
ma, obnovo tal in hladilnic 
rok ureditve 1. marec 2020, 
da so k prenovi skupaj z la-
stnikom prostorov (Sodexo 
je najemnik prostorov) že 
pristopili in da bodo dela za-
ključena v roku. Prepričani 
so, da je rok prenove v takih 
primerih običajen postopek 
pristojnih uradnih služb in 
v ničemer ne spreminja ali 

ogroža varnega dela in raz-
mer v kuhinji.

Ali plesen (in kako) lah-
ko ogroža zdravje ljudi, smo 
vprašali zdravnico. To ni 
njen odgovor na konkretno 
situacijo (ker je ne pozna), 
ampak pojasnilo o potenci-
alni škodljivosti plesni na 
splošno: »Plesen v prosto-
ru je seveda lahko nevarna, 
posebej spore, ki prehajajo v 
zrak in pljuča, in toksini, ki 
jih plesni lahko izločajo. Ne-
varno plesen lahko identifi-
ciramo pod mikroskopom. 
Toksične niso vse plesni, so 
pa nekatere, tudi zidne, lah-
ko zelo toksične. Prizade-
ti so lahko ljudje, ki v takem 
okolju živijo ali delajo; pred-
vsem otroci, kronični respi-
ratorni bolniki in bolniki, ki 
imajo oslabljen imunski sis-
tem. Težave se pojavijo pred-
vsem v respiratornem traktu 
v obliki astme ali celo hujše 
pljučne infekcije z glivami, 
pa tudi v obliki draženja slu-
znic oči in nosa,« je povedala 
prof. dr. Metoda Dodič Fik-
fak, dr. med., predstojnica 
Kliničnega inštituta za me-
dicino dela, prometa in špor-
ta v UKC Ljubljana.

Plesen po stenah kuhinje 
Kot je opozoril naš bralec, naj bi bili problematični prostori ene od centralnih kuhinj podjetja Sodexo. 
Inšpekcija je nepravilnosti ugotovila, v podjetju zatrjujejo, da so k prenovi prostorov že pristopili. In 
kako nevarna je lahko ugotovljena plesen po stenah in stropih za zdravje ljudi?

Ogleda prostorov kranjske kuhinje nam v upravi 
podjetja Sodexo niso omogočili zaradi varnostnih in 
higienskih zahtev, kot so pojasnili.

Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Na konfe-
renci CIO leta 2019, osre-
dnjem srečanju vodstvenih 
kadrov na področju infor-
macijskih tehnologij (IT), ki 
je v petek potekala na Brdu 
pri Kranju, so naziv CIO 
leta podelili Edmondu Paj-
ku, namestniku generalne-
ga direktorja Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije ter di-
rektorju sektorja informa-
cijskih tehnologij v zavodu. 
V zavodu so uspeli iz zasta-
relega informacijskega sis-
tema preiti v najsodobnejše 
in najnaprednejše oblike in-
formacijske podpore drža-
vljanom ter internim proce-
som, so razložili.

Nagrado digitalna pre-
obrazba leta pa je tokrat 

prejela Bolnišnica Topol-
šica, ki ji je kot prvi bolni-
šnici v državi uspel prehod 
iz zakoreninjenih postop-
kov, ki so temeljili na pa-
pirnati dokumentaciji, na 

digitalno obliko v vseh ko-
rakih pacientove zdravstve-
ne obravnave. 

Na letošnji konferenci so 
sicer priznani in tuji stro-
kovnjaki v ospredje postavili 

vlogo IT-tehnologije pri no-
vih potrebah družb po agil-
nih poslovnih modelih, ki 
so temelj bodoče konku-
renčnosti in novih delovnih 
mest. 

Obe nagradi v zdravstvo

Edmond Pajk, trinajsti prejemnik nagrade CIO leta / Foto: Simon Šubic

Mengeš – Manjkajoči del mengeške obvoznice, ki ga je Gorenj-
ska gradbena družba začela graditi v začetku marca, je skoraj 
dokončan. Avgusta so namreč delavci zaključili urejanje komu-
nalni vodov, celotno traso pa so tudi že asfaltirali. V tem času 
poteka še nameščanje protihrupnih ograj in drugih ukrepov, 
ki bodo zagotovili varnost v prometu. Kot sporočajo z Občine 
Mengeš, bodo vsa dela predvidoma zaključena še do konca tega 
meseca, nato pa bo sledil še tehnični prevzem ceste. 

Mengeška obvoznica že asfaltirana

Novo mesto – V petek so v novomeški Krki mladim srednješol-
skim raziskovalcem podelili Krkine nagrade, letos so prijavili 
rekordno število raziskovalnih nalog. Med dobitniki priznanj 
sta tudi dijaka Ana Mestinšek Mubi in Žiga Česen z Bioteh-
niškega centra Naklo. Podelili so tudi posebni plaketi dvema 
mentoricama, ena plaketa je šla tudi na Gorenjsko. Prejela jo 
je profesorica biotehnologije in mikrobiologije mag. Marjetka 
Kastelic Švab z Biotehniškega centra Naklo. 

Krkine nagrade tudi na Gorenjsko 
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Skupščina družbe z omejeno odgovornostjo Razvojna agenci-
ja Sora, d. o. o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka na podlagi 
24. in 25. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo Razvojna agencija Sora, d. o. o., z dne 6. 12. 1999, ob-
javlja razpis za delovno mesto:

DIREKTORJA DRUŽBE  
RAZVOJNE AGENCIJE SORA, d. o. o (m/ž)
Celotno besedilo je dostopno na spletni strani družbe Razvojna 
agencija Sora, d. o. o.   

www.ra-sora.si

Spoštovani uporabniki poštnih storitev, 

s 7. oktobrom 2019 se spremenijo delovni časi sledečih 
pošt: 4103 Kranj, 4105 Kranj, 4220 Škofja Loka, 4240 
Radovljica, 4260 Bled, 4290 Tržič, 4102 Kranj.  

Delovni čas pošt:
ponedeljek–petek:  8.00–18.00,
sobota: 8.00–12.00.

Ob nedeljah in praznikih bodo pošte zaprte.

Veselimo se vašega obiska.
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SVET ZAVODA
Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice
Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/ICE
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpol-
njevati pogoje v skladu z Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  
40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 
47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI) in sklepa Sveta javne-
ga zavoda OŠ Toneta Čufarja Jesenice z dne 13. 9. 2019). 

Kandidati/tke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predvideni 
začetek dela bo 1. 1. 2020.

Pisne prijave z overjenimi fotokopijami dokazil o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev, dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delov-
nih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznova-
nosti z Ministrstva za pravosodje Ljubljana in potrdilo Okrajne-
ga sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, pošljite 
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Osnovna šola 
Toneta Čufarja Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice, 
s pripisom »ZA RAZPIS RAVNATELJA/ICE«. 

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. 
Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zako-
nitem roku.

Smokuč - V Smokuču so pred kratkim dobili novo otroško 
igrišče. Nahaja se ob poti, ki vodi od vasi proti cesarski cesti. 
Ureditev je stala 20 tisoč evrov, denar je zagotovila Občina 
Žirovnica iz proračuna.

Novo otroško igrišče v Smokuču

Otroško igrišče v Smokuču se nahaja na obrobju vasi.

Mateja Rant

Stara Fužina – Pri projek-
tu Usmerjanje obiska v Tri-
glavskem narodnem par-
ku (TNP) so moči združi-
li Razvojna agencija Zgor-
nje Gorenjske, Triglavski 
narodni park, Turizem Bo-
hinj, občini Bohinj in Kranj-
ska Gora ter Cipra Slovenija. 
Cilj je ohranjanje narave in 
naravne dediščine, habita-
tov in biotske raznovrstno-
sti, ki predstavljajo potenci-
ale za razvoj novih inovativ-
nih turističnih in gospodar-
skih storitev ter produktov, 
so poudarili ob predstavitvi 
projekta v Stari Fužini.

V okviru projekta naj bi 
tako s pomočjo vzpostavitve 
sistema za spremljanje obi-
ska in analize zbranih po-
datkov, ozaveščanjem, pi-
lotne ureditve informacij-
skih točk ter priprave vsebin 
za interpretacijo naravne in 
kulturne dediščine usmer-
jali obisk na območju Tri-
glavskega narodnega par-
ka iz visokogorja in občutlji-
vih območij parka na njego-
vo obrobje. S tem naj bi po 
besedah direktorja Razvoj-
ne agencije Zgornje Gorenj-
ske Marka Toplaka pripo-
mogli tudi k razvoju pode-
želskih območij in ohranja-
nju poseljenosti, saj naj bi 
omogočili podlage in prilož-
nosti za gospodarski in tu-
ristični razvoj na trajnostni 
osnovi. Projekt vključuje 

vzpostavitev metodologi-
je za spremljanje obiska v 
TNP hkrati z vzpostavitvi-
jo sistema na osnovi števcev 
obiska. Po besedah Majde 
Odar iz javnega zavoda TNP 
so v okviru projekta postavi-
li deset števcev, skupaj jih 
je tako zdaj že dvajset. Šte-
vec, ki so ga recimo postavili 
na severni obali Bohinjske-
ga jezera, je v obdobju od za-
četka junija do konca avgu-
sta izmeril več kot petdeset 
tisoč prehodov. Na podla-
gi teh podatkov, je razložila 
Majda Odar, bodo zdaj v so-
delovanju z občinami spre-
jeli ustrezne ukrepe in pos-
krbeli za uvajanje trajnostne 
mobilnosti. Po besedah di-
rektorja Turizma Bohinj 
Klemena Langusa ti podatki 

lahko predstavljajo izhodi-
šče za usmerjanje obiska iz 
bolj obleganih v manj oble-
gane kraje. Julijske Alpe pri-
merja z letalom, ki sprejme 
dvesto potnikov, in takoj, ko 
se vkrca še en potnik, je le-
talo v nevarnosti. »A ta po-
tnik bo vedno imel na vo-
ljo letalo, ki bo poletelo kam 
drugam,« slikovito ponazo-
ri, kaj želijo doseči z usmer-
janjem obiska. Dober pri-
mer tega je po besedah Maj-
de Odar pohodniška pot Ju-
lijske Alpe, ki TNP seka na 
tistih območjih, ki potrebu-
jejo razvoj oziroma nov za-
gon, kot so Koprivnik, Gor-
juše ali Log pod Mangartom. 
Pot ob tem nikjer ne posega 
v visokogorje oziroma v prvo 
ali drugo varovano območje. 

Katarina Žakelj iz Cip-
re Slovenija je nadaljevala s 
prispodobo o letalu: »Leta-
lo v našem primeru predsta-
vlja zaščiteno območje, kjer 
se morajo obiskovalci ves-
ti primerno in spoštljivo.« 
Tega po njenem ni mogo-
če doseči s prepovedmi. »Če 
želimo spremeniti mnenje 
širše skupine ljudi, se je tega 
treba lotiti strateško prek 
oblikovanja zgodb z inter-
pretacijo dediščine.« Koristi 
bodo tako imeli tudi obisko-
valci, saj ima prostor nosil-
ne zmogljivosti in množičen 
obisk lahko prenese le dolo-
čeno število let, potem pa bi 
bili vsi prihodnji obiskovalci 
prikrajšani za ustrezno doži-
vljanje narave, je še opozori-
la Katarina Žakelj. 

Za naravi prijazen turizem 
V okviru projekta Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Smer TNP želijo obisk z najbolj 
občutljivih in kritičnih območij znotraj parka preusmeriti na manj obremenjena in ustrezno urejena 
območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve.

V Stari Fužini so minuli teden predstavili projekt Usmerjanje obiska v Triglavskem 
narodnem parku – Smer TNP.

Urša Peternel

Radovljica – Zabava na na-
pihljivem gradu, ustvarjalni-
ce, poslikava obraza, nordij-
ska hoja, sprostitev ob zvo-
kih gongov, izdelovanje šop-
kov, joga obraza, žonglerska 
skupina Čupakabra in še 
kaj pa kar šest rojstnodnev-
nih tort – tako so v soboto 
v Grajskem parku v Rado-
vljici obeležili šestdeset let 
Ljudske univerze Radovlji-
ca. »Šestdeset jih imam, pa 
kaj, če vsega še ne znam!« 
se je glasil slogan slavljenke, 
v kateri po besedah direkto-
rice Mateje Rozman Amon 
znanje vsako leto nabira ok-
rog štiri tisoč udeležencev, 
še štiri tisoč pa se jih udele-
ži enkratnih dogodkov, pre-
davanj, delavnic. Danes pod 
njenim okriljem delujejo še 

program PUMO, Mladinski 
center KamRa in Čebelarski 
center Lesce, večino denar-
ja za delovanje zberejo na 

državnih in evropskih raz-
pisih, medtem ko ustano-
viteljica Občina Radovljica 
prispeva 28-odstotni delež 

financiranja. Ljudska uni-
verza sicer pokriva občine 
Radovljica, Bled, Bohinj in 
Gorje, praznovanja sta se 
prireditve udeležila tudi ra-
dovljiški in blejski župan ter 
predstavnika ministrstev za 
izobraževanje in delo.

Ker prave rojstnodnevne 
zabave ni brez glasbe, je so-
botno praznovanje sklenil 
večerni koncert zasedb Bad 
Notion in Prelude na mla-
dinskem Radiu Galama.

Ob tem pa na Ljudski uni-
verzi Radovljica zbirajo tudi 
zgodbe udeležencev, ki jih 
bodo izdali v knjigi. Nekaj 
jih je že objavljenih na nji-
hovi spletni strani, želijo pa 
jih zbrati šestdeset za šestde-
set let delovanja. Temu bodo 
dodali še osemnajst zgodb 
mladih za osemnajst let de-
lovanja programa PUMO. 

Šestdeset jih imam, pa kaj ...
Ljudska univerza Radovljica je z veliko zabavo v Grajskem parku praznovala šestdeseto obletnico.

Sobotno praznovanje v Grajskem parku v Radovljici je bila 
zabava za vse generacije ...
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»Smiselno je pogledati onkraj vezanih bančnih vlog, v svet naložb v 
delnice in obveznice. Stranke nas pri tem sprašujejo, če ne potrebu-
jejo za to poglobljenega znanja s finančnega področja. Če imajo pra-
ve svetovalce, potem ne,« prednost vzajemnih skladov razloži Irma 
Kušter, vodja NLB Poslovalnice Kranj.

Kam torej s prihranki, ki jih lahko namenimo za plemenitenje in jih 
ne bomo potrebovali jutri, radi pa bi, da bi bili v prihodnosti vredni 
več? »Odgovorov je več. Ne le višina sredstev, ki bi jih radi plemeni-
tili, tudi načrti za prihodnost, finančno znanje in tipi naložb, ki so bli-
zu značaju posameznika, so tisti, ki določajo najprimernejšo izbiro,« 
pojasni Kušterjeva. Poudarek, mimo katerega nikakor ne smemo, a 
ga marsikdo še vedno spregleda, pa je, da se pri odločitvi posvetuj-
mo s strokovnjaki. Investiranje v delnice ali obveznice namreč terja 
poglobljeno temeljno analizo tako makroekonomskih razmer v raz-
ličnih regijah kot analizo posameznega podjetja. Večina varčevalcev 
za to nima časa, volje, kot tudi ne znanja, zato to zahtevno opravilo 
prepušča strokovnjakom. Njihovi prihranki se vseeno donosno ple-
menitijo, njim pa ostane čas in denar za ukvarjanje s stvarmi, ki jih v 
življenju resnično veselijo. 

Sredstva so varno naložena
Dovolj je torej, da obiščete finančnega svetovalca v NLB Poslovalni-
ci, ki vam bo strokovno svetoval o izbiri za vas pravega vzajemnega 
sklada. Takšnega, ki bo obetal primerno donosnost, a obenem z njim 
ne boste prevzemali preveč naložbenega tveganja. Čeprav vrednost 
naložb v vzajemne sklade niha, lahko trdimo, da so sredstva z institu-
cionalnega vidika popolnoma varno naložena. Industrija vzajemnih 

skladov je verjetno najbolj regulirana finančna industrija in ni se še 
zgodilo, da bi vlagatelji v vzajemne sklade izgubili svoje prihranke 
zaradi prevar oz. slabega poslovanja družbe, ki vzajemne sklade 
upravlja. 

Koliko prihrankov moram imeti za varčevanje  
v vzajemnih skladih?
»Varčevanje v vzajemnih skladih je primerno za vsakogar in temu so 
prilagojeni tudi začetni vložki. Najmanjši vložek pri postopnem varče-
vanju v NLB Skladih znaša 40 evrov,« zaključi sogovornica in vas na 
posvet o najboljši varčevalni rešitvi povabi v NLB Poslovalnico Kranj.

Ne čakajte na višje obrestne mere
Slovenci slovimo kot eden izmed najbolj varčnih narodov v Evropi, kar se odraža tudi s tem,  
da imamo na računih, varčevanjih in depozitih precej prihrankov, do katerih smo prišli s premišljenim 
varčevanjem. Vprašanje, ki se vse bolj pojavlja, pa je: kako naj svoje prihranke oplemenitimo v času 
nizkih obrestnih mer? 

Irma Kušter, vodja NLB Poslovalnice Kranj
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Simon Šubic

Kranj – Območna obrtno 
podjetniška zbornica (OOZ) 
Kranj je pred dnevi kranj-
ske mestne svetnike poz-
vala, naj s svojimi podpisi 
podprejo njeno pobudo za 
čimprejšnjo izgradnjo ceste 
in infrastrukture med vpad-
nico Kranj - Brnik in načr-
tovano Poslovno cono (PC) 
Hrastje, kar je osnovni po-
goj, da se aktivnosti v poslov-
ni coni lahko začnejo. Pri-
dobitev primerne poslovne 
cone je namreč dolgoletna 
želja in potreba kranjskih 
obrtnikov in podjetnikov, lo-
kacija v Hrastju pa se je iz-
kazala za najbolj ustrezno, 
poudarjajo v kranjski obrtni 
zbornici. Ob tem še poudar-
jajo, da je do zdaj že šestnajst 
investitorjev izkazalo potre-
bo po gradnji novih, večjih 
prostorov. Samo za te inve-
stitorje bi skupaj potrebova-
li približno enajst hektarjev 
zemljišča, dodatne proizvo-
dnje površine pa potrebu-
je tudi Agromehanika, ki že 
leta posluje na tej lokaciji, so 
še dodali. 

»S poslovno cono v Hrastju 
se na Mestni občini Kranj res 
veliko ukvarjamo, tudi skupaj 
z OOZ Kranj, tako da gre pri 
tem pozivu nekoliko za solo 
akcijo zbornice,« se je na po-
budo zbornice odzval kranj-
ski župan Matjaž Rakovec, ki 

se je ravno ta teden na Direk-
ciji RS za infrastrukturo z od-
govornimi sestal na temo iz-
gradnje dovozne ceste, ki je 
tudi po županovih besedah 
glavna ovira za začetek ureja-
nja PC Hrastje. »V planu je, 
da direkcija za infrastruktu-
ro, Družba za avtoceste v RS 
in občina skupaj vložimo ves 
napor in sredstva, da pri iz-
hodu iz poslovne cone zgra-
dimo krožišče s krakom pro-
ti Šenčurju, Kranju, do uvoza 
na avtocesto in v PC Hrastje. 
Še letos bomo mestnim sve-
tnikom v prvo branje pos-
redovali podrobni prostor-
ski načrt za umestitev PC 
Hrastje, najkasneje aprila 
2020 pa pričakujem drugo 
branje in s tem bo dana ze-
lena luč, da Kranj končno 
dobi svojo poslovno cono,« 

je napovedal Rakovec. Za iz-
delavo celotne projektne do-
kumentacije za PC naj bi po 
županovi oceni potrebovali 
približno leto in pol, potem 
bo sledil odkup zemljišč. 
»Računam, da bi cona lahko 
popolnoma zaživela v roku 
treh, štirih let,« je dejal.

Župan je ob tem spomnil, 
da je že zgrajena kolesarska 
povezava med Kranjem in 
Šenčurjem pri Tušu, kjer pa 
bodo morali poskrbeti še za 
varno prečkanje relativno 
nevarne povezovalne ces-
te Škofja Loka–Preddvor. 
Predvidoma prihodnje leto 
naj bi tako v neposredni bli-
žini mestnega pokopali-
šča postavili nadvoz za ko-
lesarje in pešce, poskrbeli 
pa bodo tudi za asfaltiranje 
te kolesarske steze do PC 

Hrastje. »Zdaj se končuje 
krožišče pri Mercatorju, 
sledila bo še ureditev nave-
zave na avtocesto oziroma 
Šenčur. To bo kar velik za-
logaj, saj gre za najbolj obre-
menjen cestni odsek v Slo-
veniji. Sama štiripasovni-
ca ni tako velik problem kot 
rešitev podvoza, zato precej 
hodimo na razne instituci-
je v državi in pozivamo, naj 
pohitijo. Bojimo se namreč 
bližnjega predsedovanja 
Slovenije Svetu Evropske 
unije leta 2021, zato vlaga-
mo velike napore, da bi do 
takrat poskušali s posebnim 
zakonom pridobiti še izhod 
Kranj sever, sicer se bomo 
Kranjčani čez dve leti duši-
li v prometu, vsaj v prome-
tnih konicah,« je še povedal 
Rakovec.

Najprej krožišče, nato šele cona
Kranjski obrtniki in podjetniki pozivajo k čimprejšnji izgradnji povezovalne ceste do načrtovane 
Poslovne cone Hrastje, ki je osnovni pogoj za njeno širitev.

Glavna ovira za začetek gradnje Poslovne cone Hrastje je neurejen uvoz z brniške ceste. 
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Cerklje – Občinski svetniki 
so na septembrski seji ob-
činskega sveta sprejeli reba-
lans proračuna za letošnje 
leto, s katerim so prerazpo-
redili sredstva na več postav-
kah. Prihodki po rebalansu 
so nižji za 27 tisoč evrov, od-
hodki pa so višji za 180 tisoč 
evrov. Skupaj tako prihodki 
znašajo približno 9,52 mili-
jona evrov, odhodki pa 17,65 
milijona evrov.

V glavnem gre za preraz-
poreditve sredstev med pro-
računskimi postavkami. 
Tako so denimo za pol mili-
jona evrov povišali sredstva 
za projekt Oskrba s pitno 
vodo na območju Zgornje 
Save – sklop 1, t. i. krvavški 
vodovod. Nekatere svetni-
ke, ki so sicer proračun so-
glasno sprejeli, pa je zmotilo 
zmanjšanje občinskih sub-
vencij kmetom za 27 tisoč 
evrov ter obrtnikom in pod-
jetnikom za 125 tisoč evrov. 

Župan Franc Čebulj je na to 
odgovoril, da občina na po-
dročju kmetijstva nudi sub-
vencije, primerljive drugim 
občinam, medtem ko neka-
tere podjetništva in turiz-
ma sploh ne financirajo. Kot 
pravi, je naklonjen temu, da 
bi občina financirala podje-
tništvo, ki bi spodbujalo na-
stajanje delovnih mest, sicer 
pa prav veliko manevrskega 
prostora za tovrstne ukrepe 
v prihodnosti ne bo, saj se 
je občina v velikem investi-
cijskem ciklu, na kar kaže-
jo številni projekti, ki trenu-
tno že potekajo v občini, in 
tisti, ki so še v pripravi, po-
leg tega se pripravljajo tudi 
na gradnjo krvavškega vo-
dovoda. Ob tem Čebulj opo-
zarja tudi na to, da se cene 
gradbenih materialov in del 
v zadnjem času dražijo in v 
nekaterih primerih precej 
odstopajo od ocenjenih pro-
jektantskih vrednosti, zara-
di vseh teh dejavnikov pa bo 
občina primorana varčevati.

Prerazporedili so sredstva
V Cerkljah so sprejeli rebalans proračuna.

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik le-
tos praznuje dvajsetletnico 
pobratenja z avstrijsko občino 
Trofaiach in petnajstletnico 
pobratenja z nemško občino 
Andechs. Ob nedavnih Dne-
vih narodnih noš in oblačil-
ne dediščine sta Kamnik obi-
skali tudi delegaciji iz pobra-
tenih občin Trofaiach in An-
dechs. Ob tej priložnosti sta 
se direktor Občine Trofaiach 
Uwe Kroneis in županja Ob-
čine Andechs Anna E. Neppel 
tudi vpisala v Knjigo častnih 
gostov mesta Kamnik.

Z omenjenima mesto-
ma Kamnik tesno povezuje 

zgodovina, s Trofaiachom 
smodnišnica, kamor so jo iz 
Kamnika zaradi nevarnosti 
bližine fronte preselili leta 
1915, z Andechsom pa nek-
daj skupna posest bavarskih 
grofov Andeških, ki so ime-
li v Kamniku središče svoje 
posesti ter Mali in Stari grad. 
Kamničami z obema pobra-
tenima občinama tesno so-
delujejo na številnih področ-
jih, pri izmenjavi in obiskih 
so predvsem aktivna števil-
na društva.

Je pa Občina Kamnik po-
bratena še s tretjo občino, in 
sicer Budvo; uradno listino o 
pobratenju so podpisali lan-
sko pomlad.

Pobrateni že dvajset let

Bled – Na Bledu so v soboto v organizaciji Združenja zdra-
vstvenih zavodov Slovenije potekale 14. Športne igre sloven-
skih bolnišnic. Sodelovalo je več kot osemsto tekmovalk in 
tekmovalcev iz 21 slovenskih bolnišnic. Na začetku so jih 
pozdravili Marjan Pintar, direktor združenja, Janez Poklukar, 
generalni direktor UKC Ljubljana, in soorganizator dogodka 
Jani Klemenčič. Pomerili so se v enajstih različnih ekipnih 
in posamičnih športnih disciplinah. Prvo mesto v skupnem 
seštevku so osvojili tekmovalci Univerzitetnega kliničnega 
centra Maribor, sledili pa sta jim ekipi Splošne bolnišnice 
Novo mesto in Ortopedske bolnišnice Valdoltra. 

Športne igre bolnišnic

Ena izmed disciplin je bil tudi namizni tenis. / Foto: Primož Pičulin
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DRUŽINSKO  
PODJETNIŠTVO – 
Pomoč pri prenosu 
lastništva 
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA GORENJSKE,  
BSC KRANJ PRIPRAVLJA SKLOP PETIH BREZPLAČNIH 
DELAVNIC, NAMENJENIH DRUŽINSKIM PODJETJEM,  
S KATERIMI JIM BOMO POMAGALI DO PRIPRAVE NAČRTA  
ZA PRENOS LASTNIŠTVA PODJETJA. 
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Prenos lastništva družinskega podjetja je kompleksen, časovno zahteven in 
drag postopek, kjer je vprašanj ogromno, enostavnih odgovorov malo. 

Po statistiki prenos lastništva podjetja na naslednjo generacijo 
uspešno preživi le ena tretjina podjetij. Vzrok za neuspeh pa je 
vedno enak: v družini se niso pravočasno lotili načrtovanja prenosa 

lastništva in upravljanja podjetja na naslednjo generacijo. Najpogostejši 
razlog, zakaj se podjetniki ne lotijo tega procesa, pa je, da ne vedo, kje in kako 
začeti.

Na Gorenjskem si želimo ohraniti cvetoča podjetja in z njimi povezana delovna 
mesta ter podjetnikom olajšati proces prenosa lastništva. Zato smo pripravili 
sklop petih brezplačnih delavnic, s katerimi bomo družinskim podjetjem 
pomagali do načrta prenosa lastništva podjetja. 

  Prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti družinskih podjetij.  
Ali je proces prenosa lastništva lahko priložnost za rast in razvoj podjetja? 
(10. 10. 2019 ob 18.00)

  Razlogi za konflikte in upravljanje s konflikti v družinskih podjetjih. 
Dilema naslednikov: naj ostanem ali grem? (17. 10. 2019 ob 18.00)

  Medgeneracijski konflikti in dolgoročna vizija družinskega podjetja.  
(24. 10. 2019 ob 18.00)

  Davčni vidiki družinskega podjetja in prenosa lastništva.  
(7. 11. 2019 ob 18.00)

  Načrt prenosa na naslednjo generacijo in druge alternative.  
(4. 11. 2019 ob 18.00) 

Delavnice so zastavljene zelo praktično, zato se predvideva udeležba 
tako predstavnika prve generacije družinskega podjetja kot naslednika. 
Delavnice bodo potekale v prostorih coworking skupnosti Kovačnica na 
naslovu Župančičeva ulica 22 v Kranju.

Število mest v programu je omejeno. 

Za prijavo in dodatne informacije se lahko obrnete na Nives Justin, 04 28 17 
247 ali nives.justin@bsc-kranj.si.

Takega pokola ne pomnijo 
niti najstarejši ljudje na tem 
območju, je poudaril Boga-
taj. »Na tem območju več kot 
sto let ni bilo volka; medved 
je ves čas prisoten, volka pa 
ni bilo nikoli.« Na prisotnost 
volka je tamkajšnje kmete že 
teden dni pred napadom na 
drobnico opozoril srnjak, ki 
so ga napol pojedenega naš-
li v bližnjem gozdu. A take-
ga pokola, kot so ga dožive-
li minuli teden, nihče ni pri-
čakoval. »Tri ovce, vse tri so 
bile breje, so požrli skoraj do 
kosti,« je razložil in dodal, 
da so volkovi ob tem poklali 
tudi vse starejše, manj okret-
ne ovce, med njimi prav tako 
mnoge breje. Prav zato bo 
škoda dolgoročna. »Takšne 
drobnice ni mogoče kar tako 
kupiti, take ovce moraš sam 
vzgojiti,« je razložil Bogataj 
in dodal, da zato odškodni-
na, do katere so kmetje upra-
vičeni ob napadih zveri, ne 
pomaga prav dosti. Prepri-
čan je, da volkovi na to ob-
močje ne sodijo. »Ali bo tu-
kaj gozd ali pa bomo kme-
tovali, oboje skupaj ne gre,« 
je poudaril in cinično do-
dal, da bo očitno najbolje, 
če se kar vsi preselijo v Lju-
bljano, saj se v takih pogojih 
ni mogoče ukvarjati z ovče-
rejo. Volkov ni zadržala niti 
precej visoka ograda z elek-
tričnim pastirjem. Glede na 
povzročeno škodo ocenjuje, 
da je v krdelu, ki se je v noči 

s srede na četrtek gostil na 
njegovem pašniku, vsaj se-
dem, osem volkov, če ne več. 
Rešitev vidi zgolj v iztreb-
ljenju volka na tem obmo-
čju, ki bi ga bilo po njego-
vem prepričanju treba zno-
va spraviti nazaj v ožje ob-
močje na Kočevskem. »Že 
tako s kmetovanjem zaslu-
žimo zgolj za preživetje,« 
razočarano ugotavlja, pri 
tem pa mu je pritrjeval tudi 
bližnji sosed Branko Peter-
nel, ki je zdaj tudi svojih dva-
najst ovac in dva konja, ki so 
se prav tako še do nedavnega 
prosto pasli, začel zapirati v 
hlev. »A to ni rešitev, strojna 
košnja v tem bregu ne pride 
v poštev, zato bi se brez ovc 
kmalu začelo zaraščati,« je 
opozoril.

V petek je Bogataja obi-
skal tudi župan Občine Go-
renja vas - Poljane Milan Ča-
dež, ki je zaradi ponavljajo-
čih se napadov volkov v Sel-
ški in Poljanski dolini ter na 
Cerkljanskem skupaj z dru-
gimi župani s tega območja 
in Civilno iniciativo Cerkno 
včeraj na republiško agenci-
jo za okolje podal vlogo za 
odstrel petih volkov. Prepri-
čan je namreč, da zgolj z od-
strelom enega volka ne bodo 
ničesar rešili. »Ljudje živijo 
v strahu, zaradi česar podalj-
šujemo tudi linije za prevoz 
otrok v šolo. Ti tako postajajo 
že skoraj taksi službe, za kar 
pa na ministrstvu za izobra-
ževanje, znanost in šport ni-
majo nobenega posluha,« je 
še pojasnil Čadež.

Ostal brez tretjine črede
31. stran

V eni noči je ostal brez tretjine črede.

Tropa volkov ni ustavila niti visoka ograda z električnim 
pastirjem.

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora in LAS loškega pogorja 
v okviru projekta sodelovanja Odprta vrata kmetij vabita na 
dve strokovni ekskurziji. V soboto, 21. septembra, bodo pod 
naslovom Od sena do mlečnih izdelkov obiskali kmetije Pr' 
Demšari, Železniki, Na Ravan, Cerkno, Odems, Predoslje in 
pri Ropet, Radomlje. Naslednjo soboto, 28. septembra, pa se 
bodo posvetili nasadom in sadovnjakom ter sadnim izdelkom. 
Ogledali si bodo drevesnico Zakotnik, Dorfarje, kmetijo Mati-
jovc, Podbrezje, sadovnjak Sadjarskega društva Tunjice, eko-
loško kmetijo Matevžuc, Laze v Tuhinju in kmetijo pri Ropet, 
Radomlje. Ekskurziji sta namenjeni trenutnim in potencialnim 
kmetovalcem ter ostalim iz občin Škofja Loka, Gorenja vas - 
Poljane, Železniki in Žiri. Na ekskurziji naj se prijavijo Jerneji 
Klemenčič Lotrič, 04/50 60 222, jerneja.lotric@ra-sora.si.

Obiskali bodo kmetije

Škofja Loka – Na prvem je-
senskem Blaznikovem veče-
ru, ki ga Muzejsko društvo 
Škofja Loka organizira skupaj 
s Knjižnico Ivana Tavčarja, bo 
gostja 88-letna klena Škofje-
ločanka Meri Bozovičar - Kaj-
betova Meri, avtorica nedav-
no izdane knjige Krvava zarja. 
Pogovor z njo bo potekal jut-
ri, 18. septembra, ob 19. uri 
v Miheličevi galeriji v Kašči, 
kupiti bo mogoče tudi knjigo. 

Blaznikov večer z Meri 
Bozovičar
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V naši poslovni enoti v Beljaku (Villach) zaposlimo za vzdrževalna dela 

električarja m/ž 
oz. mehatronika m/ž

(Betriebselektriker/Mechatroniker) 

Vaš profil:
• zaključena poklicna izobrazba kot električar, mehatronik itn.
• razumevanje načrtov delovanja strojev in električnih napeljav
• najmanj 5 let delovnih izkušenj v industriji
• dobro znanje nemščine
• sposobnost delati v timu in lojalnost
• analitično razmišljanje v primeru tehničnih motenj
• natančnost in samostojnost
• pripravljenost delati nadure
• vozniško dovoljenje kategorije B

Vaše delovne naloge:
• zagon in vzdrževanje proizvodnih naprav
• skrb za produktivnost proizvodnih naprav
• sodelovanje pri projektih optimiranja proizvodnje

Nudimo vam:
• delo za nedoločen čas v sklopu vrhunskega družinskega podjetja
• po potrebi nadaljnje izobraževanje na področju elektrotehnike
    oz. avtomatizacijske tehnike
• sodelovanje z mladimi, dinamičnimi in angažiranimi sodelavci
• skupno usklajevanje delovnega urnika

Plača:
Po kolektivni pogodbi, na osnovi polnega delovnega časa najmanj 
2.000 EUR bruto/mesec, v primeru ustreznih delovnih izkušenj in 
kvalifikacije tudi več.  

Če ste pripravljeni prevzeti ta izziv, se veselimo vaše vloge z vsemi 
potrebnimi podatki, življenjepisom in kopijami spričeval po e-pošti 
na: daniela.dorrek@marcher.at, ga. Daniela Dorrek.

www.marcher.at

Jasna Paladin

Kamnik – Mobilna enota dr-
žavnega presejalnega pro-
grama za raka dojke DORA 
se je konec avgusta z Vrhni-
ke znova preselila v Kamnik, 
kjer bo na ploščadi ob Domu 
kulture Kamnik ženske iz 
občine Kamnik slikala že 
petič. Skupaj bodo na slika-
nje z mamografijo povabili 
okoli štiri tisoč žensk iz ob-
čine med petdesetim in 69. 
letom starosti, slikanje pa 
bodo opravljali predvidoma 
do začetka leta 2020.

»V Kamniku bomo letos 
nekatere ženske vabili že v 
peti krog slikanja dojk v pro-
gramu DORA. Pred dvema 
letoma, ko je bila mobilna 
enota programa DORA v Ka-
mniku, je bilo med majem 
in oktobrom 2017 slikanih 

2705 žensk; slikanja se je 
udeležilo več kot osemdeset 
odstotkov takrat povablje-
nih žensk. Od vseh slika-
nih žensk smo jih na doda-
tne obravnave na Onkološki 
inštitut Ljubljana povabili 
petdeset, pri petnajstih žen-
skah smo odkrili raka dojk. 
Če raka dojk odkrijemo na 
začetni stopnji, je zdravlje-
nje lahko zelo uspešno. Zato 
ženske spodbujamo, da se 
odzovejo na pisno vabilo, ki 
ga prejmejo z Onkološkega 
inštituta Ljubljana,« nam 
je povedala Vesna Škrbec z 
Onkološkega inštituta in po-
udarila, da je cilj zgodnjega 
odkrivanja raka dojk s prese-
jalno mamografijo v progra-
mu DORA zmanjševanje 
umrljivosti žensk med pet-
desetim in 69. letom v Slo-
veniji za tretjino.

DORA že petič v Kamniku
V mobilni enoti programa DORA bodo ženske 
iz občine Kamnik, stare med petdeset in 
devetinšestdeset let, slikali vse do začetka 
prihodnjega leta.

Mobilna enota DORA pred Domom kulture Kamnik deluje 
od ponedeljka do petka med 8. uro in 14.20.

Ana Šubic

Zali Log – Na Zalem Logu so 
minuli konec tedna že peto 
leto zapored priredili Pra-
znik zelja, ki je bil obiskan 
kot še nikoli doslej. Odloči-
tev, da osrednje dogajanje s 
sobotnega prestavijo na ne-
deljsko popoldne, se je izka-
zala za odlično, zato bodo to 
prakso ohranili tudi za nas-
lednje prireditve, je napo-
vedala predsednica Kultur-
nega in turističnega društva 
(KTD) Zali Log Klavdija 
Škulj. »Prireditev še niko-
li ni tako dobro uspela. Vre-
me nam je bilo naklonjeno, 

obisk je bil neverjeten. Obi-
skovalci, med njimi so bili 
tudi iz Ljubljane, Cerkelj, 
Mengša …, so bili navduše-
ni,« je bila zadovoljna Šku-
ljeva. 

Nedeljski obisk jih je 
tako presenetil, da so mora-
li postaviti precej dodatnih 
miz in klopi, zeljne jedi, ki 
jih je pripravljajo kar osem-
najst domačink in vaški go-
stilničar Gregor Žbontar, pa 
so šle za med. Za kosilo so 
obiskovalcem ponudili sege-
din ter zeljno solato s krom-
pirjem ali fižolom in kloba-
so, popoldne pa je sledila še 
degustacija različnih zeljnih 

jedi. Kar osemnajst jih je 
bilo na voljo, letos prvič tudi 
zeljna torta, ki jo je pripravi-
la Darja Čerin. Torta je kaj 
hitro pošla, tako kot zeljna 
potica, pa čeprav jih je ome-
njeni gostilničar spekel kar 
dvanajst. Lično dekorirano 
zeljno potico so letos prvič 
ponudili kot kulinarični 

spominek, ki je prav tako 
takoj pošel. Obiskovalci so 
lahko poskusili tudi mnoge 
druge jedi: zavitek s kislim 
zeljem, zeljno musako in 
buhteljne, polentino zeljno 
pito, pečeno kislo zelje z di-
mljenim mesom ...

Dobra je bila tudi prodaja 
domačih pridelkov in izdel-
kov na stojnicah. V tem času 
so lahko ponudili trideset 
glav zelja, saj ta še ni dozorel, 
so se pa z obiskovalci, ki so 
ostali brez njega, dogovorili 
za naknadni prevzem. Zelje 
namreč običajno poberejo 
pred prvo slano. »Letina bo 
dobra, tudi na njivi, ki jo je 
letos prvič z okoli sto sadika-
mi zasadilo naše društvo,« je 
napovedala Škuljeva. 

Na prireditvi so tudi letos 
prikazali ribanje in tlačenje 
zelja po starem. Člani KTD 
so s kratko igrano igro Lej 
kva mamo na Zalmu Logu 
navzočim približali njihov 
kraj, za vrhunec kulturnega 
programa pa je poskrbela vo-
kalna skupina Snežet iz Tol-
minskega. 

Rekordni Praznik zelja
Prireditev, posvečena zaloškemu zelju, je na Zali Log privabila ogromno obiskovalcev.

Obiskovalcem so ponudili kar osemnajst različnih zeljnih jedi, letos prvič tudi torto iz zelja.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Koncesija Lo-
ški komunali se bo z novim 
letom iztekla, podaljšati je 
ni več mogoče. Drugi raz-
log, da v občini razmišlja-
jo o novem konceptu uredi-
tve teh gospodarskih javnih 
služb, pa je normativni: od-
kar je pravica do pitne vode 
zapisana v ustavo, s tem pa 
se ne more ukvarjati zaseb-
no podjetje. Pred obravna-
vo koncepta organizacije ob-
veznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja v občini 
so se svetniki o tej temi pos-
vetovali na delavnicah, žu-
pan Tine Radinja napove-
duje, da bo tak neformalen 
posvet sklical še enkrat pred 
drugo obravnavo, saj infor-
macij in izmenjave mnenj o 
tej temi ni nikoli dovolj. To je 
pomembno tudi zato, ker že-
lijo z novim konceptom dol-
goročneje urediti izvajanje 

omenjenih služb. Treba pa 
je najti tudi kratkoročno re-
šitev, saj imajo na voljo le še 
malo časa.  

Več možnih konceptov 
upravljanja je svetnikom 
razložil Boštjan Ferk iz In-
štituta za javno zasebno par-
tnerstvo. Te službe so lahko 
organizirane prek režijske-
ga obrata, javnega gospodar-
skega zavoda, javnega podje-
tja ali s podelitvijo koncesije. 
Trenutno Škofja Loka sodi 
med redke občine v Sloveni-
ji, ki imajo te službe urejene 
s koncesijo z zasebnim pod-
jetjem. Dolgoročno naj bi 
tudi v Škofji Loki ustanovili 

javno podjetje, za kratkoroč-
no do srednjeročno uredi-
tev pa kot najbolj optimal-
no predlagajo horizontal-
no (pogodbeno) »in-house« 
razmerje s katerim od javnih 
podjetij. Za ta namen se kot 
primerni (lokacijsko in gle-
de na kapacitete, izkušnje in 
sposobnost) lahko identifici-
rata Komunala Kranj in Jav-
no podjetje Vo-Ka Snaga, na-
vaja poročilo inštituta. Izva-
janje teh javnih služb, zlasti 
pa oskrbe z vodo, skozi javno 
podjetje ohranja javni nad-
zor nad čedalje pomembnej-
šo javno dobrino, vodo. 

V razpravi so zlasti opo-
zicijski svetniki navajali, da 
bi morali omenjene gospo-
darske javne službe uredi-
ti že prej, ne šele tik pred iz-
tekom koncesijske pogodbe. 
Slišati je bilo tudi predlog, da 
bi občina od lastnikov kupi-
la Loško komunalo in tako 
do konca mandata prišla do 

lastnega javnega podjetja. 
Nekateri oporekajo predlo-
gu, da bi loške komunalne 
službe prevzela katera od so-
sednjih, češ da morajo biti te 
stvari urejene doma, kar je 
zlasti pomembno pri inter-
vencijah. Eden od predlogov 
je bil, da bi bilo javno podjetje 
stoodstotno v lasti občine, saj 
bi kot manjša občina v okviru 
kakega večjega komunalnega 
podjetja ne imeli dovolj gla-
sovalnih pravic. Sprejemljiva 
rešitev bi bila tudi javna služ-
ba v sodelovanju s sosednji-
mi tremi občinami. Napos-
led so prvo branje sklenili s 
sklepom, da se javne službe 
varstva okolja na območju ob-
čine dolgoročno zagotovijo v 
obliki javnega podjetja, v pre-
hodnem obdobju pa z vzpo-
stavitvijo notranjega konce-
sijskega razmerja na podla-
gi sklenitve neposredne not-
ranje koncesijske pogodbe z 
javnim podjetjem. 

Komunalne storitve v javne roke
Škofjeloški občinski svetniki so razpravljali, kako naj bo v prihodnje urejeno izvajanje obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb. Zdaj imajo za oskrbo z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
in gospodarjenje z odpadki urejeno koncesijo, podeljeno zasebnemu podjetju Loška komunala.

Na Zalem Logu je bilo živahno tudi v soboto zvečer, 
ko so prikazali film 300 let plavljenja lesa po Davščici 
avtorja Staneta Zgage. Predstavitve sta se udeležila 
tudi pripovedovalca v filmu: domačin Stane Bernard, 
eden zadnjih, ki se še spomni plavljenja lesa, in 
zgodovinar Vincencij Demšar.

Škofja Loka sodi med 
štiri občine v Sloveniji, 
ki imajo za gospodarske 
javne službe sklenjeno 
koncesijo z zasebno 
družbo.
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Urša Peternel

Breznica – »V Gledališču Jul-
ke Dolžan želimo na odru 
predstaviti predvsem dela 
domačih avtorjev, prilago-
jena današnjemu času, oh-
ranjati bogato kulturno de-
diščino naših krajev in roja-
kov. Tako se nam je ob pra-
znovanju svetovnega dne-
va čebel porodila ideja, da bi 
na oder postavili uprizoritev 
življenja in dela Antona Jan-
še, prvega čebelarskega uči-
telja,« je povedal Aleš Jeko-
vec iz Gledališča Julke Dol-
žan o najnovejši predsta-
vi Čebelji roj, ki je v sobo-
to zvečer na odru kulturne-
ga doma na Breznici doži-
vela premierno uprizoritev. 
Scenarij, ki ga je napisal Jože 
Resman, je nastal na pod-
lagi zapisanih dejstev, ne-
katerih pričevanj in podat-
kov o Antonu Janši, ki so se 

ohranili do danes. V predsta-
vi so zbrani in medsebojno 
povezani posamezni odlom-
ki iz življenja Antona Janše.

»Predstava se osredotoča 
na življenje in delo Antona 
Janše od njegovih prvih za-
četkov čebelarja, doma na 
Breznici, preko njegovega 
šolanja na slikarski akade-
miji na Dunaju in poučeva-

nja na čebelarski šoli ter raz-
iskovanja novih spoznanj o 
čebelarstvu do njegove pre-
zgodnje smrti,« je o vsebini 
povedal Jekovec.

Režijo predstave je prevzel 
profesionalni režiser Jaka 
Andrej Vojevec, igralska za-
sedba pa je domača, večina 
igralcev prihaja iz vasi pod 
Stolom. »Vsi smo amaterji, 
zelo različnih starosti, neka-
teri v šolah, drugi v službah, 
tretji v pokoju ...« 

Glavno vlogo Antona Jan-
še igra Gašper Klinar. Poleg 

njega pa v predstavi nastopa-
jo še Eva in Katarina Poklukar, 
Mimi Urbanc, Tanja Bergelj, 
Mya Prešeren Mccan, Jože Ja-
len, Sašo Dijak, Jože Resman, 

Borut Verovšek, Aleš Jekovec, 
Zoran Kalan, Marcel Federl, 
Tone Špendov, Stane Lužnik 
in Niko Bernard. Poleg dva-
najstih igralcev v predstavi so-
delujejo tudi štirje pevci moš-
ke pevske skupine Sosedje, ki 
prav tako deluje v okviru Kul-
turnega društva dr. France 
Prešeren Žirovnica - Breznica. 

Za kostume je poskrbela 
Andreja Stržinar Poklukar, 
nekaj pa so si jih izposodili 
v Gledališču Toneta Čufar-
ja na Jesenicah. Pri izdelavi 
scene je na pomoč priskočil 
Miha Rakar, za luči in zvok 
pa je poskrbel Miha Šest.

Predstava traja približno 
poldrugo uro. Po sobotni 
premieri v oktobru načrtuje-
jo ponovitev na Breznici, za-
tem pa si želijo oditi tudi na 
gostovanja po Gorenjskem. 
Prijavili se bodo tudi na ob-
močno Linhartovo srečanje 
gledaliških skupin.

Življenje Antona Janše na odru
V Gledališču Julke Dolžan na Breznici so v soboto zvečer premierno uprizorili predstavo Čebelji roj, ki 
govori o življenju in delu znamenitega čebelarja Antona Janše.

Po sobotni premieri na Breznici / Foto: Planet spominov

»Ker je predstava sestavljena iz več krajših prizorov, 
povezanih v smiselno celoto, smo s posameznimi 
odlomki že nastopili na prireditvah ob svetovnem 
dnevu čebel in na dogodkih domačega čebelarskega 
društva Antona Janše. Tako je predstava v posameznih 
odlomkih primerna tudi za različne prireditve, 
proslave in druge svečanosti,« je dejal Aleš Jekovec.

Maša Likosar

Ljubljana – Pričujoča serija 
treh fotografij je bila ustvarje-
na kot enkraten projekt z na-
menom ilustracije istoimen-
ske pesniške zbirke fotogra-
fovega dobrega prijatelja 

glasbenika Aleša Češnovar-
ja. Fotografije so bile posne-
te, ko je bil Aleš že hudo bo-
lan, in avtor razstave verjame, 
da je že slutil neizogibno slo-
vo. »Razstava v meni vzbuja 
mešane občutke. Vesel sem, 
da je na ogled širši množici, 
a obenem tvori veliko boleči-
no ob izgubi prijatelja. Aleše-
va smrt me je zelo prizadela,« 
nam je zaupal Pelko in pojas-
nil, da fotografije predsta-
vljajo tanko linijo med življe-
njem in smrtjo, obenem pa 
iščejo povezavo med našimi 
dušami, živimi in mrtvimi.

Janez Pelko je fotografije 
posnel v hiši v Zgornjih Bi-
tnjah, kjer je preživel prvih 
sedem let svojega otroštva. V 
ozadju osrednjih motivov fo-
tografij se skriva zgodba, ki se 
je zapisala tako v Aleševo kot 
Janezovo življenje. Oba sta 
nenaklonjenost režimu nek-
danje države, neodobravanje 
vzorcev in družbenih norm 

vodila v brezup. Na fotogra-
fijah ga ponazarja mrtva riba 
v plastični vrečki, iz katere ne 
more ubežati, kljub temu da 
je z glavo že pregriznila rešet-
ke v svobodo. Dekle na foto-
grafijah je upodobila Janezo-
va prijateljica Vesna Teja Ri-

stič. »Njena golota predsta-
vlja čutnost in čustvenost, 
intimo, s katero se umetniki 
napajajo. Tudi Aleš je v svo-
ji zadnji pesniški zbirki po-
polnoma razgalil svojo dušo. 
Skozi pesmi je moč razbra-
ti njegov življenjepis in tre-
nutke pred smrtjo, ko podo-
živiš celo množico čustev – 
tistih, ki jih ne moreš izrazi-
ti nikakor drugače kot le sko-
zi umetnost,« je pojasnil Ja-
nez Pelko. 

Odprtja se je udeležil tudi 
Boštjan Soklič, kustos Lo-
škega muzeja, ki je o Pelko-
vi razstavi dejal, da poudar-
ja likovno usmerjenost, je 
detajlno usmerjena, tehnič-
no dovršena in anekdotična. 
»S tem zadnjim ciklom foto-
grafij se Janez vrača k svojim 
koreninam, torej k nadreali-
stični fotografski usmerit-
vi, s katero se je začel ukvar-
jati pred 25 leti,« je povedal 
Soklič. 

Ob slutnji slovesa 
prijatelju v spomin
V TAM-TAM-ovi Ulični galeriji na Vegovi v 
Ljubljani bo do 7. oktobra na ogled razstava 
Škofjeločana Janeza Pelka z naslovom Dim in 
kri. Razstava je nastala v koprodukciji z Loškim 
muzejem.

Avtor razstave Dim in kri Janez Pelko in dekle s fotografij 
Vesna Teja Ristič / Foto: Maša Likosar

Kranj – Komorni zbor De profundis Kranj v svoje vrste vabi 
pevke in pevce, ki bi želeli oplemeniti svoje glasbene izkušnje 
v komorni zborovski zasedbi. Delo v novi sezoni zbor začenja 
danes, v torek, 17. septembra, ob 19. uri v Domu krajanov na 
Primskovem. Če vas sodelovanje zanima, se zglasite na Prim-
skovem uro pred začetkom, torej ob 18. uri, dobrodošla pa je 
predhodna najava na elektronski naslov info@deprofundis.
si ali po telefonu 041 970 317. 

De profundis Kranj vabi v svoje vrste

Poljane nad Škofja Loko – Visoška kronika, gledališka predsta-
va v poljanskem narečju, v izvedbi Kulturnega društva dr. Iva-
na Tavčarja Poljane se vrača s ponovitvami na oder Kulturnega 
doma v Poljanah. Ogledate si jo lahko 21., 22., 27. in 29. sep-
tembra 2019 ob 19.30. 

Visoška kronika po poljansko

Samo Lesjak

Šenčur – Kulturno društvo 
Hiša čez cesto vseskozi 
skrbi za ohranjanje kultur-
ne dediščine. V stari kmeč-
ki hiši Pr' Franč na Miljah 
tako razstavljajo zanimive 
igrače, makete pa tudi stare 
gospodinjske pripomočke 
in kmečko orodje. V hiši se 
odvijajo raznovrstni kultur-
ni dogodki, literarni večeri 
– nedavno so tako predstavi-
li roman Vonj po soli avtori-
ce Anite Šefer, ljudsko pet-
je, vsako leto pa organizira-
jo tudi slikarsko srečanje v 
obliki likovne kolonije. Na-
men srečanja je ohranjanje 
kulturne dediščine preko 

slikarstva, kiparstva in ke-
ramike. Ustvarjanje ume-
tnikov krepi medgeneracij-
sko povezovanje – tako se je 
na primer letošnjega sreča-
nja udeležila tudi osmošol-
ka Eva Markun in se uspeš-
no spopadla z ustvarjalnim 
izzivom.

Sredi maja so organizi-
rali že peto celodnevno sli-
karsko srečanje, ki se ga je 
udeležilo 26 umetnikov: 
ustvarjalci Društva likov-
nikov Cerklje, ki letos pra-
znuje 20-letnico delovanja, 
ustvarjalci KUD Klinične-
ga centra in medicinske fa-
kultete dr. Lojza Kraigherja 
ter slikarska sekcija pri Uni-
verzi za tretje življenjsko 

obdobje Lipa Domžale. Tok-
ratna tema je bila krajina in 
kulturna dediščina občine 
Šenčur. Motive so ustvarjal-
ci poiskali v različnih krajih 
občine pa tudi v sami Hiši 
čez cesto, kjer so se zbra-
li. Srečanje je sovpadlo s te-
dnom ljubiteljske kulture, 
tako da so z županom Ciri-
lom Kozjekom posadili trto.

Umetniki so svoja dela 
tako na ogled postavili še 

v Muzeju Šenčur. Odprtja 
razstave, ki ga je povezova-
la Slavica Bučan, se je ude-
ležilo več kot sto obiskoval-
cev, zbrane pa sta nagovo-
rila podžupan Aleš Perič 
Močnik in Dragica Mar-
kun, predsednica KD Hiša 
čez cesto, ki se je iskreno 
zahvalila vsem udeležen-
cem srečanja, obiskoval-
cem razstave ter občini za 
podporo. 

V očeh umetnikov
V Muzeju občine Šenčur je do 22. septembra na 
ogled razstava Kulturna dediščina občine Šenčur 
v očeh umetnikov.

Odprtje razstave so obogatili s kulturnim programom.      
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Maja Bertoncelj

Bled, Rudno polje – S sobot-
nim podpisom deklaraci-
je o gostovanju svetovne-
ga prvenstva v biatlonu na 
Pokljuki z Mednarodno bia-
tlonsko zvezo (IBU) se je za-
čelo odštevanje do enega naj-
večjih športnih dogodkov v 
Sloveniji v prihodnjih letih. 
Biatlonci se bodo za naslo-
ve svetovnih prvakov na Ru-
dnem polju borili leta 2021. 
Zadnja generalka bo januar-
ja prihodnje leto s tekmova-
njem svetovnega pokala.

Podpis pogodbe je pote-
kal skoraj natančno eno leto 
po dodelitvi prvenstva Pok-
ljuki. Ob tej priložnosti je bil 
na prvem uradnem obisku 
v tej vlogi generalni sekre-
tar IBU Niklas Carlsson, ki 
je povedal: »Danes smo for-
malizirali odnos med IBU 
in organizatorji. Gre za us-
merjevalni dokument. Pok-
ljuka je sicer izkušen gosti-
telj mednarodnih tekem, 
zato ne dvomimo o uspešni 
izvedbi prvenstva. Zadovolj-
ni smo z načrti za organiza-
cijo prvenstva. IBU je vaš 
partner. Tukaj smo, da vam 

pomagamo, da bo to odličen 
dogodek za vse.« 

Podpis pogodbe pa je bil 
le delček mozaika ob začet-
ku odštevanja do svetovne-
ga prvenstva. Organizator-
ji so v soboto med drugim 
predstavili tudi uradni slo-
gan Slovenia for Biathlon 
(Slovenija za biatlon), na 
Bledu so v sklopu Infocen-
tra Triglavska roža odprli in-
formacijsko točko za promo-
cijo svetovnega prvenstva na 

Pokljuki, Bled pa je dobil 
tudi prvi uradni lokal svetov-
nega prvenstva – restavraci-
jo Špica. »Priprave na sve-
tovno prvenstvo potekajo že 
praktično od dni, ko smo iz-
vedeli, da ga bo gostila Pok-
ljuka. Obisk predstavnikov 
Mednarodne biatlonske 
zveze ni samo protokolar-
ne narave zaradi današnje-
ga dogajanja, temveč pred-
vsem zaradi včerajšnjega ce-
lodnevnega sestanka, na ka-
terem so bile verificirane do-
ločene rešitve, ki jih bomo 
uvedli na Pokljuki. Med nji-
mi so tudi rešitve glede pro-
metne ureditve in ne nazad-
nje tudi delna rekonstrukci-
ja tekmovalnih prog, ki bo 
potrebna. Pomemben par-
tner je postal tudi Triglavski 
narodni park in računamo, 
da bo ta sinergija delovanja 
omogočila vse to, kar smo 
si zadali,« je povedal Tomaž 

Šušteršič, podpredsednik 
in generalni sekretar orga-
nizacijskega odbora. Sve-
tovno prvenstvo bo tudi ve-
lik finančni zalogaj. »Prora-
čun je več kot sedem milijo-
nov evrov. Pomembno spo-
ročilo je, da je Vlada Repu-
blike Slovenije podpisala na-
mero o sodelovanju in pod-
pori vsem trem prihajajo-
čim zimskim svetovnim pr-
venstvom v Sloveniji. Tudi 
s to pomočjo, verjamem, da 
bodo odlično izpeljana tudi 
v namen promocije različ-
nih vidikov, ki jih Sloveni-
ja ponuja,« še pravi Šušter-
šič. Poudarja tudi dobro so-
delovanje z občinama Bled 
in Bohinj. 

Pokljuške organizatorje 
najprej čaka izvedba tekem 
svetovnega pokala, ki bo od 
22. do 26. januarja prihod-
nje leto. Predprodaja vsto-
pnic se je že začela. 

Odštevajo do Pokljuke 2021
Prireditelji biatlonskih tekem na Pokljuki so uredili še zadnje pogodbene formalnosti za organizacijo 
svetovnega prvenstva v biatlonu, ki bo na Pokljuki med 10. in 22. februarjem leta 2021.

Sobotno biatlonsko dogajanje se je začelo zjutraj na Bledu, kjer so v sklopu Infocentra 
Triglavska roža odprli informacijsko točko za promocijo svetovnega prvenstva na 
Pokljuki. Na fotografiji so predstavniki Mednarodne biatlonske zveze, Zbora za biatlon, 
organizacijskega odbora tekem na Pokljuki in lokalne skupnosti. / Foto: Primož Pičulin

Pretekli biatlonski konec tedna je bil tudi tekmovalno 
obarvan. Na Pokljuki je potekalo državno prvenstvo 
v poletnem biatlonu. V soboto sta bila v sprintu 
najhitrejša Rok Tršan (TSK Logatec) in Polona 
Klemenčič (TSK Triglav Kranj), v nedeljo na 
zasledovanju pa je prvi članski naslov osvojil mladi 
Alex Cisar (TSK Triglav Kranj), med članicami 
pa se je še drugega naslova v dveh dneh veselila 
Klemenčičeva.

Vilma Stanovnik

Kranj – »Kranj z vašimi do-
sežki sodi v vrh slovenske-
ga športa in verjamem, da 
bomo v prihodnjih letih 
postali slovenska prestolni-
ca športa. Poleg vas, vrhun-
skih športnikov, imamo 
dobre infrastrukturne pogo-
je, saj ima Kranj vse, kar da-
našnji šport potrebuje. Lah-
ko vam obljubim, da bomo 
te objekte še dogradili in na-
redili nove ter poskrbeli, da 
boste imeli izjemne pogoje 
za treninge,« je ob nagovoru 
poudaril kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec, preden je se-
gel v roko dobitniku najviš-
je občinske športne nagrade, 
nagrade za življenjsko delo, 

Vojislavu Ašaninu, ki je pred 
štiridesetimi leti ustanovil 
Karate klub Shotokan Kranj 
in z njim dvignil nivo sloven-
skega karateja ter se uveljavil 
v Evropi in svetu. Še prej so 
si aplavz zaslužili športnice 
in športniki ter predstavniki 
klubov, ki so prejeli športne 
znake ter male in velike špor-
tne plakete. Velike športne 
plakete so si zaslužili keglja-
čica Brigitte Strelec, smu-
čarski tekači Anamarija in 
Janez Lampič ter Vesna Fab-
jan, karateistka Tjaša Ristić, 
športni plezalki Mia Krampl 
in Tjaša Kalan, plezalec Kle-
men Novak, judoistki Anka 
Pogačnik in Urška Tor-
kar, kikboksar Blaž Potoč-
nik, alpinist Aleš Česen, 

smučarski skakalci Peter 
in Domen Prevc ter Robert 
Kranjec, šahist Blaž Kos-
mač ter ob petdesetletnici 

delovanja Hokejski klub Tri-
glav Kranj in za štirideset let 
delovanja Karate kluba Sho-
tokan Kranj.

Ponosni so na najboljše športnike
V Letnem gledališču Khislstein je v soboto potekala podelitev priznanj kranjskim športnikom za uspehe 
v minulem letu, nagrado za življenjsko delo pa je dobil Vojislav Ašanin.

Športno nagrado za življenjsko delo je iz rok župana Matjaža 
Rakovca prejel Vojislav Ašanin, ki je pred štiridesetimi leti 
ustanovil Karate klub Shotokan Kranj. / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Za rokometaši v Ligi NLB so tekme drugega 
kroga. Ekipa Urbanscape Loka je gostovala pri RD Koper in 
igrala neodločeno 25 : 25 (14 : 14). Na lestvici so na četrtem 
mestu. Škofjeločane v tretjem krogu čaka nova težka tekma. 
Jutri bodo gostili branilce naslova RK Celje Pivovarno Laško. 
Tekma v Športni dvorani Poden se bo začela ob 19.30.

Remi s Koprom, jutri doma s Celjani

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi so 
konec tedna odigrali tekme 
devetega kroga.

Za Gorenjsko je bil zani-
miv nedeljski obračun v Kra-
nju med Triglavom in Dom-
žalami. Slednji v tej sezoni 
še niso okusili slasti zmage. 
Tokrat pa je bilo drugače. Od 
Triglava so bili boljši z 2 : 3. 
Za domače sta zadela Luka 
Majcen in Filip Janković, za 
Domžale pa Matej Podlogar, 
Rauno Sappinen in v devet-
deseti minuti Damjan Vuk-
lišević. »To je bila nervozna 
tekma tako z naše kot z nji-
hove strani. Igralcem nimam 
česa zameriti. Dali so vse od 
sebe in zaslužili bi si vsaj toč-
ko. Toda to je nogomet in to 
se dogaja,« je po tekmi pove-
dal trener domačih nogome-
tašev Dejan Dončić. Za Kra-
njčane je to že šesti zapore-
dni poraz. Na lestvici so na 
devetem mestu, mesto pred 

njimi so sedaj Domžale. Obe 
ekipi jutri čakata tekmi osmi-
ne finala Pokala Slovenije. 
Triglav bo ob 15.30 v Kranju 
začel tekmo z Muro, Dom-
žale čaka gostovanje pri eki-
pi Brda.

V osmem krogu druge slo-
venske nogometne lige je Rol-
tek Dob s kar 4 : 1 premagal 
Beltince Klima Tratnjek, Kal-
cer Radomlje pa je doma iz-
gubil s Koprom z 0 : 2 in na 
lestvici padel na drugo mes-
to. Vodilni so prav Koprčani. 
Rezultati gorenjskih ekip v 
petem krogu tretje slovenske 
nogometne lige – zahod: Sava 
Kranj – Fama Vipava 2 : 0, Pri-
morje – Žiri 3 : 3, Tinex Šen-
čur – Bled Hirter 0 : 0. Vodi 
Brinje Grosuplje. Rezultati te-
kem tretjega kroga v Gorenj-
ski nogometni ligi: Preddvor – 
Škofja Loka 1 : 3, Šobec Lesce – 
Velesovo 4 : 0, Visoko – Kranj-
ska Gora 4 : 2, Zarica Kranj – 
Niko Železniki 5 : 2, Bohinj 
– Polet 4 : 1 in Britof – Bitnje 
dobrozasenci.si 5 : 3.

Zmaga Domžal
Nogometaši Domžal so v Kranju premagali 
Triglav, ki je izgubil šestič zapored. Jutri obe ekipi 
čakata tekmi v Pokalu Slovenije.

Jesenice, Kranj – V soboto so tekmovanje začeli hokejisti v 
Alpski hokejski ligi. Ekipa HDD SIJ Acroni Jesenice je v prvem 
krogu gostovala pri hokejistih moštva Steel Wings Linz, no-
vincih v ligi, in zmagala. Boljši so bili z 0 : 4 (0 : 2, 0 : 1, 0 : 
1). Zadeli so Žiga Urukalo, Urban Sodja, Erik Svetina in Jaka 
Šturm. Jeseničani so prvo tekmo državnega prvenstva odigrali 
že v včeraj, ko je v Dvorano Podmežakla prišla ekipa z Bleda. 
Prvo domačo tekmo v novi sezoni Alpske hokejske lige pa 
bodo odigrali v soboto. V Podmežakli bodo gostili hokejiste 
SHC Fassa Falcons. Tekma se bo začela ob 18. uri.

Novo sezono Alpske hokejske lige začeli z zmago

Nogometaši Domžal (v rumenih majicah) so v Kranju prišli 
do prve zmage v letošnjem prvenstvu, v vrstah Triglava se 
je z zadetkom izkazal tudi novinec Filip Janković. 
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Ljubljana – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je 
evropsko prvenstvo v Ljubljani začela v zmagovalnem tempu. 
Potem ko je bila najprej boljša od Belorusije in Finske, je na 
tretji tekmi nanizala še tretjo zmago. V Areni Stožice so pred 
več kot šest tisoč gledalci s 3 : 0 (28, 16, 23) padli zmagovalci 
letošnje evropske lige, Turki. Včeraj so imeli Slovenci prost 
dan, danes pa jih ob 17.30 čaka četrti obračun, ko se bodo 
pomerili s Severno Makedonijo.

Tri tekme, tri zmage slovenskih odbojkarjev
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Čar kolesarjenja v skupini
Kolesarstvo je v osnovi iz-

razito individualen šport, saj 
je končen rezultat odvisen le 
od tega, kako močne noge 
in polna pljuča ima kolesar. 
Torej kako dobro je fizično 
pripravljen. Pa naj gre za 
tekmovalnega kolesarja, ki 
si želi zmagati, ali rekreativ-
ca, ki želi s kolesom osvojiti 
bližnji hrib ali premagati do-
ločeno razdaljo. Poleg tega 
se lahko na kolo odpravimo 
v času dneva, ki nam najbolj 
ustreza, lahko izberemo raz-
daljo ali klanec, ki si ga sami 
želimo. Pri tem se ni treba 
ozirati na nikogar in se ni-
komur prilagajati. Samo od 
naše volje in pripravljenosti 
je odvisno, ali bomo uspe-
li ali ne. 

Kljub temu rekreativni ko-
lesarji radi kolesarimo v sku-
pini, ker:
– če se vozimo v zavetrju, to 
pomeni za drugim kolesar-
jem, lahko rekreativni ko-
lesarji prihranimo tudi do 

dvajset odstotkov moči; tek-
movalci še več, ker se vozijo 
z večjo povprečno hitrostjo;
– si v skupini prijatelji med 
seboj pomagajo, močnejši 
gonijo spredaj, slabši v za-
vetrju; 
– je vožnja v skupini varnej-
ša, saj vozniki avtomobilov 
prej opazijo več kolesarjev 
skupaj kot enega;
– je učinek treninga pri tek-
movalcih v skupini večji, saj 
slabše pripravljeni želijo ob-
držati stik z boljšimi in tako 
dajo več od sebe;
– na koncu ni lepšega kot s 
prijatelji po kolesarjenju se-
deti ob kavi in kramljati o 
prevoženih kilometrih ter 
seveda o neverjetnih dosež-
kih slovenskih kolesarjev v 
zadnjih letih.

Vrhunec dosežkov, ver-
jamem, da ne zadnji, je bil 
v preteklih dneh, ko sta nas 
Primož Roglič in Tadej Po-
gačar na španskem tekmo-
vanju Vuelta razveseljevala 

z neverjetnimi uspehi. Pri-
mož je kot prvi Slovenec 
zmagal na enem od treh naj-
večjih kolesarskih tekmo-
vanj, njegov uspeh je s tre-
tjim mestom dopolnil komaj 
dvajsetletni Tadej. Na kaj ta-
kega si pred enim letom še 
pomisliti nismo upali. Za 
tak podvig sta oba nedvom-
no dobro fizično in psihično 
pripravljena. Pa vendar so 

obema v ključnih trenutkih 
s skupinsko vožnjo poma-
gali moštveni kolegi. Na pri-
mer v 17. etapi, ko sta moštvi 
naših dveh asov skupaj lovili 
skupino ubežnikov, v kateri 
je bil nevarni Nairo Quinta-
na. S skupnimi močmi in so 
jih le ujeli. Ali pa v deveti eta-
pi, ko je Primož padel na ma-
kadamu in mu je Američan 
Sepp Kuss pomagal ujeti stik 

z glavnino. Primož mu je po-
tem v 15. etapi v zahvalo do-
volili zmagati na etapi. Vsa 
ta dejanja povezujejo fante v 
močno skupino. V nedeljo se 
je Vuelta končala in dva naša 
fanta sta stala na zmagoval-
nem odru. Tako smo lah-
ko po odzivu v vseh medijih 
sodeč ugotovili, da smo Slo-
venci lahko močna in enotna 
ekipa. Bravo naši.

Ekipa kolesarjev Gorenjskega glasa je podpirala naše fante na letošnji Dirki po Italiji, kjer je 
Primož nakazal, da bo na Vuelti še kako nevaren konkurentom.

Jelena Justin

Današnja tura nas bo po-
peljala po delu bohinjskega 
hribovja, ki je v prvi svetovni 
vojni predstavljalo prehodni 
pas med zaledjem in bojiš-
čem. Obiskali bomo Bogatin 
in Mahavšček ter se mimo 
planine Govnjač vrnili na iz-
hodišče.

Zapeljemo se v Bohinj, 
mimo Ukanca proti Koči pri 
Savici, kjer parkiramo. S par-
kirišča se usmerimo desno v 
smeri Črnega jezera. Ja, vi-
šino bomo pridobili s str-
mim vzponom čez Komar-
čo. Pot je bila nedavno ob-
novljena, tehnično zahtev-
na, izpostavljena, ponekod 
izjemno strma, nevarna za 

zdrs, pozorni moramo biti 
pa tudi na padajoče kame-
nje. V vsakem primeru je Ko-
marča bistveno bolj primer-
na za vzpon kot sestop. Str-
mina je precejšnja, ponekod 
nam je v pomoč tudi jekleni-
ca. Na vrhu Komarče se str-
mina položi in v nekaj mi-
nutah smo pri Črnem jeze-
ru. Do vrha Komarče smo 
potrebovali uro in pol. Jeze-
ro obhodimo po desni stra-
ni, ko nas smerokaz usme-
ri levo proti Komni. Med ve-
čjimi skalami spet pridemo 
do gozda, kjer se v okljukih 
začnemo dvigovati. Čudo-
vita pot do Komne je precej 
razgledna na Spodnje Bo-
hinjske gore in jezero, ki je 
daleč, globoko pot nami. Pot 

se sem in tja celo spusti pa 
spet vzpne; na Komni smo 
v dobri uri hoje. Od Doma 
na Komni nadaljujemo pro-
ti Bogatinskemu sedlu. Po 
zložni poti smo v 15 minu-
tah na Planini na Kraju, kjer 
je Koča pod Bogatinom. Širo-
ka vojaška mulatjera, ostali-
na krvave vojaške preteklosti, 
po desni strani v zmernem 
vzponu obide dolino Gracijo, 
kjer je pravi botanični raj. Na 
koncu doline pot zavije levo, 
se prečno vzpne pod strmimi 
Bogatinovimi pobočji in nas 
pripelje na sedlo oz. na Vra-
tca, 1803 m visoko. V daljavi 
zagledamo Krn, na naši des-
ni sta Lanževica in Montura.

Zavijemo levo in zagrize-
mo v strm severozahodni 
greben Bogatina. Višje se 
strmina položi, a le za ne-
kaj korakov, saj sledi še bolj 
strm in zelo krušljiv vzpon 
do vrha. Vrh nas nagradi z 
lepim razgledom na Krnsko 
pogorje, na Veliko Babo, 
na dolino Triglavskih jezer, 
pred nami je greben čez Tol-
minski Kuk do Vogla in nap-
rej proti Rodici. Z Bogatina 
sestopimo po strmem in 
krušljivem grebenu do sed-
la, kjer sledi vzpon na Ma-
havšček. Sestop in vzpon 
nam bosta vzela trideset mi-
nut. Z Mahavščka sestopimo 

po grebenski poti na drugo 
stran, proti Vrh Škrli, kjer 
nas smerokaz usmeri levo 
navzdol proti Planini Gov-
njač. Pot vijuga med skala-
mi in širnimi travniki Spo-
dnje Komne. Pot, kjer vlada-
ta mir in tišina. Idila, daleč 
stran od obleganih planin-
skih transverzal. Ko se pred 
nami odpre pogled na doli-
no Triglavskih jezer in pod 

seboj že zagledamo planino 
Govnjač, bodimo pozorni na 
skalo, na kateri piše bližnji-
ca. Puščica nas usmeri des-
no, med ruševje, ki pa ni tako 
gosto, kot je videti na začet-
ku, ampak je pot lepo izse-
kana. Bližnjica nam prihra-
ni kar nekaj časa, saj planino 
Govnjač dosežemo po desni 
strani in tik ob ostalinah vo-
jaških utrdb iz prve svetovne 

vojne. S planine nas čaka še 
pol ure do Komne. S Komne 
sestopimo po mulatjeri šte-
vilnih okljukov skozi Pekel 
do Doma pri Savici, kjer nas 
čaka zvesti jekleni konjiček.

Nadmorska višina:  
maks. 2008 m
Višinska razlika: ok. 1500 m
Trajanje: 9 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Bogatin (1977 m n. m.) in Mahavšček (2008 m n. m.)

Zaledje soške fronte
Bohinj, gorenjski turistični biser, izhodišče za številne vzpone v Julijske Alpe, 
je bil v času prve svetovne vojne vojno zaledje soške fronte oz. prehodni pas 
med zaledjem in bojiščem. Ostaline na današnji poti pričajo tudi o tem.

Greben, ki pelje proti vrhu Bogatina oz. Malega Bogatina, kot mu tudi pravijo / Foto: Jelena Justin

Vrh Mahavščka oz. Velikega Bogatina / Foto: Jelena Justin

Naša tokratna vrhova, kot ju vidimo, ko sestopamo proti 
planini Govnjač / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Rateče – Red Bull 400 v Pla-
nici je v soboto potekal v sed-
mi izvedbi. Bil je rekorden – 
tako po udeležbi 1175 tekmo-
valcev iz 21 držav kot po naj-
hitrejšem času.

Za novi rekord v teku po pla-
niški Letalnici bratov Gorišek 
navzgor je poskrbel Kranjčan 
Luka Kovačič. S časom 4 mi-
nute in 56 sekund je za tri se-
kunde še izboljšal svoj lanski 
rekord in zmagal še tretjič za-
pored. Teka se je lotil taktično 
zrelo. V kvalifikacijah je prih-
ranil prepotrebne moči za fi-
nale, ki ga je začel zadržano, 
nato pa se v drugi polovici ot-
resel nasprotnikov in zma-
gal zelo suvereno. Letalnica 
v Planici je znova pokazala, 

zakaj velja za najzahtevnejšo 
tovrstno preizkušnjo na sve-
tu – 202 višinska metra vzpo-
na v štiristo metrih teka je za-
logaj, ki nedvoumno loči naj-
boljše od dobrih. Kovačič, v 
prvi vrsti gorski tekač, je tudi 
v tekih na skakalnice že nekaj 
let v samem svetovnem vrhu. 
Drugi je bil tokrat Avstrijec 
Jakob Mayer (5:07), tretji pa 
Andrej Koželj (5:13). »V Pla-
nico sem prišel z željo in veli-
ko motivacijo po zmagi, tako 
da sem seveda dal vse od sebe, 
da sem prišel prvi na vrh. To 
je najprej tekma s samim se-
boj, na koncu še z nasprotni-
ki. Zelo sem zadovoljen, saj 
sem zmagal z novim rekor-
dom. Omejitev ni. Trdo je 
treba trenirati, da potem lah-
ko uživaš v uspehih. Treniral 

bom še naprej in upam, da 
prihodnje leto na planiško le-
talnico tečem še kaj hitreje. 
Po treh zaporednih zmagah 
bodo verjetno tudi javnost od 
mene pričakovala še eno,« 
je povedal 24-letni Luka Ko-
vačič, ki se je tako po števi-
lu zmag na planiško letalni-
co izenačil s Turkom Ahme-
tom Arslanom. Pesti je držal 
tudi za svojo sestro Ano Kova-
čič, ki se je po premoru zara-
di rojstva otroka znova vrnila 
na planiško letalnico in osvo-
jila sedmo mesto.

V ženski konkurenci je bila 
najhitrejša Barbara Trunkelj, 
ki je ponovila lansko zmago. 
Rekorda Italijanke Valentine 
Belotti (6:20) ni izboljšala, 
je pa postavila svoj najboljši 

čas (6:24). Druga je bila Tea 
Femc (6:38) in tretja Mojca 
Koligar (6:47). Med poklic-
nimi štafetami so slavili v ga-
silski ekipi FCC 1 (Domen 
Pavlič, Žan Koncilja, Bojan 
Dabižljevič, Sebastjan Vov-
ko), pri mešanih štafetah so 
bili najboljši Zweistellige 
haftstrafen (Miha Dolar, Lea 
Holc, Žiga Špelič, Anže Ču-
far), pri moških pa Minusi 
(Rok Lapornik, Mario Jelaš, 
Nik Bračič, Timon Brunšek).

Planiška tekma je bila letos 
tudi finale novoustanovljene 
serije 4titude Challenge. V 
skupnem seštevku sta zma-
gala Avstrijca Jakob Mayer 
in Martina Wernig. Najbolj-
ši Slovenec Matjaž Mikloša je 
bil tretji.

Luka kralj planiške letalnice
S tekom na Letalnico bratov Gorišek v Planici se je zaključila letošnja serija tekaških tekmovanj na 
skakalnicah. Zmago na planiški sta ubranila Luka Kovačič in Barbara Trunkelj. Kovačič je celo izboljšal 
svoj lanski rekord in potrdil, da je nesporni »poletni« kralj lepotice pod Poncami.

Luka Kovačič (v ospredju) je bil v finalu najmočnejši. Po 
planiški letalnici navzgor je pritekel v 4 minutah in 56 
sekundah, kar je nov rekord. / Foto: Siniša Kanižaj

Udeležba je bila letos rekordna. Planiška letalnica je bila 
izziv za 1175 tekmovalcev iz kar 21 držav. / Foto: Siniša Kanižaj

Vilma Stanovnik

Kranj – Festival športa se je 
začel minuli ponedeljek in 
je letos potekal že v peti iz-
vedbi. Organizatorjem in 
obiskovalcem je bilo večino 
časa naklonjeno tudi vreme. 

Tako tudi ni čudno, da je 
bilo v soboto mesto polno 
obiskovalcev, ki jih je zani-
malo predvsem, kaj različ-
na društva in klubi ponujajo 
mladim, kje in kdaj se je moč 
vpisati na vadbe ter pred-
vsem kako potekajo. Druže-
nje so popestrili tudi tekmo-
vanje mladih na plezalni ste-
ni ter nastopi športnikov in 
športnic, ki so predstavljali 
vsak svoj šport. Zlati so nav-
dušile številne plesne sku-
pine, zbrane pa je pozdravil 
tudi kranjski župan Matjaž 
Rakovec in v nagovoru na 
prireditvenem odru pouda-
ril velik pomen športa tudi 
za zdravje mladih.

»Letošnji program Festi-
vala športa je bil sestavljen 
iz več različnih prireditev, 
prav tako pa smo pripravi-
li strokovna predavanja za 
športnike, trenerje, starše 
in vse ostale, ki so jih teme 
zanimale. Letos je bila rde-
ča nit predavanj poveza-
nost zdravja in športa. Tako 
je bilo zelo zanimivo preda-
vanje o dopingu v športu, o 
aktualnem pristopu trener-
jev do mladih športnikov je 
predaval dr. Rudi Čajevec, 
o preventivi v športu pa dr. 
Primož Pori. Vsa predava-
nja v Stolpu Škrlovec so bila 
res zanimiva in tudi dob-
ro obiskana, tako da smo 
bili vsi zelo zadovoljni,« je v 
imenu Športne zveze Kranj 
pojasnil glavni organiza-
tor Tadej Peranovič in do-
dal, da so tudi letos pripra-
vili tako imenovano mini 
olimpijado in športni dan 
za najmlajše. Tudi starejšim 

obiskovalcem je bil name-
njen zlasti četrtek, ko je na 
atletskem stadionu potekal 
Cooperjev tekaški test in test 
hoje na dva kilometra, testi-
rati pa je bilo moč tudi teles-
no pripravljenost. »Iz zdra-
vstvenega doma so se nam 
pridružili z novim progra-
mom testiranja, s katerim 

testirajo fizično pripravlje-
nost posameznika in mu 
hkrati priporočajo program 
telesne aktivnosti,« je tudi 
povedal Peranovič, ki je za-
dovoljen, da je med Kra-
njčankami in Kranjčani za 
šport res veliko zanimanja, 
društva in klubi pa ponuja-
jo tudi veliko izbire.

Na športni tržnici veliko izbire
Festival športa je v peti izvedbi številne mlade iz Kranja in okolice navdušil za gibanje, vrhunec pa je 
bila sobotna tržnica, kjer so se v središču mesta predstavljali društva in klubi.

Med klubi in društvi, ki so se v soboto predstavili na 
športni tržnici, so bili tudi smučarski skakalci. / Foto: Primož Pičulin

Šenčur – Kolesarsko društvo Šenčur je v sodelovanju z Ob-
čino Šenčur v soboto organiziralo 17. Kolesarski dan v občini 
Šenčur. Kot je pojasnil predsednik društva Gašper Pilar, je 
prireditev, ki je povsem rekreativne narave in namenjena vsem 
generacijam, ponovno zaživela po dveh letih. Trasa je bila 
dolga 21 kilometrov in je obšla večino vasi šenčurske občine. 
Kolesarje, bilo jih je okoli 120, je pot vodila izpred Športne-
ga parka v Šenčurju skozi Hotemaže, Olševek, Luže in Sre-
dnjo vas ter po vzporednih ulicah skozi Šenčur preko brniške 
ceste proti Vogljam, v Voklo in nazaj do izhodiščne točke v 
šenčurskem športnem parku. Po dobri uri kolesarjenja je vse 
udeležence pričakala še kolesarska malica. Novost letošnje-
ga kolesarskega dneva je bil pester program za otroke. Med 
kolesarji je bil tudi šenčurski župan Ciril Kozjek, ki je dejal, 
da proga ni bila zahtevna, kar dokazuje tudi to, da so jo brez 
težav prekolesarili otroci, obenem pa tudi varna, saj potekala 
po urejenih kolesarskih stezah. 

Prekolesarili šenčursko občino

Po dveh letih so v Šenčurju ponovno organizirali Kolesarski 
dan. / Foto: Franci Brezar 

Kranjska Gora – Kranjska Gora je odlična lokacija za trail tek 
in v soboto, 21. septembra, bo potekal Kranjska Gora trail run 
v tekmovalni izvedbi na različnih razdaljah. Za bolj izkušene 
tekače pripravljajo trideset- in šestdesetkilometrsko traso, za 
vse, ki se s trail tekom šele spoznavate, pa deset- in 15-kilo-
metrsko traso, kjer bo teren manj tehnično zahteven, vendar 
bo vseeno ponudil nekaj tistega, kar mnoge popelje s ceste 
v trail tek. Start vseh razdalj bo na parkirišču pri Dvorani Vi-
tranc, prvi pa se bodo na progo ob 7. uri zjutraj podali tekači 
na šestdeset kilometrov.

Za najbolje pripravljene šestdeset kilometrov

Maja Bertoncelj

Blegoš – V nedeljo se je za-
ključila letošnja sezona ko-
lesarskih tekem, ki so štele 
v točkovanje Pokala polan-
skih puklov. Zadnja tekma 
je bil Vzpon na Blegoš, abso-
lutno najhitrejša pa sta bila 
Blaž Žle, mladinec iz klu-
ba Calcit Bike Team, in tek-
movalka v svetovnem poka-
lu Tanja Žakelj iz vrst ekipe 
Unior Devinci, ki je tako na-
daljevala tradicijo zmag na 
Vzponu na Blegoš. 

Vzpon z gorskimi kolesi na 
tako med pohodniki kot med 
kolesarji priljubljeni Blegoš 
je potekal v organizaciji ŠD 
Marmor Hotavlje. Letošnji je 
bil že 21. V konkurenci je bilo 
nekaj manj kot sto kolesarjev. 
Za zmagovalcem je v cilj pri-
kolesaril skorajda domačin 

iz sosednje žirovske obči-
ne Luka Tavčar, prav tako iz 
kamniškega Calcita. Tretji 
je bil Iztok Dogša (Ganesha 
Team). Za Žakljevo je bila 
kot druga ženska v cilju La-
ura Šimenc (BK Umag), tre-
tja pa Špela Škrajnar (Gane-
sha Team). Vse tri so prehite-
le tudi večino moških.

Z Vzponom na Blegoš se je 
končal tudi letošnji Pokal po-
lanskih puklov, za katerega 
je štelo pet tekem (Stari vrh, 
Pasja ravan, Javorč, Lubnik 
in Blegoš. Skupna zmagoval-
ca sta Andrej Draksler (Kolo-
ka) in Katja Ferlan (KD Bela-
unce). Na drugo mesto sta se 
uvrstila Aleš Hren (KD LPP) 
in Erika Jesenko (Somec), na 
tretje pa Matej Drinovec (KK 
Kranj) in Dragica Habjan 
(Koloka). V pokalu je sodelo-
valo 294 udeležencev.

Zaključen letošnji  
Pokal polanskih puklov
Zadnja tekma je bil Vzpon na Blegoš.

Skupna zmagovalca Pokala polanskih puklov,  
v katerem je tekmovalo skoraj tristo kolesarjev, sta 
Andrej Draksler in Katja Ferlan. Najboljša sta bila  
v seštevku petih dirk.
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Andraž Sodja

Bohinj, Ljubljana – Prejšnji 
teden se je na okrožnem so-
dišču v Ljubljani nadaljevala 
pravda, v kateri Darko Kuz-
mič od države in Centra šol-
skih in obšolskih dejavno-
sti (CŠOD) zahteva sto tisoč 
evrov odškodnine za poru-
šitev brunarice za domom 
CŠOD Bohinj 5. novembra 
2013. Sodnica Vanja Klavo-
ra je po zaslišanju dodatnih 
prič napovedala, da je zade-
va že zrela za izdajo vmesne 
sodbe, ali je Kuzmič upravi-
čen do odškodnine. Če bo 
sodišče odločilo v njegov 
prid, bo v nadaljevanju do-
ločilo še višino odškodnine.

Po poročanju Dela je tok-
rat na prostor za priče stopil 
tedanji vodja doma CŠOD 
Bohinj Dušan Blažin, ki je 
povedal, da naj bi bil Kuz-
mič problematičen sosed, 
ki naj bi v svoji delavnici ob 
brunarici ob sobotah, nede-
ljah in praznikih žagal drva 
in se ni oziral na njihove de-
javnosti, s tem pa naj bi mo-
til šolske aktivnosti. Kot je še 
dodal Blažin, naj bi si prilas-
til še spodnjo brunarico Li-
panca in njegovi gostje naj 
bi s hrupom prav tako mo-
tili njihove dejavnosti, kadi-
li naj bi ob plinski cisterni, 

problematične pa naj bi bile 
tudi odplake in kanalizacija. 
Dejal je še, da mu je Kuzmič 
po začetku sodnih postop-
kov tudi grozil, in dodal, da 
jim Kuzmič nikoli ni predlo-
žil dokumentov, s katerimi 
bi dokazoval, da ima pravico 
do bivanja v brunarici.

Darko Kuzmič je po zadnji 
obravnavi za Gorenjski glas 
vse očitke Blažina zavrnil. Po 
njegovi oceni naj bi bil rav-
no upravitelj glavni krivec 
za rušenje njegovega doma. 
»Prepričan pa sem, da bi bila 

hiška, če bi me dve leti prej 
uspeli izseliti, danes legali-
zirana in bi še stala. Nisem 
svetnik, ampak njegove na-
vedbe so neresnične. Kako 
naj bi v delavnici, zaščiteni le 
s polivinilom, petke in svet-
ke v mrazu, tam je šest me-
secev zima, žagal drva? Priz-
nam, moji gosti so bili lah-
ko kdaj glasni, a nikogar nis-
mo nikoli ovirali ali ogroža-
li. Tudi priča iz CŠOD je po-
vedala, da z mano nikoli niso 
imeli ničesar. Glavne priče, 
gradbenega inšpektorja, pa 

sploh ni bilo na sodišče,« je 
povedal Kuzmič in dodal, da 
zaradi neresnic z zagovorni-
koma načrtuje objavo odpr-
tega pisma.

Zgodba o rušenju bru-
narice v Bohinju, ki naj bi 
bila črna gradnja, je v jav-
nosti pred slabimi šestimi 
leti dvignila veliko prahu, 
še zlasti pa kmalu po njeni 
porušitvi, ko je država, ki je 
bila sicer lastnik brunarice 
in je Kuzmiču kot nekdanje-
mu upravitelju doma CŠOD 
Bohinj dovolila prebivanje 
v njej, sprejela moratorij na 
rušenje črnih gradenj. Kuz-
mič še danes vztraja, da bru-
narice, njegovega edinega 
doma, sploh ne bi smeli po-
rušiti, saj je bila tedaj pri-
stojnim že znana zavezujo-
ča odločitev Evropskega so-
dišča za človekove pravice, 
da se nikomur ne sme poru-
šiti edina streha nad glavo, 
čeprav gre za nedovoljeno 
gradnjo. Druga stran sicer 
Kuzmiču očita, da ni upo-
rabil vseh pravnih možnos-
ti, saj naj se ne bi pritožil na 
inšpekcijsko odločbo o ruše-
nju objekta, s sodbo kranj-
skega okrožnega sodišča iz 
leta 2012 pa mu je bilo tudi 
odrejeno, da se mora izseli-
ti iz nepremičnine in jo izro-
čiti državi. 

Sodišče vmesno sodbo, 
Kuzmič pa odprto pismo
Ljubljansko sodišče bo v pravdi Darka Kuzmiča, ki od države zahteva sto tisoč evrov odškodnine zaradi 
porušitve njegovega edinega doma v Bohinju novembra 2013, izdalo vmesno sodbo. 

Darko Kuzmič vztraja, da država 5. novembra 2013 ne bi 
smela podreti hiške v Bohinju, četudi nelegalno zgrajene, 
ker je ta predstavljala njegov edini dom. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Ljubljana – Kranjčan Primož 
Zupan, ki je 4. aprila v Lju-
bljani ugrabil avtobus Lju-
bljanskega potniškega pro-
meta, ni umrl zaradi upo-
rabe prisilnih sredstev ozi-
roma plinskega razpršilni-
ka med policijskim postop-
kom, temveč zaradi odpove-
di srca, je ugotovila komisi-
ja, ki jo je po dogodku ime-
novala generalna direktori-
ca policije Tatjana Bobnar. 
Kot so sporočili z generalne 
policijske uprave (GPU), sta 
po ugotovitvah komisije po-
licista v postopku ravnala za-
konito in strokovno.

Komisija je na podlagi 
vsestranske preveritve oko-
liščin postopka ugotovi-
la, da sta policista upraviče-
no, tj. zakonito in strokovno, 

uporabila plinski razpršilec, 
saj moški ni upošteval nju-
nih večkratnih zakonitih 
ukazov in opozoril. Zato sta 
policista, da bi ga obvladala, 
zoper njega uporabila plin-
ski razpršilec, različne ob-
like telesne sile in sredstva 
za vklepanje in vezanje, so 
razložili na GPU. Med var-
nostnim pregledom je moš-
ki postal neodziven in ni več 
kazal znakov življenja. Poli-
cisti so takoj obvestili Opera-
tivno-komunikacijski center 
Policijske uprave Ljubljana 
in zaprosili za nujen prihod 
reševalcev na kraj. Do priho-
da reševalnega vozila z zdrav-
nikom so policisti izvajali te-
meljne postopke oživljanja, 
ki so jih po standardnih pro-
tokolih nadaljevali zdravnik 
in ljubljanski reševalci, a so 
bili pri tem neuspešni.

»Kot že omenjeno, so poli-
cisti prisilna sredstva – plin-
ski razpršilec, telesno silo in 
sredstva za vklepanje in ve-
zanje (lisice) – zoper 49-le-
tnika uporabili zakonito in 
strokovno, smrt moškega 

pa ni posledica uporablje-
nih prisilnih sredstev. Na-
vedeno izhaja tudi iz zdra-
vstvene dokumentacije (za-
pisnik o obdukciji, izvedeni-
ško mnenje in toksikološka 
preiskava), ki jo je pridobila 

komisija in iz katere je raz-
vidno, da pri uporabi prisil-
nih sredstev ni prišlo do po-
škodb, ki bi kakor koli vpliva-
le na smrt, in da je prišlo do 
odpovedi srca,« so še pojas-
nili na GPU, kjer podrobnej-
ših informacij o zdravstve-
nem stanju zaradi pietete do 
pokojnega Kranjčana ne že-
lijo razkriti. 

Postopek policistov zo-
per 49-letnega ugrabitelja 
mestnega avtobusa v Lju-
bljani je preverila komisija, 
ki jo je šefica policije imeno-
vala na podlagi Zakona o na-
logah in pooblastilih polici-
je. »Gre za ustaljeno prakso 
preverjanja zakonitosti in 
strokovnosti izvedenih po-
oblastil policistov v posebej 
občutljivih primerih, kakr-
šen je bil tudi ta,« so še pou-
darili na GPU. 

Ugrabitelj ni umrl zaradi uporabe solzivca
Uporaba plinskega razpršilca ob njegovem prijetju ni vplivala na smrt Kranjčana, ki je aprila v Ljubljani ugrabil mestni avtobus,  
je ugotovila posebna komisija policije.

Pokojni Kranjčan je aprila letos ugrabil v Ljubljani avtobus s 
sedmimi potniki na liniji Dolgi most in zahteval od voznika, 
da ga pelje na Barje. Kasneje je med policijskim postopkom 
umrl. / Foto: arhiv GG

Jesenice – V petek pozno popoldne je zagorelo na deponiji 
Mala Mežakla na Jesenicah. Požar so pogasili gasilci GARS 
Jesenice in PGD Hrušica ob pomoči delavcev javnega komu-
nalnega podjetja Jeko, ki so območje natančno pregledali in 
preprečili morebitno tlenje in s tem vnovični vžig. Ob tem so 
na Občini Jesenice, ki je lastnica odlagališča, pojasnili, da je 
bil požar manjši, zagorelo pa je na samem odlagališču odpad-
kov, in ne na lokaciji CERO Mala Mežakla, kjer je deponirana 
zbalirana lahka frakcija. Vzrok požara še ni znan.

Manjši požar na deponiji Mala Mežakla

Domžale – Policisti so pred 
dnevi posredovali na obmo-
čju Domžal, kjer je sin doma 
kršil javni red in mir s tem, da 
je vpil in pri tem razbil steklo 
na vratih vitrine. Policijo je 
poklicala mati, ki se je zara-
di sinovega norenja počutila 
ogroženo. Kršitelju so izdali 
plačilni nalog zaradi kršitve 
zakona o javnem redu in miru. 

Sinu zavrela kri

Simon Šubic

Kranj – V petek zvečer so go-
renjski policisti obravnava-
li smrt planinca na poti med 
Krmo in Staničevim domom. 
Okoliščine kažejo, da je bo-
sanski državljan, ki se je med 
hojo v skupini nenadoma 
zgrudil, umrl za posledicami 
zdravstvenih težav, so pojas-
nili na Policijski upravi Kranj. 

Zadnji konec tedna je bil 
za gorske reševalce znova 
naporen. Poleg že omenjene 
smrti planinca so kranjsko-
gorski gorski reševalci pos-
redovali še dvakrat. Tako so 
odhiteli na pomoč pohodni-
ku, ki ga je na poti proti Mar-
tuljškim slapovom popika-
lo večje število os. Pod kri-
ško steno pa si je planinec 
pri padcu poškodoval gla-
vo. Oba so s helikopterjem 

Slovenske vojske prepeljali 
v jeseniško bolnišnico. 

V soboto se je planinec 
poškodoval na planinski poti 
z Zelenega jezera proti Jeze-
ru Ledvica na območju Bohi-
nja, prav tako planinec se je 
zaplezal v ferati Češka koča, 
na markirani poti s Storžiča 
je omagala planinka, na Pla-
nini za Malim vrhom pa se je 
planinec poškodoval pri pad-
cu. Pomoč je potreboval tudi 
občan, ki ga je na Sodarjevi 
poti na Sv. Jošt obšla slabost. 

V nedeljo sta se v alpini-
stični smeri na Veliki Babi 
zaplezala dva alpinista, na 
Rudnem polju se je poško-
dovala planinka, na Planini 
Jezero so gorski reševalci os-
krbeli obolelo osebo, podob-
no pomoč pa je potreboval 
tudi obnemogli planinec na 
poti proti Tromeji.

Nova smrt v gorah

Vrba – Prometni policisti so v soboto obravnavali tujca, ki je 
na avtocesti Vrba–Lipce pri omejitvi 110 km/h vozil s hitrostjo 
kar 231 km/h. V nedeljo so na istem delu avtoceste ustavili še 
vinjeno voznico (0,76 mg/l), ki je vozila s hitrostjo 166 km/h. 

Na omejitve sta se požvižgala

Kamnik – Iz zdravstvenega 
doma v Kamniku so v sobo-
to policiste obvestili o po-
beglem pacientu, ki je bil bos, 
oblečen le v hlače, zgoraj pa 
brez oblačil. Policijska patru-
lja ga je med pregledovanje 
okolice izsledila in nato pre-
dala zdravstvenemu osebju. 
Zaradi agresivnosti pacienta 
so policisti reševalcem nudili 
tudi asistenco pri prevozu v 
psihiatrično kliniko Ljublja-
na Polje. Med prevozom se 
je občan nedostojno vedel 
do policistov, ki so mu zato 
izdali plačilni nalog.

Odpeljali so ga v 
bolnišnico

Cerklje – Kranjski policisti so v petek na območju Cerkelj us-
tavili močno vinjenega voznika, o katerem so pred tem prejeli 
prijavo, saj je z vozilom vijugal po cesti. Alkotest je razkril, da je 
bil močno vinjen (1,44 mg/l). S kraja so ga odpeljali reševalci. 

Vijugal po cesti



okoliške vršace so bili izjem
ni. Opoldanska maša je bila 
za romarje presenečenje: 
daroval jo je upokojeni ljub
ljanski nadškof in metropo
lit Alojz Uran, ki že nekaj let 
preživlja avgust na Višarjah. 
Počaščeni smo bili, da je šel 
nadškof z nami na kosilo k 
Juretu Prešernu in z nami, 
ob spremljavi Gregorjeve 
harmonike, tudi zapel. 

Naša druga pot na Brez
je in na Višarje je bila v sre
do, 4. septembra. Na Brez
jah sta nas v baziliki Marije 
Pomagaj sprejela dr. Andre
ja Eržen Firšt in gvardijan 
frančiškanskega samosta
na dr. Robert Bahčič, ki nam 
je zaželel, naj nas Mari
ja Pomagaj varuje na poti. 
Tudi prvo sredo v septembru 
so se nad 1700 metrov viso
ke Višarje kopale v soncu. Do 
opoldanske maše in po njej 

je bilo dovolj časa za pot oko
li gore in za vzpon do križa 
na vrhu gore. Mašo je daro
val gorenjski rojak iz Komen
de pater dr. Peter Lah, ki mu 
je bila zaupana vloga skrbni
ka svetišča. Maša je bila, tako 
kot običajno, trojezična. To 
se za kraj, kjer se stikajo 
tri kulture, trije jeziki in tri 
velike narodnosti, spodobi 
in ki naj, po višarskem zgle
du, sobivajo k miru. Očenaš 
v treh jezikih je zato nekaj 
običajnega. Tudi tokrat smo 
lakoto in žejo tešili pri Juretu, 
ki je kljub polni gostilni našel 
čas za igranje na harmoniko. 
Tudi v tem je izvrsten. 

Obakrat smo se med pot
jo domov ustavili na slovi
ti trbiški tržnici in obudi
li spomin na čase, ko smo 
hodili sem po riž, po kavboj
ke, usnjene jakne in pralne 
stroje. 

Jože Košnjek

T
udi med letoš
njim šmarnim ča
som so bili bralci 
in naročniki Go
renjskega glasa 

na Brezjah in na Višarjah. 
Zanimanje je bilo tolikšno, 
da sta bila polna dva avtobu
sa, pa jih je moralo še nekaj 
ostati doma. Trudili se bomo, 
da bomo prihodnje leto zno
va krenili v ta dva med Slo
venci zelo spoštovana kraja!

Prvič smo šli na pot v 
ponedeljek, 19. avgusta. Na 
Brezjah nas je z besedo skozi 
zgodovino tega najbolj obis
kanega romarskega sredi
šča v Sloveniji in nastajan
ja enkratne Layerjeve podo
be Marije Pomagaj popeljala 

direktorica Romarskega ura
da dr. Andreja Eržen Firšt, 
pater dr. Leopold Grčar pa 
nas je z blagoslovom pos
premil na pot. Na višarski 
gori nas je sprejelo sonč
no in toplo vreme. Razgle
di na doline pod nami in na 

GLASOVCI DVAKRAT NA 
BREZJE IN VIŠARJE
Med velikim in malim šmarnom, ko je najprimernejši čas za obisk Mariji posvečenih božjih poti,  
so bili izletniki Gorenjskega glasa dvakrat na Brezjah in na Višarjah.

Prva skupina izletnikov Gorenjskega glasa pred spomenikom pokojnega papeža Janeza Pavla II. na Brezjah / Foto: Grega Flajnik

Na Višarjah je bilo obakrat sončno in toplo. Septembrska skupina izletnikov se je za višarsko cerkvijo takole nastavila 
soncu in Gregovemu fotoaparatu. / Foto: Grega Flajnik

Jure Prešeren, na fotografiji s soprogo, je že več let izvrsten 
gostitelj popotnikov Gorenjskega glasa. / Foto: Jože Košnjek

Panorama Stara pošta v Kranju vabi v četrtek, 19. sep-
tembra, ob 20. uri na Akustični večer s pevko Floro Emo 
Lotrič. Pevka je v glasbeni svet vstopila s sodelovanjem 
v oddaji Misija Evrovizija. Po njej je s tremi člani skupine 
Orlek ustanovila skupino Flora & Paris, s katero je izdala 
tudi svojo prvo ploščo Jutranja rosa. Leta 2017 se je občin-
stvu predstavila tudi v muzikalu Vesna, kjer so ji zaupali 
glavno žensko vlogo. S pianistom Aljažem Bernikom bo 
Lotričeva tako v četrtkovem večeru predstavila starejše in 
novejše slovenske skladbe ter tuje uspešnice. V Panorami 
za obisk koncerta priporočajo rezervacije.

Flora Ema Lotrič nad strehami Kranja

Ljubljanski kulturni hram bo 29. septembra ob 19. uri gos-
til koncert ene največjih hrvaških glasbenic. Josipa Lisac 
se vrača v Ljubljano po več kot štirih letih, obdana s petimi 
novimi nominacijami za glasbeno nagrado porin in po 
izidu albuma Josipa Lisac from Croatia Records studio … 
Tu u mojoj duši stanuješ … Legendarna pevka bo obarvala 
ljubljansko jesen in popeljala občinstvo skozi veličasten 
petdesetletni drevored uspešne poti z imenitnim izbo-
rom najlepših pesmi.  

Josipa Lisac v Cankarjevem domu

V Ljubljani se 27. septembra obeta koncert polnokrvnega 
»de profundis« roka, na katerem bodo legende hrvaškega 
alter podzemlja Goran Bare in Majke poleg drugih uspe-
šnic predstavili tudi svoj album z naslovom Nuspojave, 
za katerega so prejeli častitljivo priznanje porin. Album 
je navdušil tudi najuglednejše hrvaške glasbene kritike.

Goran Bare in Majke v ljubljanski Cvetličarni
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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  

Alenka Brun

P
red časom smo že 
nekaj malega sli-
šali o Wiesbad-
nu, glavnem mes-
tu dežele Hessen 

v osrednji Nemčiji. Spom-
nimo: mesto leži na des-
nem bregu reke Ren. V nje-
govi bližini je znano mesto 

Mainz, kakih dobrih tride-
set kilometrov stran pa leži 
Frankfurt ob Majni, ki pa 
je največje mesto v omen-
jeni deželi. Wiesbaden je 
s frankfurtskega letališča 
zelo enostavno dosegljiv. 
Usedete se na vlak oziroma 
S-Bahn (S8 ali S9), kot mu 
pravijo Nemci, in se pelje-
te do zadnje postaje, torej 
Wiesbadna. 

Zagotovo ne morete mimo 
čokoladnih okusov, ki jih 
ponuja Wiesbaden; mesto 
je tudi del vinske regije Rhe-
ingau, tako da v njem lahko 
pridejo na svoj račun ljubi-
telji rizlinga. Tu najdemo 
tudi sedež znanega peneče-
ga vina Henkell oziroma kar 
Henkell in Co. In če se vrne-
mo k čokoladi ... Ogromno 
ljudi pozna zgodbo o Čarliju 

in tovarni čokolade – bodi-
si iz novele Roalda Dahla iz 
leta 1964 ali kasneje film-
ske različice Tima Burto-
na iz leta 2005. Wiesbaden 
ima svojo tovarno čokola-
de, na katero je mesto zelo 
ponosno. Seveda njena zgo-
dba ni tako bizarna kot zgo-
dba Willyja Wonke, se pa 
čokoladne umetnine in oku-
si lahko primerjajo s prilju-
bljenostjo čokolade iz zgod-
be. Govorimo o Čokoladnici 
Kunder, družinskem poslu, 

ki datira v leto 1898. Čokola-
dnica ima oboževalce po vsej 
Nemčiji in tudi širše, recep-
te pa skrbno čuva pred rado-
vednimi očmi javnosti. Ved-
no znova pa eksperimenti-
rajo in poskušajo ustvarjati 
nove okuse. 

V prodajalni Čokoladni-
ce Kunder se obiskovalec 
počuti kot v čokoladnem 
bistroju, kjer njegove čoko-
ladne sanje postanejo res-
ničnost. V razstavljeni izlo-
žbeni skrinji lahko izbira 
med številnimi oblikami 
in barvami, okusi praline-
jev in truflov – vse od tistih 
z okusom jajčnega likerja, 
sadnih, bogatih čokoladnih 

do tistih z okusom rizlinga. 
Ponujajo sladke in grenke, 
takšne z imenom po ruski 
ortodoksni cerkvi in tudi 
zelo priljubljene praline-
je s čilijem. Boste rekli, da 
to vendar ni nič novega, saj 
čokolado s čilijem lahko 
kupite že na vsakem voga-
lu, kar tudi do neke mere 
drži; a vendar narediti tak-
šne pralineje, da si jih bo 
posameznik zapomnil in 
jih bo še dolgo časa okušal 
v svojih mislih, pa že ni več 
enostavno. In v Čokoladni-
ci Kunder jim gre ravno to 
najbolje od rok: okusi, ki si 
jih zapomnite. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

KULINARIČNI WIESBADEN (1)

Vogalna prodajalnica Kunder v Wiesbadnu je pravi raj za 
čokoholike. Je kombinacija trgovine in kavarne.

Tradicija in domačnost, moderni in drzni okusi čokoladnih kombinacij gredo tu z roko v roki.

Čeprav so bili ob našem 
obisku hit pralineji s čilijem, 
so bili priljubljeni tudi tisti s 
sadnim polnilom.

Bila bi galeb.
Mogočni,
brezskrbni let
čez prostrano morje.

Bila bi gosenica.
Nelepa,
nezanimiva buba,
ki se spremeni
v čudovitega metulja.

Bila bi
nekdo drug.
Da bi lahko sezula
svoje čevlje,
v katerih je vsak
naslednji korak
težek in še težji. 

Špela

Nekdo drug

PESMI MLADIH

»Da bi lahko sezula svoje čevlje, v katerih je vsak naslednji 
korak težek in še težji.« Želim vam čim lahkotnejše korake. 
Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Mateja Rant

M
ini olimpija-
do na atlet-
skem stadi-
onu v Kran-
ju Olimpij-

ski komite Slovenije pripra-
vlja že enajst let. Otroci sko-
zi igre in druženja na dogod-
ku spoznavajo tudi olimpij-
ske simbole in vrhunske 
športnike ter tako pridobiva-
jo nove izkušnje in športne 
vrednote. Osnovnošolcem 
pa so tudi letos različne špor-
te približali prek športnega 
dneva v središču mesta.

Na mini olimpijadi so po 
besedah predsednika Šport-
ne zveze Kranj Tadeja Pera-
noviča tako kot vsako leto 
najmlajšim poskušali priča-
rati pravo olimpijsko vzdu-
šje, saj niso pozabili niti na 
olimpijsko zastavo, baklo in 
zaprisego. Kot ambasadorka 
športa se jim je letos pridru-
žila slovenska plavalka Tja-
ša Vozel. Otroci so se nato 
pomerili v različnih športih, 

ki so jih prilagodili njihovi 
starosti. Med drugim so se 
zabavali ob igrah z napihlji-
vimi žogami in metanju vor-
teksa, zanje so pripravili še 
različne štafetne igre, pome-
rili pa so se tudi v teku na šti-
rideset metrov. Prav vsi so si 
na koncu prislužili olimpij-
ske medalje.

V sklopu Festivala špor-
ta pa se je v petek odvijal 
tudi tradicionalni športni 
dan za učence tretjih razre-
dov. Letos sta znova sodelo-
vali dve kranjski šoli, in sicer 
OŠ Franceta Prešerna in OŠ 
Staneta Žagarja. Skupaj se je 
tako po Peranovičevih bese-
dah v središču mesta zbralo 

180 otrok, za katere so pripra-
vili deset vadbenih postaj, na 
katerih so se seznanili z razli-
čnimi športnimi panogami, 
od borilnih športov, košar-
ke in nogometa do kotalka-
nja, plesa in še vrste drugih. 
Za popestritev je poskrbel 
še Zavod za turizem Kranj z 
lovom na skriti zaklad.

MALI OLIMPIJCI
Okrog 750 otrok iz kranjskih vrtcev je v okviru Festivala športa minuli torek sodelovalo na Mini 
olimpijadi, šolarji pa so se v petek zabavali na športnem dnevu v središču mesta.

Na Mini olimpijadi so otroci iz kranjskih vrtcev uživali v olimpijskem vzdušju. / Foto: Primož Pičulin

Osnovnošolci so spoznavali različne športne panoge. 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TPrva ustava ZDA
Dne 17. septembra leta 

1787 je bila sprejeta prva 
ustava ZDA, ki je iz maja-
ve konfederacije ustvari-
la trdno federativno državo. 
Ustavo so začeli uporabljati 
leta 1789, ko je postal Geor-
ge Washington prvi predse-
dnik ZDA.

Do sprejetja ustave je bila 
edina pravna podlaga za 
ZDA konfederacijska pogo-
dba, ki pa je dajala kongre-
su zelo omejena pooblasti-
la. Tako se kongres tudi ni 
mogel učinkovito odzvati na 
gospodarski pritisk evrop-
skih sil okoli leta 1785.

Maja leta 1787 se je v Phi-
ladelphii zbralo 55 delega-
tov iz 12 ameriških držav z 
namenom, da napišejo usta-
vo ZDA. Čeprav je postal prvi 
predsednik nove republi-
ke Washington, je imel naj-
več vpliva na sestavo ustave 

James Madison. Kritike, ki 
niso odobravali trdnejše cen-
tralne oblasti, so pomirili leta 
1791 s prvimi desetimi dopol-
nili k ustavi – Listino pravic.

Ustava je določila močnej-
šo centralizirano vlado, ki 
jo sestavljajo tri razdeljena 
področja: predsednik, zve-
zno sodstvo ter od ljudstva 
izvoljena predstavniški dom 
in senat. 

Zastopanost v predstav-
niškem domu je odvisna od 
vseh prebivalcev, v senat pa 
pošlje vsaka država po dva 
predstavnika. Kongres dolo-
ča carine in davke. Temno-
poltega sužnja so šteli za pet-
ino belca. Trgovine z afriški-
mi sužnji naj ne bi odpravili 
pred letom 1808.

Listina pravic, ki so jo 
sprejeli leta 1791, v desetih 
točkah med drugim prepo-
veduje omejevanje svobode 

veroizpovedi, govora, tiska, 
pisanja peticij in mirnega 
združevanja. Med drugim 
prepoveduje tudi kršenje 
pravice do nošenja orožja. 
Listina prepoveduje ponov-
no sojenje isti osebi zaradi 
istega hudodelstva, odvzem 
življenja, svobode in premo-
ženja brez ustreznega prav-
nega postopka. Obtožencu 
so dali tudi pravico do hit-
rega in javnega sojenja pred 
nepristransko poroto.

Med razpravo o ustavi ZDA 
so predlagali, naj vanjo zapi-
šejo, da redna vojska ZDA ne 
sme nikoli imeti več kot pet 
tisoč mož. Washington, ki 
kot predsedujoči častnik ni 
smel ničesar predlagati, se je 
nagnil k sosedu in dejal: »Pre-
dlagajte, da v ustavo zapiše-
mo tudi, da sovražnik, ki bi 
napadel ZDA, ne sme nikoli 
imeti več kot tri tisoč mož.«

Anekdote slavnih

   Avtor kriminalnih romanov Edgar Wallace je delal 
neverjetno hitro, saj je nekoč na primer v treh tednih 
napisal dve gledališki deli in en roman. Po lastnih 
besedah tega ne bi zmogel, če ne bi spil na litre čaja. 
Zgodilo pa se je, da je bil kljub svoji hitrosti z nekim 
rokopisom v zaostanku, tako da ga je založnik vpra-
šal: »Kdaj boste roman dokončali?«

 Wallace: »Še petdeset skodelic čaja, pa ga imam.«
  Založnik, olajšano: »Sijajno! Potem lahko pošljem 

po rokopis še nocoj.«

   Škotski pisatelj Walter Scott se je v Parizu čudil temu, 
da se Parižanke tako zelo ličijo. Ko ga je neki znanec 
vprašal, kaj meni o njih, je odgovoril: »Oprostite, 
ampak na slikarstvo se prav nič ne spoznam.«

Smeh ni greh
   »V trgovini sem videl blondinko, ki se je po vseh šti-

rih plazila po tleh.«
  »Sem jo že videl. Ko sem jo vprašal, kaj dela, mi je 

pojasnila, da išče nizke cene.«

Samo Lesjak

G
lasbeno druš-
tvo Fankadelik 
je bilo ustano-
vljeno s strani 
znane tržiške 

zasedbe T.M.S. Crew s prvo-
tnim namenom koncerti-
ranja in ustvarjanja glasbe. 
V zadnjih dveh letih se je 
reorganizirala celotna vizi-
ja društva, polna pozitiv-
ne energije in elana za nove 
podvige. Predsednik druš-
tva, karizmatični raper brez 
dlake na jeziku Jošt Tadvan 
Urbanc a.k.a Joe Joe, je posa-
meznike s skupnimi intere-
si ter cilji na njihovi glasbe-
ni poti povezal v raznoliko, 
toda složno ekipo.

Ta je zaslužna tudi za 
sobotni koncertni večer, ki 

je bil izvrstno organiziran, 
tako po kakovosti glasbenih 
nastopov kot po ravni spre-
mljevalnega programa, tako 
da žalosti manjša udeležba 
občinstva od pričakovane 

– izgubo sebi lahko pripi-
šejo zlasti tisti, ki se večino-
ma pritožujejo nad pomanj-
kanjem tovrstnih glasbenih 
dogodkov v tržiški regiji, kar 
seveda ne drži. Dokaz za to je 

ponudila druga izvedba kon-
certov v slovo idili poletnih 
dni, imenovana 123 Raps, 
ki je ponudila jagodni izbor 
tako regionalnih kot tudi 
vseslovenskih ustvarjalcev 
hip-hop glasbene kulture. 
Tako so se na odru Gorenj-
ske plaže poleg članov 
domačega društva (Joe Joe, 
Tarpe, Semch, Lazar, Fron-
tize in Wide Dimension) 
zvrstili in navdušili: Geng-
sta Gregi in Reps, DJ Show-
case, El Makedoner in Es-Ey, 
Ali Massive, L.I.E.S., Urba-
na scena, Mirko Grozny in 
Sajkoslav, El Jasko, La Bagra 
ter DJ Danaja.

Po razgibanih koncertih, 
ki so z energijo glasbenih 
valov združili vse zbrane, se 
je Joe Joe zahvalil vsem ude-
ležencem, obiskovalcem 
in donatorjem, ki podpira-
jo gorenjsko hip-hop sce-
no, ter nenadomestljivim 
pomočnikom pri organi-
zaciji dogodkov, glavnemu 
gostincu Jasminu Mulaliću, 
Sanji Kovačevič in ostalim 
pomembnim članom eki-
pe, obenem pa obljubil, da v 
društvu Fankadelik ostajajo 
aktivni še naprej: nova albu-
ma Semcha in T.M.S. Crew 
izideta še letos, naslednje 
leto pa se obeta sveža glasba 
Tarpeja, Joe Joeja ter skupin-
ski projekt društva. Več kot 
dovolj razlogov, da se tržiš-
ka – pa tudi ostala – publika 
dokončno prebudi.

POLETJU V SLOVO
Ljubitelji nenadkriljivih rim in udarnih ritmov hip-hopa so prišli na svoj račun v soboto, ko je glasbeno 
društvo Fankadelik v amfiteatru tržiške Gorenjske plaže organiziralo koncertni večer 123 Raps Vol. 2.

Aktivna ekipa društva Fankadelik skrbi za glasbeno 
dogajanje v tržiški regiji. / Foto: Jošt Belhar

Hiperaktivni nastop, ki je zatresel oder Gorenjske plaže: Urbana scena / Foto: Jošt Belhar

Skupino Soulution sestavljajo Matevž Derenda, Arni L. 
Cindrič, Luka Cvetičanin in Patrik Mrak, ki jih spremlja 
tudi s kitaro. Ljubitelji oddaje Slovenija ima talent se boste 
spomnili Patrika, Arnija ste lahko spremljali v oddaji X 
Factor, medtem ko ste Matevža in Luko obiskovalci muzi-
kalov, kot sta Briljantina in Vesna, že videli na odru. Pre-
den so prebili led, so bili prepoznavni po priredbah, od 
pop do kantri glasbe. Fantje s petjem in harmonijami že 
gostujejo na akustičnih večerih, se udeležujejo dobrodel-
nih koncertov, vsekakor pa bodo zdaj, po izidu avtorske 
pesmi Naj ne čakam te, nastopi še bolj posebni.

Soulution s prvencem Naj ne čakam te

Zasedba Soulution že osvaja ženska srca. / Foto: arhiv skupine

V soboto, 21. septembra, bo ob 20. uri v Športni dvorani 
v Šenčurju koncert glasbenega fenomena, zasedbe Sid-
dharta, ki se bo predstavila z jagodnim izborom svojih 
največjih uspešnic.

Siddharta prvič prihaja v Šenčur

Do jutranje zarje: Siddharta / Foto: arhiv skupine (Marko Alpner)
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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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Jasna Paladin

S
redi minulega ted
na je stoti rojstni 
dan praznoval Jo
že Berlec, ki se je 
rodil 11. septembra 

leta 1919 v Buču v Tuhinjski 
dolini, praktično vse svoje 
življenje pa je posvetil gasil
stvu, zato je skupaj z njim 
praznovalo tudi veliko gasil
cev. Poleg župana Mateja 
Slaparja so mu obilo lepih 
voščil zaželeli tudi predse
dnik Sveta regije Ljubljana 
III Slavko Jalovec, predsed
nik Gasilske zveze Kamnik 
Tomaž Zabavnik, predsed
nik Gasilske zveze Komen
da Jože Sušnik, predsednik 
Komisije za veterane Gasil
ske zveze Kamnik Tone Pre
lesnik, predstavnika Uprav
nega odbora PGD Kamnik 
Matej Berlec in Vladka Buče
vec, predsednik Komisije za 
veterane PGD Kamnik Tone 
Koželj ter član PGD Kamnik 
Janez Repanšek.

Sicer skromni mož po nara
vi v družbi svojih gasilskih pri
jateljev ni mogel skriti, kako 
zelo ponosen gasilec je že vse 
življenje. Kamniškim gasil
cem se je pridružil pri svojih 
osemnajstih letih in je član 
PGD Kamnik že neverjetnih 

dvainosemdeset let. Že več let 
je tudi častni poveljnik Gasil
ske zveze Kamnik. Vsi, ki ga 
poznajo, vedo povedati, da 
je bil  pri poveljevanju gasil
skih akcij odločen mož, svo
je bogato znanje s področja 
gasilstva pa je kot predavatelj 
prenašal tudi na mlade gasil
ce. Za šestdeset let predanega 
in uspešnega dela na področ
ju gasilstva v občini Kamnik 
je Jože Berlec leta 2000 prejel 
naziv častnega občana občine 
Kamnik. 

Ob visokem jubileju je s 
prijatelji obujal spomine 
tudi na druga področja svo
je življenjske poti. Vse od 
vajeniških dni pa do upoko
jitve leta 1978 je bil zapos
len v tovarni Titan. Najprej 
je bil orodjar, kasneje pa je 
ob sprotnem izobraževa
nju napredoval do glavne
ga tehnologa v orodjarni. 
Leto in pol je bil vodja oro
djarne. Aktivno je deloval v 
delavskem svetu, bil član več 
komisij in kar 25 let opravljal 

funkcijo tajnika sindikata. 
Več let je bil tudi predsed
nik tovarniške organizacije 
Rdečega križa in  organiza
tor krvodajalskih akcij. 

Jože Berlec je s svojimi 
stotimi leti najstarejši Kam
ničan (najstarejša občanka 
je sicer leto dni starejša Iza
bela Hribar). Dneve danes 
rad prebira ob branju knjig, 
kljub starosti pa je vešč tudi 
sodobne tehnologije, saj 
svoje misli rad zapisuje na 
računalnik.

PRAZNOVAL V DRUŽBI 
PRIJATELJEV GASILCEV
Jože Berlec iz Kamnika, ki je minulo sredo praznoval stoti rojstni dan, se je gasilskim vrstam pridružil 
pred dvainosemdesetimi leti. Vrsto let je že častni občan občine Kamnik, zato se je slavju pridružil tudi 
župan Matej Slapar.

Slavljenec Jože Berlec z županom in svojimi gasilskimi prijatelji / Foto: Vladka Bučevec

V soboto, 7. septembra 2019, so se poročili: na Bledu John 
David Mowbray in Petra Derenčini ter David Bernard in 
Špela Arh, v Radovljici Timotej Mencin in Marjeta Kozin, 
v Mošnjah Ramiz Taći in Lucija Gašperlin, v Dvorski vasi 
Klemen Razinger in Anja Bohinc, v Škofji Loki Primož 
Lotrič in Tina Jelenc, v Kranju: Aleks Dončič in Medina 
Burnić, Anže Knific in Jerneja Gros, Marjan Vehovec in 
Alenka Kovač, David Pavli in Špela Naglič, na Šmarjet-
ni gori Gregor Mihelič in Sandra Smodiš, v Dvorjah Jure 
Murko in Kaja Perne, v Vopovljah Gašper Ravnjak in Petra 
Šunde, na Zgornjem Jezerskem pa Luka Kepic in Špela 
Ravnihar ter Luka Bonča in Maruša Narobe.

Mladoporočenci

V zadnjem tednu se je na Gorenjskem rodilo 52 novoro-
jenčkov. V Kranju je bilo rojenih 18 deklic in 15 dečkov, 
od tega je bila najlažja deklica, ki je tehtala 2570 gramov, 
najtežji pa deček, ki mu je tehtnica pokazala 4100 gramov. 
Na Jesenicah je prvič zajokalo 14 deklic in 5 dečkov. Naj-
težja je bila deklica s 4310 grami porodne teže, najlažji pa 
deček, ki mu je babica natehtala 2480 gramov.

Novorojenčki

Pogledali bomo izbrane 
karte bralke pod šifro Jesen. 
»Nezadovoljna sem in nika-
kor mi ne uspe najti svetle 
točke v svojem življenju. Ali 
sploh imam upanje, da bo 
kdaj drugače, in kaj naj nare-
dim?« Karte so Bolezen, Sov-
ražnik, Sreča, Veselje, Darilo, 
Poroka, Neiskrenost. Prvi 
dve karti Bolezen in Sovraž-
nik potrdita bralkino stanje. 
Velikokrat se zgodi, da smo 
sovražnik samemu sebi. Ko 
je vse okoli nas črno in smo 
brez moči in vere v karkoli. 
Če nismo pozorni, nas lahko 
to pripelje v hudo depresijo. 
Karta Sreča nam pove, da je 
bralka vseeno naravnana v 
pozitivne smernice in da bo 
kmalu zagledala pred seboj 
svetlo točko. Veselje je ved-
no veselje – kot sreča, ima 
pa še druge pomene. Lahko 
je partnerstvo, dobra vesela 
družba, posebni dogodek … 
V karti Darilo se velikokrat 
skrivajo čustva, tista skrita, 
lahko celo nam samim. Tista 
čustva, ki jih hočemo zatreti 
in ne dovolimo, da pridejo 
na površje in se razcvetijo. 

In ravno to se bo zgodilo. 
Bralka bo dovolila ljubezni, 
da jo zapelje. Obeta se lepo 
partnerstvo in s tem lepša 
prihodnost in konec stanja, 
v katerem je brezmočna. 
Poroka lahko prikazuje osta-
le družinske člane, na primer 
otroke ali nekdanjega par-
tnerja. V tem primeru zadnja 
karta Neiskrenost pomeni 
slabo vest, ki jo bralka obču-
ti. Občutek, da ne sme biti 
srečna in na novo zaživeti. 
Da se ne sme spremeniti, 
da ne bo prizadela drugih. 
Vedno moramo najprej imeti 
radi sebe, šele potem druge. 
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 doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Oktober« 
Že večkrat ste mi odgovorili in 
dali upanje za boljši jutri. Zato 
se zopet obračam na vas. Sinu 
se je podrlo dolgoletno raz-
merje, sedaj je čisto na tleh, 
po drugi strani ga je razmerje 
dušilo. Ali si bo našel dekle, s 
katerim si bo ustvaril družino 
in živel v slogi in delu na doma-
čiji. Kaj pa ostali otroci, ali si 
ustvarijo družino?
Res je, ko pravite, da ga je raz-
merje dušilo. V tej zvezi nikoli 
ni bil srečen. Ko se je končala, 
se je znebil velikega breme-
na. Ne skrbite, prav kmalu 
bo spoznal pravo osebo in si 
ustvaril družino in bo srečen. 
Dekle bo marljivo in pošteno. 
Tudi razumeli se bosta dobro. 
Razumljivo je, da je zdaj na 
tleh, a ne bo več dolgo. Tudi 
drugi otroci si bodo ustvarili 
družino. Vnukov bo kar nekaj. 

Glede zdravja ne vidim pose-
bnosti, razen utrujenosti in 
včasih psihičnega neravnove-
sja. Kar je v takem stanju čisto 
normalno. Zaradi financ vam 
ni treba biti v skrbeh. Žal se 
vaš odnos z osebo, za katero 
me sprašujete, ne bo izbolj-
šal. Oseba je prepričana, da 
ima vse prav, in zaradi vas 
se počuti ogroženo, kot da 
ji boste kaj vzeli. Saj veste, 
dobrota je sirota. A tudi vi se 
ne morete spremeniti. Celo 
življenje ste bili dobri, pošte-
ni, ustrežljivi in ne morete kar 
nenadoma postati drugačni. 
Za zdaj o selitvi še ne razmiš-
ljajte, saj se vam res ni treba 
umikati. Kolikor je mogoče, 
omejite odnose, drugega ne 
morete. Verjamem, da ste 
žalostni, a to vam čisto nič ne 
pomaga. Vi se zavedate, da 
ste naredili čisto vse – in če se 

nasprotna stran ne približa in 
povzroča samo težave, niste 
vi nič krivi. Srečno.

»Rabim nasvet«
Zopet se obračam na vas, ker 
sem v situaciji, iz katere ne 
vidim izhoda. Zanima me, 
kako se bodo odvile stvari v 
moji zvezi. Kolebam med tem, 
ali naj sploh še vztrajam ali naj 
pustim vse to za sabo. Kaj vi 
pravite, vidite?
Upam, da sta šla na dopust in 
se imela lepo. Po vaših bese-
dah bi bil moj nasvet, da to 
zgodbo zaključite. A kaj, ko se 
imata rada. Fant je v težkem 
obdobju, vidi samo sebe in 
svoje težave. Ženska oseba 
je samo prijateljica in do nje 
ne goji čustev. Počakajte toli-
ko časa, da se njegovo stanje 
umiri in se šele potem odloči-
te. Znano je, da je samo imeti 

rad veliko premalo. V priho-
dnosti vam vidim lepo in stal-
no ljubezen. Še vse bo dobro. 
Srečno.

»Kozorog«
Hvala vam, da ste že odgovo-
rili, kar sem spraševal. Sedaj 
me pa zanima glede službe. 
Kako kaže z mano, ali me bodo 
zaposlili za določen čas  ali za 
nedoločen čas ali pa sploh ne? 
Kako pa kaže razpoloženje v 
tem podjetju?
Razpoloženje oz. odnosi v 
podjetju mi niso preveč všeč. 
Ne morete se sprostiti in 
stalno morate biti pozorni na 
besede, da se komu ne zame-
rite. Trenutno vas še potrebu-
jejo. Bolj vidim zopet zaposli-
tev za določen čas. Prej kot v 
enem letu vidim novo službo, 
kjer boste resnično zadovolj-
ni. Lepo vas pozdravljam.

Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in  

vaše predloge sporočite Alenki Brun  

po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si  

ali po telefonu: 041/699 005.  

Presenetite, razveselite, dodajte  

piko na i dogodkom z objavo  

v Gorenjskem glasu.

www.gorenjskiglas.si
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_17. 09. 2019

Nagrade: 3-krat vstopnica za koncert Sounds  
of Slovenia (Boštjan Gombač in Janez Dovč), ki bo  
9. oktobra 2019 ob 19.30 v Sokolskem domu  
v okviru Kristalnega abonmaja

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka,  
27. septembra 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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POVABILO K VPISU 
11. KRISTALNEGA ABONMAJA
v SOKOLSKEM DOMU ŠKOFJA LOKA

9. OKTOBER 2019

SOUNDS OF 
SLOVENIA
BOŠTJAN GOMBAČ IN  
JANEZ DOVČ

20. NOVEMBER 2019

OB 70-LETNICI  
PETRA KOPAČA
JOŽE KOTAR, ANDREJ KOPAČ, 
ANA JULIJA MLEJNIK, MILOŠ 
MLEJNIK, KLEMEN GOLNER, 
YASUMICHI IWAKI, MATEJ 
ZUPAN

17. DECEMBER 2019

KLAVIRSKI RECITAL
JASMINKA STANČUL

22. JANUAR 2020

GLASBENO 
POPOTOVANJE  
SKOZI ČAS
DARKO KARAJIĆ

12. FEBRUAR 2020

MED NEBOM  
IN ZEMLJO
LUKA ŽELEZNIK, MATEJ HAAS, 
EVA DOLINŠEK, SEBASTIAN 
BERTONCELJ

11. MAREC 2020

GLASBA ZA 
RAVENSBRÜCK 
VOKALNA SKUPINA  
GALLINA

22. APRIL 2020

MLADI LOČANI
ACO BIŠĆEVIĆ,  
IRENA GRAFENAUER,  
MATE BEKAVAC

VPIS ABONMAJA
Dosedanji abonenti: od 10. do 15. septembra 2019
Novi abonenti: od 17. do 29. septembra 2019 
 
Pri blagajni Sokolskega doma Škofja Loka 
od torka do petka: 10.00–12.00 in 17.00–19.00 
ob sobotah: 9.30–12.30 
ob nedeljah: 9.30–12.30 in 17.00–19.00

INFORMACIJE
tel.: 04 511 23 35, 
e-pošta: info@sokolskidom.si
spletna stran: www.sokolskidom.si

ABONMA (SEDEM PRIREDITEV):
Redna cena abonmaja: 60 €,
upokojenci: 55 €, dijaki in študentje: 50 €
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Umrl je sedemdesetletni ameriški pevec 
Eddie Money, znan po uspešnicah Baby 
Hold On, Two Tickets to Paradise, Shakin 
in Take Me Home Tonight iz osemdesetih 
let prejšnjega stoletja. Zanj je bil usoden 
rak požiralnika. V štiri desetletja trajajoči 

karieri je izdal enajst albumov in prodal več kot trideset 
milijonov plošč. Zaigral je tudi v resničnostni seriji Real 
Money, ki je bila predvajana lani. Money je za seboj pustil 
soprogo in pet otrok.

Umrl je Eddie Money

Igralka Demi Moore (56) je v avtobiogra-
fiji z naslovom Inside Out izdala podro-
bnosti iz njenega življenja. V njej piše 
o težavnem otroštvu pa tudi o zakonu 
z Ashtonom Kutcherjem. S petnajst let 
mlajšim možem sta si želela imeti otro-

ka, leta 2011 pa sta se zaradi njegovih domnevnih skokov 
čez plot tudi razšla. Knjiga bo izšla 24. septembra.

Demi Moore izdala knjigo

Igralka Felicity Huffman (56), ena izmed 
vpletenih staršev, ki so podkupovali 
osebje univerz, da bi njihovi otroci prišli 
do uglednih izobrazb, je obsojena na šti-
rinajst dni zapora, opraviti mora dvesto 
petdeset ur družbeno koristnega dela 

in plačati trideset tisoč dolarjev kazni. Huffmanova se je 
sodišču opravičila za svoja dejanja, pa tudi hčerki, možu 
in študentom, ter priznala, da se sramuje svojega dejanja.

Felicity Huffman obsojena na štirinajst dni ječe

Miley Cyrus (26) je skupaj z Ariano 
Grande in Lano Del Rey izdala pesem z 
naslovom Don't call me angel. Pesem je 
nastala za nov film Čarlijevih angelčkov, 
ki bo premierno predvajan 15. novembra. 
Oboževalci Cyrusove trdijo, da je pesem 

tudi osebnoizpovedna in da je namenjena soprogu Liamu 
Hemsworthu, s katerim sta se pravkar razšla. Ta naj bi 
pevko večkrat ljubkovalno imenoval »moj angel«. Pevka 
je zanikala domneve oboževalcev in poudarila, da s pes-
mijo ni želela nikogar prizadeti.

Miley Cyrus izdala nov singel

VRTIMO GLOBUS

M. Likosar, A. Brun

F
estivalski večer 
Popevka 2019, ki sta 
ga letos prvič skupaj 
vodila Mario Galu-
nič  in  Jože Robež-

nik, je gorenjske nastopa-
joče zapisal med najboljše. 
Ana Soklič iz Bohinja si je 
za pesem Temni svet prislu-
žila nagradi strokovne žirije 
za najboljšo interpretacijo in 
za najboljšo skladbo v celoti. 
»Žirijo je verjetno res prepri-
čala sama skladba, ki opeva, 
da se lahko vsak izmed nas v 
življenju kdaj sreča s temo in 
posledično s trenutkom, ko 
se mora poglobiti sam vase,« 

je dejala Sokličeva. Nagrado 
za najboljše besedilo je šla 
v roke Škofjeločanu Toma-
žu Hostniku, članu zased-
be Vudlenderji, ki se je s pes-
mijo Kam bi šla uvrstila na 
drugo mesto. »Težo festiva-
lu dajejo pretekle skladbe, ki 
tvorijo zakladnico zimzele-
nih melodij, in nagrada tudi 
meni kot avtorju in izvajal-
cu daje neizmerno odgovor-
nost,« je dejal Hostnik in 
dodal: »Tokrat sem v satirič-
no noto odel zgodbo novope-
čenega para ob prihodu otro-
ka in njegovo naveličanost 
ter željo po oddihu – zgodbo, 
s katero se lahko marsikdo 
poistoveti.« Ajda Stina Turek 
iz Domžal pa je s pesmijo V 

melodiji večnega dueta pre-
jela nagrado za najobetav-
nejšo izvajalko. »Pesem sem 
napisala v spomin na pokoj-
nega dedka, zato je bilo v 
njeno izvedbo izlitih še toli-
ko več čustev – in verjetno je 
bila ravno čustvenost tista, ki 
je prepričala žirijo,« je pojas-
nila Domžalčanka. 

Strokovna žirija je pode-
lila še nagrado za najboljšo 
priredbo, ki jo je prejel Aleš 
Avbelj za skladbo Res čudo-
vito; telefonsko glasovanje 
pa je za popevko leta 2019 
izbralo skladbo Šesti čut v 
izvedbi Eve Hren. Zmago-
valka, ki je na odru Popev-
ke samostojno nastopila že 
tretjič, je bila po razglasitvi 

vidno presenečena. »Glaso-
vi publike so bili zame vedno 
nekaj imaginarnega. Zdelo 
se mi je, da je moje delo pre-
kompleksno in ga ljudje ne 
razumejo. Zmaga zato doka-
zuje, da mi je tokrat uspelo 
nagovoriti ljudi, kar me nei-
zmerno veseli,« je še dodala 
zmagovalka.

Festivalna dvorana v Ljub-
ljani pa je v soboto zvečer gos-
tila lepotni izbor Miss Earth 
Slovenije 2019. Program 
izbora je bil pester, povezova-
la ga je Pia Pustovrh, zmago-
valno krono je osvojila Vele-
njčanka Charnée Bijön Bon-
no. Svetovni izbor za najlep-
šo zemljanko pa bo oktobra 
letos na Filipinih.

ZMAGOSLAVJE GORENJCEV 
V nedeljo smo spremljali 43. festival Popevka, ki ga je tako kot vsako leto gostila RTV Slovenija. Na 
njem se je predstavilo enajst izvajalcev, med njimi tudi trije Gorenjci – in vsi trije so prejeli nagrade 
strokovne žirije. Dan prej pa smo dobili tudi zmagovalko izbora Miss Earth Slovenije 2019.

Ana Soklič je za pesem Temni svet prejela dve nagradi. Jože Robežnik in Mario Galunič / Foto: Primož Pičulin

Najobetavnejša izvajalka Ajda Stina Turek je avtorica 
besedila in glasbe pesmi, s katero se je predstavila. 

Občinstvo je najbolj prepričala Eva Hren s pesmijo Šesti 
čut in tako postala zmagovalka Popevke 2019. 

Zasedba Vudlenderji se je s telefonskimi glasovi uvrstila 
na drugo mesto, njen član Tomaž Hostnik (drugi z leve), ki 
je poleg besedila tudi avtor glasbe, pa je prejel nagrado za 
najboljše besedilo. / Foto: Primož Pičulin

Zmagovalka izbora Miss Earth Slovenije 2019 je postala 
Charnée Bijön Bonno iz Velenja, prva spremljevalka Kristina 
Zvonar (Šmarje pri Jelšah), druga Katja Grah iz Ljubljane in 
tretja Špela Budič (skrajno leva) iz Kranja. / Foto: arhiv organizatorja

Daša Podržaj je Radovljičanka. Spomin na čase, ko 
smo lepo Gorenjko srečevali na modnih brveh, je še 
živ. Danes Daša šteje 28 let, z modo se ukvarja le še za 
dušo. Zaposlena je v Ljubljani, bila pa je tudi del ekipe, 
ki je organizirala letošnji ART Expo Ljubljana. / Foto: A. B. 
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Bučk in buč je precej, dovolj za dobro kremno juho. Če imate 
pri roki muškatno bučo, vzemite to, so pa prav tako dobre tudi 
male zelene in bele, muškat pa posebej potresemo. Čebula 
letos zaradi preveč dežja rada gnije, a je pri roki, da bi jo lahko 
nadevali za glavno jed s pire krompirjem, solata naj bo zelena 
z jajcem, sladica pa naj bo z jabolki, ker jih veliko leži po travi. 
Jabolčni zavitek v vlečenem testu s koščki masla, z maslenimi 
drobtinicami in v rumu namočenimi rozinami bo čisto v redu.

Bučna kremna juha

Za 4 osebe potrebujemo: 400 g buče, 1 čebulo, 2 stroka česna, 
olje, sol, poper iz mlinčka, 1 do 2 jedilni žlici svinjske masti, 
ščepec mlete kumine, 1 žličko paprike v prahu, 1 žličko pa-
radižnikove mezge, pol litra goveje juhe (lahko iz kocke), 1 
lovorov list, 1dl sladke smetane, 0,3 dl suhega belega vina, po 
želji bučno olje.
Bučo olupimo, odstranimo semena, čebulo in česen drobno 
sesekljamo. V posodi segrejemo svinjsko mast in na njej rahlo 
zarumenimo čebulo, dodamo česen in bučo, solimo, popramo 
in potresemo s kumino. Na kratko premešamo in odstavimo z 
ognja. Zdaj potresemo z mleto papriko in dodamo paradižni-
kovo mezgo. Premešamo in prilijemo govejo juho, zavremo, 
dodamo lovor in na malem ognju kuhamo 20 minut, da se 
buča zmehča. Nato odstranimo lovorov list in jed zmeljemo 
s paličnim mešalnikom. Juho na krožnikih lahko okrasimo z 
nekaj stepene sladke smetane in kapljico bučnega olja.

Nadevana čebula

Za 4 osebe potrebujemo: 4 velike sladke čebule, 5 dag mesnate 
slanine, 1 žličko soli, 2,5 dl vode, 1 žlico masla, 15 dag zamr-
znjene špinače, 25 dag mešanega mletega mesa (govedina in 
svinjina), 2 žlici jogurta, malce popra iz mlinčka, malo nari-
banega muškatnega oreščka, 10 dag sira gauda. 
Čebulo olupimo in razpolovimo počez. Z žlico izdolbemo not-
ranje plasti, da dobimo »skledico« iz dveh, treh plasti. Sredico 
lahko tudi z nožem in jo sesekljamo. Slanino narežemo na 
tanke rezance in na hitro opražimo v ponvi. Dodamo še pol 
zrezane čebule in jo svetlo opražimo. V veliko ponev, ki ima 
pokrov, nalijemo vodo in jo solimo. Ko zavre, zložimo vanjo 
polovice čebul, pokrijemo in čebulo 10 minut dušimo, da se 
zmehča. Med tem razpustimo maslo in na njem opražimo 
drugo polovico sesekljane čebule. Dodamo špinačo in pokrito 
skuhamo na majhnem ognju. Mešanico nato malce ohladi-
mo, stresemo v skledo, primešamo meso in jogurt, solimo, 
popramo in potresemo z muškatom. Premešamo.
V nizko posodo za narastke preložimo mešanico čebule in 
slanine. Zmehčane čebulne skledice odcedimo, napolnimo 
z mesnim nadevom in jih tesno skupaj zložimo v posodo, jo 
tesno pokrijemo z aluminijasto folijo in postavimo v ogreto 
pečico. Pečemo približno pol ure pri 200 °C. Pečeno jed vza-
memo iz pečice, čebulo na debelo potresemo z naribanim 
sirom in postavimo nepokrito še za 15 minut v pečico, da se 
sir obarva. Ponudimo s slanim krompirjem v kosih ali pirejem.

Ko je na vrtu vsega dovolj
Na žalost je obdobje, ko je 

na vrtu na voljo veliko razno-
vrstne zelenjave, kratko. Ker 
ima določena zelenjava re-
lativno kratek čas skladišče-
nja, jo poskusimo zaužiti se-
daj v polni meri. Dober na-
čin za njeno shranjevanje je 
tudi, da jedi sedaj pripravlja-
mo v večjih količinah in jih 
zamrznemo. 

Za pripravo bučkine juhe 
potrebujemo: 700 g bučk, 1 
korenček, 1 čebulo, 1 strok 
česna, 1 šopek peteršilja, 1 
šopek majarona, 750 ml ze-
lenjavne jušne osnove (ali 
750 ml vode in domača ve-
geta), 1 žlico olivnega olja.

Bučke in korenje očisti-
mo ter narežemo na manj-
še kocke. Čebulo in česen 

olupimo, nasekljamo ter 
prepražimo na žlici oliv-
nega olja. Dodamo nareza-
no zelenjavo in vse skupaj 
na hitro popečemo. Potre-
semo z začimbami, zalije-
mo z jušno osnovo ter za-
vremo. Kuhamo še 10 mi-
nut, da se zelenjava zmeh-
ča. Nato vse skupaj zmi-
ksamo s pomočjo palične-
ga mešalnika.

Nasvet: Po juhi polijemo z 
žlico bučnega olja in potre-
semo bučna semena.

Za pripravo mesne oma-
ke na rižu potrebujemo: 0,5 
kg mlete govedine, 1 čebu-
lo, 2 korenčka, 1 paradižnik, 
3 stroke česna, 200 g pretla-
čenega paradižnika, 1 šopek 
peteršilja, 1 šopek majarona, 

2 lovorjeva lista, sol in poper, 
1 žlico olivnega olja.

Čebulo in česen olupi-
mo ter nasekljamo, koren-
ček narežemo na majhne 
kocke, paradižnik prav tako 
narežemo na manjše kose. 
Posodo segrejemo, prilije-
mo olje in dodamo čebulo 
ter česen. Malce posolimo 

in počasi pražimo na niž-
ji temperaturi, približno 10 
minut, toliko, da se čebu-
la razpusti. Dodamo mleto 
meso, povišamo temperatu-
ro in med mešanjem praži-
mo toliko časa, da meso por-
javi. Primešamo korenček 
in paradižnik, majaron, pe-
teršilj, lovorjev list, po okusu 

posolimo in popramo, zali-
jemo s paradižnikovo mez-
go. Dobro premešamo in v 
pokriti posodi kuhamo 30 
minut. Na krožnike servi-
ramo najprej riž, ki ga nato 
prekrijemo z mesno omako.

Nasvet: Omaka se bo od-
lično povezala z rižem vrste 
basmati.

Mojca Logar

Košuta je naš najdaljši gorski 
greben na meji z Avstrijo. Več 
kot deset kilometrov je dolg, 
prehodiš ga lahko po vrhovih 
ali spodaj po planinah. Mateju 
obljubim, da ko bo naredil vse 
izpite za prvi letnik fakultete, 
greva čez Košuto. Izpite je na-
redil že davno tega, svoj skup-
ni čas pa smo našli šele sedaj. 
Pridružil se nama je še Rok in 
tako je mati peljala fanta v hri-
be ali obratno. 

Že v petek smo peljali en 
avto v Podljubelj, kjer bi se naš 
pohod zaključil. Naslednji dan 
se zapeljemo do Dolge njive. 
Torej naš plan je bil pristopi-
ti na Košutnikov turn preko 
Zgornje Dolge njive, od tam 
prečkati Košuto in sestopiti na 
Kofce. Tamkajšnje hrane res ne 
moreš izpustiti. En avto nas je 
čakal v Podljubelju in peljati se 
bo treba še po drugega v Dol-
go njivo. Med potjo po Zgornji 
Dolgi njivi smo bili vsi trije tako 
zatopljeni v pogovor ali ne vem 
v kaj, da smo zgrešili odcep za 
Košutnikov turn in kar nada-
ljevali po Dolgi njivi navkreber. 
Skrajni vzhodni vrh Košute je 
Tolsta Košuta in brala sem, da 
od tam pa do Košutnikovega 
turna ni urejene planinske poti. 
Sredi Dolge njive se sprašujem, 
nekam dolgo že hodimo, saj 
bi morali zaviti proti grebenu. 
Fanta pravita, kar navkreber 
jo mahnimo, bomo že prišli na 
pot. Pa smo prišli na pot, kjer ni 
bilo nobene markacije. Osvoji-
mo vrh, na žigu piše Tolsta Ko-
šuta. No, lepa reč, si mislim, kaj 
bomo pa sedaj. Pot je sicer uho-
jena, naj obrnemo ali nadaljuje-
mo. Fanta seveda navijata, naj 
nadaljujemo, saj se vendarle ne 
bomo vračali na planino in se 

še enkrat vzpenjali na drug vrh, 
da bi prišli na greben. Zobamo 
svojo malico, nakar se približa 
pohodnik. Sprašujemo, kako bi 
šlo, in on odgovarja, ne ve sicer, 
kako smo pripravljeni, vendar je 
malo izpostavljeno. Fanta pra-
vita: nadaljujmo, takoj ko ne 
bomo več zmogli, obrnemo. Naj 
bo, čeprav mi ni najbolj všeč. 
Hodimo po travnatem pobočju 
in srečamo še enega planinca. 
Ta nam še bolj prijazno svetu-
je, naj raje obrnemo, da je treba 
malo plezati in da če nimamo s 
seboj nič vrvi, nam ne priporoča 
nadaljevanja. Takoj obrnemo 
in s Tolste Košute sestopamo po 
urejeni poti. Spodaj piše nemar-
kirana pot, torej brezpotje. V 
koči na Dolgi njivi se ustavimo 
in srečamo tega drugega pla-
ninca. Hvala, da smo vas sre-
čali, mu prigovarjam. Čudim 
in jezim se nad sabo, kako smo 
mogli zgrešiti jasen in dobro vi-
den odcep za Košutnikov turn, 
od koder vodi urejena pot preko 
grebena, ki sem jo pred leti že 
prehodila. Ura je bila že enajst, 
naš plan smo spremenili, do 
Kofc nadaljevali po spodnji poti 
mimo planin. 

Tako smo občudovali delu-
joče in lepo urejene planine in 
razkošje, ki ga lahko uživajo 
krave v idili gorskih pašnikov. 
Kaj pa naš greben? Celo pot je 
imel oblačno kapo, tako da od 
razgledov ne bi bilo nič. Zmota 
se je izkazala za odlično rešitev, 
mimoidoča pohodnika na brez-
potju kot rešitelja in pot po pla-
ninah je bila sprostitev. Srečali 
smo kar nekaj gobarjev s polni-
mi košarami gob, jaz pa sem vi-
dela le čudovite rdeče mušnice, 
jurčka pa nobenega.

Košuta

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Splošna značilnost zakon-
skega oziroma partnerskega 
odnosa je, da se z leti odnos 
precej spremeni. Pogovori o 
spreminjanju partnerske lju-
bezni so večkrat pospremljeni z 
nasmeški. Slišimo še pripombe: 
med sta polizala, križ pa osta-
ne, kaj pa sedaj, ja, ja, ljubezen 
je bila, sedaj pa je bolj denar, ah, 
daj no daj, ljubezen mine, osta-
ja neki dolgčas, kaj bi ti govoril, 
ljubezen je le v televizijskih na-
daljevankah … Ljudje dodajo še 
kakšno misel o (lastni) spolnos-
ti, npr. kaj je že to, to je za mla-
de, najhujše je mimo, mora biti, 
kar pač mora biti … Ne samo 
da mine zaljubljenost, celoten 
odnos se počasi začne spremi-
njati. Vemo tudi, da zakonsko 
zadovoljstvo z leti močno pade. 
To se nam (v povprečju) lahko 
dogaja tako zelo prikrito, da 
kar naenkrat opazimo, kje smo. 
Začutimo medsebojno odtuje-
nost, utrujenost zaradi preveč 
dela, ponekod alkohol ubija 
vsak dan mene ali tebe ob meni. 
V resnici se te spremembe zač-
nejo mnogo prej, kmalu po za-
četku zaljubljenosti. Le na prve 
znake ne reagiramo, ker meni-
mo, da se bo vse skupaj uredi-
lo. Poleg tega je to obdobje, ko 
gradimo kariero, pridejo otroci 
in z njimi veliko dela, rešujemo 
stanovanjski problem, želimo se 
čustveno osamosvojiti od star-
šev. Torej veliko aktivnosti, dela, 
kar nam vzame veliko časa. 
Tako pozabimo drug na druge-
ga in na medsebojni odnos. 

Eno je gotovo: če za medse-
bojen odnos ne bova nič storila, 
naju bo vse ostalo povozilo in se 
bova izgubila. Zato je za mno-
ge pare šok, ko po npr. dvajsetih 
letih ugotovijo, da pravzaprav 

skupaj živijo le še tehnično – 
položnice, dopust, premoženje, 
spolnost služi le za zadovolje-
vanje telesne potrebe, neskončni 
pogovori o službi, politiki, sose-
dih. Samo »naju« ni več v naji-
nem odnosu. Lahko da sva oba 
zelo pridna, poštena, zvesta, 
se razdajava v službi in v vseh 
društvih, pomagava ljudem. To 
so lepe vrline, samo midva sva 
se izgubila. Do takšnih ugoto-
vitev pari pridejo, ko odidejo 
otroci, ko se poplačajo kredi-
ti, ko so službe stabilne, ko … 
Največkrat, ko je več časa, in 
takrat izbruhne vulkan neza-
dovoljstva. Medsebojno obtože-
vanje nam ne bo pomagalo.

Kaj naj storiva? Najprej si 
priznajva, da nisva najbolje, 
da sva se izgubila, da ni nihče 
kriv, in se pogovoriva, kakšen 
odnos želiva imeti naslednjih 
dvajset let. Prevzemiva odgo-
vornost in svoj odnos postaviva 
na prvo mesto. Najprej midva 
in nato vse ostalo. Prav je, da 
sva zahtevna, saj gre za naju. 
Če znanja nimava, ga poiščiva. 
Danes ga je na trgu, v knjigah, 
na internetu, na predavanjih 
ogromno. Le začeti morava 
iskati novo znanje, ki ga do 
sedaj nisva imela. Znanje bo 
pomagalo. Nič ni narobe, če 
si priznava, da potrebujeva 
»zunanji servis«. Saj ne vemo 
vsega. Ščepec pomoči naju bo 
samo prepričal, kje je rešitev – v 
nama. Drug drugemu sva lah-
ko v oporo ali pa se bova vdala 
v usodo, da je življenje en sam 
križ. To seveda ni res. Težave so 
le prisila za skok v neznano, v 
najino lepšo prihodnost.

Najin odnos

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

Vodice, Kranj – Vsako leto 
imajo v Medobčinskem dru-
štvu invalidov (MDI) Kranj, 
ki združuje člane iz ob-
čin Naklo, Šenčur, Cerklje, 
Preddvor, Jezersko in MO 
Kranj, v programu Ohranje-
vanje zdravja, okrevanja in 
rehabilitacije poleg enodnev-
nih tudi večdnevna letova-
nja; maja v toplicah, junija in 
septembra pa nekje ob mor-
ju. »Letos smo se odločili za 
letovanje v Vodicah pri Šibe-
niku v času od 31. avgusta do 

7. septembra. Apartmajski 
prostori so bili tik ob mor-
ju, opremljeni z dvigali in 
dvema zunanjima bazeno-
ma. Skratka po meri invali-
dov ter z odlično hrano v ho-
telu. V sklopu animacij agen-
cije, prek katere smo letova-
li, je bil organiziran plesni te-
čaj, ki se ga je udeležilo kar 
nekaj naših članov, vodila 
ga je nekdanja odlična tek-
movalna plesalka Janja Pušl. 
Vsak večer je bila organizira-
na živa glasba s plesom. Čla-
ni društva smo se navdušeni, 
polni energije vrnili domov,« 

je povzel Janez Zelnik, pred-
sednik MDI Kranj. Že to so-
boto gredo v okviru progra-
ma Ohranjevanje zdravja 
na enodnevni izlet Dožive-
tja Primorske, še en večji do-
godek bo 9. novembra; izlet 
v Belo krajino bodo združi-
li z ogledom kulturnih zna-
menitosti in tradicionalnim 
martinovanjem. Martinova-
nje je vsako leto drugi najbolj 
obiskan dogodek, največ čla-
nov pa se udeleži letnega sre-
čanja. To je bilo letos, ob pet-
desetletnici društva, v Domu 
krajanov na Primskovem.

Odličen zaključek poletja

Spominska fotografija z letovanja v Vodicah pri Šibeniku

Ana Šubic

Kranj – Po še ne povsem do-
končnih podatkih je bilo le-
tošnje poletje nadpovprečno 
toplo, suho in nadpovpreč-
no osončeno, ugotavljajo na 
Agenciji RS za okolje (Arso). 
»Sezonski odklon tempera-
ture zraka od povprečja ob-
dobja 1981–2010 je na dr-
žavni ravni znašal 2,5 stopi-
nje Celzija, zato je letošnje 
poletje drugo najtoplejše od 
leta 1961. Toplejše je bilo le 
poletje 2003 z odklonom 3,1 
stopnje,« so sporočili z Arsa. 
Pa tudi, da so bili nadpov-
prečno topli vsi trije mese-
ci poletja, največji odklon pa 
je bil junija in je znašal sko-
raj rekordnih 4,2 stopnje, le 
za odtenek manj od doslej še 
vedno najtoplejšega junija 
2003. Najmanj je od povpre-
čja odstopal julij (1,4 stopinje 
Celzija), avgusta pa je bil od-
klon spet večji (2,1 stopinje).

Tudi poletje na Gorenj-
skem se postavlja ob bok 
doslej najbolj vročemu iz leta 
2003, le da je bil tedaj naj-
bolj vroč avgust, letos pa ju-
nij, je pojasnil meteorolog 
Branko Gregorčič in nani-
zal nekaj podatkov za Rateče. 
Konec junija so tam izmeri-
li rekordno vročino, ko se je 

segrelo na dobrih 35 stopinj, 
nad trideset pa je bilo petkrat 
v tistem mesecu. Povprečna 
mesečna temperatura v Ra-
tečah je znašala 19,4 stopi-
nje Celzija in je tako prese-
gla tisto iz leta 2003 (18,8). 
Tudi julij je s povprečno 
temperaturo 18,4 stopinje 
presegel tistega iz leta 2003 
(17,6), je bil pa ta mesec re-
kordno vroč leta 2006, ko je 
povprečna mesečna tempe-
ratura v Ratečah znašala kar 
20 stopinj. Avgust letos Go-
renjski po besedah Gregor-
čiča ni prinesel hude vroči-
ne. Povprečna mesečna tem-
peratura je v Ratečah znašala 
17,9 stopinje Celzija oz. eno 
manj od rekordno vročega 
avgusta 2003. »Odklon pov-
prečne mesečne temperatu-
re od dolgoletnega povprečja 
je v Ratečah junija znašal kar 
4,5 stopinje Celzija, julija 1,6 
in avgusta pa 2,1. Če izraču-
namo povprečno temperatu-
ro poletja, ta letos znaša v Ra-
tečah 18,6 stopinje, leta 2003 
pa je bila 18,5.« Ob tem je bilo 
tedaj v Ratečah 20 dni nad tri-
deset stopinj, letos pa »le« 11.

Letošnje poletje je bilo si-
cer med šestimi najbolj oson-
čenimi od leta 1961, trajanje 
sončnega obsevanja je bilo 
na državni ravni za skoraj 12 

odstotkov daljše od dolgo-
letnega povprečja. Tudi pri 
osončenosti je bil junij rekor-
den, medtem ko julij in avgust 
nista izrazito izstopala. V Ra-
tečah, denimo, je sonce juni-
ja sijalo kar 299 ur, kar je tri-
deset več od doslej rekordne-
ga junija 2000. »Obratno ve-
lja za količino padavin, ki je 
bila najmanjša junija. V Ra-
tečah smo z izmerjenimi 39 
mm izenačili rekordno niz-
ko vrednost iz junija 2006. 
Glede na sušnost in vročino 
v juniju smo lahko še veseli, 
da je bil pred tem maj hladen 
in deževen,« je še pojasnil. 
Julij je bil nato nadpovprečno 

namočen, avgust pa ponov-
no podpovprečno, tako da je 
poleti na ravni države pad-
lo za okoli 84 odstotkov dol-
goletnega povprečja padavin. 
Najbolj suh je bil zahod drža-
ve, ponekod je bilo padavin le 
40–60 odstotkov dolgoletne-
ga povprečja.

Dolgoletni niz meritev v 
Sloveniji kaže na ogreva-
nje ozračja, na ravni države 
znaša linearni temperatur-
ni trend od leta 1961 že ok-
rog 0,55 stopinje Celzija na 
desetletje. Poletnih padavin 
pa je od leta 1961 manj za od 
tri do štiri odstotke na dese-
tletje.

Poletje je bilo izrazito vroče
Letošnje poletje je bilo drugo najtoplejše po letu 1961 in se postavlja ob bok najbolj vročemu  
iz leta 2003.

Dolgoletni niz meritev kaže na ogrevanje ozračja. Na ravni 
Slovenije znaša linearni temperaturni trend od leta 1961 že 
okrog 0,55 stopinje Celzija na desetletje. / Foto: Primož Pičulin

Kuharski mojster 
Andrej Goljat je zbral 
več kot sedemdeset 
receptov za sladice 
različnih vrst, od 
zavitkov, preprostih 
kolačkov, narastkov, 
zmrzlin, krem, strjenk 
do tiramisujev in 
tartufov. Vsi recepti 
imajo naveden čas 
priprave, pečenja ali 
zamrzovanja. Vse 
sladice nas vabijo 
tudi s slikami. 

Sladice
hitro in preprosto

ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

www.gorenjskiglas.si

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

12  50
EUR

 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

Škofja Loka – Danes, 17. sep-
tembra, bo ob 16.45 v kapeli 
Loškega gradu zanimiv pesni-
ško-glasbeni dogodek z nas-
lovom Balade in srednjeveška 
glasba. S poezijo in glasbo 
bosta nastopila pesnik dr. 
Andrej Rant, ki bo predstavil 
izbor svojih balad, in Janez 
Jocif, ki bo pesmi obarval z 
vložki srednjeveške glasbe. 

Balade in srednjeveška 
glasba

Kranj – Na tekmovanju za mlado kmetico in mladega gospo-
darja leta, ki je bilo v petek v Slovenj Gradcu, sta slavila Koro-
šec Uroš Hovnik in Brigita Petek s Štajerske. Katarina Demšar 
iz Srednje vasi pri Poljanah se je uvrstila na tretje mesto.

Katarina Demšar tretja najboljša mlada kmetica
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sudoku_LAZJI_19_74
NALOGA

7 5 9 4 6
6 1 3

5 7 2 1
3 9 7 8

4 1 6 9
2 4 1 5

4 8 9 2
8 6 9

2 7 3 5 4

sudoku_LAZJI_19_74

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_74
NALOGA

8 6 5 2 7
3 9 5 2

8 7
8 9

5 6 2
4 6

9 1
2 3 9 7

4 7 3 8

sudoku_TEZJI_19_74

REŠITEV

8 1 6 5 3 2 7 4 9
7 3 9 4 1 6 5 2 8
4 5 2 8 9 7 3 1 6
6 8 1 2 7 5 4 9 3
3 9 5 1 6 4 2 8 7
2 4 7 3 8 9 1 6 5
5 7 8 9 4 1 6 3 2
1 2 3 6 5 8 9 7 4
9 6 4 7 2 3 8 5 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. Sestavil: B. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_74
NALOGA

86527
3952

87
89

562
46

91
2397

4738

sudoku_TEZJI_19_74

REŠITEV

816532749
739416528
452897316
681275493
395164287
247389165
578941632
123658974
964723851

sudoku_LAZJI_19_74
NALOGA

75946
613

5721
3978

4169
2415

4892
869

27354

sudoku_LAZJI_19_74

REŠITEV

715298436
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 18. 9.
19.00 PREVARANTKE NA WALL STREETU
21.00 TISTO: DRUGO POGLAVJE
16.10 BILO JE NEKOČ … V HOLLYWOODU
14.00 LEVJI KRALJ, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 18. 9.
17.50, 18.40, 20.00 PREVARANTKE NA 
WALL STREETU
18.00, 20.20 TISTO: DRUGO POGLAVJE
20.50 ANGEL JE PADEL
19.30 BILO JE NEKOČ … V HOLLYWOODU
15.30, 17.00 MOJ DEDI JE PADEL Z MARSA
16.10 VELIKO POPOTOVANJE, sinhro.
18.30 PRIDNI FANTJE
16.30 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
21.10 HITRI IN DRZNI: HOBBS IN SHAW
15.30, 17.10 LEVJI KRALJ, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 18. 9.
19.00 BILO JE NEKOČ … V HOLLYWOODU

Četrtek, 19. 9.
20.00 BELI VRAN

Petek, 20. 9.
18.00 DOWNTOWN ABBEY
20.00 AD ASTRA: POT DO ZVEZD

Sobota, 21. 9.
16.00 JAZ SEM WILLIAM
18.00 NE PUŠČAJ SLEDOV
20.00 DOWNTOWN ABBEY

Nedelja, 22. 9.
16.00 JAZ SEM WILLIAM
18.00 AD ASTRA: POT DO ZVEZD
20.00 KOŽA

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

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
17. 9.

13/25 °C

Nedelja 
22. 9.

7/21 °C

Sreda 
18. 9.

Četrtek
19. 9. 

Petek
20. 9. 

Sobota
21. 9.

10/17 °C 7/18 °C 6/17 °C 6/20 °C

Ponedeljek 
23. 9.

Torek
24. 9.

Sreda
25. 9.

Četrtek
26. 9.

9/20 °C 10/22 °C 9/21 °C 8/21 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

za 
srce

afrike

s poslanim  SMS 

s ključno besedo   

Darovanje omogočajo Telekom
Slovenije, A1, Telemach, T-2 in BOB.

AFRIKA5

www.karitas.s iB R E Z P L A Č N A  O B J AVA

na 1919 boste

prispevali 5 EUR

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

17. 9.  tor. Frančiška 6.42 19.10

18. 9. sre. Irena 6.43 19.08

19. 9. čet. Suzana 6.44 19.06

20. 9. pet. Svetlana 6.46 19.04

21. 9. sob. Matej 6.47 19.02

22. 9. ned. Mavricij 6.48 19.00

23. 9. pon.  Slavojko 6.49 18.58

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 17. septembra, sreda, 18. septembra, in četrtek, 19. septembra
19.30 Goran Vojnović: RAJZEFIBER (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

Andraž Sodja

Ukanc – Ukanc tokrat ni bil 
»konc' sveta«, ampak pra-
vi center Bohinja, tako kot 
vsako leto doslej, odkar Bo-
hinjci prihod planšarjev in 
živine s planin praznujejo 
s Kravjim balom. Ta znova 
postaja pravi bohinjski pra-
znik, saj je živih že 29 bo-
hinjskih planin s sedmi-
mi skupnimi pašniki, na 
devetih planinah se odvija 
predelava mleka, ki ga vo-
zijo v mlekarno na Gore-
ljku. Skupno pa se bohinj-
ski kmetje lahko pohvalijo 
z 918 glavami živine. Kravji 

bal po besedah Jureta Sod-
je iz Turističnega društva 
Bohinj, ki organizira prire-
ditev, ostaja vrhunec glav-
ne turistične sezone in slu-
ži tudi kot kazalnik uspe-
ha. Če sta sezona in vreme 
dobra, je tudi Bal dobro obi-
skan: »Slišimo, da so se na-
mestitve napolnile prav za-
radi Bala, kar je zelo spod-
budno, sicer pa smo z izved-
bo in obiskom lahko zado-
voljni,« je dejal Sodja in do-
dal: »Zelo smo veseli dob-
rega odziva na javni pre-
voz, posebej med domači-
ni, ki so se v velikem števi-
lu na prizorišče odpravili z 

avtobusi, kar kaže, da spre-
minjamo navade. V prihod-
nje bomo poskušali posto-
poma ukinjati parkirišča, 
upamo pa tudi na nadaljnje 
povezovanje, tudi z novimi 

lastniki Zlatoroga, ki smo 
jim že letos hvaležni za do-
voljenje za parkiranje.« Kot 
je poudaril župan Jože Sod-
ja, je vesel odlične udeležbe 
na tej tradicionalni priredi-
tvi, ki združuje prikaz, kako 
so živeli nekoč, s priložnost-
mi današnjega časa.

Veliko pozornost na Krav-
jem balu posvečajo avtoh-
toni bohinjski pasmi cikas-
tega goveda, tako so tudi le-
tos skupaj z Društvom za 
ohranjanje cikastega gove-
da pripravili izbor kraljice 
bohinjskih planin. Poseb-
na komisija je tako izbrala 
najlepše cike petih bohinj-
skih planin, ki so jim pode-
lili tudi nagradne zvonce, iz-
med najlepših po planinah 
pa so izbrali tudi kraljico bo-
hinjskih planin, ki je tokrat 
postala Seka rejca Janeza 
Korošca - Zelenarja s plani-
ne Velo polje.

Množica obiskovalcev 
na Kravjem balu
Odlično zaseden brezplačen javni prevoz, rekordi na turistični ladjici; 62. izvedbo Kravjega bala v 
Bohinju je obiskalo več kot devet tisoč ljudi, ki so lahko spoznali vse od folklore do domače obrti ter 
seveda sprejeli živino, ki se je vrnila z vse bolj živih bohinjskih planin.

Nabito polno prizorišče v Ukancu je pričakalo živino z bohinjskih planin.

Najlepša med letošnjimi cikami je Seka rejca Janeza 
Korošca - Zelenarja.

Z vse bolj živih bohinjskih planin so prignali živino.
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pogovor
OKROGLI, HITRI, DRZNI
Dr. Andrej Stare z gosti
torek, 17. 9., ob 19.00, dvorana

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

predavanje
FRANCE ŠTIGLIC: MED 
USTVARJALNOSTJO IN IDEOLOGIJO
Dr. Matic Majcen
sreda, 18. 9., ob 19.00, dvorana

predavanje
ZNANI IN NEZNANI VALENTIN VODNIK
Mag. Marijan Rupert
četrtek, 19. 9., ob 19.00, dvorana 
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Tehnik orodjar, m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: pripravljenost na delo v dveh izmenah, vsaj srednje-
šolsko izobrazbo (V. st.) strojne ali druge tehnične smeri, prednost je poznavanje 
CNC-obdelave, rezkanja, zaželene so izkušnje v strojništvu, napredna uporaba ra-
čunalniških programov ... Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 22. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser orodij, m/ž (PC Komenda) 
Opis delovnega mesta: pomoč v ročni orodjarni, branje tehničnih risb, pomoč pri 
opravljanju servisov na orodjih, priprava posameznih sestavnih delov orodja za 
montažo, kontrola opravljenega dela, prevzem vhodnega in izhodnega materia-
la, skrb za čistočo in urejeno delovno okolje. Plamtex INT., d. o. o., Pod bukvami 8, 
1218 PC Žeje pri Komendi. Prijave zbiramo do 20. 9. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Vpenjalec specialist, m/ž (Kamnik) 
Odgovornosti delovnega mesta vključujejo naslednje naloge: dviganje orodja v 
priročnem skladišču, nastavljanje orodij med procesom po zahtevah tehnološke 
dokumentacije, nadzorovanje obrabe orodij in pravočasno menjavanje ... DOM-
Titan, d. d., Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 15. 10. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar à la carte, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: zaželena izobrazba gostinske smeri, vsaj 2 leti izkušenj z delom v à la car-
te restavracijah, aktivno znanje angleščine, zaželeno je tudi znanje drugih tujih jezi-
kov (italijanščina, nemščina), prodajna usmerjenost, natančnost, vestnost, zanesljivost 
in komunikativnost, osebna urejenost in čistoča. Jezeršek gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 
1215 Medvode. Prijave zbiramo do 13. 10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Maser, m/ž (Bled) 
Pričakujemo: delovne izkušnje na področju opravljanja masaž, V. stopnjo zdra-
vstvene ali druge ustrezne izobrazbe, aktivno znanje enega tujega jezika ... Sava 
Turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 22. 9. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Vodja proizvodnje, m/ž (Škofja Loka) 
Glavne naloge: organiziranje in vodenje delovnega procesa v proizvodnji, plani-
ranje in organiziranje dela po posameznih delovnih mestih ... Weber, d. o. o., Stara 

Loka 36, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 11. 10. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Regijski promotor produktov požarne varnosti, m/ž (v kraju prebivališča) 
Pričakujemo: sposobnost prodajne komunikacije oz. pripravljenost na učenje te 
veščine, veselje do dela na terenu s končnimi kupci, poznavanje osnov dela z ra-
čunalnikom, vztrajnost ter željo do dela z ljudmi, vozniško dovoljenje B-kategorije. 
AM&PM Global, d. o. o., Ulica Gradnikove brigade 19, 5000 Nova Gorica. Prijave zbi-
ramo do 4. 10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni tehnolog, m/ž (Zgornji Brnik) 
Področje dela: načrtovanje in programiranje aplikacij in avtomatiziranih sistemov 
za podporo kontrolorjem zračnega prometa. Kontrola zračnega prometa Sloveni-
je, d. o. o., Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik – aerodrom. Prijave zbiramo do 3. 10. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja vzdrževanja in servisa, m/ž (Bohinjska Bistrica) 
Ključna vodstvena pozicija in odličen karierni izziv za strokovnjaka na področju 
proizvodnje in vzdrževanja, ki bo prevzel vodenje ekipe in ključne procese. Lip Bo-
hinj, d. o. o., Ulica Tomaža Godca 5, 4264 Bohinjska Bistrica. Prijave zbiramo do 18. 
9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja informatike, m/ž (Škofja Loka) 
Nudimo vam: biti del vodstvene ekipe v uspešnem podjetju, dobre delovne  
pogoje, možnost strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja ... Filc, d. o. o.,  
Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 25. 9. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Varilec TIG/obdelovalec kovin, m/ž (Škofja Loka) 
K sodelovanju vabimo obdelovalca kovin/varilca. Iščemo pozitivno, delovno ose-
bo, ki se veseli raznolikega dela in novih izzivov. Zaposlitev s polnim delovnim ča-
som, 8-urni delovnik, redno plačilo, konci tedna in prazniki so prosti. Inox Kokalj, d. 
o. o., Kidričeva cesta 102, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 12. 10. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Operater na stroju za razrez žic, m/ž (Tržič) 
Vsebine dela: posluževanje strojev, izvajanje delovnih operacij na strojih za razrez 
žice in obdelavo vodnikov, menjavanje delovnih orodij in aplikacij na strojih, nasta-
vljanje procesnih parametrov ... Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 
Tržič. Prijave zbiramo do 30. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za kontroling tovarne, m/ž (Škofja Loka) 
Glavne naloge delovnega mesta bodo zajemale: zbiranje, nadziranje, konsolidiranje 
in analiziranje finančnih poročil (mesečna poročila, plan, napovedi) s področij proda-
je, proizvodnje, poslovanja in nabave na ravni obrata/lokacije, pripravljanje konsoli-
diranih finančnih poročil, analiz, simulacije in ocene tveganj za vodstvo. Knauf Insu-
lation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 22. 9. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

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

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE
Country večer
Kovor – Plesna skupina Country ritem prireja Country večer 
v soboto, 21. septembra, ob 19. uri na Skednju – pri župnijski 
cerkvi Kovor. Kot gostje bodo nastopili: Rafko Irgolič, humo-
ristična skupina Smeh in Tinkara Ana Novak. Plesna skupina 
bo predstavila zgodbo o kantri Pepelki. Vstopnine ne bo, za-
želeni pa so prostovoljni prispevki.

Balade in srednjeveška glasba 
Škofja Loka – Danes, v torek, 17. septembra, se bo ob 16.45 
v Kapeli na Loškem gradu začel literarno-glasbeni večer Ba-
lade in srednjeveška glasba. Večer bosta oblikovala Andrej 
Rant, dr. dent. med., in Janez Jocif. 

Markov tek
Žiri – Planinsko društvo (PD) Žiri v nedeljo, 22. septembra, 
vabi na dvajseti Markov tek, prireditev v spomin na priznane-
ga žirovskega alpinista Marka Čara. Letošnja izvedba bo pote-
kala v smeri Mrzlega vrha, do planinske koče PD Žiri Mrzl'k. 
Start teka z začetkom ob 10. uri bo na koncu vasi Ledinica, cilj 
ter prireditev po teku pa na dvorišču planinske koče. Hkrati s 
tekom bo organiziran pohod na Mrzli vrh. Dolžina proge je 
5,22 kilometra. Prijavno mesto bo od 8.15 do 9.45 na parkiri-
šču Alpine v centru Žirov. Po glavnem teku bo pod kočo na 
Mrzlem vrhu organiziran tudi otroški tek. Predhodne prijave 
ter dodatne informacije na pdziri@pzs.si.

Štirideseti LUFt
Škofja Loka – V soboto, 21. septembra, bo na sporedu že 
štirideseti LUFt. Tema tokratnega bo, poleg vselej prisotne 
umetniške tržnice, ki bo med 9. in 17. uro na Cankarjevem 
trgu, Mačje mesto, ki bo s svojim dogajanjem popestrilo dan 
najmlajšim obiskovalcem. Na različnih postojankah bodo 
Murijevi prijatelji pripravili različne dogodke: mačjo banko, 
glavni trg, mačjo pošto, mačji zapor, salon lepe muce Mace 
itd. Ob 15. uri bo na Mestnem trgu brezplačna predstava 
Maček Muri išče kroniko. 

Palačinkin ŽivŽav
Križe – Planinsko društvo Križe v nedeljo, 22. septembra, 
pred planinskim Zavetiščem v Gozdu z začetkom ob 10. uri 
organizira tradicionalno prireditev Palačinkin ŽivŽav. Ob 10. 
uri bodo najprej uradno odprli novo otroško igrišče z igrali 
in s plezalno steno. Na sami prireditvi bodo pripravljali in 
postregli palačinke različnih okusov in izbrali naj palačinkar-

ja. Poudarek bo dan prometni varnosti udeležencev v pro-
metu, predvsem otrok, in evropskemu tednu mobilnosti. 

Tehniška dediščina Kranjske industrijske družbe
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice in Muzejsko društvo 
Jesenice vabita v četrtek, 19. septembra, ob 18. uri v Galerijo 
Kosova graščina na muzejski večer z naslovom Tehniška de-
diščina Kranjske industrijske družbe.

Poletavci v žrebu za skiro
Jesenice – Poletavce, poletne bralce, iz Občinske knjižnice 
Jesenice vabijo na zaključno prireditev, ki bo v petek, 20. 
septembra, ob 17. uri na otroškem oddelku knjižnice. Gost 
bo pisatelj Primož Suhodolčan, ki bo tudi izžrebal glavnega 
nagrajenca nagrade skiro. Skiro poklanja podjetje Hervis, 
prav vse pa čakajo nagrade. Na prireditvi so dobrodošli tudi 
drugi mladi bralci.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V LUK – medgeneracij-
skem centru Kranj bodo naslednje brezplačne aktivnosti: v 
sredo, 18. septembra, bo ob 10. uri tehnična prva pomoč – 
računalništvo in telefonija, ob 16. uri bo delavnica Jezikam 
slovensko (komunikacije v slovenščini za otroke od 5. do 10. 
leta starosti), ob 17. uri Razumem, znam slovensko (za otro-
ke od 10. do 15 leta starosti); v četrtek, 19. septembra, bosta 
ob 17. uri delavnica Življenje z osebo z demenco ter predava-
nje ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ob 18. uri pa 
maketarska delavnica; v petek, 20. septembra, bo ob 18. uri 
tombola. V Cerkljah bo v četrtek, 19. septembra, 9. uri de-
lavnica Povežite se s svetom – internet in elektronska pošta. 
V Preddvoru bo v sredo, 18. septembra, ob 9. uri delavnica 
Povežite se s svetom – internet in elektronska pošta, ob 17. 
uri pa začetni tečaj fotografije; v petek, 20. septembra, bo 
ob 19. uri vadba joge. V Šenčurju bo v sredo, 18. septembra, 
ob 8.30 delavnica Telovadimo (Športni park Šenčur), ob 
16.30 pa delavnica polstenja. Za vse dejavnosti so obvezne 
prijave na telefon 041/724 134 ali na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

IZLETI
Pohod na Kurji vrh
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk ob 
70-letnici delovanja in v okviru akcije Živi zdravo za zabavo 
vabi v nedeljo, 22. septembra, na pohod na Kurji vrh (1762 
m), razgledni vrh v martuljskih gorah (Julijske Alpe). Zbor 
bo ob 7. uri pred Penzionom Špik, od koder se boste z av-
tomobili odpeljali do jezera Jasna in po stezi do travnatega 
vrha. Pot je delno zahtevna, hoje bo za od šest do sedem 
ur. Prijave do petka, 20. septembra, sprejemajo na telefon 
041/821 366 (Mojca) ali 041/554 014 (Sara). 

Po Notranjskem
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj tudi letos vabi v »odroč-
ne« kraje Slovenije, na pohod po Notranjskem. Prehodili bos-
te »slovensko Sibirijo«, pokrajino okrog Babnega Polja, ki je z 
–34,5 °C najhladnejši naseljen slovenski kraj, nadaljevali s po-
hodom po notranjski transverzali do Gornjih Poljan, najvišje 
ležeče vasi južne Slovenije (1065 m n. m.), dan pa zaključili s 
»poznim kosilom« v kmečkem turizmu Pri Juretu. Hoje bo 
za šest ur (skrajšana varianta s 4,30 ure). Odhod s posebnim 
minibusom izpred Mercator centra Primskovo bo ob 6.30. S 
seboj imejte osebni dokument, saj bo del poti potekal ob meji 
s Hrvaško. Prijave pri vodnikih (prijava je veljavna s potrdilom 
vodnika): Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 
163; Žiga Hočevar, ziga.hocevar@gmail.com, tel. 031 304 040. 
Ob prijavi javite, ali boste v Pri Juretu jedli kosilo.

Na Lokovnikov Grintovec
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj 28. septembra vabi na 
Lokovnikov Grintovec, z ruševjem porasli vrh, razglednik v 
Karavankah severno od Košutice. Hoje po lahki neoznačeni 
stezi in ponekod delno zahtevni označeni poti bo do šest 
ur. Odhod s posebnim minibusom izpred Mercator centra 
Primskovo bo ob 7. uri. Prijave, informacije, vplačila: v pisar-
ni društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro ali z 
nakazilom na TRR društva ali pri vodnikih: Klemen Ručigaj, 
051 693 294, klemen.rucigaj@gmail.com, Breda Pirc, 051 39 
70 40, bredapirc@gmail.com.

S kolesom čez Rovte
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 19. sep-
tembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Ovsiše–Rov-
te–Kranj–Naklo. Zbor bo ob 9. uri pred Domom upokojen-
cev Naklo.

RAZSTAVE
 

Razstava klekljanih izdelkov
Cerklje – Klekljarice iz Cerkelj pripravljajo 10., jubilejno 
razstavo klekljanih izdelkov. Odprtje razstave bo v četrtek, 
19. septembra, ob 18. uri v Petrovčevi hiši (TIC) in bo na 
ogled do 26. septembra vsaj dan od 9. do 19. ure.

OBVESTILA

Prifarski muzikantje, Klemen Bučan, Matjaž 
Javšnik in Jerbas
Tržič – TPIC Tržič obvešča, da pri njih lahko kupite vstopni-
ce za koncert Prifarskih muzikantov, ki bo v soboto, 21. sep-
tembra, v Biotehniškem centru Naklo, monokomedijo Kleme-
na Bučana, ki bo v petek, 27. septembra, v Kulturnem centru 
Tržič, monokomedijo Matjaža Javšnika Striptiz, ki bo v Kultur-
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ZAHVALA

Ob izgubi našega preljubega 

Alojza Hrovata
iz Šenčurja

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče ali kako 
drugače izkazali svojo pozornost in da ste bili z nami v teh najtež-
jih trenutkih. Še posebej se zahvaljujemo g. župniku iz Šenčurja 
za sočutno opravljen obred slovesa, osebju v ZD Šenčur, Bolnišnici 
Golnik in UKC Ljubljana.

Vsi njegovi

Dragi ata!
S tvojim odhodom je nastala neskončna praznina, 
ki jo bomo skušali napolniti z bogatimi spomini.

Hvaležni smo za dni, ki smo jih lahko preživeli s tabo.

Na pragu 92. rojstnega dne nas je zapustil naš dragi

Janez Ribnikar
iz Pristave pri Tržiču

Pogreb bo v petek, 20. septembra, ob 14. uri na pokopališču v Križah.  
Žara bo na dan pogreba od 10. ure v poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

                        + poštnina

15
EUR

Knjiga opisuje 
zapleteno življenjsko 
zgodbo našega 
“zdomca” od skromne 
naklanske hišice do 
mogočnih kremeljskih 
palač in ga obenem 
uvršča v takratni čas 
in življenjski prostor. 
Dr. med. Jurij Kurillo 
je delo zasnoval in 
prispeval poglavja o 
zgodovini evropske 
medicine, o Gregorju 
Voglarju, o 
“terapevtskem” 
postopku puščanja 
krvi ter o usodnih 
valovih kuge.
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128 strani, trda vezava

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

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

NOVOST

                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

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

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

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

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

Nagrajenci nagradne križanke Prifarski muzikanti, objavlje-
ne v Gorenjskem glasu dne 10. 9. 2019, z geslom Prifarski mu-
zikanti z gosti, ki prejmejo vstopnico za koncert  za dve osebi, 
so: Marija Godnjov iz Tržiča, Silva Benedičič iz Križ in Majda 
Jelenc iz Žirov.  Nagrajencem iskreno čestitamo. 

Rezultati 74. kroga – 15. 
septembra 2019

13, 15, 17, 24, 26, 27, 36 
in 23

Loto PLUS:
9, 12, 18, 24, 27, 36, 39 in 4

Lotko: 4 7 1 2 6 7

Sklad 75. kroga za 
Sedmico: 250.000 EUR

Sklad 75. kroga za PLUS: 
1.490.000 EUR

Sklad 75. kroga za Lotka: 
100.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

V Ljubnem, dvosobno stanovanje od-
damo samski osebi, predplačilo za 6 
mesecev, tel.: 040/389-518, po 14. 
uri 19002380

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HYUNDAI Accent, starejši letnik, reg. 
do 5/2020, v voznem stanju, tel.: 
041/376-174 19002359

DRUGA VOZILA
PRODAM

KOMBI 8 + 1, Peugeot Boxer 2,8, le-
tnik 2004, vlečna kljuka, klima, servis, 
tel.: 040/829-178 19002381

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 19002279

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

GARAŽNA vrata, dvokrilna, macesno-
va, š. 230 cm x viš. 210 cm, cena 300 
EUR, tel.: 031/360-536 19002435

KURIVO
PRODAM

BREZOVA drva, razžagana na 33 cm, 
pribl. 3 pr. m., in suhe deske borovca 
25, 50 mm, tel.: 041/528-69719002443

KVALITETNA bukova ali hrastova drva, 
metrska ali razžagana, možnost dosta-
ve, tel.: 041/639-348 19002449

SUHA bukova drva, cena 60 EUR/m3, 
možna dostava, tel.: 030/601-414  
 19002427

SUHA bukova drva, cena 65 EUR/m3, 
možna dostava, tel.: 031/616-879  
 19002442

SUHA bukova drva, možna dostava, 
tel.: 040/705-882 19002452

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19002429

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DNEVNO mizico, 20 EUR; 2 kmečka 
stola, 10 EUR, in manjšo še delujočo 
televizijo, cena 40 EUR, tel.: 040/791-
315 19002439

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

PROSTOSTOJEČ kombiniran hladil-
nik Elektrolux, 170 x 60, še v garan-
ciji, ugodno prodam v Kamniku, tel.: 
031/288-587 19002424

SOKOVNIK za sadje Emo Celje, cena 
35 EUR, tel.: 031/360-536 19002434

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

ZARADI prenove prodam komplet ku-
rilnico – peč na drva, olje, bojler ..., 
tel.: 031/360-536 19002433

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko Melodija, 
uglasitev Be, Es, As, stara 4 leta, tel.: 
031/302-411 19002437

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sablje, 
čelade, uniforme, tel.: 051/740-430  
 19002357

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

EZOTERIKA, popolnoma nove knjige. 
Popust na redno ceno, tel.: 040/567-
544 19002422

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE različnih velikosti, motivov 
in oblik, ugodno prodam. Odlična na-
ložba, tel.: 040/567-544 19002421

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19002450

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

VOJAŠKO srajico Labod, vel. 43, cena 
5 EUR, tel.: 040/232-490 19002441

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

JOGI za otroško posteljico, tel.: 
04/51-46-232, 031/422-531 
 19002425

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

MLIN in prešo za sadje, ugodno, tel.: 
031/285-334  
 19002438

PRIDELKI
PRODAM

KVALITETNO silažno koruzo, 0,46 ha, 
v Voklem, tel.: 041/659-955  
 19002426

SENO otavo v balah, tel.: 041/572-
120 19002428

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste pred nesnostjo in KG beli 
piščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 19002275

MESO, leto in pol stare telice, krmlje-
ne s senom, tel.: 04/51-81-048, 
040/885-502 
 19002431

TELIČKO simentalko, staro 6 mese-
cev, tel.: 04/51-46-939, 031/894-
376  
 19002444

TELIČKO, staro 5 mesecev, tel.: 
040/529-962 19002448

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

KAVA Bar Tišler nudi redno zaposli-
tev ali delo preko študenta natakarici. 
Edini pogoj je starost nad 18 let. Več 
informacij na telefonu: 041/476-165, 
Gašperlin Lidija, s.p., Predoslje 42, 
4000 Kranj 
 19002451

PIZZERIJA & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu kuharju/-ici za 
delo v restavraciji, nudimo redno plači-
lo, delo v mladem kolektivu in prijetnem 
ambientu. Vse informacije na telefon 
040/218-203. Makarončki, d.o.o., 
Podgorica 21, Lj. Črnuče 
 19002293

PIZZERIJA s& Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu kuharju/-ici za 
delo v restavraciji, nudimo redno plači-
lo, delo v mladem kolektivu in prijetnem 
ambientu. Vse informacije na telefon 
041/328-590. Makarončki, d.o.o., 
Podgorica 21, Lj. Črnuče 
 19002391

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, 041/222-741, www.gradton.si 
 19002277

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 19002280

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

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 19002276

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, nudi-
mo zaključna gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163 19002281

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 19002331

ZASEBNI STIKI
SAMSKA, 49-letna ženska bi rada spo-
znala resnega fanta za izlete, toplice. 
Sem zaposlena, tel.: 031/473-805 
 19002432

RAZNO
PRODAM

INOX sodček s pipico, 50-litrski, 
cena 30 EUR, okolica Medvod, tel.: 
041/993-773 
 19002430

ZA simbolično ceno prodam zelo star 
šivalni stroj Singer, tel.: 041/333-524 
 19002436

IŠČEM

ČE mi kdo podari nastavek za straniš-
čno školjko, bom zelo hvaležen, tel.: 
040/232-490 19002440

nem centru Tržič 11. oktobra, in koncert Neuničljiva melodija 
Kulturnega društva Jerbas, ki bo v nedeljo, 20. oktobra, prav 
tako v Kulturnem centru Tržič.

OBVESTILA
Begunjščica
Tržič – Knjižnica dr. Toneta Pretnarja danes, v torek, 17. sep-
tembra, ob 19. uri vabi na potopisno in domoznansko obar-
vano predstavitev čudovitih doživetij slovenske narave – v 
»drobovje« Begunjščice. Predstavil jo bo geograf in pevec 
po srcu Igor Drnovšek.
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Anketa

Blaž Mertelj iz Gozda - 
Martuljka:

Na srečanju sem bil prvič 
pred približno 25 leti. Gre za 
neverjeten prikaz človeške 
povezanosti skozi generaci-
je – ne glede na to, na kateri 
strani meje je kdo.

Majda Likar iz Križev:

Na srečanja v zadnjih letih 
kar redno prihajam. Vsakič 
je odlično, poklepetam z 
znanci, na voljo je kulinarična 
ponudba, k že tako dobremu 
vzdušju dodatno prispeva 
tudi glasba.

Marica Noč iz Prihodov nad 
Jesenicami:

Dolga leta sem bila redna 
obiskovalka, zadnja leta zara-
di določenih okoliščin malo 
manj. Prav vse mi je všeč na 
srečanju, s katerim se tudi 
poslovimo od poletja.

Zoran Račič z Jesenic:

Nazadnje sem bil tu z godbo 
na pihala pred več kot dvajse-
timi leti. Tromeja je čudovita, 
razgled danes izjemen, v pri-
hodnje bom verjetno večkrat 
prišel, tudi z vnukom in štiri-
nožnim prijateljem.

Suzana P. Kovačič

V nedeljo je bilo na Tromeji 
(Peči) že štirideseto srečanje 
prijateljev iz Italije, Avstrije 
in Slovenije. Srečanje je bilo 
tudi letos tradicionalno dob-
ro obiskano, nekaj slovenskih 
pohodnikov smo vprašali, 
kako pogosto in zakaj priha-
jajo.

Na Tromeji: 
čudovito 

Barbara Trplan iz Rateč:

Petnajst let zagotovo že pri-
hajam, najprej sem vsako 
drugo leto, odkar imam ot-
roke, pa kar vsako leto. Sre-
čanje je odlična kombinacija 
druženja in rekreacije, in naj 
le živi še naprej ...

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Tržič – Gobarska sezona v višavah nad Tržičem je to nedeljo 
postregla z zanimivo igro narave. Lucija Vrabič Dežman, sicer 
ginekologinja, je popoldne našla »nadstropna« jurčka – na 
večjem je zrasel manjši. Tej zanimivosti naj dodamo, da ju je 
našla nekaj metrov od ceste, kjer je bilo ta dan parkiranih že 
na desetine gobarjev, ki pa jim je uspelo ta jurčkov par zgrešiti.

»Nadstropna« jurčka

Lucija Vrabič Dežman z nadstropnima jurčkoma
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Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne se bodo za-
čele krajevne padavine, glavnina dežja bo v drugem delu noči 
in zjutraj. Jutri bo pihal veter vzhodnih smeri, občutno hladne-
je bo. Čez dan bodo padavine ponehale. V četrtek bo precej 
jasno in sveže. V zatišnih kotlinah bo lahko zjutraj megla.

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

Suzana P. Kovačič

Rateče – »Zelo sem vesel, 
da vztrajajo z organizacijo 
srečanja na Tromeji,« je na 
jubilejnem dogodku pove-
dal eden njegovih pobudni-
kov Jožef Kavalar in pohva-
lil mlajši rod članov Turi-
stičnega društva (TD) Rate-
če - Planica, ker uspešno de-
lajo naprej. Prvo srečanje (in 
še leta zatem) so bila v časih 
nekdanje Jugoslavije, tudi v 
časih, ko so bile meje strogo 

varovane. A uspelo jim je, 
organizatorji so gostili tako 
obmejne župane kot števil-
ne pohodnike dobre volje. 
Ob omembi prvega sreča-
nja je treba omeniti še Voj-
teha Budineka, Franca Žva-
na, Franca Makšeta st., Lada 
Petriča, Ivana Mežika in Jo-
žeta Brudarja ter člane TD 
Kranjska Gora Emo Mertelj, 
Leopolda Ferjančiča in An-
dreja Kolenca, ki so v začet-
kih skrbeli za izvedbo prire-
ditve. Prvo leto je gostinsko 

ponudbo prevzelo podjetje 
Gorenjka, že naslednje leto 
sta organizacijo prevzela TD 
Rateče - Planica in Kranjska 
Gora in kasneje samo TD 
Rateče - Planica na naši stra-
ni. Avstrijci in Italijani ima-
jo svoj organizacijski odbor, 
se pa vsi trije organizator-
ji vsakič prej o vsem dogo-
vorijo, kot je povedal pred-
sednik TD Rateče - Plani-
ca Primož Oman. »Sreča-
nje je v vseh teh letih odpad-
lo samo enkrat. Tudi letos bi 

se morali skladno s tradici-
jo srečati že drugo nedeljo v 
septembru, pa smo ga zara-
di slabega vremena presta-
vili. Lepo je videti toliko obi-
skovalcev, tu smo zares vsi 
prijatelji,« je dejal Oman.

Opoldne je zbrane z nasto-
pom pozdravil Pihalni or-
kester Jesenice - Kranjska 
Gora, pozdravili so jih župa-
ni obmejnih občin. »Ponos-
ni smo, da se na stičišču treh 
kultur srečujemo že štiride-
set let. Zahvaljujem se vsem 
ustanoviteljem tega dogod-
ka, ki so se povezali še v ča-
sih trdo zaprtih mej. Mej ni 
več, smo skupaj v Evropi, tra-
dicija srečevanj pa tudi osta-
ja – brez meja, med prijate-
lji,« je povzel kranjskogorski 
župan Janez Hrovat. Iz tega 
srečanja se je na primer raz-
vila ideja o organizaciji olim-
pijskih iger brez meja in tudi 
vstop Slovenije v EU so obe-
ležili 1. maja 2004 na Tro-
meji. »Sami lepi ''cajti'' so 
bili to, spomini ostajajo,« se 
z nekaj nostalgije spominja 
domačinka Lojzka Šalej, ki 
je prav tako pomembno pri-
spevala k začetkom priredi-
tve. Ta živi naprej, na jubi-
lejni je k že tako odličnemu 
vzdušju dodatno prispeval 
ansambel Pogum.

Jubilejno srečanje prijateljev
Na Tromeji oziroma Peči na 1509 metrih nadmorske višine je bilo v nedeljo že štirideseto srečanje, ki je 
bilo prav tako tradicionalno dobro obiskano.

Plesni oder s pogledom proti Planici, Poncam, Ciprniku, Slemenovi špici, Jalovcu ... 

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Na republi-
ški direkciji za infrastruktu-
ro so konec maja začeli ob-
novo močno poškodovane-
ga podpornega kamnitega 
zidu na cesti na Vršič na sla-
bem šestem kilometru ces-
te iz kranjskogorske smeri 
(Erika–Vršič), vendar so bila 
dela zaradi turistične sezo-
ne začasno prekinjena. Iz-
vajalec mora dela zaključiti 
še pred zimo, in kot so spo-
ročili z direkcije, je popravi-
lo zidu v zaključni fazi, za-
menjati morajo tudi vozišče 
ob podpornem zidu v globi-
ni slabega metra. Dela bodo 
zaradi manevrov gradbiščne 

mehanizacije izvajali ob po-
polni zapori ceste, ki je pred-
videna od 16. do 20. sep-
tembra od 8. do 15. ure, po-
polna zapora bo tudi od 23. 
do 27. septembra od 8. do 
15. ure. V ostalih urah in ob 
koncu tedna bo vzpostavlje-
na delna zapora ceste. Od 30. 
septembra do 4. oktobra bo 
popolna zapora ceste od 8. do 
16. ure; tri dni znotraj termi-
na bo popolna zapora zara-
di asfaltiranja, preostala dva 
dni pa je predvidena delna 
zapora. V času popolnih za-
por ceste bo urejeno vodenje 
obvoza za vsa vozila v obeh 
smereh preko mejnega pre-
hoda Predel, so še sporočili 
z direkcije za infrastrukturo.

Zaradi del tudi popolne 
zapore ceste na Vršič

Domžale – Občina Domžale je v osrednjem mestnem parku, 
Češminovem parku, te dni zaključila skoraj petdeset tisoč 
evrov vredno investicijo. Zamenjali so namreč 430 kvadratnih 
metrov dotrajanega lesenega poda, na katerem se preko cele-
ga leta odvija vrsta prireditev. Uporabili so les brazilskega tika.

Nov leseni pod v Češminovem parku


