
AKTUALNO

Nove izzive  
našli v turizmu
Gozdno gospodarstvo (GG) Bled, 
ki gospodari z gozdovi Nadškofije 
Ljubljana na Zgornjem Gorenj-
skem, je pretekli četrtek praznova-
lo sedemdesetletnico poslovanja. 
Kot vzporedno dejavnost, ki se vse 
bolj krepi, razvijajo turizem.

3

GORENJSKA

Ogledali so si traso 
severne obvoznice
Civilna iniciativa, ki nasprotuje 
gradnji severne škofjeloške obvoz-
nice, je občane povabila na ogled 
nedavno zakoličene trase. Prepri-
čani so, da načrtovana cesta pre-
več poseže v bivalno okolje ljudi 
devetih naselij.

7

KULTURA

O sestreljenem 
letalu nad Gorjušami
V Muzeju Tomaža Godca v Bo-
hinjski Bistrici so odprli razstavo z 
naslovom Incident hladne vojne 
na bohinjskem nebu. Del zgodbe 
o sestreljenem ameriškem letalu 
nad Gorjušami je bil predstavljen 
že februarja v Kranju.

10

REKREACIJA

Pretekel dvainštirideset 
maratonov
Bogomir Dolenc je v dvainštiride-
setih zaporednih dneh odtekel 
dvainštirideset maratonov. Cilj 
športno-dobrodelnega projekta je 
zbiranje denarja za ustanovo Mali 
vitez. Želel je povezati gibanje in 
dobrodelnost.

13

VREME

Danes in jutri bo po niži-
nah predvsem zjutraj in 
dopoldan megla ali nizka 
oblačnost. V četrtek bo 
pretežno jasno.

9/19 °C
jutri: nizka oblačnost
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Mateja Rant

Bled – »Lahko računate 
na obvoznico, vprašanje je 
samo časovnica. Po obstoje-
či dinamiki bi se gradnja za-
čela prihodnje leto oktobra,« 
je po srečanju zagotovila mi-
nistrica Alenka Bratušek. 
Obljubila je, da bo podrob-
neje preučila dokumentaci-
jo in načrte v zvezi z omenje-
no obvoznico, s katero bodo 
razbremenili območje jeze-
ra, ob tem pa bo po njenih 
besedah treba razrešiti tudi 
težave s civilno iniciativo 
Mlino, ki se ne strinja s po-
tekom trase. Verjame, da pri 
tem najpomembnejšo vlogo 
lahko odigra blejski župan.

Pozornost tudi civilni iniciativi
Na sestanku z župani sedmih zgornjegorenjskih občin na Bledu je ministrica za infrastrukturo Alenka 
Bratušek obljubila, da bodo južno razbremenilno cesto gradili po časovnici, ki jo je sprejela prejšnja vlada.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je na Bledu sestala z župani sedmih 
zgornjegorenjskih občin. / Foto: arhiv Občine Bled

Priloga:

Loške novice

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli teden je v Sa-
rajevu potekalo evropsko 
klubsko prvenstvo za keglja-
če in kegljačice. Na njem so 
se izkazale članice kranjske-
ga Triglava, ki so nastopile 
v postavi Petra Bašek, Tara 
Hočevar, Nika Blagovič, Ta-
tjana Perišič, Brigitte Stre-
lec, Anja Forštnarič, Vesna 
Paulič in Eva Blagovič. 

V predtekmovanju so va-
rovanke trenerja Albina Ju-
vančiča osvojile prvo me-
sto, v polfinalu pa so pre-
magale Istro iz Poreča s 5 : 3 

(3366 : 3320). Kranjčanke so 
se zmage in naslova evrop-
skih klubskih prvakinj vese-
lile potem, ko so v velikem fi-
nalu s 6 : 2 (3321 : 3259) pre-
magale madžarski Rakoshe-
gy iz Budimpešte.

Med moškimi je v fina-
lu Mertojak Split prema-
gal nemško Victorio 1947 iz 
Bamberga, tretji so bili ke-
gljači madžarskega Szege-
da, Calcit iz Kamnika pa je 
osvojil deveto mesto.

Sprejem za nove evropske 
klubske prvakinje bo to so-
boto, 13. oktobra, ob 17.15 na 
kranjskem kegljišču.

Triglavove kegljačice so 
evropske prvakinje

43. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – »Čistilna naprava Tr-
boje je del večjega sistema 
izgradnje komunalne infra-
strukture, ki smo jo načrto-
vali v trajnostni urbani stra-
tegiji in zagotavlja, da bodo 
imela vsa naselja urejene 
sisteme za odvajanje in či-
ščenje odpadnih voda. Za 
Kranj je Komunalna čistilna 
naprava Trboje pomembna 
zato, ker bomo nanjo odva-
jali odpadne vode iz naselja 
Hrastje. Zdi se mi zelo smi-
selno, da občine za skupne 
projekte združijo moči in fi-
nance, kar je tudi v tem pri-
meru,« je ob včerajšnjem 
podpisu pogodbe poudaril 

kranjski župan Boštjan Tri-
lar, sodelovanja pa se je raz-
veselil tudi šenčurski župan 
Ciril Kozjek.

»Čistilna naprava Trbo-
je bo namenjena južnemu 
delu naselij občine Šen-
čur, prav tako pa tudi nase-
lju Hrastje in morda delu 
Čirč v občini Kranj. Na 
njej bomo, skupaj z obči-
no Kranj, imeli 5100 popu-
lacijskih enot. V lanskem 
letu smo podpisali pogod-
bo za izbiro izvajalca. Gra-
di jo Gorenjska gradbena 
družba s partnerjem GH 
Holding. Za nas je to po-
memben projekt, v kate-
rega je bila sprva vključe-
na tudi občina Medvode, ki 

pa je iz projekta izstopila,« 
je povedal župan Šenčurja 
Ciril Kozjek in pojasnil, da 
je delež šenčurske občine 
pri projektu 60,2 odstotka, 
kranjska občina pa bo pri-
spevala 39,8 odstotka.

Vodja projekta Aleš Puhar 
je povedal, da začetek po-
skusnega obratovanja nove 
čistilne naprave Trboje na-
črtujejo že na začetku no-
vembra, projekt, ki ga vodi 
Občina Šenčur, pa je vre-
den 2,734 milijona evrov. 
Računajo tudi na spremem-
bo državne uredbe, ki ureja 
območje aglomeracij tako, 
da bo možno pridobiti tudi 
evropska nepovratna sred-
stva sofinanciranja. 

S sodelovanjem lažje do čistilne naprave
Kranjski župan Boštjan Trilar in župan Šenčurja Ciril Kozjek sta podpisala 
medobčinsko pogodbo za izvedbo projekta Komunalne čistilne naprave Trboje.

Lokacija čistilne naprave je na spodnji terasi ob Savi med naseljema Trboje in Moše, 
sestavlja pa jo devet objektov. / Foto: Gorazd Kavčič
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANICA URŠIČ iz Domžal.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Ta veseli dan ali Matiček se ženi

Loški oder vas vabi, da si v soboto, 13. oktobra, ob 19.30 
ogledate komedijo Antona Tomaža Linharta Ta veseli dan 
ali Matiček se ženi. Gre za komedijo s satirično ostjo, saj se 
v njej povezujeta komičnost in kritika ali celo posmeh. Njen 
namen je opozoriti na družbene napake. Z baronovim osva-
janjem Nežke je Linhart prikazal moralno šibkost plemstva. 
Budalo in Zmešnjava predstavljata nazadnjaško uradništvo, 
ki nasprotuje razsvetljenskim reformam. Sodna obravnava je 
naperjena proti tedanjemu sodstvu, saj je bil baron hkrati to-
žnik in razsodnik ter je ravnal povsem samovoljno. Ko Matičku 
na sodišču preberejo obtožnico v nemščini, se zagovarjanju v 
nemščini upre, rekoč, da je ne razume. S tem je Anton Tomaž 
Linhart napadel cesarske odredbe, ki so predpisovale, da je 
uradni jezik v deželi samo nemški. 

Loški oder trem naročnikom Gorenjskega glasa podarja po 
dve vstopnici. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na nagradno vprašanje: V katerem mestu na Go-
renjskem se je 1756. leta rodil Anton Tomaž Linhart? Odgo-
vore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 11. oktobra 2018, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenca

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 28. septembra 2018, 
prejme dve vstopnici za koncert skupine Riblja čorba v lju-
bljanski Cvetličarni Andrej Anderle iz Radovljice, dve vstopnici 
za predstavo Briljantina na Bledu pa Urša Lipovec s Hrušice.
Nagrajencema čestitamo!

Otroški predstavi v Tržiču in na Kokrici

V Kulturnem domu na Kokrici 
bodo v soboto, 20. oktobra, 
ob 10. uri gostili pravega ča-
rovnika, ki bo pričaral zabavno 
čarovniško predstavo: Čarobni 
klobuk.
V Kulturni center v Tržič pa 
prav tako v soboto, 20. okto-
bra, ob 17. uri prihajata naviha-
na Maša in medved s predsta-
vo Medvedja simfonija.
Obe predstavi sta primerni za majhne in velike otroke, njihove 
prijatelje, starše, babice in dedke. Za vse dodatne informacije 
so na voljo na telefonski številki 040 366 366 ali na info@
otroske-predstave.si.
Naročniku Gorenjskega glasa podarimo dve vstopnici za eno 
od otroških predstav v sezoni 2018/2019. Nagradno vpraša-
nje: V katerih dveh krajih bodo za vas pripravili otroške pred-
stave? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 15. 
oktobra 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Simon Šubic

Kranj – Novembra se bomo 
spet podali na volitve, na ka-
terih bomo poleg članov sve-
tov krajevnih skupnosti izvo-
lili nove občinske svetnike 
in seveda tudi župane. Med-
tem ko višino sejnin za kra-
jevne in občinske svetnike 
določijo v posameznih ob-
činah, pa so županske plače 
določene z zakonom. Župa-
ni se sicer lahko odločijo, da 
funkcijo opravljajo nepoklic-
no, kar jim izhodiščno bru-
to plačo prepolovi, a večina 
je poklicnih, tudi na Gorenj-
skem. Zato preverimo, koli-
ko zaslužijo aktualni poklic-
ni župani, najbrž ta podatek 
zanima tudi marsikaterega 
županskega kandidata. 

Izhodiščne bruto pla-
če poklicnih županov dolo-
ča zakon o sistemu plač v 

javnem sektorju in so odvi-
sne od števila prebivalcev, 
ki živijo v njihovi občini, do-
datno pa jo popravijo še do-
datki za delovno dobo, nad-
ure, izobrazbo ... Pri uvrsti-
tvi župana v plačni razred se 
upošteva število prebivalcev 
na dan nastopa mandata žu-
pana, če se to med trajanjem 
mandata toliko zniža ali po-
viša, da sprememba pomeni 
tudi drugačno uvrstitev žu-
pana v (višji ali nižji) plačni 
razred, se županu plačni ra-
zred tudi dejansko spreme-
ni, kar je seveda pomembno 
predvsem za t. i. mejne obči-
ne. Spremembo števila pre-
bivalstva v občini ter posle-
dično spremembo plačnega 
razreda župana ugotovi ko-
misija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja na 
podlagi podatkov števila pre-
bivalstva, ki ga dvakrat letno 

objavlja republiški statistič-
ni urad.

Najvišjo plačo imajo ra-
zumljivo župani mestnih 
občin, ki imajo tudi največ 
občanov. Ljubljanski župan 
je tako uvrščen 59. plačni ra-
zred (za primerjavo: držav-
ni poslanci so uvrščeni od 
55. do 62. plačnega razre-
da), mariborski v 58. plačni 
razred, župani občin z več 
kot trideset tisoč in do sto ti-
soč prebivalci pa sodijo v 55. 
plačni razred. Na Gorenj-
skem sta tako veliki občini 
Kranj in Domžale. Pogled 
v portal plač javnega sektor-
ja pokaže, da je od omenje-
nih julija najvišjo bruto pla-
čo prejel domžalski župan 
Toni Dragar (4.072 evrov), 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar pa 3.951 evrov bruto. Tret-
ji najbolje plačani gorenjski 
župan na Gorenjskem je 

bil julija Miha Ješe iz Ško-
fje Loke, čigar plača je juli-
ja znašala 3.806 evrov bruto. 
Škofja Loka sicer sodi med 
občine z od pet tisoč do pet-
najst tisoč prebivalci, katerih 
župani so uvrščeni v 51. plač-
ni razred. Med njimi je julija 
najnižjo plačo prejel župan 
Žirov Janez Žakelj (3.419 
evrov bruto). Župani občin, 
v katerih živi od dva tisoč do 
pet tisoč občanov, so uvršče-
ni v 49. plačni razred. Med 
njimi ima na Gorenjskem 
najvišjo plačo Leopold Po-
gačar iz Žirovnice, ki je ju-
lija prejel 3.206 evrov bruto, 
najnižjo pa preddvorski žu-
pan Miran Zadnikar (3.138 
evrov bruto). Župani občin z 
manj kot dva tisoč prebival-
ci sodijo v 46. plačni razred, 
kar velja tudi za jezerskega 
župana Jurija Rebolja (2.683 
evrov bruto).

Več je občanov, višja je plača
Preverili smo, kakšne so plače gorenjskih županov. Njihova višina je odvisna predvsem od števila 
prebivalcev v občini, zato imata med aktualnimi najvišjo plačo župana Domžal in Kranja.

Matevž Pintar

Za uvod v Alpsko hokej-
sko ligo so hokejisti Jesenic 
dosegli visoko zmago nad 
ekipo SG Cortina Hafro. Je-
senice od nekdaj veljajo za 
mesto hokeja, zato smo 193 
prebivalcev Jesenic, Hruši-
ce in Blejske Dobrave vpra-
šali, ali spremljajo hokejske 
tekme. Dvajset odstotkov 
vprašanih jih redno sprem-
lja, 21 odstotkov pa vsaj ob-
časno; 14 odstotkov anke-
tiranih si hokejsko tekmo 
ogleda redko, 45 odstotkov 
pa nikoli.

Na lokaciji deponije Mala 
Mežakla so uvedli sistem 
baliranja odpadkov. Anketi-
rance smo vprašali, ali me-
nijo, da bo ovijanje odpad-
kov s folijo preprečilo smrad. 
Osem odstotkov vprašanih je 
prepričanih, da je to rešitev 
za zmanjšanje smradu in se 
je odločilo za odgovor »zago-
tovo da«, odgovor »verjetno 
da« pa je izbralo štirideset 
odstotkov anketiranih. Sla-
ba petina anketiranih meni, 
da ovijanje odpadkov s folijo 
verjetno ne bo rešilo smradu, 
medtem ko je dobra petina o 
tem prepričana. Dvanajst 

odstotkov vprašanih o tej te-
matiki nima mnenja.

Nazadnje smo sodelujoče 
vprašali, ali prebirajo časopi-
sno prilogo Jeseniške novice. 
Prilogo izdaja Gorenjski glas 
v sodelovanju z Občino Jese-
nice in jo občani brezplač-
no prejmejo v svoj nabiral-
nik. Na zadnje vprašanje je 
odgovarjalo 413 prebivalcev 
omenjenih krajev, saj smo to 
vprašanje zastavili tudi sode-
lujočim v anketi, ki smo jo že 
objavili v eni izmed preteklih 
številk Gorenjskega glasa.

Skoraj tri četrtine anke-
tiranih občanov redno bere 

prilogo Jeseniške novice, če-
trtina jo bere občasno, red-
ko jo bere šest odstotkov, 
osem odstotkov sodelujočih 
pa priloge ne prebira. Med 
razlogi, da je ne prebirajo, 
so največkrat navedli, da jih 
lokalne novice ne zanimajo.

Lepo se zahvaljujemo 
vsem, ki ste si vzeli čas za 
našo anketo. Če bi želeli Go-
renjski glas redno prebira-
ti, nas lahko pokličete v kon-
taktni center invalidskega 
podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in si 
ob naročilu izberete eno iz-
med daril.

Hokej še vedno doma na Jesenicah

Vilma Stanovnik

Kranj – Včeraj je v Kranju za-
čela delati pisarna poslan-
ke državnega zbora Mateje 
Udovč. Pisarna je v zgradbi 
Mestne občine Kranj, v sej-
ni sobi številka osem, v njej 
pa se lahko oglasite vsak 

ponedeljek med 16. in 18. 
uro. »Namen odprtja in de-
lovanja pisarne je, da se bom 
kot poslanka lahko še bolj po-
vezala s širšim lokalnim in 
regionalnim okoljem, pred-
vsem z ljudmi, ki tu živijo in 
delajo. Tako bom spoznala 
njihove težave in predloge za 

izboljšanje stanja. Prav tako 
še želim bolje spoznati s pro-
blemi in projekti, ki se nana-
šajo na širšo lokalno skup-
nost oziroma regijo,« je po-
vedala Mateja Udovč in po-
jasnila, da bo probleme in 
predloge za rešitve združi-
la ter jih v skladu s svojimi 

kompetencami reševala v dr-
žavnem zboru. Z informaci-
jami bo lahko argumentira-
no podpirala projekte. »Pri-
dite in skupaj bomo ustvari-
li pogoje, da bo bolje za vse. 
Za kakovostno in učinkovi-
to delovanje pisarne pa že-
lim, da svoj prihod najavite 
na telefon št. 041 322 490 ali 
po e-pošti na naslov mateja.
udovc@dz-rs.si,« še dodaja 
Udovčeva.

Poslanska pisarna Mateje Udovč

Kranj – Jutri bodo v kranjskem Iskratelu razglasili zmagoval-
ca prvega slovenskega izbora za tovarno leta 2018. V ožjem 
izboru za najboljše proizvodno podjetje v Sloveniji je bilo 14 
podjetij, zmagovalca pa bo strokovna komisija izbrala med 
tremi finalisti. 

Prvi izbor za tovarno leta
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Kaj je EPK – evropska 
prestolnica kulture? Je 
naziv, ki ga za dobo ko-

ledarskega leta nosi eno ali 
več mest v državah članicah 
Evropske unije in je ena nje-
nih najbolj prepoznavnih ak-
cij. Od leta 1985, ko je pobu-
do zanjo dala tedanja grška 
ministrica za kulturo Meline 
Mercouri in jo je sprejel Svet 
Evropske unije, pa do letošnje-
ga leta je ta naziv prejelo 58 
evropskih mest, do leta 2025, 
ko bosta s svojima izboroma 
na vrsti Slovenija in Nemčija, 
jih bo že sedemdeset. Evropsko 
prestolnico kulture, zadnjih 
nekaj let sta to praviloma 
mesti dveh držav, imenuje 
Svet Evropske unije na pri-
poročilo Evropske komisije, 
ta pa upošteva poglede žirije, 
sestavljene iz sedmih uglednih 
neodvisnih izvedencev za po-
dročje kulture. V petek je svojo 
kandidaturo za evropsko pre-
stolnico kulture 2025 najavil 
Kranj, ki se je tako pridružil 
Novi Gorici, Lendavi in Lju-
bljani, ki so to storile spomla-
di. Kdo bo slovenski »zmago-
valec«, bo predvidoma znano 
konec leta 2020. 

Ne preseneča, da je ideja za 
kandidaturo že pred letom dni 
vzklila, v zadnjih mesecih pa 
tudi dozorela v ustvarjalnem 
jedru Layerjeve hiše, ki je z 
ekipo mladih zanesenjakov v 
zadnjih letih močno poživila 
kulturno dogajanje v mestu, 
hkrati pa je prevzela tudi vlo-
go povezovalnega člena med 

neinstitucionalno kulturo in 
javnimi zavodi na področju 
kulture. Smele načrte v kan-
didaturi so tako predstavili na 
podlagi dejstev, kot so dobro 
medsebojno sodelovanje delež-
nikov v kulturi, zgledno raz-
vita infrastruktura, stabilno 
občinsko financiranje kulture 
in s tem uresničljiva kultur-
na strategija. Kaj EPK lahko 
prinese Kranju? Poleg tega, 
da naprej razvija kulturne po-
tenciale mesta, prinaša tudi 
ekonomske in socialne koristi 
ter krepi prepoznavnost mes-
ta, kar ponuja priložnosti v 
turizmu. Pri tem zagotovo 
ne gre zanemariti dostopa 
do kohezijskih sredstev, ki bi 
mestu lahko »zgradila« na 
primer dolga leta tako žele-
no večnamensko kulturno in 
koncertno dvorano. Postati 
evropska prestolnica kulture je 
investicija na dolgi rok, in ne 
strošek. Ni zgolj vlaganje v ra-
zvoj in stremljenje h gospodar-
skemu napredku, ampak tudi 
negovanje človekovega duha 
in s tem skrb za spoznavanje 
lastne identitete in krepitev 
zavesti o pripadnosti okolju, 
v katerem živimo. Kranjski 
snovalci kandidature imajo 
še eno prednost – za razliko 
od drugih občin kandidatk 
k sodelovanju nameravajo 
povabiti občine in deležnike 
v kulturi v celotni gorenjski 
regiji. Skupaj lahko marsikaj 
pokažemo Evropi in svetu, pri 
tem pa tudi sami neizmerno 
uživamo.

EPK je priložnost

KOMENTAR
Igor Kavčič

Mateja Rant

Bled – »Vesel sem, da smo 
preživeli vse turbulentne 
čase od leta 1948. Vložene-
ga je bilo veliko truda in zno-
ja, saj je delo v gozdu izred-
no težko,« je ob jubileju po-
udaril glavni direktor Mar-
ko Matjašič in dodal, da se-
danja mlada ekipa išče nove 
izzive in priložnosti. Te so 
našli tudi v turizmu. Kupili 
so Hostel pod Voglom, oživ-
ljajo pa tudi Hotel Bellevue v 
Bohinju. Uspešno delo tudi 
v prihodnje jim je na slove-
snosti ob jubileju zaželela 
tudi ministrica za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no Aleksandra Pivec.

V svojem nagovoru je mi-
nistrica poudarila pomen 
gozda kot največjega sloven-
skega naravnega bogastva, 
ki mu mora zato pripadati 
ustrezna pozornost in velja-
va. Slovensko gozdarstvo po 
njenih besedah temelji na 
zavezanosti viziji zagotavlja-
nja trajnostnega razvoja goz-
dov kot ekosistemov. Pouda-
rila je, da je povezovanje in 
sodelovanje vseh deležnikov 
na področju gozdov in goz-
darstva ter celotne gozdno-
-lesne verige tisto, ki ga nuj-
no potrebujemo za dosega-
nje ciljev, ki so bili zastavlje-
ni leta 2012 z akcijskim na-
črtom za povečanje konku-
renčnosti gozdno-lesne ve-
rige v Sloveniji do leta 2020 
pod promocijskim sloga-
nom Les je lep. Kot ugotavlja 
ministrica, se cilji dosegajo – 
posek se povečuje in profesi-
onalizira, razvija se predin-
dustrijska predelava lesa. 
Med podjetji, ki uspešno so-
delujejo z gozdarsko stroko 
in institucijami ter si priza-
devajo za tvorno strokovno 

delovanje v prid trajnostne-
ga gospodarjenja z gozdovi, 
je tudi GG Bled. Po besedah 
direktorja Matjašiča so pos-
tali partner lastnikov gozdov 
po vsej Sloveniji. »Odkupu-
jemo in zbiramo les tudi od 
manjših gozdnih posestni-
kov, ga sortiramo, skladi-
ščimo in prodajamo kup-
cem doma in v tujini, ki zah-
tevajo enakomerno dobavo 
surovine prek celega leta,« 
je razložil in dodal, da so 
največji ponudnik hlodovi-
ne iglavcev v Sloveniji. Ko-
ličinsko največ lesa proda-
jo v Avstrijo, saj je pri nas 
trg omejen, je pojasnil Ma-
tjašič. Letno na trg plasira-
jo od šeststo do sedemsto 
tisoč kubičnih metrov lesa 
in ustvarijo petdeset milijo-
nov evrov prometa.

V zadnjih letih imajo po 
besedah tehničnega direk-
torja Aleša Kadunca veliko 
težav zaradi napadov luba-
darja, zato se trudijo tak les 

čim hitreje odpeljati iz goz-
da. V podjetju, ki zaposlu-
je devetdeset ljudi, si mora-
jo v takih primerih pomaga-
ti tudi z zunanjimi podizva-
jalskimi ekipami iz vse Slo-
venije in celo tujine. Prav za-
radi tovrstnih sanitarnih se-
čenj so letos v prvih devetih 
mesecih odpremili 51 od-
stotkov lesa več kot v ena-
kem obdobju lani oziroma 
prek 160 tisoč kubičnih me-
trov lesa. Ta les je po bese-
dah Matjašiča razvredno-
ten in dosega nižje odkup-
ne cene, kar predstavlja pre-
cejšnjo finančno izgubo za 
lastnika. »Cene takega lesa 
so za trideset evrov na ku-
bični meter nižje od običaj-
nega lesa, ki je vreden od 
sedemdeset do osemdeset 
evrov na kubični meter.« Na 
zgornjem Gorenjskem ima-
jo sicer največ težav z luba-
darjem na Jelovici in Mežak-
li, manj pa na Pokljuki, je še 
pojasnil Matjašič.

Kot vzporedno dejavnost, 
ki pa se vse bolj krepi, v zad-
njem obdobju razvijajo turi-
zem. Hostel pod Voglom so 
po nakupu oddali v nadalj-
nji petletni najem doteda-
njemu najemniku, več po-
zornosti pa ta čas posveča-
jo spomeniško zaščitene-
mu Hotelu Bellevue, ki že 
dlje časa propada. Izvedli so 
že arhitekturni natečaj, ta 
čas pa izbirajo najustreznej-
šo rešitev za prenovo hote-
la in gradnjo nadomestne-
ga objekta na mestu obsto-
ječe depandanse, pri čemer 
nameravajo ohraniti tudi 
zgodbo Agathe Christie, ki 
je bivala v njem. »Načrtu-
jemo tematski hotel, v kate-
rem bi tržili programe, po-
vezane z naravo.« Matjašič 
računa, da bo gradnja po iz-
delavi projektov in pridobi-
tvi dovoljenj trajala od 16 do 
dvajset mesecev, zato bi lah-
ko hotel svoja vrata znova 
odprl leta 2021.

Nove izzive našli v turizmu
Gozdno gospodarstvo (GG) Bled, največja zasebna gozdarska gospodarska družba v državi, ki 
gospodari z gozdovi Nadškofije Ljubljana na Zgornjem Gorenjskem, je pretekli četrtek praznovala 
sedemdesetletnico poslovanja.

Na slovesnosti ob sedemdesetletnici GG Bled so gostili tudi kmetijsko ministrico 
Aleksandro Pivec. Ob njej direktor GG Bled Marko Matjašič. / Foto: Primož Pičulin

»Obstaja možnost razlas-
titve, ampak najprej si želim 
dialoga in dogovora na pod-
lagi argumentov.«

Ministrica se zaveda, da 
je ljudem, ki so dolgo živeli 
brez ceste ob hiši, težko raz-
ložiti, da bo zaradi tega, ker 
bo cesta vodila mimo njiho-
vih hiš, velika večina tako tu-
ristov kot prebivalcev Bleda 
živela lažje. Zato se bo posve-
tila njihovim pripombam, 
ob tem pa jih prosi tudi ra-
zumevanje. Pojasnila je še, 
da se je z župani dogovorila, 

da ji bodo v pismu predsta-
vili, s katerimi projekti, in 
to ne le infrastrukturnimi, 
imajo v povezavi z državo 
ta čas največje težave ali pa 
kakšen kratek stik. Tudi po-
slanec Franc Kramar, prej 
dolgoletni župan Bohinja, je 
obljubil, da se bo zavzemal, 
da bi čim prej začeli graditi 
južno razbremenilno cesto. 
»Vemo, kako velik problem 
je ta razbremenilna cesta, s 
to problematiko se je zdaj 
seznanila tudi ministrica,« 
je pojasnil in dodal, da ga ve-
seli, da je županom zgornje-
gorenjskih občin ponudila 

roko. Ob tem je opozoril, 
da južna obvoznica ni edi-
na težava, ki jih pesti. Oblju-
bil je, da si bo prizadeval, da 
bi imeli njegovi nekdanji 
županski kolegi odprta vra-
ta ministrstva. »Napel bom 
vse sile, da tem krajem po-
magam.« Blejski župan Ja-
nez Fajfar si želi, da bi na-
daljevali sedanji zamah na 
južni razbremenilni cesti, 
saj pri obstoječem tempu po 
njegovih besedah ne bodo 
popuščali. »Ministrica se 
zaveda pomena te obvozni-
ce in jo bo še natančneje pre-
učila.« Tudi letošnja poletna 

sezona je po njegovih bese-
dah pokazala, da je promet 
res nevzdržen, državna in 
občinska infrastruktura na 
Bledu ga enostavno ne mo-
reta več požirati. »Če bo ob-
voznica čez štiri leta vendar-
le zgrajena, bo to zadnji tre-
nutek, če bo turizem še nap-
rej rasel s takim tempom in 
se bo še naprej povečevalo 
število prihodov z osebnimi 
vozili na Bled.« Zato se tru-
dijo vsaj domačine prepriča-
ti, da se na pot odpravijo peš 
ali s kolesom in s tem name-
nom tudi pospešeno gradijo 
kolesarske steze in pešpoti.

Pozornost tudi civilni iniciativi
31. stran
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Župan Mencinger še 
četrtič

Jeseniški župan Tomaž 
Tom Mencinger se bo pote-
goval še za svoj četrti župan-
ski mandat. Na volitvah bo 
tudi tokrat nastopil kot kan-
didat stranke Socialni demo-
krati (SD). Kot nam je pove-
dal, je dolgo časa kolebal, ali 
bi kandidiral še četrtič. Na 
koncu se je odločil, da bo na 
volitve vendarle šel, s ciljem, 
da bo nadaljeval zastavljeno 
delo. Zatrdil je, da ima do-
volj energije, da bo uspešno 
vodil občino tudi v prihod-
njih štirih letih. Je pa ob tem 
poudaril, da županovanje ni 
delo posameznika, temveč 
gre za timsko delo, delo ce-
lotne ekipe. 

»Nadaljevali bomo kon-
cept, ki ga peljemo že dalj-
še obdobje, rezultati doseda-
njega dela pa so vidni v celot-
ni občini,« je poudaril. Men-
cinger ima 62 let, je poro-
čen, ima sina in tudi že dva 
vnuka.

Novinar Blaž Račič za 
župana Jesenic

Novinar Dela Blaž Račič je 
v petek na Čufarjevem trgu 
na Jesenicah napovedal, da 
bo začel zbirati podpise za 
kandidaturo za mesto župa-
na Jesenic. Zbrati mora 160 
podpisov podpore občanov, 
kot je dejal, pa verjame, da 
mu bo v prihodnjih dveh te-
dnih to tudi uspelo. 

Za kandidaturo se je odlo-
čil, ker je v zadnjih 15 letih 
kot novinar dodobra spoz-
nal delovanje države, go-
spodarstva, nevladnih orga-
nizacij in življenje v lokalni 
skupnosti, je povedal. Na Je-
senice želi prinesti nov pog-
led, novo vizijo in nov razvoj-
ni program. »Verjamem, da 
je na Jesenicah veliko po-
tenciala v ljudeh; želim, da 
skupaj oživimo to mesto,« 
je dejal. Po njegovem mne-
nju je eden največjih proble-
mov v občini neugodna de-
mografska struktura, prebi-
valstvo se stara, mlade dru-
žine in mladi se izseljuje-
jo. S tem občina ostaja brez 
svoje prihodnosti, je dejal in 
dodal, da bo kot morebitni 
župan naredil vse, da bodo 
mladi ostajali na Jesenicah, 
da bodo dobili zaposlitev in 
stanovanja. 

Račič je star 44 let, po izo-
brazbi je diplomirani polito-
log, zadnjih 15 let je delal kot 
dopisnik Dela. Je oče dveh 
otrok in ljubitelj kolesarje-
nja; v zadnjih letih je preko-
lesaril dobršen del Evrope.

V boj za župansko mesto 
tudi Miha Rebolj

V boj za mesto jeseniške-
ga župana se podaja tudi 
Miha Rebolj, nekdanji ho-
kejist in podžupan Obči-
ne Jesenice. Rebolj je kan-
didaturo (je kandidat stran-
ke SMC) napovedal že po-
leti, kot prvi pa je pripravil 
tudi konkretna program-
ska izhodišča. Če bo izvo-
ljen, bo vzpostavil koncept 
tako imenovanega poslov-
nega mesta, pri čemer je na-
povedal tudi finančne spod-
bude lokalnim podjetjem, ki 
bodo zaposlovala mlade. So-
bodajalcem bo ponudil pro-
jekt zadružnega razpršene-
ga hotela, kjer bodo manj-
ši ponudniki povezani v ce-
loto, ponujali pa bodo eno-
tne standarde kakovosti sto-
ritev. Vzpostaviti namerava 
Zavod za šport in turizem, 
obnoviti kopališče Ukova, 
na območju tržnice na Sta-
ri Savi urediti prostor za 
mlade, zgraditi celotno tra-
so Razgledne poti med Hru-
šico in Koroško Belo, začeti 
postopke za gradnjo knjižni-
ce po principu javno-zaseb-
nega partnerstva. Napove-
dal je tudi uvedbo participa-
tornega proračuna, kar po-
meni, da bodo o porabi dela 
proračunskega denarja lah-
ko odločali občani. Kot je de-
jal, si želi sodobnejši razvoj 
Jesenic in ustvarjanje dob-
ro premišljenih projektov za 
ljudi in z ljudmi.

Rebolj je star 41 let, 17 let je 
bil uspešen hokejist, od leta 
2010 je dejaven v lokalni po-
litiki. Zaključil je študij na 
visokošolskem strokovnem 
programu Poslovanje, aktiv-
no govori angleško, nemško 
in češko.

V Kamnik želi prinesti 
spremembe

Sandi Uršič je kot prvi 
kandidat za župana Kamni-
ka že vložil svojo kandida-
turo, prejšnji ponedeljek je 

predstavil tudi svoj program. 
Novinarsko konferenco je 
skupaj s svojimi podporni-
ki pripravil v prostorih Sa-
mostana Mekinje. Potreb-
ne podpise volivcev za vloži-
tev kandidature je – kot pra-
vi – zbral hitreje, kot je priča-
koval, na volitve pa se poda-
ja tudi s svojo Listo Sandija 
Uršiča. Uršič, ki bo novem-
bra dopolnil 44 let, je doma v 
Črni pri Kamniku, občanom 
pa je najbolj znan kot dolgo-
letni predsednik Plavalnega 
kluba Kamnik. »Zadnja leta 
v Kamniku poslušam, da se 
nič ne da, da ni nič mogoče, 
da je vse pretežko in da se iš-

čejo izgovori, zakaj se neče-
sa ne da narediti. Kamnik 
bolj kot kdaj koli prej potre-
buje župana, ki si želi spre-
memb. Ljudje ne morejo ča-
kati, da se institucije dogo-
vorijo, kaj je čigava odgovor-
nost ali pristojnost – to mora 
biti jasno vsem, najprej pa 
zaposlenim v javni upra-
vi,« je dejal, nato pa predsta-
vil svoj program. Med glav-
nimi cilji je omenil več no-
vih delovnih mest v občini, 
več spodbud za gospodar-
stvo in kmetijstvo v občini, 
oživitev opuščenih gospo-
darskih poslopij v občini, ra-
zvoj turističnih destinacij, 
boljšo cestno, železniško, 

kolesarsko, energetsko in 
komunalno infrastruktu-
ro, boljšo kakovost življenja, 
več podpore športnikom in 
kulturnikom, predvsem pa 
več odprtega dialoga z vse-
mi občankami in občani 
ter posameznimi krajevni-
mi skupnostmi. Program s 
konkretnimi ukrepi je obja-
vil na svoji spletni strani, ob-
čanom pa bo že zdaj za sre-
čanja na voljo vsako sredo.

Kandidaturo najavil na 
Veliki planini

Dušan Papež, znani 
kamniški podjetnik, v zad-
njem mandatu pa tudi ob-

činski svetnik, je v petek 
zjutraj tudi uradno vložil 
kandidaturo za kamniške-
ga župana (za to mesto se 
je potegoval že pred štirimi 
leti), nekaj ur za tem pa je 
na Veliki planini pripravil 
tudi novinarsko konferen-
co, na kateri je predstavil 
svoj program.

Lokacija srečanja ni na-
ključje, saj Dušan Papež ve-
lja za velikega ljubitelja Ve-
like planine, tam pa je or-
ganiziral tudi svetovno in 
evropsko prvenstvo v gor-
skih tekih, prireditvi, ki sta 
njegovi veliki referenci, saj 
je dokazal, da je kos velikim 
projektom. Kot je poudaril, 

bi kot župan občino vodil 
podjetniško, odgovorno in 
sistematično, in sicer ob so-
delovanju in združevanju 
vseh generacij, saj meni, da 
skupaj in združeni zmore-
mo vse. Program je predsta-
vil s pomočjo kratkih fil-
mov, v njem pa poudaril 
predvsem razvoj Velike pla-
nine, športnega turizma s 
poudarkom na kolesarskih 
stezah, območja nekdanje 
smodnišnice, podjetništva 
in središča Kamnika, pod 
njegovim vodstvom bi ob-
čina v prihodnjem letu pre-
novila Osnovno šolo Frana 
Albrehta in zagotovila so-

dobno športno dvorano, po-
zornost bi med drugim na-
menil samooskrbi z lokal-
no hrano in obnovi lokalnih 
cest. »Sem človek dejanj. 
Vse, kar sem naštel, bomo 
izpeljali. Program je am-
biciozen, a verjamemo, da 
uresničljiv, tudi ob podpo-
ri zasebnih investitorjev; z 
nekaterimi smo že v stiku,« 
je poudaril Papež, ki računa 
tudi na več evropskega de-
narja. Za župana se bo po-
tegoval kot kandidat svoje 
stranke Lista Dušana Pape-
ža, podprla pa sta ga tudi lo-
kalna odbora Stranke Alen-
ke Bratušek in Socialnih de-
mokratov.

V Preddvoru želi odpirati 
nove vsebine

Za mesto župana se bo v 
Preddvoru potegoval tudi 
Rok Roblek, ki kandidi-
ra s podporo volivcev na li-
sti Naš Preddvor. »Izhaja-
mo namreč iz tega, da smo 
vsi občani soodgovorni za 
razvoj in napredek kraja,« 
je poudaril Roblek in dodal, 
da je odraščal ob starših, ki 
so mu privzgajali miselnost, 
da je delo vrednota. Tako je 
že zgodaj postal družbeno 
aktiven, v letih od 2011 do 
2013 je celo vodil Zvezo slo-
venske podeželske mladine, 
bil pa je tudi predstavnik slo-
venskih mladih kmetov v po-
gajanjih za skupno evropsko 
kmetijsko politiko. 

Za kandidaturo za župa-
na se ni odločil, ker bi bil 
nezadovoljen s tem, kaj se 
ta čas dogaja v Preddvo-
ru, ampak želi odpirati tudi 
nove vsebine, ki jim mogo-
če doslej niso posvečali to-
liko pozornosti. »Pogrešam 
večjo družbeno aktivnost 
na področju mladih, social-
no šibkejših in starejših ter 
okolja,« pravi Roblek. Svo-
ja prizadevanja bi kot župan 
usmeril tudi v povečanje šte-
vila delovnih mest v občini, 
saj se po njegovih besedah 

Preddvor ta čas spreminja v 
spalno naselje. Zavzema se 
tudi za vzpostavitev enotne 
blagovne znamke Preddvor. 
»V mislih imam oblikovanje 
neke vrste zadruge, ki bi pod 
svoje okrilje vzela različne 
dejavnosti in bi tako skrbeli 
za enotno promocijo.« 

Rok Roblek je magister ag-
ronomije, zaposlen na mi-
nistrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, kjer 
se ukvarja z mladimi kme-
ti in investicijami na kme-
tijskih gospodarstvih. Prip-
ravlja tudi magistrsko nalo-
go iz menedžmenta. Je po-
ročen in oče štirimesečnega 
Oskarja.

Napovedali kandidaturo za župana
V minulih dneh so kandidaturo za župana občine napovedali še Tomaž Tom Mencinger, Blaž Račič in Miha Rebolj (vsi Jesenice), Rok Roblek (Preddvor), 
Sandi Uršič in Dušan Papež (oba Kamnik). 

Tomaž Tom Mencinger se bo 
potegoval za četrti županski mandat.

Novinar Blaž Račič je začel zbirati 
podpise za župansko kandidaturo.

V boj za mesto župana se podaja tudi 
jeseniški podžupan Miha Rebolj.

Sandi Uršič, nestrankarski kandidat za 
župana Občine Kamnik / Foto: Gorazd Kavčič

Kandidaturo za kamniškega župana je 
že vložil tudi Dušan Papež.

Kandidat za župana Preddvora Rok 
Roblek / Foto: Tina Dokl
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Aleš Senožetnik

Cerklje – Leto in pol po po-
žaru, ki je aprila lani sko-
raj povsem uničil župnijsko 
dvorano v Cerkljah, je obno-
va skoraj povsem pri koncu. 
Kot je povedal ključar Janez 
Narobe, v teh dneh čakajo le 
še, da se obnovljeni tlaki po-
sušijo, preden nanje položi-
jo parket.

V nedeljo je tako ljubljan-
ski nadškof in metropolit 
Stanislav Zore, po tem, ko 

je v župni cerkvi v Cerkljah 
daroval mašo, blagoslovil 
še obnovljeno zgradbo, na 
katero so različna društva, 
ki jo uporabljajo, predvsem 
pa vzgojiteljice in malčki 
Marijinega vrtca tako tež-
ko čakali. 

Aktivnosti za obnovo dvo-
rane so se, s prvimi sestan-
ki in načrtovanjem, začele 
že takoj po požaru, ko so za-
čeli pridobivati vso potrebno 
dokumentacijo za gradnjo. 
Dela pa so od prvih rušitev 

do faze, ko je objekt dobil 
tudi strešno kritino, traja-
la le pet mesecev in pol. A 
kot je poudaril cerkljanski 
župnik Jernej Marenk, tako 
hitra obnova ne bi bila mo-
goča, če jim na pomoč po-
leg ljubljanske nadškofije 
in Občine Cerklje, ne bi pri-
skočili tudi številni obrtniki 
in podjetniki ter farani, ki so 
bodisi pomagali pri obnovi, 
bodisi darovali sredstva za-
njo. Med drugim so denimo 
zbrali več kot 160 kubičnih 
metrov lesa za novo ostrešje, 
občina je financirala nakup 
peči na sekance, opravlje-
nih pa je bilo še veliko dru-
gih del, potrebnih za celovi-
to obnovo zgradbe.

Obnovili župnijsko dvorano
Ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore je v nedeljo blagoslovil obnovljeno župnijsko dvorano, 
ki je lani zgorela v požaru.

Župnik Jernej Marenk, nadškof Stanislav Zore, župan Franc 
Čebulj in prelat Stanislav Zidar so odprli obnovljen objekt.

Pri prenovi dvorane so s prispevki in delom pomagali številni obrtniki in posamezniki.

Marjana Ahačič

Radovljica – Prvega sep-
tembra leta 1968 so se na 
Bledu sestali obrtniki iz te-
danje velike občine Rado-
vljica z Andrejem Čuferjem 
na čelu. Ustanovili so zdru-
ženje obrtnikov Radovljica, 
z namenom, kot so poudari-
li na sobotni slovesnosti, da 
dobijo organizacijo, preko 
katere bo glas obrtnika pri-
šel do oblasti. 

»Zdaj je za nami petde-
set let skupnih prizadevanj. 
Gre za obdobje, polno spre-
memb poslovnega okolja, 
delovanja obrtnikov v dveh 
državah, svetovne krize in 
drugih dejavnikov, ki  po-
membno vplivajo na delo-
vanje obrtnikov in podjetni-
kov,« je v svojem nagovo-
ru izpostavila sedanja pred-
sednica združenja Marija 
Hudovernik. »V času hitrih 
sprememb je obrtniški staž 
izpostavljen vedno novim 
izzivom, za katere potrebu-
je nova znanja ter dobro in-
formiranost. Prav zato je 

pomembna stanovska orga-
nizacija, kakršna je območ-
no obrtna-podjetniška zbor-
nica in celoten zborniški sis-
tem Slovenije. Našim čla-
nom pa tudi drugim obrtni-
kom in podjetnikom zago-
tavlja pomoč in podporo na 
področjih, ki jih sami zaradi 
obilice dela z lastno dejavno-
stjo ne morejo obvladovati.«

Na zbornici so ob tej pri-
ložnosti izdali tudi zbor-
nik, v katerem je predsta-
vljena petdesetletna zgo-
dovina združenja, ter prip-
ravili razstavo fotografij, ki 
so delo članov Fotografske-
ga društva Radovljica, na 
njih pa so zabeležili obrtne 
dejavnosti članov zborni-
ce. »Da jih fotografiramo, 

smo se odločili zato, ker so 
nekatere obrtne dejavnosti 
že postale del zgodovine. 
Nekaj jih je v izumiranju, 
saj jih ves čas nadomeščajo 
nove tehnologije,« je pove-
dala predsednica zbornice 
Marija Hudovernik. »Žele-
li smo predstaviti čim več 
različnih dejavnosti, ob 
tem pa pokriti vse štiri ob-
čine, ki sodijo v okvir naše 
zbornice.« Izbor za razsta-
vo je izmed tristo fotogra-
fij pripravila tričlanska ko-
misija, v kateri so sodelova-
li arhitekt in fotograf Jaka 
Gnilšak ter Jože Biček in 
Pavla Podobnik, predstav-
nika zbornice.

»Verjamemo, da smo z 
razstavo dosegli svoj cilj: 
ohraniti spomin na obrti, 
kakršne smo poznali nekoč 
in danes, tudi za prihodnje 
generacije,« je še poudarila 
Marija Hudovernik. Razsta-
va je bila najprej na ogled v 
prostorih občine Radovljica, 
zdaj jo gostijo v Gorjah, kas-
neje pa jo bodo še na Bledu 
in v Bohinju.

Jubilej območne obrtne zbornice
Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica je slovesno obeležila 50. obletnico delovanja.  
V prostorih občine Gorje je do konca meseca na ogled razstava fotografij, ki je nastala ob jubileju.

Na slovesnosti ob 50. obletnici delovanja radovljiške 
območne obrtne zbornice je predsednica Marija 
Hudovernik v družbi podpredsednice Pavle Podobnik 
izročila priznanje ustanovnemu članu Andreju Čuferju in 
članu prvega upravnega odbora Marjanu Jensterlu. 

Suzana P. Kovačič

Leše – Občini Tržič in Rado-
vljica ter krajevni skupnos-
ti Leše in Brezje so v petek 
povabili na slavnostno odpr-
tje cestnega odseka Leše–Pe-
račica na občinski meji med 
sosednjima občinama. Na tr-
žiški strani so uredili več kot 
kilometer dolg odsek od vasi 
Leše do občinske meje. Za-
menjali so celoten ustroj sla-
bo utrjene makadamske ces-
te, uredili meteorne in za-
ledne vode in nazadnje celot-
no vozišče preplastili z asfal-
tom in nadgradili s cestno si-
gnalizacijo. Vrednost ome-
njenih del je bila slabih dves-
to tisočakov, izbrani ponu-
dnik del pa podjetje Levar. 

Župan Borut Sajovic je po-
udaril, da so temeljito ob-
novljene ceste veseli doma-
čini, ki jim cesta predstavlja 
bližnjico do gorenjske avto-
ceste, pa tudi: »Lažji je zdaj 
tudi dostop do kmetijskih ze-
mljišč in gozdov, varnejša 
je pot za kolesarje in pešce, 
saj tod poteka tudi pomem-
ben del Rožnovenske poti, 
manjši bodo stroški vzdrže-
vanja ceste.« To je tudi uspe-
šen projekt sodelovanja dveh 
sosednjih občin. Občina Ra-
dovljica je obnovila in asfal-
tirala krajši odsek ceste Pera-
čica–Leše v dolžini 265 me-
trov. Vrednost teh gradbenih 
del, ki jih je izvedla Gorenj-
ska gradbena družba, znaša 
približno 61 tisoč evrov. 

Slovesno odprli cestni 
odsek Leše–Peračica

Slavnostni trak so prerezali tržiški in radovljiški župan 
Borut Sajovic in Ciril Globočnik ter predsednika krajevnih 
skupnosti Leše in Brezje Sebastijan Ive in Izidor Arih. 
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Mateja Rant

Poljane – Na mestu sedanje-
ga semaforiziranega križ-
išča v Poljanah bodo v pri-
hodnje uredili krožno kri-
žišče. Občina je z ministr-
stvom za infrastrukturo že 
podpisala sporazum o sofi-
nanciranju, saj gradnja kro-
žišča zahteva tudi prestavi-
tev komunalnih vodov, stro-
ške česar bo krila občina. 
Naložba bo po oceni vredna 
dobrih 820 tisoč evrov. Ob-
čina bo za prestavitve komu-
nalnih vodov zagotovila 141 
tisoč evrov, ureditev cestne 
infrastrukture in prestavi-
tev mostu čez Soro z nave-
zavo na novo krožišče pa fi-
nancira ministrstvo za in-
frastrukturo, ki bo objavilo 
tudi javno naročilo za izbi-
ro izvajalca del. 

Krožno križišče bodo gra-
dili v sklopu projekta proti-
poplavne ureditve Poljane. 
Upravna enota Škofja Loka 
je konec septembra občini 

ter ministrstvu za okolje in 
prostor že izdala gradbeno 
dovoljenje za izvedbo proti-
poplavnih ukrepov. Na pod-
lagi aprila lani podpisanega 
sporazuma je celotno pro-
jektno dokumentacijo za iz-
vedbo del pridobila Občina 
Gorenja vas - Poljane, ki je 
tudi odkupila potrebna zem-
ljišča. Občina bo javno naro-
čilo za gradnjo objavila ta-
koj, ko bo ministrstvo potr-
dilo še končni investicijski 
program projekta. Ukrepi 
za povečanje poplavne var-
nosti Poljan obsegajo regu-
lacijo s premestitvijo stru-
ge Sore pri Hotovlji v njen 
prvotni tok in ureditev soto-
čja s Hotoveljščico, znižanje 
in razširitev poplavne rav-
nice za kontroliran razliv in 
preprečitev zajezitve odteka-
nja poplavnih voda, poglobi-
tev struge pritoka Ločivnice 
z ureditvijo sotočja in izto-
ka v Poljansko Soro ter ure-
ditev poplavno varnejših in 
bolj pretočnih premostitev.

Semaforja ne bo več
Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež 
in predstavniki ministrstva za infrastrukturo so 
podpisali sporazum o sofinanciranju gradnje 
krožišča na regionalni cesti v Poljanah, ki ga bodo 
gradili v sklopu protipoplavne ureditve Poljan.
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TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA -  
OKTOBER 2018

V ČETRTEK, 18. OKTOBRA 2018, bo v organizaciji  
RKS OZ Kranj in KORK Stražišče, redna terenska  

krvodajalska akcija, ki bo 

v DVORANI MEGA CENTER PROŠPORT v STRAŽIŠČU,  
Jernejeva ulica 12, Stražišče. 

Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00. 
Prijazno vabljeni.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

Suzana P. Kovačič

Kranj – V živo srce so se po-
vezali učenci, dijaki, vrtičkar-
ji, vzgojitelji, učitelji iz OŠ 
Helene Puhar Kranj, OŠ Ja-
koba Aljaža Kranj, OŠ Ma-
tije Čopa Kranj, OŠ Staneta 
Žagarja Kranj, OŠ Simona 
Jenka Kranj, OŠ Škofja Lo-
ka-Mesto, OŠ Žiri, OŠ Kri-
že, OŠ Antona Tomaža Lin-
harta Radovljica, OŠ Bistrica 
pri Tržiču in OŠ Tržič, Vrtca 
Tržič, Gimnazije Kranj, Gi-
mnazije Franceta Prešerna 
Kranj in Biotehniškega cen-
tra (BC) Naklo. Predstojni-
ca Zavoda za šolstvo, obmo-
čne enote Kranj Lucija Rako-
vec je nagovorila to izjemno 
število povezanih v eno živo 
srce. Kot je dejala, ta sim-
bolna formacija v svet pri-
naša veliko sporočilno vred-
nost z močjo pozitivnih misli 

med zbranimi. Opisala ga je 
kot dan, ki dviga upanje, da 
je vredno ... »Če kaj, bi vam 
zaželela, da verjamete vase. 
Da veste, da je življenje lepo 
in da ga je vredno skrbno ne-
govati. Pomagajte ljudem, ki 
te sreče nimajo in potrebuje-
jo vašo pomoč. Tudi drobne 
stvari štejejo, vsak dan, pri-
ložnosti je neskončno mno-
go ... Treba je le odpreti oči in 
srce.« Pevec Tilen Lotrič je v 
srce povezal tri besede: veli-
ko, živahno in mlado, kot naj-
pomembnejše vrednote pa 
poudaril prijateljstvo, iskre-
nost, spoštovanje. Če človek 
ceni vrednote, je že to samo 
po sebi ena velika vrednota, je 
sklenil razmišljanje. »Srce je 
ljubezen,« je dejala prvošolka 
Julija iz OŠ Tržič, podružnič-
ne šole Lom, njeno vrstnico 
Meto pa srce spominja na pri-
jatelje. Učiteljici v OŠ Škofja 

Loka-Mesto Marjeti Kavčič 
srce simbolizira prijateljstvo, 
pomoč, medsebojno sodelo-
vanje in iskrenost, dijaku Pa-
triku iz BC Naklo pa srečo, o 
kateri je zapela tudi Nuša De-
renda. Nastopili so še Nipke, 
Čuki, Stiven Rahman, učenci 
Glasbene šole Tržič in dekla-
matorji sodelujočih šol.

Kranjski župan Boštjan 
Trilar se je zahvalil, ker so or-
ganizatorji za dogodek, Go-
renjsko verigo srca, izbra-
li Kranj in se zahvalil tudi 
vsem sodelujočim, ki so v 
Kranj in širše prinesli dobro 
voljo in pozitivno energijo. 
Tržiški župan Borut Sajovic 
je poudaril, da je ta projekt 
v preteklosti že povezal Tr-
žičane, obenem pa je vesel, 
ker se projekt širi. Predse-
dnik RS Borut Pahor, navdu-
šen nad dogodkom in sporo-
čili, ki so jih že na papirnate 

srčke zapisali mladi, se je 
ravnatelju Stanetu Grumu 
zahvalil z zastavo RS, proto-
kolarnim darilom, ki ga po-
deljuje posameznikom in 
skupnostim, ki gradijo mo-
stove med ljudmi, ki delajo 
našo družbo boljšo. 

Projekt je nastal v Tržiču 
v šolskem letu 2016/17 pod 
imenom Tržič – mesto dob-
rih misli in dobrih želja. Z 
njim je Stane Grum in ko-
lektiv OŠ Tržič najprej pove-
zal Tržičane – učence, starše, 
sorodnike, zaposlene in pro-
stovoljce v javnih zavodih, 
društvih, ustanovah, pod-
jetjih po občini z vrednota-
mi, kot so pogum, strpnost, 
sodelovanje in spoštovanje, 
odgovornost, sočutje ... To 
so besede, ki bi jih ne sme-
li imeti samo na jeziku, pač 
pa jih moramo ponotranjiti 
in uresničiti.

Živo srce objelo Gorenjsko
Na kranjskem stadionu so v petek na pobudo ravnatelja OŠ Tržič Staneta Gruma in kolektiva šole ter s 
širšo podporo sestavili največje živo srce v Sloveniji. Sporočili so, da svet peljejo naprej le dobre misli, 
za simbol pa izbrali srce, v katerem prebivajo vrednote. Vanj je (v)stopil tudi predsednik Borut Pahor. 

Gorenjsko verigo srca so oblikovali številni mladi, učitelji, vzgojitelji, ki so se jim pridružili predsednik Borut Pahor, župana 
Boštjan Trilar in Borut Sajovic, ravnatelj Stane Grum, Lucija Rakovec iz zavoda za šolstvo ... / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Šmartno – Nedavno so v 
domu starejših Dom Taber 
praznovali rojstni dan. Mi-
nevajo namreč tri leta, od-
kar so v domu sprejeli prve-
ga obiskovalca. »Vizija za-
poslenih je bila v začetku 
usmerjena predvsem v to, 
da se dom napolni. Kas-
neje pa v to, da bi čim bolj 

prepoznali potrebe in želje 
vsakega posameznega sta-
novalca, da bi lahko skupaj 
soustvarjali dom in energi-
jo v njem,« je ob obletnici 
povedala direktorica doma 
Elizabeta Pristav Bobnar 
in dodala, da tudi v prihod-
nje želijo ostati razvojno na-
ravnan dom in se na potre-
be starejših odzivati s po-
nudbo novih oblik dela ter 

graditi zaupanje in pristne 
osebne odnose.

Danes je Dom Taber pol-
no zaseden, v njem prebi-
va 153 stanovalcev, za katere 
skrbi 74 zaposlenih. Za us-
peh pa je bilo potrebnih še 
precej več let prizadevanj, je 
povedal cerkljanski župan 
Franc Čebulj. Dom so zače-
li načrtovati že pred 16 leti, 
je dejal Čebulj, ki je izrazil 

zadovoljstvo, da je investi-
cija upravičila svoj namen 
in dom danes živi, čeprav 
mnogi v začetku niso verje-
li vanj. 

Ob tretjem rojstnem dne-
vu so v domu pripravili spro-
ščeno praznovanje z roj-
stnodnevno torto, izdali so 
glasilo Novice iz Tabra, zbra-
ni pa so lahko prisluhnili 
tamburašem skupine Biser-
nica iz Reteč. Ob tej prilož-
nosti pa je župan Franc Če-
bulj Mariji Rejc, ki dom obi-
skuje vsakodnevno in stano-
valce poučuje angleščine, 
doniral petsto evrov za na-
kup nove baterije za invalid-
ski voziček.

Rojstni dan v Tabru
Dom Taber v Šmartnem pri Cerkljah deluje že tri leta in danes šteje 153 
stanovalcev in 74 zaposlenih.

Maša Likosar

Kranj – Dunajska pražar-
na kave Julius Meinl je ob 
nedavnem svetovnem dne-
vu kave z dogodkom Sre-
čaj se z verzi ljudem poma-
gala negovati odnose izven 
vse bolj digitalnega in vir-
tualnega sveta. Letos so s 
poezijo slavili prijateljstvo 
in ljudi spomnili na lepo-
te pristnih človeških od-
nosov, hkrati pa spodbu-
jali pogovor iz oči v oči na-
mesto prek družbenih me-
dijev in sporočil. Pesniška 
kampanja ob kavi je tokrat 
prijatelje, kolege in znance 
pozvala, naj se srečajo, iz-
menjajo čustva in jih preli-
jejo na papir. Vsak verz, ki 
sta ga ljubitelja te opojne te-
kočine zapisala ob njunem 
srečanju, je bilo moč za-
menjati za brezplačno sko-
delico kave ali čaja v eni iz-
med 15 kavarn po Sloveniji, 

med drugim tudi v jeseni-
škem Tea-ter baru ter kranj-
skem lokalu Mima Fashi-
on cafe. V slednjem gostje 
niso bili ravno seznanjeni z 
možnostjo zamenjave verza 
za kavo, zato so jim prijazni 
natakarji akcijo predstavi-
li in tako so nastali stihi, ki 
opevajo prijateljstvo, kavo, 
ljubezen, vino … Eden iz-
med zapisanih verzov pravi: 
»Si zvezdica, ki svetiš noč in 
dan, si prijatelj, ki ga rabim 
vsak dan.« 

Moč poezije sta ob svetov-
nem dnevu kave širila tudi 
podpornika akcije Ditka in 
Feri Lainšček. Po navdihu 
najlepših stihov, ki so jih le-
tos 21. marca v zameno za 
kavo ali čaj v kavarnah pus-
tili naključni poeti, sta na-
mreč upesnila in uglasbila 
pesem Srečanja, na podlagi 
katere so ob svetovnem dne-
vu kave premierno predsta-
vili videospot.

Kavo ali čaj plačali 
z verzom
V petnajstih kavarnah v Sloveniji, med drugim 
tudi v Kranju in na Jesenicah, so obiskovalci ob 
svetovnem dnevu kave skodelico kave ali čaja 
lahko plačali z verzom.

»Kavo smeš piti in ljubiti, ne smeš pa se vanjo zaljubiti,« 
je zapisal poet ob jutranji skodelici kave v kranjskem lokalu 
Mima Fashion cafe. / Foto: Tina Dokl
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GLEDALIŠKI SPORED

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 10. 10.
18.40 PERO LOVŠIN: TI LAHKO
15.20, 17.00 GAJIN SVET
19.15 VENOM
20.10 ZVEZDA JE ROJENA
17.20 HIŠA ČAROBNE URE
21.15 MORILSKA MULARIJA
15.40 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 10. 10.
15.50, 17.50, 20.00 VENOM
18.20, 20.20 ZVEZDA JE ROJENA
16.40, 19.10 HIŠA ČAROBNE URE
15.30, 17.20, 18.50 GAJIN SVET
21.00 PEPERMINT: ANGEL MAŠČEVANJA
15.40, 20.40 VEČERNA ŠOLA
18.00 MILO ZA DRAGO
21.15 NUNA

16.20 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 10. 10.
20.00 VSI VEJO

Četrtek, 11. 10.
11.00 OČE IN SIN NA NESLUŽBENI POTI
20.00 ŽABA

Petek, 12. 10.
20.00 PRVI ČLOVEK

Sobota, 13. 10. 
16.00 MALA NOGA, sinhro.
18.00 PRVI ČLOVEK
20.30 TEŽAVE V MOTELU EL ROYALE

Nedelja, 14. 10.
16.00 GAJIN SVET
18.00 ŽABA
20.00 TEŽAVE V MOTELU EL ROYALE

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 11. oktobra
19.30 siTIteater: ČAKALNICA (komedija) 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Aktivnosti za 
umestitev severne obvo-
znice v prostor so v Škofji 
Loki potekale več let, zad-
nji dve leti pa so ob razgrnit-
vi pred sprejetjem občinske-
ga podrobnega prostorskega 
načrta oživele pobude, da bi 
namesto severne obvoznice 
raje poiskali alternativne re-
šitve. Na ogled trase so po-
vabili tudi predstavnike ob-
čine, da bi, kot pravi pobu-
dnica ogleda Nataša Hafner, 
videli, kaj bi ta obvoznica 
povzročila prebivalcem se-
vernih naselij. 

Cesta bo ogrozila 
kakovost bivanja

»Ta cesta bo uničila naj-
lepši del kulturne krajine ti-
sočletnega mesta, ki naj bi 
gradilo na turizmu, za kar 
ima vse adute. Izgubili bi ze-
lene površine našega mesta. 
Cesta zadeva devet naselij in 
skoraj tri tisoč prebivalcev, 
povzročila bo hrup in ogro-
zila kvaliteto bivanja, priza-
dela lastnike hiš, kjer bo šla 
cesta dobesedno mimo nji-
hovih oken, en dom pa bodo 
zaradi gradnje tudi poruši-
li. V vasi Virlog bo zgrajen 
ogromen nasip, tu je ob več-
jih nalivih že doslej vedno 

poplavljalo, nasip pa bo raz-
livno polje še zmanjšal in 
poplavno bi bila ogrožena še 
Stara Loka in Binkelj,« razlo-
ži Nataša Hafner, ki je v ime-
nu civilne iniciative povabi-
la na ogled zakoličene trase 
severne obvoznice. Dodaja, 
da njihove dvome potrjujejo 
tudi nekateri strokovnjaki, 
natančne študije pa niso na-
ročili, saj so zanje predrage. 
»Ob razgrnitvi smo se lastni-
ki in tisti, ki vidimo to oko-
lico širše, odločili, da občini 
podamo pobudo, da nas us-
liši v naših željah in z nami 
začne demokratično komu-
nicirati. To se ni zgodilo. La-
stniki so bili klicani indivi-
dualno, nekateri so bili že 
pripravljeni prodati svoja 
zemljišča, večina pa jih tega 
ne želi. Zbrali smo podpise 
21 lastnikov na trasi, ki zem-
lje ne bi prodali za te name-
ne, ker želijo ostati v kmetij-
ski dejavnosti. Ves čas smo 
občino pozivali, da bi se naš-
le druge, boljše rešitve.«

Predlagajo drugačne 
rešitve

Če naj bi bila načrtovana 
cesta obvoznica v Selško do-
lino, v civilni iniciativi me-
nijo, naj bi se s tem name-
nom naredil predor in bi se 
cesta pri Zmincu priključila 

na poljansko obvoznico, 
kar bi po njihovo prizadelo 
manj lastnikov in bi bila re-
šitev tudi stroškovno ustre-
zna. Po njihovem najpri-
mernejša alternativna re-
šitev, ki bi zmanjšala seda-
njo prometno gnečo sko-
zi Škofjo Loko, pa bi bila re-
konstrukcija glavne prome-
tne žile skozi mesto z ne-
kaj podhodi ali nadhodi ter 
pokritim vkopom od Nove-
ga sveta proti stavbi Tehni-
ka. Če želijo povezavo novih 
naselij na Kamnitniku, pa bi 
lahko do Grenca zgradili le 

en okljuk, ne pa celotne ces-
te od Podlubnika čez devet 
naselij do Grenca, razmiš-
ljajo civilni pobudniki, ki so 
ob ogledu trase želeli občin-
skim svetnikom in drugim 
z občine pokazati, kam in 
kako močno ta cesta poseže 
v prostor in v kakovost življe-
nja prebivalcev.

Na vrsti je država

Na ogledu je bil tudi po-
džupan občine Škofja Loka 
Robert Strah, ki je pojasnil, 
da je občina opravila nalogo 

z umestitvijo severne obvo-
znice v prostor in s spreje-
tjem občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta, se-
daj je na vrsti država s parce-
lacijo in odkupi zemljišč ter 
najpomembnejšim – uvrsti-
tvijo te investicije v državni 
proračun. »Današnji ogled 
vidim podobno kot zbore, 
ki smo jih imeli v okviru jav-
ne razgrnitve, na katerih so 
ljudje izrazili svoje pomi-
sleke in dobili od nas tudi 
povratno informacijo. Gre 
pa za občutljivo tematiko 
umeščanja takih projektov 

v prostor, ki se dotakne tako 
lastnikov zemljišč kot tistih, 
ki jih tak objekt v prostoru 
moti iz drugih razlogov,« 
je dejal Strah, ki potrebo po 
gradnji severne obvoznice 
utemeljuje s prometno var-
nostnega in gospodarske-
ga vidika, saj je zdaj na glav-
ni prometnici skozi Škofjo 
Loko velika gneča, potoval-
ni časi na relaciji Podlub-
nik–Stari dvor so dolgi, iz-
gubljata se čas in denar, po-
leg tega so od gradnje obvo-
znice odvisni tudi načrti, po-
vezani z razvojem mesta. V 
preteklosti so v razpravi teh-
tali med petimi variantami, 
izbrana je bila najbolj opti-
malna. Zdaj bi vendarle že-
leli, da se v časih, naklonje-
nih investicijam, slednjič 
realizira. Predlagano alter-
nativo pa so na občini oce-
nili kot neprimerno, saj bi 
terjala preveč denarja, za-
devala pa bi tudi objekte v 
mestnem središču. 

Povabilu na ogled se je od-
zval tudi vodja projekta Jure 
Pejanovič z državne direkci-
je za infrastrukturo. »Opo-
zorilo prebivalcev glede po-
teka te ceste razumemo kot 
seznanitev z njihovim raz-
mišljanjem o tem, kje vidi-
jo probleme in ki naj bi jih 
z dialogom razjasnili,« je de-
jal ob ogledu. 

Ogledali so si traso severne obvoznice
Civilna iniciativa, ki nasprotuje gradnji severne škofjeloške obvoznice, je občane povabila na ogled nedavno zakoličene trase. Prepričani so, da načrtovana 
cesta preveč poseže v bivalno okolje ljudi devetih naselij.

Civilna pobuda je povabila domačine na ogled zakoličene trase severne obvoznice. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Tema tedna otroka, 
ki je potekal med 1. in 7. okt-
obrom, je bil letos prosti čas. 
V marsikateri družini otroci 

prosti čas preživljajo tudi s 
starimi starši, v tem času pa 
tudi berejo. Skupnega bra-
nja so se minuli četrtek v 
Domu upokojencev Kranj 
lotili šolarji in starostniki. 

Še prej so malce poklepeta-
li o tem, kaj in koliko berejo, 
in ugotovili, da marsikdo od 
mladih, kljub računalnikom 
in pametnim telefonom, 
rad še vedno vsaj pokuka v 

časopis ali prebere knjigo. 
»Danes smo prišli v dom 
upokojencev, da se družimo 
s starejšimi in da od njih kaj 
izvemo. To se mi zdi zelo za-
nimivo, saj izvemo, kaj so 
oni počeli, ko so bili mladi. 
Mi večino prostega časa pre-
življamo s telefoni in ostali-
mi sodobnimi napravami, 
oni pa so bili večino časa zu-
naj in se igrali različne igre,« 
je povedal Max Stollecker iz 
Osnovne šole Staneta Žagar-
ja. Tudi starejši so bili vese-
li družbe mladih. »Našim 
stanovalcem takšna druže-
nja veliko pomenijo. Zdi se 
mi, da se starejši kar nekako 
nalezejo energije mladih in 
vsaj nekaj dni so tudi oni bolj 
živahni in optimistični,« je 
povedala direktorica Doma 
upokojencev Kranj Zvonka 
Hočevar. Da je bilo druže-
nje res prijetno, so poskrbe-
li tudi člani Društva prijate-
ljev mladine Kranj. 

»Sodelujejo učenci os-
mih in devetih razredov iz 
Osnovnih šol Jakoba Aljaža, 
Orehka in Staneta Žagarja. 
Učenci radi hodijo na dru-
ženja. Delajo po skupinah 
in izvedo marsikaj, česar si-
cer ne bi,« je povedala pred-
sednica Društva prijateljev 
mladine Kranj Jana Kovač.

Mladi jim dajo energijo
Ob letošnjem tednu otroka je Društvo prijateljev mladine Kranj pripravilo 
druženje osnovnošolcev in starostnikov Doma upokojencev Kranj.

Mladi se radi družijo s starejšimi, ki jim povedo marsikaj, česar morda ne bi nikoli izvedeli. 

Spodnji Brnik – Pred pokopališčem na Spodnjem Brniku so 
v nedeljo zagoreli štirje zabojniki za smeti. Prvi zabojnik je 
zagorel zaradi odvrženih sveč, ogenj pa se je razširil še na 
sosednje zabojnike.

Zaradi sveč zagoreli zabojniki
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Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora, d. o. o.

Prehranska varnost je strateško pomembno 
področje, tako z vidika dostopnosti zadostne 
količine hrane kot tudi z vidika zagotavljanja 
kakovosti hrane. Na lokalni ravni stremimo k 
povečanju lokalne prehranske samooskrbe 
s povečanjem lokalne pridelave in predela-
ve ter k spodbujanju kratkih prehransko os-
krbovalnih verig. Spodbujanje lokalne pri-
delave in uživanje lokalne hrane imata po-
memben vpliv na naše zdravje in počutje kot  
tudi širše družbene koristi, kot so obstoj in ra-
zvoj kmetij in malih predelovalnih obratov, 
poseljenost in razvoj podeželja ter manjše 
obremenjevanje okolja.  

Spodbujanje lokalne prehranske samooskr-
be, povečanje lokalne pridelave, predelave 
in potrošnje lokalno pridelane hrane v lokal-
nem okolju je tudi cilj projekta Povečanje lo-
kalne prehranske samooskrbe, Vzpostavi-
tev kratkih oskrbovalnih verig za bolj zdra-
vo prehranjevanje otrok – Lokalna hrana v 
šole, ki je bil odobren v okviru 1. javnega po-
ziva LAS loškega pogorja za izbor operacij 
za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS 
loškega pogorja v programskem obdob-
ju 2014–2020. Projekt sofinancirata Evrop-
ska unija iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja in Republika Slovenija 
v okviru Programa razvoja podeželja 2014-
2020. Projekt, ki se je začel izvajati oktobra 
2017, je razdeljen na dve fazi in se zaključu-
je v naslednjem mesecu. V prvi fazi projek-
ta je poudarek na načrtovanju in razvoju lo-
kalnih šolskih malic ter usklajevanju in pove-
zovanju lokalne ponudbe in povpraševanja 
osnovnih šol po lokalnih živilih. V drugi fazi 
pa je poudarek na vzpostavljanju kratkih os-
krbovalnih verig za oskrbovanje osnovnih 
šol z lokalno hrano oziroma pilotni izvedbi 
lokalnih šolskih malic ter na strokovni pod-
pori za povečanje lokalne pridelave in pre-
delave živil. 

Ena od prvih projektnih aktivnosti je bila 
oblikovanje obrokov šolskih malic, ki bodo 
sestavljeni iz živil, ki se pridelujejo in pre-
delujejo v lokalnem okolju. V širšem pome-
nu je lokalna hrana vsa hrana,  pridelana v 
Sloveniji. V okviru projekta Lokalna hrana 
v šole pa to pomeni na škofjeloškem ob-
močju, to je na območju štirih občin:  Go-
renja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki 
in Žiri. »Želimo, da je hrana, ki je pridelana 
na okoliških kmetijah in manjših predelo-
valnih obratih, v čim večji meri vključena v 
obroke lokalnih šol, torej od njive do kro-
žnika v lokalnem okolju,« poudarja vodja 
projekta Jerneja Klemenčič Lotrič iz Razvoj-
ne agencije Sora.  »Želimo, da lokalna hra-
na ohrani visoko hranilno vrednost in sve-
žino z vzpostavljanjem kratkih prehransko-
-oskrbovalnih verig. Večina otrok malica v 
šoli, zato smo se projektni partnerji Razvoj-
na agencija Sora, KGZS Zavod Kranj in pod-
jetje P-ino odločili, da se v projektu osredo-
točimo na šolske malice,« še dodaja.

Ena od prvih projektnih aktivnosti je bila 
oblikovanje obrokov šolskih malic, ki so 
sestavljeni iz živil, ki se pridelujejo in prede-
lujejo v lokalnem okolju.

Ponudba lokalnih pridelkov in izdelkov je 
pestra in obsega konvencionalna in ekolo-
ška živila oziroma živila višje kakovosti. Šole 
morajo dnevno zagotoviti veliko število ma-
lic, matične šole tudi več kot petsto. To na pri-
mer pomeni več kot petsto štručk oziroma 
45 kilogramov kruha, devetsto jajc, štirideset 
kilogramov mini klobas, itd. Tako velike koli-
čine lahko redno zagotavlja le manjše število 
lokalnih ponudnikov. Pri lokalnih ponudni-
kih je bil, poleg trenutnih razpoložljivih ko-
ličin, preverjen tudi interes za povečanje ko-
ličin in pestrosti živil, s katerimi bi oskrbova-
li okoliške osnovne šole. »Lokalni ponudni-
ki si želijo, da bi se s šolami dogovorili o let-
nih količinah in konstantnosti naročanja čez 

šolsko leto. Na podlagi letnih dogovorov bi 
se lokalni pridelovalci lažje odločali za pove-
čanje količin, za investiranje v znanje in do-
datno tehnološko opremo,« izpostavlja Jer-
neja Klemenčič Lotrič. 

Pri oblikovanju predlogov lokalnih šolskih 
malic je sodeloval  tudi kuharski mojster 
Uroš Štefelin, ki je znan po obujanju tradici-
onalnih slovenskih jedi in uporabi lokalnih, 
sezonskih sestavin z okoliških kmetij. Ku-
harski mojster je poskrbel, da so bili predlo-
gi lokalnih šolskih malic tudi  prehransko 
in kulinarično ustrezni. Kuharski mojster 
je obiskal osnovne šole na Škofjeloškem, 
kjer so skupaj s šolskim osebjem dopolni-
li predloge lokalnih malic glede na smerni-
ce zdravega prehranjevanja v vzgojno-iz-
obraževalnih ustanovah ter preverili eko-
nomsko in tehnološko izvedljivost predla-
ganih lokalnih malic. Pri dobavah hrane v 
šole je treba upoštevati tudi opremljenost 
šolskih kuhinj, ustrezno pripravljenost hra-
ne za razdeljevanje po razredih ter šolski in-
ventar, ki ga imajo šole na razpolago za šol-
ske malice. Upoštevane so bile tudi izkušnje 
šol glede okusov otrok. Pogoste so izkušnje 
šol, da otroci niso navajeni na naravne oku-
se jedi, kar je največkrat razlog, da lokalno 
hrano odklanjajo. 

Šole, ki sodelujejo v projektu, so izbrale en 
obrok lokalne šolske malice in ga uvrsti-
le na šolske jedilnike. Nekatere izbrane ma-
lice imajo šole že na svojih jedilnikih, ven-
dar so bile v okviru projekta za te malice v 

celoti zagotovljena lokalna živila. Pri nekate-
rih malicah pa so šole le zamenjale določen 
del obroka z lokalnim živilom. Šole so izbrale 
naslednje lokalne šolske malice:
– marmelada, maslo, kruh, čaj, 
– marmelada, kisla smetana, kruh, mleko,
– vmešana jajca s skuto, kruh, mleko,
– ričet z rezano domačo klobaso, kruh,
–  hot dog z mini domačo klobaso, paradižni-

kovo-smetanova omaka, čaj,
– goveja juha z rezanci, kruh. 

Nekateri lokalni ponudniki, ki so zagoto-
vili živila za lokalne šolske malice, s šolami 
že sodelujejo,  kar nekaj lokalnim ponudni-
kom pa je bila lokalna malica prva izkušnja 

sodelovanja s šolami. Večini pa je bila nova 
izkušnja načrtovanje skupne logistike živil 
z ostalimi ponudniki za posamezno osnov-
no šolo. 

Največji interes za skupno logistiko na strani 
lokalnih ponudnikov je bil pri dostavi živil na 
podružnične šole, predvsem zaradi majhnih 
količin posameznega živila. Pri vzpostavlja-
nju skupne logistike se je izkazalo, da ni prep-
rostega recepta, ki bi veljal za vse v vseh situ-
acijah. Za nekatera živila je treba zagotavlja-
ti hladno verigo tudi med transportom, živila 
s krajšim rokom uporabnosti je treba dosta-
viti le nekaj ur pred porabo, usklajevanje do-
bave v šole z oskrbovanjem drugih prodaj-
nih mest itd. Pri pilotnih izvedbah se je tudi 
izkazalo, da je nekatere lastnosti živil treba  
prilagoditi okusu otrok in utečenemu razde-
ljevanju hrane v šolah. Pomemben pa je tudi 
pozitiven pristop do lokalne hrane in neko-
liko drugačnih okusov, kot jih ima industrij-
sko pridelana in predelana hrana, s strani uči-
teljev, ki so v času malice z učenci v razredih.

Osnovne šole so kot javni zavodi dolžne iz-
polnjevati določila Zakona o javnih naročilih. 
Šole morajo večino hrane naročati preko jav-
nih naročil, le dvajset odstotkov hrane lahko 
naročijo po načelu kratkih verig, neposred-
no od lokalnih ponudnikov. Razlogi, da veči-
na lokalnih ponudnikov oskrbuje šole mimo 
javnega razpisa v okviru dvajset odstot-
kov skupne vrednosti razpisa, so predvsem 
obsežna dokumentacija, velike količine in 
cena živil. Na javnih razpisih je velikokrat 

prevladujoči kriterij cena, zaradi česar pa lo-
kalni ponudniki velikokrat niso konkurenčni 
glede na nižje cene živil večjih trgovcev. Iz-
vedene so bile določene aktivnosti, da bi na 
državni ravni povečali delež naročanja lokal-
ne hrane po načelu kratkih verig oziroma, da 
bi bilo v javnih razpisih merilo kvalitete višje 
ovrednoteno, s čimer bi povečali uspeh lo-
kalnih pridelovalcev na javnih razpisih. Za 
oblikovanje meril za izbor kvalitetnih živil, s 
katerimi bi lokalni ponudniki bili uspešnejši 
na javnih razpisih, je bila izvedena tudi delav-
nica s predstavnico Zbornice kmetijskih in ži-
vilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slo-
venije, ki je na voljo za svetovanja tako jav-
nim zavodom kot lokalnim ponudnikom.

O prednostih uživanja lokalne hrane za naše 
zdravje in počutje, dobrih in zdravih prehra-
njevalnih navadah ter o sodobnih prehran-
skih pristopih uravnoteženega prehranje-
vanja je tekla beseda na predavanju nutri-
cistke  Andreje Širca Čampa. V okviru projek-
ta je pripravljena tudi brošura, ki jo bodo pre-
jeli učenci v škofjeloških osnovnih šolah. Na-
men brošure je, da znanja, ki jih imamo gle-
de zdravega prehranjevanja, nadgradimo in 
preneseno v prakso, da sestavimo zdrave je-
dilnike, ki dnevno vključujejo vsaj pet obro-
kov ter da v obroke vključimo čim več sve-
žih, lokalno pridelanih živil. Pri sestavi urav-
noteženega jedilnika je bistveno upošteva-
ti lokalnost, sezonskost, kratko transportno 
verigo ter raznovrstne jedi, s katerimi se za-
gotovijo potrebne količine hranilnih snovi, 
ki jih potrebujemo za rast, razvoj in energijo.  

Za zagotavljanje lokalnih živil za lokalne šol-
ske obroke je lokalnim ponudnikom na vo-
ljo tudi strokovna podpora v obliki individu-
alnih in skupinskih svetovanj KGZS Zavod 
Kranj in zunanjih specialistov za posamezna 
področja. Tudi po zaključku projekta se vsi 
zainteresirani lahko obrnejo na KGZS Zavod 
Kranj, ker jim bodo kmetijski svetovalci nudi-
li strokovno podporo s področja posamezne 
vrste pridelave in predelave živil ter ustrezne 
priprave živil za trg.

Odzivi na pilotne izvedbe lokalnih šolskih 
malic so pozitivni, tako s strani šolskega ose-
bja, lokalnih dobaviteljev kot tudi učencev. 
Pri uvajanju lokalne hrane na šolske jedilni-
ke je ključen celostni pristop, ki načrtuje in 
povezuje vse faze, to je od pridelave, pre-
delave, distribucije do potrošnje in mora te-
melji na zanesljivosti, zaupanju in sodelova-
nju. Potrebno je prilagajanje na vseh straneh 
pri zagotavljanju več lokalne hrane za lokal-
ne obroke v šolah. Na strani lokalne ponud-
be bo treba  zagotavljati večje količine živil, 
šole bi si lahko zagotovile stalnost lokalne 
ponudbe tudi s sklepanjem letnih dogovo-
rov o odkupu. Vse pa je odvisno od otrok, ki 
morajo sprejeti lokalno hrano, se navaditi na 
naravne okuse in spoznati prednosti lokalno 
pridelane hrane. 

Več informacij o projektu in projektnih aktiv-
nostih najdete na spletnih straneh partner-
jev projekta,  www.ra-sora.si

Pripravila: mag. Jerneja Klemenčič Lotrič

OTROCI NA ŠKOFJELOŠKEM UŽIVAJO VSE VEČ  
LOKALNO PRIDELANE HRANE

V jedilnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas / Foto: Jerneja Klemenčič Lotrič
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Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora, d. o. o.

V želji, da bi lokalne ponu-
dnike s Škofjeloškega spod-
budili, da bi s svojimi pridel-
ki in izdelki oskrbovali tudi 
šole, jim v okviru projekta 
Lokalna hrana v šole nudijo 
strokovno podporo v obliki 
individualnih in skupinskih 
svetovanj. Svetovanja izvaja-
jo strokovnjaki iz Kmetijsko-
-gozdarskega zavoda (KGZ) 
Kranj in zunanji speciali-
sti za posamezna področja. 
Doslej so po besedah speci-
alistke za razvoj podeželja 
Blaške Božnar iz KGZ Kranj 
izvedli več kot trideset indi-
vidualnih in štiri skupinska 
svetovanja, v načrtu pa ima-
jo še tri. »Tako želimo lokal-
nim ponudnikom predstavi-
ti nove ideje in jim pokaza-
ti, da jih je mogoče uresniči-
ti.« Pri dobavi lokalne hrane 
v šole je po njenih besedah 
ta čas največja težava zago-
tavljanje zadostnih količin, 
saj samo ena kmetija nava-
dno tega ne zmore. Blaška 
Božnar zato rešitev vidi v po-
vezovanju različnih pride-
lovalcev, kjer jih čaka še ve-
liko dela. »S projektom Lo-
kalna hrana v šole smo nare-
dili prvi korak, v okviru ka-
terega smo želeli predvsem 
raziskati stanje na terenu 
in spodbuditi lokalne ponu-
dnike k sodelovanju, potem 
pa bomo šli počasi naprej.«

Skupinska svetovanja za 
lokalne ponudnike

V okviru skupinskih sve-
tovanj so se lokalni ponu-
dniki doslej lahko seznani-
li s predelavo mleka v sku-
to in spoznali uporabo sirot-
ke, predstavili so jim primer 
dobre prakse pri prireji eko-
loškega mesa ter jih sezna-
nili s senzorično kakovostjo 
mesnih izdelkov kot rezul-
tat tehnologije izdelave do-
mačih mesnin. Pretekli če-
trtek sta Erika Boltar iz KGZ 
Kranj in nosilka dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji Mate-
ja Reš v sejni sobi nad za-
družno trgovino v Gore-
nji vasi predstavili pridela-
vo in predelavo jagodičevja. 
Erika Boltar je tako najprej 
predstavila pridelavo jagodi-
čevja, kot so maline, ameri-
ške borovnice, robide in ri-
bez od priprave tal in saje-
nja do obrezovanja in oskr-
be med letom. V nadaljeva-
nju pa je Mateja Reš, ki iz-
vaja tudi delavnice na temo 
preproste in zdrave hrane, 
pripravila skupinsko sveto-
vanje o predelavi jagodičev-
ja. »Želeli smo prikazati, 
kako je mogoče jagodičev-
je, ki ga pridelamo na kme-
tijah v okviru dopolnilne de-
javnosti, predelati v izdelke, 
ki so všeč otrokom,« je raz-
ložila Mateja Reš in dodala, 
da pri tem niso želeli upo-
rabljati sladkorja. Zbranim 
je prikazala postopek suše-
nja jagodičevja in pripra-
vo zdravih in okusnih izdel-
kov iz različnega jagodičev-
ja. Med drugim je pripravi-
la sadne ovsene kosmiče in 
energijske ploščice oziro-
ma po domače »frutabele«, 
sok iz jagodičevja brez doda-
nega sladkorja, kis s sadjem 
in sadni čaj z ostanki jago-
dičevja. Pripravila je še sla-
doled iz jagod, domače ki-
sle smetane in lokalno pri-

delanega medu. Prikazala je 
tudi, kako se naredijo sadni 
lističi oziroma sadno usnje, 
kot sama pravi temu, iz ja-
godičevja in jabolk. »S tem 
lahko nadomestimo bom-
bone in tako poskrbimo za 
zdrav posladek,« je poudari-
la Mateja Reš. Ker je izdelke 
iz jagodičevja večinoma tež-
ko vključevati v šolske obro-
ke zaradi visokih stroškov s 
pridelavo in predelavo, sama 
bolj vidi priložnost v tem, da 
kmetije z dopolnilno dejav-
nostjo otroke iz vrtcev in 

šol povabijo na obisk in jim 
prikažejo, kako lahko sami 
doma pripravijo te izdelke. 
»To lahko povežemo z vsebi-
nami v šoli – in to ne samo z 
biologijo, ampak tudi mate-
matiko, na primer ko se uči-
jo tehtati in preračunati raz-
merja sestavin.« 

V prihodnje bodo izvedli 
še tri skupinska svetovanja. 
Franc Pavlin bo jutri prav 
tako v Gorenji vasi predsta-
vil prirejo piščančjega mesa 
in kokošjih jajc, 15. oktobra 
bodo pripravili skupinsko 
svetovanje na temo dobre 
higienske prakse v živilskih 
obratih, zadnje svetovanje, 
ki bo 18. oktobra, pa bodo 
posvetili inšpekcijskim pre-
gledom na kmetijah. 

Nekateri prvič sodelujejo 
s šolami

Nekateri lokalni ponudni-
ki, ki v okviru projekta Lokal-
na hrana v šole zagotavljajo 
živila za lokalne šolske mali-
ce, so s šolami sodelovali že 
prej, kar nekaj ponudnikom 
pa je lokalna malica predsta-
vljala prvo izkušnjo sodelo-
vanja s šolami. 

Marjetka Ferlan s kmetije 
Pr' Anžk v Gorenji vasi je po-
jasnila, da so šolam že prej 
dobavljali mleko, ker imajo 
na kmetiji registrirano tudi 

dopolnilno dejavnost pre-
delave mleka, pa so v okvi-
ru projekta Lokalna hrana v 
šole začeli šolam v Gorenji 
vasi, Poljanah in Žireh do-
bavljati tudi kislo skuto in 
kislo smetano. »Kisla skuta 
je izdelana na povsem tradi-
cionalen način, surovo mle-
ko samo skisamo in potem 
toliko pogrejemo, da se izlo-
či skuta.« Pri predelavi mle-
ka je na njihovi kmetiji po-
udarek predvsem na sve-
žem programu, torej jogur-
tu, skuti, maslu in podobno. 

»V šoli so otroci zelo dobro 
sprejeli tudi osvežilen mleč-
ni napitek iz jogurta in sirot-
ke. Sirotke sicer otroci na-
vadno ne marajo, tu pa je 
''skrita''.« Kot pravi, se tako 
v šolah kot starši doma ved-
no bolj zavedajo pomena lo-
kalne hrane in so zato izdel-
ki lokalnih ponudnikov dob-
ro sprejeti, težava pa včasih 
nastane zaradi previsokih 
cen teh izdelkov. »Kot vodja 
prehrane na eni od šol imam 
namreč vpogled tudi v naro-
čanje lokalnih izdelkov, za 
katere se trudimo doseči 
kompromis pri ceni, saj smo 
pri tem zelo omejeni.« A to 
po njenih besedah ne sme in 
ne more biti ovira za sodelo-
vanje lokalnih ponudnikov s 
šolami. »Lokalni ponudniki 
se lahko s šolo povežejo tudi 
prek sheme šolskega mleka 
in sadja; to imajo večinoma 
že vse šole. Vsak lokalni po-
nudnik, ki ima interes, torej 
lahko stopi v stik s šolo.« 

V pilotno izvedbo pro-
jekta Lokalna hrana v šole 
so se vključili tudi v vrtnar-
stvu Grah iz Selške doline, 
kar je njihovo prvo sodelo-
vanje s šolami. »Smo mla-
da vrtnarija, najprej smo se 
ukvarjali z vzgojo sadik rož 

in zelenjave, nato smo zače-
li tudi pridelavo zelenjave, 
drugo leto pa se zdaj ukvar-
jamo še s predelavo zele-
njave in sadja,« je razložila 
Nina Horvat. Ta čas imajo 
tri tisoč kvadratnih metrov 
velik vrt in nekaj rastlinja-
kov, zdaj pa ga bodo poveča-
li še za sedem tisoč kvadran-
tih metrov. Šoli v Železnikih 
v okviru projekta dobavlja-
jo marmelade, večinoma iz 
doma pridelanega sadja. »V 
OŠ Železniki so zelo lepo 
sprejeli naše izdelke, teža-
va je le, da nimamo vedno 
zagotovljenih količin, ki jih 
potrebuje šola. Takrat, ko je 
sadja dovolj, imamo zato og-
romno dela, da zagotovimo 
količine za vse leto.« In če z 
marmeladami tako nekako 
še uspejo zadovoljiti povpra-
ševanju, imajo večje težave 
pri zelenjavi. »V času viškov 
ni problem šolam zagoto-
viti recimo zadostne količi-
ne paradižnika, a že v roku 
enega meseca se to lahko 
povsem spremeni. Nekate-
ri to razumejo in se je z nji-
mi mogoče dogovoriti, drugi 
pa tudi ne. Šolam je namreč 
lažje vse naročiti pri enem 
ponudniku, kot da morajo 
iskati enega ponudnika, ki 

jim dobavlja jabolka, druge-
ga za mleko in tako naprej.« 
V nekatere šole zato lokalni 
ponudniki zelo težko prod-
rejo, tako da so po njenem 
projekti, kot je Lokalna hra-
na v šole, zelo dobrodošli, saj 
olajša navezovanje stika s šo-
lami.

Zmagovalna kombinacija 

Z dosedanjimi rezultati 
projekta so po besedah di-
rektorja Razvojne agenci-
je Sora lahko zelo zadovolj-
ni. »Ob posluhu vodstev 
šol smo v sodelovanju s ku-
harskimi mojstri uspeli obli-
kovati jedilnike, v okviru ka-
terih pripravljamo obroke, 
ki jih učenci z užitkom po-
jedo.« Ob tem je po njego-
vih besedah ključno tudi ra-
zumevanje staršev. Zanje so 
pripravili posebne zloženke, 
v katerih so jim predstavi-
li prednosti lokalno pridela-
ne hrane za zdrav razvoj ot-
rok. »Lokalni ponudniki pa 
morajo v tem videti tudi eko-
nomski interes,« je poudaril 
Bernik in dodal, da je na Lo-
škem ta čas dovolj ponudni-
kov, ki jih zanima sodelova-
nje s šolami.

Pri pripravi vsebinske za-
snove projekta so kot par-
tnerji sodelovali v podjetju 
P-ino. Janez Benedičič iz 
omenjenega podjetja ima 
tudi sam kmetijo, ki doba-
vlja hrano šolam, in torej to 
problematiko dobro pozna. 
»Naš glavni cilj je povečati 
količino lokalno pridelane 
hrane v šolah,« je poudaril 
in dodal, da je to »zmagoval-
na kombinacija« tako za po-
nudnike kot šole. »Oboji na-
mreč pridobijo: kmetje lah-
ko za svoje izdelke dosežejo 
višjo ceno, ker gre za nepos-
redno prodajo, šole pa tako 
dobijo izdelke, ki so zelo ka-
kovostni.«

Lokalno pridelana hrana za zdrav razvoj otrok

V Gorenji vasi je pretekli teden potekalo skupinsko svetovanje na temo jagodičevja.

Mateja Reš z lističi oziroma »bombončki« iz jagodičevja in jabolk

Hrustljavi kosmiči za zajtrk
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Igor Kavčič

Bohinjska Bistrica – Del zgod-
be o sestreljenem ameriškem 
letalu nad Gorjušami je bil 
predstavljen že letos febru-
arja v Kranju v okviru razsta-
ve Pretrgane niti življenja, na 
aktualni razstavi pa je ta inci-
dent hladne vojne, kot sta do-
godek izpred več kot sedmih 
desetletij označila soavtorja 
razstave dr. Jože Dežman in 
Anja Poštrak, zavzel osrednje 
mesto.

Američani so po koncu 
druge svetovne vojne, ko 
meja med Jugoslavijo in Ita-
lijo še ni bila določena, na re-
laciji Dunaj–Videm večkrat 
nedovoljeno leteli prek ta-
kratnega jugoslovanske-
ga ozemlja. Samo v desetih 
dneh avgusta tistega leta naj 
bi jugoslovanska stran za-
beležila kar 110 nedovolje-
nih preletov ameriških vo-
jaških letal. Jugoslovansko 
vodstvo se je zato s sestreli-
tvijo vsiljivcev odločilo po-
kazati, čigav je jugoslovan-
ski zračni prostor. Do ene 
takih sestrelitev je prišlo 19. 
avgusta 1946, ko se je tragič-
no končal prelet ameriške-
ga transportnega letala do-
uglas C-47, ki je čez sloven-
sko ozemlje letelo v Italijo. Z 

lovskim letalom za prestre-
zanje JAK-3 sta ga sestreli-
la pilot takratnih jugoslo-
vanskih zračnih sil Slovenec 
Vinko Vodopivec in kopilot 
Milorad Knežev. Ukaz za 
to sta dobila po večkratnem 
opozorilu in ob neodzivanju 
ameriške posadke. Ameri-
ško letalo je strmoglavilo v 
pobočje Ilovca nad Gorjuša-
mi, v njem pa je umrlo vseh 
pet članov posadke. Njihove 
posmrtne ostanke so sprva 
pokopali na pokopališču na 
Koprivniku, kasneje pa so 
jih prekopali in prepeljali v 
ZDA. Jugoslavija je sorodni-
kom ubitih Američanov pla-
čala odškodnine v višini 150 
tisoč dolarjev.

Lepo vreme ali megla?

»Zgodba o sestrelitvi leta-
la je tudi po toliko letih med 
Bohinjci še živa,« pove vod-
ja muzeja Tomaža Godca 
Anja Poštrak: »Glede na to, 
da so po vojni skoraj pri vsa-
ki hiši imeli kakšen upora-
ben predmet, predelan iz 
ostankov letala, sem priča-
kovala večji odziv ljudi, a so 
ti predmeti očitno že davno 
šli v staro šaro. So se pa ne-
kaj dni pred odprtjem in zdaj 
ob sami razstavi odprle nove 

zgodbe okrog sestrelitve. Kot 
kaže, ta razstava še ni zaklju-
ček raziskovanj o tem dogod-
ku.« Poštrakova hkrati opo-
zarja na različne interpretaci-
je, kot so na primer izjave prič 
na Bledu, kjer se je takrat mu-
dil tudi Tito, da je bilo vreme 
slabo in megleno, da sredi av-
gusta ni bilo nobenega kopal-
ca v jezeru, hkrati pa so vide-
li, kako je nad Pokljuko bilo 
zadeto in strmoglavljeno leta-
lo. Spet drugi so potrdili, da je 
bilo vreme lepo.

Zanimivi so spomini Fran-
ca Poklukarja iz Zgornjih Go-
rij, ki je za razstavo prispeval 
večji del izkopanih ostankov 
letala, tudi tako imenovano 
Pitotovo cev. Njegov stric Vik-
tor, ki je bil na Pokljuki goz-
darski nadzornik, je bil eden 
prvih očividcev na kraju nes-
reče. »Velikokrat je pripove-
doval, kako je prišlo do sestre-
litve. Letalo je najprej odvrglo 
tovor in potem strmoglavilo. 
Hiteli so na kraj dogodka, kaj 
kmalu pa so tja bili poslani 
tudi nemški vojni ujetniki, ki 
so bili nastanjeni na Mrzlem 
studencu. Ko so tja prišli vo-
jaki z Bohinjske Bele, so na-
redili kordon okrog prizori-
šča – in nihče več ni smel zra-
ven. Sam sem bil takrat star 
tri leta,« pripoveduje Franc 

Poklukar, ki ima doma tudi 
stričev dnevnik, kamor si je 
ta zapisoval vse pomembnej-
še dogodke v pokljuških goz-
dovih. 

Stanislava Treven Vujelija 
s Slovenskega Javornika je za 
razstavo prinesla sponko za 
lase v obliki pentlje, ki jo je no-
sila kot majhno dekletce. Ro-
dila se je leto po tem dogod-
ku. »V naši hiši smo imeli na-
jemnika, ki je znal marsikaj 

narediti iz kovine. Nekoč mi 
je izdelal sponko in povedal, 
da je to iz delov letala, ki se je 
ponesrečilo v hribih pod Tri-
glavom.« 

Incident se je zgodil ravno 
v času Pariške mirovne kon-
ference, na kateri se je med 
drugim odločalo tudi o naši 
zahodni meji z Italijo. »Do-
godek bi nedvomno velja-
lo preučiti tudi z vidika, ko-
liko je ta vplival na Pariški 

mirovni sporazum. So se 
tudi zaradi takih incidentov 
zmanjšale takratne jugoslo-
vanske, zlasti pa slovenske 
možnosti?« ob incidentu, ki 
je močno razburkal takra-
tne mednarodne odnose Ju-
goslavije z Zahodom, razmi-
šlja dr. Jože Dežman. Razsta-
vo si bo nedvomno ogledalo 
veliko ljudi in – kdo ve – mo-
goče bodo s seboj prinesli še 
kakšno novo zgodbo.

O sestreljenem letalu nad Gorjušami
V Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici so v petek odprli razstavo z naslovom Incident hladne vojne na bohinjskem nebu. 

Soavtorja razstave dr. Jože Dežman in Anja Poštrak ter Franc Poklukar, ki je na mestu 
strmoglavljenja našel več delov letala, ki so jih že prekrile drevesne korenine in zemlja.

Igor Kavčič

Kranj – Že preizkušen av-
torski tandem – zgodovinar, 
zaposlen v Mestnem muze-
ju Ljubljana, dr. Blaž Vur-
nik, in Kranjčan Zoran Smi-
ljanić, slovenski stripovski 
avtor iz prve vrste – je pred 
tremi leti že navdušil s stri-
povsko zgodbo Spomini in 
sanje Kristine B. o Ljublja-
ni med drugo svetovno voj-
no. »Že ko sva končala prvi 
skupni strip, je bilo jasno, 
da bomo čez tri leta vsi, ki 
kaj počnemo v kulturi, ob-
sedeni s Cankarjem in obe-
leževanjem stote obletnice 
njegove smrti. V Mestnem 
muzeju smo pripravili več-
jo razstavo, sam pa sem se 
lotil branja Cankarjevih del. 
Brez smiselnega reda, kar 
mi je prišlo pod roke. Njego-
va literatura je sestavljena iz 
zelo dobrih stavkov. Izpiso-
val sem si jih in ugotovil, da 
bi se jih dalo uporabiti še na 
kakšen drug način kot zgolj 
za razstavo. Njegove besede 

so odlična diagnostika slo-
venske družbe tistega časa, 
ki je še kako aktualna in ve-
lja tudi za današnji čas. Ni-
koli po letu 1945 ga nismo 
tako aktualizirali, kot ga da-
nes,« je povedal Blaž Vurnik 
in dodal, da je bila ideja vse 
to zapakirati v strip še toli-
ko bolj izvedljiva, ker je Can-
karjevo življenje odlično do-
kumentirano – tudi zaradi 
bogate korespondence, ki jo 
hrani NUK. Ta je sicer izšel 
kot posebna izdaja Stripbur-
gerja v sozaložništvu Muze-
ja in galerij mesta Ljubljane 
in Foruma Ljubljana.

Cankar je bil zoprn tip

Zgodba v stripu je zasno-
vana kronološko skozi pi-
sateljevo življenje in njego-
ve postaje, od Vrhnike, Lju-
bljane, Dunaja do Pulja, Sa-
rajeva, Slovenskih goric in 
Rožnika in Žal. »Že njegovo 
življenje kot tako je zelo zani-
mivo in Blaž je odlično zdru-
ževal elemente njegovega 

značaja v posamezne prizo-
re. Sam sem se tokrat precej 
zabaval tudi s packami, ki 
so tudi izraz Cankarjevega 
početja,« pove Zoran Smi-
ljanić, ki je njegov karakter 
pokazal že v uvodnih šestih 
portretih, kjer ga prikaže kot 
intelektualca, politika, brka-
ča pa tudi pijanca in ženskar-
ja. Tako svetnika kot hudiča. 
»Cankarja so vseh sto let čis-
tili, zato ga ne poznamo po 
nekaterih njegovih značaj-
skih lastnostih, ki govorijo, 
o tem, da ni bil ravno prije-
ten človek. Prej zoprn,« opo-
zarja Vurnik; da je znal zelo 
lepo pisati ženskam, po dru-
gi strani pa je bil zelo izko-
riščevalski, zlasti do svojega 
brata Karla, ki je bil v Ljublja-
ni skorajda njegov služab-
nik. Časopisi so mu izplače-
vali najvišje honorarje, v stri-
pu pa izvemo, da jih je tudi 
hitro potrošil.

Avtorja sta pisatelje-
vo zgodbo upodobila tudi 
skozi različne citate, saj je 
Cankar v svojih delih zelo 

avtobiografski. Skorajda iz 
prve roke spoznavamo oko-
liščine pisateljevega ustvar-
janja in političnega udejstvo-
vanja ter njegovih življenj-
skih poti in stranpoti. »Can-
kar me je zanimal tudi z vi-
dika, kako neko ozadje ali 
dejanska situacija v nekem 
času vplivata na človeka – 
tudi on kot posameznik ni 
živel izven časa in prostora,« 
pojasnjuje Vurnik. Nekaj 
časa je živel pri Ivanu Tav-
čarju, ki mu je posojal knji-
ge, Cankar pa jih pogosto ni 
vračal, zato ga je ta nagnal. 
Spoznamo različne pisate-
ljeve ljubezni, ki jih ni bilo 
malo. Včasih so mame mo-
rale braniti svoje hčere pred 
njim. Nemalokrat se je sprl 
s tem ali onim piscem, no-
vinarjem, ljubljanskim po-
membnežem.

Vurnik je odlično obdelal 
vse te pomembnejše situaci-
je, Smiljanić jih je mojstrsko 
izrisal. Njegova risba, izrazi 
na obrazih, izostreno in smi-
selno kadriranje mnogokrat 

govorijo sami po sebi – brez 
besed. Recimo pripetljaj z 
mamo in kavo, pesnikov 
usodni padec po dolgih sto-
pnicah, ki se vijejo od vrha 
do dna strani, izjemno domi-
seln je v upodabljanju vseh 
smrti okrog pisatelja. Smi-
ljanić je prvi, ki je Cankarju 
narisal njegovo moškost, ko 
je bil ta navdušen nad razsta-
vo secesije na Dunaju.

Vurnik na aktualen način 
zaključuje Cankarjevo ži-
vljenjsko zgodbo: 11. decem-
bra 1918 se je izteklo življe-
nje pisatelja, ki je Sloven-
cem nastavil množico brid-
kih podob v ogledalu nje-
gove sodobnosti. Te podo-
be so tako brezčasne, da ob 

njih lahko zardevamo še da-
nes. Umrl je v trenutku, ko 
je ugašal svet, kakršnega je 
poznal, in ko je nastajal nov, 
ki ga je napovedoval in pri-
čakoval. Zapisano drži, mar 
ne? Dodatno pa jih v svoji 
stripovski nesramnosti ri-
sar razlaga v zaključnih šes-
tih Cankarjevih portretih v 
podobi kapitalista, reveža, 
delavca, partizana, domo-
branca, samoljubnega aktu-
alnega predsednika, trpeče-
ga odrešenika na križu, »ču-
stvenčka« in krohotajočega 
se bralca pričujočega stripa. 
Kako že gre stara fraza: Ivan 
Cankar: podobe iz življenja 
je strip, ki ne bi smel manj-
kati na nobeni knjižni polici.

Ivan s klanca siromakov
V Mestni knjižnici Kranj sta aktualni strip Ivan Cankar: podobe iz življenja predstavila avtorja – 
scenarist dr. Blaž Vurnik in risar Zoran Smiljanić. Strip je mojstrovina, vredna pisateljevega imena.

Scenarist dr. Blaž Vurnik in mojster risbe Zoran Smiljanić 
sta na obešalnik pospravila že svoj drugi stripovski projekt. 
Tokrat jima ni uspel ubežati Ivan Cankar. / Foto: Tina Dokl
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Jože Marinček

Kranj – V soboto so nogo-
metaši Domžal gostili eki-
po Mure. Vse do 85. minute 
srečanja je bilo zadovoljstvo 
na strani Domžal, nato pa je 
Mura najprej znižala rezul-
tat, v 93. minuti pa zadela za 
izenačenje na 2 : 2.

Kranjski Triglav na doma-
čem igrišču Gorice ni pre-
magal že od leta 2013, ne-
ugodna tradicija se je nada-
ljevala tudi tokrat. Čeprav 
je domačinom še na začet-
ku drugega dela dobro kaza-
lo, saj so povedli z 2 : 1, pa 
je Gorica najprej izenačila, 
na koncu pa slavila z rezul-
tatom 2 : 4. 

Primorci so tako z novimi 
tremi točkami potrdili tret-
je mesto na prvenstveni raz-
predelnici, Kranjčani so za-
mudili priložnost, da se z 
zmago na petem mestu ize-
načijo z Domžalami.

Tekme desetega kroga 
so igrali nogometaši v dru-
gi slovenski nogometni ligi. 
Tekma med nogometaši Ro-
gaške in Rolteka Dob se je 

končala z rezultatom 1 : 1, 
nogometaši AŠK Bravo in 
Kalcerja Radomlje pa bodo 
tekmo odigrali 24. oktobra.

Štiri tekme osmega kroga 
v tretji slovenski nogometni 
ligi – center so nogometaši 
odigrali v soboto. Doseže-
ni rezultati: Zagorje – Sava 
Kranj 3 : 1, Žiri – Arne Tabor 

68 2 : 2, Bled Hirter – Tinex 
Šenčur 3 : 0 in Brinje Grosu-
plje – Ivanča Gorica 1 : 0. V 
nedeljo so tekmo odigrali 
še nogometaši Komende in 
Svobode Ljubljane. Končala 
se je neodločeno z 0 : 0.

V soboto so nogometa-
ši v Gorenjski nogometni 
ligi odigrali tekme šestega 

kroga. Strelci so bili razpo-
loženi in na tekmo dosegli 
v povprečju 3,3 zadetka. Re-
zultati: Visoko – Niko Že-
lezniki 3 : 0, Škofja Loka – 
Preddvor 6 : 0, Zarica Kranj 
– Britof 2 : 2, Bohinj – Šobec 
Lesce 1 : 2, SIJ Acroni Jeseni-
ce – Bitnje dobrozasenci.si 2 
: 1 in Polet – Velesovo 1 : 1. 

Doma je ostala le točka
Pred reprezentančnimi nastopi so nogometaši v prvi slovenski ligi Telekom konec tedna odigrali tekme 
dvanajstega kroga, na Gorenjskem pa je ostala le točka, ki so jo proti Muri osvojili nogometaši Domžal, 
saj so Kranjčani izgubili proti Gorici.

Čeprav so vodili, so na koncu nogometaši Triglava znova morali priznati premoč ekipi 
Gorice. / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Kar rokometašem ekipe Urbanscape Loka ni us-
pelo v četrtem krogu Lige NLB v domači dvorani, jim je minulo 
soboto na gostovanju pri Jeruzalemu Ormož. Domačine so 
namreč ugnali z rezultatom 24 : 25 (15 : 9). »Prvi polčas nam 
igra ni stekla, storili smo preveč napak v obrambi, predvsem 
pa v napadu. Tako so igralci Jeruzalema Ormož povedli in ob 
polčasu vodili za šest golov. V odmoru smo se odločili, da zai-
gramo na vse ali nič. Na začetku drugega polčasa nam je hitro 
uspelo doseči tri zadetke, s čimer smo preobrnili potek sreča-
nja ter na koncu dosegli zadetek več. To je prva loška zmaga v 
Ormožu, saj nam je doslej uspelo le enkrat remizirati,« je bil 
po tekmi zadovoljen izkušeni loški rokometaš Alen Šibanc, ki 
je dosegel zmagoviti gol. Že jutri, v sredo, ekipa Urbanscape 
Loka v dvorani na Podnu ob 19.30 gosti Riko Ribnica.

Pomembna zmaga loških rokometašev

Jože Marinček

Jesenice, Kranj – Hokejisti 
ekipe SIJ Acroni Jesenice so 
minulo soboto v Alpski ho-
kejski ligi (AHL) v domači 
Dvorani Podmežakla gostili 
moštvo avstrijskega Die Ad-
ler Stadtwerke Kitzbühel ter 
slavili novo zmago. Boljši so 
bili s 4 : 1 (1 : 0, 1 : 1, 2 : 0). Med 
strelce se je dvakrat vpisal Ta-
dej Čimžar, po enkrat pa še 
Urban Sodja in Nik Pem. Je-
seničani so trenutno s 15 toč-
kami na četrtem mestu, SŽ 
Olimpija pa je z enakim šte-
vilom točk peta. Naslednjo 
tekmo bodo Jeseničani igra-
li ta četrtek, 11. oktobra, ko 
bodo gostovali pri hokejistih 
moštva Rittner Buam.

Včeraj zvečer je bila v Kra-
nju tekma državnega prven-
stva med Triglavom in SIJ 
Acroni Jesenice, ki pa se do 
zaključka naše redakcije še ni 
končala.

So pa Kranjčani v soboto v 
Celju pomerili s hokejisti Ce-
lja tako za točke v članskem 
državnem prvenstvu kakor v 
Internacionali ligi (IHL). Tri-
glavani so tekmo dobili z re-
zultatom 3 : 1. Povedli so z za-
detkom Anžeta Terlikarja, 
drugi gol pa je dosegel hit-
ri Žan Zupan. Domačini so 
nato znižali na 1 : 2 ter minu-
to in pol pred koncem iz vrat 
potegnili vratarja. To je 18 se-
kund pred koncem srečanja 
izkoristil Anže Terlikar in za-
del prazen gol.

Novi zmagi Jeseničanov  
in Kranjčanov
V soboto so bili hokejisti moštva SIJ Acroni 
Jesenice boljši na domačem ledu, Triglava  
pa v Celju.

Z borbeno igro so v soboto jeseniški hokejisti strli upor 
moštva iz Kitzbühela. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Blizu dvesto na-
vijačev je minuli petek zvečer 
napolnilo športno dvorano na 
Trati, saj se je v njej v drugem 
krogu prve slovenske futsal 
lige (SFL) predstavila doma-
ča ekipa Stripy. Ločani so se 
namreč po zadnji odlični se-
zoni, ko so v drugi SFL prvo 
mesto osvojili z le enim po-
razom, zasluženo povzpeli v 
prvo SFL, kar pomeni, da po 
21 letih znova igrajo v najmoč-
nejši domači konkurenci.

Že v prvem krogu so se na 
gostovanju v Rogaški Slatini 
morali spopasti z aktualni-
mi državnimi in pokalnimi 
prvaki, ekipo Dobovca Pivo-
varne Kozel, ki je pred dne-
vi napredovala v elitni del 
futsal lige prvakov (najbolj-
ših 16 v Evropi). Po pričako-
vanju so bili gostitelji boljši, 
in sicer s 6 : 0. 

Tudi v petek je imela mla-
da ekipa Futsal kluba (FSK) 
Stripy težko nalogo, saj so 
jim nasproti stali desetkratni 
državni prvaki – Litija. Loča-
ni so se jim ob glasni podpo-
ri navijačev dobro upirali in 

si pripravili vrsto priložnosti. 
Tako rekoč vsi domači igral-
ci z vratarjem Igorjem Bra-
tićem na čelu so blesteli tudi v 
obrambi. V 17. minuti je Luka 
Kanc po levi strani igrišča 
prehitel igralce Litije in FSK 
Stripy popeljal v vodstvo. Do 
konca polčasa se rezultat ni 
spremenil, še vedno pa je bila 
ekipa FSK Stripy bližje zadet-
ka kot drugouvrščena ekipa 
lanske sezone. V šesti minuti 

nadaljevanja so gostje izena-
čili, ko je že kazalo na prese-
nečenje in na prvo veliko toč-
ko v prvi slovenski futsal ligi, 
pa je Borut Ručna zadel za 1 : 
2. Rezultat se do konca sreča-
nja ni več spremenil.

»Pričakovali smo tako tek-
mo. Vedeli smo, da moramo 
v obrambi dati vse od sebe, 
kar smo tudi naredili, a je 
bilo na koncu še vedno pre-
malo. Bili smo blizu zmage 

in smo gotovo razočarani, 
vseeno z dvignjenimi gla-
vami pričakujemo novo tek-
mo,« je povedal kapetan 
FSK Stripy Aleš Bešter.

Ločani bodo v tretjem kro-
gu gostovali na Vrhniki pri 
ekipi Siliko Mkeršmanc, nova 
tekma na domačem igrišču 
na Trati pa jih čaka 19. okto-
bra, ko bodo gostili tekmoval-
ce moštva Benedikt avtodeli 
Džauš.

Pogumen začetek med prvoligaši
Članska ekipa Futsal kluba Stripy, ki si je v zadnji sezoni izborila mesto med slovenskimi prvoligaškimi 
moštvi, je sezono sicer začela z dvema porazoma, na prvi domači tekmi pa so napovedali, da ne bodo 
lahki nasprotniki.

Mlada ekipa FSK Stripy letos igra med malonogometnimi prvoligaši. / Foto: Andrej Žnideršič

Kranj – Košarkarice Triglava so v četrtek v regionalni ligi WABA 
v vnaprej odigrani tekmi šestega kroga gostile ekipo Cinkarne 
Celje in izgubile z 52 : 83. Jutri, v sredo, potujejo k ekipi Bano-
viči. V domačem državnem prvenstvu so Kranjčanke nato v 
soboto gostile Maribor in zmagale visoko s 95 : 32. Varovanke 
Ernesta Novaka so Štajerke nadigrale zlasti v drugem delu 
tekme, ko so gostje dosegle zgolj sedem točk. Triglav v tret-
jem krogu v Celju čaka derbi državnega prvenstva za ženske, 
Mariborčanke pa bodo na domačih tleh gostile Domžale. 
Domžalčanke so v soboto na gostovanju z 78 : 47 premagale 
košarkarice Konjic.

Poraz in zmaga košarkaric Triglava

Škofja Loka – Minuli konec tedna je v Športni dvorani Poden 
potekala tekma športnih plezalcev v težavnosti za državno 
prvenstvo. V ženski članski konkurenci je zmagala Mina Mar-
kovič (ŠPK Ptuj) pred Tjašo Kalan (AO Kranj) in Lano Skušek 
(ŠPO Komenda), med moškimi pa Domen Škofic (ŠPO Ra-
dovljica) pred Milanom Preskarjem (PK Kamnik) in Martinom 
Bergantom (PK Škofja Loka). 

Športni plezalci zbrani v Škofji Loki
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Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Tek in vaje za moč

Tek je ena najpreprostej-
ših in najcenejših športnih 
aktivnosti. Jeseni so pogo-
ji za tekaško vadbo ideal-
ni, temperature so ravno 
pravšnje, časovno pa nam 
ne vzame veliko časa, tako 
da smo lahko doma že pred 
temo. Veliko tekačev se v 
tem času pripravlja na raz-
lične maratone, za marsi-
koga je vrhunec sezone Lju-
bljanski maraton (10-, 21- ali 
42-kilometrska preizkuš-
nja). Je pa tudi ravno pravi 
čas, če se s tekom šele zače-
njate ukvarjati.

Zaradi priljubljenosti in 
razširjenosti tekaške vad-
be se danes dobi veliko kva-
litetnega in uporabnega gra-
diva ter nasvetov tako za za-
četnike kot izkušene tekače v 
najrazličnejših revijah in na 
spletu. Ne smemo pa poza-
biti, da je vadba moči nujni 

spremljevalec tekaških pod-
vigov. Tisti, ki veliko tečete, 
morate skrbeti za redno iz-
vajanje vaj za moč, saj je to 
najboljša preventiva pred po-
škodbami (ki so pri rednem 
teku precej pogoste) in po-
memben dejavnik pri izbolj-
ševanju tekaških rezultatov. 

S tekaško vadbo ni niko-
li prepozno začeti, če se le 
počutite dovolj sposobni. 

Tek odsvetujemo le ljudem 
z močno povišano telesno 
težo in hujšimi okvarami lo-
komotornega sistema. Pred 
začetkom se lahko posvetu-
jete s svojim zdravnikom ali 
fizioterapevtom, obvezno pa 
prilagodite obseg in inten-
zivnost vadbe svojim zmož-
nostim. Tudi za začetnike je 
priporočljivo izvajanje vaj za 
moč, saj s tem svoje mišice 

pripravite na tekaške obre-
menitve.

Za tek so najpomembnej-
še mišice spodnjih okon-
čin. Krepiti je treba stopalne 
mišice – zelo dobra je bosa 
hoja, in poskrbeti za ustre-
zno obutev. Ključne so mi-
šice goleni, ki jih lahko kre-
pite s preprostimi dvigi na 
prste ali hojo po prstih (zad-
nja stran goleni) in hoja po 

petah ter pritegi stopala – fle-
ksija stopala (sprednja stran 
goleni). Krepiti je treba tudi 
stegenske in zadnjične mi-
šice, najpreprostejše vaje so: 
počepi, izpadni koraki in dvi-
gi v mali most (Slika 2). Zelo 
pomembne pa so tudi mišice 
trupa (trebušne in hrbtne mi-
šice), ki nam pomagajo pri le-
pši drži in stabilnosti – tudi 
med tekom. Pa veselo na tek!

Jelena Justin

Paklenica je soteska, 
eden izmed osmih naci-
onalnih parkov na Hrva-
škem, ki se razprostira po 
96 km2 gorskega masiva 
Velebit. Dostop do Pakleni-
ce je iz Starigrada v Dalma-
ciji. Zanimivo je dejstvo, da 
so ravno lepote Paklenice in 
Velebita botrovale nastan-
ku prvega hrvaškega roma-
na Planine leta 1536 izpod 
peresa pesnika Petra Zora-
nića. Ime soteska nosi po 
smoli črnega bora, paklina, 
ki so jo uporabljali v zdra-
vstvu in za premazovanje le-
senih čolnov. 

Paklenica je raj za planin-
ce in za športne plezalce, saj 

je v parku več kot štiristo raz-
lično zahtevnih plezalnih 
smeri. Mi bomo danes obi-
skali zahodni del Paklenice 
in obiskali Bojinac, podro-
čje, kjer so številni slikoviti 
apnenčasti vrhovi, ki s svo-
jimi oblikami burijo domi-
šljijo. Divje stene in ošilje-
ni vrhovi, od katerih je naj-
bolj izrazit falični Jagin Kuk, 
čeprav se da videti tudi jaz 
drugega.

Iz Starigrada se zapelje-
mo v smeri proti Crikveni-
ci in nasproti tržnice opazi-
mo smerokaz za Veliko Ru-
jno. Zavijemo desno in ces-
ta se začne strmo vzpenjati. 
Sedem kilometrov ceste je 
asfaltirane, nato pa sledi še 
sedem kilometrov utrjenega 

makadama, ki nas pripe-
lje na Veliko Rujno do cer-
kvice Velike Gospe od Ru-
jna na višini 870 m. Malce 
pred cerkvijo opazimo sme-
rokaz levo za Bojinac. Pre-
čimo travnik, in ko pride-
mo v gozd, nas steza pripe-
lje do table, ki označuje naci-
onalni park. Pri tabli zavije-
mo levo navzgor. Sledi skal-
no pobočje, polno škrapelj 
in brezen, celo nekaj metrov 
jeklenice je. Držimo se mar-
kirane poti, sicer se bomo 
znašli v težavah. Pri smero-
kazu Starigrad/Veliko Ru-
jno, zavijemo levo v smeri 
Starigrad. Kmalu zagleda-
mo kraški amfiteater, sredi 
katerega kraljuje falični Ja-
gin Kuk. Držimo se desne, 

kmalu smo v delu, kjer je 
gladka skala, rahlo razbraz-
dana od vode. Povzpnemo se 
direktno po njej. Ni krušlji-
vo in čevlji primejo. Navdu-
šujoč kraški svet ostrih skal 
nas pripelje v Žlibe, kjer se 
desno odcepi ferata na Bo-
jin Kuk. Ferata ni zahtevna, 
a za neizkušene priporočam 
uporabo samovarovalnega 
kompleta. Malce pod vrhom 
se z leve strani priključi laž-
ja pot, po kateri bomo sicer 
sestopili. Do vrha nas čaka 
le še pomolček, s katerega se 
bomo zazrli v Vaganski vrh, 
Sveto Brdo, celotno Veliko 
Rujno in otok Pag. 

Sestopimo po lažji poti. Z 
vrha sestopimo do vstopa v fe-
rato, nato pa gremo desno in 

začnemo s strmim sestopom 
po grapi. Na dnu grape, ko do-
sežemo jaso, je izvir vode Pi-
skavac. Držimo se desno in 
obhodimo celoten mogočen 
masiv Bojinega Kuka. Pot 
nas vodi naokoli, vmes celo 
malce izgubi na višini, nato 
pa se ponovno povzpne do 
zavetišča v skali. Od tam str-
mo sestopimo po kraškem 
svetu in ko smo spet pri zna-
nem smerokazu Starigrad/
Veliko Rujno zavijemo levo 
ter nadaljujemo sestop do 

Velikega Rujna, kjer nas čaka 
jekleni konjiček. 

Opisani vzpon na Bojin 
Kuk ni za neizkušene pla-
nince, saj terja nekaj znanja 
in spretnosti hoje po izrazi-
tem kraškem svetu. Ob kon-
cu svetujem le še to, da se 
držimo markirane poti, si-
cer nas kraški labirinti lahko 
pripeljejo v težave.
Nadmorska višina: 1110 m
Višinska razlika: 240 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Bojin Kuk (1110 n. m.)

Razgled na morje
Obisk Paklenice je idealen za jesenski letni čas. Poleti je preprosto preveč vroče. Obisk Bojinca, 
področja neobičajnih, slikovitih apnenčastih vrhov, ki burijo domišljijo.

Falični Jagin Kuk / Foto: Jelena Justin

Ferata na Bojin Kuk / Foto: Jelena Justin Razgled z vrha na morje, proti Pagu / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Medvode – Kar 42 marato-
nov v 42 zaporednih dneh, 
od 25. avgusta do 5. oktobra, 
je Bogomir Dolenc tekel po 
različnih občinah, delih Slo-
venije. To je bil športno-do-
brodelni projekt, letos naj-
večji tovrstni v Sloveniji.

Šest maratonov pretekel 
na Gorenjskem

Tekel je z mislijo na male vi-
teze in s projektom zbiral de-
nar za Ustanovo Mali vitez, 
fundacijo za pomoč mladim, 
ozdravljenim od raka. Tekel 
je v različnih koncih Sloveni-
je, tudi na Gorenjskem. »Go-
renjska razume dobrodel-
nost, zna poskrbeti za takšne 
dogodke,« je dejal. Tako je 12. 
maraton odtekel na relaciji 
Domžale - Dob, 29. na Bledu, 
32. v Tržiču, dva dni kasneje je 
bil na Jesenicah, 39. na relaci-
ji Bled–Bohinj in predzadnje-
ga v Medvodah, kjer smo ga 
pričakali tudi mi. Dogodek je 
bil v sklopu občinskega krosa 
za osnovnošolce. Cilj je bil pri 
OŠ Simona Jenka v Smledni-
ku, start pred občinsko stavbo 
v Medvodah. 

Tekel tudi Ivo Čarman

Večina je skupaj z Dolen-
cem tekla del poti, štirje pa 
kar celotni maraton. »Tekla 
sva zadnjih deset kilometrov. 
Spremljala sva projekt in ime-
la namen priti že v Tržič, a se 
nama zaradi službe ni izšlo. 
Medvode so na poti iz službe. 
Vzdušje je bilo krasno, pov-
sem drugače kot na tekmova-
njih. Čutila se je energija ljudi, 
ki so tekli z užitkom za neko-
ga, ki to potrebuje,« sta dejala 
znana rekreativca Valerija in 
Matjaž Mrak iz Gorenje vasi. 

Med tekači je bil tudi nekdanji 
olimpijec v teku na smučeh 
Ivo Čarman iz sosednje, ško-
fjeloške občine: »Z veseljem 
sem se udeležil projekta in 
prav toplo mi je pri srcu. Zas-
tavil sem si vprašanje, kako je 
v 42 dneh preteči 42 marato-
nov. Vem, da je to težko. Tudi 
naši treningi so bili težki. Pre-
tekli smo tudi po devetdeset, 
sto kilometrov dnevno, prete-
či vsak dan en maraton 42 za-
porednih dni pa – priznam – 
ne bi zmogel. Kot je dejal Do-
lenc, je ogromno stvari v glavi, 
drugo pa v nogah. Mislim, da 
moraš imeti oboje usklajeno, 
da lahko uspešno izpelješ tak-
šen projekt. Gredo mu vse po-
hvale.« Čarman se je projek-
ta udeležil skupaj z Radiom 
Sora in bil presenečen nad ve-
likim odzivom ljudi. Dolenc je 
dejal, da je dober odziv v Med-
vodah tudi posledica dobre or-
ganizacije s strani lokalnih or-
ganizatorjev Občine Medvo-
de in Javnega zavoda Sotočje 
Medvode. Medvoški maraton 
je uvrstil med najbolj uspeš-
ne in dal mu je veliko energi-
je za zadnji dan, ki ga je končal 
v domačem Velenju. Ines Is-
kra iz Javnega zavoda Sotočje 
je z njim tekla celotno dolžino. 
Kot nekdanja športnica, ki je 
še vedno ogromno v gibanju, 

v cilju ni bila utrujena. »Tem-
po ni bil hud, vmes smo se ob-
časno tudi ustavljali. Ob progi 
nas je spodbujalo veliko doma-
činov. Maraton smo pretekli v 
približno štirih urah in 15 mi-
nutah.«

»Moja zmaga so mali 
vitezi«

Dolenc je bil po pretečenem 
41. maratonu presrečen: »Po-
čutim se odlično kot vsak dan 

doslej. Vem, zakaj to delam, 
vem, kaj je moja zmaga. To so 
mali vitezi. Z njimi sem preži-
vel veliko časa, spoznaval nji-
hove zgodbe. Mali vitezi so tis-
to, kar me žene do 42. mara-
tona in tudi naprej. To je ključ 
do uspeha.« Kot je dejal, je bilo 
najlepše v občinah, kjer so ob 
njem tekli tudi otroci, kot je 
bilo to v Medvodah: »Ko sem 
izbiral trase, sem želel zajeti 
vse regije v Sloveniji, ker v vseh 
regijah in v vseh občinah živi-
jo mali vitezi in smo to sporo-
čilo hoteli prenesti v te občine, 
da so vitezi med njimi in da ra-
zumejo, kdo so, s kakšnimi te-
žavami se soočajo.«

Tekaški del končan,  
še lahko donirate

Za Bogomirjem Dolencem 
je uspešno izpeljan projekt 
42/42, nov je že v načrtova-
nju, a med letošnjim projek-
tom o tem ni razmišljal: »Tis-
ti, ki me poznajo, vedo, da raz-
mišljam samo o današnjem 

maratonu. Moja edina misel 
do pred desetimi minutami 
je bila, da dokončam 41. ma-
raton, sedaj že razmišljam o 
jutrišnjem, o pripravah, ki jih 
še moramo narediti. Projekti 
za naslednje leto so že v načr-
tovanju, a sedaj o njih ne raz-
mišljam. Razmišljam samo o 
zadnjem maratonu tega pro-
jekta.«

Ne le da je 42 zaporednih 
dni tekel maraton, vmes je 
za zabavo plesal s plesalci, ig-
ral nogomet, bil del nastopa z 
mažoretkami ... Zadnji dan je 
odtekel celo dobrih 46 kilome-
trov, nato pa odigral na bobne 
zadnjo pesem na zaključnem 
dobrodelnem koncertu v Ve-
lenju, kjer je bil dogodek zdru-
žen s sprejemom za športno 
plezalko Janjo Garnbret.

Tekaški del projekta je za-
ključen. Podjetja in ustano-
ve ga lahko finančno podpre-
jo še do konca oktobra, ljud-
je pa do konca novembra z 
SMS-sporočili na 1919 »VI-
TEZ« ali »VITEZ5«.

Pretekel dvainštirideset maratonov
Bogomir Dolenc je v dvainštiridesetih zaporednih dneh odtekel dvainštirideset maratonov. Cilj športno-dobrodelnega projekta  
je zbiranje denarja za ustanovo Mali vitez, ki še poteka. Želel je povezati gibanje in dobrodelnost. Tekel je tudi na Gorenjskem. 

Veselje Bogomirja Dolenca po koncu 41. maratona v Medvodah. Končal ga je v Smledniku.

Med tekači je bil tudi olimpijec Ivo Čarman (desno).

Maja Bertoncelj

Tacen – Šmarna gora je pri-
ljubljena točka za rekreativ-
ce. Številni nanjo tudi tečejo 
in v soboto so se imeli zno-
va priložnost pomeriti z naj-
boljšimi gorskimi tekači na 
svetu. Potekal je 39. Tek na 
Šmarno goro, s katerim se je 
zaključila jubilejna, dvajseta 
sezona svetovnega pokala.

To je bila tudi zadnja tek-
ma slovenskega pokala v 
gorskih tekih. Druge za-
poredne zmage se je vese-
lil Norvežan Johan Bugge 

(42:33), drugi je bil Italijan 
Bernard Dematteis, tretji 
pa Kenijec Geoffrey Ndun-
gu. Najvišje med Slovenci 
je bil Timotej Bečan iz Žle-
bov. S časom 44 minut in 
23 sekund je osvojil sedmo 
mesto in za skoraj tri minu-
te izboljšal svoj lanski čas. 
»Zadnja tekma gorsko teka-
ške sezone na domači Šmar-
ni gori je uspela v popolnos-
ti. Osvojil sem sedmo mes-
to v zelo močni konkurenci, 
v skupnem seštevku svetov-
nega pokala pa sem na kon-
cu deveti. Najpomembnejši 

je časovni napredek. Z le-
tošnjo sezono sem več kot 
zelo zadovoljen,« je dejal. 
Miran Cvet je bil deveti. V 
ženski konkurenci je zma-
gala aktualna svetovna prva-
kinja Lucy Murigi Wambui 
iz Kenije (47:51), druga je 
bila Avstrijka Andrea Mayr, 
tretja pa Irka Sarah McCor-
mack. Peta je bila najbolj-
ša Slovenka Barbara Trun-
kelj (53:19). V deseterici so 
bile še štiri Slovenke: Špela 
Gonza (sedma), Tina Koz-
jek (osma), Nuša Mali (de-
veta) in Tina Klinar (deseta).

Na vrhu Norvežan in Kenijka
Devetintrideseti Tek na Šmarno goro: Bečan v družbi najboljših na svetu

Kranj – V soboto, 13. oktobra, 
bo Tek za Kranj, ki poteka v 
organizaciji Atletskega kluba 
Triglav Kranj. Start bo ob 12. 
uri na Glavnem trgu v Kranju. 
Tekli boste lahko na 3,3 kilo-
metra, deset kilometrov, na 
poslovnem štafetnem teku 
(trikrat 3,3 kilometra), otro-
ci pa na Krančkovem teku 
na dvesto metrov (start ob 
11.30).

Tek za Kranj

Ljubljana – Zveza za šport 
invalidov Slovenije – Parao-
limpijski komite (ZŠIS-POK) 
in Lidl Slovenija sta v okviru 
programa Postani športnik, 
s katerim spodbujata mla-
de invalide k vključevanju 
v šport, pripravila projekt 
Misija samozavest. Z njim 
partnerja z motivacijskimi 
videi nagovarjata mlade in-
valide ter njihove starše, naj 
šport postane del njihovega 
življenja, saj prinaša številne 
koristi. K projektu je ob lan-
siranju pristopilo več kot 250 
otrok z različnimi oblikami 
invalidnosti iz 24 slovenskih 
osnovnih in srednjih šol. Mo-
tivacijski videi so na ogled na 
spletni strani www.zsis.si/
postanisportnik.

Misija samozavest  
za mlade invalide

Kamnik – Tekaška serija 
Gorenjska, moj planet se v 
zadnjem delu sezone tra-
dicionalno seli v kraje pod 
Kamniškimi Alpami. Pred 
zaključkom z Miklavževim 
tekom v Snoviku bo v sobo-
to, 13. oktobra, tekaški pra-
znik v Kamniku. Veronikin 
tek letos praznuje desetletni-
co. Tudi letos bo trasa teka 
za odrasle speljana v enem 
desetkilometrskem krogu 
po Kamniku in okolici. Pred 
tekom odraslih se bodo po-
merili osnovnošolski otroci, 
za konec pa bodo tekli še 
vrtčevski otroci in njihovi 
starši. Prvi start otroških ka-
tegorij bo ob 9.30, odraslih 
pa ob 10.30.

Jubilejni Veronikin tek

sobota, 13. oktobra 2018, ob 9.30
Ciciban teče, ob 13.30 • Glavni trg v Kamniku

10 KILOMETROV
Informacije: tek@visitkamnik.com in gsm: 051/390 361

Prvenstvo občine KamniK v teKu • serija GorenjsKa, moj Planet

AKCIJA

CenejŠe PreDPrijave 

►www.prija
vim.si

Pretecimo ga!

www.visitkamnik.com  •  www.gorenjska-mojplanet.si
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Simon Šubic

Spodnje Gorje – Streho pro-
izvodnih prostorov podje-
tja Elmont Bled v Spodnjih 
Gorjah so minuli petek zgo-
daj zjutraj zajeli plameni. 
Požar, ki se je razširil na 
okoli 120 kvadratnih metrov 
ostrešja, je pogasilo 55 gasil-
cev. Po prvih ocenah je nas-
talo med trideset in petdeset 
tisoč evrov gmotne škode. 
Proizvodni prostori so osta-
li nedotaknjeni, zato so pro-
izvodnjo zagnali že isto do-
poldne. 

S posnetka kamere je raz-
vidno, da je streha zagorela 
že kmalu po pol šesti zjutraj. 
A kot smo izvedeli, požara v 
Elmontu niso takoj opazili, 
zato so bili gasilci za inter-
vencijo zaprošeni šele dvaj-
set minut kasneje, ko je pla-
mene na strehi zagledal vo-
znik tovornjaka iz Bosne, 
ki je tudi prvi poklical po-
moč. Ker je šlo za požar in-
dustrijskega objekta, so bili 
takoj poleg gorjanskih gasil-
cev alarmirani še operativ-
ci iz gasilskih društev Bled, 
Bled - Rečica, Ribno, Pod-
hom, Zasip in Ribno. Po be-
sedah vodje intervencije in 

poveljnika PGD Gorje Dra-
ga Stojca so takoj aktivirali 
tudi jeseniške poklicne ga-
silce, ki so pripeljali gasilsko 
avtolestev. »Ta nam je pri ga-
šenju tudi precej koristila,« 
je poudaril Stojc in dodal, da 
je sicer intervencija poteka-
la brez večjih zapletov. Po-
žar so lokalizirali v približno 
45 minutah in ga dokončno 
pogasili ob pol osmih zjut-
raj, gasilci pa so kasneje iz-
vajali še požarno stražo, je 
pojasnil.

Po prvih ugotovitvah naj 
bi ostrešje zagorelo zaradi 
pregretja dimovoda central-
nega sistema ogrevanja na 
lesne sekance, zato je zago-
rel lesen okvir, na katerega 
je pritrjena pločevinasta kri-
tina. »Ogenj se k sreči zara-
di betonske plošče, na kate-
ro je pritrjeno ostrešje s kri-
tino, ni mogel širiti v notra-
njost proizvodne hale. Ga-
silci tudi niso imeli večjih 
težav s hojo po strehi in sa-
mim gašenjem, saj gre za 

razmeroma ravno streho,« 
je še razložil Stojc. Za gor-
janske gasilce je bil petkov 
požar požar v največji letos. 

Direktor Elmonta Bled Ja-
nez Žnidar se je po koncu in-
tervencije zahvalil gasilcem, 
ker so se odzvali zelo profe-
sionalno in pri gašenju niso 
povzročili nikakršne doda-
tne škode. »Na srečo proi-
zvodni prostori niso poško-
dovani in smo proizvodnjo 
lahko zagnali ob 9. uri,« je 
še dejal.

Požara niso takoj opazili
V petek zgodaj zjutraj je zagorelo v podjetju Elmont Bled v Spodnjih Gorjah. Požar je po približno 
dvajsetih minutah prvi opazil voznik tovornjaka iz Bosne. 

Pri gašenju petkovega požara v podjetju Elmont Bled je sodelovalo 55 prostovoljnih in 
poklicnih gasilcev. / Foto: Elmont Bled

Manca Perdan

Kranj – »Mesec požarne var-
nosti je vsako leto priložnost, 
da opozorimo na določene 
teme, ki jih mora vsak ob-
čan poznati. Seveda je med 
njimi tudi številka 112, na ka-
tero se obračamo v prime-
ru nesreče,« je povedal Jože 
Derlink, podpredsednik Ga-
silske zveze Slovenije, in do-
dal, da čeprav ljudje večino-
ma to številko poznajo, do-
datno opozorilo ni nikoli 
odveč. Številka 112 je evrop-
ska številka za klic v sili, na 

katero lahko brezplačno pok-
ličemo, če potrebujemo po-
moč gasilcev, nujno medi-
cinsko pomoč, druge reše-
valne službe ali policijo. Ob 
klicu na številko 112 se sa-
modejno pridobijo podatki o 
telefonski številki in lokaci-
ji klicatelja, ta pa mora osta-
ti miren in povedati, kdo kli-
če, kaj, kje in kdaj se je zgodi-
lo, koliko je ponesrečencev, 
kakšne so poškodbe, kakšne 
so okoliščine na kraju nesre-
če in kakšna pomoč je pot-
rebna. V regijskem centru za 
obveščanje mu nato dodelijo 

ustrezno pomoč. V sklopu 
meseca požarne varnosti ga-
silci izvajajo tudi različne ak-
tivnosti s področja požarne 
preventive, je pojasnil Cve-
to Lebar, predsednik Komi-
sije za preventivo Gasilske 
zveze Mestne občine Kranj. 
Preteklo soboto so tako v sta-
rem mestnem jedru Kranja 
predstavili gasilske dejavno-
sti. Videli smo lahko ročno 
brizgalno, staro več kot sto 
let, in najnovejšo gasilsko 
opremo, ki so jo predstavili 
prostovoljni gasilski društvi 
Stražišče in Suha ter njiho-
vi poklicni kolegi iz Gasilsko 
reševalne službe Kranj. Po-
zabili niso niti na najmlajše 
obiskovalce, saj so pripravili 
otroške igre z vodo, metanje 
vrvi, spajanje cevi na trojak 
in druge gasilske dejavnosti.

Podobna prireditev bo 
20. oktobra od 15. ure dalje 

potekala tudi pred Planetom 
Tuš v Kranju. »Tam bodo 
potekale še dodatne predsta-
vitve, kot je prikaz gašenja 
na star način in gašenje po-
žara s simulatorjem. Ob 
18. uri bo podelitev nagrad 
učencem, ki so sodelovali na 
natečaju za mesec požarne 
varnosti,« je napovedal Le-
bar in pojasnil, da je namen 
takšnih prireditev predvsem 
ozaveščanje občanov, kako 
ravnati, da ne pride do poža-
ra, posebno sedaj v jesensko-
-zimskem času, ko se začne 
kurilna sezona. Dodal je še, 
da tudi po prostovoljnih ga-
silskih društvih ves mesec 
potekajo razne dejavnosti – 
od zbiranja gasilnih apara-
tov za preventivni pregled in 
pregledov hidrantov do dne-
vov odprtih vrat za krajane, 
ki jih organizirajo skoraj v 
vsakem gasilskem društvu. 

Oktober v znamenju številke 112
V mesecu požarne varnosti je glavna tema številka za klic v sili 112. Gasilci pripravljajo tudi aktivnosti,  
s katerimi želijo svojo dejavnost približati krajanom. Ena takih prireditev je v soboto potekala v Kranju. 

Otroci so se lahko preizkusili v »gašenju goreče hiše«. 

Simon Šubic

Kranj – Letos je bilo do minu-
lega konca tedna v prome-
tnih nesrečah udeleženih 
77 vinjenih voznikov. Kar 73 
odstotkov jih je imelo v orga-
nizmu več kot 1,1 promila al-
kohola, dva celo nad tri pro-
mile, so opozorili na Policij-
ski upravi Kranj. Približno 
polovica nesreč, v katerih so 
bili udeleženi vinjeni vozni-
ki, se je končala s telesnimi 
poškodbami, v enem prime-
ru tudi s smrtjo, so še dodali.

Gorenjski policisti pa so 
prometne nesreče z udelež-
bo vinjenih voznikov obrav-
navali tudi zadnji konec te-
dna. V Preddvoru je v ne-
deljo voznik z 1,07 promi-
la (0,52 mg/l) alkohola v or-
ganizmu zaradi prehitre vo-
žnje izgubil nadzor nad av-
tomobilom in zapeljal s ces-
te. V soboto je v Spodnji 

Besnici vinjeni voznik (0,36 
mg/l oz. 0,75 promila) z 
osebnim avtomobilom tr-
čil v drog javne razsvetljave 
in se lažje poškodoval. V pe-
tek pozno zvečer pa je mope-
dist padel v krožišču pod Je-
lenovim klancem v Kranju. 
Preizkus alkoholiziranosti 
je pri njem pokazal rezultat 
0,73 mg/l alkohola (1,53 pro-
mila).

Še tri vinjene voznike so 
policisti iz prometa izločili. 
V petek so na podlagi prijave 
občana v Škofji Loki obrav-
navali voznika s skoraj dve-
ma in pol promiloma alko-
hola (1,11 mg/l), v soboto se 
je po gorenjski avtocesti pe-
ljal voznik z več kot 1,5 pro-
mila alkohola (0,76 mg/l), v 
Kranju pa so izločili še voz-
nika avtomobila, ki je vozil 
pod vplivom alkohola (0,56 
mg/l) in brez veljavnega vo-
zniškega dovoljenja.

V okoli osemdeset nesreč 
vpleten tudi alkohol

Kranj – Policijska uprava Kranj je preklicala iskanje Rogerja 
Resnika iz Kranja, ki so ga pogrešali že dobri dve leti. Njegovo 
okostje so našli v Begunjah, kjer so 31. avgusta 2016 popoldne 
tedaj 78-letnega Kranjčana tudi nazadnje videli. »Na okostju 
ni bilo posebnosti in poškodb,« so še sporočili. 

Po dveh letih našli okostje pogrešanega

Goričane – Policisti so v nedeljo popoldne v Goričanah obrav-
navali nesrečo s pobegom. Voznik tovornega vozila, drža-
vljan Slovaške, je pri papirnici v Goričanah pri premiku trčil v 
parkiran osebni avtomobil, po trčenju pa je odpeljal v smeri 
Medvod. Po približno sto metrih vožnje je zaradi neprilago-
jene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar se je to 
prevrnilo na levo stran, pri tem pa se je raztresel tudi tovor (pa-
pir). Poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v Klinični 
center v Ljubljani. V nesreči je nastalo za več tisoč evrov škode.

Po trku v parkiran avtomobil se je še prevrnil

Jesenice – V petek opoldan so jeseniški policisti obravna-
vali nesrečo tovornega vozila, ki je samo krenilo po klancu 
navzdol, ker voznik pod kolesa ni namestil zagozd. Pri tem 
je prebilo betonski podporni zid, poškodovalo ograjo, drog 
javne razsvetljave in parkiran osebni avtomobil. Tovornjak se 
je po nekaj deset metrih ustavil v drevesih.

Tovorno vozilo samo krenilo po klancu

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
v petek na avtocestnem po-
čivališču obravnavali drzno 
tatvino. Kradla naj bi hrva-
ška državljana, ki sta oško-
dovanko zvabila k igri na sre-
čo, kjer bi iskala, pod katero 
škatlico se skriva kroglica. 
Seveda sta jo pred tem pre-
govorila, da jima je pokazala, 
da ima pri sebi denar. Še pre-
den pa se je igra sploh zače-
la, je eden od njiju že segel v 
njeno torbico. Z ukradenim 

denarjem sta moška posku-
šala pobegniti s kraja, a so 
prisotne priče enega ujele 
in zadržale do prihoda po-
licistov, ti pa so kasneje pri-
jeli še drugega osumljenca. 
Zdaj ju bodo ovadili storitve 
kaznivega dejanja drzne tat-
vine. 

Policisti so včeraj pono-
či tudi prejeli prijavo, da je 
neznani storilec na avtoce-
stnem počivališču poskušal 
vlomiti v avtodom, vendar so 
ga lastniki med dejanjem za-
lotili in pregnali.

Tatovi na avtocesti
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Škofja Loka – V petek je v Škofji Loki delavec padel s strehe 
poslovnega objekta, v Suši v občini Gorenja vas - Poljane pa 
je občan v globino padel med spravilom sena. Oba sta se poš-
kodovala, drugega so v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. 

Padla v globino

Številka 112 je evropska številka za klic v sili, na 
katero pokličemo, ko potrebujemo pomoč gasilcev, 
nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali 
policijo.



Urša Peternel

S
iva pot, Julija, Ajda 
pa znova cveti – to 
so le nekatere naj-
večje uspešnice 
Aleksandra Mež-

ka, pevca, kitarista in avtor-
ja skladb, s katerimi je nav-
dušil publiko na petkovem 
koncertu z naslovom Tečem 
skozi čas – 70 let v dvorani 
Gledališča Toneta Čufarja. S 
koncertom ob sedemdeset-
letnici in 52-letnici ustvarja-
nja se je Mežek vrnil v mes-
to, kjer se je njegova glasbe-
na pot tudi začela. Leta 1965 
je kot 17-letni dijak takratne-
ga jeseniškega ŽIC-a napi-
sal skladbo Krila in se z njo 
prijavil na Pokaži, kaj znaš. 
In prav s Krili je začel tudi 
svoj tokratni jeseniški kon-
cert, na katerem se spomnil 
začetkov svojega glasbene-
ga ustvarjanja, kamor sodita 
tudi »gorenjski blues« Nebo 
po dežju in Ajda pa znova 

cveti. Zatem se je preselil v 
novejše obdobje ustvarjanja 
in predstavil nekaj novejših 
pesmi, kot je Kamnita ogra-
ja. Sledile so pesmi, posveče-
ni Žirovnici in drugim vasi-
cam pod Stolom, ki so mu, 
kot je dejal, dale navdih za 
vse pesmi, tudi uglasbeni 
Prešernovi O Vrba in Kam, 
pa domačim krajem posve-
čena V Žirovnici in Janševa 
čebela. »Kaj je dom, se zaveš 
šele, ko si daleč stran. V tuji-
ni sem živel 45 let in nisem 
vedel, ali bom še kdaj prišel 
nazaj. Zato sem hvaležen, 
da se moje življenje obrni-
lo tako, da sem spet doma,« 
je povedal glasbenik, ki zad-
nja leta spet živi v doma-
čih Mostah pri Žirovnici. V 
Londonu, v milijonski džun-
gli, pa je napisal pesem Tu 
sem doma, da se je spomnil, 
kje je njegov dom, je pove-
dal. Obiskovalcem je seve-
da podaril tudi Julijo in Sivo 
pot in skladbe Tečem sko-
zi čas, Živeti sam, čisto za 

konec pa še Kapljo sreče. 
Na koncertu so ga sprem-
ljali fantje iz zasedbe Aka-
demiki, skupina akadem-
sko izobraženih glasbeni-
kov: Blaž Podobnik, Tine 
Lustek, Nejc Podobnik in 
Vid Ušeničnik. Pridružil 
pa se jim je tudi del godal-
nega orkestra Camerata Car-
niola. Aranžmaje za godala 

je Mežek pripravil v sodelo-
vanju z Markom Hriberni-
kom,  rojakom iz Vrbe.

Enaka, a še nekoliko raz-
širjena zasedba z gosti iz 
Škotske bo Mežka sprem-
ljala tudi na velikem koncer-
tu 18. novembra v SNG Ope-
ra in balet Ljubljana, prav na 
dan, ko bo praznoval sedem-
deseti rojstni dan.

MEŽKOVIH SEDEMDESET
Aleksander Mežek bo 18. novembra dopolnil sedemdeset let. Praznoval bo z velikim koncertom v Operi 
v Ljubljani, manjši, intimnejši koncert pa je imel v petek zvečer na Jesenicah. Ob spremljavi mladih, 
vrhunsko izšolanih glasbenikov in z novimi aranžmaji je navdušil jeseniško publiko.

Tečem skozi čas je naslov Mežkove skladbe, tako je 
poimenoval tudi koncert ob sedemdesetletnici. Takšen 
naslov zato, ker je skozi vsa ta desetletja čas kar nekam 
izginil, je dejal na koncertu. / Foto: Primož Pičulin

Na Jesenicah so ga spremljali Akademiki in godalna zasedba Camerata Carniola.

Alenka Brun

M
arsikdo je mi-
slil, da priha-
ja najmanj 
pol rokomet-
ne, če ne vsaj 

nogometne reprezentan-
ce, saj so podporniki bratov 
Fartek, barmanov, ki sta se v 
soboto v večernih urah v dru-
žbi še dveh delegatov Društva 

barmanov Slovenije vrnila s 
svetovnega prvenstva v meša-
nju pijač v Talinu v Estoni-
ji, glasno skandirali imeni in 
priimek ter se veselili njune 
vrnitve. V Talinu sta se brata 
Fartek odrezala izvrstno. 

Mlajši Jožef je Slovenijo 
predstavljal minulo sredo, in 
sicer v atraktivnem mešanju 
pijač s svojim koktajlom, ki ga 
je poimenoval little mix oziro-
ma mali miks. Koktajl vsebu-
je gin, liker z okusom melone, 
suhi vermut, stisnjen limo-
nin sok in pire zelenega jabol-
ka. Nastop je opravil z odliko. 
Tomaž pa je nastopil dan kas-
neje v klasični kategoriji. In 
s koktajlom forest dream ali 
gozdne sanje, ki ga sestavlja-
lo češnjev liker, rum, vanil-
jin liker, sirup amarena in 

limonin sok, v kategoriji krat-
kih koktajlov – kobler posegel 
po drugem mestu. 

Tomaž se je na svetov-
no barmansko prvenstvo 
odpravil optimističen in po 
dober rezultat, kar se je na 
koncu tudi uresničilo, čep-
rav nam je ob vrnitvi domov 
zaupal, da je bila konkuren-
ca močna, ideje ter kreativ-
nost barmanov pa izjemne. 
Čustva je sicer ob bučnem 

sprejemu na domačem leta-
lišču skrival, a vseeno se je 
videlo, da je iskreno ganjen.

Fartkova sta bila verjetno 
tudi edina brata na svetu, ki 
sta letos zastopala eno drža-
vo, česar njuni najbližji, pri-
jatelji in podporniki v doma-
čem kraju niso pozabili, tako 
da se je po sprejemu na Leta-
lišču Jožeta Pučnika Ljubljana 
slavje nadaljevalo v domačem 
Mengšu. In da je bilo veselje 
še večje, je Tomaževa sopro-
ga dan po njegovi vrnitvi praz-
novala rojstni dan. Danes smo 
sicer 9. oktobra, a če se ustavite 
Pr’ Fartku, v lokalu na Gobavi-
ci nad Mengšem, potem lahko 
osebno preverite, ali se je praz-
novanje ob osvojenem srebru 
in rojstnem dnevu že resnično 
zaključilo.

FARTKOV MI  
NE DAMO
Tako je zvenel ali bolje že kar glasno odzvanjal 
stavek na sprejemu, ki so ga pripravili bratoma 
Fartek iz Mengša na prihodih, v čakalni avli 
domačega letališča na Brniku.

Brata Fartek, Tomaž in Jožef

Vesela družba je vzhičena čakala prihod bratov Fartek.
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

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

Vilma Stanovnik

O
d Nürbur-
gringa smo 
se odpeljali 
proti jugu ter 
prišli v doli-

no Mozele. Reka teče sko-
zi tri države: Francijo, Luk-
semburg in Nemčijo. Čep-
rav cesta za motoriste ni 

posebno atraktivna, pa je 
zanimiv pogled z motor-
ja, saj so na hribih ob njej 
številni terasasti vinogradi, 
ob cesti pa kolesarske poti, 
pešpoti in turistični kra-
ji. Na skoraj vsakem voga-
lu so vinske kleti in tudi mi 
smo si eno natanko ogleda-
li. Ko smo vprašali za kavo in 
sok, smo lahko izbirali zgolj 
med domačim grozdnim 

in jabolčnim sokom. Seve-
da so imeli v ponudbi vrsto 
domačih vin, ker pa je naše 
nepisano pravilo, da na poti 
z motorjem nihče ne popije 
niti kapljice alkohola, smo 
se degustacijam odrekli. 

Četrti dan smo potovan-
je zaključili v vasici Münc-
hweiler v bližini Pirmasen-
sa, kjer smo našli prijetno 
prenočišče. Ko smo želeli 
na večerjo, nam je gostitelj 
povedal, da je prva gostilna 
deset kilometrov daleč, in 
nam prijazno ponudil pre-
voz z avtomobilom. Med 
klepetom smo izvedeli, da je 
motorist in ima prijatelje v 
Tržiču. Pokazal nam je sliko 
Dolžanove soteske ter oblju-
bil, da ob obisku Gorenjske 
pride tudi v Škofjo Loko.

Ker smo bili blizu franco-
ske meje, smo se odločili, da 
se zapeljemo do Haguena-
ua. Na poti je začelo deževa-
ti, in tudi ko smo se malce 
pred Baden-Badnom vrni-
li v Nemčijo, so nam dežna 

oblačila prišla še kako prav. 
Vseeno smo se odločili za 
pot po schwarzwaldski raz-
gledni cesti, ki je bila veči-
noma zavita v meglo. Ker je 
občasno tudi deževalo, smo 
se zgolj z enim postankom 
odpeljali nazaj v dolino in 
prenočili v prijetnem mestu 
Freudenstadt.

Naš zadnji cilj na poti 
po Nemčiji je bil Gar-
misch-Partenkirchen, kjer 
vsak prvi julijski konec ted-
na poteka srečanje motori-
stov, tako imenovani BMW 
motorrad days. Ker vnaprej 

nismo rezervirali prenočišč 
in smo vedeli, da bo zato v 
Garmisch-Partenkrirchnu 
težko najti prosti sobi, smo 
se ustavili petdeset kilomet-
rov prej, v Schongau. V pri-
jetnem gostišču s prenočišči 
so nas sprejeli Srbi in nam 
pripravili domačo balkan-
sko večerjo s pleskavicami 
in ostalimi dobrotami.

Ker se je tudi vreme kon-
čno umirilo in je dež pone-
hal, smo se dobre volje pri-
peljali v Gramisch-Parten-
kircehen, kjer je bilo že zgo-
daj dopoldne na parkiriščih 

toliko motorjev, da smo 
komaj našli prostor. Ogle-
dali smo si vrsto stojnic z 
motorji in rezervnimi deli 
(tudi Akrapovičevo) ter atra-
kcije motoristov na zato pri-
pravljenem stadionu, popol-
dne pa smo se nato odpeljali 
proti Avstriji. 

Prek Gerlos passa, od 
koder je lep pogled na Krim-
mlske slapove, smo se pripe-
ljali do Zell am Seeja. Zadnji 
dan potovanja smo se prek 
Obertauerna in Turaceher-
höha po skupaj 2636 kilo-
metrih srečno vrnili domov.

NEMŠKI KROG (2)
Prvi del potovanja po Nemčiji nas je spremljalo lepo vreme, te sreče pa nismo 
imeli na gorski cesti v Schwarzwaldu, kjer nam je razgled zastirala megla. 

Ob slikoviti reki Mozeli, po kateri si lahko privoščite tudi 
vožnjo z ladjo, so terasasti vinogradi in številne kolesarske 
in peš poti.

Na motorističnih dnevih v Garmisch-Partenkirchnu smo obiskali tudi Akrapovičevo 
stojnico.

Ne razumem 

Povej mi ti,
zakaj se zdi, 
da kljub vsemu, kar vsi imamo, 
si med seboj pomagati ne znamo? 
So srečni res le tisti, 
ki veliko imajo, 
a časa zase 
več porabiti ne znajo? 
Je res več vreden v denarnici papir, 
kot da bi na svetu zavladal mir?

Alenka

Zelo poučna misel je skrita v tej pesmi. Res bi se vsak 
lahko vprašal, kaj je tisto, kar je res vredno, kar res šteje v 
življenju. Nasmeh na obrazu ali polna denarnica? Želim 
vam veliko, veliko nasmehov. Metka

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

PESMI MLADIH

Mateja Rant

N
a posestvu Jane-
za Draksler-
ja v Drulovki se 
je preteklo sre-
do zbralo sko-

raj skoraj šeststo učencev OŠ 
Orehek in njene podružnice 
v Mavčičah ter 110 otrok iz vrt-
cev na Orehku in v Mavčičah. 
Skupaj s starši, dedki, babica-
mi, prijatelji, znanci, učite-
lji in ostalimi delavci šole so 
tekli za otroke s posebnimi 
potrebami, pridružili so se 
jim tudi varovanci Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo 
Matevža Langusa Radovljica. 
Za startnino so učenci v raz-
redne hranilnike prispevali 
prostovoljni prispevek v viši-
ni ene kepice sladoleda, lah-
ko pa tudi več. Celoten izku-
piček prireditve so nameni-
li za Veveričkov šolski sklad. 

Učenci s posebnimi potre-
bami so v redne šole vključe-
ni že vrsto let, v OŠ Orehek 
pa jim je prav veveriček Čop-
ko pomagal do tega, da lah-
ko delajo in se učijo s svojimi 
vrstniki že 26. leto. Projekta 

Veveriček gre v šolo so se loti-
li na pobudo učiteljice Tatja-
ne Štular, njihov glavni cilj pa 
je spoznavanje, razumevan-
je in spoštovanje drugačnosti 
med nami. »S Svetlano Maka-
rovič sva razmišljali, kako bi 
otrokom predstavili drugač-
nost, in tako je nastala slika-
nica Veveriček posebne sor-
te,« je razložila Tatjana Štular 
in dodala, da je bilo takrat že 
na obzorju tudi vključevanje 
otrok s posebnimi potrebami 
v redne šole. »Največja teža-
va je bila, ker učitelji niso bili 
ustrezno izobraženi, zato so 

začutili nemoč. Od takrat smo 
pripravili že ogromno semi-
narjev na to temo in pozna 
se, da je bilo na tem področju 
opravljenega veliko dela, pri-
dobili smo veliko znanja.« Še 
najlažje je bilo po besedah Tat-
jane Štular z otroki, ki so brez 
težav sprejeli sošolce s poseb-
nimi potrebami, težje je pre-
magati ovire v glavah odraslih.

V okviru omenjenega pro-
jekta zdaj že 13 let pripravlja-
jo tudi dobrodelni Čopkov 
tek, s katerim želijo pokazati, 
da je mogoče pomagati tudi 
s športnim udejstvovanjem. 

»Sredstva, ki jih zberemo na 
ta način, namreč namenimo 
za nakup didaktičnih pripo-
močkov ter spremstvo učen-
cev s posebnimi potrebami 
na taborih in tudi nagraje-
vanje uspešnih učencev,« 
je razložila Tatjana Štular. 
Čopkov tek so popestrili še z 
zabavnim in športnim pro-
gramom. Učencem razre-
dne stopnje so predstavi-
li interesne dejavnosti, ki v 
tem šolskem letu potekajo 
na šoli, učenci predmetne 
stopnje pa so se pomerili v 
različnih športnih igrah.

DOBRODELNI ČOPEK
V Osnovni šoli Orehek so trinajsto leto zapored pripravili humanitarni Čopkov tek. Učenci so tudi tokrat 
tekli s sošolci in tako simbolično pomagali učencem s posebnimi potrebami. 

Na humanitarnem teku je tudi letos sodelovalo skoraj sedemsto otrok. / Foto: Primož Pičulin

Učencem razredne stopnje so predstavili različne interesne 
dejavnosti, ki v tem šolskem letu potekajo na šoli.
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e T

Samo Lesjak

P
rireditev Pevci nam 
pojejo, godci pa 
godejo je pregled-
na letna predstavi-
tev poustvarjalnos-

ti pevskih in godčevskih sku-
pin, ki poteka pod okriljem 
Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti, gostitelj-
stvo pa je v domeni Obmo-
čne izpostave Kranj.

Tokrat so občinstvo na 
Visokem s svojimi nasto-
pi navdušili pevke in pevci 
ljudskih pesmi in godci ljud-
skih viž iz štirih folklornih 
skupin: Folklorne skupine 
Podkuca (Kulturno društvo 
Dobrava Naklo), Akadem-
ske folklorne skupine Ozara 

(AFS Ozara Kranj), Folklor-
nega društva Šenčur (FD 
Šenčur) in Folklore Cerklje 
(Kulturno društvo Folklora 
Cerklje) ter dveh osnovnih 
šol, OŠ Naklo in OŠ Davo-
rina Jenka Cerklje. Predv-
sem ubrani nastopi mladih 
iz obeh osnovnih šol so izje-
mno pomembni kot poziti-
ven obet za prihodnost ohra-
njanja ljudskih pesmi in viž.

V pestrem sporedu, ki 
ga je povezoval Peter Šala-
mon, strokovno pa sprem-
ljala etnomuzikologinja dr. 

Mojca Kovačič iz Glasbe-
no-narodopisnega inštituta 
ZRC Sazu, ki bo tudi izbra-
la udeležence regijskega 
srečanja, se je vsaka skupi-
na predstavila s po dvema 
pesmima – na ta način vsi 
nastopajoči ohranjajo pev-
sko in godčevsko ljudsko 
izročilo prejšnjih generacij. 
Za uspešne ter s kulturnega 
vidika izjemno pomembne 
nastope se je vsem zahva-
lil tudi predstavnik organi-
zatorja JSKD OI Kranj Gre-
gor Grašič.

LJUDSKE PESMI IN VIŽE
Na odru Doma krajanov na Visokem je bilo to nedeljo zvečer spet prešerno, potekalo je namreč 
tradicionalno Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž.

Vse nastopajoče, tudi Mlade godce iz AFS Ozara Kranj, je predstavil priljubljeni Peter 
Šalamon. / Foto: Gorazd Kavčič

Lepo je pomlad na svet: starejša otroška folklorna skupina 
– pevke OŠ Davorina Jenka Cerklje / Foto: Gorazd Kavčič

sudoku_LAZJI_18_81
NALOGA

8 7 5 6
9 7 6 1

1 4 5 3 2
7 9 6 2

6 8
1 2 6 3

6 8 5 7 3
2 8 5 4

5 4 3 1

sudoku_LAZJI_18_81

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_81
NALOGA

9 7 5
5 8 6

8 5 1 3
1

1 8 9 7
2

9 1 6 7
3 6 4
2 5 8

sudoku_TEZJI_18_81

REŠITEV

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

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.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_81
NALOGA

975
586

8513
1

1897
2

9167
364
258

sudoku_TEZJI_18_81

REŠITEV

924678315
173245986
856193724
789364152
415829673
632517849
548931267
367482591
291756438

sudoku_LAZJI_18_81
NALOGA

8756
9761

14532
7962

68
1263

68573
2854

5431

sudoku_LAZJI_18_81

REŠITEV

823147956
957236148
614985327
796423815
231658479
485719263
168594732
372861594
549372681

Sestavil: B. F.

Rokoko in mojster umetnostne zvrsti
Desetega oktobra leta 

1684 se je rodil Antoine 
Watteau, francoski slikar, ki 
je prvi z novim stilom roko-
ko dosegel akademsko čast. 
Leta 1717 so ga sprejeli v kra-
ljevsko ustanovo in mu dali 
uradni naziv mojster ume-
tnostne zvrsti. Takšnega 
naziva pred njim ni bilo.

Z Watteaujevih slik so 
izginili bogovi in ves grš-
ko-rimski bajeslovni svet. 
Bog je postal človek sam, ki 
se je odmaknil v svoje rajsko 
stanje. Na njegovih slikah se 
skupine mladih ljudi veseli-
jo v naravi in ne več v ogra-
jenih vrtovih tistega časa. 
Revščina, bolečina in sta-
rost so izginile. Liki so brez-
časni, razkošne obleke ne 
kažejo na bogastvo in polo-
žaj, ampak so odraz razpolo-
ženja, barva in pokrajina pa 
dajeta slikam pravo vsebino.

Watteau je bil vse življen-
je uspešen in cenjen slikar, 

bil pa je tudi izredno skro-
men. Prepričan je bil, da ga 
preveč poveličujejo. Ob veli-
kih vzornikih, na primer 
Rubensu, so se mu zdela 
njegova lastna dela nezna-
tna in nevredna tolikšne 
pozornosti.

Rokoko (beseda izhaja 
iz francoske besede rocail-
le, ki pomeni okras iz školjk 
in kamenja) je stilna, prvo-
tno manjvredna oznaka za 
evropsko umetnost od tri-
desetih do osemdesetih let 
18. stoletja. Pomeni gracioz-
no, intimno, pozno obliko in 
deloma nadaljevanje baroka 
v slikarstvu, kiparstvu, gra-
fiki in zlasti v umetni obr-
ti. V Franciji je rokoko dose-
gel višek v notranji opremi, 
v delih sloga Ludvika XV., z 
bogato ornamentiko iz školjk 
ter nežnimi, svetlimi barva-
mi. Iz Francije se je razširil 
v Nemčijo, Avstrijo, Španijo 
in druge države. V njem sta 

imela slikarstvo in kiparstvo 
predvsem dekorativno vlogo.

Watteau ni imel aristo-
kratskih  pokroviteljev. Nje-
govi kupci so bili  buržoaz-
ni, to je bankirji in trgovci. 
Svoje prijatelje je vznemiril 
z nepazljivostjo glede svoje 
prihodnosti in finančne var-
nosti, kot da bi predvideval, 
da ne bo dolgo živel. V res-
nici je bil fizično krhek in 
bolan od otroštva. Leta 1720 
je odšel v London, da bi se 
posvetoval z dr. Richardom 
Meadom, enim najsodob-
nejših zdravnikov svojega 
časa in oboževalcem njego-
vega slikarstva. Vendar pa je 
vetrovni in z dimom ones-
naženi zrak v Londonu uni-
čil vse koristi zdravilne pre-
hrane in zdravil. Vrnil se je v 
Francijo in preživel zadnjih 
nekaj mesecev na posesti 
svojega pokrovitelja Abbéja 
Harangerja, kjer je leta 1721 
umrl star 36 let.

Pregovori in reki

   Nemški pregovor: Čas je smrt za velika imena.

   Nizozemski pregovor: Poskrbi za minute, ure bodo 
same zase.

   Španski pregovor: Steklu in človekovi časti zadošča 
en sam udarec.

   Hindujski pregovor: Vsak je varuh svoje časti.

Smeh ni greh

   Prednovoletni pogovor dveh sosed.
 »Ste si za novo leto kupili pomivalni stroj?«
 »Zakaj pa naj bi ga, saj imam moža ...«

   Mož razlaga v družbi: »Pri nas žena vedno pomije 
posodo, jaz pa jo pobrišem ...«

 »... spat,« doda znanka.

   Možak je močno zamudil na zabavo, ki so jo prire-
dili v podjetju. Ko so se kolegi začeli norčevati, da ga 
žena prej ni pustila, je pojasnil: »Sam sem odločil, 
naj o tem, ali pridem ali ne, odloči žreb. Potem sem 
moral celo uro metati kovanec v zrak, da mi je  
uspelo.«

Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur in Občina Šen-
čur vabita na sedmi koncertni večer Šenčurska glasbena 
srečanja, ki bo v petek, 12. oktobra, ob 19. uri v Domu 
krajanov Šenčur. Nastopili bodo ansambli Šepet, Šantej 
in Trgovci, ki bodo poskrbeli za sproščeno vzdušje, pose-
bna gostja večera pa bo simpatična cvičkova princesa Ana 
Pavlin. Povezovalec koncerta bo Miro Erzin.

Šenčurska glasbena srečanja
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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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Maša Likosar

Z
bralo se jih je 14 od 
tedaj 41 sošolcev 
in sošolk. V času 
njihovega šolanja 
se je šola imeno-

vala Osnovna šola Preddvor, 
bila je v zdajšnji občinski stav-
bi, leta 1966 pa je bila zgraje-
na nova, ki so jo preimenovali 
v OŠ Matije Valjavca. Srečan-
je sta organizirala Jože Cuder-
man in Miro Roblek. Sled-
nji pojasni, da jih večina živi 
na Gorenjskem, dva sta svo-
je mesto pod soncem našla v 
tujini – v Avstraliji in Lihten-
štajnu, trije pa so že pokojni.

Nazadnje so se srečali pred 
dvajsetimi leti – tole je bilo 
njihovo četrto snidenje, zme-
nili pa so se, da se čez deset 
let ponovno srečajo. »Misli-
li smo, da se ne bomo prepo-
znali, a smo se. Res pa je, da 
vsaj polovica zbranih živi v 
preddvorski občini in se obča-
sno videvamo,« razloži Miro. 
Srečanja se je udeležila tudi 
ena izmed njihovih učitel-
jic Berta Golob, ki jih je pou-
čevala slovenščino. Berta se 
spominja, da so bili zelo pri-
dni učenci. »Pod mojo krivo 
palico so morali vsi vse zna-
ti. Želela sem jim vcepiti poš-
tenost in zavest, da morajo 

živeti in se razvijati iz tradicije 
kraja, predvsem pa so mora-
li gojiti spoštovanje do mate-
rinščine in razumeti distink-
cijo med domačim govorom 
in knjižnim jezikom.« 

Danes sedemdeset let sta-
re gospe in gospodje so bili 
nekoč učenci A-razreda. Prve 
dve leti je bila njihova razred-
ničarka Slava Lipovšek, v tre-
tjem in četrtem Nežka Jocif, 
kasneje so se učitelji men-
jali. »Postarali smo se, ima-
mo vnuke, nekateri že prav-
nuke, prepričani pa smo, da 
je bila naša mladost lepša 

od mladosti naših potom-
cev. V šoli so nas učili vred-
not, ki danes nimajo nobene-
ga pomena: pridnosti, pošte-
nosti, kolegialnosti, medse-
bojnega razumevanja,« pra-
vi Miro in nadaljuje: »V 21. 
stoletju se vse vrti druga-
če, tehnologija poganja svet. 
Mi smo pisali s svinčnikom 
in kredo, danes samo s prs-
tom vlečejo po telefonu. Igra-
li smo se kavboje in Indijan-
ce, slepe miši, plezali smo po 
drevesih, domov prišli potol-
čeni, pa smo zaradi nepaz-
ljivosti od staršev dobili še 

eno okrog ušes. Hodili smo 
peš, avtobusa ni bilo. Pogos-
to smo izzivali starejše, zato 
je velikokrat kakšna ''prilete-
la okoli glave''.«

Miro se spominja, da tedaj 
ni bilo končnih izletov niti 
valete, so se pa med šolan-
jem udeleževali planinskih 
izletov, delovnih akcij, v okvi-
ru katerih so zasajali drevesa 
v gozdovih, sodelovali so tudi 
z gasilci. Po končani osemle-
tki pa se jih je večina vpisa-
la na srednje strokovne šole, 
kjer so se izučili za kovinarje, 
lesarje, električarje.

ČEZ DESET LET SE BODO 
PONOVNO SREČALI
Petinpetdeset let je minilo, od kar so osemletko zaključili učenci tedaj Osnovne šole Preddvor. Prijetno 
druženje, pregledovanje starih slik in kosilo na Šmarjetni gori so jih popeljali v čas, ko so učitelji 
ocenjevali še lepo vedenje in lepo pisanje.

Petinpetdeset let po končani osnovni šoli je nekdanje preddvorske sošolce in sošolke obšla 
nostalgija ob misli na dni v šolskih klopeh. / Foto: Tina Dokl

»Dvomi« 
V zadnjem času se soočam s 
težko situacijo. Prosim vas, da 
se osredotočite na moje napi-
sane težave. Vesela bom vaše-
ga pogleda v karte in kakršne 
koli usmeritve. 
Določena ženska, s katero 
ste na neki način povezani 
velik del svojega življenja, je 
z lastnim nezadovoljstvom 
zelo težko gledala, kako ste 
se povzpeli v karieri. Temu je 
sledilo širjenje lažnih govoric 
o vas, kar vas je prizadelo bolj 
kot kar koli, saj ste mislili, da 
imate ob sebi pravo prijate-
ljico. Zaradi slabega mnenja 
o sebi je le stežka videla, kaj 
je v ljudeh dobrega – in tega 
ni znala spoštovati. Težko bi 
rekla, da bi tukaj prišlo do 
sprememb. Preprosto se 
boste morali oddaljiti od te 
osebe. Naj poišče svojo pot 

in si najde svoje mesto v 
družbi, saj je bilo tolerance z 
vaše strani več kot dovolj. Kar 
se tiče dogajanja na vašem 
osebnem področju, bodo te 
skrbi kmalu pozabljene, saj je 
pred vami polno novih ciljev, 
ki jih boste dosegli. Sčasoma 
se boste začeli zavedati, kaj je 
v življenju res pomembno, in 
ljudem ne boste več dovolili, 
da vas izkoriščajo. Iskrica, ki 
je preskočila pred kratkim, 
je na vaš obraz znova prine-
sla nasmeh. Če se prijetno in 
sproščeno počutite v prijate-
ljevi družbi, imate vse mož-
nosti, da iz tega zraste uspe-
šna zveza. Karakterno sta si 
precej podobna in povezuje-
jo vaju enake vrednote. Svoj 
odnos bosta še okrepila, saj 
bosta vsak dan sproti za to 
nekaj naredila. Zavedate se, 
da je za vsako stvar potrebne-

ga nekaj truda, tudi za tiste 
sladke stvari. Zaupajte vase 
in drugim malo manj. Srečno.

»Tašča« 
Konflikt, v katerega sem vple-
tena, me močno utruja. Zani-
ma me, kako bo v nadaljnje. 
Prosim tudi, da pogledate, ali 
lahko pri financah pričakujem 
spremembe. 
Noben konflikt nam ne pri-
nese sreče, a vendar je treba 
priznati, da se iz vsakega 
lahko ogromno naučimo. 
Predvsem o sebi. Pri vas se 
določena trenja ponavljajo 
že daljši čas in lahko bi rekli, 
da ste v tem že dobro utrje-
ni. Postali ste trpežni in ne 
vrže vas vse kar takoj iz tira. 
Situacija pa je postala nezno-
sna v trenutku, ko so v spore 
postali vpleteni tudi otroci. 
Tukaj ste se še odločneje 

postavili po robu, saj ste zelo 
zaščitniški do njih. Pripeljalo 
je do tega, da nikakor ne naj-
dete skupnega jezika in niti 
najgloblji pogovori ne dajejo 
rezultatov. V mesecu decem-
bru pričakujte dogodek, ki 
vam bo na neki način odprl 
oči. Situacija bo postala zno-
snejša in končno boste z dru-
žino zaživeli, ko bo na vašo 
stran stopila moška oseba 
iz družinskega kroga. Sčaso-
ma se bodo odnosi umirili, a 
zavedajte se, da boste vedno 
vi tisti, ki boste morali stopiti 
korak nazaj. Finančno stanje 
se bo okrepilo, vendar ne še 
tako kmalu. Dodatno delo, ki 
ga boste našli, v začetku še 
ne bo dajalo razloga za večje 
spremembe. Varčevanje se 
vam bo obrestovalo, zato 
nikar ne razmišljajte, da bi to 
idejo opustili. Srečno.

Tudi danes se bomo še malo 
podrobneje posvetili kom-
binacijam treh kart. Kot se 
spomnite, smo imeli sistem 
splošnega pogleda, ko stran-
ka premeša karte in naredi tri 
sorazmerno enake kupčke. 
Vedeževalec jih obrne na 
lice in povezuje po tri vrhnje 
skupaj, dokler kart ne zmanj-
ka. Ta sistem je najboljši za 
vajo in naredite ga lahko tudi 
sami sebi. Nesreča, Žalost, 
Bolezen – huda oblika depre-
sije, ko je človek res na dnu in 
ne vidi nobene svetle točke. 
Utrujenost, iztrošenost, ki jo 
je dobro preležati, da človek 
nabere novih moči. Potova-
nje, Darilo, Mislec – razmiš-
ljanje o snidenju z drago ose-
bo, ki se tudi uresniči. Vdova, 
Ljubosumje, Poroka – žen-
ska oseba v domu zahteva 
vso kontrolo nad drugimi 
in se rada povsod vpleta in 
povzroča zaplete. Vdovec, 
Tat, Sporočilo – dobi težko 
pričakovano sporočilo, ki ni 
prišlo zaradi blokad in je zato 
oviralo dober razplet. Hiša, 
Hrepenenje, Obisk – dom je 

obkrožen z obiski in dobro 
energijo. Denar, Izguba, 
Nekaj denarja – oseben raz-
govor glede financ in najdejo 
se pozitivne rešitve. Pismo, 
Oficir, Božje oko – dobro ura-
dno sporočilo. Smrt, Ljubica, 
Sodnik – veliki dvomi zaradi 
odločitev, z zavedanjem, da 
je treba nekaj narediti. Velike 
spremembe in koraki naprej. 
Odločitev bo prava. Ljube-
zen, Sreča, Duhovnik – pose-
bna sreča, ni nujno povezana 
z ljubeznijo, čustven vzpon, 
ki se zgodi zelo v kratkem. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

V sredo, 26. septembra 2018, sta na Bledu zakonsko zve-
zo sklenila Stojan Pernat in Mojca Jager. V soboto, 29. sep-
tembra 2018, so v Škofji Loki sklenili zakonsko zvezo Jaka 
Prosen in Klara Pakar, Mitja Belec in Linda Aljaž ter Rode-
rique Hayden Beckett in Nina Vidmar, v Kranju Žiga Stare 
in Darja Kocjan, Robert Sluga in Mojca Dornik ter Gregor 
Ivanuš in Tanja Tomšič, na Zgornji Beli Simon Bider in 
Maja Račič, v Gradu Aleš Osolnik in Brigita Kemperl, na 
Zgornjem Brniku Gašper Ambrož Gotz in Nina Burgar, v 
Preddvoru Samo Remic in Petra Rupnik ter Fabio Leghis-
sa in Maja Štifter, na Brdu pri Kranju Andrež Jovanović in 
Anja Rek, na Bledu pa Tone Rotar in Tanja Eržen ter Andrej 
Pangerc in Anja Pasarič.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 50 novorojenč-
kov. V Kranju je na svet prijokalo 18 deklic, tudi dvojčici, in 
14 dečkov. Najlažja je bila ena izmed dvojčic, 1435 gramov, 
najtežji deček pa je tehtal 4060 gramov. Na Jesenicah se 
je rodilo 7 deklic in 11 dečkov. Najtežji deklici je tehtnica 
pokazala 4360, najlažjemu dečku pa 2620 gramov.

Novorojenčki

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

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

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)  
pošljite do petka, 19. oktobra 2018, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

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

prihranek 500 €500 €bon za financiranje

200 €
bon za zimske  
pnevmatike

Preverite zapeljivo  
ponudbo vozil Volkswagen  

in izberite svoje vozilo.

www.praznimozaloge.si

prihranek 1.000 €500 €bon za financiranje

350 €
bon za zimske  
pnevmatike

prihranek do 4.500 €1.000€bon za financiranje

500 €
bon za zimske  
pnevmatike
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Nekdanje dekle Nicolasa Cagea (54) Vic-
kie Park trdi, da jo je igralec lani v vinje-
nem stanju spolno zlorabil. Pravico bo 
skušala najti prek sodišča, kamor je že 
vložila tožbo. Poleg tega zahteva tudi 
prepoved približevanja igralčevi nekda-

nji soprogi Alice Cage, ki naj bi jo zasledovala in ji grozila 
prek družabnih omrežij do te mere, da ne upa več sama 
zapustiti hiše. Nekdanja zakonca sta obtožbe zanikala in 
jih označila za absurdne.

Nevarna nekdanja zakonca Cage

Tina Turner (78) je v svoji avtobiografiji 
spregovorila o popolni ljubezni, ki jo je 
našla v 13 let mlajšem soprogu Erwinu 
Bachu. Ta ji je daroval celo svojo ledvi-
co. Sicer pa je ena izmed najboljših pevk 
vseh časov prestala že kar nekaj težkih 

preizkušenj. Dolga leta se že bori z visokim pritiskom, 
premagala pa je tudi raka na črevesju. Ves čas ji je ob 
strani stal njen mož, s katerim sta se po 38 letih zveze 
poročila leta 2013.

Tina Turner prestala presaditev ledvic

Pevec R. Kelly (51) se je znašel na zatožni 
klopi zaradi tožbe šestih žensk, ki trdijo, 
da jih je imel za spolne sužnje v zameno 
za pomoč pri njihovi karieri. Tuji mediji 
poročajo, da jim je ukazoval, kakšne spol-
ne odnose bodo imele, kaj bodo jedle, kaj 

oblekle, kdaj spale. Pevec je obtožbe že zanikal, zato se je 
oglasila njegova nekdanja soproga in mati njegovih treh 
otrok, ki pravi, da ženskam verjame, saj je sama doživela 
več let zlorab pevca, preden sta se leta 2006 ločila.

Seznam obtožb se daljša

Pooch Hall (44), znan po vlogi v seriji Ray 
Donovan,  je bil aretiran zaradi vožnje 
pod vplivom alkohola ter zaradi ogroža-
nja življenja dveletnega otroka, ki ga je 
imel v naročju za volanom. Priče so poro-
čale, da je imel otrok med vožnjo roke na 

volanu. Z avtom sta se zaletela v parkiran avto. Igralec je 
imel v krvi dvakrat več alkohola, kot je dovoljeno, in bo do 
plačila varščine v višini sto tisoč dolarjev ostal v priporu.

Zvezdnikov dveletni otrok za volanom

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
petek so v Festi-
valni dvorani v 
Ljubljani razgla-
sili femme fata-
le 2018. Ko smo 

pred 15 leti dobili prvo doma-
čo femme fatale, so se ljudje 
veliko spraševali, kakšna naj 
bi pravzaprav bila fatalna Slo-
venka. Zadnja leta so zadevo 
organizatorji izbora zapelja-
li tako, da ljudje izbirajo med 
ženskami, ki so oziroma naj 
bi najbolj usodno – recimo – 
zaznamovale leto. In letos je 
bila to igralka Lara Komar. 
Med osmimi nominiranka-
mi – Indiro Ekić, ki smo jo 

spremljali v resničnostnem 
šovu The Biggest Loser Slo-
venija, Nino Kurnik, vizual-
no umetnico, osebno trener-
ko Natašo Gorenc, ki smo jo 
ravno tako bolje spoznali v 
The Biggest Loser Sloveni-
ja, nekdanjo vrhunsko špor-
tno plezalko in ljubljenko 
gledalcev večerne nedeljske 
plesne oddaje Zvezde pleše-
jo Natalijo Gros, pevko Leo 
Sirk, ki nas je zastopala na 
zadnjem Evrosongu, igral-
ko Gorko Berden in bloger-
ko Ajdo Sitar, ki ima kar lepo 
število sledilcev – je šel glas 
ljudstva Lari oziroma lahko 
bi rekli kar Ireni iz priljub-
ljene televizijske serije Reka 
ljubezni. 

Gala dogodek je minil v 
prijetnem vzdušju, večerja 
pa je z ravno pravšnjim šte-
vilom hodov in pretehtanim 
ter izbranim okusom vrhun-
skega kuharja Marka Pavč-
nika dala izboru piko na i. Za 
glasbeno podlago sta skrbe-
la violinistka Manca Pirc in 
pianist Žiga Jan Krese; vrhu-
nec večera je seveda pred-
stavljala razglasitev letoš-
nje »fatalke«, tik pred tem 
pa sta nastopila še Jan Ples-
tenjak in Challe Salle, kar je 
predvsem nežnejši spol, kar 
malce dvignilo s stolov. Šele-
stenje večernih toalet je pos-
talo glasnejše in dobili smo 
občutek, da bi marsikatera 
gostja z veseljem vstala in se 

prepustila vabljivim ritmom 
obeh šarmantnih glasbenih 
gostov. 

Vmes je voditelj večera 
Sebastjan Kepic - Bastjan k 
sebi na oder poklical vsako 
nominiranko posebej, vsa-
ki zastavil nekaj vprašanj in 
z njo sproščeno poklepetal. 

Bil pa je to tudi večer gla-
murja. Usodne Sloven-
ke so se namreč na odru 
predstavile v kreacijah pri-
znanih slovenskih obliko-
valk in oblikovalcev – a tudi 
gostje v dvorani niso zaos-
tajale: črne elegance, čipk, 
žametnega odseva, barvi-
tosti, zapovedanih modnih 
in izvirnih kombinacij ni 
manjkalo.

FEMME FATALE 2018 JE ...
… igralka Lara Komar. »Fatalne ženske se zavedajo, da lahko s svojim žarom krojijo usodo, zato sem 
prepričana, da lahko vsaka ženska v sebi nosi fatalnost in je pravzaprav boginja.« To so besede letošnje 
»fatalke«, zapisane na meniju, kjer so izbrane jedi chefa Marka Pavčnika napovedovale izjemen večer.

Gorka Berden (desno) je bila živahna in barvita v obleki 
Jerneje Podbevšek Zhembrovskyy (levo).

Na izboru za letošnjo femme fatale smo srečali tudi 
Gregorja Kirscha in Špelo Grošelj.

Nastopila sta skupaj s plesalkami skupine Libero: lomilca 
ženskih src Jan Plestenjak in Challe Salle. 

Natalija Gros v črni eleganci Maje Štamol Droljc (levo) in 
družbi partnerja Roka Kunaverja.

Vseh osem nominirank za letošnjo slovensko »fatalko«. Femme fatale 2018: Lara Komar

Dvajsetletno Elizabeto Brence s Pustotnikove kmetije v 
Gorenji vasi smo v objektiv ujeli na Festivalu slovenskih 
sirov na Brdu. Je najmlajša od štirih otrok. Maturirala 
je v Avstriji, sedaj pa se spušča v poslovne vode - 
priložnost vidi na domači kmetiji. / Foto: Tina Dokl



21Gorenjski glas
torek, 9. oktobra 2018 NASVETI info@g-glas.si

n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc
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Erika Jesenko

Jurčki
Čeprav se je zdelo, da se 

bo sezona gob zaradi nena-
dnega mraza hitro končala, 
se je sonce ponovno prikaza-
lo in lahko nadaljujemo go-
barsko sezono. Gobe ne pot-
rebujejo veliko dodatkov, da 
postanejo okusne, zato lah-
ko iz njih pripravimo hitre, 
a izvrstne obroke.  

Za pripravo testenin z jurč-
ki in češnjevim paradižni-
kom potrebujemo: 400 g te-
stenin, približno 0,5 kg očiš-
čenih jurčkov, 250 g češnje-
vega paradižnika, 1 čebulo, 3 
stroke česna, 1 šopek peterši-
lja, 1 žličko majarona, sol in 
poper, 2 žlici olja.

Jurčke narežemo na koc-
ke, čebulo in česen olu-
pimo ter ju nasekljamo. 

Ponev segrejemo, dodamo 
olje in prepražimo priprav-
ljen česen in čebulo. Doda-
mo narezane jurčke, ki jih 
na hitro popečemo iz vseh 
strani. Posolimo, popopra-
mo, pokrijemo s pokrov-
ko in vse skupaj dušimo 
deset minut. Po tem času 
začinimo s peteršiljem in 

majaronom ter primeša-
mo češnjev paradižnik. 
Vse skupaj dobro premeša-
mo in v zaprti posodi kuha-
mo še pet minut. Testenine 
skuhamo po navodilu pro-
izvajalca, jih odcedimo in 
vmešamo v omako. Po želji 
potresemo z naribanim si-
rom ter postrežemo.

Nasvet: Za močnej-
ši okus na koncu v omako 
vmešamo še dve žlici sme-
tane ali pest naribanega 
parmezana.

Za pripravo piščančjih 
zrezkov z jurčki potrebuje-
mo: 4 večje piščančje zrez-
ke, 0,5 kg jurčkov, 1 dl bele-
ga vina, 1 šopek peteršilja, 

sol in poper, 2 žlici gorčice, 
2 žlici olja.

Jurčke narežemo na prib-
ližno polcentimetrske rezi-
ne. Piščančje zrezke z obeh 
strani posolimo, popramo in 
premažemo z gorčico. Po-
nev močno segrejemo, pri-
lijemo olje ter na njem iz 
obeh strani na hitro pope-
čemo zrezke. Zalijemo z vi-
nom in obložimo z jurčki. 
Ponev pokrijemo in kuha-
mo dvajset minut. Potrese-
mo s peteršiljem, premeša-
mo in kuhamo še pet minut. 
Jed serviramo k izbrani pri-
logi in ponudimo.

Nasvet: Med kuhanjem 
nam ni treba mešati in do-
dajati dodatne tekočine, saj 
jurčki spustijo dovolj vode.

O kot oslič

Se tudi vam dogaja, da se kakšne besede ne morete in ne 
morete spomniti? Za tole ribo sem že ničkolikokrat šla skozi 
vso abecedo, toda nič. Nikjer se ni zataknilo. In danes spet! 
Ujela sem recept za odlično zeljnato solato in takoj sem zraven 
pomislila na lepo rumeno ocvrte kosce snežno bele mehke 
ribice, ki sem jo že tolikokrat pripravljala. Kako se ji že pravi? 
Potem sem se zakopala v knjige in revije, da bi jo našla in da 
bi se mi odprlo … Pa kot zakleto: nikjer je ni bilo. Pa še take 
kuharske knjige so, da imajo sto receptov za ribe, pa nikjer 
imen zanje! Vzamete filete različnih rib … In sem šla spet 
počasi: »J, k, l, m, n ...« Ne, naprej pa ni! Pa sem se vrgla še 
na stare koledarje, ki so včasih prinesli kakšen recept. Kakšna 
sreča! Odprlo se mi je ravno pri receptu za osliča po flamsko! 
No, navsezadnje bo to še lep dan!

Oslič po flamsko

Potrebujemo: od 600 do 800 osličevih filejev, 50 g masla, 1 
limono, šopek peteršilja in kopra, 30 g moke, 1,25 dl belega vina, 
1,5 dl vode ali kostne juhe, poper.
Posodo iz nepregorne gline ali jenskega stekla namažemo z 
10 g masla, vanjo položimo popoprane fileje, potresemo jih 
s tankimi kolobarji olupljene limone, sesekljanim peteršiljem 
in koprom. Prilijemo juho ali vodo in na ne prevroči plošči na 
štedilniku dušimo 10 minut. Nato dolijemo vino, primešamo 
v obliki kosmičev v maslu razmešano moko in dušimo še 10 
minut. K jedi ponudimo polento.

Ocvrti osličevi fileji

Potrebujemo: 800 g osličevih filejev, 60 g moke, sol; za testo: 
250 g ostre moke, 2 jajci, 10 g sladkorja, malo mleka, 1 dl vode, 
1,5 dl piva, olje za cvrtje, 1 limono.
Primerno velike fileje posolimo, povaljamo v testu in jih v 
vročem olju ocvremo. Ponudimo jih z rezinami limone in ve-
jicami peteršilja. Zraven ponudimo slan krompir z majonezo.
Testo: V pivu gladko razmešamo rumenjake in sol. Dodamo še 
vodo in mleko in trd beljakov sneg, med katerega smo vtepli 
žličko sladkorja. Narahlo premešamo. Če želimo v testu okus 
po vinu, tedaj namesto piva vzamemo belo vino.

Zeljna solata z majonezo

Za 4 osebe potrebujemo: 1 glavico zelja ali ohrovta, 2 trdo 
kuhani jajci, 200 g majoneze, sok polovice limone, 0,5 dl mleka, 
pol žličke gorčice, sol.
Notranji del glavice zelja naribamo na rezance. Majonezi pri-
mešamo limonin sok, gorčico, sol in počasi med mešanjem 
dolijemo mleko. Majonezo vlijemo na narezano zelje in dobro 
premešamo. Skledo obložimo z zeljnimi listi, nanje stresemo 
zelje z majonezo in obložimo z rezinami jajc.

Mojca Logar

V petek je Kranj obiskalo 
približno pet tisoč dijakov in 
osnovnošolcev, ki so na osre-
dnjem stadionu postavili veliko 
živo srce. Srce z namenom biti 
bolj srčni, boljši ljudje, si med 
seboj pomagati, sprejemati, de-
liti izkušnje in medsebojno bo-
gastvo, sočutje, naklonjenost in 
radost. Ta ideja je nastala lani 
v Tržiču, kjer so na tamkajšnji 
osnovni šoli povezali mesto in 
institucije v njem. In tako so 
idejo razširili na Gorenjsko. 
Poznam glavnega in idejne-
ga vodjo tega dogodka in vem, 
kaj vse lahko naredi en človek 
s pozitivnimi mislimi, energi-
jo in voljo. Dogodek je v celoti 
neprofiten in so ga izvedli zgolj 
z nujnimi stroški. Mnogo vple-
tenih, od zdravstvenih domov 
do policije, šolskih svetovalnih 
služb in drugih, je delo opravilo 
prostovoljno. Tako prireditev je 
treba varovati. Ko je organiza-
tor prišel do vodje ene od varno-
stnih služb in prosil, ali bi varo-
vanje na tej prireditvi opravili 
brezplačno, ga je odgovorni de-
belo pogledal in mu odgovoril: 
»Ti pa si model, kar zastonj 
naj to delamo.« Ob koncu je 
priznal, da se je zaradi tega 
tudi sam spremenil in mu ni 
žal, da so delo opravili brez-
plačno. Eden od uslužbencev 
na stadionu je dejal, da bodo 
vso travo poteptali, kaj se grejo, 
češ da je to zopet ena od mno-
gih bedarij. Na koncu je bil s 
svojo vnukinjo na sredi živega 
srca in užival. Opravičil se je 
organizatorju za nezaupanje 
in grde misli, ko ga je prosil 
za pomoč. Učenci in dijaki so 
napisali več kot pet tisoč misli 
za boljši svet, strpnejšo družbo, 
pogumnejše ljudi. Za ljudi, ki 

bodo znali stopiti skupaj in si 
pomagati, biti drug do drugega 
sočutni, potrpežljivi in prija-
teljski. Dogodka se je udeležil 
tudi predsednik Pahor, ki je bil 
vidno navdušen in zadovoljen. 
To je tisto, kar nam daje upa-
nje, zaradi tega se je vredno 
truditi. Organizator ne želi 
vstopiti v Guinnessovo knjigo 
rekordov, ker noče tekmovati. 
Hoče, da bi delili srčnost, ki se 
je ne da izmeriti in preračuna-
ti, lahko jo le začutimo. In prav 
to so doživeli na prireditvi. 

Tudi naša šola se je udeleži-
la srečanja v Kranju. Dijaki so 
na papirnate srčke pisali misli, 
ki so bile razstavljene na pano-
jih na stadionu. Kako je bilo 
zanimivo gledati otroke, ki so 
iskali, kje so njihove misli. Dan 
pred tem sem dijakom razla-
gala o podjetnosti kot lastnos-
ti posameznika, ki povezuje, 
združuje, navdušuje, deluje 
timsko, organizira. Ni nujno, 
da podjetnost vedno rezultira 
v denarju. Ta lastnost se kaže 
kot multiplikator v skupnem 
dobrem za okolje, družbo, kraj. 
Posledično pomeni tudi večji 
zaslužek in boljše življenje. Za 
primer smo vzeli tole priredi-
tev. Ali je to podjetna ideja? 
Menim, da je. 

Predsednik je vprašal orga-
nizatorja, kako mislijo z do-
godkom nadaljevati. Ta mu 
je odgovoril, da bi z njegovo 
pomočjo drugo leto lahko na-
polnili Stožice z velikim srcem 
vseh učencev in dijakov sloven-
skih srednjih in osnovnih šol. 
Pa se pustimo presenetiti in go-
jimo idejo naprej. Najprej vsak 
pri sebi, v svoji družini, službi, 
kraju, na cesti, v trgovini.

Veliko srce
Janez Logar

Joj, kako sta »bedna«. Pra-
va dva siromaka sta. Nosita se 
kot dva pava. Pogovarjata se 
o politiki, podjetjih, denarju, 
kako sta zamudila bitcoine, iz-
menjujeta si dosežke v službi, 
ocenjujeta prihodnost Trum-
pa in Putina, preračunavata 
denar in stroške, srebata vino 
in govorita kozlarije, da mi 
gre na bruhanje. Midva s se-
stro pa gledava televizijo. Čas 
zabijava z najbolj neumnimi 
oddajami: hi hi hi, ho ho ho 
ameriške oddaje o najstnikih. 
Pri svojih 15 letih vem, da od 
teh neumnosti nimam nič, 
ampak nekako moram preži-
veti čas. Ne razumem vaju, ki 
sta odrasla, izobražena, uspe-
šna v službah. Kako ne vidita, 
da je nekaj tako čudno v naši 
družini. Pa kaj je z vama. No, 
vama bom povedala, kar noče-
ta vprašati. 

Kako je meni in moji sestri, 
ker naju ne opazita? Ne vpra-
šata me, kako je v šoli, kdaj 
pridem, kaj je novega. Če že 
vprašaš, me uspeš poslušati pol 
minute, nato vzameš v roke te-
lefon. Kako je mogoče, da se ne 
zanimata zame, saj sem vajin 
otrok? Zrasla sem iz tvojega 
tkiva, ti pa me sedaj odrivaš? 
Kako je mogoče, da si izgubi-
la zanimanje za svojo hčerko? 
Zakaj mi je ime Tia, kako sta 
izbrala to ime? V katerih stva-
reh vidiš, da sem ti najbolj po-
dobna, in v čem sva si najbolj 
različni? Kako sprejemaš mojo 
podobnost s sabo in mojo raz-
ličnost? Povej mi! Ali sem po 
vajinem mnenju bolj podobna 
očetu ali mami! V katerih po-
tezah, obnašanju, reagiranju 
sem bolj podobna očetu in kdaj 
mami? Povejta mi! Kaj meniš, 

kdaj si me najbolj razočaral? 
Kako si takrat reagirala? Kako 
je bilo takrat meni? Kdaj jaz 
tebe razočaram? Kako je biti 
razočaran in potrt starš? Povej-
ta mi! Kdaj sem vaju jaz priza-
dela? Zakaj mi pripisuješ moč, 
da te lahko prizadenem? A 
nisi ti »najjači« moški na sve-
tu? Kako misliš, da je meni, ko 
se vidva z mami kregata? A je 
nimaš rad? Vprašaj me, kaj do-
življam, ko rečeš, da boš odšel. 
Ne moreš kar oditi in me pus-
titi, ti si moj oče. Kdaj sta me 
nazadnje objela? A sploh vesta, 
kako zelo mi je včasih težko? 
Vesta, kaos v moji sobi je samo 
odraz zbeganosti v moji glavi: 
postajam odrasla, zapuščam 
varni otroški svet, vse je novo, 
negotovo, ne vem, ali me bodo 
prijatelji sprejeli, ali sem dovolj 
lepa, pa ta spolnost, ki kar nori 
v meni … A ne vidita, da je za 
mojim smehom ogromno solza 
in strahov. Kaj sem ti nazadnje 
podarila za rojstni dan? A se 
še spomniš? Kakšen pomen 
ima to zate? Kaj te navdaja s 
ponosom, ko pomisliš na naju, 
na dva tvoja otroka? Ali je res, 
da ti služba več pomeni kot 
midva, tvoja otroka? Kakšen je 
tvoj občutek, ko pomisliš name, 
na svojega otroka?

Odraščam! Kaj pomeni 
zate, da jaz – tvoj otrok – 
postajam odrasel? Povej mi. 
Rada bi izvedela, kaj je najpo-
membnejši nasvet, ki bi mi ga 
ti, oče, rad dal za popotnico v 
odrasli svet? Kaj moram nare-
diti v svojem življenju, da bom 
srečna in zadovoljna? Povej mi 
iz svojih izkušenj.

Intervju s starši

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 W W W.G O R E N J S K I G L A S.S I
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
9. 10.

10/18 °C

Nedelja 
14. 10.

5/19 °C

Sreda 
10. 10.

Četrtek
11. 10. 

Petek
12. 10. 

Sobota
13. 10.

10/19 °C 9/20 °C 7/19 °C 6/19 °C

Ponedeljek 
15. 10.

Torek
16. 10.

Sreda
17. 10.

Četrtek
18. 10.

4/18 °C 5/17 °C 7/16 °C 6/14 °C
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Leta 1946 se je visoko nad Bohinjem  
zgodil mednarodni incident, sestreljeno  
je bilo ameriško letalo. 

RAZSTAVA 

INCIDENT HLADNE VOJNE  
NA BOHINJSKEM NEBU
v Muzeju Tomaža Godca  
v Bohinjski Bistrici.

PRIJAZNO VABLJENI

9. 10. tor. Abraham   7.10 18.27

10. 10. sre. Danijel   7.12 18.25 

11. 10. čet. Milan   7.13 18.23           

12. 10. pet. Maks   7.14 18.22

13. 10. sob. Edvard   7.16 18.20

14. 10. ned. Veselko   7.17 18.18

15. 10. pon. Terezija   7.19 18.16

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezplač-
no samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov kazi-
pot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj, Šenčur – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo 
odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: v torek, 9. oktobra, 
ob 18. uri vesele urice: esperanto; v četrtek, 11. oktobra, od 
14. do 18. ure: brezplačno osebno svetovanje za izbiro Ba-
chove cvetne esence. Svetovanje vodi Tannja Yrska. Prijave 
so obvezne; ob 17. uri družinska delavnica brainobrain. Ak-
tivnosti projekta VGC Gorenjske v sosednjih občinah: v torek, 
9. oktobra, ob 9.30 klepetajmo po nemško v Domu krajanov 
Šenčur; v sredo, 10. oktobra, ob 8.30 telovadba za prožno telo 
v Športnem parku Šenčur. Obvezna prijava na telefon 041 724 
134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si. 

Za otroke
Jesenice – Program dejavnosti za otroke v Občinski knjižnici 
Jesenice: torek, 9. oktober: angleške igralne urice ob 16.30; 
sreda, 10. oktober: nemške igralne urice ob 16. uri; ustvarjal-
ne delavnice ob 17. uri; četrtek, 11. oktober: ura pravljic ob 17. 
uri; petek, 12. oktober: Brihtina pravljična dežela ob 10. uri, 
za otroke od 4. leta, ki ta čas niso v vrtcu.

IZLETI

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 9. oktobra, na 
kolesarski izlet v neznano. Odhod ob 9. uri izpred bivše trgo-
vske šole na Župančičevi ulici z lastnimi opremljenimi kolesi.

Planinski izlet: Košenjak
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 11. okto-
bra, na planinski izlet na Košenjak. Odhod s posebnim av-
tobusom izpred Globusa ob 7. uri; skupaj 5 ur hoje, srednja 
zahtevnost ture, povratek v Kranj okoli 19. ure.

Planinski izlet: Dovška Baba
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 18. okto-
bra, na planinski izlet na Dovško Babo. Odhod s posebnim 

avtobusom izpred Globusa ob 7. uri; zahtevnost izleta: težja 
planinska in težja pohodniška; okoli 6 ur hoje za planince, 
višinska razlika 780 m; okoli 3 ure in pol hoje, višinska raz-
lika 350 m; prijave z vplačili v pisarni DU do ponedeljka, 15. 
oktobra.

Pohod na Čemšenik
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v nedeljo, 14. ok-
tobra, na deveti tradicionalni pohod na Čemšenik. Odhod 
s posebnim avtobusom ob 7.30 izpred Mercator centra na 
Primskovem. Prijave in informacije do vključno petka, 12. 
oktobra: Olga Pavlin, tel. 031 882 671, olga.pavlin59@gmail.
com; Miha Mrak, tel. 064 126 877, mihael.mrak@gmail.com; 
e-pošta društva: pd.iskra.kranj@gmail.com; ob sredah v pi-
sarni društva v Iskri na Laborah med 17. in 18. uro. Strošek 
izleta je 6 evrov in vključuje tudi čaj in prigrizek v planin-
skem domu Čemšenik.

Pohod okoli Preddvora
Preddvor – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje aktivne člane 
in pohodnike na pohod okoli Preddvora v soboto, 13. okto-
bra. Pot z ogledom zanimivosti bo prilagojena vremenskim 
razmeram. Pohod bo zaključen z okrepčilom v gostilni Pri 
Majču. Zbirno mesto pred Diabetičnim centrom v Kranju ob 
8.30 ali ob 9. uri pred gostilno Pri Majču v Preddvoru. Prija-
ve sprejema Ivan na tel.: 031 485 490 do srede, 10. oktobra. 
Pohod bo v vsakem vremenu in na lastno odgovornost. Pri-
poročena primerna pohodna oprema.

10. pohod po Tovorni poti 
Kokra – V soboto, 13. oktobra, bo 10. pohod po Tovorni 
poti. Zbirno mesto v okrepčevalnici Rožmarin, Možjanca, 
med 7. in 8. uro. Za dobrodošlico in okrepčilo bodo pos-
krbeli v okrepčevalnici. Po zaključku pohoda bo golaž. Vo-
dnik: Franci Štirn, tel.: 041 293 312. Označena srednje zah-
tevna pot, primerna za vse pohodnike. Oprema: pohodna 
obutev, običajna planinska oprema, priporočene pohodne 
palice; hoje za približno 4 ure, primerno tudi za družine in 
otroke. Prijave: Tatjana Štirn, tel.: 041 293 312; startnina: 12 
evrov. Parkiranje zagotovljeno v neposredni bližini okrep-
čevalnice Rožmarin.

Od Okroglega do lovske koče ob Savi
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica v soboto, 13. okto-
bra, organizira pohod od Okroglega do lovske koče ob Savi. 
Zbor ob 8. uri pred Kulturnim domom na Kokrici. Pohod bo 
ob vsakem vremenu.

OBVESTILA

Pogovori z umetniki: Franc Novinc
Škofja Loka – V sredo, 10. oktobra, bo v Galeriji na Gradu ob 
19. uri pogovor z umetnikom ter častnim občanom Škofje 
Loke Francem Novincem.

Druženje z vsestranskim umetnikom  
Markom Pogačnikom 
Jezersko – Vabljeni na druženje z vsestranskim umetnikom 
Markom Pogačnikom, ki bo iz svoje knjige Slovenija čudežna 
predstavil Jezersko. Zbor pred Občino Jezersko bo v sredo, 
10. oktobra, ob 17. uri. Po krajšem sprehodu se bo pogovor 
z umetnikom nadaljeval v dvorani Korotan.

Literarni večer s Francetom Pibernikom
Kranj – V sredo, 10. oktobra, bo ob 18.30 v Knjigarni Og-
njišče, Koroška cesta 19, literarni večer z literarnim zgodo-
vinarjem Francetom Pibernikom. Dogodek bo povezoval 
Matjaž Merljak.

Otroštvo v Ratečah
Rateče – V torek, 9. oktobra, bo ob 17. uri v Kajžnkovi hiši, 
Rateče 43, pogovorni večer Otroštvo v Ratečah, ki ga bosta 
vodili kustodinji Natalija Štular in Zdenka Torkar Tahir.

PREDAVANJA

Očarljiva Kuba
Škofja Loka – V torek, 9. oktobra, bo ob 19. uri v Miheličevi 
galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki potopisno 
predavanje o Kubi, ki jo bosta predstavila Nina Cenkar in 
Blaž Gvajc.

Depresija in duševno zdravje
Kranj – Ob dnevu duševnega zdravja, v sredo, 10. oktobra, 
bo ob 17. uri v Mestni knjižnici Kranj brezplačno predava-
nje Depresija in duševno zdravje. Predaval bo Andrej Pešec, 
univ. dipl. pol.

Zdrav življenjski slog
Kranj – V sredo, 10. oktobra, bo v stolpu Škrlovec ob 19. 
uri potekala okrogla miza z naslovom Zdrav življenjski slog 
in obvladovanje bolečine v očeh zdravnice akupunkturistke, 
fizioterapevta in športnega trenerja. Sogovorniki dogodka 
bodo doc. dr. Neli Vintar, Jure Bornšek in Klemen Jakše. 
Pogovor bo povezovala Carmen L. Oven. Organizatorici do-
godka sta Zobozdravstvena ordinacija dr. Debelak in Sveto-
vanje za krepitev zdravja L. Šemrl.

Alpinistično predavanje
Tržič – V sredo, 10. oktobra, bo ob 19. uri v Knjižnici dr. To-
neta Pretnarja alpinistično predavanje. Predavala bosta Ma-
rija in Andrej Štremfelj.

KONCERTI

Pesem jeseni
Škofja Loka – V petek, 12. oktobra, bo ob 18. uri v Kristal-
ni dvorani koncert z naslovom Pesem jeseni, kjer se bodo 
pevci Mešanega pevskega zbora Vrelec pri Društvu upo-
kojencev Škofja Loka z gosti že tradicionalno poslušalcem 
predstavili z izborom ljudskih in ponarodelih pesmi. Pevski 
zbor bo vodila Nada Krajnčan.

RAZSTAVE

Podobe iz cvetnih listov
Naklo – V sredo, 10. oktobra, ob 18. uri vabi KUD LIK Naklo 
v Pavlinovo galerijo kulturnega Doma Janeza Filipiča, Naklo, 
na odprtje razstave Podobe iz cvetnih listov. Avtorica Ljuba 
Brajnik, upokojena gimnazijska profesorica, razstavlja slike 
in druge podobe, nastale z lepljenjem posušenih listov vr-
tnic in drugega cvetja na podlage. Razstava bo odprta do 22. 
oktobra, in sicer ob nedeljah od 10. do 12. ure in ob torkih od 
18. do 19. ure, druge dni po dogovoru.

Razstava o Frančišku Karlu Rembu
Radovljica – V zgornji avli Radovljiške graščine je na ogled 
občasna taktilna razstava o Frančišku Karlu Rembu. Name-
njena je slepim in slabovidnim, tudi za videče pa lepa pri-
ložnost, da se seznanijo s to izkušnjo. V soboto, 13. oktobra, 
ob 10.30 bo predstavitev razstave, ki jo bo izvedla Alenka 
Černelič Krošelj. Pred tem se lahko ob 10. uri v zgornji avli 
Radovljiške graščine mlajši obiskovalci udeležijo brezplačne 
delavnice Dotik umetnika. Najave za delavnico sprejemamo 
na: mro@mro.si. 

PREDSTAVE

Čarovnik iz Oza
Vrhnika, Jesenice, Bled – Muzikal Čarovnik iz Oza si lahko 
ogledate v soboto, 13. oktobra, ob 11. uri na Vrhniki, v nede-
ljo, 14. oktobra, ob 10. uri v Gledališču Toneta Čufarja Jese-
nice in v nedeljo, 21. oktobra, ob 18. uri v Festivalni dvorani 
Bled.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Električar, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe elektrotehnične smeri (v poštev pridejo tudi 
smeri avtomatika, mehatronika in podobno), poznavanje električnih krmilnih sis-
temov, pnevmatskega krmiljenja sistemov, hidravličnih sistemov, električnih na-
peljav, ustreznih orodij in materialov, sposobnost branja električnih načrtov ... Kna-
uf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 7. 11. 2018.  
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik/viličarist, m/ž (Vodice) 
V proizvodnji granitnih izdelkov zaposlimo skladiščnika/viličarista. Vaše nalo-
ge bodo: razkladanje in nakladanje robe, izdaja blaga strankam, občasno razvoz 
robe strankam po Sloveniji s kombijem, pomoč v proizvodnji. DR Konekt, d. o. 
o., Pod gabri 23, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 25. 10. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Picopek, m/ž (Kranjska Gora ) 
V Gostilni Bor v Kranjski Gori zaposlimo picopeka z izkušnjami razpisanega delov-
nega mesta. HIT Larix, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo 
do 6. 11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater strojne obdelave v tovarni rezervnih delov, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: srednjo tehnično izobrazbo (zaželena smer: oblikovalec kovin), iz-
jemno željo po znanju, sodelovanju, napredku in razvoju (inovacije), izkušnje z 
delom v proizvodnih obratih ter na področju vzdrževanja strojev in opreme (za-
želeno, niso pa pogoj za zaposlitev), sposobnost branja risb/načrtov, računalni-
ško pismenost (zaželeno, ni pogoj za zaposlitev) ... Goodyear Dunlop Sava Tires, 
d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 5. 11. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Prodajalec na bencinskem servisu, m/ž (Kranj) 
Delo obsega: pripravo in ponudbo gastro asortimenta, v trgovini pa tudi svetova-
nje pri prodaji izdelkov in storitev, delo na blagajni, strežbo v baru, svetovanje na 
ploščadi, pomoč v avtopralnici. Mol Slovenija, d. o. o., Lendavska ulica 24, 9000 Mu-
rska Sobota. Prijave zbiramo do 21. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Odpremnik, m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: priprava proizvodov za odpremo, izpol-
njevanje nakladalnih listov, nakladanje in kontrola nakladanja, vodenje evidenc 
odpremljenih proizvodov ... SIJ Elektrode Jesenice, d. o. o., Cesta železarjev 8, 4270 
Jesenice. Prijave zbiramo do 20. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni razvijalec (experienced developer), m/ž (Šenčur) 
Razvoj, spreminjanje in vzdrževanje poslovnih spletnih in mobilnih aplikacij, upo-
raba agilnih metodologij ter sodelovanje v SCRUM razvojni ekipi, delovanje v skla-
du z dodeljenimi nalogami, zahtevami strank in partnerjev pri implementaciji po-
sameznih projektov. Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave 
zbiramo do 15. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Zaradi širitve poslovanja konstantno iščemo večje število sodelavcev za delo v pro-
izvodnji. K sodelovanju vabimo dinamične in samostojne osebe za delo na delov-
nem mestu: upravljalec strojev. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 27. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec za področje financ in računovodstva, m/ž (Škofja Loka) 
Opis dela: svetovanje strankam – pomoč pri uporabi ERP OpPIS, identifikacija in 
reševanje vsebinskih in tehničnih problemov, spremljanje in proučevanje potreb, 
zahtev in izzivov strank s ciljem dopolnitve in razvoja ustreznih storitev in rešitev 
v ERP OpPIS, testiranje programa in pisanje uporabniških navodil. Opal informati-
ka, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 10. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji bio prehrane, m/ž (Kranj) 
Iščemo: delavca za delo v proizvodnji profil živilski tehnolog s tehničnimi znanji 
(V. stopnja izobrazbe) 5–10 let delovnih izkušenj, delavca za delo v proizvodnji  
profil živilska panoga (IV. stopnja izobrazbe) lahko začetnik. Bio pak pakirnica,  
d. o. o., Savska loka 22, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 10. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Specialist za razvoj rešitev in produktov na področju IMS, m/ž (Kranj)
Pogoji za zaposlitev: poznavanje tehnoloških in industrijskih trendov na trgu tele-
komunikacij s poudarkom na IMS, aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno tudi 
znanje ruskega jezika, raven izobrazbe: vsaj VI/2 (tehnična smer) ... Iskratel, d. o. o., 
Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 10. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Vodja ključnih kupcev, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: visoko izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri, znanje angleškega 
jezika (in/ali nemškega jezika), pripravljenost za potovanje, vsaj 5 let delovnih izku-
šenj v mednarodni prodaji, odlične komunikacijske sposobnosti, smisel za vodenje, 
organizacijo in timsko delo. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Pri-
jave zbiramo do 14. 10. 2018. 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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 24. 8. 2018 v 
Gorenjskem glasu je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ D.O.O. 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW TIGUAN – SIMONA KUHAR, Duplje; 2. 
nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – MARI-
JA ZALTA, Srednja vas; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – 
RADO JAKŠA, Kropa.  Nagrajencem čestitamo!

42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

predavanje
ŠTRAJK MED BLIŠČEM IN BEDO 
INDUSTRIJE
Ivan Smiljanić
torek, 9. 10., ob 19.00, dvorana

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

razstava
NEKAJ ZELO ZELO LEPEGA
Barbara Ogrič Markež
Odprtje razstave bo 
v četrtek, 11. 10. 2018, ob 18.45.

predavanje
DEPRESIJA IN DUŠEVNO ZDRAVJE
Andrej Pešec
sreda, 10. 10., ob 17.00, dvorana
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MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

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

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

Rezultati 80. kroga – 7. oktobra 2018
5, 20, 22, 24, 26, 31, 34 in 33

Loto PLUS: 12, 13, 14, 15, 23, 33, 36 in 17
Lotko: 4 0 3 2 9 1

Sklad 81. kroga za Sedmico: 410.000 EUR
Sklad 81. kroga za PLUS: 500.000 EUR

Sklad 81. kroga za Lotka: 1.200.000 EUR

LOTO

V srcih kljuva bolečina,
ki jo odhod povzroča tvoj, 
v njej prisotna je tišina,
ki zdaj ostaja za teboj.
(L. Žerovc)

V 75. letu je umrl naš dragi

Stanislav Konc
Od njega smo se poslovili v soboto, 6. oktobra 2018, na pokopališču v Kranju.

Vsi njegovi

Umrl je naš nekdanji direktor

prim. dr. Jurij Zalokar
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Psihiatrična bolnišnica Begunje

NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

70 M2 poslovnega prostora - avtoele-
ktrika ali podobna dejavnost, okolica 
Vodic, tel.: 070/207-697 18003040

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Ibiza 1.2 TSI, letnik 2017, ko-
vinska barva, 27.900 km, vsa mo-
žna oprema, 5 vrat, kot nova, tel.: 
041/543-876 18003036

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9 - 
11 m, tudi neobeljene, SES, d. o. o., 
Opekarska ul. 22, Maribor, 041/865-
596, 031/339-928  
 18002935

KURIVO
PRODAM

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 18003038

STARINE
KUPIM

MEDALJE, odlikovanja, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 18003041

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18003034

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 18003017

KUPIM

TRAKTOR, mini bager in kiper prikoli-
co, tel.: 031/500-933 18002996

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČ česen in trikotnik za viličarja, 
za premik strojev, tel.: 031/806-416 
 18003042

JEDILNI krompir desire, rdeči, 30 
kg = 7 EUR, okolica Preddvora, tel.: 
041/293-627 
 18003009

KRMNI in jedilni krompir, beli in rde-
či ter ajdo, koruzo in pšenico, tel.: 
040/355-865 
 18003043

NEŠKROPLJENA jabolka za ozimnico 
in predelavo - idared, zlati deliše, tel.: 
041/255-427 
 18003035

ZELJE v glavah, tel.: 041/852-077  
 18003039

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in bele, pred nesnostjo, pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 18002972

PRAŠIČA težkega 170 kg, domača 
reja, tel.: 041/711-866 18003037

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO komercialista za prodajo 
kmetijske mehanizacije. PC Kmečki 
stroji d.o.o., Sv. Barbara 23, Škofja 
Loka 18002896

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 
 18002975

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18002974

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 18002976
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Anketa

Marta Ježek, Mošnje:

»Organiziramo Mošenjske 
dneve in akcijo za najlepše 
rože, ki spodbuja vaščane k 
urejanju kraja. V kratkem si 
obetamo prva prenočišča, 
tako bomo privlačnejši tudi 
za tuje turiste.«

Rok Klemenčič, Žiri:

»Skrbimo za promocijo kra-
ja, organiziramo prireditve, 
sprejemamo izletniške sku-
pine, izdajamo zloženke, 
udeležujemo se tudi sejmov, 
kjer predstavljamo Žiri. Želeli 
bi si še več turistov.«

Zorka Požar, Mengeš:

»Za kraj skrbimo toliko, 
kolikor je v naših močeh in 
kolikor je finančne pomoči 
Občine Mengeš. Turistična 
sezona je bila povprečna, 
turisti so povpraševali pred-
vsem po pohodih in izletih.« 

Cvetka Pavlovčič,  
Gozd Martuljek:

»Vsak mesec organiziramo 
prireditve, otroške animacije 
in delavnice za starejše, po-
skrbimo tudi za ocvetličenje 
kraja. Letos je bilo turistov 
nadpovprečno veliko.«

Maša Likosar

Člani turističnih društev so 
se v soboto družili na 48. Sre-
čanju gorenjskih turističnih 
delavcev v Kranju. Vprašali 
smo jih, kako v okviru dru-
štev skrbijo za domači kraj, 
ali so zadovoljni s poletno tu-
ristično sezono in kaj bi lahko 
še ponudili ali izboljšali. 
Foto: Tina Dokl

Skrbijo za razvoj 
turizma

Klavdija Kejžar, Davča:

»Z etnološkim muzejem, 
pešpotjo po Davči in prire-
ditvijo Dan teric pomagamo 
privabljati obiskovalce v naš 
kraj. Mislim, da nam uspeva, 
treba pa bi bilo povečati šte-
vilo ponudnikov prenočišč.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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Danes se bo zjutraj in dopoldan po nižinah zadrževala nizka 
oblačnost, ki se bo popoldan ponekod trgala. Jutri bo v gorah 
pretežno jasno, po nižinah pa bo predvsem zjutraj in dopoldan 
megla ali nizka oblačnost. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj 
in deloma dopoldan bo lahko ponekod po nižinah megleno.

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

Maša Likosar

Kranj – Gorenjska turistič-
na zveza je v sodelovanju z 
Zavodom za turizem in kul-
turo Kranj gostila člane tu-
rističnih društev (TD), ki so 
si po vodenem ogledu Kra-
nja in rovov pod starim Kra-
njem izmenjali dobre pra-
kse in nasvete. Sprejema v 
avli Mestne občine Kranj 
so se udeležili tudi direktor 
Zavoda za turizem in kultu-
ro Kranj Tomaž Štefe, pod-
predsednik Turistične zveze 
Slovenije Dominik S. Čer-
njak in podžupan v opravlja-
nju funkcije župana Občine 
Bohinj Jože Sodja. 

S podeljevanjem priznanj 
je Gorenjska turistična zve-
za izrazila hvaležnost posa-
meznikom in društvom, ki 
vsak po svoje prispevajo k 
urejenosti domačih krajev in 
k delovanju turistične orga-
nizacije. Priznanja sta pode-
lili predsednica zveze Lucija 
Kavčič in tajnica Mirjam Pa-
vlič. Priznanje za dolgoletno 
sodelovanje sta prejela TD 
Davča in TD Gorenja vas, ki 
letos praznujeta petdesetle-
tnico obstoja. Dvanajst po-
sameznikov oziroma dru-
štev so razveselili s poseb-
nimi priznanji za urejenost 

krajev na Gorenjskem v 
okviru projekta Turistične 
zveze Slovenije Moja Deže-
la – lepa in gostoljubna. Pre-
jeli so jih turistična društva 
Kranjska Gora, Gorenja vas 
in Stari vrh, na predlog TD 
Bled tudi štirje hoteli, ki si 
zlasti prizadevajo na podro-
čju ekologije: Savica, Asto-
ria, Mila in Ribno; na pred-
log TD Bohinj pa priznanje 
za drobne posebnosti, ki bo-
gatijo kraj, posamezniki za 
vodna korita: Janez Zupanc 
in Franc Kocjanc za Urban-
čkov-Žmitkov korit, Janez 

Zupanc za Korit Pod lipo, 
Jaka Zupanc za Preželjnov 
korit in Izidor Tavčar za Ko-
rit na Nemškem Rovtu. 

Podelili so tudi 15 priznanj 
dolgoletnim članom turi-
stičnih društev Gorenjske. 
Prejeli so jih Anka in Janez 
Dolinar – TD Gorenja vas, 
ekipa mladih iz TD Gorenja 
vas, Anita Žun – TD Šenčur, 
Rado Snedic – TD Šenčur, 
Mimi Rozman – TD Kokri-
ca, Francka in Franc Vene – 
TD Kokrica, Milena Cuder-
man – TD Kokrica, Boštjan 
Luznar – TD Mošnje, Štefan 

Novak – TD Begunje, Blaž 
Finžgar – TD Begunje, Rok 
Klemenčič – TD Žiri, Nata-
ša Demšar – TD Žiri, Mili-
ca Primožič – TD Žiri, Klav-
dija Gomboc – TD Kranjska 
Gora in Janko Peterman – 
TD Gorje.

V okviru akcije Vrnimo 
gorenjski nagelj na gorenj-
ski balkon in okna so tok-
rat priznanje za najlepše 
gorenjske nageljne dobi-
le Marta Došan s Topol pri 
Mengšu, Mojca Žula iz Ra-
dovljice ter Ivica Mohorič iz 
Tupalič.

Zahvala turističnim društvom 
Na 48. Srečanju turističnih delavcev so podelili številna priznanja turističnim društvom, hotelom, 
posameznikom, dolgoletnim članom društev ter gojiteljicam najlepših gorenjskih nageljnov.

Prejemniki priznanj za urejenost krajev na Gorenjskem skupaj s predsednico Gorenjske 
turistične zveze Lucijo Kavčič in tajnico Mirjam Pavlič (desno) / Foto: Tina Dokl 

Jasna Paladin

Godič – Pod rekord sta se 
podpisala Slovenec Aleš 
Karničnik in Bosanec Lo-
rens Listo, ki je 12-kratni 
zmagovalec na tradicional-
nih skokih s Starega mosta 
v Mostarju.

Skočila sta z 18 metrov vi-
soke lovske opazovalnice, in 
to v ribnik, ki so ga organiza-
torji prav za ta dogodek pog-
lobili za dva metra, tako da 
je bil na mestu doskoka glo-
bok dobre štiri metre. Sprva 
je številne gledalce s skokom 
navdušil Karničnik, za njim 
pa bi moral skočiti Listo, a 
je sprva skakalnico zapus-
til, saj je bil mnenja, da mu 

ne bo uspelo. »Moje okleva-
nje ni bilo del scenarija, za-
res sem mislil, da ne bo šlo, 
saj sem imel občutek, da je 
glede na moj stil skoka pros-
tora preprosto premalo,« je 
dejal, ko je vendarle posku-
sil še enkrat. »Za oba je bila 
to edinstvena priložnost, a 
zares je bilo videti neugod-
no. Skupaj sva se pogovori-
la in skovala najboljšo takti-
ko za čim varnejši skok in na 
koncu je obema uspelo,« pa 
je povedal Karničnik.

Ekstremni skoki z lovske 
opazovalnice v Slovenia Eco 
Resortu naj bi v prihodnje 
postali tradicionalni in že 
naslednje leto si obetajo več 
skakalcev.

Vratolomni skok
V Slovenia Eco Resortu so v petek poskrbeli za 
nov rekord – ekstremni skok z osemnajstmetrske 
skakalnice v ribnik.

Skok Lorensa Lista je marsikomu zaprl sapo, a se je na 
koncu vse srečno razpletlo.

Tržič – Občina Tržič je uspešno kandidirala na razpisu mini-
strstva za zdravje za sofinanciranje nakupa vozila urgentnega 
zdravnika in pridobila sofinanciranje v višini skoraj 17 tisoč 
evrov. Ministrstvo bo sofinanciralo nakup osnovnega vozila, 
predpisano opremo pa mora zagotoviti prijavitelj. Predvidena 
vrednost vozila urgentnega zdravnika s potrebno medicinsko, 
informacijsko in telekomunikacijsko opremo ter opremo vozi-
la z ustrezno signalizacijo znaša dobrih 33 tisoč evrov.

Sofinanciranje vozila urgentnega zdravnika


