
GORENJSKA

Preška šola  
poka po šivih
Na Osnovni šoli Preska se srečuje-
jo z veliko prostorsko stisko, zara-
di česar so včeraj četrtošolci sedli 
v klopi v sosednjem Pastoralnem 
domu. Gre le za začasno rešitev. 
Dolgoročna rešitev je gradnja 
nove šole.
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UPOKOJENSKI GLAS

Vse več prostoferjev
V radovljiški občini bo zaživel pro-
jekt Prostofer, ki je namenjen soci-
alno šibkejšim upokojencem, ki 
nimajo avta in težko pridejo do 
avtobusa niti nimajo svojcev, ki bi 
jih lahko kam peljali. V sklopu pro-
jekta bodo lahko naročili prevoz 
na telefonski številki 080 10 10.
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ŠPORT

Spor v  
biatlonskih vrstah
Za novega predsednika Zbora za 
biatlon je bil izvoljen Blaž Repinc z 
Laškega Rovta, protikandidat Sre-
čo Barbič, ki je volilno sejo bojko-
tiral, pa pravi, da so bili izigrani in 
da slovenski biatlon obvladuje ho-
botnica.
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KRONIKA

Zapor za  
dobavitelja kokaina 
Kranjsko okrožno sodišče je Lju-
bljančana Mustafa Izairija in Deja-
na Savkovića zaradi prometa s 
prepovedanimi drogami obsodilo 
na zaporni kazni – Izairija na leto 
in deset mesecev zapora, Savko-
vića pa na tri leta.

14

VREME

Danes bo pretežno oblačno. 
Jutri bo pretežno jasno.  
V četrtek bo sprva prete-
žno jasno, popoldne pa se 
bo zmerno pooblačilo. 

8/23 °C
jutri: pretežno jasno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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ŠPORTNA ZVEZA KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 35, KRANJ 

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenski cestni ko-
lesarji navdušujejo tudi na 
dirki po Španiji. Nedeljsko 
kraljevsko deveto etapo je 
dobil šele dvajsetletni Ta-
dej Pogačar s Klanca pri Ko-
mendi, član ekipe UAE Emi-
rates, najmlajši kolesar na 
Vuelti. S tem je postal šesti 
Slovenec, ki je na kakšni tri-
tedenski dirki dobil etapo. V 
skupnem seštevku je na pe-
tem mestu. Še višje, na dru-
gem mestu, je Primož Ro-
glič (Jumbo Visma), ki je bil 
v nedeljo tretji.

Pogačar je bil najmočnej-
ši na ciljnem vzponu na Cor-
tals d'Encamp in se sam pri-
peljal skozi cilj. »To je bila 
neverjetna etapa. Ko sem 

videl vremensko napoved, 
da bo deževalo, sem bil ve-
sel, saj mi takšne razmere 
odgovarjajo. Vse sem dal od 
sebe in uspelo mi je,« je po-
vedal po uspehu kariere. Vu-
elta je njegova sploh prva tri-
tedenska dirka v šele prvi se-
zoni med elitno kolesarsko 
druščino. Na začetku leta je 
še ni imel v načrtih, zaradi 
dobrih rezultatov pa so mu 
v ekipi dali priložnost. Da 
gre za izjemnega kolesarja, 
je tudi letos že dokazal. Fe-
bruarja je zmagal na etapi in 
skupno na dirki po portugal-
ski pokrajini Algarve, maja 
na dirki svetovne serije po 
Kaliforniji. 

Včeraj je bil na dirki po 
Španiji prost dan, danes pa 
je na vrsti kronometer.

Pogačarju kraljevska etapa Vuelte
Pri dvajsetih letih je cestni kolesar Tadej Pogačar zmagal v etapi na tritedenski dirki – kot šesti Slovenec.

Tadej Pogačar je bil junak devete etape dirke po Španiji, 
na kateri je v konkurenci sploh najmlajši. Že tako zahtevno 
etapo je dodatno otežilo še slabo vreme, kolesar s Klanca 
pri Komendi pa je bil v zaključku najmočnejši. / Foto: Gorazd Kavčič 

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Piloti Adrie 
Airways so za september 
napovedali serijo tridnev-
nih stavk, ker z vodstvom 
podjetja še vedno niso skle-
nili nove kolektivne pogod-
be. Stara je namreč potekla 
prejšnjo nedeljo. Prvo stav-
ko bodo začeli to nedeljo ob 
polnoči, trajala bo do tor-
ka. Nato v Sindikatu prome-
tnih pilotov Slovenije stav-
ke napovedujejo še med 18. 
in 20. septembrom ter med 

30. septembrom in 2. okto-
brom. 

Kot pravijo v sindikatu, so 
k začetku pogajanj za novo 
kolektivno pogodbo pozvali 
konec lanskega poletja, ta pa 
so stekla maja letos, bolj in-
tenzivno pa avgusta. Doda-
jajo tudi, da so se piloti na ra-
čun možnega dogovora od-
povedali marsikateri upravi-
čeni zahtevi, želijo pa pouda-
riti, da je določene minimu-
me za delo potrebno sprejeti 
in mimo katerih ne namera-
vajo opravljati svojega dela.

Piloti napovedali stavke

Mateja Rant

Kranj – Za 187.525 osnovno-
šolcev in približno 73.225 di-
jakov se je včeraj začelo novo 
šolsko leto. Prvič bo šol-
ski prag prestopilo 20.840 
učencev, od tega 2222 v 
osnovnih šolah v gorenjski 
regiji. V srednje šole v go-
renjski regiji je po trenutnih 
podatkih skupaj vpisanih 
5812 dijakov, od tega 1928 v 
prvi letnik. V vrtce bo po po-
datkih ministrstva v začetku 
novega šolskega leta vključe-
nih več kot 87 tisoč otrok, od 
tega 8680 v vrtce v gorenj-
ski regiji.

Z novim šolskim letom so 
v veljavo stopile spremem-
be zakona o gimnazijah ter 
zakona o poklicnem in stro-
kovnem izobraževanju, s 
katerimi izenačujejo obrav-
navo vseh dijakov glede nji-
hove odsotnosti od pouka. 
To pomeni, da bodo starši 
vključeni v postopke vzgoj-
nega ukrepanja zoper pol-
noletnega dijaka, obvešče-
ni bodo tudi o njegovi odso-
tnosti in ocenah, so razložili 
na ministrstvu za izobraže-
vanje, znanost in šport. Med 
večje novosti sodi tudi spre-
memba pravilnikov o šol-
skem koledarju za osnovne 

in glasbene šole. Po novem 
šolam ne bo treba nadome-
ščati prostega dneva pouka, 
ki ga navadno določi mini-
ster, če se teden pred pra-
zniki ali po daljših prazni-
kih začne ali konča z le enim 
delovnim dnem. Doslej so 
te proste dneve nadomešča-
li ob sobotah, kar pa je po 
navedbah ministrstva pred-
stavljalo številne zaplete pri 
organizaciji in izvedbi pou-
ka v posameznem šolskem 
letu. Poleg prvošolcem bo 
ministrstvo prvič v novem 
šolskem letu učna gradiva 
brezplačno zagotovilo tudi 
drugošolcem. 

V šolah spet zazvonil šolski zvonec
Med večje novosti v novem šolskem letu sodi sprememba pravilnikov o 
šolskem koledarju za osnovne in glasbene šole, v srednjih šolah pa bodo 
tudi polnoletne dijake spet obravnavali enako kot nepolnoletne.

Učence OŠ Simona Jenka Kranj so na prvi šolski dan varno v šolo pospremili tudi slovenski 
nogometni reprezentanti (od leve proti desni): Bojan Jokić, Denis Popović in Vid Belec.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JELKA SLABE iz Žirov.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V Naklo prihajajo Prifarski muzikanti z gostjama 

Prifarski muzikanti so lani praznovali okroglo obletnico boga-
tega glasbenega ustvarjanja. V soboto, 21. septembra, ob 20. 
uri jih bomo ponovno lahko poslušali tudi na Gorenjskem v 
dvorani Biotehniškega centra Naklo. Program bosta s svojimi 
glasovi obogatili še izjemni glasbenici Nuška Drašček in Irena 
Vrčkovnik. »S pesmijo in vižami ohranjamo bogato in razno-
liko slovensko ljudsko izročilo, odlikuje nas štiriglasno petje, 
glasbeniki kritiki pa nas – ne glede na to, da zaigramo skoraj 
vse, kar nam pride pod prste – uvrščajo med najboljše etno 
glasbene skupine na Slovenskem,« se na kratko predstavijo 
Prifarski muzikanti. 

Enemu naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vsto-
pnici za sobotni koncert. Nagradno vprašanje: Katero obletni-
co so lani praznovali Prifarski muzikanti? Odgovore pošljite 
do ponedeljka, 9. septembra 2019, na naslov: Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Na največji poslovno-sejemski dogodek MOS 
brezplačno

Največji poslovno-sejemski dogodek MOS, ki bo letos doživel 
že svojo 52. ponovitev, ponovno odpira svoja vrata med 10. in 
15. septembrom. Na celjskem sejmišču so z delitvijo sejma na 
pet ključnih segmentov, MOS Dom, MOS Turizem, MOS Teh-
nika, MOS B2B in MOS Plus, poskrbeli, da prav vsak obisko-
valec najde nekaj zase. Poleg pestrega razstavnega programa 
pa se obeta tudi pisano obsejemsko dogajanje. Udeležili se 
boste lahko uporabnih strokovnih predavanj, našli odgovore 
z MOS-ovimi svetovalnicami, se odpravili na dopust z MOS-
-ovim kamping doživetjem ter uživali v raznoliki kulinariki. 

Celjski sejem naročnikom Gorenjskega glas podarja tri dru-
žinske vstopnice, ki jih dvignete z osebnim dokumentom pri 
blagajni Celjskega sejma. Nagradno vprašanje: Katero po-
novitev doživlja letošnji MOS? Odgovore pošljite do četrtka, 
5. septembra 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 23. avgusta 2019, prejmeta 
otroško knjigo Valentina Demšar iz Železnikov in Ulrik Topli-
šek iz Kamne Gorice.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 27. avgusta 2019, prejme 
dve vstopnici za koncert Saša Matića Zvone Frelih iz Sorice.
Nagrajencem čestitamo!

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – V občini Kranj-
ska Gora so skupaj s par-
tnerji tri konce tedna v av-
gustu, vključno s podaljša-
nim prazničnim vikendom, 
v Mojstrani zagotovili doda-
tna brezplačna parkirišča in 
brezplačni javni avtobusni 
prevoz do Aljaževega doma 
v Vratih. Koordinator pro-
jekta Bogdan Janša, kranjs-
kogorski podžupan, je zado-
voljen z odzivom uporabni-
kov, skupaj so v vseh dneh 
prepeljali skoraj tri tisoč po-
tnikov. »Nekaj več (približno 
350) je bilo tistih, ki so upo-
rabili javni avtobusni prevoz 
v smeri iz doline Vrata pro-
ti Mojstrani. Iz tega sklepa-
mo, da so se odločili, da gre-
do v eno smer peš, kar prav 
tako spodbujamo. Precej je 
bilo tudi takih, ki so se v eno 
smer peljali le del poti in na 
primer izstopili pri Perični-
ku. Med potniki je bilo prib-
ližno dve tretjini domačih 
obiskovalcev, drugi so bili 
tujci, ki pa so bili zelo dobro 
obveščeni o tem, da nudimo 
brezplačen prevoz.« 

Med vožnjo z avtobusom 
so potniki dejansko vide-
li, kako zelo je s pločevino 
zaparkirana celotna pot iz 
Mojstrane do Vrat, koliko 
je »divjega« parkiranja. »S 
tem, ko smo omogočili av-
tobusni prevoz, smo dolini 
''prihranili'' dodatnih tristo 
do štiristo parkiranih vozil 
na dan,« je pojasnil Janša, 
vesel, ker so tako domači-
ni kot obiskovalci od drugje 
dobro sprejeli akcijo umir-
janja prometa. Ceste letos 
v dneh akcije sicer niso za-
prli za ostali promet, a le 
zato, ker jo niso smeli. Ces-
ta je državna in takega ukre-
pa veljavni državni predpisi 

ne dovoljujejo, si pa občina 
prizadeva, da se cesta preka-
tegorizira v občinsko. »Cilj 
projekta je, da v dolino Vrata 
ne bi več smelo vstopati ne-
nadzorovano število vozil. 
Cilj projekta je 150 parkir-
nih mest v Vratih in še štiri-
deset parkirnih mest pri Pe-
ričniku. Preostala vozila bi 
imela možnost parkiranja 
na parkiriščih v Mojstrani, 
za vstop v dolino pa bi koris-
tili javni prevoz, jo obiska-
li peš, s kolesom. Prepriča-
ni smo, da bi bil tak ukrep 
pravi in da tudi obiskoval-
ci to razumejo, če želimo 
trajnostno urediti promet 
v Vrata,« je pojasnil Janša. 
Projekt, kot je zamišljen, 

bi ob sodelovanju vseh par-
tnerjev in državnih institu-
cij v polnosti zaživel v dveh, 
treh letih. »Po prekategori-
zaciji ceste je vzporedno s 
tem treba cesto tudi asfalti-
rati, za oba ukrepa občina že 
vodi razgovore s pristojni-
mi ministrstvi, hkrati prip-
ravljamo mobilno-informa-
cijski sistem, ki bo potreben 
za izvedbo in nadzor reži-
ma. Predvideno je, da bi se 
predlagani režim izvajal od 
prvega junija do prvega ok-
tobra vsako leto. Glede par-
kirišč v Mojstrani je izbra-
nih nekaj lokacij, za kar ob-
čina že pridobiva gradbe-
no dovoljenje. Da bomo to 
lahko izvedli, sta potrebna 

prekategorizacija in asfalti-
ranje ceste kot prvi pogoj, ki 
je tudi finančno največji za-
logaj in kot tak nujno potre-
ben sodelovanja države,« je 
pojasnil Janša.

V akciji so sodelovali 
prostovoljci iz Planinske-
ga društva Dovje - Mojstra-
na, gasilskih društev Moj-
strana in Dovje, Turistič-
nega društva Dovje - Moj-
strana, poleg njih še Trigla-
vski narodni park, Ivo Sku-
mavc, predstavniki lokalne 
skupnosti, Društvo Zelena 
prihodnost Mojstrana, Me-
dobčinski inšpektorat in re-
darstvo, Policijska postaja 
Kranjska Gora in Komuna-
la Kranjska Gora. 

Skoraj tri tisoč jih je raje 
izbralo avtobus
V treh prometno najbolj obremenjenih koncih tedna v avgustu so iz Mojstrane do Aljaževega doma 
v Vratih z brezplačnim javnim avtobusom prepeljali skoraj tri tisoč potnikov. S projektom umirjanja 
prometa so dolini »prihranili« dodatnih tristo do štiristo parkiranih vozil na dan. 

Na info točki v Mojstrani so informatorji potnike pozdravili in jim razdelili brezplačne 
izvode publikacije, v kateri je povzet namen akcije. Delili so tudi eko vrečke, ki s potiskom 
promovirajo ta projekt. / Foto: Bogdan Janša

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Sloveniji bo 1. apri-
la prihodnje leto novo mno-
žično vrednotenje nepre-
mičnin. V okviru priprav na 
vrednotenje po Sloveniji že 
potekajo javne predstavitve 
predlaganih modelov vred-
notenja, ki so namenjene 
predvsem predstavnikom 
občin. Takšna predstavitev 
bo v četrtek, 5. septembra, 

od 9. do 14. ure tudi v dvo-
rani Mestne občine Kranj. 

Kot navajajo v geodet-
ski upravi, želi država za 
vsako zemljišče in za vsak 
objekt določiti posplošeno 
vrednost, ki se bo kar naj-
bolj približala dejanski tr-
žni vrednosti. Določanje 
posplošene vrednosti po-
teka na podlagi matema-
tičnih modelov in z upora-
bo številnih podatkov, v ta 

namen v Sloveniji že dva-
najst let spremljajo dogaja-
nje na trgu nepremičnin. V 
državnih digitalnih eviden-
cah so številni podatki o po-
sameznih nepremičninah 
ter vsi kupoprodajni posli z 
zemljišči in objekti.  

Množično vrednotenje 
nepremičnin se v Sloveni-
ji izvaja že od leta 2006, 
vse nepremičnine ima-
jo posplošene vrednosti v 

nepremičninskih eviden-
cah že od konca leta 2011. 
Odtlej so v državi izpopol-
nili evidence podatkov in na 
podlagi razprave, ki je po-
tekala dlje časa, prilagodi-
li modele vrednotenja. Ka-
kovostni in transparentni 
podatki o vrednosti nepre-
mičnin so pomembni tudi 
za pravočasno in učinkovi-
to vodenje upravnih in sod-
nih postopkov.

Predstavitev vrednotenja nepremičnin
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Na stojnici Funda-
cije Vincenca Drakslerja je 
bil na primer hlapec, kot so 
včasih rekli lesenemu se-
zuvalniku za škornje in če-
vlje. Baje odličen pripomo-
ček, saj je sezuvanje z njim 
preprosto. Če je bila v gale-
riji Atrij na ogled razstava 
Slovo od Peka ... Peko živi, je 
bil tudi v mestnem jedru Tr-
žiča »živ« dokaz, da najsta-
rejša slovenska obutvena 
blagovna znamka živi nap-
rej. Žirovska Alpina, ki je 
lani kupila blagovno znam-
ko Peko, je imela premier-
ni prikaz kolekcije, ki je za-
živela na vzorčnih modelih, 
narejenih na Pekovih kopi-
tih. »Lahko rečemo, da smo 
Peko pripeljali domov,« je 
povedal Blaž Ivanov, pred-
stavnik Alpine. Žirovec Aleš 
Kacin, arhitekt, se ukvarja z 
oživljanjem čevljarstva, za-
pisovanjem tega znanja, pri-
kazovanjem izdelave čevljev 
na tradicionalen način. Za 
obrt ga je navdušil ded Alojz 
Karner. »V zadnjem letu de-
dovega življenja, umrl je leta 
2005, sva skupaj naredila 

čevlje. Še vedno jih nosim, 
so neuničjivi,« je povedal. 
Pokazal je tudi štefletni če-
velj, narejen po modelu, 
ki ga je nosil Jože Plečnik. 
»Skrivnost je v konstrukci-
ji. Ta čevelj nima nobenega 
umetnega lepila, ampak je 
vse zašito,« je pojasnil. 

Iz tržiške tradicije so pri-
kazali »frejšprehungo«, obi-
čaj, ko so čevljarske vajence 

sprejemali med pomočni-
ke. In še druge zgodbe, ki 
jih hrani in oživlja tudi Tr-
žiški muzej. »Cilj je, da gre-
mo od svetovljanskega k lo-
kalnemu, tržiškemu, k etno 
zgodbam in dogajanju,« je 
poudaril Borut Sajovic, žu-
pan Občine Tržič, organiza-
torke letošnje Šuštarske ne-
delje, na kateri odprejo vra-
ta tržiške galerije in muzeji, 
nastopijo glasbeniki, plesal-
ci in se predstavijo društva. 

Častna občanka Trži-
ča Marija Ahačič Pollak je 
prebrala razmišljanje etno-
loga dr. Janeza Bogataja o 
– obutvi. O tem, da nihče 
ne pomisli na to, da je obu-
valo pravzaprav najstarej-
ši prometni transport in ko-
munikacijsko sredstvo, še 
pred vozovi, kolesi ... In to 
v vseh letnih časih. Čevelj je 
eno od področij kulturne de-
diščine, zato prireditev, kot 
je Šuštarska nedelja, boga-
ti ne samo tržiško, ampak 
slovensko čevljarstvo. Vsa 

sodobna prizadevanja raste-
jo iz temeljev, zato tak dogo-
dek »obuje tudi znanje«, je 
ponazoril Bogataj. 

In če se vrnemo k stojni-
cam. »Ne več, ampak bo-
lje« se je s sloganom na eni 
predstavil okoljski razisko-
valni zavod, v katerem odvr-
ženo, pogosto tekstil, prede-
lajo v nekaj novega, lepega. 

»Se gremo igrat stare 
igre, narejene iz lesa?« so 
prijazno povabili iz tržiške 
rokodelske delavnice Kos-
mač. Usnjeni izdelki, čebe-
lji pridelki, ročne pletenine, 
spletene tudi nekje na Šta-
jerskem, pa grenadirmarš 
in tržiške flike iz krušne 
peči za prazne želodčke, 
za domov pa domače buč-
no olje, lahko z dodatkom 
čilija in seveda čevlji iz tr-
žiških delavnic ... »Prva sep-
tembrska nedelja, angelska 
nedelja, je in bo ostala naš 
praznik, kajti tržiška 'šušta-
rija' živi in dela naprej,« je 
sklenil župan Sajovic. 

Šuštarska obuje tudi znanje
Šuštarska nedelja v Tržiču je pokazala, da »šuštarija« še živi in dela naprej. Na tradicionalni prireditvi, 
ki vsako leto privabi veliko število obiskovalcev, so predstavili tudi druge obrti, domače znanje. Bilo je 
zelo malo tistega, čemur rečemo »krama«. 

»Šuštarski« praznik na prvo septembrsko nedeljo / Foto: Tina Dokl

Peko se je vrnil domov. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Vsa odpadna em-
balaža na Mali Mežakli je 
zbalirana, so povedali na Ob-
čini Jesenice. »Koncesionar, 
podjetje Ekogor, je izpol-
nil zahtevo občinskega sve-
ta in uresničil zavezo, da bo 
do konca avgusta 2019 zbali-
ral vso odpadno embalažo,« 
so povedali. Župan Blaž Ra-
čič, ki si je prejšnji teden ogle-
dal center, je bil z videnim za-
dovoljen, čeprav je zbalira-
na embalaža zložena na ob-
činski parceli tik ob centru. 
»Upam, da je zdaj glavni vir 
smradu vsaj omejen, če že ne 
povsem odpravljen,« je dejal 

župan in se občanom zahva-
lil za potrpežljivost, saj jim 
je smrad neredko zelo gre-
nil življenje. »To je zdaj dob-
ra osnova za nadaljnje sode-
lovanje med Občino Jesenice 

in podjetjem Ekogor ter za 
gradnjo medsebojnega zau-
panja, ki je bilo doslej nače-
to,« je dodal in povedal, da 
so na Občini Jesenice pre-
jeli tudi končno revizijsko 

poročilo o koncesijskem raz-
merju med občino in konce-
sionarjem. Revizijo so opra-
vili v podjetju BM Veritas re-
vizija, na naslednji seji pa jo 
bo obravnaval občinski svet.

Konec smradu z Male Mežakle?

Vsa lahka frakcija na Mali Mežakli je zbalirana.

Ana Šubic

Gorenji Novaki – Volka je 
minulo nedeljo malo po 20. 
uri v gozdu med pašnikoma 
na območju Gorenjih No-
vakov ustrelil Boštjan Če-
mažar, član Lovske družine 
Porezen - Cerkno in pobu-
dnik Civilne iniciative (CI) 
Cerkno. Kot je razložil, je po 
pol ure čakanja mimo pri-
bežala srna, za njo pa trije 
mladi volkovi. Do uplenitve 
je prišlo na območju kmeti-
je Pr' Tomažu v lasti Franca 
Čemažarja, kjer so maja vol-
kovi napadli govedo, le eno 
noč pred odstrelom pa so se 
na približno dva kilometra 
oddaljeni kmetiji lotili dveh 
konjev. Ustreljeni volk je 
bil po oceni uplenitelja star 
približno sedem mesecev.

Sedaj si bodo prizadeva-
li za nadaljnji odstrel. Kot je 
razložil Boštjan Čemažar, je 
bil v zvezi s pravkar realizi-
rano odločbo za izredni od-
strel enega volka na obmo-
čju občin Železniki, Gore-
nja vas - Poljane in Cerkno 
ter delu občine Bohinj prej-
šnji teden podan predlog za 
razširitev območja za odstrel 
na dodatna lovišča, zato pri-
čakujejo, da bo isti predlaga-
telj podal novo vlogo za od-
strel na vseh vključenih lo-
viščih. Če do tega ne bo priš-
lo, se bodo sami lotili prido-
bivanja nove odločbe, saj je 
zadnji monitoring pokazal, 
da se na Cerkljanskem in 
širšem območju Gorenjske 
nahajajo najmanj trije tropi 
volkov z mladiči, je še pove-
dal Čemažar. 

Uplenili volka
Volka so na podlagi dovoljenja za izredni 
odstrel enega na območju Cerkljanskega in dela 
Gorenjske v nedeljo zvečer uplenili na območju 
Gorenjih Novakov. 

Volk je bil ustreljen, medtem ko je s še dvema volkovoma 
lovil srno. / Foto: Marko Gasser 
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Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Žirovnica  
(Uradni list RS štev. 93/00, 80/01, 88/01 in UVG, št. 14/03, 10/05, 
40/16 in 38/19) in sklepa Komisije za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja, sprejetega na 4. korespondenčni seji, 
dne 24. 7. 2019, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja objavlja 

RAZPIS
ZBIRANJA PREDLOGOV ZA  PODELITEV PRIZNANJ   

OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2019
A. PREDMET RAZPISA
so priznanja občine Žirovnica, ki se podeljujejo zaslužnim ob-
čanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, dru-
štvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam. 
Priznanja občine Žirovnica so:

1. Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu Repu-
blike Slovenije ali tujemu državljanu, ki ima posebne zasluge za 
napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne do-
sežke, s katerimi je pomembno in trajno prispeval k ugledu in 
razvoju občine Žirovnica s svojim delovanjem doma ali v tujini.

2. Plaketa Občine Žirovnica je najvišje  občinsko priznanje, ki 
se podeli posamezniku, skupini občanov, podjetjem, zavodom, 
društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za večletne 
izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavno-
sti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine 
Žirovnica.

3. Nagrada Občine Žirovnica se podeli občanu občine Žirovni-
ca, skupini občanov občine Žirovnica, društvom ter drugim orga-
nizacijam in skupnostim s sedežem v občini Žirovnica za enkra-
tne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo 
in aktivnosti na posameznih področjih delovanja v zadnjem letu.

B. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe,  
podjetja, zavodi, skupnosti, društva, liste ali politične stranke  
v občini Žirovnica.

C. VSEBINA PREDLOGA
Pobuda oziroma predlog mora vsebovati: 
- naziv in ime in priimek predlagatelja 
-  v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega  

kandidata za prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva, 
državljanstvo in naslov

-  v primeru pravne osebe pa naziv in sedež predlaganega  
kandidata za prejemnika priznanja

-  vrsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat
- obrazložitev predloga

V vsakem posameznem predlogu istega predlagatelja se  
za vsakega predlaganega prejemnika priznanja lahko poda 
predlog le za eno vrsto priznanja.

D. ROK PRIJAVE
Predlogi za podelitev priznanj občine Žirovnica morajo prispeti  
najkasneje do vključno 18. 9. 2019, do 15. ure na naslov:  
OBČINA ŽIROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA, s pripisom 
»ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2019« - NE ODPIRAJ.

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV 
Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po  
prejemu obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, ki bo na podlagi sprejetih predlogov, skladno z 
razpisnimi kriteriji, pripravila dokončen predlog za odločanje 
na občinskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.

Prepozno vloženih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo 
obravnavala.

Številka: 030-0001/2019
Datum: 3. 9. 2019 Anton Koselj, inž. el., l.r.
 Predsednik Komisije za mandatna
 vprašanja, volitve in imenovanja

SVET ZAVODA, GLASBENE ŠOLE TRŽIČ, Šolska ulica 2, 4290 Tržič

Razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA (m/ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjeva-
ti pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni 
začetek dela bo dne 1. 1. 2020.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni  
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas man-
data bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem  
mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgo-
ji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo so-
dišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite po pošti  
do vključno 20. 9. 2019, na naslov: Svet zavoda Glasbene 
šole Tržič, Šolska ulica 2, 4290 Tržič,  z oznako »Prijava na razpis  
za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje, lahko predloži tudi življenjepis.

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

V tekstu uporabljena izraza ravnatelj in kandidat v moški slov-
nični obliki sta uporabljena kot nevtralni za moške in ženske.

Maja Bertoncelj

Medvode – Včerajšnji prvi 
šolski dan v novem šolskem 
letu je bil poseben tudi za 
Osnovno šolo Preska. Na 
matični šoli imajo skoraj 
petsto učencev. Že dlje časa 
je znano, da se srečujejo z ve-
liko prostorsko stisko, tokrat 
pa se je prvič zgodilo, da so 
učenci dveh oddelkov četrte-
ga razreda šolsko leto zače-
li v prostorih sosednjega Pa-
storalnega doma. 

»Prostorska problemati-
ka je na Osnovni šoli Preska 
kar pereča. V ta namen sku-
paj z Občino Medvode iš-
čemo ustrezne rešitve, ki 
bodo pomenile, da bomo 
pouk vsi skupaj nadaljeva-
li na matični šoli. Dolgo-
ročna rešitev pa je seveda 
gradnja nove šole,« je pove-
dal Primož Jurman, ravna-
telj OŠ Preska. Kot je pojas-
nil, bodo četrtošolci v Pasto-
ralnem domu le krajši čas, 
čeprav so prostori ustrezni. 
»V Pastoralnem domu je že 
gostovala OŠ Montessori. 
To so popolnoma ustrezni 
pedagoški prostori.« 

Več o reševanju proble-
matike je povedal Nejc 
Smole, župan Občine Med-
vode: »V preteklih dveh le-
tih smo v Občinskem pro-
storskem načrtu Občine 
Medvode zagotovili lokaci-
jo za novo šolo, zemljišča, 

poskrbeli za prenos lastni-
štva in letos izvedli tudi jav-
ni natečaj. Izbrana je bila 
najboljša rešitev. Vse to 
pa zaradi tega, ker je bilo 
v letu 2017 s strani pristoj-
nega ministrstva obljublje-
no, da bo konec leta 2019 
razpis za sofinanciranje. 
Nova osnovna šola bo po 

ocenah stala okrog 15 mi-
lijonov evrov, ki jih obči-
na sama ne more zagotovi-
ti. Pritiske bo treba izvaja-
ti naprej. Ko bodo sredstva 
zagotovljena in če bomo 
uspešni s pridobivanjem 
le-teh, bomo lahko začeli 
graditi novo šolo. Letos se 
žal prvič soočamo s tem, da 

dva oddelka gostujeta. Iš-
čemo zasilno rešitev znot-
raj same šole, ki bi za le-
tos omogočala šolanje tudi 
četrtošolcem v teh prosto-
rih. Vse pa kaže, da bo tre-
ba pristopiti tudi h gradnji 
modularnega prizidka, ki 
bo rešil najbolj akutno pro-
storsko problematiko.«

O konkretnih rokih župan 
ni želel govoriti. Če bo šlo 
vse po načrtih, naj bi se četr-
tošolci na matično šolo vrnili 
po jesenskih počitnicah, le-
tos pa bo treba tudi že pris-
topiti k pripravi dokumenta-
cije za prizidek. 

Preška šola poka po šivih
Na Osnovni šoli Preska se srečujejo z veliko prostorsko stisko, zaradi česar so včeraj četrtošolci sedli v 
klopi v sosednjem Pastoralnem domu. Gre le za začasno rešitev, poudarjata tako ravnatelj kot župan. 
Dolgoročna rešitev je gradnja nove šole.

Četrtošolci OŠ Preska včeraj niso sedli v klopi v stavbi matične šole (desno), temveč so se 
odpravili čez cesto v učilnici v sosednjem Pastoralnem domu. / Foto: Maja Bertoncelj

Radovljica – Za razliko od lanskoletnega pohoda Večno mladih 
fantov na Stol – ta že 45 let poteka zadnjo soboto v avgustu –, 
ko je pohod krojil dež, je bilo tokrat vreme kot nalašč za poho-
dniške aktivnosti. Letos se je do Prešernove koče pod Stolom, 
nekateri pa tudi na vrh, povzpelo 36 udeležencev, med njimi 
tudi sedem pohodnikov iz sosednje Hrvaške. Dvaindvajset 
članov Rekreacijskega kluba Večno mladih fantov se je pohoda 
udeležilo do Valvasorjevega doma. Krst in posvetitev v večno 
mladost je letos prejelo šest novih članov in dva pohodnika 
iz Avstrije. Seveda na pohodu ni manjkal letošnji simbol lijak 
ali »trahtar«. V popoldanskih urah je sledil koncert pihalnih 
orkestrov Fanfara Alpina di Cembra, EMW Stadtkapelle Vil-
lach / Beljak, PO Senovo, PO Škofja Loka in domačega PO 
Lesce, zvečer pa je publiko zabaval Bid Bang z gostom Mitjo 
Šinkovcem. Naslednji dan so pripravili še 2. Radol'ški krono-
kilometer, namenjen kolesarjem.

Na pohodu pol stotnije večno mladih

Med osmimi krščenci je bil tudi Rok Sajovic. / Igor Kavčič

Medvode, Domžale – Lokalna akcija skupina (LAS) Za mesto 
in vas je pred kratkim objavila Javni poziv za izbor operacij 
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za 
mesto in vas v letu 2019. Namen javnega poziva je izbor ope-
racij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju 
razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Med-
vode, Mengeš, Trzin in Vodice. Javni poziv je odprtega tipa, 
kar pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno 
od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na vo-
ljo. Prvi rok za predložitev vlog je 11. oktober 2019, naslednji 
roki so še 31. januar 2020 in 31. marec 2020. Okvirna višina 
razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je 672.830,47 evra. 
V tem tednu bosta potekali predstavitveni delavnici, in sicer 
danes, 3. septembra, ob 17. uri v sejni sobi Občine Domžale, 
v četrtek, 5. septembra, pa prav tako ob 17. uri v sejni sobi 
Občine Medvode.

Predstavitveni delavnici za LAS mesto in vas

Župan Nejc Smole: »Iščemo zasilno rešitev znotraj 
same šole, ki bi za letos omogočala šolanje tudi 
četrtošolcem v teh prostorih. Vse pa kaže, da bo treba 
pristopiti tudi h gradnji modularnega prizidka, ki bo 
rešil najbolj akutno prostorsko problematiko.«
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Na spletni dražbi bodo naprodaj po-
slovni prostori v Kranju, v katerih je 
poslovala kranjska poslovna enota 
Pošte Slovenije. Štirietažna dvonad-
stropna stavba je prazna, razen v pri-
tličju stavbe, kjer posluje poštna po-
slovalnica, del prostorov pa je oddan 
v najem. Gre za spomeniško zaščiteno 
stavbo iz leta 1941, katere notranjost 
je bila večkrat obnovljena, nazadnje 
leta 1997, ko sta bili obnovljeni streha 
in fasada ter zamenjana okna. 

Naprodaj je 1.711,80 m2 poslovnih 
prostorov. V kleti se poleg tehničnih 
nahajajo še skladiščni in pomožni 
prostori, v pritličju posluje na 291 m2 
poštna poslovalnica, 141 m2 pa zase-
dajo pisarniški prostori, ki so delno 

oddani v najem. V zgornjih dveh 
nadstropjih v skupni izmeri 924,2 m2 
so pisarne in konferenčna dvorana v 
izmeri 73,3 m2. 

V stavbi je urejeno centralno ogre-
vanje na zemeljski plin. V notranjem 
delu stavbe je dvorišče z nadstrešni-
co in šestimi parkirnimi prostori. Do-
voz do stavbe je urejen z občinskimi 
dovolilnicami. 

Izklicna cena je 1,550.000 evrov (905 
evrov na kvadratni meter površine). 
Nepremičnine se prodaja po nače-
lu »videno – kupljeno«. Kupec bo 

moral poravnati še davek na promet 
nepremičnin. 

Kako do nakupa  
nepremičnin
Spletna dražba nepremičnine Pošte 
Slovenije bo potekala 18. septembra 
2019, od 12. do 17. ure, na spletnem 
portalu dražbene hiše Unija dražbe. 
Vse podatke o nepremičnini najde-
te na spletnih straneh www.posta.si, 
pred samo dražbo pa na drazbe.uni-
ja.com. Na dražbi bodo lahko sode-
lovali dražitelji, ki bodo najkasneje 
24 ur pred začetkom dražbe vplača-
li varščino v višini 5 odstotkov izklic-
ne cene. Zadnji rok za vplačilo varšči-
ne je 17. september do 12. ure.  

Poslovni prostori bodo  
naprodaj za 1,550.000 evrov.

Pošta Slovenije bo na spletni dražbi dražbene hiše  
Unija dražbe 18. septembra 2019 iskala novega lastnika  
za poslovno stavbo v centru Kranja. 

Ogled nepremičnin in dodatne informacije
Za ogled nepremičnine pišite na mitja.kobal@posta.si.

Prodaja poslovnih prostorov  
Pošte Slovenije v Kranju 
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Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik bo 
tradicionalne Dneve naro-
dnih noš in oblačilne de-
diščine organiziral med 5. 
in 8. septembrom, letos pa 
so se odločili za nekaj no-
vosti. Med spremembami 
opozarjajo predvsem na ra-
hlo spremenjeno traso tra-
dicionalne povorke naro-
dnih noš, novost pa so tudi 
ulična glasba, ulične delav-
nice plesa, bogat program 
za otroke, delavnica izdela-
ve zavijače za strokovno jav-
nost ter filmske projekci-
je. Start nedeljske povorke 
bo še vedno v nedeljo ob 15. 
uri na Ljubljanski cesti pri 
tako imenovanem svetilni-
ku, tudi čez staro mestno je-
dro bo povorka potekala po 
ustaljeni trasi, sprememba 
bo na koncu Glavnega trga 
pri sodišču. Od tam bodo 
pot proti Domu kulture Ka-
mnik nadaljevali le konjeni-
ki in vozovi, drugi udeležen-
ci pa bodo zavili na Tomši-
čevo ulico in svoj mimohod 
zaključili na Trgu prijatelj-
stva. Za spremembo trase so 
se organizatorji odločili, ker 
želijo po zaključeni povorki 

njenim udeležencem olaj-
šati ogled dogajanja na osre-
dnjem prizorišču: »Več ude-
ležencev nam je namreč po-
tožilo, da je pot od Doma kul-
ture Kamnik nazaj na Glavni 
trg preutrujajoča, zato so se 
raje odpravili domov. Letos 
pa bi jih radi po končani po-
gostitvi pozdravili pred glav-
nim odrom, kjer bodo lahko 
zaplesali. S tem bodo prido-
bili tudi obiskovalci priredi-
tve, ki bodo še po koncu po-
vorke uživali v pogledu na 
to živobarvno kombinacijo 
noš. Morda se bodo z njimi 
fotografirali ali celo zaple-
sali,« pravi direktor Zavo-
da za turizem, šport in kul-
turo Kamnik dr. Tomaž Si-
metinger.

Slavnostni govornik na 
osrednji nedeljski priredi-
tvi bo predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor.

Organizatorji vabijo še na 
ulične delavnice plesa, de-
lavnico izdelave zavijače, 
nastope tujih folklornih sku-
pin (v soboto dopoldne) ter 
štiri strokovne razstave, ki 
bodo na ogled v dvorani nad 
Kavarno Veronika, v Galeri-
ji Dika na Maistrovi ulici, v 
preddverju občinske stavbe 
in v Samostanu Mekinje.

V Kamniku spet 
narodne noše
Ta konec tedna bodo v Kamniku organizirali že 
49. Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, 
ki pa prinašajo nekaj novosti, tudi spremenjeno 
traso osrednje povorke. Slavnostni govornik bo 
predsednik države Borut Pahor.

Ana Šubic

Železniki – »Predvidevamo, 
da bo glavnina del končana 
v teh dneh. Ko bodo zarisa-
ne še cestne oznake, bomo 
cesto lahko odprli,« je napo-
vedal župan Anton Luznar. 
V okviru investicije so zgra-
dili dvopasovno cesto dolži-
ne sedemdeset metrov, ki se 
navezuje na regionalno ces-
to, uredili so pešpot tik ob 

bazenu, pred njim pa raz-
širili parkirišče in pridobi-
li nekaj dodatnih parkirnih 
mest. »Vmes se je pokaza-
lo še nekaj dodatnih del. Na 
območju gradbišča smo ob-
novili vodovod, meteorno 
in fekalno kanalizacijo, to-
plarna pa je poskrbela za ob-
novo toplovoda,« je razložil 
župan. Z novo cesto želijo 
olajšati dostop do območja 
Na Kresu, kjer je predviden 

tudi dom starejših. »Prepri-
čan sem, da jo bodo doma-
čini radi uporabljali. Izog-
nili se bodo tudi čakanju, 
do katerega občasno pri-
haja na obstoječi cesti ob 
razkladanju tovora za pot-
rebe bližnjega trgovskega 
centra. Poleg tega bo vklju-
čevanje na regionalno cesto 
bolj pregledno kot na križi-
šču na Češnjici,« je pouda-
ril Luznar.

Kmalu po novi cesti
V Železnikih nameravajo v kratkem predati v uporabo novo povezovalno 
cesto mimo plavalnega bazena do območja Na Kresu.

Gradnja nove povezovalne ceste mimo plavalnega bazena je tik pred koncem. / Foto: Gorazd Kavčič

Železniki – Dan pred 31. avgustom, ko je Muzej Železniki ura-
dno beležil petdeset let delovanja, Muzejsko društvo (MD) 
Železniki pa štirideset let, so člani MD Železniki v galeriji 
odprli fotografsko razstavo, ki prikazuje podobo muzeja v letu 
praznovanja in bo na ogled do 30. septembra. Sestavljena je iz 
59 fotografij in razdeljena v pet tematskih sklopov. Prvi pred-
stavlja stavbo muzeja, plavž in trg pred njim. Sledijo predsta-
vitve zbirk pritličja ter obeh nadstropij. Kot zadnje so dodane 
železnikarske posebnosti – čipke, dražgoški kruhek in skril, 
na kratko pa je predstavljeno tudi kovanje žebljev po 2500 let 
starem postopku iz Štalce. Fotografije so delo šestih domačih 
fotografov – Simona Benedičiča, Aleksandra Čufarja, Staneta 
Gortnarja, Igorja Mohoriča Bonče, Bojana Rihtaršiča in Janeza 
Tolarja. »V letu okroglih obletnic smo s člani društva pripravili 
čez trideset dogodkov. Ljudem želimo na ta način približati 
našo dediščino in utrditi zavest, zakaj je pomembna za nas in 
naše zanamce,« je dejal Rudi Rejc, predsednik MD Železniki.

Muzej v letu praznovanja

Razstava je delo Aleksandra Čufarja, Igorja Mohoriča Bonče, 
Simona Benedičiča in Bojana Rihtaršiča ter na fotografiji 
odsotnih Janeza Tolarja in Staneta Gortnarja. / Foto: Tina Dokl

Preddvor – V petek, 6. sep-
tembra, bodo po poletnem 
premoru v Preddvoru spet 
začeli s pogovornim veče-
rom. Tema tokratnega, ki 
bo potekal ob 20. uri v kul-
turnem domu, je šola. Gos-
ta bosta dva predstavnika 
staršev, David Rupnik iz Cer-
kelj, predsednik Aktiva sveta 
staršev sedmih osnovnih šol 
pod Krvavcem, in predsednik 
sveta staršev preddvorske 
šole Minko Križnar. Pogo-
vor nosi naslov Kakšno šolo 
želijo starši. V pogovoru bo 
sodelovala tudi dolgoletna 
preddvorska učiteljica Franc-
ka Planinc, da nam pove, 
kako na razmere v šolstvu 
gledajo učitelji. Pogovorni 
večer bo vodila Ivka Sodnik.

Kakšno šolo želijo 
starši

Polje – Kmetijsko gozdarski 
zavod Kranj bo v ponede-
ljek, 9. septembra, pripravil 
na kmetiji Pr' Tonejovc na 
Poljah v Bohinju sirarski te-
čaj. Za udeležence iz bohinj-
ske občine je tečaj brezpla-
čen, za preostale je cena 42 
evrov. Prijave sprejemajo do 
četrtka, 5. septembra, na te-
lefonski številki 051 684 163 
ali na elektronski naslov ana.
beden@kr.kgzs.si.

Sirarski tečaj 
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  velja vse dni v tednu,  

vključno z vikendi 
  posebna cena velja za občane  

Kamnika in Komende
  koriščenje 6 mesecev od dneva nakupa

Urša Peternel

V radovljiški 
občini bo 
zaživel pro-
jekt Prosto-
fer, ki je na-

menjen socialno šibkejšim 
upokojencem, ki nimajo 
avta in težko pridejo do avto-
busa niti nimajo svojcev, ki 
bi jih lahko kam odpeljali. V 
sklopu projekta bodo lahko 
poklicali na brezplačno tele-
fonsko številko 080 10 10 in 
naročili prevoz, prostovolj-
ni vozniki pa jih bodo brez-
plačno odpeljali po oprav-
kih, k zdravniku ... V pro-
jektu sodelujeta zavod Zlata 
mreža in Občina Radovljica, 
ki je tudi zagotovila avto, ele-
ktrično vozilo Renault Zoe. 

Kot je dejal Miha Bogataj, 
direktor zavoda Zlata mre-
ža, je radovljiška občina dru-
ga zgornjegorenjska obči-
na, v kateri je zaživel projekt 
Prostofer. Prva je bila kranj-
skogorska, v Sloveniji je si-
cer vanj vključenih 22 ob-
čin, do konca leta naj bi se 
ta številka povečala na tride-
set. Na Zgornjem Gorenj-
skem naj bi se Prostoferju 

v kratkem pridružila Obči-
na Bohinj, naslednje leto pa 
še Bled.

Po Bogatajevih besedah 
gre za edinstvene prevoze od 
vrat do vrat, ki jih opravljajo 
prostovoljni šoferji. Beseda 
prostofer je tako skovanka iz 
besed prostovoljec in šofer. 
V Radovljici so bili prijetno 
presenečeni nad odzivom 
prostovoljcev, saj jih je na 
uvodno usposabljanje prišlo 
kar 13, kar je rekord med so-
delujočimi občinami. 

Župan Občine Radovlji-
ca Ciril Globočnik se je za-
hvalil prostovoljcem za nji-
hov odziv in pripravljenost 

pomagati. Kot je dejal, je v 
občini veliko starejših lju-
di, ki nimajo prevoza, zla-
sti iz bolj oddaljenih krajev 
občine, in občasno potre-
bujejo prevoz v bolnišnico 
na Jesenice, v Kranj, mor-
da tudi samo do radovlji-
škega zdravstvenega doma 
ali trgovine. Odločili so se 
za električno vozilo, s či-
mer bodo prispevali k varo-
vanju okolja.

Med prostovoljci je tudi 
Sonja Svetelj iz Radovljice. 
Kot je povedala, se je za to 
odločila zaradi svoje lastne 
izkušnje, ko si je lani zvi-
la nogo in bi morala iti na 

Jesenice odstranit mavec, pa 
ni našla nikogar, da bi jo pe-
ljal. »Takrat sem si rekla: Če 
bom lahko, bom sama na ta 
način pomagala drugim.« 

Prostovoljni šofer je postal 
tudi Tomaž Vidmar. »Sem v 
pokoju in imam čas. Stanu-
jem blizu centra Radovljice 
in ni mi težko. Mislim, da je 
treba pomagati soljudem, če 
le lahko,« je povedal.

Projekt pa je pomemben 
tudi s socialnega vidika: sta-
rejše osebe, ki potrebujejo 
prevoz, so običajno osamlje-
ne, zato se na ta način pove-
čuje njihova socialna vklju-
čenost.

Vse več prostoferjev
Projekt brezplačnih prevozov za socialno šibkejše upokojence bo zaživel tudi v 
radovljiški občini. V njem sodeluje kar dvanajst prostovoljnih šoferjev.

Župan Ciril Globočnik s prostovoljnimi šoferji ob novem električnem 
vozilu, s katerim bodo opravljali brezplačne prevoze / Foto: Gorazd Kavčič

Prevoze bodo v 
radovljiški občini začeli 
opravljati 9. septembra, 
naročiti pa jih bo treba tri 
dni vnaprej.

Gospod je na blagajni v 
trgovini želel plačati z 
osebno izkaznico. Pro-

dajalka ni vedela, kaj naj stori 
... V še hujši stiski je bil gospod, 
ki zaradi demence ni vedel, kaj 
je sploh narobe …  

Zgodbo o tem mi je pripo-
vedovala Mojca Pavšič, di-
rektorica Doma dr. Franceta 
Bergelja Jesenice, kjer posebno 
pozornost namenjajo celostni 
oskrbi oseb z demenco. Z de-
menco se bo, kot napovedujejo, 
do konca življenja slej ko prej 
srečal vsakdo izmed nas. Če ne 
bomo zboleli sami, bo morda 
kdo od svojcev: starši, partner 
… Glede na sodobne trende 
naj bi osebam z demenco omo-
gočili, da čim dlje ostanejo v 
domačem okolju, pri čemer 
naj bi jim zagotovili celovito 
pomoč in dostojno življenje. A 
ker sami pogosto ne zmorejo, 
zadostna pomoč na domu pa 
ni dosegljiva, so svojci najpogo-
steje prisiljeni poiskati oskrbo 
v domovih za starostnike. K 
sreči se naši domovi vse bolj za-
vedajo nujnosti celostne oskrbe 
stanovalcev z demenco, kjer 
je v ospredju obravnave človek 
z demenco, njegove potrebe, 
zmožnosti, sposobnosti, trenu-
tno razpoloženje. »Tu ni recep-
tov, je samo osebni odnos. Mi 
smo tisti, ki se prilagajamo ose-
bi z demenco, lovimo trenutke, 
drobne delce,« je poudarila dr. 
Jana Mali, ki je vodila usposa-
bljanje v jeseniškem domu.

Da je kljub demenci življe-
nje še vedno vredno življenja, 

prikazuje dokumentarni film 
Ne pozabi name, posnet v tr-
žiškem domu starostnikov. 
Ganljiva je skrb zaposlenih 
za stanovalce z demenco in 
neskončno dragoceni so drob-
ci spominov, ki razsvetljujejo 
domski vsakdan. Ena od sta-
novalk gre v svojih spominih 
kot mlado dekle še vedno vsako 
zimo, ko zapade sneg, z brati 
smučat na Zelenico … Druga 
je pozabila večino stvari, ni pa 
pozabila svoje prve, velike, ne-
srečne ljubezni … Dokaz, da 
tisto, kar je v življenju vredno, 
za vedno ostane, tudi ko vse 
ostalo izgine. 

A ne glede na to, ali oseba z 
demenco živi doma ali v domu, 
je skrb zanjo velika obremeni-
tev za svojce. Ne le s čustvenega 
vidika, temveč tudi s finančne-
ga. Poleti sem naletela na čla-
nek v britanskem Daily Mailu, 
kjer so osrednjo temo namenili 
prav problematiki demence in 
opozorili na hude finančne 
stiske svojcev oseb z demenco. 
»Če bi oče imel raka, tako kot 
mama, nam ne bi bilo treba 
prodati družinske hiše in pla-
čati sto tisoč funtov za njegovo 
oskrbo,« je povedala hči gospo-
da z demenco. Časopis je zato 
začel veliko kampanjo, s katero 
želijo pritisniti na vlado, da po-
skrbi za reformo sistema, s ka-
tero bodo zagotovili denar za 
naraščajoče stroške, ki jih pri-
naša skrb za osebe z demenco. 

Žal se bo z enakim proble-
mom slej ko prej srečala tudi 
Slovenija.

Ne pozabi name

KOMENTAR
Urša Peternel

Cveto Zaplotnik

Po podatkih Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije se števi-
lo zavarovancev, ki plačujejo 
v pokojninsko blagajno, po-
večuje hitreje, kot narašča 
število prejemnikov pokoj-
nin. Lani je bilo v Sloveniji 
939.149 zavarovancev, kar 
je bilo največ po letu 1991, 
in je bilo za 2,7 odstotka viš-
je kot predlani, ko je v bla-
gajno povprečno plačevalo 
914.313 zavarovancev. V za-
dnjih desetih letih je bilo šte-
vilo najmanjše leta 2013, ta-
krat je bilo le 833.121 zavaro-
vancev oziroma vplačnikov. 
Povprečno mesečno število 

uživalcev starostne, predča-
sne, delne, invalidske, dru-
žinske in vdovske pokojni-
ne se je lani sicer povečalo za 
1618 oziroma za 0,3 odstot-
ka, vendar je bila to druga 
najnižja rast v zadnjih osem-
indvajsetih letih. Ob tem, 
ko število zavarovancev na-
rašča hitreje kot število uži-
valcev pokojnin, se izboljšu-
je tudi razmerje med zavaro-
vanci in uživalci pokojnin, ki 
je lani znašalo 1,52 in je bilo 
višje kot predlani, ko je bilo 
1,49. V zadnjih desetih letih 
je bilo to razmerje najboljše 
leta 2009, takrat je znašalo 
1,66, in najslabše v letu 2013, 
ko je na enega upokojenca 
prišlo 1,38 zavarovanca.   

Ugodnejše razmerje



Urejeno in prijazno okolje, 
prijetne sobe, skrbna nega in 
strokovna zdravstvena oskr-
ba, družba, obilo aktivnosti, 
ki so prilagojene starejšim, in 
redna prehrana so stvari, ki jih 
mnogo starejših, ko začnejo 
njihove moči pešati, v doma-
čem okolju pogreša. V sodob-
nih domovih, kakršen je Dom 
dr. Janka Benedika v Radovlji-
ci, pa so na voljo vsem stano-
valcem. Zato ni redko, pravi 
Alen Gril, ki dom vodi zadnje 
leto in pol, da starostniki po 
prihodu v dom kljub začetne-
mu domotožju in stresu, ki ga 
povzroča sprememba okolja, 
doživijo nekakšen preporod. 

»Ugotovijo, da jih vsako-
dnevne skrbi z gospodinj-
stvom in skrbjo zase ne obre-
menjujejo več. Kar pogosto se 
zgodi, da se starejši ob priho-
du v dom nekako ponovno 
aktivirajo, zaživijo kvalitetno 
in nato tukaj doživijo zares vi-
soko starost,« pove iz izkušenj.

V domu prav vsi zaposle-
ni svoje aktivnosti intenziv-
no usmerjajo v zagotavljanje 
kakovostnih in strokovnih 

storitev za stanovalce, vod-
stvo pa je pri tem posebej 
pozorno na zagotavljanje za-
dovoljstva zaposlenih. Kaj-
ti zaposleni, zadovoljni z de-
lovnimi razmerami, so eden 
ključnih pogojev za izvedbo 
kakovostnih storitev za sta-
novalce doma, je prepričan 
Gril. Se pa v domu prav tako 
kot v drugih domovih za sta-
rostnike ter zdravstvenih in-
stitucijah soočajo s katastro-
falno situacijo na trgu dela v 
Republiki Sloveniji, kjer pri-
manjkuje zdravstvenonego-
valnega osebja. Kadrovski 
standardi in normativi so za-
stareli in niso skladni z novi-
mi potrebami pri delu, plače 
v javnem sektorju pa še zda-
leč niso stimulativne za po-
tencialne kandidate za zapo-
slitev. Upoštevajoč ta dejstva, 
vodstvo doma veliko napo-
rov vlaga v gradnjo stabilne-
ga delovnega okolja in klime, 
dobrih odnosov med zapo-
slenimi, prijaznega delovne-
ga okolja, predvsem z name-
nom zagotavljanja minimal-
ne fluktuacije zaposlenih. In 

seveda opravljanja kakovo-
stnih storitev za uporabnike. 
Zavod beleži na tem podro-
čju uspešne rezultate, anketa 
zadovoljstva zaposlenih kaže 
na zadovoljstvo zaposlenih, 
beležimo pa tudi nizko fluk-
tuacijo v primerjavi z ostalimi 
zavodi na Gorenjskem. Ima-
mo aktivno promocijo zdrav-
ja na delovnem mestu, veliko 
naporov vlagamo tudi v t. i. 
teambuildinge.   

Zato je posebej zadovo-
ljen, ker delo več kot petino-
semdesetih delavcev na po-
dročju zdravstvenih storitev 
v zadnjem letu uspešno vodi 
in usmerja izkušena in visoko 
strokovno izobražena glavna 
sestra Tanja Pristavec.

»Vsem zaposlenim Doma 
dr. Janka Benedika je skupna 
želja, da za svoje stanovalce 
storimo vse tisto, kar je zanje 
najbolje. Zadovoljni stanoval-
ci so glavni cilj našega dela, 
poudarja. »Seveda se, tako 
kot povsod po državi, tudi mi 
soočamo s težavami pri prido-
bivanju novega kadra – trenu-
tno nam najbolj primanjkuje 

čistilk –, pa vendarle bi si upala 
trditi, da v primerjavi z drugi-
mi socialno-varstvenimi zavo-
di na Gorenjskem manj obču-
timo vsesplošno krizo manka 
negovalnega kadra. To bi pri-
pisala predvsem dobrim od-
nosom v timu, pipadnosti za-
poslenih in trudu vodstva, da 
z dobrimi delovnimi pogoji 
obdrži obstoječi kader,« pra-
vi in ob tem poudarja srčnost 
zaposlenih, ki so vedno pri-
pravljeni priskočiti na pomoč.

Med tistimi, ki so v dolgih 
letih dela v domu za stano-
valce prav zaradi svoje srč-
nosti in predanosti stanoval-
cem postali skorajda nepo-
grešljivi, sta tudi delovni te-
rapevtki Meri Rozman in Ke-
snija Lumpert. Skupaj z ani-
matorji, varuhi in ostalimi za-
poslenimi skrbita za to, da se 
v domu ves čas nekaj dogaja. 
Tudi onidve poudarjata, da 
se s prihodom v dom za sta-
novalci ne zaloputnejo vrata 
in pretrga vez s svetom zunaj 
doma za ostarele. Celo obra-
tno! »Starejši, ko začnejo pe-
šati, pogosto nimajo moči 

in možnosti, da bi se odpra-
vili na izlet, videli in izkusili 
kaj novega, drugačnega ... In 
prav to je tisto, kar jim skuša-
mo omogočiti tukaj,« sta po-
vedali le dan po tem, ko so se 
s skupino stanovalcev, ki radi 
pomagajo pri domskih go-
spodinjskih opravilih, vrnili 
iz izleta na bližnjo Gorico, kjer 
so uživali v igranju minigolfa. 

Tako so se letos že odpra-
vili na druženje v vrtec, kjer 
so nastopili z lutkovno igrico 
Pšenica je najlepši klas. Lutke 

so stanovalci izdelali sami. 
Radi se udeležujejo tudi do-
godkov, ki jih organizirajo 
šolarji, z dijaki srednješolci 
pa se odpravijo na potep po 
Radovljici – tudi na invalid-
skih vozičkih. Štirikrat letno 
se odpravijo na srečanje go-
renjskih domov za starejše, 
se skupaj odpravijo po na-
kupih, v gledališče, na kon-
cert, na prireditve celo v Lju-
bljano in seveda na vsakole-
tni izlet po Sloveniji. Letos je 
bil njihov cilj Metlika.

Na izlet, med mlade,  
po mestu ... tudi iz doma
Dom dr. Janka Benedika v Radovljici je sodobna institucija, v kateri je dobro poskrbljeno za 
počutje stanovalcev, ki imajo priložnost, da se tudi na jesen življenja lotijo novih podvigov in 
zanimivih izzivov. Vodstvo doma pa skrbi tudi za čim večje zadovoljstvo zaposlenih, saj je to 
eden od temeljev za zagotavljanje dobrega počutja stanovalcev.

Alen Gril, v. d. direktorja Doma dr. Janka Benedika, in 
glavna sestra Tanja Pristavec / Foto: Tina Dokl

Šercerjeva ulica 35, T: 04 537 50 00
E: Tajnistvo@dom-drjankabenedika.si

www.dom-drjankabenedika.si

Mojca in Adem Pajić živita 
v pritlični vrstni hišici na Jese-
nicah. Adem je dopolnil pet-
deset let, Mojca 44. Oba ima-
ta diagnozo multipla sklero-
za. Ademovo zdravstveno sta-
nje je slabše, saj je že nekaj let 
na invalidskem vozičku, Moj-
ca za zdaj še hodi in po svo-
jih močeh skrbi tudi za Ade-
ma. Prijeten in zgovoren par je 
pred tremi leti ugotovil, da bo-
sta pri vsakodnevnem življe-
nju vendarle potrebovala po-
moč. Obrnila sta se na Dom 
dr. Franceta Bergelja na Jese-
nicah in prek storitve pomoči 
na domu ju zdaj vsak dan obi-
šče ena od njihovih socialnih 
oskrbovalk. Zjutraj poskrbi za 
nego Adema, prinese jima ko-
silo, skoči v trgovino, poma-
ga pri pospravljanju. Ker je pri 
Ademu bolezen precej napre-
dovala, bo v prihodnje priha-
jala tudi zvečer, da mu bo po-
magala pri pripravi na spanje. 

Mojca in Adem tako bole-
zni navkljub lahko živita samo-
stojno življenje. »Pomoč oskr-
bovalk je za naju neprecenlji-
va. Vedno so dobre volje, vse so 
prijazne in vse se da zmeniti z 
njimi. Nanje se res lahko zane-
seva,« pravita in poudarita tudi 
socialni vidik, to je druženje.

Trideset socialnih 
oskrbovalk

Kot je povedala direktorica 
Doma dr. Franceta Bergelja 

Jesenice Mojca Pavšič, stori-
tev pomoč na domu za ob-
čine Jesenice, Kranjska Gora 
in Žirovnica izvajajo od leta 
2000. Trenutno imajo za-
poslenih trideset socialnih 
oskrbovalk (med njimi je le 
en moški), ki srčno skrbijo za 
od 180 do 190 uporabnikov 
v vseh treh občinah. »Naše 
oskrbovalke so res predane, 
skrbne, odgovorne; poleg 
strokovnega znanja jih odli-
kuje predvsem človečnost. 
Znajo se približati uporabni-
kom in njihovim  individual-
nim potrebam. Dejstvo je, da 
čedalje več ljudi želi ostati v 
domačem okolju. S pomo-
čjo na domu pa razbremeni-
jo svojce, ki zaradi službenih 

obveznosti in skrbi za svo-
je starše ali druge sorodnike 
težko usklajujejo vse obve-
znosti in so nemalokrat zelo 
utrujeni in izgoreli.«

Kot je poudarila Pavšičeva, 
zelo dobro sodelujejo z ob-
činami; po zakonu naj bi ob-
čine sofinancirale vsaj polo-
vico stroškov ure pomoči na 
domu, na Jesenicah, v Žirov-
nici in Kranjski Gori pa jih vsaj 
osemdeset odstotkov. Tudi 
tako je pomoč na domu do-
stopnejša za uporabnike.

Vodja pomoči na domu 
Maja Robič in koordinatori-
ca Klara Ravnihar sta pove-
dali, da pomoč na domu or-
ganizirajo v najkrajšem mo-
žnem času, povpraševanja 

je čedalje več, zato so obča-
sno tudi krajše čakalne dobe. 
Uporabniki so zvečine starej-
ši od 65 let, opažajo pa porast 
števila mlajših, ki so kronično 
ali neozdravljivo bolni, imajo 
težave v duševnem zdravju 
... Pogojev za sprejem v dom 
starostnikov ne izpolnjujejo, 
tako je pomoč na domu po-
gosto edina oblika pomoči, ki 
jim ostane. Čedalje več upo-
rabnikov se srečuje tudi s te-
žavami zaradi demence. 

Oskrbovalka že več kot 
četrt stoletja

Ena od socialnih oskrbo-
valk z največ izkušnjami je 
52-letna Jeseničanka Lujka 

Brčinović. Čeprav je po osnov-
ni izobrazbi ekonomska teh-
nica, pa je svoje poslanstvo 
našla v pomoči soljudem. Ni-
koli ni štela, koliko osebam 
je pomagala v več kot če-
trt stoletja službe. Ve pa, da 
svoje delo opravlja zelo rada 
in s srcem. Največ ji pomeni 

Neprecenljiva pomoč na domu
Mojca in Adem Pajić z Jesenic imata diagnozo multipla skleroza. Zadnja tri leta jima pri vsakodnevnem življenju pomagajo srčne 
socialne oskrbovalke Doma dr. Franceta Bergelja Jesenice prek pomoči na domu. »Njihova pomoč je neprecenljiva,« pravita zakonca.

Socialna oskrbovalka Lujka Brčinović pomaga pri osebni  
negi, hranjenju, osnovnemu čiščenju stanovanja, gre v 
trgovino, oskrbovancem pripelje kosilo ... 

Mojca in Adem Pajić z Jesenic sta vesela pomoči 
socialnih oskrbovalk. »Malo poklepetamo, malo se 
pošalimo, smo kot družinica!«

hvaležnost uporabnikov. »Na 
začetku te težje sprejmejo, a 
ko se te navadijo, te ne dajo! 
Saj pridejo slabi dnevi, moji in 
njihovi, ampak niti eno sekun-
do mi ni žal, da sem se odloči-
la za to delo. Ko veš, da si na-
redil nekaj lepega za sočlove-
ka, ko vidiš, da je zadovoljen 
... tega ne odtehta noben de-
nar ...« pravi. 

Direktorica doma Mojca Pa-
všič je ob tem opozorila prav 
na dejstvo, da je poklic soci-
alnih oskrbovalk premalo ce-
njen in preslabo plačan. Žal se 
odgovorni v državi tega ne za-
vedajo dovolj. Socialna oskr-
ba na domu je po njenih be-
sedah zelo pomembna oblika 
pomoči, ki nadomešča insti-
tucionalno varstvo in omogo-
ča uporabnikom, da čim dlje 
ostanejo v domačem okolju, 
ohranijo samostojnost in za-
sebnost. V jeseniškem domu 
spremljajo potrebe uporab-
nikov in razmišljajo tudi o do-
datnih storitvah v okviru soci-
alnega servisa ter razvoju no-
vih storitev, ki bodo omogo-
čale čim daljše in kakovostno 
življenje v domačem okolju. 
Posebej pa so veseli, da so 
uporabniki zelo zadovoljni s 
storitvijo, kar kaže tudi vsako-
letna anketa.

Ulica Staneta Bokala 4 , 4270 Jesenice
T: 04/5834 100,  F: 04/5834 120, E: dufbj@siol.net

www.dom-jesenice.si
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Janez Kuhar

V Galeriji Pe-
trovčeve 
hiše v Cer-
kljah bo do 
petka, 13. 

septembra, na ogled prva sa-
mostojna razstava zbiratelja 
starih fotografij Francija Be-
lšaka iz Dvorij pri Cerkljah. 

Na ogled je 126 starih foto-
grafij, ki so razdeljene v več 
tematskih sklopov. Slike za 
razstavo je zbiral dvajset let, 
nekaj pa jih je dobil od prija-
teljev in znancev. 

Razstava se začne z naj-
starejšo sliko Cerkelj iz leta 
1899, več fotografij Cerkelj 
pa je tudi iz obdobja 1930–
1940. Zanimive so stare fo-
tografije predstavitve dejav-
nosti kmetov in obrtnikov, 
med njimi je tudi fotografi-
ja o razstavi živine ob nek-
danjem šolskem igrišču iz 
leta 1956. Fotografije pred-
stavljajo tudi šolske športne 
aktivnosti med letoma 1955 
in 1960 in dejavnost AMD 
Cerklje, pri tem je zanimi-
va fotografija iz leta 1954, 
ki prikazuje motorne dirke 
skozi Cerklje. Več fotogra-
fij predstavlja delo v opekar-
ni v Češnjevku med letoma 

1948 in 1959. Zanimiva je 
fotografija Vovkovega ata 
Toneta iz leta 1960, ki pri-
kazuje, kako pred gostilno 
Zupin – Milhar v Gradu, ki 
je danes ni več, kuje konja. 
Posebno mesto je Franci Be-
lšak namenil začetku obra-
tovanja žičnice na Krvavec 
avgusta 1958. leta in razvo-
ju Krvavca. Na sliki iz leta 

1959 je edini še živeči žični-
čar in strojnik Peter Slatnar 
iz Cerkelj. Na ogled sta tudi 
fotografiji prvega doma na 
Krvavcu iz leta 1925 in ka-
pelica, ki je bila izdelana po 
načrtih Jožeta Plečnika leta 
1926. Slika iz leta 1957 pri-
kazuje pletenje vencev na 
Zgornjem Brniku, zanimiva 

je fotografija zaloške cerkve 
iz leta 1902. Na šestih izbra-
nih fotografijah je na ogled 
odkritje spomenika Davori-
nu Jenku 17. oktobra 1954. 
leta v središču Cerkelj ter 
gradnja nadstreška pri glav-
nem vhodu v župnijsko cer-
kev iz leta 1952.

Zbiratelj starih 
fotografij
Franci Belšak na razstavi v Cerkljah 
predstavlja 126 starih fotografij, 
najstarejša je iz leta 1899.

Franci Belšak predstavlja 126 starih fotografij.

Dirke motoristov skozi Cerklje leta 1954

Razstava je na ogled od 
ponedeljka do srede od 
8. do 19. ure, v četrtek in 
petek pa od 8. do 16. ure.

Gmotni položaj upokojencev se je lani v primerjavi z letom 
prej nekoliko popravil. Pokojnine so se lani zvišale dvakrat, 
najprej za 2,2 in nato še za 1,1 odstotka. Povprečna mesečna 
bruto starostna pokojnina je bila tako lani za 3,1 odstotka višja 
kot leto prej in je bila realno v primerjavi s predhodnim letom 
višja za 1,4 odstotka. Letni porast pokojnin je bil lani najvišji v 
zadnjih desetih letih, sicer pa so se pokojnine v tem obdobju 
trikrat tudi znižale. Povprečna neto starostna pokojnina je lani 
znašala 639 evrov (pri moških 648 evrov in pri ženskah 630 
evrov) in je predstavljala 58,5 odstotka povprečno neto plače, 
še pred desetimi leti je znašala približno dve tretjini plače.

Pokojnina lani 58,5 odstotka plače
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju omogoča 
zavarovancem, ki so vključeni v obvezno zavarovanje s polnim 
delovnim oziroma zavarovalnim časom in izpolnijo pogoje za 
pridobitev predčasne ali starostne pokojnine, izplačilo 20 odstot-
kov pokojnine, do katere bi bili sicer upravičeni na dan možne 
upokojitve. V letu 2013 je to možnost uveljavilo 11 zavarovan-
cev, leto kasneje več kot tisoč, predlani povprečno 6460, lani 
povprečno 7543, ob koncu lanskega leta pa že 8748. Med zava-
rovanci, ki ob plači prejemajo še del pokojnine, je več moških 
kot žensk. Del pokojnine prejemajo do prenehanja obveznega 
zavarovanja s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom.

Vse več izplačil dela pokojnine
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Samo iz najokusnejšega domačega mesa, 
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin),
brez umetnih barvil in brez alergenov.

MESNICE ČADEŽ: Kranj, Koroška cesta 26 | Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež 
Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 6 | Škofja Loka, SPAR partner Čadež (v pritličju NAME). 
Naše mesnine lahko kupite v trgovinah SPAR, Mercator, E.Leclerc in v vseh bolje založenih trgovinah po Sloveniji.

www.mesarstvo-cadez.si

Kdo ne pozna Aljane Pri-
možič, njenih duhovitih ka-
rikatur, ki v medijih na svo-
jevrsten način opozarjajo 
na „zadrege“ naše družbe?  
V začetku julija je pobegni-
la v penzijo, a ni skrbi: kdor 
se rodi s čopičem (in vražič-
ki) v glavi, z njimi tudi odi-
de s tega sveta, zato se nam 
obeta še veliko Aljaninih 
humornih prebliskov. 

Sveža upokojenka si je vze-
la nekaj dni zase in se odpra-
vila v Terme Šmarješke To-
plice, za družbo pa je vzela 
s sabo še svakinjo Marijo Po-
točnik. Za dami so strokov-
njaki v Krkinih termah pripra-
vili preventivni program Za 
zdrava zrela leta, ki je vklju-
čeval veliko gibanja, masažo, 
sprostitveno kopel, zdravo 
prehrano, ugotavljanje me-
tabolne starosti in strokovne 
nasvete, kako ohraniti zdrav-
je in mladostnost. 

„Spoznala sem, da sem 
ga kar dobro lomila“

»Prepričana sem bila, da 
živim dokaj zdravo, da pri-
merno skrbim za svoje telo 
in duha, a sem v Šmarjeških 
Toplicah ugotovila, da bom 
morala marsikaj spremeni-
ti, če želim vsaj še za nekaj let 
ohraniti svoje zdravje. V teo-
riji vse obvladam, v praksi pa 
sem ga kar dobro lomila, ko 
sem izpuščala obroke, niko-
li zajtrkovala, v najboljši veri 
sem se izogibala tudi večer-
jam. Ko so se nakopičili kilo-
grami, sem jih ‘napadla‘ s pri-
silnim postom. Do slabosti in 
bistveno premalo časa sem 
namenjala primernemu gi-
banju,« je iskrena ‘prebujena‘ 
Aljana. Stresen način življe-
nja, ure in ure sedenja v pri-
silni drži in neredno prehra-
njevanje so namreč že urezali 

posledice v njeno počutje in 
zdravje.

Umetnost in duhovitost 
ji je bila položena v 
zibko, a pot je bila vse 
prej kot lahka

Aljana je bila v mladosti 
kar dobra športnica. »Plava-
nje mi je najbolj sedlo,« pri-
poveduje. Umetnost pa ji 
je bila položena že v zibel-
ko. Mama Sonja Primožič je 
bila akademska slikarka, oče 
Atanas Velčevski pa akadem-
ski kipar. Čeprav je bilo njeno 
otroštvo močno povezano z 
vonjem po slikarski barvi, 
čopičih, platnih in se je tudi 
Aljana po končani srednji 
oblikovni šoli vpisala na Aka-
demijo za likovno umetnost 
v Ljubljani, so bili njeni ume-
tniški začetki precej nesamo-
zavestni. »Dva letnika sem 
naredila, menda sem bila 

zelo obetavna, profesor Ga-
brijel Stupica me je že takrat 
usmerjal v karikaturo, potem 
pa sem zanosila in moja aka-
demska izobrazba je splava-
la po vodi. Kljub temu sem 
ostala zvesta risanju.“

Prvi kruh si je služila na Go-
renjskem glasu z risanjem 
stripov. A ves čas jo je vleklo 
k karikaturi. Prvo karikaturo 
je poslala takratnemu direk-
torju Primorskih novic Dra-
gu Misleju – Mefu. »Da bo 
sramota čimbolj daleč,« se 
šali Aljana, »a je bil zelo za-
dovoljen!«

Potem so jo naenkrat 
vsi hoteli

Potem se je Aljani od-
prlo, vsi so jo hoteli. Šalji-
ve podobe je risala praktič-
no dan in noč, objavljala v 
Slovencu, Slovenskih novi-
cah, v Oni, Delu, v Delavski 

enotnosti, Pavlihi, v revijah 
Delničar, Moj mali svet, v 
Kmečkem glasu, Financah, 

Gospodarskem vestniku, 
Gorenjskem glasu, Kranj-
čanki, Kranjskem glasu in še 
bi lahko naštevali, toda »za 
denar se nisem znala niko-
li zmeniti. Ker sem sama skr-
bela za dve hčerki, me je bilo 
pogosto strah, kako bo, če se 
mi kaj zgodi.  Svobodnjakar-
stvo ni bilo zame, zato sem 
se redno zaposlila najprej pri 
časopisu Slovenec, na koncu 
v uredništvu Slovenskih no-
vic,« pripoveduje umetniška 
ikona, ki je bila leta 2005 celo 
med nominirankami za Slo-
venko leta.

Ko se srečata dva  
iste vrste …

Nikoli ni imela težav z ide-
jami za karikature, ko pa je 
leta 1997 v življenje Aljane 
Primožič stopil še duhoviti 
aforist Milan Fridauer – Fre-
di, je meja njene ustvarjalno-
sti dosegla nebo. Dal ji je kri-
la ... Umetniški par se never-
jetno dobro dopolnjuje pri 
razvijanju idej.

Čeprav se počuti mlajša, 
bo treba ob prehodu 
v penzijo marsikaj 
spremeniti

Aljana, sicer mladostna in 
polna energije, je že vedela, 
koliko je ura, ko ji je strokov-
njakinja v Termah Šmarješke 
Toplice predstavila rezultate 
meritev. 

Obe z Marijo sta se odločili, 
da bosta upoštevali vsa navo-
dila.  »Bo kar šlo, samo malo 
bo treba spremeniti življenj-
ske navade!«

Svoj in Marijin oddih v 
Šmarjeških Toplicah je kako-
pak še slikoviteje opisala s po-
sebno priložnostno karikatu-
ro, ki pove več kot tisoč be-
sed. Uokvirjena bo deležna 
posebnega mesta v Termah 
Šmarješke Toplice. 

»Kar dobro sem ga lomila«
V Termah Šmarješke Toplice karikaturistki Aljani življenje postavili na glavo

Karikatura pove več kot tisoč besed - Aljana o dobrodejnosti programa  
'Za zdrava zrela leta' v  Termah Šmarješke Toplice. 

Aljana Primožič

Za zdrava zrela leta
Prisluhnite svojemu telesu in pravočasno
poskrbite, da boste ohranili mladostnost.

08 20 50 300
booking@terme-krka.eu

www.terme-krka.si

Odličen program, bogata 
vsebina in ugodna cena.

Terme Šmarješke Toplice
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Igor Kavčič

Kranj – Nova sezona v Pre-
šernovem gledališču obe-
ta veliko, saj že bežen pog-
led v repertoarno knjižico 
vabi k temeljitejšemu bra-
nju – kaj branju, k zagoto-
vitvi abonmajskega sedeža. 
Sezona bo v znamenju slo-
venske dramatike. Kar šti-
ri uprizoritve v gledališču 
pripravljajo na podlagi bese-
dil slovenskih avtorjev, dveh 
napisanih po naročilu, bese-
dila večkrat nagrajenega av-
torja, prihodnje leto spomla-
di pa nas čaka še vrhunec – 
najstarejše slovensko dram-
sko besedilo.

Še dobrih deset dni je do 
prve premiere, drame z nas-
lovom Rajzefiber, ki jo je 
za Prešernovo gledališče 
napisal pisatelj in filmski 

režiser Goran Vojnović. Gre 
za koprodukcijo s SLG Ce-
lje, predstavo pa režira hr-
vaška režiserka Anica To-
mić. Tematika se dotika mi-
gracij, fokus bo sicer usmer-
jen na Slovence, ki odhaja-
jo v tujino, hkrati pa drama 
predstavlja problem strahov 
pred srečanjem z nekim tu-
jim svetom. »Avtor v bese-
dilu preverja meje osebne 
identitete in predsodkov, ki 
jih imamo do drugačnih,« 
o besedilu med drugim raz-
mišlja režiserka. 

Naslednja premiera bo 
sledila 11. oktobra. Družin-
sko dramo Strahovi Henri-
ka Ibsna režira Igor Vuk 
Torbica, ki se je pred tre-
mi leti v Kranju že uspešno 
predstavil z Nušićevo Žalu-
jočo družino. »Besedilo je 
zelo kontemplativno, veliko 

je govora, na prvih je zato 
poudarek na več akcije. Radi 
bi se približali strukturi tri-
lerja,« je junija o postavlja-
nju igre Strahovi razmišljal 
režiser. Tretja premiera bo 
monodrama Večja od vseh, 
s katero je bil na lanskem 
Tednu slovenske drame av-
tor Rok Vilčnik nominiran 
za Grumovo nagrado. Avtor 
si je za osnovo vzel zgodbo o 
Piki Nogavički, ki se kot od-
rasla oseba sooča z aktualni-
mi problemi v družbi in sve-
tu, z vlogo se bo spoprijela 
Vesna Slapar. 

Režiserka in igralka Neda 
R. Bric piše besedilo o Fran-
cetu Prešernu, katerega 170. 
obletnico smrti smo beležili 
lani. Besedilo bo prepleteno s 
poezijo, v kontekstu predsta-
ve pa bo razkrila tudi nekate-
re še neodkrite plasti njego-
vega življenja. Premiera bo 
3. decembra. Vznemirja tudi 
pričakovanje na zadnji pro-
jekt v sezoni Škofjeloški pasi-
jon patra Romualda (Lovren-
ca Marušiča). To ne bo kon-
vencionalni pasijon, ki se na 
pet let odvija v Škofji Loki, saj 
ga bo režiral Jernej Lorenci.

Najprej Rajzefiber 
S premiero drame Rajzefiber Gorana Vojnovića 
v režiji Anice Tomić bodo 14. septembra v 
Prešernovem gledališču odprli sezono 2019/2020. 

V novo sezono: ob Marinki Poštrak in Mirjam Drnovšček 
iz Prešernovega gledališča dramaturginja Jelena Kovačić 
Solarić ter režiserja Igor Vuk Torbica in Anica Tomić 

Igor Kavčič

Spodnji Brnik – Slikoviti grad, 
ki ga je v danes romunskem 
mestu Hunedoara dal zgra-
diti tudi med Slovenci znan 
ogrski kralj Matija Korvin (ži-
vel je v 15. stoletju), je konec 
avgusta za ducat dni gostil 
razstavo slik Lojzeta Kalin-
ška s Spodnjega Brnika. Kot 
sam pravi, sta z Romunijo že 
dolgoletna prijatelja, saj tja 
skorajda vsako leto odhaja na 
štirinajstdnevno likovno ko-
lonijo, v okviru katere je tudi 
pripravil tokratno razstavo. 
»Leta 2003 sem se prvič ude-
ležil likovne kolonije Funda-
cije Inter-Art v mestu Aiud, 
na katero vsako leto v drugi 
polovici avgusta pride okrog 
štirideset umetnikov iz dvaj-
setih držav,« pojasnjuje Loj-
ze Kalinšek, ki se v okviru 
fundacije udeležuje še neka-
terih umetniških druženj po 
svetu, na primer na Haitiju, v 

preteklosti pa je tudi že slikal 
na kolonijah na Kitajskem, v 
Egiptu, Turčiji, Iranu ... 

Od kraja, kjer poteka ome-
njena kolonija, v kakih sto 
kilometrov oddaljeni Hune-
doari, vsako leto v tem času 
osrednjo galerijo na Korvi-
novem gradu ponudijo iz-
branemu umetniku. Tako 

so pred dvema letoma k raz-
stavljanju povabili slikarja s 
Spodnjega Brnika.

Kalinšek je tokrat s seboj 
na razstavo popeljal 32 del, 
od tega 14 slik na papirju in 
18 platen. »Tematsko me že 
dolgo zanimajo mitološke 
vsebine, za tokratno razsta-
vo pa sem izbral dela iz raz-
ličnih ciklov zadnjih let. Sli-
ke na papirju, ki sem jih de-
loma umestil na stene, de-
loma na slikarska stojala, 
sem prvič predstavil že ju-
nija v Muzeju Hercegovine 
v Trebinju,« pove sogovor-
nik, ki je razstavil še platna 
z naslovi Ugrabitev Evrope, 
Adam in Eva, Helena iz Tro-
je … Kot je zapisala umetno-
stna zgodovinarka Anca Sas, 
ki je razstavo kurirala, slikar 
mitološke prizore uporablja, 
da bi opisal sodobno družbe-
no stvarnost. »Kot sredstvo 

za prikaz posamezne teme 
je Lojze Kalinšek uporabil 
žensko, ki je skrivnostna, 
kot je skrivnostna tudi tema-
tika življenja in smrti.« 

V svojih delih je Lojze Ka-
linšek tako zgodovinski kot 
aktualen. »Vsa ta antična in 
druga mitološka vsebina se 
odvija tudi danes in vsak dan 
– v medsebojnih odnosih, v 
političnem preigravanju, 
tekmovanju kdo bo koga,« 
je prepričan sogovornik, ki 
se je medtem, kot pove v du-
hovitem tonu, že vrnil na za-
časno delo v Slovenijo. Kolo-
nije so namreč v glavnem re-
zervirane za poletni čas, ko 
ustvari tudi svoja najboljša 
dela, v teh dneh pa je spet 
stopil med učence Osnov-
ne šole Mengeš, kjer pouču-
je likovno vzgojo, kot men-
tor pa vodi tudi Likovno dru-
štvo Mengeš.

Z Brnika v Korvinov grad
Anatomija mitologije je bil naslov razstave slik Lojzeta Kalinška na Korvinovem gradu v Hunedoari.

Lojze Kalinšek (tretji z leve) na svoji slikarski razstavi v družbi soudeležencev letošnje 
kolonije Inter – art v mestu Aiud v Romuniji / Foto: arhiv Lojzeta Kalinška

Anatomija mitologije v Korvinovem gradu v Hunedoari 
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MEMORIAL JERNEJA GORTNARJA

MEDNARODNI ŽENSKI KOŠARKARSKI
 TURNIR KRANJ 2019 

EVERYTHING IN PLACE
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Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi slo-
venski nogometni ligi Tele-
kom so konec tedna odigrali 
tekme 8. kroga. Začeli so ga 
triglavani, ki so gostovali v Ši-
ški pri Bravu. Kranjčani so 
bili že petič zapored poraže-
ni. Izgubili so z 1:0, za name-
ček pa tekmo končali s kar tre-
mi igralci manj, saj jim je sod-
nik pokazal tri rdeče kartone.

Izgubili so tudi nogometa-
ši Domžal. Pred domačimi 
navijači jih je premagal Ma-
ribor z 0:1. Na lestvici vodi 
Aluminij, Triglav je osmi, 
Domžale pa zadnje, desete. 
Zaradi nastopa reprezentan-
ce sledi premor, z igranjem 
tekem 9. kroga se bo prven-
stvo nadaljevalo 13., 14. in 15. 
septembra. 

Tekme 6. kroga so odi-
grali nogometaši v drugi 

slovenski nogometni ligi. 
Roltek Dob je doma visoko 
izgubil z Nafto 1903. Bilo je 
1:7. Nogometaši Kalcer Ra-
domlje so premagali Koro-
ško Dravograd (6:1) in osta-
jajo vodilni na lestvici, Rol-
tek Dob je trinajsti. V tret-
ji slovenski nogometni ligi 
zahod so odigrali tekme 3. 
kroga. Rezultati gorenjskih 
ekip: Sava Kranj – Elta Izo-
la 3:0, Žiri – Brinje Grosu-
plje 1:2, Tinex Šenčur – Ko-
čevje 5:0 in Adria – Bled 
Hirter 1:2.  

S tekmovalno sezono 
2019–2020 so začeli tudi v 
gorenjski nogometni ligi. 
Rezultati: SIJ Acroni Jese-
nice – Velesovo 0:3, Visoko 
– Bitnje dobrozasenci.si 4:1, 
Šobec Lesce – Niko Železni-
ki 7:0, Britof – Polet 2:1, Za-
rica Kranj – Škofja Loka 0:4 
in Bohinj – Preddvor 4:0.

Peti zaporedni poraz
Nogometaši Triglava so izgubili še z Bravom.

Bled – Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je že odpo-
toval nazaj v Združene države Amerike, kjer bo v ligi NHL 
nastopal v svoji 14. sezoni. Še pred odhodom čez lužo sta v 
soboto skupaj s poslovnežem Jocem Pečečnikom na Bledu 
šestič organizirala tradicionalni dobrodelni golfski turnir, ki 
je sicer potekal že deveto leto zapored. Na licitaciji so bili 
predmeti številnih znanih slovenskih športnikov, izkupiček 
dogodka pa je bil rekorden. Zbrali so kar 239.757 evrov in ob-
čutno presegli lanski rekord 164 tisoč evrov. Letošnja sredstva 
bodo namenili pediatričnemu oddelku Bolnišnice Jesenice in 
ustanovi Rdeča žoga za obnovo mladinskega doma.

Rekordni izkupiček golfskega turnirja s Kopitarjem

Kranj – Telovadec Sašo Bertoncelj je zmagal na tekmi svetov-
nega pokala v športni gimnastiki v Mersinu v Turčiji. Najboljši 
je bil na konju z ročaji in tako dosegel novo zmago na tekmah 
najvišjega ranga. V domačo Gorenjo vas pri Retečah se vrača 
z nasmeškom na obrazu, zadovoljen, da je naredil dve dobri 
vaji. To je bil zanj po daljšem času zaradi zdravstvenih težav 
prvi nastop. Dokazal je, da je tako fizično kot psihično dobro 
pripravljen za nadaljevanje. Bliža se tudi svetovno prvenstvo 
v športni gimnastiki, ki bo oktobra v Stuttgartu v Nemčiji.

Sašo Bertoncelj na najvišji stopnički

Maja Bertoncelj

Kranj – Znani so četrtfinalni 
pari hokejskega Pokala Slo-
venije 2019. Žreb pete iz-
vedbe tekmovanja za pokal-
no lovoriko je v soorganiza-
ciji Hokejske zveze Sloveni-
je, Mestne občine Kranj in 
Hokejskega kluba Triglav 
Kranj v gorenjski prestolni-
ci potekal v petek.

Od jutri do sobote se bodo 
za naslov letošnjega pokal-
nega zmagovalca pomeri-
li HDD Sij Acroni Jesenice, 
HK SŽ Olimpija, HK Slavi-
ja Junior, HK Triglav Kranj, 
HK True Celje, HDK Ma-
ribor in HD Hidria Jese-
nice. Kot prvi bodo palice 

prekrižali hokejisti Slavije in 
Celja (sreda, 4. septembra, 
ob 17.30), istega dne na ve-
černi tekmi (ob 20.30) pa še 
HDD Sij Acroni Jesenice in 
HDK Maribor. Drugi dan če-
trtfinalnih bojev bo v četrtek, 
5. septembra. Med seboj se 
bodo pomerili prvaki iz Tivo-
lija ter mlada jeseniška eki-
pa (ob 19. uri). Gostitelj po-
kalnega tekmovanja, kranj-
ski Triglav, bo v tem delu 
tekmovanja prost.

Polfinalni tekmi bosta v 
petek, 6. septembra: prva ob 
17.30 in druga ob 20.30, fi-
nale pa bo v soboto, 7. sep-
tembra, ob 20. uri, ko bo 
znano, kdo bo dobil pokalno 
lovoriko za leto 2019.

Hokejisti za pokalno lovoriko
V Kranju bo od 4. do 7. septembra potekal Pokal Slovenije v hokeju.

Razplet žreba za pokalno lovoriko sta si ogledala tudi 
Gorazd Drinovec, športni direktor HK Triglav Kranj, in Anže 
Pogačar, predsednik HDD Sij Acroni Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Zbor za biatlon 
na Smučarski zvezi Sloveni-
je je 23. avgusta dobil novega 
predsednika. To je Blaž Re-
pinc. Nasledil je Marka Do-
lenca, ki je spomladi odsto-
pil s te funkcije, majska seja 
pa ni dala predsednika, saj 
so jo preložili. 

Glavna težava hobotnica

Poleg Repinca je bil tak-
rat kandidat še Janez Vodi-
čar. Tokrat, tri mesece kas-
neje, je za funkcijo predse-
dnika ob Repincu kandidi-

ral Srečo Barbič, predsednik 
TSK Triglav, ki pa je sejo boj-
kotiral, tako kot tudi pred-
stavniki TSK Triglav, SK 
Ihan in SK Brdo, torej treh 
klubov, ki imajo največ re-
prezentantov. Zakaj, so po-
jasnili na četrtkovi novinar-
ski konferenci. Kot pravi-
jo, so bili izigrani. Dodajajo, 
da je bilo po dogovorjenem 

odstopu Vodičarja od kan-
didature, katere podporni-
ki so bili, in Repinca dogo-
vorjeno, da predlagajo nove-
ga, sprejemljivega kandida-
ta, ki da bo edini. Kandidat 
je bil nato Barbič, ki je Zbor 
za biatlon pred petimi leti že 
vodil, nato pa je kandidatu-
ro vložil tudi Repinc. Od do-
govora tako ni bilo nič. »Na 
podlagi stanja se je skupi-
na klubov odločila za bojkot 
volitev, saj jim nismo žele-
li dati legitimnosti, ker smo 
bili v celoti izigrani,« je de-
jal Srečo Barbič in poudaril, 
da je po njihovem mnenju 

glavna težava, farsa teh vo-
litev v dejstvu, da slovenski 
biatlon že dolgo časa obvla-
duje hobotnica, ki ji ni mar 
za šport, temveč za lastni do-
biček: »S pridobitvijo svetov-
nega prvenstva (Pokljuka ga 
bo gostila leta 2021, op. p.) 
se je ta koncept samo še po-
večal. Bistvo tega je v tem, 
da se gre, kdo bo obvladoval 

finance, ne kdo bo tekmova-
nje podvrgel športu. Bo prev-
ladala transparentnost ali pa 
bomo postali cona somraka 
posameznika?« Kot pravi, je 
glava hobotnice podjetje SI 
Sport s sedežem v Šenčur-
ju v povezavi s ŠD Pokljuka. 

In njihovi naslednji ko-
raki? »Zahtevamo takojšen 
odstop predsednika Zbora 
za biatlon iz etičnih in mo-
ralnih načel, skladno z na-
čeli etičnega kodeksa SZS. 
Slovenski biatlon je na naj-
nižji točki v svoji zgodovi-
ni in vsako podaljševanje ta-
kega dela bo imelo še hude 
posledice. Ocenjujemo, da 
je Repinc le krinka v rokah 
že omenjene hobotnice. Od 
SZS kot nosilke tekem priča-
kujemo, da se prekinejo vse 
aktivnosti v zvezi z njihovo 
izpeljavo z akterji te hobot-
nice, da pripravi in uredi sis-
tem organizacije tekem sve-
tovnega pokala in svetovne-
ga prvenstva na način in ob-
seg, ki bo v dobro in korist 
zveze in panoge s pogledom 
predvsem na šport. Vse, kar 
sledi, je odvisno predvsem 
od smučarske zveze in nje-
ne pripravljenosti, da uredi 

zadeve. Če se bo zgodba na-
daljevala v tej smeri, bomo 
zadevo prisiljeni predati 
ustanovam, komisijam, ura-
dom, ki so za to pristojni. Od 
tukaj naprej je na vrsti prav-
na država. Naša želja je v prvi 
vrsti se pogovarjati, a sogo-
vornika na drugi strani ni-
mamo,« je med drugim še 
povedal Barbič. Ne izpodbi-
ja sicer pravno-formalne iz-
peljave volitev, v ospredje 
pa postavlja etično-moralno 
vprašanje.

Repinc po ustaljeni poti

Kdo je novi predsednik 
Zbora za biatlon z manda-
tom do konca leta 2022? 
Blaž Repinc prihaja z La-
škega Rovta v bohinjski ob-
čini. Po izobrazbi je prav-
nik. Do sedaj je deloval kot 
predsednik in podpredse-
dnik bohinjskega smučar-
skega društva, zato pravi, da 
dobro pozna potrebe in teža-
ve klubov. V biatlonu je nje-
gova hči, sam pa je navdu-
šen rekreativec. »Program 
je nadaljevanje in nadgra-
dnja dosedanjega programa 
v mandatu Marka Dolenca, 
v katerem sem bil podpred-
sednik. Najprej se želim po-
drobno seznaniti s stanjem v 
panogi, izvedeti, kaj je do se-
daj delovalo dobro in je treba 
ohraniti in kaj bi bilo dobro 
spremeniti. Predvsem si pa 
želim še naprej prizadevati 
za nadaljnji razvoj biatlona 
v Sloveniji. Mislim, da se za 
njegovo prihodnost biatlo-
na ni bati,« je dan po izvoli-
tvi pojasnil Blaž Repinc. Za 
komentar na izrečene očitke 
nam ga ni uspelo priklicati.

Spor v biatlonskih vrstah
Za novega predsednika Zbora za biatlon je bil izvoljen Blaž Repinc, protikandidat Srečo Barbič, ki je 
volilno sejo bojkotiral, pa pravi, da so bili izigrani in da slovenski biatlon obvladuje hobotnica.

Blaž Repinc / Foto: Gorazd Kavčič

Tudi predstavnika dveh gorenjskih klubov: Srečo Barbič, 
predsednik TSK Triglav (levo), in Matjaž Pavovec, 
predsednik SK Ihan, sta kritična do dogajanja v slovenskem 
biatlonu. / Foto: Maja Bertoncelj
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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

Orientacija na kolesarskih potovanjih

Jelena Justin

Naš tokratni izlet nas bo 
vodil v bližino kaninskega, 
natančneje na Veliko Bavho 
/ Monte Robon, ki leži sever-
no od Male in Velike Černel-
ske špice. Vršni del vzpona 
poteka po nemarkirani, a do-
kaj lahko vodljivi stezici po 
izrazitem kraškem svetu, ki 
je kot labirint prepreden s 
številnimi luknjami, brezni, 
škrapljami in žlebiči. Raz-
gled z vrha je pa en sam AH 
in OH.

Zapeljemo se proti Rate-
čam in nadaljujemo proti 
Trbižu, kjer zavijemo levo v 
smeri Bovca in Nevejskega 

sedla. Ob Rabeljskem jezeru 
zavijemo desno in nadaljuje-
mo do Nevejskega sedla. Tik 
pred sedlom, ko se začne ces-
ta spuščati, na levi strani opa-
zimo gozdno cesto. Do sem 
se bomo vrnili peš, saj se tu-
kaj začne naš vzpon. Primer-
nega mesta za parkirati ni, 
zato se zapeljemo nižje proti 
sedlu in na primernem mes-
tu parkiramo. Predlagam ve-
liko parkirišče na levi strani, 
saj bomo na to parkirišče ob 
vrnitvi sestopili. 

Po asfaltirani cesti se vrne-
mo do začetka prej omenje-
ne gozdne ceste, kjer se za-
čenja naša pot št. 637. Po ne-
kaj minutah se pot odcepi 

desno in začne strmo vzpe-
njati po stopnicah. Malce viš-
je se nam začne odpirati raz-
gled na Zahodne Julijce, pot 
se položi. Nadaljujemo preč-
no skozi gozd. Zmernemu 
vzponu sledi celo nekaj kraj-
ših spustov. Razgledna pot, 
navdušujoča, poteka po trasi 
nekdanje vojaške mulatjere. 
Približamo se vznožju strme 
stene Velike Bavhe, kjer pot 
zavije desno in se vzpne čez 
krajše melišče. Pot nas po 
kratkem prečenju pripelje 
na rob hudourniške grape, 
po robu katerega se povzpne-
mo po ustja grape. In tukaj? 
Kot bi vstopili skozi vrata, saj 
se pred nami odpre idilična 

visokogorska krnica. Skozi 
krnico se sprehodimo mal-
ce bolj v desno, kjer se prik-
ljučimo poti št. 636, po kate-
ri bomo nato sestopili. Sledi-
mo poti, ki se v okljukih vije 
čez strmino pred nami in nas 
pripelje na sedlo Vrh Laških 
brežičev / Sella Robon, kjer 
je informativna tabla z mizo 
in dvema stoloma. S sed-
la nadaljujemo levo po lepo 
sledljivi, a nemarkirani poti, 
ki se prečno vzpne čez str-
mo pobočje, nato pa se po-
loži. Gremo mimo vojaških 
ostalin po široki umetni po-
lici, nato pa sledi le še kratek 
vzpon in že smo pri speleo-
loškem bivaku Modonutti – 
Savoi. Od bivaka nadaljuje-
mo levo, pot je lahko sledlji-
va. Prečno se povzpnemo po 
izpostavljeni polici, kjer za-
vijemo desno v škrbino, sko-
zi katero nas vodijo kamni-
te stopnice. Joj, če bi te skale 
znale govoriti, kakšno grozo 
vojnih dni bi lahko povedale! 
Višje se pot položi, a orien-
tacijsko postane težja, saj je 
pred nami kraški svet – svet 
številnih brezen in škrapelj. 
K sreči nam pomagajo števil-
ni možici. Pot se obrača bolj 
v desno, gre mimo manjših 
brezen. Tik pod vrhom je ve-
liko brezno, mimo katerega 
gremo čez ogromno skalo, ki 
jo je treba preplezati ali obho-
diti. Ko smo na drugi strani, 
nas do vrha loči le še nekaj 
minut lahkotne hoje. 

Z vrha se odpre lep pog-
led na Kaninsko pogorje, na 
osrčje Zahodnih Julijcev, ko 
pogledamo proti Sloveniji, 
pa se pogled ustavi na Man-
gartu, Jalovcu in mogočni 
Loški steni. 

Do sedla sestopimo po 
poti vzpona, nato pa sesto-
pimo v krnico, kjer nadalju-
jemo levo, po poti št. 636. 
Sledi 150 višinskih metrov 
vzpona na neizrazit preval, 
na drugi strani katerega je iz-
jemno lepo ohranjena voja-
ška mulatjera čez planotast 
kraški svet. Idilično! Na raz-
potju zavijemo ostro desno 

navzdol proti Nevejskemu 
sedlu. Sledimo razgledni 
mulatjeri, ki po razglednem 
svetu zavije v gozd in prijet-
no zavijuga navzdol, mimo 
ostankov kasarne Poviz. Ko 
dosežemo gozd, se pot hit-
ro in strmo spušča, mimo 
še enega vojaškega objekta. 
Hitro dosežemo zaključek 
smučišča, ga prečimo in v 
nekaj minutah smo pri svo-
jem jeklenem konjičku. 

Nadmorska višina: 1980 m
Višinska razlika: 850 m
Trajanje: 5 ur in 30 minut
Zahtevnost:  

Planinski izlet: Monte Robon / Velika Bavha (1980 m n. m.)

Opomin krvave preteklosti
Srce zaboli, ko hodiš po Julijskih Alpah in zreš v neme, a tako glasne ostaline prve svetovne vojne. 
Kraški svet speleoloških znamenitosti.

Speleološki bivak Modonutti – Savoi. Od tukaj naprej je pot 
zahtevna. / Foto: Jelena Justin

Zahteven vzpon po izrazitem kraškem svetu, polnem 
globokih brezen / Foto: Jelena Justin

Vrh Velike Bavhe, v ozadju Rabeljske špice in Mangart / Foto: Jelena Justin

Prejšnji teden smo bili s 
četrto skupino Glasovih ko-
lesarskih popotnikov na iz-
letu ob Blatnem jezeru na 
Madžarskem. Kot vodja nik-
dar nisem bil v dvomih, ali 
smo na pravi poti ali ne, 
čeprav sem zemljevid ali 
navigacijsko napravo pog-
ledal le redko. Jezero je na-
mreč markantna točka, in 
če veš, da se ne smeš odda-
ljiti od njega, je orientaci-
ja lažja. Poleg tega so kole-
sarske poti speljane logič-
no in dobro označene tudi 
v vaseh in mestih. Ob veči-
ni kolesarske poti ob jezeru 
je speljana železnica in tudi 
to je pri orientaciji v pomoč. 
Doma sem se dobro pripra-
vil na pot, kar je za dobro ori-
entacijo nujno. Kljub dob-
ri pripravi pa se včasih za-
radi različnih vzrokov pot 
lahko obrne povsem druga-
če od pričakovanega. Takrat 

je potrebno precej znanja in 
izkušenj, da najdemo pravo 
pot, ki je hkrati varna in ne 
zahteva dodatnih kilome-
trov kolesarjenja. Za te pri-
mere sem si ustvaril nekaj 
pravil, ki vam jih tu zaupam:
  za orientacijo uporabljaj 
markantne točke (reke, hri-
bi, jezera, cerkveni zvoniki) 
in se orientiraj po njih;

	vedno spremljaj smeri 
neba; če ni sonca na nebu, ti 
pomagajo navigacijske na-
prave (Garmin);
	upoštevaj navigacijske 
naprave, vendar ne povsem, 
kajti lahko te zavedejo in 
speljejo na slabo prevozne 
ali prometne poti;
	obvezno uporabljaj tudi 
tiskani zemljevid, s katerim 

imaš boljšo predstavo o pok-
rajini; 
	upoštevaj tudi cestne 
oznake z imeni krajev in 
razdaljami, ki so namenje-
ne kolesarjem – v kolesar-
sko razvitih krajih so dob-
ro organizirane in postavlje-
ne kolesarjem primerno; ta-
blam zaupaj bolj kot naviga-
cijski napravi;
	če si v dilemi, vprašaj do-
mačine, kajti domačini poz-
najo kraj in vedo za najlažje 
poti; pri tem sem sicer pos-
tal previden, kajti domači-
ni večinoma niso kolesar-
ji, zato predlagajo pot, ki jo 
poznajo kot vozniki avtomo-
bilov, ta pa je lahko bolj ne-
varna in manj prijetna za ko-
lesarje; 
	spremljaj situacijo na te-
renu; če na primer pot ni 
prevozna, so na dobro ozna-
čenih poteh označili tudi ob-
voze. 

To je nekaj navodil, do ka-
terih sem prišel na podlagi 
izkušenj na izletih. Včasih 
pa se tudi izgubimo. Tak-
rat skušam ohraniti mirne 
živce. V zvezi s tem sem si 
ustvaril še dve pravili. Prvo 
je, da če se izgubimo, tega 
ne razlagam na glas. Vsak v 
skupini bo imel namreč svoj 
predlog, kakšna je prava pot. 
In drugo: če ugotovim, da se 
mora skupina vrniti nazaj, 
zavijemo v sosednjo ulico 
in se vrnemo po drugi poti, 
čeprav zato naredimo kak-
šen dodaten kilometer. Na ta 
način sopotniki nimajo ob-
čutka, da morajo zaradi sla-
bega vodenja prevoziti doda-
tne kilometre. Če rečeš sku-
pini, naj se obrne in kolesari 
nazaj po isti poti, je za utru-
jene kolesarje to precej mu-
čno in slabo deluje na vzduš-
je v skupini. Preverjeno tudi 
v praksi. 

Ko se ustavimo, na fotografiji v Ličkem Osiku, Matevž takoj 
naveže stik z domačini in vpraša za pravo pot. 
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Kranj – Bogomir Dolenc se 
je letos lotil novega športno-
dobrodelnega projekta, ki ga 
je poimenoval Okrog Slove-
nije 2019 – za male viteze. 
Njegov cilj je namreč zbi-
ranje denarja za ustanovo 
Mali vitez. Gre za posame-
znike, ki so v otroštvu prebo-
leli raka, posledice zdravlje-
nja z operacijami in kemote-
rapijami pa po svoje čutijo še 
danes.

V mislih z njimi bo po ce-
stah, ki so čim bližje meji Slo-
venije, tekel 12 dni, 1200 in 
še nekaj kilometrov, prema-
gal 24 tisoč višinskih metrov. 
Startal je v soboto, 31. avgusta, 
v Črni na Koroškem, kjer bo, 
kot načrtuje, 11. septembra 
tudi končal svojo tekaško pot. 
Že prvi dan je pritekel na Go-
renjsko. Po 92 kilometrih je 
dan zaključil v Kranju, od ko-
der se je v nedeljo zjutraj po-
dal naprej do Kranjske Gore 
in čez Vršič v Bovec. 

S športno-dobrodelnim 
projektom Okrog Slove-
nije 2019 – za male viteze 
se nadaljuje njegova zgod-
ba gibanja za male viteze, 
v kateri je lani uspešno od-
tekel 42 zaporednih dnev-
nih maratonov po različnih 
krajih Slovenije. Kot pravijo 

organizatorji, je tokratni 
projekt eden večjih športno-
dobrodelnih v letu 2019 v 
Sloveniji. Sredstva za male 
viteze zbirajo kot donaci-
je podjetij in organizacij, 
SMS-donacije in prostovolj-
ne prispevke posameznikov.  
Čeprav letošnji projekt še 

zdaleč ni zaključen, Dolenc 
z ekipo že načrtuje njegovo 
nadgradnjo v naslednjem 
letu. Kot napoveduje, se bo 
projekt Okrog Slovenije na-
daljeval z letnico 2020 za 
isti namen, odteči pa na-
merava 2020 kilometrov v 
dvajsetih dneh.

Teče okrog Slovenije
Ekstremni športnik Bogomir Dolenc je v soboto začel teči okrog Slovenije. Športno-dobrodelni projekt 
Okrog Slovenije 2019 – za male viteze načrtuje zaključiti 11. septembra.

Bogomir Dolenc je drugi dan projekta začel v Kranju. Na pot ga je pospremil kranjski 
župan Matjaž Rakovec, v začetnem delu poti pa so ga spremljali tudi mladi nogometaši 
Nogometnega kluba Triglav Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – Ta mesec se začenja 
peta sezona 1. slovenske ma-
lonogometne lige na travi – 
Lige ENA, v kateri bo tek-
movalo 12 ekip iz cele Slove-
nije, kar polovica je pomur-
skih. Slovenska malonogo-
metna zveza je že opravila 
žreb skupin in objavila se-
znam ekip, ki se bodo borile 
za naslov državnega prvaka. 

Med njimi sta tudi dve go-
renjski ekipi, ki bosta igrali 
v dveh različnih skupinah. 

NK Begne – lani so izpad-
li v polfinalu – je v skupini 
C, v kateri se bodo pomeri-
li z ekipo Bubka bar & Go-
far tisk & Gostilna Pension 
Les iz Brežic ter Savinjčani 
FC Pragwald, ki v ligi tek-
mujejo prvič. NK Smola iz 
Radovljice, ki je lani izpa-
dla v četrtfinalu, je v skupi-
ni D, ki jo sestavljata še ŠD 
Trnava iz Savinjske in Gre-
enline Yachts iz Ljubljane. 
Največje presenečenje le-
tošnje sezone je neudelež-
ba prvakov prve sezone in 

aktualnih podprvakov ŠD 
Ribno.

»V skupinskem delu se 
bo igralo po dvokrožnem 
sistemu, vsaka ekipa bo od-
igrala štiri tekme. Iz vsake 
skupine se v izločilne boje 
uvrstita dve najboljši. Eki-
pe lahko izbirajo med tre-
mi sistemi igranja (ligaški, 
domačina, mini turnir) in 
enega izberejo po medse-
bojnem dogovoru znotraj 
posamezne skupine,« je 
pojasnil vodja Lige ENA Si-
mon Detellbach.

Brez prvakov prve sezone
NK Begne in NK Smola sta gorenjski ekipi, ki se bosta potegovali za naslov 
državnega prvaka v novi sezoni lige v malem nogometu na travi. 

Za naslov državnega prvaka se bo potegovala tudi ekipa NK Begne, ki je lani izpadla v 
polfinalu proti ŠD Ribno, ki jih letos ni v konkurenci. / Foto: Alen Žgalin, arhiv lige

Maja Bertoncelj

Predoslje – Triglav tek bo v 
soboto, 7. septembra, že os-
mič odprl vrata v protokolar-
ni park Brdo pri Kranju. 

Udeleženci se bodo lah-
ko preizkusili na petih teka-
ških izzivih, ki potekajo na 
šestih razdaljah. Z organi-
ziranim varstvom za otroke 
tekačev, animacijo in spre-
mljevalnim programom s 
Samuelom Lucasom ter ak-
robatsko skupino Dunking 
Devils pa bo poskrbljeno 
tudi za obiskovalce. Orga-
nizator dogodka je Zavaro-
valnica Triglav, kjer pravijo, 
da si s Triglav tekom priza-
devajo spodbujati širšo jav-
nost k zdravemu in aktivne-
mu življenju. Z donacijami 

za boljšo oskrbo novorojenč-
kov, ki jo na dogodku pre-
dajo vsako leto, pa skrbijo 
tudi za najranljivejše posa-
meznike. Letos bodo v tem 
duhu že tretjič podelili do-
nacijo projektu Slojenčki. S 
pomočjo doniranih sredstev 
bodo vse slovenske porodni-
šnice opremili z aparati, ki 
bodo novorojenčkom v di-
halnih stiskah pomagali do 
prvega vdiha.

Tekaški dogodek z dobrim 
namenom podpirajo tudi 
številni slovenski vrhunski 
športniki – ambasadorji Tri-
glav teka, ki bodo na teku 
tudi letos. Večina jih bo tek-
la v družbi rekreativcev, kar 
bo za slednje dodatna spod-
buda. Prijave so možne še na 
dan dogodka.

Tek z vrhunskimi športniki
V soboto bo na Brdu Triglav tek. Z množico 
rekreativcev bodo tekli tudi vrhunski športniki. 

Kranjska Gora – V soboto, 7. septembra, bo že 41. kolesarski 
Juriš na Vršič. Start bo v središču Kranjske Gore ob 11. uri. 
Dolžina proge je 13,5 kilometra (11 km uradno merjenje časa), 
višinska razlika 801 meter. Organizator je TD Kranjska Gora. 
Cesta iz Kranjske Gore na Vršič bo zaradi dogodka popolnoma 
zaprta od 10.30 do 13.30.

Jurišali bodo na Vršič

info@terme-dobrna.si / www.terme-dobrna.si

Senior oddih v srcu narave
Kraj sprostitve in odličnega počutja, s tradicijo delovanja, ki sega v leto 1403.

Bližina neokrnjene narave nudi obilo priložnosti za aktiven oddih vseh generacij.
Termalna voda z bogato mineralno sestavo, za revitalizacijo in zdravje telesa.

•	080	22	10

Senior oddih
         Velja do 29. 12. 2019

5	x	polpenzion	že	od	205,00	€	na osebo za 5 noči
Brezplačen	prevoz	do	Term	Dobrna	in	nazaj.	Neomejeno	kopanje,

1	x	storitev	za	zdravje,	1	x	storitev	za	dobro	počutje,	...
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Kranj – Kranjsko okrožno so-
dišče je v petek Ljubljančana 
Mustafa Izairija in Dejana 
Savkovića zaradi neupravi-
čene proizvodnje in prome-
ta s prepovedanimi drogami 
obsodilo na zaporni kazni. 
Po oceni sodišča je kranjsko 
tožilstvo prepričljivo dokaza-
lo, da sta obtožena leta 2018 
dobavljala drogo, predvsem 
kokain, očetu in sinu Cani-
ju in Gazmendu Havziuju 
iz Radovljice, ki sta jo nato 
preprodala v Avstrijo. Kot 
se je kasneje izkazalo, je pri 
severnih sosedih drogo od 
Havziujev, ki sta bila soob-
tožena v tej kazenski zadevi, 
navidezno odkupoval tajni 
policijski delavec »Stefan«. 
Havziuja sta svoj del krivde 
priznala na predobravnav-
nem naroku in že prestajata 
kazen petnajst oziroma tri-
deset mesecev zapora. Izairi-
ja, ki je krivdo vztrajno zani-
kal, je zdaj kranjsko sodišče 
obsodilo na leto in deset me-
secev zapora, Savkovića, ki 
se je branil z molkom, pa na 
tri leta zapora. Sodnica Mar-
jeta Dvornik je zaradi pono-
vitvene nevarnosti obema 
podaljšala pripor, v katerem 
sta že skoraj leto dni. Sodba 
ni pravnomočna. 

Tožilstvo je obtožnico zo-
per Izairija, Savkovića in 
Havziuja sestavilo na pod-
lagi kazenske ovadbe, ki 
so jo gorenjski kriminali-
sti vložili po koncu večme-
sečne kriminalistične pre-
iskave, v kateri so uporabi-
li tudi prikrite ukrepe – od 

tajnega policijskega delavca 
do tajnega opazovanja in sle-
denja ter prisluhov telefon-
ski komunikaciji med obto-
ženimi. Čeprav se je po nji-
hovem prijetju septembra 
lani omenjalo, da naj bi ob-
toženi izvajali organizirano 
preprodajo droge po Gorenj-
skem in v Avstriji, se kranj-
sko tožilstvo nazadnje ni od-
ločilo, da bi četverico obto-
žilo delovanja v kriminalni 
združbi. Izairija je tako okro-
žna državna tožilka Nadja 
Gasser obtožila, da je v ob-
dobju med 8. in 14. marcem 
2018 Havziujema prodal sto 
gramov kokaina. Za nadalj-
njo dobavo kokaina in am-
fetamina je nato skrbel Sav-
ković, ki je Havziujema od 

aprila do septembra 2018 
skupno dobavil 796 gra-
mov kokaina in nekaj amfe-
tamina, pri njem pa so v hi-
šni preiskavi policisti zaseg-
li še nekaj dodatnega amfe-
tamina in heroina, piše v ob-
tožnici. 

Tožilka Gasserjeva je v 
končni besedi izpostavila, da 
sta bila tako Izairi kot Savko-
vić najverjetneje dobro vpe-
ta v trgovino z drogo, saj da 
sta razmeroma velike količi-
ne droge Havziujema pris-
krbela v zelo kratkem času. 
»Zbrani prisluhi izkazujejo, 
da ima Savković široko mre-
žo dobaviteljev, pri njem so 
v hišni preiskavi našli veliko 
količino različnih vrst pre-
povedanih drog. Najdeno 

je bilo tudi veliko gotovine, 
skupaj so mu zasegli 25.800 
evrov, kar še dodatno izka-
zuje njegovo aktivnost pri 
preprodaji prepovedanih 
drog,« je opozorila sodnico. 
Za Izairija pa je med drugim 
poudarila, da gre za special-
nega povratnika, ki je bil v 
preteklosti že dvakrat obso-
jen na daljši zaporni kazni. 
»Očitno je, da ga visoko izre-
čene zaporne kazni niso od-
vrnile od tovrstnih poslov in 
se je vanje znova zapletel,« je 
še dejala Gasserjeva.

Obramba si je prizadeva-
la za izrek oprostilne sodbe. 
Tožilki je očitala, da so nje-
ne obtožbe zgolj pavšalne in 
jih ni zadostno dokazala, ne 
nazadnje sta tudi Havziuja, 
ki sta dejanje priznala, zani-
kala, da bi bila Izairi in Sav-
ković njuna dobavitelja. Ob 
tem je Savkovićev zagovor-
nik Mitja Sever podvomil 
tudi o zakonitosti delovanja 
tajnega policijskega delavca 
Stefana, saj dokazni posto-
pek ni odpravil dileme, ali 
je policija kakorkoli napelje-
vala Savkovića k izvrševanju 
kriminalne dejavnosti.  

Po oceni sodnice Dvorni-
kove ni dvoma o njuni kriv-
di, prav tako pa je prestre-
žena elektronska komuni-
kacija ovrgla tezo obram-
be, da bi policija Savkovića 
ali Havziuja napeljevala k 
preprodaji droge. Obtožen-
cema je sicer Dvornikova 
odmerila nekoliko nižji kaz-
ni, kot ju je predlagala tožil-
ka (tri leta in tri mesece za-
pora za Savkovića ter dve leti 
in pol za Izairija). 

Zapor za dobavitelja kokaina 
Ljubljančana Mustaf Izairi in Dejan Savković sta bila na kranjskem sodišču zaradi prometa s 
prepovedano drogo obsojena na zaporni kazni. 

Sodišče je Dejanu Savkoviću (na sliki) in Mustafu Izairiju 
zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšalo pripor. 

Voklo – V petek okoli 22.30 je na travniku v Voklem zagorel 
velik kup bal sena. Policija sumi, da je ogenj nekdo podtaknil, 
zato dogodek preiskuje kot sum kaznivega dejanja. Požar so 
kranjski poklicni gasilci pogasili ob pomoči prostovoljnih kole-
gov iz gasilskih društev Šenčur, Voklo in Prebačevo - Hrastje. 
Do jutra so gasilci izvajali tudi požarno stražo. 

V Voklem nekdo zakuril bale sena

Maša Likosar

Kranj – Osrednji simbol ak-
cije Varno v šolo so rume-
ni biorazgradljivi baloni, ki 
so jih prejeli vsi prvošolci v 
Sloveniji – letos jih je prag 
šole prvič prestopilo 20.840, 
od tega 642 v Mestni občini 
Kranj – in voznike opozarja-
jo na njihovo prisotnost na 
cesti. Pripravili so tudi novo 
preventivno gradivo s petimi 
koraki za večjo varnost ude-
ležencev v prometu, ki je na-
menjena tako otrokom kot 
odraslim in se preko Polici-
je, občinskih svetov za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, nevladnih organi-
zacij s področja prometne 

varnosti in drugih deležni-
kov razdeljuje širši javnosti. 
V okviru akcije so prvi šolski 
dan učence OŠ Simona Jen-
ka Kranj pri prečkanju pre-
hoda za pešce na poti v šolo 
pospremili ministrica za in-
frastrukturo Alenka Bratu-
šek, v. d. direktorice agencije 
za varnost v prometu Vesna 
Marinko, župan Matjaž Ra-
kovec, ravnatelj Rudolf Pla-
ninšek ter Bojan Jokić, De-
nis Popović in Vid Belec, re-
prezentanti Nogometne zve-
ze Slovenije. 

»Otroci težko ocenjujejo 
in predvidevajo nevarne situ-
acije v prometu, zato so med 
najbolj ranljivimi udeležen-
ci in vozniki moramo biti na-
nje izjemno pozorni in jim 
prepustiti prednost na pre-
hodih za pešce,« je poudarila 
Vesna Marinko in še dodala, 
da je Agencija zagotovila, da 
bodo šolarjem pri prečkanju 
ceste na prehodih za pešce v 
prvem tednu šole pomagali 

prostovoljci. Bratuškova je 
poudarila, da smo tako kot 
pri pouku tudi v prometu od-
visni od nas samih. »Če smo 
pridni in odgovorni, potem 
skoraj ni možnosti, da bi se 
pri kakšnem predmetu za-
pletlo. Podobno je v prome-
tu. Če se zavedamo odgovor-
nosti za svojo varnost in var-
nost drugih, če smo v prome-
tu stalno pozorni na dogaja-
nje okrog sebe, bomo zelo 
zmanjšali možnost, da bi se 
nam kaj zgodilo,« je dejala 
Bratuškova. V mestni občini 
Kranj so pred začetkom šol-
skega leta poskrbeli, da bodo 
otroci na šolskih poteh var-
nejši. »Izboljšali smo ozna-
čitve prehodov za pešce v do-
ločenih križiščih, prestavi-
li prikazovalnik hitrosti, ki 
bo umirjal promet, vzposta-
vili bomo tudi radarsko mer-
jenje hitrosti na nevarnejših 
prometnih točkah, kjer pote-
ka šolska pot,« je pojasnil Ra-
kovec. 

Rumeni baloni za večjo varnost 
Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s parterji letošnje šolsko leto začela z akcijo Varno v šolo, 
s katero želijo doseči še boljšo vidnost otrok na cesti in njihovo večjo varnost. 

Rumeni baloni opozarjajo na prisotnost šolarjev na cesti. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Na gorenjski avtocesti 
so včeraj od priključka Kranj 
zahod do priključka Podta-
bor preusmerili promet, bo 
do novembra po dveh zo-
ženih prometnih pasovih v 
smeri Jesenic. Policisti vozni-
ke opozarjajo na pravočasno 
razvrstitev pred delovno za-
poro in upoštevanje prome-
tnih pravil. Z avtoceste se bo 
namreč na priključkih Kranj 
zahod, Naklo in Podtabor 
mogoče izključiti le na des-
nem prometnem pasu, ki bo 

potekal ob delovišču, med-
tem ko bo levi pas potekal po 
nasprotnem smernem vo-
zišču in izvoz z avtoceste ne 
bo možen vse do Brezij. Zara-
di izvajanja delovne zapore je 
včeraj promet na omenjenem 
odseku potekal počasi, nasta-
jali so tudi daljši zastoji. Zgo-
stil se je tudi promet v Kranju 
in na vzporednih cestah. 

Na Bledu bo tudi danes 
potekal mednarodni strate-
ški forum, zato bo občasno 
povečan promet na relaciji 
Bled–Letališče Jožeta Puč-
nika. 

Pozorno na avtocesti

Domžale – Domžalski policisti so v petek zvečer obravnavali 
prometno nesrečo na Rodici. Kot so ugotovili, je 23-letni voz-
nik avtomobila znamke BMW zaradi neprilagojene hitrosti trčil 
v živo mejo, hidrant in drog javne razsvetljave, po prometni 
nesreči pa kraj zapustil. Zaradi poškodovanega hidranta je 
iztekala voda, ki je zalila klet bližnje stanovanjske hiše. Policisti 
so voznika našli v bližini in ugotovili, da je vozil pod vplivom 
alkohola (0,54 mg/l). V nesreči je nastalo za okoli sedemnajst 
tisoč evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. 

Trčil v hidrant in drog

Simon Šubic

Kranj – Za gorenjskimi gor-
skimi reševalci je znova zelo 
deloven konec tedna. Samo 
v nedeljo so sprožili kar pet 
reševalnih akcij. Med dru-
gim so bohinjski gorski re-
ševalci pozno zvečer kre-
nili proti Malemu Špičju, 
kjer so na zahtevnem terenu 

obtičali štirje planinci, ki so 
zaradi teme zašli s poti pro-
ti Domu Planika pod Trigla-
vom. Našli so jih včeraj oko-
li 4. ure zjutraj. V reševanje 
se je dve uri kasneje vključi-
la še dežurna reševalna po-
sadka na Brniku s helikop-
terjem Slovenske vojske, ki 
je reševalce in premražene 
planince prepeljala v dolino.

V nedeljo pet reševanj
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Alenka Brun

N
ova Kmeti-
ja se razpros-
tira na kar tri-
deset hektarjev 
površine, od 

česar so trije hektarji zagra-
jeni in se na njih snema nov 
šov, ki ga boste lahko jeseni 
gledali na POP TV. Gre za 
največjo televizijsko Kme-
tijo do sedaj, saj je na pose-
stvu kar sedem poslopij, od 
katerih jih je bilo šest zgra-
jenih na novo. Produkcij-
ska ekipa je podobo kmeti-
je gradila samo dobre tri ted-
ne in ustvarila pravo skandi-
navsko pravljico. In kaj je bil 
največji izziv med samo gra-
dnjo? »Telefonski signal,« 
razloži vodja gradnje. »Na 
posestvu ni signala in včasih 
sem si spisal več listov zapis-
kov, se usedel v avto, odpeljal 
trideset minut stran, da sem 
imel signal, se o vsem dogo-
voril in vrnil na gradnjo. To 
je bil velik manko in je delo 
zelo upočasnjevalo.«

Letošnja Kmetija je še bolj 
moderna od lanske. Glavna 
hiša ima tri spalnice, kopal-
nico in odprt skupni prostor 
z moderno kuhinjo. Poleg 
osrednje hiše je tu še maj-
hna hišica še z dvema pos-
teljama za hlapca in deklo. 
Kmetje imajo na voljo pos-
lopje, ki služi kot delavnica, 

in hlev za živali. Nekaj zase-
bnosti bodo našli v spoved-
nici, dovolj zasebnosti pa bo 
tokrat nudilo tudi stranišče, 
saj je odmaknjeno od glav-
nega poslopja, kar da mis-
liti, da bo morda tudi letos 
stranišče tisto, kjer bodo 
tekmovalci kovali zarote in 
načrte. Kopalnica je letos 

opremljena s kar dvema 
kadema in stilsko dovrše-
nima tušema. Na posestvu 
je tudi že do zdaj obstoječe 
poslopje, ki bo namenjeno 
gostom. Pa še kaj se bo naš-
lo, a vsega, pravijo na POP 
TV, ne morejo razkriti. Kak-
šno presenečenje mora osta-
ti za čas po 16. septembru.

NOVA KMETIJA
Septembra na POP TV prihaja nova sezona Kmetije in z njo se vrača voditeljica Natalija Bratkovič. 
Ponovno bo nad kmeti bdela mentorica Nada Zorec. Je pa prihajajoči priljubljeni šov spremenil 
lokacijo, kar pomeni nekaj sprememb, ostaja pa v Prekmurju.

Bodo letošnji kmetje domovali v skandinavski pravljici? / Foto: POP TV

Na kmetiji so letos tudi konji, srnjad, divje svinje, krave in 
pavi. / Foto: POP TV

Nihče se v lastnem domu ne bi branil takšnih kopalnih 
kadi. / Foto: POP TV

Včeraj smo izvedeli še imena 19 tekmovalcev, ki jih bomo 
lahko spremljali od 16. septembra naprej v priljubljenem 
resničnostnem šovu Kmetija na POP TV. V kmečki avanturi 
se bodo potegovali za denarno nagrado petdeset tisoč 
evrov. Med bodočimi kmeti smo opazili tudi Gorenjca, 
dvajsetletnega Toma Zupana iz Kranja. Na Kmetijo prihaja 
po novo izkušnjo in bi denar – če zmaga –, vložil v svojo 
prihodnost. Igral je nogomet in na prsih ima vtetoviranega 
človeka s krili. Čeprav je samski, o ljubezni pred kamero 
pravi: »Ne zdi se mi preveč pametno.« / Foto: POP TV
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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

R
estaurant Triglav 
Bohinj je v prit-
ličju Aparthotela 
Triglav. Ima veli-
ko pokrito teraso, 

tako da tudi slabše vreme ne 
pokvari vzdušja s pogledom 
na zeleno okolico, jezero in 
hribe.  

Novi najemnik restavra-
cije Damir Salkić sicer živi 
v Radovljici, njegova sopro-
ga prihaja iz Bohinja, deset 
let je delal na Bledu, potem 
se je odločil, da gre drugim 
izzivom naproti. Po kratkem 
pogovoru z njim dobiš obču-
tek, da je zelo naklonjen 
povezovanju s sosedi, oko-
lico in vesel, da se z novim 
investitorjem bohinjskim 
propadajočim hotelskim 
zvezdam obetajo boljši časi. 
Se je pa odločil, da po novem 
v restavraciji ne bo morskih 
okusov. Pri ribjih jedeh vidi 

kot kraljico krožnika seveda 
bohinjsko postrv, a v priho-
dnosti bo verjetno našla pot 
na krožnik še kakšna slad-
kovodna riba, kot je to na 
primer smuč. V njegovem 

stilu je ponudba vin širo-
ka, že od prej pa vemo, da 
ima poseben nos za zani-
miva, izjemna domača vina, 
ki jih na Gorenjskem – lah-
ko rečemo tudi v slovenskih 

restavracijah – redko zasle-
dimo.

Bil je čas kosila. Pri sosed-
nji mizi so imeli s seboj najst-
nika, ki je najprej tris postr-
vi na krožniku pred seboj 

začudeno gledal, potem pa 
jed po prigovarjanju staršev 
pokusil in se odločil, da jo bo 
označil z dobro. Kot predjed 
sem si ga sicer privoščila 
sama, a bi bil lahko popolno-
ma samostojna jed. V trisu 
je glavni kuhar kombiniral 
postrvji bakalar, ikre, postr-
vji karpačo in dimjeno pos-
trv. Strinjala sem se z najst-
nikom, a osebno me je bolj 
navdušil kos srednje peče-
ne, dobro uležane bohinjske 
govedine z domačo čebulno 
marmelado, krompirčkom, 
korenčkovo kremo z bučka-
mi, zelenjavo in omako. Prav 
omaka pa je bila verjetno ena 

tistih, ki je celoten krožnik 
absolutno nadgradila; čep-
rav sem, ko sem prvič zagri-
zla v meso, razumela, o čem 
mi je pred kratkim na inter-
vjuju s tako gorečnostjo pri-
povedoval gorenjski tekmo-
valec v zadnjem MasterChe-
fu Slovenija, Bojan Bešter: 
kaj je torej mislil pod 'oku-
sen, domač kos dobro zorje-
ne govedine'. Pa da jo potem 
res nekdo zna še dobro pri-
praviti … Porcija je bila za 
moškega ravno pravšnja, za 
žensko rahlo prevelika, zato 
sem sladico tokrat spustila.

Pa cene? Rahlo turistične, 
a brez pretiravanj. (Konec)

Moja pot v Bohinj (2)

BIL JE ČAS KOSILA

Postrv, pripravljena na različne načine, je lahko predjed ali 
pa kar glavna jed.

Hrbet bohinjskega goveda, pečen krompirček, zelenjava, čebulna marmelada, omaka

Ko pridete v sobo,
vidite lamo.
V hladilniku
pa salamo.
Mogoče pa tudi
galamo.

Zraven je TV Panasonic,
na mizi pa zvočniki
Sony.

Miza slušalk nima,
to je bila
moja zadnja rima.

Istagram, Aleksan3964

Moj setup

PESMI MLADIH

Tako moderna pesmica pa še ni prišla na moj naslov. 
Vsekakor je vredna objave, pomembno je, da mladi piše-
jo, se s tem učijo in ustvarjajo ter spreminjajo svet v še 
lepšega. Meta

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

P
oletna nogomet-
na šola je bila tudi 
letos namenjena 
otrokom od šeste-
ga do enajstega leta 

starosti, pri čemer nogome-
tne izkušnje niso bile pogoj 
za udeležbo. V prijetnem 
vzdušju pod vodstvom pro-
fesorjev in študentov šport-
ne vzgoje ter trenerjev mlaj-
ših kategorij jih namreč sez-
nanijo z osnovnimi nogo-
metnimi veščinami, ob tem 
pa ostane še ogromno časa 

za sproščeno druženje in 
zabavo, je poudarila vod-
ja nogometne šole Estera 
Vehar.

V poletni nogometni šoli 
se jim je letos pridružilo 
okrog petdeset otrok. »Veči-
noma so to otroci, ki sicer 
ne trenirajo nogometa, zato 
jih želimo na prijazen način 
vpeljati v ta šport,« je razlo-
žila Estera Vehar in obenem 
poudarila, da ne gre strogo 
za trening nogometa, saj jih 
v sklopu počitniške šole sez-
nanijo še z drugimi športi, 
kot sta odbojka in floorball 
na travi, podajo se na lov za 

skritim zakladom, ob vročih 
dnevih pa se hladijo tudi ob 
vodnih igrah. »Namen naše 
poletne šole je namreč vse-
stranski razvoj otrok skozi 
gibanje.« Za mlade nogo-
metne navdušence je skr-
belo pet trenerjev, ki so jim 
na pomoč priskočili tudi od 
12 do 14 let stari fantje iz 
kluba, ki že trenirajo nogo-
met. »Mogoče je med njimi 
tudi kakšen nov trener,« 
jih je še posebej pohvali-
la Estera Vehar. Dejavnos-
ti so potekale od ponedeljka 
do petka dopoldne. Ob pri-
hodu so se zjutraj najprej 

posvetili nogometnemu 
treningu, pri čemer so jih 
seznanili z osnovami vode-
nja in podajanja žoge, urili 
so se tudi v streljanju na gol. 
»Tako so spoznali osnovne 
nogometne tehnike, kasne-
je pa so se lahko zabavali še 
ob drugih športih in različ-
nih zabavnih dejavnostih.« 
Na ta način jim vsako leto 
približno desetino udele-
žencev poletne nogomet-
ne šole uspe navdušiti, da 
se jim kasneje pridružijo 
v klubu pri treningih nogo-
meta, je še pojasnila Estera 
Vehar.  

SPOZNAVALI NOGOMET
Zadnji teden počitnic je bil v Žireh nogometno obarvan, saj je Nogometni klub Žiri že 17. leto zapored 
pripravil poletno otroško nogometno šolo.

Udeleženci letošnje poletne nogometne šole v Žireh / Foto: Estera Vehar

Otroci so med drugim spoznavali osnovne nogometne 
veščine. / Foto: Estera Vehar
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TRepublika San Marino
San Marino je država, ki 

leži v Apeninih v srednji Ita-
liji jugozahodno od Rimini-
ja. V državi živi okoli 17 tisoč 
ljudi, vendar pa jih je okoli 
dvajset tisoč še v tujini, naj-
več v ZDA, kjer imajo tudi 
volilno pravico. Septembra 
leta 301 – sicer ni znano, ali 
gre za zgodovino ali legendo 
– je bila sredi italijanskega 
državnega ozemlja, in sicer 
le dvajset kilometrov od oba-
le Jadranskega morja, usta-
novljena žepna republika 
San Marino.

Začetek državice predsta-
vlja istoimenski samostan, 
ki je prvič omenjen leta 885. 
V srednjem veku je skup-
nost ohranila samostojnost. 
To je dvakrat potrdil papež 
in leta 1797 tudi Napoleon 
Bonaparte. Leta 1815 je potr-
dil samostojnost San Mari-
na dunajski kongres. San 

Marino je leta 1862 sklenil 
z Italijo carinsko unijo, leta 
1897 pa pogodbo o prijatelj-
stvu, ki so jo kasneje še več-
krat obnovili.

Zanimiva je nedokaza-
na preteklost te državice. 
Menda je bila ustanovlje-
na 3. septembra leta 301. Po 
legendi naj bi jo ustanovil 
kamnosek Martin z Raba, 
ki je prišel v Rimini kot obr-
tnik, ko so gradili mestno 
pristanišče.

San Marino je bil sprva 
občina tesarjev, kamnose-
kov, kmetov in živinorej-
cev. V fevdalnih borbah se je 
borila na strani papežev, ki 
so ji zato dajali razna pose-
stva. Leta 1631 jo je papež 
Urban VIII. priznal kot neo-
dvisno republiko.

Poleg nenavadnosti, da 
živi več Sanmarincev v tuji-
ni kot doma, je za republiko 

nenavadno tudi to, da si ni 
želela večati svojega ozem-
lja in je odklonila, ko ji je to 
ponudil Napoleon. 

Ko je prišlo do združevan-
ja in ustanovitve Kraljevine 
Italije, je ostal San Marino 

samostojna republika, ven-
dar vodi Italija za San Mari-
no carinsko, poštno in tele-
fonsko službo. Leta 1951 je 
prišlo do napetosti z Italijo, 
katere posledica je bila blo-
kada San Marina. Čez dve 

leti so se sporazumeli tako, 
da se je San Marino odpo-
vedal svojemu denarju in 
carinskim mejam, Italija pa 
se je obvezala, da mu bo let-
no plačevala najmanj 150 
milijonov lir.

Rekli so
   Vsa dogajanja v družbenem življenju, vključno čustva, lahko uvrstimo pod 
 znameniti besedi: ponudba in povpraševanja. (Remy de Goncourt)
   Samo največji modreci in največji bedaki se nikoli ne spreminjajo. (Konfucij)
   Med vsemi izkušnjami nam najbolj koristijo slabe. (Thornton Wilder)

Smeh ni greh
   »Kako si se zdravil, ko si bil prehlajen?« – »Kupil sem liter ruma, legel v posteljo, 

ga postavil na nočno omarico in čez eno uro ga ni bilo več.« – »Prehlada?« –  
»Ne, ruma.«

   Janezek je po nesreči pojedel žebelj. Ko je mamica vsa nesrečna rekla, da morajo 
takoj k zdravniku, jo je Janezek pomiril: »Saj ni treba, lahko kupimo novega.«

   Prijateljici se pogovarjata o tem, kako je bilo na dopustu na morju.
  »Zanosila sem z nekim Sorryjem ...« – »Ali ničesar drugega ne veš o njem?« –  

»Ne. Ko sem mu povedala, je rekel le: I'm sorry.'«

Minuli teden smo Gorenjci dobili 44 novih prebivalcev. V 
Kranju se je rodilo 19 deklic in 14 dečkov. Najtežji je bil deček, 
ki je tehtal 4750 gramov, najlažja pa je bila deklica z 2120 gra-
mi. Na Jesenicah se je rodilo 9 dečkov in 2 deklici. Najtežji 
je bil deček s 4030 grami, najlažji pa deček z 2200 grami.

Novorojenčki

Žiri – Letošnji Žirfest tudi tokrat ni razočaral. Prvi večer so 
koncerti skupin Big Foot Mama, Zablujena generacija in 
Joker privabili množico obiskovalcev, sobota pa je bila v 
znamenju koncerta priljubljenih Modrijanov ter veličastne 
povorke članic in članov Prostovoljnega gasilskega društva 
Žiri, ki praznujejo 130-letnico zelo uspešnega delovanja.

Žirfest v znamenju obletnice PGD Žiri

Na slavnostni povorki skozi Žiri je zaigrala tudi domača 
Pihalna godba. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Deset pisanih dni, polnih družabno-kultur-
nih prireditev ter koncertov, so sklenili trije vrhunski kon-
certi: Perpetuum Jazzile je nastopil na Trati, večer kasne-
je je navdušila kultna zasedba Borghesia, festival Pisana 
Loka pa se je poslovil z duom Silence.

Pisana Loka pomahala poletju v slovo

Perpetuum Jazzile so znova navdušili. / Foto: Gorazd Kavčič

Samo Lesjak

Š
e vedno priljublje-
ne igre so zabav-
no-športnega zna-
čaja, prirejene 
po vzoru nekda-

njih Iger brez meja, v kate-
rih so uživale vse generacije. 
Tudi letos so obiskovalci, ki 
so napolnili tribune letnega 
bazena, spodbujali vse ekipe 
v tradicionalnih igrah, preo-
blečenih v moderno razli-
čico. Dramatični zaključek 
desete sezone popularnih 
iger je potekal v organizaci-
ji Zavoda za šport Kranj in 
agencije Adria Events. Šest 
ekip, pet iz slovenskih kra-
jev (Maribor, Koper, Velen-
je, Ajdovščina in Kranj) ter 
ekipa iz Skopja, se je pome-
rilo v različnih zabavnih 
spretnostnih nalogah v vodi 

in ob njej, kot so: vino, lete-
či vaterpolo, reševanje turis-
tke, pršut, vodna košarka in 
veslo.

Zmago je zasluženo 
domov odnesla ekipa iz Vele-
nja, ki je skozi celoten večer 
ohranila največ energije. 

Prav vse ekipe so na igre pri-
šle z veliko željo po zma-
gi, a tudi z namenom, da se 
na njih dobro zabavajo. Bor-
be so bile dinamične in zani-
mive. Ajdovščina se je odlič-
no pripravila na prvo igro, v 
kateri so izcedili največ vina. 

Maribor je napadalno začel v 
igri leteči vaterpolo. Po zak-
ljučku druge igre pa so vaje-
ti v roke vzeli igralci Velenja 
in bili najboljši v naslednjih 
treh igrah. Po peti od šestih 
iger je bil rezultat zelo izena-
čen – ekipe Ajdovščine, Kop-
ra in Maribora so imele ena-
ko število točk, kar je prispe-
valo k temu, da je bila zadnja 
igra še bolj zanimiva. Ekipa 
iz Kopra je pokazala največ 
moči in si s tem izborila sku-
pno drugo mesto.

Pohvaliti je potrebno tudi 
Kranjske orle, ki so v skle-
pni igri veslo osvojili 12 od 
možnih 15 točk, ob koncu pa 
osvojili peto mesto. Bronas-
te medalje so si nadeli Mari-
borčani, letošnji zlati šampi-
oni iz Velenja pa bodo pred-
stavljali svoje mesto na med-
narodnem finalu naslednje 
leto.

IGRE BREZ MEJA
Na kranjskem letnem kopališču je že peto leto potekal finale Mestnih iger oziroma City games. Po 
poštenem boju so zmago domov odnesli Velenjčani, tudi Kranjski orli pa niso razočarali.

Zabavni spektakel v vodi: obiskovalci so napolnili tribune 
letnega bazena in uživali v igrah. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranjski orli z borbenimi nastopi tudi letos niso razočarali 
domačih navijačev. / Foto: Gorazd Kavčič

Zmagovalna ekipa iz Velenja z zasluženimi medaljami ter 
pokalom / Foto: Gorazd Kavčič
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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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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 4. 9.
20.00 BILO JE NEKOČ …  
V HOLLYWOODU
18.20 NIKOLI NI PREPOZNO
14.30 ZMAJČEK TABALUGA, sinhro.
16.10 LEVJI KRALJ, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 4. 9.
20.00 TISTO: DRUGO POGLAVJE
17.20, 20.50 ANGEL JE PADEL
16.10, 19.40 NIKOLI NI PREPOZNO
18.00, 20.20 BILO JE NEKOČ …  
V HOLLYWOODU
18.30 YESTERDAY
15.50, 17.40 ZMAJČEK TABALUGA,  
sinhro.
15.30 VELIKO POPOTOVANJE, sinhro.
21.30 STRAŠLJIVE ZGODBE
16.40 PRIDNI FANTJE

16.00 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
21.00 HITRI IN DRZNI: HOBBS IN SHAW
18.00 LEVJI KRALJ, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 4. 9.
19.00 BILO JE NEKOČ …  
V HOLLYWOODU

Četrtek, 5. 9.
20.00 ANGEL VARUH

Petek, 6. 9.
18.00 TISTO: DRUGO POGLAVJE

Sobota, 7. 8.
16.00 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
18.00 ANGEL VARUH
20.00 TISTO: DRUGO POGLAVJE

Nedelja, 8. 9.
16.00 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
18.00 BOLEČINA IN SLAVA
20.00 KOŽA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Veliko vas je, ki spremljate 
to rubriko, zato bomo tudi 
danes pogledali pismo bral-
ca. Pod šifro Delo si je zbral 
sedem kart in ga zanima, kak-
šni so obeti za novo službo. 
Karte so Tat, Neiskrenost, 
Potovanje, Sovražnik, Sreča, 
Oficir, Upanje. Karta Tat pri-
naša odhod iz že obstoječe 
službe. Vrata so že odprta in 
z eno nogo je že narejen korak 
v novo službo. V Neiskrenosti 
vidimo, da so se dogajale nep-
rijetne stvari, od laži in podti-
kanja do nerešljivih delovnih 
nalog. Karta Potovanje potrdi 
odhod in nov začetek drugje. 
In potem je karta Sovražnik, 
ki nam zmede kombinacijo 
kart. V tem primeru, se pravi 
Tat, Potovanje in Sovražnik, 
pomeni to odhod v tujino. 
Nova zaposlitev bo, kot kaže, 
v tujini. In če takoj poveže-
mo še zadnjo karto Upanje, 
pomeni, da bodo sledili red-
ni prihodi domov oziroma 
v domače okolje. Najmanj 
enkrat na mesec. Karto Sreča 
dobro poznamo in vemo, da 
vedno prinese samo dobro. 
Napove čas, in vse to se bo 

zgodilo najkasneje do pomla-
di, če ne že prej. Karta Oficir 
je uradna karta, v tem prime-
ru pa pomeni, naj se priča-
kuje dobra pozicija, lahko ja 
povezano z zunanjo politiko. 
Kljub temu da ni bojazni, da 
se poruši dobro pričakovanje, 
je treba biti pozoren zaradi 
karte Neiskrenost. Niso vsi 
ljudje dobri in vsi ne privošči-
jo sreče drugemu. Pozornost 
naj bo tudi pri besedah, naj 
se prej trikrat premisli. Karta 
Sovražnik prinaša opozorilo, 
da smo opazovani na vsakem 
koraku. Na naslov tanja.70@
hotmail.com, s pripisom Šola 
vedeževanja in z vašo šifro, 
lahko pišete tudi na Gorenjski 
glas, pošljite tri, pet ali sedem 
poljubnih kart ali pa za druge 
sisteme, ki ste jih že do sedaj 
spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Snaha in mama«

Pozdravljena, draga Tanja, 
zelo sem vam hvaležna za 
vse pretekle odgovore, ki so 
bili pravilni in so mi bili v veli-
ko pomoč. Zopet se obračam 
na vas. Najprej me zanima 
za snaho. Kaj vidite vi, kako 
bo z njenim zdravjem? Pred 
leti je bila pri vedeževalki in 
ji je rekla, da bo še mlada 
morala zapustiti svet. Drugo 
vprašanje je v zvezi z mamo. 
Mama se zaveda, da sem jaz 
odgovorna za delo in sestra za 
denar. Nimam vesti, da bi na 
mamo pritiskala, da naj prav-
no uredi, da ne bom še drugič 
opeharjena.

Saj veste, kako je, veliko vas 
je, ki se obračate name, jaz 
pa grem lepo po vrsti, saj se 
vsakemu človeku njegove 
težave zdijo največje. Tako 
je, tako se svet vrti. Veliko je 

v današnjem času vedeže-
valcev, nekateri smo pravi, 
nekateri ne, ampak to so dru-
ge zgodbe. Glede napovedi, 
ki jo je dobila vaša snaha iz 
druge strani, moram reči, da 
ni resnična, saj ničesar od 
tega ne vidim. Vidim, da ima 
težave z zdravjem oziroma s 
krvnim tlakom, ampak tako 
stanje ima, odkar pomni, in 
je morda to zanjo nekaj nor-
malnega. Zdravje se bo vzdr-
ževalo z zdravili, ki pa jih tudi 
kmalu zamenjajo. Videti so 
dobre spremembe. Nujno pa 
mora zamenjati službo, saj 
ji ta povzroča prevelik stres 
in prav zato se ji zdravstve-
no stanje tudi slabša. Če ne 
prej, ima na pomlad dobre 
obete za zamenjavo. Glede 
zadeve z mamo vas popol-
noma razumem, saj sem bila 
nedavno sama v podobnem 
položaju. Mama vas ima vse 

enako rada, ker je pač mama. 
Vi pa kot da ste njen edini 
otrok, saj samo vi resnično 
skrbite za to. Zaradi tega ne 
smete biti žalostni, vi veste, 
kaj in kako, in vse naredite 
samo z dobrim namenom. 
Mamo boste preživeli in 
kasneje, ko se bo dedovalo, 
ne boste nič prikrajšani. Vse 
bo tako, kot mora biti, bodi-
te brez skrbi. Mama si noče 
delati še dodatnih težav in 
vse bo prepustila v vaše roke. 
Čeprav vam tega ne pove, ji 
zelo veliko pomeni vse, kar 
naredite zanjo, in se zaveda 
marsičesa, česar ne pove na 
glas. Hvala vam za lepe želje, 
želim vam vse dobro. 

»Težave«

Zopet imam nekaj težav, ki jih 
sama ne znam rešiti. Kako bo 
s porodom mlajše hčerke, bo 

vse v redu? Se bo mož kaj spre-
menil? Kakšen bo moj odnos s 
sodelavkami? Lahko pričaku-
jem boljši sluh? In še kako bo z 
zdravjem moje sosede? 
Vedno, kadar preberem, 
da se starši ne razumejo z 
otroki, mi je hudo, saj je to 
res žalostno. Najmočnejše 
vezi postanejo najšibkejše. 
Sama vedno rečem, bodi do 
drugih tak, kot si želiš, da so 
drugi do tebe. Ampak vedno 
je lažje biti pameten za druge 
kot zase. Porod in dojenček 
bosta v redu, kasneje bo še en 
otrok. Ne bosta istega spola. 
Pri možu večjih sprememb 
ne vidim. Vaša operacija je 
bila uspešno opravljena in 
vsekakor boste imeli boljši 
sluh. V službi vas čakajo dob-
re spremembe. Vaša soseda 
je precej bolna in žal mi je, ker 
ji s strani zdravstva ne morejo 
več pomagati. Srečno.

Darja Štibelj

P
iknik se je odvijal 
na travniku Zaus-
tran na Studenu. 
Da je do srečanja 
prišlo, sta zaslužna 

predvsem Boris Benedičič, 
po domače Jeralov s Stude-
na, z ženo Damijano, in Igor 
Nastran, po domače Jelenč-
kov iz Selc, z ženo Barba-
ro. Že šestič so se potrudili 
in pripravili ta kar precejšen 
organizacijski zalogaj. Poleg 
hrane in pijače je treba pos-
krbeti še za postavitev šoto-
ra, klopi, miz – najprej pri-
peljati in postaviti, potem pa 
še pospraviti. A ker sta orga-
nizatorja s tem piknikom 
okužila tudi svoje otroke in 
vnuke, po navadi pri delu ni 
težav. Tudi za točilnim pul-
tom in pečicami jima poma-
gajo družinski člani. Letos 
smo poleg čevapčičev in klo-
bas poskrbeli še za sladoku-
sce s torticami, ki jih je spe-
kla desetletna Jera. 

Sorodnike je za točilnim 
pultom najprej čakala pijača 
dobrodošlice. Nato smo jih 
spodbudili, da so na velikem 
panoju, na katerem je bil izo-
bešen rodovnik, poiskali svo-
je korenine in dopolnili poda-
tke, ki so bili tam zapisani. 

Za rodovnik že od začetka 
skrbi Igor Nastran, ki potem 
podatke osveži. Igor je pove-
dal: »Z zbiranjem podatkov 
o našem rodu je začel že Leo-
pold Nastran - Štihelnov ata 
s Studena. Podatke je iskal 
v nadškofiji v Ljubljani in v 
Celovcu. Dokopal se je vse 
do leta 1641. Danes je v rodo-
vniku zapisanih 984 oseb. 
Od tega jih je živih 866. Vsa-
kih pet let podatke spreme-
nim in osvežim. Če koga ni, 
podatkov o njegovi družini 
ne morem spremeniti, ker 
jih ne poznam. Verjetno je 
članov rodbine še več.«

Boris pa je dejal, da je 
bil pobudnik vsega skupaj 
sedaj že pokojni Lojze Nas-
tran, po domače Štihelnov s 
Studena: »K sodelovanju je 
povabil še mene in Igorja. 
V pomoč so nam tudi drugi 
družinski člani. Skupaj smo 
se odločili, da nadaljuje-
mo izdelavo rodovnika naše 
rodbine, saj nas je zanima-
lo, koliko nas sploh je. Loj-
ze je prišel na idejo, da bi za 
vse člane razvejane družine 
pripravili srečanje. Ideja se 
je prijela in vsakič je na pik-
niku več ljudi s cele Sloveni-
je. Pridejo s Primorskega, 

Štajerskega, iz Prekmurja 
… Največ pa nas je seveda iz 
naše doline.«

Organizatorji so veseli, 
ker na pikniku vidijo vedno 
več mladih družin z majhni-
mi otroki. Ker je na travniku 
veliko prostora, so se otroci 
zabavali po svoje, starši pa 
so brez skrbi lahko klepeta-
li s sorodniki, ki jih mogoče 
niso videli že pet let. 

In dan mine kot bi mig-
nil. Nato pa čakamo, kdaj 
bo spet prišlo vabilo za novo 
srečanje. In upamo, da bo 
tisto soboto v letu 2024 vre-
me lepo. 

SREČANJE ŠOŠTAR - 
NASTRANOVIH
Po petih letih smo se ponovno srečali člani rodbine Šoštar - Nastran s Studena. Na družinskem pikniku 
se je zbralo več kot tristo sorodnikov. 

Skromen del od vseh 51 bratrancev in sestričen Šoštar - Nastranovega rodu / Foto: Luka GaljotV sredo, 21. avgusta 2019, sta na Bledu zakonsko zvezo 
sklenila Jure Smrekar in Helena Gregorc, v soboto, 24. 
avgusta 2019, pa Roman Krajc in Teja Marič. V soboto, 24. 
avgusta 2019, so zakonsko zvezo sklenili: v Jazbinah Dar-
ko Miklavčič in Andreja Klemenčič, v Preddvoru Mersud 
Miskić in Medina Hodžić ter Nikita Potapov in Asasta-
siia Nortman, na Brdu pri Kranju Uroš Gregorič in Nina 
Nadler, na Šmarjetni gori Rok Rekar in Špela Vrankar, v 
Vopovljah Matjaž Pekolj in Simona Blagovič, v Dvorjah 
pa Miha Čebašek in Tjaša Zupanič.

Mladoporočenci
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1. nagrada: vzglavnik Slovenska postelja
2. nagrada: knjiga Melanda
3. nagrada: knjiga Recepti za vse letne čase

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 18. 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.

                        + poštnina

19
EUR

Avtorica nazorno 
predstavi pripravo 
najrazličnejših vrst testa 
za testenine (jajčno 
testo, kamutovo testo, 
zeliščno testo, ajdovo 
testo, olepotičeno 
testo,...).  
 
Prav tako nas nauči 
tudi oblikovanja 
različnih testenin 
(od rezancev do 
mošnjičkov, špeclev...).
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160 strani, 17 x 23 cm, 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.

                        + poštnina

18
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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.

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
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Z oskarjem nagrajeni igralec Matthew 
McConaughey (49) bo letošnje leto pre-
živel med študenti teksaške fakultete v 
Austinu. McConaughey, ki že več let kot 
zunanji sodelavec sodeluje s fakulteto, 
bo postal profesor oddelka za radio, film 

in televizijo. »To je razred, ki bi si ga želel, ko sem bil še 
sam študent. Delati s temi študenti mi daje možnost, da 
jih pripravim,« je povedal igralec, ki je na tej fakulteti leta 
1993 tudi sam diplomiral.

Matthew McConaughey bo profesor

Komik in igralec Pete Davidson 
(25) ima novo dekle. Kot poročajo 
tuji mediji, naj bi se že več mese-
cev dobival z igralko Margaret 
Qualley (24), najbolj poznano 
po vlogi v filmu Bilo je nekoč v 

Hollywoodu. »Margaret je nad njim navdušena,« je za 
Us Weekly povedal neimenovani vir. Margaret je hčerka 
igralke Andie MacDowell in modela Paula Qualleyja. Med 
drugimi je zaigrala v filmih Palo Alto in Dobra fanta.

Pete Davidson v zvezi z Margaret Qualley

Lindsay Lohan (32) je po enajstletnem 
premoru izdala delček teksta novega sin-
gla z naslovom Xanax, ki bo izšel v nas-
lednjih dneh. Kot je potrdila, je pesem 
avtobiografska, opisuje pa vse njene 
težave, od anksioznosti in pritiskov s 

poudarkom, da mora vsak paziti nase. Po poročanju tujih 
medijev bo v kratkem izdala tudi nov album. Navdih za 
pesem je, kot pravi, črpala od bivšega partnerja in omam-
ljenega prijatelja.

Lindsay Lohan bo izdala novo pesem

Zvezdnik serije Mr. Robot Chri-
stian Slater je pri petdesetih 
postal tretjič očka. S soprogo 
Brittany Lopez (32) sta se razve-
selila deklice. Slater ima iz prej-
šnje zveze še osemnajstletno 

Eliano Sophio in dvajsetletnega Jadena Christopherja. Z 
Lopezovo sta poročena pet let. Več podrobnosti za zdaj 
ni znanih.

Christian Slater tretjič očka

VRTIMO GLOBUS

U. P., P. K.

Z
avod za turizem 
in kulturo Žiro-
vnica je v sodelo-
vanju s Čebelar-
skim društvom 

Antona Janše Breznica in 
Občino Žirovnica pripravil 
kulinarični medeni dogodek 
Ta medeni dan, ki je nado-
mestil nekdanje tradicio-
nalne Vesele dneve v Žiro-
vnici. Kot je povedal Mat-
jaž Koman, direktor Zavoda 
za turizem in kulturo Žiro-
vnica, so pripravili mede-
no tržnico, na kateri je bilo 
na kar 25 stojnicah mogoče 
kupiti najrazličnejše izdel-
ke iz medu in ostalih čebe-
ljih pridelkov. Prav na vsaki 

stojnici je moral biti vsaj en 
izdelek na temo medu. Ves 
dan je bilo zabavno: za otro-
ke je nastopil Ribič Pepe, za 
odrasle Andrej Šifrer, kako 
je mogoče uporabiti med v 
vrhunski kulinariki, pa so 
prikazali trije kuharski šefi: 
Uroš Štefelin, Gašper Kor-
dež in Igor Jagodic. Štefelin 
je ob pomoči hčera Eme in 
Ajde pripravil medeni rost-
bif, Kordež medenega loso-
sa, Jagodic pa sladico, v kate-
ri je združil kremo s figovi-
mi listi, fige, sladoled s figo-
vimi listi, oljčno olje z limo-
no, lešnike, med in jogurt. 
Potekala je tudi predstavi-
tev kulinaričnega priročnika 
Medeni vodnik, ki ga je zbra-
la in uredila Kaja Pogačar. 
Večerni del dogajanja je bil 

namenjen praznovanju sto-
letnice Čebelarskega druš-
tva Antona Janše Breznica 
s podelitvijo priznanj, ki se 
ga je udeležila tudi minis-
trica za kmetijstvo Aleksan-
dra Pivec; za zaključek pa je 
za zabavo s plesom poskrbel 
Ansambel Roka Žlindre. 

Dirko z garami, starimi 
ročnimi vozovi, pripravlja 
sekcija Društvo ljubiteljev 
starin Gare, ki deluje pod 
okriljem seniškega KUD-a 
Fran Saleški Finžgar. Ekipo 
sestavljata dva tekmovalca, 
ki se na polovici štiristo met-
rov dolge proge zamenjata. 
Sodelovalo je sedem ekip, ki 
so se pomerile v dirki na čas, 
gledalci pa so po dirki izbra-
li še ekipo, ki je nanje nare-
dila največji umetniški vtis. 

V finalu dirke na čas sta po 
trčenju na štartu v cilj najhi-
treje pritekla bratranca Mar-
ko Poljanec s Senice in Janez 
Pivk s Hotavelj, člana ekipe 
Knavs in Omejc. Nagrado 
občinstva za umetniški vtis 
pa sta si prislužili dekli, čla-
nici KD Sejalec umetnosti, 
Agata Trojar in Tina Sojer.

Na srečanju harmonikar-
jev Vesela harmonika pa je 
sodelovalo dvanajst glasbe-
nikov, ki so zaigrali po dve 
skladbi. Ocenjevala jih je 
tričlanska komisija, ki se je 
osredotočila na ritem, dina-
miko, tehniko, pomembna 
pa je bila tudi izvirnost. Čep-
rav ni šlo za tekmovanje, 
so za zmagovalca razglasi-
li Mateja Eržena iz Dola pri 
Sori.

MED, GARE IN HARMONIKA
Na Senici pri Medvodah sta v soboto potekali peta Dirka z garami za veliko nagrado Senice in 
sedemnajsto srečanje harmonikarjev Vesela harmonika. V žirovniški občini pa je bila zadnja 
avgustovska sobota v znamenju medu. 

V sklopu zabavnega dogajanja je otroke zabaval Ribič Pepe 
(na sliki), odrasle pa Andrej Šifrer. / Foto: Urša Peternel

Gašper Kordež iz Restavracije Tabor si je posebej za to 
priložnost zamislil medenega lososa. / Foto: Urša Peternel

Boštjan Noč (ČZS), ministrica Aleksandra Pivec, Matjaž 
Pogačnik (ČD Antona Janše Breznica) / Foto: Tina Dokl

Zmagovalki v kategoriji umetniškega vtisa sta bili dekli 
Agata Trojar in Tina Sojer. / Foto: Peter Košenina

Matej Eržen iz Dola je domov odnesel pokal za najboljšega 
harmonikarja. / Foto: Peter Košenina

Slovesnosti ob stoletnici Čebelarskega društva Antona 
Janše Breznica se je udeležila tudi medena kraljica 
Slovenije Valentina Marinič, ki prihaja iz Seliščev pri 
Svetem Juriju ob Ščavnici. Je 25-letna diplomirana 
ekonomistka, ki v vlogi medene kraljice skrbi za 
promocijo čebelarstva. / Foto: Tina Dokl

S štiristo metri finalne dirke sta najhitreje opravila 
bratranca Marko Poljanec s Senice in Janez Pivk s Hotavelj. 
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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

Toliko je zelenjave na kupu, da lahko kakšen dan kar pozabimo 
na meso. Če jo pripravimo v omaki na dobrem oljčnem olju in 
čebuli, obogatimo z zelišči, dodamo morda malo jušne kocke, 
bo teknilo kot le kaj. Seveda mora biti tudi prava priloga: pire 
ali pečen mladi krompir, popečena polenta, po vzhodnjaško 
rahlo kuhan riž in podobno.

Stročji fižol z masleno polento

Za 4 osebe potrebujemo: 70 dag stročjega fižola, 1 čebulo, 1 
papriko, 3 paradižnike, 25 do 30 dag instant polente, sol, oljčno 
olje, maslo in začimbe.
Čebulo sesekljamo in prepražimo na treh žlicah olja. Ko rahlo 
zarumeni, dodamo na kocke zrezano papriko in paradižnik ter 
dušimo deset minut. Medtem očistimo fižol, ga zrežemo na 
koščke in stresemo v omako. Prilijemo kozarec vode, začinimo 
s timijanom, majaronom, lističem bazilike in lovorja. Dušimo 
tako dolgo, da se fižol zmehča. Po okusu omako začinimo še 
z nekaj kapljicami kisa.
Polento skuhamo po navodilih na embalaži, pustimo, da se 
povsem zgosti, jo razrežemo na večje kocke ter na maslu 
svetlo zapečemo. Ponudimo s fižolovo omako in solato.

Zelenjavna rižota

Potrebujemo 30 dag graha, 20 dag gob, manjši por, večjo rdečo 
papriko, 2 bučki, 30 dag riža, oljčno olje in začimbe.
Gobe očistimo, operemo pod tekočo vodo in zrežemo na 
koščke, papriko in bučki na kocke, por na kolesca. V večji 
ponvi na treh žlicah olja popražimo najprej riž, nato dodamo 
narezano zelenjavo, gobe, sol in jušno kocko ter pol litra vode. 
Na majhnem ognju dušimo jed slabe pol ure in ponudimo s 
poljubno solato.

Blitva kot prikuha

Potrebujemo 50 dag blitve, sol, 3 dag masla, 1 manjšo čebulo, 
2 stroka česna, žlico drobtin, mleko, poper iz mlinčka, 1 žlico 
kisle smetane, zelen peteršilj.
Uporabimo le zelene liste blitve, jo dobro operemo in skuha-
mo v malo vrele osoljene vode. Nato jo odcedimo in seseklja-
mo. Na maslu najprej prepražimo sesekljano čebulo, dodamo 
strt česen, drobtine, zalijemo z mlekom in vodo, v kateri smo 
prevreli blitvo. Prevremo, nato dodamo sesekljano blitvo, po-
popramo, vmešamo smetano in potresemo s peteršiljem.

Zabeljena stebla blitve

Olupljena, v slani vodi kuhana in nato odcejena stebla blitve 
naložimo na topel krožnik, jih zabelimo z oljčnim oljem ali 
stopljenim maslom, potrosimo s sesekljanim trdo kuhanim 
jajcem in naribanim sirom. Jed lahko s kruhom ponudimo za 
malo malico ali večerjo.

Z domačega vrta
V zadnjem mesecu se 

je skoraj v vsakem gospo-
dinjstvu govorilo o kopanju 
krompirja. Kot kaže, je bila 
letošnja letina solidna. Naj-
bolj okusen je mlad pečen 
krompir, a ker peka v peči-
ci ne pride vedno v poštev, 
ga lahko spečemo kar v pon-
vi in je ravno tako okusen in 
hrustljav. Druge pridelke z 
vrta pa lahko izkoristimo za 
pripravo zelenjavnega ragu-
ja s piščancem.

Za pripravo krompirja 
z zelenjavo potrebujemo: 
mlad krompir, rdečo papri-
ko, bučko, olivno olje, sol.

Krompir dobro opere-
mo in skrtačimo. Nareže-
mo ga na manjše rezine. Po-
nev segrejemo na srednjo 

temperaturo in jo namasti-
mo z olivnim oljem. Doda-
mo krompir in ga pečemo v 
pokriti posodi, dokler se ne 
zmehča. Proti koncu peke 
ga posolimo in dodamo 
pripravljeno zelenjavo. Po-
kapljamo še z žlico olivne-
ga olja, premešamo in peče-
mo v odkriti ponvi, da se ze-
lenjava lepo zapeče. Postre-
žemo zraven pečenega mesa 
ali ribe.

Za pripravo zelenjavnega 
raguja s piščancem potrebu-
jemo: 1 file piščančjih prsi, 1 
bučko, 1 rumeno papriko, 1 
korenje, 1 žličko mlete rde-
če paprike, 1 šopek drobnja-
ka, 1 šopek svežega majaro-
na, olivno olje, sol in poper.

Zelenjavo operemo, 

odstranimo semena ter na-
režemo na rezine. Piščan-
čje prsi operemo in nare-
žemo na 3 centimetre de-
bele rezine, posolimo in 
popopramo. Posodo segre-
jemo, prilijemo žlico oliv-
nega olja in na njem po-
pečemo meso. Dodamo 

pripravljeno zelenjavo in 
premešamo. Potresemo z 
mleto rdečo papriko, nare-
zanim drobnjakom in ma-
jaronom. Temperaturo šte-
dilnika znižamo in pokrije-
mo posodo. Dušimo 15 do 
20 minut oz. toliko časa, 
da se zelenjava zmehča. 

Po potrebi še dosolimo ali 
popopramo. Serviramo k 
izbrani prilogi, kot so teste-
nine ali riž.

Nasvet: Za bolj kremast 
in bogat okus na koncu ku-
hanja v omako vmešamo še 
malo kisle smetane ali sme-
tane za kuhanje.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Mojca Logar

Se kdaj v zvezi s svojim deja-
njem počutite, kot da bi nare-
dili zločin? Jaz se letošnje po-
letje počutim v vlogi rablja nad 
svojimi knjigami. Veliko mi 
pomenijo, skrbno sem jih kupo-
vala in hranila. Kako ponosna 
sem bila, ko sem lahko v najini 
delovni sobi, ki ji pravim tudi 
knjižnica, napolnila celo steno 
s knjižnimi policami. Mizar 
jih je naredil po meri. Napol-
nili smo tudi vse stare regale, 
knjige sem celo začela zlagati 
na police v dveh vrstah. Imam 
nekakšno lastno ureditev knjig 
po temah: geografija, potem 
zgodovina, splošna literatura, 
priročniki, slovarji ... 

Letošnje poletje preurejamo 
in selimo sobe. Nekaj velikih 
sob bomo morali pregraditi na 
polovico. Tako se bova z Ja-
nezom na račun potreb otrok 
po večjih sobah s knjižnico in 
svojo delovno sobo selila v naj-
manjšo, pregrajeno sobo. In 
tako so kar naenkrat predmet 
spotike postale knjige. Preveč 
jih je. Zagotovo smo vsaj od 
treh družin sprejeli knjige, ko 
so se ljudje selili ali so sorodniki 
umrli, sedaj pa sama nimam 
več kam z njimi. Lahko bi jih 
nesla v antikvariat ali v knji-
žnico, pa se še ne morem ločiti 
od njih. Premaknili smo jih v 
prazne sobe k mojim staršem. 
Gotovo ni dobro, da se človek 
od česarkoli materialnega ne 
more ločiti. Ko knjigo prebereš, 
tista prava pusti sled in se te 
dotakne. Janez je z lahkoto ne-
uporabne knjige zavrgel. Pravi, 
da je sedaj to v glavi, jaz pa jih 
prekladam iz ene hiše v dru-
go. Vendarle so nekatere knji-
ge večne. Knjiga je po več kot 
petsto letih še vedno aktualna 

in kljub sodobnim elektronskim 
medijem ne bo prešla, čeprav so 
te naprave zelo priročne. Vse 
imaš praktično na telefonu. 
Včasih si v knjižnici več dni 
brskal za nekim podatkom in 
si ponosno izpisal odstavek ali 
dva. Danes je preko računalni-
ka dostopno vse znanje sveta in 
do vsega imaš dostop od doma. 
In vendar je vzeti knjigo v roke 
užitek, ki smo si ga v življenju 
ustvarili ali pa si ga nismo.

Knjižnica Kranj je prejšnji 
teden prejela listino o častnem 
pokroviteljstvu nad Nacio-
nalnim mesecem skupnega 
branja. Na prireditvi so bila 
prisotna vsa društva, skupine 
in organizacije, ki se v državi 
trudijo za spodbujanje branja. 
Listino je izročil sam predse-
dnik države in v govorih so 
vsi poudarjali pomen knjig, 
branja, družinskega branja, 
kupovanja knjig in lastnih do-
mačih knjižnih zbirk. V dana-
šnjih modernih stanovanjih in 
hišah se ceni minimalistična 
oprema, ni več predvidenih 
knjižnih polic. Praktično ni v 
prostorih ničesar ali čim manj. 
Kam naj bi torej umestili knji-
ge? Celo življenje zbiram in 
kupujem knjige, pri svojih sre-
dnjih letih pa jih v lastni hiši 
nimam več kam zlagati. Še 
več, soočiti se moram s tem, da 
jih izločim, vozim stran. No, 
pri starših je prostora dovolj in 
enkrat bo tudi pri nas v hiši več 
prostora. Morda tedaj zopet 
pridem do svoje velike delovne 
sobe, kjer bom lahko uredila 
vse knjige, ki so tako ali druga-
če prišle v moje življenje. Ali pa 
bom tedaj že stara in bom ime-
la drugačne želje in potrebe.

Zločin
Janez Logar

Večina učencev in dijakov 
ni najbolj navdušena nad za-
četkom novega šolskega leta. 
Kako velika vrednota je znanje, 
vidimo šele, ko ga potrebujemo, 
in še bolj, ko ga nimamo. Starši 
si na več načinov prizadeva-
mo omogočiti svojim otrokom 
kar najboljše pogoje za šolanje. 
Kupimo jim šolske potrebščine, 
uredimo sobe, plačujemo po-
ložnice, delamo z njimi domače 
naloge, skrbi nas za kontrolne 
naloge …, tako da otrok pogosto 
ne ve, kdo je glavni odgovorni 
za njegovo šolo, naloge, kontrol-
ne … Zato je tako zelo koristno 
otroku razložiti, da je šola nje-
gova glavna obveznost, on je 
glavni igralec v tej igri in celo 
režiser je on sam. Lahko mu po-
magamo organizirati čas, hkra-
ti pa mora vedeti, da bo domače 
naloge večinoma opravljal sam. 
Ker je to pač njegova obveznost. 
Pomoč bo najprej poiskal pri 
učiteljicah in profesorjih, šele 
nato smo na vrsti starši. Seveda 
mora otrok, še posebej v osnovni 
šoli, vedeti, da smo mu starši 
na razpolago, vendar šele, ko je 
on postoril vse, kar zmore. Na-
loga staršev je tudi, da se malo 
umaknemo in damo priložnost 
mlademu talentu. 

Starši smo pogosto trdno 
prepričani, da smo otroku dali 
najboljše pogoje za šolo in štu-
dij. Naši otroci pa si želijo še 
nekaj večjega. Nekaj, kar lahko 
storita le starša. Najprej mora-
mo vedeti, da otroci želijo biti 
v šoli uspešni. Oni želijo imeti 
dobre ocene in želijo pokazati 
svoje talente. Niti enega ra-
zumskega razloga ni, da ne bi 
bilo tako. A zakaj je mnogokrat 
drugače? Zato ker otroci vedno, 
tudi preko šolskih ocen, odigra-

vajo družinsko vzdušje. Tu sta 
edina režiserja oče in mama. 
Starši tega ne slišimo radi. 
Otroci nimajo moči ustvarja-
ti družinskega vzdušja, ga pa 
vedno do podrobnosti dajejo 
v svoja življenja. Zato smo 
starši najprej dolžni ustvariti 
prijetna, mirna, sproščujoča, 
ustvarjalna vzdušja v svojih 
družinah. Otroci in njihova 
šola so najboljši barometer. 
Kako naj se otrok uči v toksič-
nih, zastrupljenih, morečih, 
napetih vzdušjih? Nemogo-
če. Kako naj se otrok posveti 
svoji snovi, nalogam, študiju, 
ustvarjalnosti …, ko ati vpije po 
hiši, domov prihaja s smradom 
po alkoholu, ko se ati in mami 
ne pogovarjata – ta tišina ga 
ubija in razmišlja o starših 
in svoji krivdi, ko ga nihče ne 
vpraša, kako je. Kako naj se 
osredotoči na šolo, ko pa se mu 
starša posmehujeta, da iz njega 
nikoli ne bo nič. Bolj kot naloga 
ga zanima grožnja matere, da 
bo odšla, ne more se učiti, ker 
se vsak večer prepirata, nato 
pa gresta spat vsak v svojo sobo 
… To so vzdušja, napetosti, ki 
onemogočajo sproščen odnos 
otroka do šole. Ker otrok vedno 
želi pripadati, ga bolj malo za-
nima šola. Njega zanima vez s 
starši. Njega zanima, kaj bo z 
njim in kaj bo s starši. 

So še bolj prefinjeni načini, 
vendar otrok ne moremo ogo-
ljufati. Zelo pogosto nam preko 
šole kažejo, da je nekaj narobe. 
Starši, razbremenimo učitelje, 
profesorje in najprej doma ure-
dimo prijetnost bivanja svojim 
otrokom, meni, tebi in nama.

Začetek šole

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Torek
3. 9.

14/20 °C

Nedelja 
8. 9.

8/18 °C

Sreda 
4. 9.

Četrtek
5. 9. 

Petek
6. 9. 

Sobota
7. 9.

11/22 °C 13/21 °C 8/17 °C 9/18 °C

Ponedeljek 
9. 9.

Torek
10. 9.

Sreda
11. 9.

Četrtek
12. 9.

9/20 °C 10/21 °C 11/23 °C 11/22 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_19_70
NALOGA

9 5 8 6 4
4 9 3 2

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

8 4 5 6 3
7 3 6

2 5 1 7
1 6 9 2

sudoku_LAZJI_19_70

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_70
NALOGA

6 1 3 9
8 1

9 2 1 8
9 6 4 3

4 5 1 9
6 3 1 4

8 1
7 2 3 6

sudoku_TEZJI_19_70

REŠITEV

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

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_70
NALOGA

6139
81

9218
9643

4519
6314

81
7236

sudoku_TEZJI_19_70

REŠITEV

612783954
798465321
354921867
965147283
281639475
473852619
526314798
839576142
147298536

sudoku_LAZJI_19_70
NALOGA

95864
4932

375
65789
4782

84563
736

2517
1692

sudoku_LAZJI_19_70

REŠITEV

975286431
148953627
362174985
653728194
417369852
289415763
794832516
826541379
531697248

Tehnolog brizganja plastike m/ž (PC Komenda)
Družinsko podjetje zaposli tehnologa za brizganje plastike. Delo bo potekalo v no-
vem obratu na novi lokaciji v PC Komenda. Nudi se dobro plačilo in zaposlitev za 
nedoločen čas. V podjetju je trenutno cca 75 zaposlenih, proizvodni prostori se raz-
tezajo na 6500 m2, sestojijo pa iz brizgalnice, sestavljalnice, tiskarne, orodjarne in 
skladišča. Plastika Virant, d.o.o, Pod Hrasti 20, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 
20. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Koordinator v oddelku logistike in operative m/ž (Kranj)
Opis delovnega mesta: vodenje in nadzor dela v logistiki z analiziranjem in spre-
mljanje KPI-jev učinkovitosti delavcev, postavitev delovnih procesov v logistiki, 
odgovornost za optimizacijo stroškov logistike, izboljšanje učinkovitosti dela, 
oblikovanje in vpeljava logistične strategije podjetja ... ARC - Kranj, d.o.o., Hrastje 
52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 29. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojede-
lo.com.

Skladiščnik m/ž (Brnik)
Ponujamo vam delo v uspešnem podjetju in v urejenem delovnem okolju skupaj z 
ekipo odličnih in dinamičnih posameznikov. Delo poteka v dveh izmenah. Zaposli-
tev bomo sklenili za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom. Kuehne+Na-
gel, d.o.o., Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 29. 9. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Jesenice)
 Vaše naloge bodo: pomoč kupcem pri izbiri blaga, delo na blagajni ... Spar Slove-
nija, d.o.o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
15. 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.

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

Vodja prodajne skupine m/ž (Kranj) 
Če iščete nove razvojne priložnosti, vas zanimajo bančne tehnologije prihodnost in 
si jih želite soustvarjati, vas vabimo, da se nam oglasite. V svoji sredini si želimo tis-
te, ki verjamete v timsko delo in razvoj ter čutite odgovornost za ustvarjanje banč-
ne prihodnosti. Gorenjska banka, d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 15. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Procesni avtomatik m/ž (Bled)
Zahtevane veščine in znanja: VII. stopnja izobrazbe tehniške smeri (elektrotehnika 
ali mehatronika), znanje programiranja PLK-jev (zaželeno poznavanje vsaj enega 
večjega proizvajalca po IEC-61131). Petrol, d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana. Prija-
ve zbiramo do 20. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varnostnik m/ž (Kranj)
Kot del tima bo izbrani kandidat: opravljal varovanje ljudi in premoženja, opravljal 
delo varovanja na javnih prireditvah. Valina varovanje, d.o.o., Litijska cesta 45, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/I (Kranj) 
Naloge: svetovanje, strežba in upoštevanje kupcev, pregledno predstavljanje bla-
ga ... New Yorker, d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 
9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja servisa m/ž (Kranj) 
Organiziranje, vodenje, razporejanje delovnih ekip na področju prezračevanja in 
hlajenja, ogled objektov in priprava ponudb, dogovarjanje s strankami, izdelava 
normativov in kalkulacij, spremljanje predpisov in novosti s področja dela. Klima 
Belehar prezračevanje in klimatizacija, d.o.o., Savska Loka 21, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 26. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar-picopek m/ž (Zbilje)
Pričakujemo: gostinsko izobrazbo, smer kuhar, poznavanje tehnik priprave jedi, naj-
manj 1 leto delovnih izkušenj na enakem/primerljivem delovnem mestu, veselje do 
dela v kuhinji. DOTIK gostinstvo in turizem, d.o.o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 25. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja sprejemne pisarne m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Pričakujemo: zaključeno najmanj V. stopnjo izobrazbe (ekonomska smer ali zaklju-
čena gimnazija), 12 mesecev izkušenj na primerljivem delovnem mestu, odlično 
znanje slovenskega jezika – poslovna korespondenca, odlično znanje angleškega 
jezika – pisno in ustno ... SVP AVIO d.o.o., Zapuže 10a, 4275 Begunje na Gorenjskem. 
Prijave zbiramo do 25. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA –  
SEPTEMBER 2019

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

SEPTEMBRSKE terenske krvodajalske akcije, ki bo:

V ČETRTEK, 5. SEPTEMBRA 2019, 
v Domu krajanov Kokrica, Cesta na Brdo 30.   

 Odvzemi krvi bodo od 7. do 13. ure.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Ljudmila Belcijan, v drugem zakonu poročena 
de Lange, je svoje spominsko gradivo 
zapustila nečakinji Zvonki Podboršek. Ta je 
večino gradiva v letih 2018 in 2019 predala 
Gorenjskemu muzeju. Ljudmilino življenjsko pot 
so zaznamovale večkratne selitve, povezane 
z njeno zaposlitvijo pri kraljevem namestniku 
Pavlu Karađorđeviću. Gradivo je obetalo vtise 
o življenju v Afriki, a Ljudmila je imela hudo 
domotožje. To je razvidno predvsem iz njenih 
dnevnikov, ki jih je začela pisati na Belem 
dvoru leta 1941. V njih zelo pogosto omenja 
svojo družino in vaško življenje s prijatelji. 
Misli najpogosteje zaključi s spomini na dom, 
z močno željo po vrnitvi in molitvijo. Njena 

Ljudmila Belcijan se je fotografirala v znanem 
beograjskem studiu Zrak in fotografijo poslala 
prijateljici Katarini Kern v Orehovlje.

(V lasti Andreja Štera)

Princesa Elizabeta na Belem dvoru aprila 1938

(Vir: Gorenjski muzej)

Ob jezeru Naivasha

(Vir: Gorenjski muzej)

Ljudmilina družina v Afriki: mož Alexander, hčeri Alexandra in Mijda ter sin Tiens iz prvega zakona

(Vir: Gorenjski muzej)

Zapuščina 
Ljudmile Belcijan 
v Gorenjskem 
muzeju

zapuščina je pomemben vir za raziskovanje 
zgodovine vsakdanjega življenja v Predosljah 
z okolico, hkrati pa ponuja edinstven vpogled 
v življenje mladega dekleta, ki je na pragu 
druge svetovne vojne nepričakovano in v 
naglici za vedno zapustilo domovino.

Pridobljeno gradivo med drugim obsega tri 
dnevnike iz let 1941 do 1943, dve spominski 
knjigi, zvočni posnetek na diktafonu, album 
z znamkami, več kot 140 pisem, 50 razglednic, 
250 fotografij, 20 različnih dokumentov in 
nekaj osebnih predmetov (broška, verižice, 
uhani). Med gradivom sta še dve knjigi o knezu 
Pavlu, ki ju je Ljudmilina nečakinja Zvonka 
dobila v dar od princese Elizabete ob obisku  
v Beogradu maja 2014.

 

Bivališče domačinov 
iz Kenije na fotografiji 
Ljudmile Belcijan
(Vir: Gorenjski muzej)

Ob preučevanju zapuščine Ljudmile Belcijan 
se je Gorenjski muzej povezal s Slovenskim 
etnografskim muzejem, ki načrtno 
dokumentira slovenske stike z Afriko,  
in z Zgodovinskim arhivom Ljubljana,  
Enoto za Gorenjsko Kranj. Pričujoča razstava  
je predstavitev pridobljenega gradiva,  
ki odpira številne možnosti za raziskovanje, 
predvsem med sorodniki in znanci Ljudmile 
Belcijan.  Že med pripravo razstave je muzej 
obiskala njena vnukinja, v stikih pa smo tudi  
s sorodniki v Južni Afriki in potomci 
zaposlenih na gradu Brdo pred drugo 
svetovno vojno. Nedavno smo pridobili  
40 fotografij in 6 pisem, evidentirali pa  
23 fotografij in 4 razglednice. Dokumentacijo 
si želimo še dopolnjevati, da bi bila zgodba 
o Ljudmili Belcijan, dekletu iz ozadja 
zgodovine, čim bolj popolna. 
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Dekle iz ozadja 
zgodovine

Ljudmila Belcijan in njena pot v Afriko z  
družino kneza Pavla Karađorđevića je na ogled 

do vključno nedelje, 22. septembra 2019,  
v Mestni hiši. 

Če jo še niste videli, vljudno vabljeni.

�

1

2

3

3. 9.  tor. Dora 6.26 19.36

4. 9. sre. Zalka 6.27 19.34

5. 9. čet. Lovrenc 6.28 19.32

6. 9. pet. Zaharija 6.29 19.30

7. 9. sob. Marko 6.31 19.28

8. 9. ned. Marija 6.32 19.26

9. 9. pon.  Peter 6.33 19.24

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

Festeelval in srečanje kovačev
Jesenice – Četrto vseslovensko srečanje kovačev z medna-
rodno udeležbo bo potekalo na Stari Savi na Jesenicah v 
soboto, 7. septembra, med 14. in 20. uro. Prireditev se prid-
ružuje jeseniškemu Festeelvalu, ki tudi letos ponuja pester 
program. Zagoreli bodo ognji, zapela kovaška kladiva, obeta 
pa se še mnogo več: ob 14. uri uradno odprtje srečanja in 
nastop kantri plesalcev plesne šole Wild West, ob 15. uri pri-
kaz podkovanja konja; ob 16. uri kovanje špice z enim gret-
jem in nastop Alje; od 17. ure prižig cigarete po kovaško, po-
delitev priznanj sodelujočih in koncert skupine Orlek. Vstop 
bo brezplačen.

Aktivnosti v Medgeneracijskem centru
Kranj – V LUK – Medgeneracijskem centru Kranj se bodo 
odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: v četrtek, 5. sep-
tembra, od 17. do 19. ure predavanje Kdo smo in kako pos-
tati to, kar si želimo; od 17. do 19. ure maketarske delavnice; 
v petek, 6. septembra, od 9.30 do 11.30 skupina za mamice; 
od 18. ure do 19.30 zaplešimo ob glasbi. Obvezna prijava na 
tel. 041 724 134 ali na e-naslov: mck-prijava@luniverza.si.

Druženje v Hiši čez cesto
Milje – V Hiši čez cesto Pr' Franč obeležujejo petletnico pev-
skega delovanja. Zato so povabili vse skupine, ki so prihajale 
na večere ljudskega petja, vabijo pa tudi vse ljubitelje ljud-
skega petja, da se jim pridružite. Tokrat bo druženje v petek, 
6. septembra, ob 18. uri pod kozolcem ob hiši. 

IZLETI

Prisluhni reki Savi
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v torek, 10. 
septembra, pohod po tematski poti ob Savi: Prisluhni reki 
Savi (Šobec–Radovljica). Skupne zmerne hoje bo do tri ure. 
Info. in prijave zbira do ponedeljka, 9. septembra, Franci Er-
zin, tel. 041 875 812.

S kolesom pod Dobrčo
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 5. sep-
tembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Posavec–Be-
gunje–Kovor–Naklo. Odhod bo ob 9. uri izpred Doma upo-
kojencev Naklo.

Izlet na Štajersko
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na izlet v četrtek, 
12. septembra, na Štajersko: Rogla na Pohorju, mimo Zreč 
v Vitanje, ogled Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarništva, v 
Žalcu ogled fontane. Prijave v pisarni društva, pri poverjeni-
kih ali na tel. 04 25 11 022 in 064 117 135 do zasedbe mest v 
avtobusu ali do 10. septembra.

Po Poti spomina in tovarištva
Cerklje – V soboto, 7. septembra, bo pohod po Poti spomi-
na in tovarištva in 2. grupe odredov z Bča preko Davovca, 
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

9    90
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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.

AKCIJA

predavanje 
KAKO SPROŠČENO PRISLUHNITI SEBI, 
DA LAŽJE SLIŠIM DRUGE?
Barbara Sitar, Vesna Kleindienst, 
Kristina Voh, Katja Štern
torek, 3. 9., ob 10.00, 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.

delavnica
VSE NAŠE ODISEJE, 1. DEL
Mag. Marko Ogris
sreda, 4. 9., ob 12.30, dvorana

delavnica
OUTSIDER V SKUPINI
SVČ Lužánky – Labyrint, Brno (Češka), 
Društvo APéL, Kranj
petek, 6. 9., od 15.00 do 19.00, dvorana
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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

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.

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

GRADBENO parcelo. Primerna za 
obrtnike ali drugo dejavnost. Parcela je 
v Bistrici ob Sotli. Ostalo po dogovoru, 
tel.: 041/614-974  
 19002284

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9 
- 11 m (tudi neobeljene), SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596 19002266

OSMRTNICA

Poslovila se je naša draga babi 

Kristina Jurina
roj. 11. 12. 1933

Od nje se bomo poslovili na kranjskem pokopališču.

Sin Bojan, Branka in vsi tvoji

Ljubiti in biti ljubljen. 
To je smisel življenja.

KURIVO
PRODAM

DRVA bukova, metrska ali razžagana, 
tel.: 031/309-747  
 19002282

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19002289

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19002292

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

4 MUCKE, stare 4. mesece, dolgod-
lake in 4 stare 1. mesec, kratkodlake, 
vse barve, Podhom 42, tel.: 040/602-
839 19002287

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
031/250-114  
 19002285

BIKCA, starega dva tedna, tel.: 
041/506-183  
 19002286

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

KRAVO staro 6 let in telico, obe simen-
talki, za zakol ali nadaljnjo rejo, suha 
krma, tel.: 040/885-502 19002291

ZAJCE - nemški lisec, obeh spolov, 
stare 2 - 3 mesece ter zajčje meso, 
tel.: 051/712-764 19002290

OSTALO
PRODAM

SUHA bukova in hrastova drva in 10 
dni staro telico, tel.: 040/235-738 
 19002288

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu kuharju/ci 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

REDNO ZAPOSLIMO kuharja, nata-
karja in pomočnika v kuhinji. Gostilna 
Logar, Igor Logar s.p., Hotemaže 3 A, 
Preddvor, tel.: 040/130-877 19002247

IŠČEMO - voznika tovornjaka, relacija 
potovanja Villach (Avstrija) - Nemčija. 
Plača 10,61 EUR/ura bruto, dnevni-
ce so v plači in so neobdavčene. Tel.: 
+38630/758-314, Diaplan Stahl + 
Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Klagen-
furt/Celovec, Avstrija 19002216

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, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19002280

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacija plesni, dekorativni ometi in 
opleski, vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909  
 19002115

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
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 zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi, ..., tel.: 
041/583-163  
 19002281

IŠČEM

POLURNO pomoč na domu potrebu-
jem - zjutraj okoli 8.30 ali zvečer, po 
dogovoru, tel.: 040/245-543, Kranj 
 19002264

ZASEBNI STIKI
65-LETNA ščem prijatelja za druženje, 
leta niso pomembna, tel.: 070/285-
634  
 19002240

Rezultati 70. krog –  
1. september 2019

3, 5, 20, 22, 23, 31, 37 in 38

Loto PLUS:  
2, 5, 7, 26, 28, 32, 36 in 33

Lotko: 2 6 7 2 7 9

Sklad 71. krog za Sedmico: 
4.410.000 EUR

Sklad 71. krog za PLUS: 
1.390.000 EUR

Sklad 71. krog za Lotka: 
100.000 EUR

LOTO

Trdovnika na planino Jezerca. Zbor ob 8. uri na Bču pred Šte-
fanjo goro. Organizator je Občinska organizacija Združenje 
borcev za vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem.

OBVESTILA

Krvodajalska akcija
Kranj – Območno združenje Rdečega križa Kranj vabi, da se 
pridružite družini krvodajalcev in se udeležite septembrske 
terenske krvodajalske akcije, ki bo v četrtek, 5. septembra, 
v Domu krajanov Kokrica, Cesta na Brdo 30. Odvzemi krvi 
bodo v času od 7. do 13. ure. Meritve tlaka, holesterola in 
krvnega sladkorja pa bodo 14. septembra v Domu KS Britof 
od 7. do 9. ure.

PREDAVANJA

Predavanje Društva diabetikov
Škofja Loka – Društvo diabetikov Škofja Loka vabi na pre-
davanje o najpogostejših težavah v ustih – kako jih rešiti in 
kako se jim izogniti, ki bo v torek, 3. septembra, ob 16. uri v 
predavalnici OŠ Škofja Loka Mesto. Predavala bo Lana Kam-
bič, dr. dent. med. Predavanje ni namenjeno zgolj članom 
društva, pač pa vsem, ki jih zanima ta tema.

KONCERTI

Tradicionalni koncert Pr' Krošl
Žiri – Na predvečer malega šmarna, v soboto, 7. septembra, 
bo ob 20. uri Promenadni koncert MoPZ Alpina Žiri z igralci 
DPD Svoboda, ki bo pred domačijo Pr' Krošl (Pot v Skale) na 
Dobračevi pri Žireh.

RAZSTAVE

Korajža je ženskega spola
Mojstrana – V petek, 6. septembra, ob 18. uri bo v Sloven-
skem planinskem muzeju zadnje javno vodstvo po razstavi 
Korajža je ženskega spola z alpinistkama Ines Božič Skok in 
Sanjo Vranac. Ob 19. uri sledi muzejski večer z alpinistko 
Ines Božič Skok z naslovom Gore kot (po)klic. Vstopnine ni. 
Razstava bo na ogled do nedelje, 8. septembra.

Razstava ilustracij Marjana Mančka
Tržič – V sredo, 4. septembra, bo ob 18. uri v Paviljonu NOB 
odprtje razstave ilustracij Marjana Mančka. Ob razstavi 
ilustracij bo bogata razstava starih igrač našega edinega 
otroškega muzeja – Brloga Hermana Lisjaka iz Muzeja no-
vejše zgodovine Celje. Odprtje bo pospremljeno s kulturnim 
programom, pridružil pa se bo tudi Marjan Manček.

Razstava Ajde Fortuna
Kranj – V sredo, 4. septembra, bo ob 17. uri v Galeriji Mestne 
občine Kranj odprtje razstave ilustracij 14 kranjskih temeljev 
avtorice Ajde Fortuna.

Svet železarja skozi objektiv fotografa
Radovljica – Odprtje razstave Svet železarja skozi objektiv 
fotografa Francija Kolmana, s kratkim filmom in kulturnim 
programom – prisluhnili boste glasbi v izvedbi Natalije Ši-
munović (violina) in Jožice Potočnik (klavir) –, bo v četrtek, 
5. septembra, ob 19. uri v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica 
(Vurnikov trg 1).

Meditacija in fotografija
Kranj – V četrtek, 5. septembra, bo ob 19. uri v Galeriji Pre-
šernove hiše odprtje pregledne razstave Wilhelma Heili-
gerja Meditacija in fotografija. Razstava bo na ogled do 27. 
septembra.

Filatelistična razstava
Kranj – V četrtek, 5. septembra, bo ob 18. uri v Mestni hiši 
odprtje mednarodne filatelistične razstave Deveto okno 
Kranj 2019.
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Anketa

Nikolina Jakopič, Lesce:

Sem študentka, in ker mi je 
ostalo nekaj izpitov za sep-
tembrske roke, sem se med 
poletnimi počitnicami učila. 
S fantom sva dopustovala na 
hrvaški obali. Sem pa tudi de-
lala v domu za ostarele.

Borut Planinšek, Ljubljana:

Rad kolesarim, zato je bil 
vrhunec poletja kolesarski 
dopust v Franciji. Mogoče si 
septembra vzamem še kak-
šen dan prosto, če bo služba, 
ki je v današnjih časih precej 
obremenjujoča, dopuščala.

Jure Lenko,  
Zgornja Savinska dolina:

Poleti si običajno privoščim 
14 dni dopusta, ki ga name-
nim obiskovanju slovenskih 
gora. Letos sem bil na trekin-
gu v Kirgiziji. Dopustovanje 
na morju pa mi ni zanimivo. 

Martin Tavčar,  
Spodnje Danje:

Poletje posvetim hobijem, 
vožnji z motorjem in štiri-
kolesnikom. Glavni dopust 
pa sem izkoristil za obisk 
Češke, kjer sem si v mestu 
Brno ogledal dirko Moto GP. 

Maša Likosar

Zakorakali smo v september, 
v mesec, ki prinaša hladnej-
še, jesensko obarvane dni, in 
danes, na drugi šolski dan, že 
marsikdo obuja spomine na 
vroče in ležerno poletje. Obi-
skovalce Majerskega smenja 
in kontrabanta na Soriški pla-
nini smo povprašali, kako so 
preživeli poletni dopust. 
Foto: Tina Dokl 

Poletje se 
poslavlja

Andrej Korošec,  
Bohinjska Češnjica:

Glavni dopust sem namenil 
odstranjevanju lubadarja v 
domačem gozdu. V prostih 
dneh sem se povzel na enega 
od slovenskih hribov ali pa se 
kopal v Bohinjskem jezeru.

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Jasna Paladin

Sela pri Kamniku – Člani 
Športnega in kulturnega 
društva Sela iz Tuhinjske 
doline so se zapisali med 
evropske države, ki imajo 
na svojih tleh Kip svobode. 
Takšnega, ki sicer močno 
spominja na podobo ame-
riškega predsednika, so sre-
di vasi nasproti gasilskega 
doma po idejni zasnovi do-
mačina arhitekta Tomaža 
Schlegla postavili tudi sami, 
približno osem metrov 

visoko leseno skulpturo, ki 
so jo v kakšnih dveh tednih 
postavili s skupnimi moč-
mi, pa so nameravali sve-
čano odkriti minulo sobo-
to, a so dogodek odpovedali. 
»Za ta ukrep smo se v Špor-
tnem in kulturnem društvu 
Sela odločili, ker sta odmev-
nost in razsežnost dogod-
ka absolutno presegli lokal-
ne okvire in s tem zmožnos-
ti društva, da zagotavlja var-
nost za udeležence,« je spo-
ročil predsednik društva Bo-
štjan Pivec.

Tudi na Kamniškem imajo 
Kip svobode

Selski Kip svobode močno spominja na ameriškega 
predsednika, ki z visoko dvignjeno pestjo gleda v smeri 
proti Sevnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Danes bo sprva pretežno oblačno. Dopoldne se bo oblačnost 
umikala proti jugovzhodu in čez dan bo delno jasno z občasno 
oblačnostjo. Jutri bo pretežno jasno, jutro bo sveže. V četrtek 
bo sprva pretežno jasno s prav tako svežim jutrom, popoldne 
pa se bo zmerno pooblačilo. 

Jezersko – V petek, 6. septembra, bo osrednja slovesnost ob 
počastitvi praznika občine Jezersko. Potekala bo pod nas-
lovom Meja za mir, stota obletnica senžermenske mirovne 
pogodbe. Mirovna pogodba ob koncu prve svetovne vojne je 
namreč pomembna tudi za Jezersko, saj je bil ta obmejni kraj 
del ozemlja, ki je pripadlo Sloveniji, zato so datum podpisa 
senžermenske pogodbe izbrali za občinski praznik. Prireditev 
se bo v petek ob 18. uri začela v dvorani Korotan, za prijeten 
večer pa bo s kulturnim programom poskrbelo Kulturno ume-
tniško društvo Jezersko. 

Občina Jezersko praznuje

Naklo – Nova direktorica nakelske občinske uprave je s prvim 
septembrom postala Marta Gerkman, doma iz Cerkelj na Go-
renjskem. Pred tem je bila zaposlena na Zavarovalnici Triglav 
v kranjski območni enoti, delala je tudi v njihovi centrali v 
Ljubljani. Ukvarjala se je s področjem financ, računovodstva 
in prodaje. Novo delovno mesto ji predstavlja nov izziv, zato 
se je tudi odločila, da kandidira. Pred njo je bila vršilka dolž-
nosti direktorice nakelske občinske uprave Bojana Umnik, tudi 
občinska pravnica.

Naklo dobilo direktorico občinske uprave

Mateja Rant

Škofja Loka – V šolah na prvi 
šolski dan še zlasti slovesno 
sprejmejo učence, ki prvič 
prestopijo šolski prag. Tako 
je bilo včeraj tudi v Osnovni 
šoli Jela Janežiča, kjer bodo v 
svet črk in števil prvič vpelja-
li devet učencev. Ob tej pri-
ložnosti jim je dobrodošlico 
zaželel tudi škofjeloški žu-
pan Tine Radinja, o varnos-
ti na šolskih poteh pa sta jih 
poučili višja policistka Po-
licijske postaje Škofja Loka 

Jana Cankar in Sabina Gab-
rijel z oddelka za družbene 
dejavnosti, koordinatorka 
Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Obči-
ne Škofja Loka.

»Upam, da ste prijetno 
preživeli počitnice in ste si 
nabrali moči za novo šolsko 
leto, v katerem se boste nau-
čili veliko novega,« je prvo-
šolce nagovoril župan Tine 
Radinja, ki verjame, da bodo 
v OŠ Jela Janežiča deležni 
vse potrebne podpore in jim 
bodo zagotavljali okolje, v 

katerem se bodo razvijali in 
osebnostno rastli. Ob tem se 
je zahvalil vodstvu šole za nji-
hovo veliko poslanstvo, ki ga 
opravljajo vsak dan pri delu 
z otroki s posebnimi potre-
bami. »Tako vašim otrokom 
omogočajo, da se vsak dan 
naučijo kaj novega in v življe-
nju dosežejo največ, kar lah-
ko,« je nagovoril tudi starše 
devetih prvošolcev, ki so raz-
deljeni v dva oddelka. Zanje 
bosta skrbeli učiteljici Tonka 
Klemenčič in Nika Košmelj 
ob pomoči varuhinj Nataše 

Orešnik in Mojce Močnik. 
»Otroci so imeli učiteljici 
možnost spoznati že v pre-
teklem šolskem letu, saj sta 
jih redno obiskovali v razvoj-
nem vrtcu. Tako poskrbimo, 
da je prvi šolski dan čim bolj 
prijeten in čim manj stre-
sen,« je razložila ravnatelji-
ca OŠ Jela Janežiča Marjeta 
Šmid in dodala, da so ta sre-
čanja, ki jih pripravljajo z ot-
roki v razvojnem vrtcu, izje-
mnega pomena tudi za uči-
telje, saj na ta način še pred 
vstopom v šolo spoznajo ot-
roke in njihove posebnosti.

Spodbudne besede, ki 
jim jih je namenil župan s 
svojim spremstvom, so po-
magale premostiti začetno 
zaskrbljenost, ki spremlja 
tako velik dogodek, kot je 
prvi šolski dan. V svet uče-
nosti so nato otroke pospre-
mili še z glasbo. Učiteljica 
Nika Košmelj je v roke pri-
jela kitaro in skupaj so spro-
ščeno vzdušje pričarali s pe-
smicami, ki so jih vsi pozna-
li. Prvi šolski dan so jim po-
lepšali še s sladkim pribolj-
škom, ki so ga postregli ob 
malici. Delo se je nato v šoli 
nadaljevalo po urniku, kdor 
je želel, pa se je ta dan lahko 
domov odpravil že po mali-
ci, je še dejala Marjeta Šmid.

Vstopili v svet učenosti
Napozaben prvi šolski dan so zlasti prvošolcem poskušali pričarati tudi v Osnovni šoli (OŠ) Jela 
Janežiča v Škofji Loki, kjer si je rumene rutice okrog vratu letos prvič zavezalo devet otrok.

Prvi šolski dan je bil nekaj posebnega tudi v OŠ Jela Janežiča. Med drugim jih je pozdravil 
župan Tine Radinja.


