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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Nedovoljeni aditivi v 
mesnih pripravkih
Inšpekcija je med rednim in izre-
dnim nadzorom preverjala priso-
tnost aditiva sulfita v mesnih pri-
pravkih. Ugotovila ga je tudi v 
Mercatorjevi mesnici v hipermar-
ketu Primskovo in v Tuševem su-
permarketu v Lescah.

3

GORENJSKA

Pokrito nogometno 
igrišče v Velesovem
V Velesovem so odprli eno najso-
dobnejših pokritih nogometnih 
igrišč z umetno travo, gre za pet-
deset krat trideset metrov velik 
objekt. Osemsto tisoč evrov vre-
dno investicijo je Občina Cerklje v 
dobršni meri financirala sama.

7

ŠPORT

Zvezda mitinga  
je bila Tjaša Vozel
Kranjsko plavalno društvo Zvezda 
je v soboto pripravilo mednarodni 
miting. Najbolj napet del mitinga 
je bilo plavanje Tjaše Vozel, ki je 
postavila nov državni rekord v di-
sciplini dvesto metrov prsno v ma-
lih bazenih.

9

REKREACIJA

Odprli Športni  
park Gorajte 
Ob zaključku prve faze projekta so 
uradno odprli Športni park Goraj-
te. Zgrajeno je nogometno igrišče 
z umetno travo, sledila bo še gra-
dnja igrišča z naravno travo in gra-
dnja pomožnega športnega objek-
ta z garderobami.

11

VREME

Danes bo zmerno do pre-
težno oblačno. Jutri bo 
spremenljivo do pretežno 
oblačno. V četrtek se bo 
čez dan delno razjasnilo.

3/20 °C
jutri: spremenljivo oblačno

Igor Kavčič

Kranj – Po drugi uspešno 
uprizorjeni premieri v novi 
sezoni, družinski drami 
Strahovi Henrika Ibsena v 
režiji Igorja Vuka Torbice, 
so v četrtek razglasili tudi 
dobitnika nagrade julija. 
Nagrado letos že tretje leto 
podeljuje Prešernovo gle-
dališče v sodelovanju z Go-
renjskim glasom ter uredni-
štvom Kranjčanke, po mne-
nju gledalcev in strokovne 
žirije pa jo je prejel mladi 
igralec Blaž Setnikar. Tako 
publiko kot žirijo je še pose-
bej prepričal z vlogo Marka 
v priredbi izbranih besedil 
Ivana Cankarja Ob zori (pri-
redba Katarina Morano, re-
žija Žiga Divjak). 

Nagrada julija Blažu Setnikarju
Julijo, nagrado najboljšemu igralcu Prešernovega gledališča v pretekli sezoni, je prejel Blaž Setnikar.

Blaž Setnikar se je ob prejemu nagrade zahvalil soigralcem in odlični kranjski publiki. 

Priloga:   Kranjčanka

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Konec 
septembra je Agrarna sku-
pnost Meščanska korporaci-
ja Kamnik (MKK) prejela še 
eno odločbo v zvezi z dena-
cionalizacijo nepremičnin 
v dolini Kamniške Bistrice. 
Pravnomočna je tako posta-
la tudi vrnitev planinskega 

doma pri izviru Kamniške 
Bistrice in pripadajoče de-
pandanse ter zemljišč, ki so 
ga – tako kot vse nepremič-
nine – zahtevali nazaj v nara-
vi, a v MKK zagotavljajo, da 
bistvenih sprememb ne bo, 
saj najemnik še naprej osta-
ja Planinsko društvo Lju-
bljana-Matica. 

Planinski dom 
vrnjen v naravi
Agrarna skupnost Meščanska korporacija 
Kamnik je v naravi dobila vrnjen tudi planinski 
dom v Kamniški Bistrici, v zaključnem postopku 
reševanja pa naj bi bila tudi zadeva z vrnitvijo 
Plečnikovega dvorca.

Marjana Ahačič

Jesenice – Na Jesenicah je v 
začetku meseca začel delo-
vati baterijski hranilnik ele-
ktrične energije, ki je eden 
največjih v Evropi. Gre za 
15 milijonov evrov vreden 
projekt podjetja NGEN s 
sedežem v Mostah pri Ži-
rovnici, ki sta ga ustanovi-
la eden najbogatejših Slo-
vencev Damian Merlak in 
uspešen gorenjski podje-
tnik Roman Bernard. Sis-
tem so tudi uradno preda-
li v uporabo na slovesnosti 
pretekli četrtek.

»Gre za neko novo vrsto 
pristopa k izravnavi električ-
ne energije na slovenskem 
trgu,« je pojasnil direktor 
podjetja NGEN Roman Ber-
nard in povedal, da so prve 
tovrstne hranilnike v ZDA 
začeli postavljati že pred ne-
kaj leti, trenutno največji pa 
je v Avstraliji.

Kot je opisal Bernard, gre 
pri hranilnikih električne 
energije za velike baterije, v 
katerih se električna energija 
iz omrežja shrani; ko so po-
trebe po njej večje, pa jo od-
dajo nazaj v omrežje. To je 
pomembno zlasti zato, ker 

proizvodnja in poraba elek-
trične energije nista nikoli 
usklajeni. Z večanjem proi-
zvodnje energije iz obnovlji-
vih virov (sonca, vetra, vode) 
je ta neusklajenost še večja, 
saj je proizvodnja odvisna od 
vremena. »Hranilniki energi-
je omogočajo večjo prožnost, 
obenem pa bodo decentrali-
zirali trg, ki je zdaj še centra-
liziran,« poudarja Bernard. 
Priložnosti na tem področju 
so ogromne, pravi, saj bo leta 
2021 prišlo do odprtja evrop-
skega trga, podjetje NGEN pa 
bo na to pripravljeno.

Prvi hranilnik električne energije
Podjetje NGEN je v četrtek na Jesenicah odprlo največji baterijski hranilnik 
električne energije v širši regiji. Sistem temelji na bateriji ameriškega 
proizvajalca, žirovniško podjetje pa je razvilo programsko rešitev za 
samostojno upravljanje naprave, vključene v virtualno elektrarno.

Damian Merlak, soinvestitor in solastnik podjetja NGEN, ter Roman Bernard, direktor in 
solastnik podjetja, v četrtek ob uradnem odprtju baterijskega hranilnika električne energije 
na Slovenskem Javorniku / Foto: Gorazd Kavčič
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Knjigo prejme PETER DEBELJAK z Golnika.

AKTUALNO info@g-glas.si

Nagrajenki

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 8. oktobra 2019, prejme 
dve vstopnici za predstavo Druščina Ivanka Šajn z Visokega, 
dve vstopnici za eno od predstav v Cerkljah, Radomljah ali na 
Kokrici v sezoni 2019/20 pa Marija Jenko iz Cerkelj. Nagra-
jenkama čestitamo!

V Kulturnem centru Tržič kar dva  
gledališka abonmaja

V Tržiču so povabili v drugo sezono Tržiškega gledališkega 
abonmaja za odrasle in sobotnega Abonmajčka za otroke. 
Odličen odziv je bil povod, da je Občina Tržič za odraslo pu-
bliko razpisala še dodaten, četrtkov abonma. V zahvalo gle-
dališkim navdušencem so program nekoliko preoblikovali, 
mu dodali nekaj najbolj vročih novosti in ga obogatili še z 
dodatno, bonus predstavo. Petkove abonmajske predstave so 
tako razprodane, še nekaj vstopnic za izven pa je na voljo za 
četrtkove gledališke večere. Prva od šestih abonmajskih pred-
stav, komedija Fadila Hadžića v režiji Romana Končarja, bo na 
sporedu 24. oktobra ob 19. uri. V predstavi Dve na enega se 
boste nasmejali zmešnjavi odnosov med prefriganim večnim 
študentom (Luka Markus Štajer) in gospema, ki vstopata v 
jesen življenja (Alenka Tetičkovič, Urška Hlebec). 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
ogled četrtkove predstave. Nagradno vprašanje: Kdo je režiser 
prve abonmajske predstave v novi gledališki sezoni Kulturnega 
centra Tržič? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponede-
ljka, 21. oktobra 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Otroška predstava Pekarna Mišmaš v Kulturnem 
domu na Kokrici 

V soboto, 19. 
oktobra 2019, 
ob 10. uri si lah-
ko v Kulturnem 
domu na Kokrici 
ogledate otroško 
predstavo, prire-
jeno po znani 
pravljici Pekar-
na Mišmaš. 

Predstava je namenjena vsem majhnim in malo večjim 
otrokom, staršem, dedkom in babicam. Mišmaš je bil 

možiček, ki je pekel tako dober kruh, tako hrustljave rogljičke, 
tako dišeče piškote, da so kupci prihajali k njemu iz vseh so-
sednih krajev. Zvečer, ko so vsi zaspali, se je odpravil v klet, 
zjutraj pa je na dobrote že čakala dolga vrsta ljudi, ki so se 
spraševali, kako mu uspeva. Le kaj je skrivnost njegove peke? 
Vse dodatne informacije so na voljo na številki 040 366 366 
ali na info@otroske-predstave.si. 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
eno od predstav v Cerkljah ali na Kokrici v sezoni 2019/2020. 
Nagradno vprašanje: Kako je ime peku, ki je pekel najboljši 
kruh? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 21. 
oktobra 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Vilma Stanovnik

Struževo – Po doslej znanih 
podatkih je v letih 1990 in 
1991 na Gorenjskem obsta-
jalo 52 tajnih lokacij orožja, 
kar je največ med takratni-
mi UNZ v Sloveniji. Loka-
cije so bile izbrane na pod-
lagi zaupanja v ljudi, kar je 
na spominski slovesnosti 
ob odkritju 23. spominske 
plošče pred objektom hra-
nitelja orožja Janeza Pleše 
v Struževem poudaril tudi 
četrtkov slavnostni govor-
nik Stanislav Ficko, ki je 
bil v času osamosvojitve-
ne vojne komandir in po-
veljnik Vojne enote milice 
PM Kranj. »V začetku maja 
1991 je bilo z Janezom Ple-
šo dogovorjeno, da sprejme 

orožje v hrambo. Zaradi 
varnosti pisni dokument ni 
bil shranjen. Vse je temelji-
lo na popolnem zaupanju,« 

je spomnil Stanislav Ficko 
in dodal, da hranitelj takrat 
še malo ni pomislil na tve-
ganje, ki ga je prevzel.

Zbrane krajane in goste je 
pozdravila poslanka Držav-
nega zbora RS Mateja Udovč 
in opozorila na pogumen 
boj za našo samostojno dr-
žavo in jezik. Domačinu Ja-
nezu Pleši se je za pogum 
zahvalil tudi predsednik 
Krajevne skupnosti Struže-
vo Tomaž Sajovic. »Po pra-
vici povedano – Struževča-
ni nismo vedeli, da se je tu-
kaj hranilo orožje. Hvala, da 
ste obeležje postavili ravno 
na vhodu v vas, da se bomo 
tega vedno spomnili,« je po-
udaril Tomaž Sajovic, za pri-
jeten kulturni program pa 
so poskrbeli člani Kvarteta 
trobil Policijskega orkestra 
in Ženski učiteljski pevski 
zbor Osnovne šole dr. Fran-
ceta Prešerna Kranj.

Orožje so skrivali tudi v Struževem
Od minulega četrtka je spominska plošča tudi na domačiji Janeza Pleše v Struževem, kjer je bilo tajno 
skladišče orožja vojnih enot milice. 

Spominsko ploščo v Struževem sta v družbi Mateje Udovč 
in Janeza Pleše odkrila Tomaž Sajovic in Stanislav Ficko. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Varuh človeko-
vih pravic Peter Svetina je 
včeraj dopoldne obiskal 
Varstveno-delovni center 
Kranj, nato pa si je ogledal 
tudi prostore Centra za ose-
be s pridobljeno možgan-
sko poškodbo Korak. »V 
okviru obiskov po Sloveni-
ji smo si danes ogledali dve 
kranjski ustanovi, zanima-
lo pa nas je predvsem, kako 
skrbijo za tiste, ki so vanju 
vključeni, in seveda tudi, 
kako spoštujejo njihove pra-
vice. Zjutraj smo se najprej 
seznanili z delom v eno-
tah Varstveno-delovnega 
centra, kjer nas je zanima-
lo zlasti, kako prihajajo na 
delo, pa tudi, ali so zadovolj-
ni z bivanjem in počutjem. 
Nato smo si ogledali Center 
Korak, tu pa nas je zanimalo 
predvsem, kakšno je delo z 
osebami, ki okrevajo po mo-
žganskih poškodbah. Nekaj 
podobnih institucij smo v 
zadnjem času že obiskali, 
danes pa smo znova dobi-
li potrditev, da ti ljudje res-
nično ne sodijo v klasične 
varstveno-delovne centre, 
ampak potrebujejo drugač-
no storitev,« je namen obi-
ska v Kranju razložil varuh 
človekovih pravic Peter Sve-
tina, ki je bil z videnim zelo 
zadovoljen. 

»Po pogovorih z uporab-
niki ter strokovnimi delav-
ci obeh institucij lahko re-
čem, da smo z videnim za-
dovoljni. Uporabniki so po-
vedali, da imajo možnost iz-
raziti svoje želje in da so v 
veliki meri tudi upoštevane. 
Nihče ni omenil česa, kar bi 
nakazovalo na kršenje nji-
hovih pravic. Ponovno pa 
želim poudariti, da drža-
va mora vzpostaviti mrežo 
centrov za osebe po prido-
bljeni možganski poškodbi, 
saj v večini države nimajo 

možnosti za storitve, ki bi 
bile zanje primerne. V Kra-
nju možnost teh storitev je, 
dejstvo pa je, da so čakal-
ne vrste zelo dolge, zato se 
vključujejo v druge insti-
tucije, kjer pa nimajo toli-
ko primerne pomoči ozi-
roma storitev. Zato bomo o 
tem obvestili tako ministr-
stvo za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnos-
ti kot ministrstvo za zdravje 
ter jih seznanili s konkret-
nimi težavami,« je tudi po-
vedal Peter Svetina.

»V zadnjem času sem že 
večkrat povedala, da v krat-
kem pričakujemo razpis 
za širitev koncesije. Kon-
cesijski akt je bil že izdan. 
S tem bomo lahko vključi-
li nove uporabnike. Trenu-
tno imamo namreč trideset 
uporabnikov, želimo pa si 
vsaj še dvajset novih mest. 
Na čakalni listi je okoli tri-
deset takšnih, ki si želijo 
našo storitev, žal pa jih je 
kar nekaj v času, ko so ča-
kali na vstop k nam, tudi 
že umrlo ali so našli dru-
ge rešitve. Stanje je že ne-
kaj časa nevzdržno, neka-
teri na storitve čakajo več 
let,« je pojasnila direktori-
ca Centra Korak Mateja Ko-
rošec, ki si v skrbi za osebe 
po pridobljeni možganski 
poškodbi želi tudi več po-
vezovanja.

»Pomembno se nam zdi, 
da bi naš koncept, ki je stro-
kovno utemeljen in temelji 
na potrebah uporabnikov, 
šel v mrežo povezovanj po 
vsej državi. Pri tem bo tre-
ba zagotoviti tudi boljše po-
vezovanje med pristojni-
ma ministrstvoma, saj naši 
uporabniki, poleg psihoso-
cialne rehabilitacije potre-
bujejo tudi zdravstvene sto-
ritve,« je ob obisku varuha 
človekovih pravic tudi po-
udarila direktorica Centra 
Korak Mateja Korošec.

Med čakanjem v vrsti 
marsikdo tudi umre
V kranjskem Centru Korak uspešno pomagajo pri rehabilitaciji oseb s pridobljeno možgansko 
poškodbo, žal pa že dlje časa ugotavljajo, da marsikdo, ki čaka na pomoč, te nikoli ne dočaka.

V Centru Korak sta direktorica Mateja Korošec in varuh 
človekovih pravic Peter Svetina opozorila na sodelovanje pri 
skrbi za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. 
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Čeprav so temperature 
zunaj še vedno prijetne 
in nas sonce še dodatno 

pogreje, se je kurilna sezona v 
večini domov že začela in jih 
dodatno ogrevamo vsaj v sve-
žih jutrih in hladnih večerih. 
Žal se tudi letos že dogaja, 
da ob nastopu kurilne sezone 
prebiramo tudi novice o dim-
niških požarih in zastrupitvah 
z ogljikovim monoksidom. 

Pravilno in učinkovito 
obratovanje kurilnih, dimo-
vodnih in prezračevalnih 
naprav zagotavlja požarno 
in zdravstveno varnost, hkrati 
pa na ta način pri ogrevanju 
tudi privarčujemo in manj 
obremenjujemo okolje, so 
pred dnevi že tradicionalno 
opozorili dimnikarji. Začetek 
kurilne sezone je zato skrajni 
čas, da poskrbimo za pravilno 
in nemoteno delovanje svojih 
kurilnih naprav ter čiščenje 
dimnikov in prezračevalnih 
naprav. To je zlasti pomembno 
za kurilne naprave, ki so čez 
poletje mirovale in bodo tako v 
teh dneh po več kot polletnem 
premoru postopoma spet preš-
le v polno obratovanje. V teh 
primerih je priporočljivo, da 
sistem pregledata tako dimni-
kar kot serviser peči. Tistim, ki 
svoje peči, dimnike in zračni-
ke redno vzdržujejo in jih upo-
rabljajo tudi poleti, pa pred 
kurilno sezono praviloma ni 
treba posegati po posebnih do-
datnih ukrepih. 

Zgornja priporočila di-
mnikarjev so že stalnica pred 

vsako kurilno sezono. Letos 
pa so v sekciji dimnikarjev pri 
Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije še posebej poudarili 
drug problem. Namreč, da je 
za nepravilno vgrajeno peč ali 
peč, ki ne dosega emisij, odgo-
voren potrošnik, kar je seveda 
popoln nesmisel. Po isti logiki 
bi torej moral tudi za skrite 
napake na novem avtomobilu 
odgovarjati kupec in ne proi-
zvajalec. 

Seveda je vsak dolžan, da 
pred zagonom nove kurilne 
naprave zanjo dimnikarju 
omogoči prvi pregled, ki ob 
ugotovitvi morebitne napa-
ke na napravi nanjo opozori 
lastnika in mu naloži njeno 
odpravo. A dimnikarji ob tem 
protestirajo, ker naj bi upo-
rabnika neustrezne naprave, 
čeprav jo je nepravilno vgradil 
nekdo tretji, tudi prijavili in-
špekcijski službi. Država ne 
more nestrokovnih ravnanj 
na terenu reševati na način, 
da dimnikarje sili na lastne 
stroške prijavljati svoje stranke 
inšpekciji, ki jih potem denar-
no kaznuje, po drugi strani pa 
ne uvede strokovnega nadzora 
nad nestrokovnimi monterji 
in dimnikarji, poudarjajo v di-
mnikarski sekciji. Si predstav-
ljate, da bi na podoben način 
iz razvpite afere Dieselgate 
goljufivi Volkswagen izšel 
brez posledic? Niti v sanjah. 
In tudi ni. Zakaj torej takšni 
odpustki za nestrokovne mon-
terje in tudi dimnikarje, ki na-
pako spregledajo?

Topel dom naj bo tudi varen

KOMENTAR
Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – V skupnih kotlov-
nicah za daljinsko ogreva-
nje stanovanjskih in drugih 
objektov se je kurilna sezona 
že začela. Praviloma se ogre-
valna sezona začne ob izpol-
njenem pogoju, da je zuna-
nja temperatura tri dni za-
pored ob 21. uri pod 12 sto-
pinjami, kar se je na Gorenj-
skem po večini zgodilo ko-
nec septembra in v prvih ok-
tobrskih dneh, a ponekod so 
se uporabniki sami odločili 
za nekajdnevni zamik. 

Tudi v kranjskem Dom-
planu, ki skupno upravlja 73 
kotlovnic, iz katerih se ogre-
va preko sedem tisoč gospo-
dinjstev, poslovnih prosto-
rov, šol in vrtcev na obmo-
čju občin Kranj, Tržič, Ško-
fja Loka, Radovljica, Naklo, 
Šenčur, Cerklje, Komenda, 
Mengeš in Domžale, so raz-
ložili, da so v večini primerov 
z ogrevanjem pričeli med 2. 
in 4. oktobrom, nekaj kotlov-
nic pa so na željo uporabni-
kov ogrevanja zagnali šele 
prejšnji teden. Ob tem so po-
jasnili, da obračun stroškov 
ogrevanja ostaja nespreme-
njen in poteka skladno s Pra-
vilnikom o načinu delitve in 
obračunu stroškov za toplo-
to v stanovanjskih in drugih 
stavbah z več posameznimi 
deli, ki je bil zadnjič spreme-
njen v letu 2016. Največji de-
lež stroškov ogrevanja pred-
stavlja energent, v večini ko-
tlovnic, ki jih upravljajo, je 
to zemeljski plin. »Stroški 

ogrevanja sledijo spremem-
bi cene energenta, ki je v le-
tošnji kurilni sezoni trenu-
tno nekoliko nižji glede na 
lansko kurilno sezono. Seve-
da pa je strošek posamezne-
ga odjemalca odvisen tudi 
od njegove porabe,« so nam 
pojasnili. V nekaj manjših 
kotlovnicah pod upravlja-
njem Domplana se sicer še 
uporablja kurilno olje, ki pa 
se ob prenovah kotlovnic na-
domešča z zemeljskim pli-
nom, so še povedali. 

Na Jesenicah se je ogre-
valna sezona uradno zače-
la s 1. oktobrom, so razlo-
žili v tamkajšnjem podje-
tju Enos Ote, ki kot distri-
buter toplote v Občini Jese-
nice oskrbuje skupno 4100 
stanovanj in 180 poslovnih 
prostorov oziroma ogreva 

skupaj približno 340 tisoč 
kvadratnih metrov površin. 
»Sprememb pri obračuna-
vanju stroškov za ogrevanje 
na Jesenicah ne bo, pa tudi 
drugod jih ne bi smelo biti,« 
so dejali. Tudi na Jesenicah 
se večinoma ogrevajo na ze-
meljski plin. 

V Škofji Loki se iz central-
nih kotlovnic, vse so na ze-
meljski plin, ogreva 55 objek-
tov v sedmih soseskah oziro-
ma skupno 1.380 stanovanj, 
njihovi radiatorji pa so bili 
prvič topli že 25. septembra, 
so pojasnili v škofjeloškem 
podjetju za upravljanje ne-
premičnin SPO. Tudi pri 
njih pri obračunu stroškov 
ogrevanja ni sprememb, 
pričakujejo pa, da se bodo ti 
zmanjšali v stavbah, na ka-
terih so izvedli investicije v 

toplotni ovoj. »Glede na iz-
kušnje iz preteklih kuril-
nih sezon pričakujemo v teh 
stavbah za vsaj 20 odstotkov 
manjšo porabo toplote«, so 
poudarili. 

V Železnikih pa odjemal-
ci sami določajo pričetek 
ogrevanja, so nam odgovo-
rili v Toplarni Železniki, 
ki obratuje in oskrbuje di-
stribucijsko omrežje z da-
ljinsko toploto preko cele-
ga leta. Izven kurilne sezo-
ne namreč oskrbujejo odje-
malce, teh je približno 650 
v stanovanjskih, poslovnih 
in industrijskih objektih, z 
energijo za pripravo sanitar-
ne vode. »Sprememb obra-
čuna ni, cena ostaja nespre-
menjena,« še zagotavljajo. V 
Železnikih se sicer daljinsko 
ogrevajo na lesno biomaso. 

Nekateri počakali teden dni
Obračun stroškov daljinskega ogrevanja ostaja enak kot v preteklih letih. Skupne kotlovnice večinoma 
delujejo na zemeljski plin, ki je trenutno celo nekoliko cenejši kot lani. 

Ogrevalna sezona se je letos uradno začela v prvih dneh oktobra, a so se ponekod na željo 
uporabnikov radiatorji prvič ogreli šele prejšnji teden. / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Uprava za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je v okviru redne-
ga letnega vzorčenja izva-
jala letos poleti nadzor nad 
uporabo aditivov iz skupi-
ne sulfitov »žveplov dioksid 
– sulfiti«, ki jih v mesu in 
v mesnih pripravkih ni do-
voljeno uporabljati in poleg 
tega sodijo še med alerge-
ne. Ker so inšpektorji takrat 
v treh mesnicah oziroma tr-
govinah ugotovili uporabo 
nedovoljenega aditiva, je 
uprava med 13. in 20. sep-
tembrom izvedla poseb-
ni uradni nadzor, s kate-
rim je želela ugotoviti, ali je 
uporabe tovrstnih aditivov, 
ki preprečujejo oksidacijo 

mesnega pripravka, praksa 
tudi v drugih mesnicah. V 
osmih trgovskih verigah, 
v 22 mesnicah in v 17 go-
stinskih obratih je odvze-
la skupno 34 vzorcev mes-
nih pripravkov – čevapči-
čev, pleskavic in pečenic. 
Pri pregledu je med dru-
gim preverjala recepturo za 
maso, iz katere pripravljajo 
mesne pripravke, rezultate 
notranjih kontrol nad izde-
lavo tovrstnih pripravkov, 
uporabo začimb in aditivov 
ter rok uporabe izdelkov. 
Uporabo sulfita je odkrila v 
enem vzorcu, poleg tega pa 
so med drugim ugotovili, da 
v vseh pregledanih obratih 
nimajo receptur za pripra-
vo mesnih izdelkov, da le 
redki izvajajo vzorčenje na 

prisotnost sulfitov v mes-
nih pripravkih in da v no-
beni od trgovskih verig in 
mesnic ne izvajajo usposa-
bljanja glede priprave mle-
tega mesa in mesnih izdel-
kov ter uporabe aditivov. 

Uprava za varno hrano, ve-
terinarstvo in varstvo rastlin 
je javnosti razkrila imena 
kršiteljev, ki jih je odkrila 
med rednim in izrednim 
nadzorom. To so Tuševa 
poslovalnica supermarketa 
v Grosupljem, Mercatorje-
va mesnica v hipermarketu 
Primskovo v Kranju, Merca-
torjev hipermarket v Celju 
in Tušev supermarket v Les-
cah, v Poslovalnici Interspa-
ra v City Parku v Ljubljani pa 
je zaposleni med inšpekcij-
skim pregledom priznal, da 

so pri pripravi mesnih pri-
pravkov uporabljali nedovo-
ljeni aditiv, zato inšpekcija 
vzorca ni odvzela. Prepoved 
prodaje in prometa z mesni-
mi pripravki so izrekli Mer-
catorjevemu hipermarke-
tu v Celju, prepoved je ve-
ljala od 11. septembra do 3. 
oktobra. Proti vsem kršite-
ljem so uvedli prekrškovni 
postopek.

Inšpekcija je nedovoljeno 
uporabo aditivov pri izdela-
vi mletega mesa in mesnih 
pripravkov ugotovila pred-
vsem v mesnicah, ki so del 
večjih trgovskih verig, pri 
tem pa ocenjuje, da ni šlo za 
sistematično načrtno doda-
janje aditiva, ampak za pri-
mere nepoštene prakse ozi-
roma za prakso posamezni-
kov, ki je notranji nadzor ni 
prepoznal. »Aktivnosti in-
špekcije so namenjene va-
rovanju zdravja potrošnikov 
in zaščiti interesov potrošni-
kov,« poudarjajo v upravi za 
varno hrano in dodajajo, da 
bodo takšne nadzore nada-
ljevali tudi v prihodnje.

Aditivi v mesnih pripravkih
Inšpekcija je med rednim in izrednim nadzorom preverjala prisotnost 
nedovoljenega aditiva sulfita v mesnih pripravkih. Ugotovila ga je tudi v dveh 
gorenjskih trgovinah.
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Bled – Ribiška družina Bled 
se zadnje čase sooča z ob-
tožbami, da krmljenje rib 
bistveno vpliva na slabša-
nje stanja Blejskega jeze-
ra. Glavni problem naj bi 
povzročal fosfor, ki je v krmi 
boili, a kot zatrjujejo ugled-
ni strokovnjaki različnih 
področij, je ta vpliv nezna-
ten. Predsednik RD Bled 
Samo Novak je pojasnil, da 
je pred desetletjem usluž-
benka Agencije Republike 
Slovenije za okolje Špela Re-
mec Rekar napravila meri-
tve in jim s končnimi rezul-
tati naprtila, da njihova ak-
tivnost povzroča vsebnost 
330 kilogramov fosforja v 
celotni bilanci sedemsto ki-
logramov na Blejskem jeze-
ru, kar je po njihovem mne-
nju absolutno pretiravanje. 

Kasneje so tudi sami opra-
vili raziskave in spoznali, da 
je dejanska vrednost dvajset-
krat manjša. Obenem jim je 
Remec Rekarjeva v letu raz-
iskave pripisala 4500 ribo-
lovnih dni, a so ugotovili, da 
so jih zabeležili 873. »V de-
setletju se je število dni dvig-
nilo na dva tisoč, lani smo jih 
imeli 1969,« je dodal Novak. 
Rezultate analiz in izkušnje 
z drugih delov Evrope je na 
predavanju podrobneje po-
jasnil član upravnega odbo-
ra RD Bled Krištof Cuder-
man, Gorazd Pretnar pa je 
razložil vpliv krmljenja rib 
na vodni ekosistem. 

V skladu z zakonodajo ri-
bič lahko dnevno porabi za 
krmljenje največ pet kilo-
gramov hrane. Krmljenje je 
smiselno le v toplih mese-
cih, od maja do septembra. 
Ko je voda hladna, se ribe na-
mreč hranijo manj. Na pod-
lagi teh podatkov v RD Bled 
ocenjujejo, da ribiči letno v 
jezero skupaj zmečejo de-
set ton krme. »Strokovnja-
ki dokazujejo, da ribe vnese-
no hrano v večini pojedo in 
jo prebavijo. Odstotek izlo-
čenega fosforja je tako zane-
marljiv, da nikakor ne more 
kvarno vplivati na ekosis-
tem,« je poudaril Novak, ki 
meni, da vzrok onesnaže-
nosti in cvetenja jezera tiči 
v nedelovanju odvajanja fos-
forja s pomočjo natege, ki jo 
je predstavil Mitja Rismal, 

ter neurejeni kanalizaciji, o 
kateri je spregovoril Franc 
Maleiner.

RD Bled je zaradi boljše-
ga nadzora in reda ob jeze-
ru uvedla dodatne ukrepe in 
omejitve. Od leta 2017 dalje 
je v mesecu juliju in avgustu 
omejila prodajo dovolilnic 
na največ deset na dan. Ribo-
lovno dovolilnico je podraži-
la na najvišjo možno vred-
nost po koncesijski pogod-
bi in sedaj znaša 57 evrov na 
dan, poleg tega je ukinila tri-
dnevne dovolilnice. V ribo-
lovno dovolilnico so bile vne-
sene prepovedi, ki ribičem 
zapovedujejo kulturno ve-
denje ob vodi. »Zaradi ome-
jitev smo pod velikimi priti-
ski hotelov in kampa, ki nam 
očitajo, da njihovi gostje ne 
morejo kupiti dovolilnic. 

Pripisujejo nam le težnjo po 
dobičku in zaslužku, a v res-
nici z omenjenimi ukrepi 
delamo proti sebi in v zašči-
to naravnega okolja ter Ble-
da,« je dejal Novak.

Predsednik Ribiške zveze 
Slovenije Miroslav Žaberl, 
ki je na predavanju pojas-
nil pravno podlago za izvaja-
nje ribiškega upravljanja, je 
v imenu ribičev zatrdil, da z 
vnašanjem hranil vode jeze-
ra ne onesnažujejo v tolikšni 
meri, da bi to kvarno vpliva-
lo na same vodotoke. »Nik-
jer v Sloveniji ribiči nimajo 
podobnih problemov, kot jih 
imajo tu, na Bledu. Obtožbe 
mi niso jasne, saj je RD Bled 
ena izmed vzornejših dru-
žin, ki dejansko lepo gospo-
dari v skladu z ribiško eti-
ko,« je poudaril Žaberl. 

So ribiči glavni onesnaževalci
Ribiška družina (RD) Bled je pred nedavnim pripravila predavanje, s katerim je želela širšo javnost 
seznaniti z dejanskim vplivom, ki ga ima krmljenje rib na stanje Blejskega jezera.

Strokovnjaki Franc Maleiner, Mitja Rismal, Miroslav Žaberl, Krištof Cuderman, Gorazd 
Pretnar in Samo Novak opozarjajo, da ribiči s krmljenjem rib bistveno ne vplivajo na stanje 
Blejskega jezera. / Foto: Primož PičulinStrokovnjaki zatrjujejo, 

da je vpliv, ki ga ima 
krmljenje rib na stanje 
Blejskega jezera, 
neznaten. 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Skupno so vsi prihod-
ki Komunale Tržič lani zna-
šali nekaj čez 4,2 milijona 
evrov, kar je sedem odstot-
kov več kot leto poprej, ven-
dar so bili višji tudi skup-
ni stroški in odhodki, ki so 
znašali dobrih 4,3 milijo-
na evrov, poleg tega je bilo 
za več kot pol milijona stro-
škov in odhodkov pokritih iz 
rezervacij za zapiranje odla-
gališča Kovor. Izid je bil gle-
de na leto 2017 sicer za 22 
odstotkov boljši, še vedno pa 

negativen. Javno podjetje, ki 
je v stoodstotni lasti Občine 
Tržič, je lani poslovalo z iz-
gubo dobrih 64 tisoč evrov, a 
je cilj poslovati brez izgube, 
je poudaril direktor Komu-
nale Tržič Primož Bajželj. 
Razlogi za izgubo, kot so po-
jasnili v podjetju, so v pove-
čanju stroškov vzdrževanja 
cest, vozil in opreme, saj so 
izvedli kar nekaj večjih izre-
dnih popravil oziroma gene-
ralnih obnov. Negativni izid 
beležijo tudi na področju ob-
delave in odlaganja odpad-
kov, saj so se pogoji obdelave 

in odlaganja spremenili, 
cene pa ostale nespremenje-
ne od prvega januarja 2016, 
zato bo slej ko prej moralo 
priti do povišanja cen, je na-
povedal Bajželj. Dodal je, da 
bo približno tretjini zaposle-
nih skladno z novelo zakona 
o minimalni plači treba zvi-
šati plače in tudi ta strošek 
bo treba ovrednotiti. Župan 
Borut Sajovic je pojasnil, da 
mora cena položnic pokriva-
ti stroške, ki jih povzročijo 
občani in o dodatnem sub-
vencioniranju niso razmiš-
ljali na občini. Svetnik Janez 

Bogataj je menil, da bi se ve-
liko dalo narediti oziroma 
prihraniti z nadzorom pora-
be, tako tehtanja odpadkov 
že na izvoru kot vgradnje 
števcev za porabo vode. Di-
rektor Bajželj je pojasnil, da 
bi bilo tehtanje odpadkov na 
izvoru precej zahtevno, in ta-
kih primerov ne pozna, je pa 
zagotovil, da bodo s prihod-
njim letom povečali nadzor 
pretoka in sledljivosti od-
padkov, ki jih pripeljejo ob-
čani in podjetja in da bo vse-
bino odloka iz leta 2016 tre-
ba na novo ovrednotiti. 

Cilj je poslovati brez izgube
Vodstvo Komunale Tržič je občinskim svetnikom predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2018.

Mateja Rant

Bled – Na Bledu v zadnjih 
nekaj letih veliko pozornosti 
namenjajo ureditvi prome-
ta, prizadevajo pa si tudi za 
spremembo potovalnih na-
vad občanov in obiskovalcev. 
»Obiskovalci na Bled skoraj 
ne znajo drugače kot z av-
tomobilom. Na novi sple-
tni strani pa je odslej mo-
goče najti vse informacije 
o tem, kako trajnostno priti 
na Bled in se po Bledu tudi 
trajnostno premikati,« je ob 
predstavitvi nove platforme 
poudarila Romana Purkart 
iz Turizma Bled.

Platforma Bled Green 
Ways, dostopna na spletni 
strani map.e-bled.si, v slo-
venskem in angleškem jezi-
ku povzema ključne infor-
macije o dostopnosti Ble-
da z vlakom, avtobusom, le-
talom in avtom, je razloži-
la višja svetovalka za regi-
onalno sodelovanje in go-
spodarski razvoj na Obči-
ni Bled Bojana Lukan. Pri 
tem tako obiskovalce kot 
domačine spodbujajo, da 
v čim večji meri parkirajo 
na označenih parkiriščih 
ob severni razbremenilni 
cesti in se potem po Bledu 

odpravijo peš oziroma iz-
koristijo možnosti vožnje z 
avtobusi, s turističnim vlak-
cem, kočijo in pletnami ozi-
roma si izposodijo kolo ali 
čoln. »Avtomobil je namreč 
še vedno prepogosta izbira 
mobilnosti in obiskovalci so 
velikokrat zmedeni, ker ne 
vedo, kje parkirati, s tem pa 
še dodatno povzročajo gne-
čo na cesti,« je opozorila Bo-
jana Lukan. Na spletni stra-
ni so objavljene lokacije av-
tobusnih postajališč, vsto-
pno-izstopnih mest za plov-
bo s pletno, postajališča tu-
rističnega vlakca in fijakar-
jev, pa tudi vozni redi, ce-
niki, pravila plovbe po Blej-
skem jezeru ter kontakti ta-
ksistov in izposojevalnice 
avtomobilov. Najti je mogo-
če tudi podrobnejše infor-
macije o parkiranju, ozna-
čena so parkirišča za avto-
dome in avtobuse ter loka-
cije polnilnih postaj za ele-
ktrična vozila. Interaktivni 
zemljevid pa prikazuje na-
črtovane zapore cest in že-
leznice, spremenjen režim 
plovbe po Blejskem jezeru v 
času večjih prireditev ter za-
sedenost posameznih par-
kirišč, je še pojasnila Boja-
na Lukan.

Na Bled ne samo 
z avtomobilom
V času evropskega tedna mobilnosti so na Bledu 
zagnali platformo trajnostne mobilnosti, ki so jo 
poimenovali Bled Green Ways in je dostopna na 
spletni strani map.e-bled.si.

Škofja Loka – Oktober je mesec požarne varnosti, osrednja 
tema je letos požarna varnost v večstanovanjskih objektih. Ob 
tej priložnosti Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka vabi 
na dan odprtih vrat, in sicer v soboto, 19. oktobra, od 10. do 
14. ure v prostorih PGD na naslovu Studenec 5. 

Gasilci odpirajo vrata
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Kranj – »Mestna občina 
Kranj je v vrhu občin, ki us-
pešno črpamo kohezijska 
sredstva. Ker se aktualna fi-
nančna perspektiva poča-
si izteka, smo projektom, s 
katerimi bi lahko črpali ta 
sredstva, tudi v zadnjem ob-
dobju namenili veliko po-
zornosti. Tako imamo nekaj 
projektov, ki se že izvajajo, 
še več pa je takšnih, za katere 
računamo, da bomo uspeš-
ni na razpisih,« je ob petkovi 
predstavitvi poudaril kranj-
ski župan Matjaž Rakovec in 

pojasnil, da gre za kar 57 mi-
lijonov evrov projektov, za 
katere občina računa na 33 
milijonov evrov nepovratnih 
sredstev, 24 milijonov evrov 
pa naj bi jim namenili iz ob-
činskega proračuna. »Seve-
da to ne bo v enem letu, am-
pak računamo, da v prihod-
njih štirih letih,« je pojasnil 
župan Rakovec in opozoril 
na številne projekte na po-
dročju trajnostne mobilno-
sti. »Zelo radi bi, da se tudi 
prebivalci sosednjih občin v 
Kranj pripeljejo s kolesom 
ali javnim prevozom, zato 

delamo tudi skupaj z župani 
okoliških občin,« je tudi po-
vedal Matjaž Rakovec.

Trenutno že poteka grad-
nja kolesarskih povezav in 
centra trajnostne mobilno-
sti v vrednost 2,2 milijona 
evrov s sofinanciranjem v 
višini 1,3 milijona evrov, v 
pripravi pa so projekti še za 
2,6 milijona evrov nepovra-
tnih sredstev. Načrtujejo na-
mreč nove kolesarske pove-
zave in pešpoti, med njimi 
tudi povezavo za kolesar-
je in pešce Planina–Hrastje 
z nadhodom čez hitro ces-
to. Prav tako naj bi na Zla-
tem polju zgradili parkirišče 

po sistemu parkiraj in pelji, 
s čimer bi mesto razbreme-
nili avtomobilov. Med načr-
tovanimi projekti je tudi iz-
gradnja infrastrukture in 
ceste do nove Poslovne cone 
Hrastje.

Trenutno uspešno pote-
ka izvajanje projekta Gor-
ki 2, kar nekaj projektov pa 
je tudi glede ureditev pro-
storov šol in vrtcev. Med-
tem ko dozidava in rekon-
strukcija PŠ Center že po-
teka, pa so na novo začeli 
projekt telovadnice in ure-
ditev OŠ Staneta Žagarja. 
Kot je znano, je prejšnji žu-
pan Boštjan Trilar že sklenil 

javno-zasebno partnerstvo, 
vendar tisti projekt še nima 
gradbenega dovoljenja. 
Zato župan Rakovec upa 
na sporazumno prekinitev 
pogodbe in izvedbo novega 
projekta.

Zelo težko nov vrtec čaka-
jo tudi v Bitnjah. »Pričaku-
jemo, da bomo drugo leto 
dobili vso potrebno doku-
mentacijo in da se bo grad-
nja lahko čim prej začela,« je 
povedal župan Matjaž Rako-
vec ter predstavil še nekate-
re načrtovane projekte, med 
njimi tudi možnost za ures-
ničitev začasne namestitve 
za starejše. 

V Kranju načrtov ne manjka
Na Mestni občini Kranj pripravljajo vrsto projektov, ki bi jih s pomočjo nepovratnih evropskih in 
državnih sredstev lahko uresničili v prihodnjih letih. 

V okviru projekta Gorki 2 poteka gradnja komunalnega omrežja v aglomeraciji Britof - 
Predoslje, minuli konec tedna pa so asfaltirali križišče v Britofu. / Foto: Gorazd Kavčič

Trenutno je sredstev, s 
katerimi se projekti že 
sofinancirajo in so v teku, 
za 17,5 milijona evrov.

Hranilnik energije na 
Jesenicah bo imel moč 
12,6 megavatov (največji 
na svetu, ki je v Avstraliji, 
ima moč sto megavatov, v 
Evropi je podoben sistem 
že postavljen v Belgiji). 
Stoji na zemljišču ob pod-
jetju SIJ Acroni na prib-

ližno osemsto kvadratnih 
metrov veliki parceli, gre 
za nekaj enostavnih objek-
tov oziroma baterij, viso-
kih le malo več kot dva me-
tra. Kot posebej poudar-
ja Bernard, gre za okolju 
povsem neškodljivo dejav-
nost, baterije so okoljsko 
nevtralne.

»Naprava sama po sebi je 
enostavna, tehnološki izziv 
pa je, kako narediti, da bo v 
kondiciji ostala deset let in 
več,« je poudaril Bernard in 
pojasnil, da bo v naslednjih 
osmih mesecih v Sloveniji 
postavljen še en baterijski 
sistem, podjetje NGEN pa 
svoj poslovni model sicer 
prodaja tudi v tujino in ci-
lja na širši evropski trg.

Na slovesnosti ob ura-
dnem zagonu sistema ko-
nec prejšnjega tedna je bil 
prisoten tudi soinvestitor 
Damian Merlak, ki je po-
leg Bernarda lastnik podje-
tja. Pojasnil je, da se je za 
investicijo odločil, ker je v 
njej videl poslovno prilož-
nost in ker so mu všeč nove 
tehnologije. 

»Rad ženem svet naprej, 
mislim, da nam bo edino to 
prineslo boljši svet,« je pove-
dal in poudaril, da so zanj pri 
vsaki investiciji pomembni 
ne le prava ideja, ampak pred-
vsem pravi ljudje, tako poslov-
ni partnerji kot zaposleni.

Sicer novih naložbenih 
podvigov v Sloveniji Merlak 
trenutno ne načrtuje. Kot je 
povedal, pa je zanj Sloveni-
ja kljub relativni majhnosti 
zelo dobra destinacija za in-
vesticije, saj jo odlično poz-
na in v njej zato tudi laž-
je najde primerne poslovne 
partnerje. »Specifika Slove-
nije je majhnost, vendar to, 
da vsak vsakogar pozna, ni 
le slabost, ampak tudi pred-
nost,« je prepričan Merlak.

Prvi hranilnik 
električne energije
31. stran

Hranilnik električne energije se bo uporabljal 
za uravnavanje frekvence slovenskega oziroma 
evropskega elektroenergetskega sistema, 
zmanjševanje neizravnanosti bilančnih skupin 
ter kot prožnostna podpora drugim udeležencem 
elektroenergetskega trga, predvsem večjim 
porabnikom električne energije, pojasnjujejo v 
podjetju NGEN.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občinski svet v Šen-
čurju je potrdil rebalans le-
tošnjega proračuna. Največje 
odstopanje nastaja pri dveh 
načrtovanih projektih: opre-
mljanju stavbnih zemljišč, 
kjer je na območju okoli Go-
stilne Ančka predvideno, da 
bo občina zgradila potrebno 
komunalno infrastrukturo 
za načrtovano gradnjo eno- in 
dvostanovanjskih hiš. Zara-
di težav z vpisom lastninske 
pravice je bila izvedba odlo-
žena, zdaj pa stvari urejajo in 
že pripravljajo vlogo za grad-
beno dovoljenje. Če bodo po-
godbe sklenjene, bodo lah-
ko območje začeli komu-
nalno opremljati prihodnje 
leto. Druga večja spremem-
ba zadeva namakalni sistem, 
za kar niso pridobili druge-
ga gradbenega dovoljenja. 

Skupno gradbeno dovoljenje 
izdaja ministrstvo za okolje 
in prostor, potekajo pa pogo-
vori, da ga pridobijo do kon-
ca leta. S tem se bodo lahko 
prijavili na razpis za evropska 
sredstva. Kot pravi župan Ci-
ril Kozjek, naj bi dobili sedem 
tisoč evrov na hektar za nama-
kanje, kar bi pokrilo celotno 
investicijo. Občina je v pro-
jekte že vložila dobrih dvesto 
tisoč evrov, ki jih bodo vključi-
li v gradnjo namakalnega sis-
tema. Ostali večji zneski za-
devajo vzdrževanje lokalnih 
cest, so se povečali pri prep-
lastitvi cest, kjer so denimo 
gradili optično in plinovodno 
omrežje. Del denarja za ure-
ditev cest sicer pokrijejo in-
vestitorji v to opremo, razliko 
pa mora občina. Spremembe 
so tudi pri naložbi v Blagne-
čo hišo. Močno pa so posko-
čili stroški dokumentacije za 

gradbeno dovoljenje za špor-
tni park v Šenčurju, z dvajset 
na devetdeset tisoč evrov, kar 
je zmotilo več svetnikov in so 
terjali pojasnilo.

Z občinske uprave poja-
snjujejo, da gre za zahteven 
in širok projekt, za katerega 
so svetniki sprejeli občinski 
podrobni prostorski načrt. 
Na razpis za dokumentaci-
jo se je prijavil en sam po-
nudnik, pred tem so že iska-
li ponudnike, a za načrtova-
no vrednost niso dobili no-
benega. Priznavajo, da so 
se pri oceni ušteli, na trgu 
pa potem naleteli na toliko 
višjo ponudbo. S tako veli-
kim objektom doslej tudi 
niso imeli izkušenj. Dodaja-
jo tudi, da projekt predvide-
va tudi legalizacijo na črno 
zgrajenih objektov v okvi-
ru športnega parka, kar mo-
rajo urediti v petih letih, od 

katerih so tri že minila. Po-
leg tega morajo za celovi-
to ureditev športnega par-
ka dokupiti še dodatna zem-
ljišča. Ob tem je župan Koz-
jek še povedal, da si skupaj 
z Mestno občino Kranj pri-
zadevajo dobiti nadomestna 
zemljišča, kjer gradijo v jav-
nem interesu, najpomemb-
nejša pri tem sta športni 
park in dom starejših, kjer 
želijo od sklada kmetijskih 
zemljišč pridobiti zemljišča, 
ki bi jih zamenjali z zaseb-
nimi lastniki. Rebalansu so 
svetniki pritrdili z 11 glasovi 
za, trije so bili proti, verjetno 
ravno zaradi visoke vrednos-
ti projekta za športni park.

V proračunu so predvideli 
tudi za 1,2 milijona evrov za-
dolževanja, vendar pravijo, 
da kredita ne bodo aktivira-
li, če ne bo treba, saj pričaku-
jejo še nekatere druge vire. 

V Šenčurju rebalans proračuna
V občini Šenčur so uravnovesili proračun, v katerem je do največjih odstopanj prišlo zaradi opremljanja 
stavbnih zemljišč, vlaganj v namakalni sistem, svetnike pa je zmotila tudi velika razlika pri projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za športni park. 

Suzana P. Kovačič

Podbrezje – V Pirčevem 
domu na Taboru je v petek 
slovenski veleposlanik v 
Rimu Tomaž Kunstelj moj-
stricam peke Podbreške 
potice podelil posebna pri-
znanja v znak zahvale za 
njeno pripravo Podbreške 
potice kot izvirnega veliko-
nočnega darila Republike 
Slovenije Svetemu sedežu. 

Veleposlanika je pozdravi-
la predsednica Kulturnega 
društva Tabor Podbrezje 
Daca Perne, zatem je vod-
ja projekta Podbreška po-
tica Jernej Jeglič predsta-
vil sam projekt. Srečanje 
so zaključili z druženjem 
in okušanjem Podbreške 
potice, jabolčnega soka, 
sestavin za nadev potice 
(suhe tepke, suhi krhlji ja-
bolk in hrušk). 

Priznanja mojstricam 
peke Podbreške potice

V družbi veleposlanika Tomaža Kunstlja (stoji zadaj) Daca 
Perne, Jernej Jeglič in mojstrice peke Podbreške potice
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Jože Košnjek

Kranj – Na okrašenih vozo-
vih in v spremstvu narodnih 
noš, ob zvokih kranjskega 
pihalnega orkestra in petju 
cerkvenega zbora so v nede-
ljo dopoldne k cerkvi svete-
ga Jožefa na Hujah v Kranju 
pripeljali štiri nove bronaste 
zvonove, ulite v livarni v Žal-
cu. Pred dvigom v zvonik, v 
katerem je bila tudi obnov-
ljena nosilna konstrukcija, 
in po pozdravnih besedah 
dr. Milana Sagadina, je zvo-
nove blagoslovil upokoje-
ni nadškof dr. Anton Stres. 
Njemu je tudi pripadla čast, 
da je pred dvigom z lesenim 
kladivom prvi udaril po zvo-
novih, za njim pa so to sto-
rili kranjski župnik dr. An-
drej Naglič, botri Jernej in 
Gašper Krč, Nada Bitenc in 
Blaž Bunič, Pavel in Boštjan 
Jalen ter botra Prešernovega 
zvona kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec in pesnik dr. 
France Prešeren, v katerega 
vlogo se je tudi tokrat vživel 
Bojan Bešter. Eden od novih 
zvonov na Hujah se namreč 
imenuje tudi po našem veli-
kem pesniku. Zvonovi, pos-
večeni svetemu Jožefu, Pre-
šernu, Sveti družini in svete-
mu Kancijanu, so težki 740, 

530, 402 in 222 kilogramov. 
Na Hujah imajo od nede-
lje naprej na zvoniku tudi 
uro, ki bo, kot je dejal dr. Mi-
lan Sagadin, sporočala, »da 
je čas omejen in dragocen, 

razdeljen med delo in poči-
tek, praznovanje in molitev, 
veselje in žalovanje, da naj v 
času, ki nam je na voljo, vla-
da red, ki ohranja posame-
znika in skupnost«. 

Svečanost na Hujah je bila 
tudi sklepno dejanje zahtev-
ne obnove zvonov in zvo-
njenja v celotni kranjski žu-
pniji, v kateri so poleg žu-
pnijske cerkve svetega Kan-
cijana in tovarišev mučen-

cev v Kranju še Rožnoven-
ska cerkev Matere Božje, cer-
kev na Pungartu, cerkev sve-
tega Jožefa na Hujah in cer-
kev svetega Ožbolta v Čir-
čah. V vseh zvonikih je bilo 

obnovljena dotrajana lesena 
konstrukcija zvonov. Sanira-
ne so bile stene in oboki zvo-
nikov, na nekaterih zvonovih 
pa so bili nameščeni mehkej-
ši kemblji. Zvonovi so bili po 
nasvetih nadškofijskega ko-
lavdatorja oziroma izveden-
ca za zvonoslovje dr. Matja-
ža Ambrožiča, župnika v Be-
gunjah, tonsko usklajeni, kar 
bo omogočalo tudi za najbolj 
občutljiva ušesa ubrano zvo-
njenje. Skupaj je bilo v petih 
cerkvah nameščenih šest no-
vih zvonov. V vseh zvonikih 
je urejen elektronsko voden 
sistem zvonjenja. 

Nekaj posebnega je zvo-
nik v župnijski cerkvi svete-
ga Kancijana in tovarišev v 
Kranju. V njem je bilo doslej 
šest zvonov štirih genera-
cij oziroma livarjev. Največ-
ji zvon je bil iz leta 1812, peti 
bronasti zvon celo iz leta 
1875. Šesti je bil že nekaj let 

tiho. Pri prenovi so drugi in 
tretji zvon tonsko uskladi-
li, četrtega pa so zamenjali. 
Imeli so srečo. V žalski livar-
ni OMCO so imeli primer-
nega, ki so ga lahko umesti-
li v melodijo zvonov. Zvonik 
so temeljito obnovili in gle-
de na velikost in težo zvonov 
namestili nove hrastove tra-
move velikih dimenzij. Vsi 
zvonovi imajo mehko kova-
ne kemblje, ki omogočajo 
mehkejše udarce. Kranjska 
župnijska cerkev je edina 
Sloveniji, ki ima pet zvonov 
v vrsti. Jeklen zvon bo upora-
bljan kot navček. 

In še novost: kranjski žu-
pnik dr. Andrej Naglič je po-
vedal, da bodo odslej vsako 
soboto ob 16. uri ubrano zvo-
nili vsi zvonovi v petih zvoni-
kih kranjske župnije. Njiho-
vi glasovi bodo usklajeni in 
raznoliki hkrati, takšni, kot 
je naše življenje. 

Ubrana pesem zvonov
Z blagoslovom in dvigom štirih novih zvonov v zvonik cerkve svetega Jožefa na Hujah je bila končana 
obnova zvonov in zvonjenja v petih cerkvah kranjske župnije.

Zvonove je z blagoslovom in udarcem z lesenim kladivom pospremil na pot v zvonik 
upokojeni nadškof dr. Anton Stres. / Foto: Tina Dokl

Nad zvonovi v zvoniku kranjske župnijske cerkve 
svetega Kancijana in tovarišev mučencev je precej 
velik prostor s čudovitim pogledom na Kranj in 
okolico. Zato želi kranjska župnija po zgledu mnogih 
cerkva na tujem urediti zvonik za obiskovalce.

Maja Bertoncelj

Studenčice – V Studenčicah 
v medvoški občini je bilo v 
četrtek popoldan slovesno. 
Uradno so predali namenu 
urejen manjši, tridesetmetr-
ski odsek ceste skozi vas, ki 
je sedaj asfaltiran.

»Letos poleti smo zaklju-
čili rekonstrukcijo ceste v 
Studenčicah. Ta je bila v 
preteklosti asfaltirana, ne-
urejen pa je ostal le maka-
damski del, ki poteka čez 
dvorišče pri Dolinarju. Ve-
seli smo, da smo po dolgih 
letih v sodelovanju z Vaško 
skupnostjo Studenčice in la-
stniki zemljišč dosegli dogo-
vor, ki je omogočil ureditev 

tudi tega krajšega odseka, ki 
je bil na prvem, prioritetnem 
mestu investicij skupnosti. 

Urejeno je bilo odvodnjava-
nje, cesta pa rekonstruirana 
in asfaltirana,« so pojasnili 

na Občini Medvode. Zbra-
ne sta nagovorila župan Ob-
čine Medvode Nejc Smole 
in predsednik sveta Vaške 
skupnosti Studenčice Tadej 
Mrak. Slednji je ob tem po-
udaril: »Celotni projekt traja 
že kar nekaj mandatov, sku-
paj dvajset let. V tem man-
datu smo postavili le piko 
na i. Cesta je dokončana in 
končno v celoti asfaltira-
na, na kar smo ponosni. To 
nam pomeni zelo veliko in je 
velika pridobitev za zgornji 
del naše vasi in tudi za Te-
hovec.« 

Ob zaključku investicije 
je Vaška skupnost Studenči-
ce organizirala tudi srečanje 
vaščanov.

Pomembni metri ceste za Studenčice

Slovesno so prerezali trak in uradno predali namenu še 
manjkajoči asfaltiran del ceste v vasi Studenčice. 
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Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Kamp 
Danica, ki ga upravlja Turi-
stično društvo (TD) Bohinj, 
je letos praznoval tridesetle-
tnico delovanja. Ob tem smo 
se pogovarjali z vodjo stro-
kovnih služb TD Bohinj Mi-
leno Košnik, ki je z letošnjo 
sezono kampa Danica in 
drugih objektov v upravlja-
nju društva zelo zadovoljna. 
»Letošnja sezona je bila zelo 
dobra, v povprečju od 10 do 
15 odstotkov boljša od lan-
ske. V kampu smo zabele-
žili 74 tisoč nočitev, zelo pa 
nas veseli, da so se poveča-
le nočitve v predsezoni in po 
poletni sezoni. Letošnji maj 
je bil deževen in mrzel, si-
cer bi bila tudi v tem mese-
cu večja zasedenost. Beleži-
mo tudi podaljševanje dobe 
bivanja, ki v juliju in avgustu 
že dosega skoraj tri dni, v iz-
vensezonskih mesecih pa je 
nekoliko krajša.«

V kampu so dosegli tudi 
vrsto odmevnih priznanj 
ter želeno četrto zvezdico. 
Kamp je prejel certifikat 
Ecocamping, Slovenia gre-
en accommodation, v okviru 
projekta TZS – Moja dežela 
lepa in gostoljubna, kjer so 
leta 2018 dosegli prvo mesto 

med kampi, so tudi letos 
med nominiranci, rezulta-
ti pa bodo znani novembra. 
Obsežni pa so tudi načrti za 
naprej, med katerimi Košni-
kova omenila gostilno Dani-
ca, ki naj bi dobila povsem 
novo podobo in dodane na-
mestitvene kapacitete. Le-
tošnja novost je tudi Stan – 
hišica za dve osebi z bohinj-
sko notranjo opremo. 

»Največje priložnosti vi-
dimo v skrbi za ohranjanje 
in dvig kakovosti ponudbe, 
v trajnostnem turizmu in 
ohranjanju narave, ki nam 
ni dana, pač pa jo imamo le 
v upravljanju. Skupaj s kme-
tijstvom in ponudbo kmetij-
skih in rokodelskih dejavno-
sti ima Bohinj najboljše po-
goje za butični turizem. V 
tem je naša prednost,« pra-
vi Košnikova. Tako je že v 
izdelavi nov podrobni pro-
storski načrt, ki bo omogo-
čal dvig kategorizacije kam-
pa na pet zvezdic. Poudarek 
v kampu bodo dali tudi dru-
žinam, predvsem mladim 
družinam, z dodatno po-
nudbo za otroke. »V nasled-
njih letih bomo za investici-
je namenili več kot 1,5 mili-
jona evrov. V zadnjih nekaj 
letih je že bilo vloženih sko-
raj dva milijona evrov.«

Sezona v Danici 
spet boljša kot lani
Kamp Danica v Bohinjski Bistrici je letos zabeležil 
približno desetodstotno rast. V prihodnjih letih 
načrtuje za okoli 1,5 milijona evrov vlaganj.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občinski svet v 
Šenčurju je v prvi obravnavi 
potrdil predlog odloka o pro-
gramu opremljanja in meri-
lih za odmero komunalne-
ga prispevka za območje ob-
činskega podrobnega pro-
storskega načrta za območje 
urejanja Šenčur ŠE – 36 IG.

Gre za območje naspro-
ti Gostilne Ančka, kjer se 
bodo v prihodnje gradile eno 
in dvostanovanjske hiše, je 
pojasnil župan Ciril Kozjek, 
občina pa naj pred tem po-
skrbi za infrastrukturo. Na 
tem območju je bilo predvi-
deno komunalno opremlja-
nje, vendar občina za to še ni 
pridobila gradbenega dovo-
ljenja, iz tega razloga so mo-
rali to prilagoditi tudi z reba-
lansom proračuna. Zdaj so 
dali svetnikom v obravna-
vo program opremljanje in 
obračunavanjem stroškov 
opremljanja stavbnih ze-
mljišč, ki predvideva novo 
omrežje cest, kanalizacije in 

vodovoda. Po besedah Ale-
ša Puharja z občinske upra-
ve so predvideni stroški 330 
tisoč evrov. Načrtovana pa 
je tudi druga gospodarska 
infrastruktura. Na vpraša-
nje Valerija Grašiča, ali se 
bo na tem mestu res gradi-
la tudi bencinska črpalka, 
je odgovoril, da je po občin-
skem podrobnem prostor-
skem načrtu za to območje 
res predvidena. Svetnike je 
tudi zanimalo, kaj ima obči-
na od tovrstnih vlaganj. Ob-
čina enkratno dobi plačan 
komunalni prispevek, a je ta 
sorazmeren temu, kar vloži 
v komunalno opremo. Dru-
ge koristi nima, če izvzame-
mo, da s tovrstnimi vlaganji 
pridobiva nove gospodarske 
dejavnosti, učinki so tudi 
na zaposlitvenem področju. 
Poleg tega občina prejme 
tudi nadomestilo za upora-
bo stavbnih zemljišč, za ka-
tero pa ugotavljajo, da je v 
primerjavi s sosednimi obči-
nami razmeroma nizko gle-
de na obremenitve zemljišč.

Sprejeli odlok o 
komunalnem opremljanju
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Aleš Senožetnik

Velesovo – Osemsto tisoč 
evrov vredna investicija, ki jo 
je Občina Cerklje v dobršni 
meri financirala sama (25 ti-
soč evrov je prispevala No-
gometna zveza Slovenije, 
šestdeset tisoč pa Funda-
cija za šport), pomeni veli-
ko pridobitev tako za Nogo-
metni klub Velesovo Cerklje 
kot tudi za Ženski nogome-
tni klub Cerklje in šport v re-
giji nasploh. Gre za petde-
set krat trideset metrov ve-
lik objekt z igralno površino 
z umetno travo v velikosti 47 
krat 27 metrov.

»Z novim šotorom so se 
nam precej izboljšali pogoji 
za treniranje. Bili smo eden 
od redkih klubov na Gorenj-
skem, ki nismo imeli pravih 
pogojev za treniranje v zim-
skem času. Šotor, ki je ta tre-
nutek eden najmodernejših 
v Sloveniji, pa pomeni veli-
ko pridobitev za nogomet v 
Velesovem in predvsem za 
najmlajše, ki imajo zdaj res 
dobre pogoje za trening sko-
zi vse leto,« se je nove prido-
bitve razveselil predsednik 
Nogometnega kluba Veleso-
vo Cerklje Matjaž Ljubeljšek.

Po besedah cerkljanskega 
župana Franca Čebulja je za-
nimanje za rekreacijo v no-
vem šotoru veliko tudi med 
drugimi občani, saj so vsi 
razpisani termini že zase-
deni. »Čas bo pokazal, kako 
bomo v prihodnje razpore-
jali termine. Če bodo klu-
bi resno pristopili k vzgo-
ji najmlajših, bo prednost 

zagotovo še naprej imel no-
gomet,« je povedal Čebulj, 
ki je skupaj s predsedni-
kom Medobčinske nogome-
tne zveze Gorenjske Kranj 

Mihaelom Zrimcem, Jane-
zom Sodržnikom iz olimpij-
skega komiteja, predsedniki 
klubov, občinskimi svetniki 
in najmlajšimi nogometaši 

odprl pokrito nogometno 
igrišče. Za dober nogome-
tni začetek pa je objekt bla-
goslovil tudi velesovski žu-
pnik Slavko Kalan.

Pokrito nogometno igrišče
V Velesovem so v petek odprli eno najsodobnejših pokritih nogometnih igrišč z umetno travo.

V Velesovem so tudi uradno odprli pokrito igrišče za nogomet. 

Šotor meri petdeset krat trideset metrov in velja za enega najsodobnejših pri nas. 

Še v tem letu pričakujejo 
tudi odločbo v zvezi z vrnit-
vijo Plečnikovega dvorca, s 
tem pa bi bila denacionali-
zacija v dolini Kamniške Bi-
strice zaključena.

V zvezi z denacionalizaci-
jo MKK tako (poleg Plečni-
kovega dvorca) ostaja nere-
šeno le še vprašanje občin-
ske stavbe, ki jo prav tako 
zahtevajo v naravi, a bo šele 
pravni postopek pokazal, ali 
je to mogoče.

Kot nam je povedal pred-
sednik Dušan Mesner, z 
občinsko upravo sicer zelo 
dobro sodelujejo, prav tako 
z Zavodom za gozdove, saj 
z gozdom v Kamniški Bi-
strici gospodarijo izključ-
no po njihovih strokovnih 
smernicah. »Nikakor ne 
velja splošno prepričanje 
javnosti, da v Bistrici zdaj 

podiramo kar vse povprek. 
Resnica je, da smo do se-
daj večinoma opravlja-
li zgolj sanitarno sečnjo, 
rezultat tega pa je, da so 

naši gozdovi zdravi in da 
podlubnikov skorajda ni-
mamo. Delamo z roko v 
roki v prid gozdov,« še pra-
vi in dodaja, da bodo dolino 

Kamniške Bistrice uredili 
celostno, za kar bodo v pri-
hodnje pripravili tudi ob-
činski podrobni prostorski 
načrt.

Planinski dom vrnjen v naravi
31. stran

Planinski dom v Kamniški Bistrici je skupaj s pripadajočo depandanso in zemljišči v 
postopku denacionalizacije prešel v last Meščanske korporacije Kamnik.

Jasna Paladin

Kamnik – Zavod Cirius Ka-
mnik (center za izobraževa-
nje, rehabilitacijo in uspo-
sabljanje) je vključen v pro-
jekt Spodbujanje socialne 
vključenosti otrok in mla-
dih s posebnimi potrebami 
v lokalno okolje, ki sta ga fi-
nančno podprla Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost 
in šport ter Evropski social-
ni sklad. V sklopu projekta 
so minuli teden odprli učno 
stanovanje na Usnjarski uli-
ci v prostorih nekdanjega 
Alprema, z njim pa svojim 
dijakom ponudili možnost 
preizkušanja v samostoj-
nem življenju. V Ciriusu si-
cer že imajo domski del, kjer 
dijaki med tednom stanuje-
jo, a njihovo samostojnost 
bo še bolj spodbudila dislo-
cirana enota, ki so jo urejali 
zadnje leto.

»Projekt smo začeli izva-
jati leta 2017, končali pa ga 
bomo leta 2022, kar pome-
ni, da imamo pred seboj vsaj 
še tri leta, da našim dijakom 
omogočimo čim več prilož-
nosti za učenje samostoj-
nega življenja, ki ga insti-
tucija, kakršna je Cirius, ne 
more zagotoviti v taki meri, 
kot ga lahko to učno stano-
vanje. Nanj smo zelo ponos-
ni. Še posebno si prizadeva-
mo dijake pripraviti na trg 
dela. Žal je izključevanje in-
validov in mladih s posebni-
mi potrebami še vedno pri-
sotno, s tem pa jim kljub na-
šim prizadevanjem zmanj-
ka kamenček v mozaiku 

ustvarjanja materialnih po-
gojev za samostojno živ-
ljenje. Verjamem, da se bo 
tudi to v prihodnosti izbolj-
šalo,« je povedal direktor Ci-
riusa Goran Pavlič, učno sta-
novanje pa je predstavil vod-
ja projekta dr. Dušan Rutar.

»Naši dijaki so nad uč-
nim stanovanjem povsem 
navdušeni. Urejamo ga že 
skoraj eno leto in sodelova-
li so skoraj pri vseh obrtni-
ških delih, ki so bila potreb-
na. Prostori, ki smo jih naje-
li, so bili namreč povsem su-
rovi, zdaj pa smo uredili oko-
li sto kvadratnih metrov veli-
ko stanovanje, ki ima sicer le 
tri postelje, a v njem se lahko 
hkrati zadržuje tudi po deset 
naših dijakov. Eden od dija-
kov je že tako samostojen, 
da bo tu živel stalno, drugi, 
ki bodo želeli, pa se bodo na 
samostojnost navajali pos-
topoma, saj je takšno živ-

ljenje zanje nekaj povsem 
novega. Tu bodo lahko pre-
življali čas, ko ne bodo ime-
li šolskih obveznosti. Pro-
jekt je sicer časovno ome-
jen, a naši načrti s to dislo-
cirano enoto so dolgoročnej-
ši. Čez tri leta stanovanja za-
gotovo ne bomo zaprli, kveč-
jemu bomo kje odprli še ka-
kšnega,« je dejal Rutar in 
poudaril, da je bistvo učne-
ga stanovanja (tudi) v tem, 
da so v njem vsi enakovred-
ni, imajo enake možnosti ter 
da v takšnem stanovanju iz-
raz »ljudje s posebnimi po-
trebami« ni potreben, saj 
gre zgolj za različne potrebe 
uporabnikov.

Učili se bodo 
samostojnosti
Nekaj, kar je večini mladostnikov samoumevno, 
je za gibalno ovirane dijake zavoda Cirius Kamnik 
izjemno darilo. Z navdušenjem so sprejeli učno 
stanovanje, ki ga je Cirius uredil v prostorih 
nekdanjega Alprema.

Dijakinja Ciriusa Tina Žinger in direktor zavoda Goran 
Pavlič v novem učnem stanovanju / Foto: Gorazd Kavčič
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Igor Kavčič

Kranj – Z drugo premiero v 
letošnji sezoni, dramo He-
nrika Ibsena Strahovi, ki sta 
jo na oder Prešernovega gle-
dališča postavila režiser Igor 
Vuk Torbica in dramaturgi-
nja Katarina Pejović, v Kra-
nju nadaljujejo tradicijo 
zadnjih let in predstavljajo 
še eno dramsko klasiko, ki je 
tudi po 130 letih od nastan-
ka danes bolj aktualna kot 
kdajkoli. Sicer novo branje 
besedila, ki mu seveda sle-
dita priredba in uprizoritev, 
sovpada v čas, v katerem živi-
mo, in mogoče prav zato po 
predstavi ne moremo preg-
nati občutka – če sledimo 

naslovu – tudi ne strahu, da 
se do danes pravzaprav ni 
nič spremenilo. Nasprotno, 
porast konservativizma v ak-
tualni družbi kot da nas na 
neki način spet vrača nazaj. 

Družinska drama Straho-
vi nastavlja ogledalo druž-
bi, njeni moralni sprevrže-
nosti, hipokriziji v medčlo-
veških odnosih, ki se iz ob-
močja družine uspešno raz-
rašča v siceršnje družbeno 
okolje in obratno. Ženi in 
materi v navzven sicer ug-
ledni meščanski družini ne 
uspe izstopiti iz začarane-
ga življenjskega kroga pa-
triarhata – nezvestega in do 
žensk ponižujočega moža. S 
pomočjo pastorja, ki pridiga 

o potrpežljivosti, v slepem 
zaupanju vanj na neki način 
tudi sama prikriva obstoječe 
stanje. Sina Osvalda v želji, 
da bi ga odstranila iz družine 
in od očetovih navad, pošlje 
v tujino, a se ta domov vrne 
prav tak, kot je bil nekoč nje-
gov oče. Gospa Alving na vi-
dez deluje kot tragičen lik, a 
ne zato, ker bi v boju na vse 
ali nič izgubila, ampak zato, 
ker se ne bori in je tako sama 
tista, ki z neukrepanjem in 
pometanjem pod prepro-
go vzdržuje patriarhat. Ona 
sama deluje po načelih, ki 
jih določajo moški. Čeprav 
se navidezno zdi, da sama 
sprejema odločitve, je nje-
no delovanje zgolj izvrševa-
nje želja drugih. To jo vodi iz 
zablode v zablodo. Mogoče 
je edina resnično njena od-
ločitev na koncu, ko sinu po-
maga umreti. Tu se postavi 
vprašanje, ali je breme pre-
teklosti, ki nas vseskozi duši 
in nas sili ravnati v nasprot-
ju z lastnimi načeli, moč raz-
rešiti le z brutalnim rezom, 
kot to stori Alvingova? 

V vlogi osrednjih likov 
Helene Alving in pastorja 
Mandersa sta izjemna Ve-
sna Jevnikar in Borut Ve-
selko. Do potankosti v vseh 
elementih igre obvladujeta 
vsak svojo odrsko osebnost 
in nas, ko gre za njun od-
nos, skozi celotno predsta-
vo držita v negotovosti. Od-
rasel in hkrati otroško ne-
dorasel ter ravno prav uda-
ren v svoji brezobzirnosti je 
odlični Blaž Setnikar v vlogi 

sina Osvalda, v likih služki-
nje Regine Engstrand in mi-
zarja Engstranda pa homo-
geno igralsko ekipo dopol-
njujeta Vesna Pernarčič in 
Peter Musevski. Ob slednjih 
spoznamo, da v Ibsenovih 
dramah pravzaprav ni malih 
vlog. K temu sta nedvomno 
prispevala tudi Vuk Torbica 
in Pejovićeva, ki sta kljub na-
tančno določenim okvirom 
za posamezne vloge, igral-
cem pustila dovolj prostora 
za njihove igralske kreacije. 

Napetost se v predstavi 
stopnjuje vse do brutalnega 
konca, pri tem pa kljub ak-
tualnemu branju, ki mogo-
če v ospredje nekoliko bolj 
postavlja žensko emancipa-
cijo, videno ne odstopa od 
osnovne poante besedila. 
K temu pripomore tudi za-
nimiva scenska postavitev 
Branka Hojnika. Igralce na 
odru od gledalcev loči velika 
steklena stena. Da so slišni v 
dvorano, so ozvočeni, pros-
tor pa skupaj z zvočno kuli-
so posebej ob menjavah ka-
drov z zatemnitvami delu-
je dovolj groteskno, da nas 
spravlja v nelagodje. 

Četudi je vmes steklo, ki 
nas »varuje« pred Ibsenovo 
družino in družbo, je sko-
zi celotno predstavo v zra-
ku občutek, da smo pravza-
prav vsi na isti strani. Čeprav 
steklo ločuje, hkrati tudi od-
kriva. Prej ali slej. 

Julija Blažu Setnikarju

Odlično se je prijela tudi 
nagrada julija, ki jo naj-
boljšemu igralcu ansam-
bla Prešernovega gledali-
šča v pretekli sezoni pode-
ljujejo v sodelovanju z Go-
renjskim glasom ter ured-
ništvom Kranjčanke. Na-
grada, ki nosi ime po muzi 
našega velikega pesnika, 
pomeni poklon najboljše-
mu igralcu ansambla Pre-
šernovega gledališča v pre-
tekli sezoni po mnenju gle-
dalcev in strokovne žirije. 
Julijo je prejel mladi igra-
lec Blaž Setnikar, ki je tako 
publiko kot žirijo prepri-
čal predvsem z vlogo Mar-
ka v priredbi izbranih bese-
dil Ivana Cankarja Ob zori 
(priredba Katarina Morano, 
režija Žiga Divjak). 

V obrazložitvi k nagra-
di tričlanske žirije v sestavi 
Alenka Bole Vrabec (predse-
dnica), Igor Kavčič in Mare 
Žvan med drugim prebere-
mo: »V igralskem kolektivu 
''za tekočim trakom'' nas je 
še posebej osupnil in navdu-
šil Blaž Setnikar, ki je s pre-
tanjenim posluhom za sle-
herni detajl v pripovedi mi-
nistranta Marka iz Križe-
vega pota stopnjeval nape-
tost in sočutno prizadetost v 
dvorani.« In v nadaljevanju: 
»V njegovem Marku ni bilo 
nikakršne patetike, ampak 
pretresljivost. Izjemna, po-
polna stvaritev! Blaž Setni-
kar z liki, ki jih oživlja, opo-
zarja nase, že vse odkar je 
član Prešernovega gledali-
šča.« Alenka Bole Vrabec je 
obrazložitev zaključila z be-
sedami: »Cankar bi te bil ve-
sel, Blaž Setnikar!« 

Predstava Ob zori je uvr-
ščena tudi v tekmovalni pro-
gram letošnjega Borštniko-
vega srečanja. V ponedeljek, 
21. oktobra, dan pred gosto-
vanjem v Mariboru, bo igra 
ponovno na sporedu tudi v 
Prešernovem gledališču.

Strahovi v nas samih
V četrtek so v Prešernovem gledališču premierno uprizorili dramo Henrika 
Ibsena Strahovi v režiji Igorja Vuka Torbice. Nagrado julija za najboljšega 
igralca domačega ansambla v pretekli sezoni je prejel Blaž Setnikar.

Odlična igralska ekipa Prešernovega gledališča v Strahovih navdušuje na oni strani stekla: 
(z leve) Vesna Pernarčič, Borut Veselko, Vesna Jevnikar, Blaž Setnikar in Peter Musevski. 

Po predstavi: Blaž Setnikar z režiserjem Igorjem Vukom 
Torbico / Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Letošnjo dvaj-
setletnico pobratenja med 
občinama Škofja Loka in 
Maasmechelen v Belgiji so 
v obeh mestih zaznamovali 
z različnimi dogodki. V Ško-
fji Loki so obletnico podpi-
sa listine o pobratenju po-
trdili s slavnostno listino in 
prireditvami v juniju in juli-
ju. Najprej je v Kinu Sora po-
tekal Flamski teden, v okvi-
ru katerega so predvajali ci-
kel flamskega filma, v Sokol-
skem domu in v Mali galeri-
ji pa je bila na ogled tudi raz-
stava likovnih del umetni-
kov, članov društva MAAK – 
Maasmechelse KunstKring 
iz Maasmechelena. V Škofji 
Loki pa so v juliju gostili tudi 

Godalni orkester Akademije 
Maasmechelen.

Aktivnosti v povezavi s 
praznovanjem pobratenja 
so se nato nadaljevale tudi 
v belgijskem Maasmechele-
nu. Na začetku oktobra so 
tako v sodelovanju društva 
MAAK in Združenja ume-
tnikov Škofja Loka v Maas-
mechelenu odprli skupin-
sko razstavo članov obeh. 
Na razstavi s svojimi deli 
sodeluje petnajst avtorjev, 
med njimi Berko, Katja Bo-
gataj, Rado Dagarin, Barba-
ra Demšar, Boge Dimovski, 
Irena Dimovska, Peter Ga-
ber, Anja Fabiani, Metod 
Frlic, Simon Mlakar, Aga-
ta Pavlovec, Janez Pleste-
njak, Matej Plestenjak, Petra 
Plestenjak in Marjan Žitnik. 

Predstavljajo se vsak z enim 
ali več del različnih likovnih 
nagovorov. Peterica izmed 
njih se je pred dnevi odprtja 

razstave, ki bo sicer na ogled 
mesec dni, tudi udeležila. 
Kot so povedali, so jih belgij-
ski gostitelji lepo sprejeli. 

Loški umetniki gostujejo v Belgiji 
Petnajst članov Združenja umetnikov Škofja Loka razstavlja v belgijskem Maasmechelenu.

Na odprtju razstave: (z leve) Agata Pavlovec, Matej 
Plestenjak in na desni ob gostitelju Marjan Žitnik 
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Škofja Loka – Na začetku junija so v Poljanah premierno upri-
zorili Visoško kroniko v poljanskem narečju, predstavo v treh 
dneh trikrat razprodali in jo kasneje večkrat ponovili. V sobo-
to, 19. oktobra, in v nedeljo, 20. oktobra, ob 19.30 bosta na 
sporedu tudi ponovitvi na Loškem odru. Tavčarjevo Visoško 
kroniko je pripravila gledališka ekipa Kulturnega društva dr. 
Ivan Tavčar pod režijsko taktirko Andreja Šubica, ki je besedilo 
tudi dramatiziral. V obsežni igralski ekipi je 14 nosilcev osre-
dnjih likov, ob Šubicu še Uroš Čadež, Janez Justin in Jerneja 
Bonča, Mojca Šubic, Frenk Dolenc, Marko Dolenec, Simon 
Kokelj, Irma Zevnik, Juša Berce, Bojan Trampuš, Peter Cankar, 
Silvo Potočnik in Marjan Lavtar. Poljansko narečje je starejšim 
v krvi, pohvalno pa se z njim spoprijemajo tudi mladi. 

Visoška kronika na Loškem odru

Utrinek iz poljanske Visoške kronike / Foto: Izidor Jesenko
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Vilma Stanovnik

Kranj – »Dober, boljši, Zvez-
da,« je napis, ki ga na svojih 
oblačilih nosijo plavalke in 
plavalci Kranjskega plaval-
nega društva Zvezda. Minu-
lo soboto so se tako navijači 
kot tekmeci lahko prepričali, 
da mislijo resno, saj so zno-
va pripravili mednarodno 
tekmovanje Start 2019, ki 
je bilo tudi letos uvod v novo 
domačo plavalno tekmoval-
no sezono. 

Zbrane je pred popoldan-
skim dnevom tekmovanja 
pozdravil kranjski podžu-
pan Robert Nograšek, ki si je 
z zanimanjem najprej ogle-
dal nastop domače plavalke 
Tjaše Vozel, saj je njen tre-
ner Igor Veličkovič po držav-
nem rekordu, ki ga je Tjaša 
na dvesto metrov prsno na 
tekmi svetovnega pokala v 
Budimpešti prejšnji teden 
odplavala v velikem bazenu, 
rekord napovedoval tudi v 
malem bazenu. 

Ob močnem spodbuja-
nju navijačev je Tjaši podvig 
v soboto tudi uspel, saj po 
njeni zaslugi nova najbolj-
ša znamka v državi zdaj zna-
ša 2:22,44. »Glede na rezul-
tat iz Budimpešte sem pri-
čakovala, da bi lahko tudi v 
malem bazenu odplavala re-
kord. Že pred leti sem bila 

blizu, tokrat pa sem skleni-
la, da mi uspe. Minule dni 
sem bila bolj utrujena kot 
pred tekmo v Budimpešti, 
tako da mislim, da bi bila 
spočita zmožna še boljšega 
dosežka,« je povedala naša 
olimpijka, ki je plavalno ka-
riero sicer začela v domačih 
Trbovljah, pred leti pa se je 
preselila v Kranj, kjer trenira 
pod vodstvom Igorja Veličk-
oviča. »Stanujem na Plani-
ni in imam v osebni izkazni-
ci kot stalno prebivališče za-
pisan Kranj,« pravi simpa-
tična Tjaša, ki si želi nove-
ga olimpijskega nastopa v 

Tokiu, zato se je poleti loti-
la napornih treningov, ki že 
dajejo rezultate.

»Tjaša ima pred seboj 
olimpijsko sezono, še prej 
pa jo čakata decembrsko 
evropsko zimsko prvenstvo 
in nato evropsko prvenstvo v 
velikih bazenih. Na olimpij-
skih igrah bo nastopila 26. 
julija. Čeprav še nima do-
sežene norme, pa je FIN-a 
že potrdila, da ima t. i. wild 
card (povabilo, op. a.), saj bi 
z rezultatom, ki ga je plava-
la v Budimpešti, osvojila šes-
to mesto na svetovnem pr-
venstvu v Koreji. Vseeno sva 

prepričana, da bo izpolnila 
tudi olimpijsko normo dru-
go leto maja na evropskem 
prvenstvu v Budimpešti,« je 
povedal Igor Veličkovič, ki 
je bil zadovoljen tudi z ude-
ležbo na sobotnem tekmo-
vanju. 

»Že od leta 2006 priprav-
ljamo prvi slovenski plaval-
ni miting v sezoni in tudi le-
tos je tako. Udeležuje se ga 
okoli 370 plavalk in plaval-
cev iz šestih držav, od mlaj-
ših do članov. Vsi namreč 
želijo preveriti pripravlje-
nost na začetku sezone,« je 
dodal Veličkovič. 

Zvezda je bila Tjaša Vozel
Kranjsko plavalno društvo Zvezda je v soboto pripravilo mednarodni miting, ki se ga je udeležilo  
več kot tristo sedemdeset plavalk in plavalcev, najbolj napet del pa je bilo plavanje Tjaše Vozel,  
ki je postavila nov državni rekord v disciplini dvesto metrov prsno v malih bazenih.

Tjaša Vozel se je v domačem bazenu veselila novega državnega rekorda. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Glede na poletno se-
zono svetovnega pokala nova 
slovenska prvaka nista prese-
nečenje. V moški konkuren-
ci se je minulo soboto na tek-
mi, ki so jo v Kranju organi-
zirali člani SD Stol iz Žirov-
nice, najbolj izkazal Timi 
Zajc, sicer član SSK Ljubno 
BTC. Zmagal je s skokoma, 
dolgima 108 in 99 metrov, 
ter skupno. Srebro je osvojil 
Anže Lanišek, ki je prejšnji 
teden slavil na finalu poletne 
velike nagrade. Anže je član 
SSK Mengeš, drugo mesto 
pa si je priboril s skokoma, 
dolgima 109 in 98,5 metra. 

»Vesel sem, da sva z An-
žetom uprizorila tak dvoboj, 
da je bilo res napeto do kon-
ca. Na koncu je šlo v moj prid 
z majhno razliko, oba pa sva 
pokazala, da sva v zelo dob-
ri formi,« je povedal državni 
prvak Timi Zajc. V vetrovnih 

razmerah si je bron v final-
ni seriji priboril Tilen Bartol 
(SSK Sam Ihan). Pod zma-
govalnim odrom so osta-
li Cene Prevc (SK Triglav), 
Anže Semenič (NSK Tržič- 
FMG) in lanskoletni prvak 
Rok Justin (SSD Stol). Med 
dekleti je naslov državne 

prvakinje ubranila Ema Kli-
nec iz Poljan. Članica SSK 
Žiri je skočila 106,5 in 100,5 
metra. »Tekma je bila težka, 
veliko je bilo vetra v hrbet, če 
nisi dobro zadel odskoka, si 
res imel težave. Zelo sem za-
dovoljna,« je povedala Ema 
Klinec. Srebro je osvojila 

Urša Bogataj, članica SSK 
Ilirija, bron pa Nika Križ-
nar, članica SSK Žiri. Četrta 
je bila Katra Komar (SSK Bo-
hinj), peta Špela Rogelj (SSK 
Ilirija) in šesta Jerneja Brecl 
(SSK Velenje).

Na mešani ekipni tekmi je 
naslov prvaka obranila SSK 
Ilirija, druga pa je bila ekipa 
SSK Žiri (Nika Križnar, Ema 
Klinec, Marcel Stržinar, Rok 
Oblak).

Prav tako v soboto je v Pla-
nici potekalo državno pr-
venstvo za kombinatorce in 
kombinatorke. Zmagal je 
Vid Vrhovnik (Ljubno BTC) 
pred Ožbejem Jelenom in 
Rokom Jelenom (oba SSK 
Velenje). 

Med kombinatorkami je 
bil vrstni red na prvih treh 
mestih enak kot lani. Nov 
naslov je osvojila Ema Vo-
lavšek (SSK Ilirija) pred Sil-
vo Verbič (SK Triglav) in 
Špelo Mastnak (SD Vizore).

Prvaka sta Timi Zajc in Ema Klinec
Minulo soboto je na skakalnici pod Šmarjetno goro potekalo državno prvenstvo v smučarskih skokih  
za skakalce in skakalke, prvaka pa sta postala Timi Zajc in Ema Klinec.

V Kranju sta se za naslov prvaka v moški konkurenci do 
konca borila Timi Zajc in Anže Lanišek, na koncu pa je 
prvak postal prvi. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V soboto so hokejisti v Alpski hokejski ligi (AHL) od-
igrali nove tekme. Ekipa SIJ Acroni Jesenice je gostila Rittner 
Buam, gostje pa so zmagali po podaljšku. Končni rezultat je 
bil 4 : 5 (1 : 0, 3 : 4, 0 : 0, 0 : 1). Novo tekmo bodo Jeseničani 
v četrtek igrali v Kitzbühelu. Tekme so igrali tudi hokejisti v 
Mednarodni hokejski ligi (IHL). Ekipa Triglava je gostila Slavijo 
Junior, tekma, ki je štela tudi za točke državnega prvenstva, 
pa se je končala s streljanjem kazenskih strelov. Gostje so 
zmagali z 2 : 3. Nova tekma v Dvorani Zlato polje je na sporedu 
v sredo ob 18. uri. Triglav bo gostil True Celje, tekma pa šteje 
tudi kot tekma članskega državnega prvenstva. 

Nov poraz jeseniških hokejistov

Jože Marinček

Kranj – Zaradi igranja kvali-
fikacijskih tekem za uvrsti-
tev na evropsko prvenstvo s 
Severno Makedonijo, ki so 
jo naši izgubili z 2 : 1, in Av-
strijo, ko so izgubili z 0 : 1, 
so imeli v Prvi ligi Telekom 
Slovenije prost konec tedna. 

Tekme 13. kroga so odi-
grale ekipe v drugi SNL. Kal-
cer Radomlje je gostoval pri 
Gorici in izgubil z 2 : 1. Rol-
tek Dob je tekmo igral doma 
proti moštvu Vitanest Bilje 
in izgubil z 1 : 2. Na lestvi-
ci vidi Gorica z 31 točkami, 
Kalcer Radomlje je tretji z 
29 točkami, Roltek Dob pa 
je deseti z 12 točkami.

Nogometaši v tretji SNL – 
zahod so odigrali tekme os-
mega kroga. Tekma Tinex 

Šenčur – Brinje Grosuplje 
se je končala z rezultatom 
0 : 3 za nogometaše Brinja 
Grosuplje. Nogometaši Save 
Kranj so z 2 : 0 premagali 
Žiri, Bled Hirter pa je v Izoli 
izgubil z 1 : 0. Vodi Svoboda 
Ljubljana z 21 točkami, Sava 
Kranj je s 17 točkami četr-
ta, Tinex Šenčur s 16 točka-
mi peti, Bled Hirter s 15 še-
sti, Žiri s 4 točkami pa so na 
13. mestu.

V Gorenjski nogometni 
ligi so odigrali tekme sed-
mega kroga. Rezultati: Bri-
tof – Visoko 1 : 0, Zarica 
Kranj – SIJ Acroni Jeseni-
ce 3 : 3, Bohinj – Kranjska 
Gora 2 : 1, Preddvor – Vele-
sovo 0 : 1, Škofja Loka – Bi-
tnje dobrozasenci.si 3 : 2 in 
Polet – Niko Železniki 6 : 2. 
Vodi Britof z 19 točkami.

Dva poraza nogometne 
reprezentance
Naši nogometaši so v četrtek izgubili v Severni 
Makedoniji, v nedeljo pa še doma.

Kranj – Vaterpolisti AVK Triglav so odigrali peto tekmo v Re-
gionalni ligi. Gostovali so v Kragujevcu in tekmo z vaterpolisti 
Radničkega izgubili z 22 : 9 (7 : 0, 4 : 2, 4 : 5, 7 : 2). Nova tekma 
jih čaka v soboto, ko bodo gostovali pri Medveščaku. 

Poraz vaterpolistov v Kragujevcu

Kranj – Minulo nedeljo se je v Indiji končalo mladinsko svetov-
no prvenstvo v standardnem šahu. Prvenstva se je kot edina 
slovenska predstavnica udeležila Kranjčanka Zala Urh. Na-
stopila je v kategoriji do 18 let, kjer je tekmovalo 65 šahistk iz 
štiridesetih držav. Zala Urh si je priborila 7,5 točke, enako kot 
tretjeuvrščena Rusinja, vendar je zaradi tekmovalnih pravil 
na koncu zasedla prav tako vrhunsko šesto mesto. Urhova je 
na tekmovanju izpolnila tudi zadnjo normo in postala WIM 
(Woman International Master) oziroma ženska mednarodna 
mojstrica, kar je zadnji naziv pred najvišjim šahovskim nazi-
vom – velemojster. Na prvenstvu je zmagala ruska predstav-
nica Polina Shuvalova.

Zala Urh med najboljšimi mladimi šahistkami

Zala Urh med najboljšimi mladimi šahistkami sveta 
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Grega Flajnik

Kaj početi čez zimo
Lepo vreme v zadnjih 

dneh nam ponujam še zad-
nje užitke s kolesom, a prvo 
daljše deževje bo tudi naj-
bolj zagnane kolesarje prip-
ravilo do tega, da cestno kolo 
za nekaj mesecev postavijo v 
kot. Z gorskim kolesom in 
po ravnini lahko kolesarimo 
nekaj dlje časa, a ko tempe-
rature padejo pod deset sto-
pinj Celzija, na kolesu res ni 
več pravega užitka. 

Tako je že zdaj pravi čas 
za razmislek o tem, kaj po-
četi čez zimo, da bi čim bolj 
zadržali telesno pripravlje-
nost, ki smo jo marljivo na-
birali poleti.

Za ohranjanje kolesarske 
kondicije sta pozimi še naj-
bolj primerna hoja ali tek v 
hribe, saj se pri tem aktivira-
jo podobne mišice kot pri ko-
lesarjenju. Če se peš podaja-
mo v hribe, ne pozabimo na 
palice. Z njimi si pomagamo 

pri hoji navzgor in spotoma 
krepimo še roke, pri hoji 
navzdol se na palice upira-
mo in s tem varujemo pred-
vsem kolena, za kar nam 
bodo na starost zelo hvale-
žna.

Sicer je dobrodošlo tudi, 
da se posvetimo vadbi za kre-
pitev mišic in gibljivosti. Po-
gosto kolesarja poleti po ne-
kajurnem sedenju na kole-
su boli hrbet. Z vadbo giblji-
vosti in krepitvijo trebušnih 
in hrbtnih mišic bodo bole-
čine manjše ali bodo celo iz-
ginile. Na Gorenjskem je ve-
liko studiev, ki nudijo sku-
pinsko vadbo, na primer raz-
lične oblike joge in pilatesa. 

Kdor tudi pozimi nikakor 
ne more brez kolesa, se lah-
ko odloči za sobno kolesar-
jenje. A kaj, ko je »pedali-
ranje« v zaprtem prostoru, 
ko se nikamor ne premak-
neš, tako dolgočasno. Za 

preganjanje dolgočasja so 
nam na voljo vsaj tri mož-
nosti:

Med kolesarjenjem lah-
ko beremo knjigo, se učimo, 
gledamo televizijo. Nevar-
nost pri tem je, da nas film 
na televizorju povsem prev-
zame in nismo več motivira-
ni in zbrani za kolesarjenje. 

Lahko si pomagamo s pa-
metnim trenažerjem, v ka-
terega vpnemo svoje cestno 
kolo. Trenažer upravlja 
program, ki na ekranu ko-
lesarju kaže sliko simula-
cije terena, ceste in temu 
primerno krmili zavoro. 
Bolj ko se pelješ v hrib, več-
ja je obremenitev. To daje 

kolesarju občutek, da ko-
lesari po naravnem tere-
nu. Trenutno je najbolj pri-
ljubljen program za trena-
žerje Zwift, ki lahko krmi-
li vse vrste trenažerjev in je 
tako postal nekakšen Face-
book za kolesarje. 

Glasovi kolesarji se enkrat 
tedensko zberemo na sku-
pinskem sobnem kolesarje-
nju. Ponujajo ga pod različ-
nimi imeni: spinning, RPM, 
mi rečemo kar statično kole-
sarjenje. Skupno vsem je to, 
da nam skupinski duh in 
vodja, ki nas spodbuja, po-
magata, da nam eno uro ko-
lesarjenja hitreje mine. Ve-
lika prednost je, da se lah-
ko po treningu skupaj use-
demo in še kakšno rečemo. 
Tudi letos se bomo dobivali 
ob sredah v športnem centru 
Vogu v Besnici. Če se nam 
kdo želi pridružiti, naj mi to 
sporoči.

Glasovi kolesarji pozimi skupinsko kolesarimo v dvorani

Jelena Justin

Dolina Belega potoka je 
divje romantično izhodišče 
za številne precej težko do-
stopne gore, ki jo obdajajo. 
Najlažje med njimi je dos-
topna Lepa glava, vse druge 
so precej težje. Ena od njih 
je tudi Visoka Bela špica. Z 
nje se proti Jezerski dolini 
spuščajo številne divje gra-
pe, po katerih hudourniška 
voda odnaša ogromne koli-
čine materiala. Med divjimi 
grapami so gozdnati prede-
li, ki jih označujejo prepa-
dne visine, pod katerimi je 
speljana divja, slikovita Pot 
saškega kralja. Ime je dobila 
po saškem kralju Frideriku 
Avgustu, ki jo je dal zgraditi 
za potrebe lova. Pot pravza-
prav povezuje dve koči: kočo 
Brunner v dolini Belega po-
toka s kočo Corsi pod Višem. 

Zapeljemo se proti Trbi-
žu in tik pred njim zavijemo 
levo proti prelazu Predel. Pri 
Rabeljskem jezeru zavije-
mo desno proti Nevejskemu 
sedlu (Sella Nevea). Ob izte-
ku Belega potoka je manj-
še parkirišče, ki je hkrati 
tudi naše izhodišče. Z vzpo-
nom začnemo po dolini Be-
lega potoka, po poti št. 625. 
Po dobri uri smo pri neos-
krbovani koči Brunner, kjer 
je tudi križišče poti. Ob koči 
zavijemo levo, kjer nas tabla 
opozori, da smo na poti št. 
629, Poti saškega kralja, ki je 
varovana, in da potrebujemo 
opremo za samovarovanje in 
čelado. Oboje toplo priporo-
čam. Pot najprej zavije v gozd 
in preči gozdno pobočje. Ko 
dosežemo konec gozda, se 
pot začne spuščati. Prečimo 
dve grapi, nato pa pot sko-
zi ruševje doseže razgledno 

in izpostavljeno polico, ki je 
zavarovana z jeklenico. Ho-
dimo po ozki stezi, razgled-
ni, a izpostavljeni. Prečimo 
še kakšno grapo, kjer lahko 
vidimo, kakšna je moč nara-
ve, saj pot vsako leto odnaša 
in potrga jeklenice. Že s poti 
proti koči Brunner smo lah-
ko visoko nad seboj opazi-
li ogromen podor, ki je leta 
2014 za nekaj časa zaprl pot. 
Prav čez ta odlom bomo šli 
tudi mi. Če je šla pot pred 
podor po stezi naprej, skoraj 
vodoravno, se sedaj s pomoč-
jo skob in jeklenic povzpne-
mo do gladke plošče odloma, 
preko odloma levo, na drugi 
strani pa nazaj dol do pot-
ke. Možnost samovarovanja 
v tem delu je zelo dobrodo-
šla. Po slikoviti poti nadalju-
jemo proti zahodu. Ozrimo 
se nazaj in si še z druge stra-
ni oglejmo, kako divji je bil 
uničujoči podor. Dosežemo 
skalni trebuh, pod katerim 
gre pot. Tudi tukaj je odlič-
no zavarovano. Pozorni mo-
ramo biti na grušč, ki je na 
poti. Pot je ojačana s hlodi, 
na koncu skalnega trebuha 
pa je solnica za divje živali. 
Pot se še bolj spušča in sledi 
del, ki ni zavarovan, a je ne-
varen za zdrs. Previdno! Do-
sežemo še en skalni trebuh, 
kjer je še druga solnica. Pot 
nas vodi navzdol in malce 
navzgor. Pozorni bodimo na 
rdeče pike. Nato pa sledi, vsaj 
meni, najbolj zoprn del poti: 

zbit grušč, precej dolg, kjer 
ne veš, ali bo korak zdržal ali 
ne. Pot poteka tesno ob ska-
li. Ko pogledamo na drugo 
stran grape, si težko pred-
stavljamo, kje bomo nadalje-
vali, a nas rdeče pike vodijo 
po zagruščenem in krušlji-
vem terenu. Vzpon iz grape 
je zavarovan. Dosežemo ste-
zo, ki nas vodi skozi gozd, a 

kmalu smo spet pri krušlji-
vem pobočju. Previdno ses-
topamo navzdol, nato pa se 
po krušljivem terenu s po-
močjo jeklenice vzpenjamo, 
čevlji pa se nam pogreznejo v 
globok grušč. Dosežemo ste-
zo, ki nas pripelje na razpo-
tje. Desno bi nadaljevali po 
poti 629 proti koči Corsi, mi 
pa zavijemo levo navzdol, na 

pot št. 650, ki nas po udobni, 
mehki stezi pripelje nazaj do 
Jezerske doline. Ko doseže-
mo cesto, nas do avta čaka ka-
kšnih dvesto metrov po cesti.

 
Nadmorska višina: 
1432 m n. m.
Višinska razlika: 440 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Pot saškega kralja (1432 m n. m.)

Divja romantika
Pot, ki vsakih nekaj let podleže sili matere narave. Grape, podori, grušč, 
zanimivi prehodi. Pot, ki navduši, a zahteva trden korak. Ni za vrtoglave.

Dobro zavarovan detajl, kjer je bil pred leti ogromen podor, 
na kar opozarja in spominja odlomljena rdečkasta skala 

Polica, kjer poteka pot. Da, prepadno in izpostavljeno. / Foto Jelena Justin

Prečna Pot saškega kralja je izpostavljena, zračna, razgledna in izjemno krušljiva. 
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Maja Bertoncelj

Sveti Duh – V soboto so slove-
sno odprli nogometno igri-
šče z umetno travo v Špor-
tnem parku Gorajte. To je 
velika pridobitev v prvi vrsti 
za številne nogometaše, ki 
vadijo v treh nogometnih 
sredinah v škofjeloški obči-
ni: domačega ŠD Polet, NK 
Škofja Loka in ŠD Kondor. 
V ŠD Polet so pred več kot 
desetimi leti v sodelovanju z 
Občino Škofja Loka in Zavo-
dom za šport Škofja Loka za-
čeli projekt izgradnje nogo-
metnega centra. Zaključena 
je prva faza, sledili bosta še 
dve: gradnja velikega nogo-
metnega igrišča z naravno 
travo in gradnja pomožne-
ga športnega objekta z gar-
derobami.

»Dobili smo nogometno 
igrišče z umetno travo, so-
doben objekt, ki ga bodo 
lahko uporabljale vse eki-
pe iz škofjeloške občine in 
bo omogočal trening tudi 
v zimskih mesecih. Treba 
bo poskrbeti tudi za navija-
če, zato je v načrtu že izgra-
dnja tribune ob igrišču, ki 
bo nared predvidoma v prvi 

polovici naslednjega leta. 
Letos načrtujemo še manj-
šo posodobitev garderobne-
ga objekta z dodatno izola-
cijo. Ker se je z novim igriš-
čem povečalo število trenin-
gov, obstoječi garderobi ne 
zadostujeta več vsem potre-
bam. V naslednjem letu si 
želimo v sodelovanju z Ob-
čino Škofja Loka nadgradi-
ti obstoječi objekt, s čimer 
bi pridobili dve dodatni gar-
derobi, ki bosta omogoči-
li večje udobje za nogome-
taše. Projekt je zasnovan v 
treh fazah, zaključena je 
prva. Zavihali bomo rokave 
in poskusili uresničiti tudi 
izgradnjo velikega nogome-
tnega igrišča z naravno tra-
vo,« je povedal Boštjan Ko-
vač, predsednik ŠD Polet. 
Fantje iz vasi Virmaše in 
Sveti Duh so društvo usta-
novili leta 1977, prvo nogo-
metno igrišče je bilo v Go-
rajtah zgrajeno leta 1981. S 
posodobitvami je bilo sko-
zi leta v uporabi vse do lan-
ske jeseni, ko je bilo zaradi 
gradnje novega delno poru-
šeno. Preostanek se še ved-
no uporablja za treninge in 
rekreacijo. 

Vrednost same prve faze 
je več kot štiristo tisoč evrov, 
v kar ni vključen strošek od-
kupa zemljišč. Tudi finanč-
no gledano gre torej za velik 
projekt. Občina Škofja Loka 
je v letih 2014–2017 name-
nila denar za odkupe vseh 
potrebnih zemljišč in jih 
tudi odkupila. Priskrbela je 
projektno dokumentacijo za 
izgradnjo prve faze ter v letu 
2015 pridobila pravnomoč-
no gradbeno dovoljenje. 
Medtem se je društvo pri-
javljalo na razpise Fundaci-
je za šport in bilo v letu 2017 
tudi uspešno, kar je bil povod 
za začetek gradbenih del. 
Gradnja igrišča se je začela 
lani jeseni in se po slabem 
letu uspešno končala. Fi-
nančna sredstva za investici-
jo so znotraj predvidenih in 
so bila pridobljena iz občin-
skih sredstev, nepovratnih 
sredstev Fundacije za šport 
in Nogometne zveze Slove-
nije ter lastnih sredstev. »Če 
obstaja majhna skupina lju-
di, ki si zada visok cilj, vanj 
verjame in je zanj priprav-
ljena trdo delati, je mogoče 
vse! Taka skupina se je naš-
la v Športnem društvu Polet. 

Njihova vizija, vztrajnost in 
pametna strategija za pri-
hodnost so ključni dejavni-
ki, da je danes zaživel še en 
odličen projekt, ki bo boga-
til našo lokalno skupnost 
in jo povezoval. Zaključena 
je prva faza projekta, pred 
nami sta še dve, prav zato 
zahtevni. Šele ob zaključku 
tretje bo Športni park Goraj-
te v vsem potencialu zaživel 
na tem območju. Tukaj po-
časi nastaja center tako no-
gometa kot tudi drugih špor-
tov, predvsem pa ljubiteljev 
zdravega načina življenja,« 
je dejal Tine Radinja, župan 
Občine Škofja Loka. Odpr-
tja se je udeležil tudi Dane 
Jošt, vodja oddelka za no-
gometno infrastrukturo pri 
Nogometni zvezi Slovenije, 
ki je pojasnil, da je to štiri-
deseto igrišče z umetno tra-
vo v Sloveniji, če ne štejemo 
igrišča v Planici, in četrto na 
Gorenjskem – poleg igrišč v 
Železnikih, na Jesenicah in 
v Kranju.

Sobotni slovesni dan so v 
Gorajtah začeli s turnirjem 
mlajših nogometašev, po 
odprtju pa sta sledili še pri-
jateljska tekma veteranov 

ŠD Polet in Žirov ter tekma 
sedmega kroga v članski Go-
renjski nogometni ligi med 

domačo ekipo in Železniki. 
Obakrat so bili boljši nogo-
metaši ŠD Polet.

Odprli Športni park Gorajte 
Ob zaključku prve faze projekta so uradno odprli Športni park Gorajte. Zgrajeno je štirideseto 
nogometno igrišče z umetno travo v Sloveniji, četrto na Gorenjskem. Sledila bo še gradnja igrišča  
z naravno travo in gradnja pomožnega športnega objekta z garderobami. 

Športni park Gorajte so uradno odprli (z leve): Luka Šink, 
vodja projekta izgradnje igrišča, Dane Jošt, predstavnik 
Nogometne zveze Slovenije, Tine Radinja, župan Občine 
Škofja Loka, in Boštjan Kovač, predsednik ŠD Polet. 

Na območju občine Škofja Loka delujejo tri nogometne 
sredine: ŠD Polet pri Svetem Duhu, NK Škofja Loka v 
Puštalu in ŠD Kondor na Godešiču. Pred leti so se začeli 
načrtno posvečati združevanju mlajših selekcij pod eno 
streho – v tako imenovani Nogometni šoli Škofja Loka, v 
sklopu katere trenutno vadi okrog 260 nogometašev in 
nogometašic. / Foto: Tina Dokl

Tacen – S Tekom na Šmar-
no goro se je v soboto zak-
ljučil letošnji svetovni pokal 
v gorskih tekih. V štirideseti 
izvedbi Šmarne gore sta bila 
najhitrejša Eritrejec Petro 
Mamu (42:17) in Kenijka Lucy 
Wambui Murigi (50:55). V 
otroških kategorijah in na de-
set kilometrov dolgi trasi (Ta-
cen–Grmada–Tacen–Šmarna 
gora) za odrasle je teklo več 
kot dvesto tekačic in tekačev. 
Med najboljšo trojico je kot 
edini Slovenec v izjemni kon-
kurenci pritekel Medvoščan 
Timotej Bečan. Rezultata je 
bil izjemno vesel, saj mu letos 
vselej ni šlo vse po načrtih. 
To so sploh njegove prve sto-
pničke na tekmah svetovne-
ga pokala. Kako velik rezultat 
je to tudi v slovenskem meri-
lu, pove podatek, da je zadnji 
Slovenec na stopničkah stal 
pred enajstimi leti. V ženski 
konkurenci je bila med Slo-
venkami najvišje Barbara 
Trunkelj na devetm mestu.

Bečan odličen tretji
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Vilma Stanovnik

Kranj – Letošnja prireditev z 
imenom tretji Tek za Kranj 
– Memorial Vincenca Dra-
kslerja je bila malce dru-
gačna kot minula leta, saj 
so moči združili organiza-
torji nekdanjih Županovega 
teka in Teka za Kranj. Odlo-
čili so se, da skupaj pripravi-
jo veliko dobrodelno rekrea-
tivno tekaško prireditev, ki 
se je v soboto začela s poho-
dom ter odkrivanjem mes-
ta in okolice. »Pohoda se je 
udeležila tudi naša skupina 

Šole zdravja Predoslje - Bri-
tof. Bil je zelo zanimiv, ugo-
tovili pa smo, da Kranj pre-
malo poznamo in da je tako 
lep, da ni treba hoditi nika-
mor drugam,« je na cilju po-
hoda povedala Branka Perne, 
tudi drugi pohodniki pa so se 
strinjali, da si želijo več po-
dobnih prireditev.

Tudi najmlajši, ki so v cilju 
otroškega teka sredi starega 
Kranja dobili zaslužena pri-
znanja, niso mogli skriti po-
nosa. »Rad bi imel čim več 
kondicije za nogomet in ko-
šarko, zato sem se prijavil za 

tek. Proga ni bila težka,« je 
povedal David Brezničar iz 
Kranja. »Rada tečem, z ma-
mico pa se greva tudi večkrat 
vozit po polju s kolesom,« je 
povedala Ela Šlegel iz Cer-
kelj. David in Ela sta bila le 
dva od navdušenih udele-
žencev Krančkovega otro-
škega teka, ki je bil uvod v 
tek na 3,3 in 10 kilometrov. 
S štartno pištolo je ustrelil 
župan Matjaž Rakovec, v ci-
lju krajše preizkušnje pa je 
bil s časom 10:31 prvi mla-
di atlet kranjskega Trigla-
va Rok Markelj. »Glede na 
to, da sem imel zadnje 14 
dni virozo in nisem treniral, 
sem se počutil odlično. Tek 
je bil zame zgolj dober tre-
ning, mi je pa bolj všeč teči 
na Brdu, v naravi,« je pove-
dal Rok Markelj. Med dekle-
ti je v cilj 3, 3 kilometre dolge 
proge prva pritekla Ljubljan-
čanka Maruša Cijan Brkič.

Z rekordnim časom 33:03 
je slabih deset kilometrov 
dolgo progo prvi premagal 
Škofjeločan Gregor Kustec. 
»Tek po Kranju je res lep, 
še lepši je zato, ker je veliko 

ljudi, otrok in ker je dobro-
delen. Rezultat zame ni naj-
pomembnejši,« je pojas-
nil Gregor Kustec. V ženski 
konkurenci je zmagala Na-
talija Mašera s časom 40:26, 
kot so povedali tekači, jih je 
najbolj navdušilo odlično 
vzdušje.

»Lepo je videti, da Kranj 
živi, da živi tudi s športom. 
Veseli me, da je vsaka teka-
ška prireditev množično obi-
skana, in tudi danes je tako. 
Všeč mi je, ker mladi in sta-
rejši uživajo in se družijo,« 
je povedala ena od kranjskih 

ambasadorjev športa smu-
čarska tekačica Vesna Fab-
jan, ki že razmišlja o novi 
tekmovalni sezoni. »Zima 
se bliža in kmalu nas čaka-
jo tudi snežne priprave,« je 
tudi dodala simpatična Ve-
sna, ki je v družbi Emila Ta-
hiroviča, Tadeja Valjavca in 
drugih navijačev spodbujala 
tekačice in tekače. Med nji-
mi je bil tudi nekdanji alp-
ski smučar Jure Košir, zbra-
ni pa so lahko pozdravili tudi 
mnoge znane Kranjčane. 
Najstarejši med njimi je bil 
88-letni Miro Rant.

Sončen dan za tek in druženje
Minula sobota je bila kot naročena za vse, ki so ob hoji in teku v Kranju zbirali denar tudi za dober namen.

Najmlajši so uživali na Krančkovem otroškem teku.

Pohodniki so spoznavali Kranj in njegove znamenitosti. 
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Zbilje – V Manchestru v Ve-
liki Britaniji poteka svetovno 
prvenstvo na velodromu ka-
tegorije master. Andrej Žavbi 
iz Zbilj je v disciplini scratch 
(7,5 kilometra – trideset kro-
gov na končni cilj) že prvi dan 
osvojil drugo mesto. 

Andrej Žavbi srebrn na 
velodromu
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okrož-
nem sodišču se je pred dne-
vi nadaljevalo sojenje Lju-
bljančanu Mariu Pejčiću, 
ki ga kranjsko tožilstvo ob-
tožuje storitve treh ropov v 
začetku leta 2017. Obtože-
ni priznava, da je 13. marca 
tistega leta izvršil rop Dežel-
ne banke v Cerkljah, kjer mu 
je bančna uslužbenka izroči-
la 7.700 evrov. Ker so varno-
stne kamere v Cerkljah te-
daj posnele njegov beg z av-
tomobilom, so ga policisti 
hitro izsledili. V kasnejši 
kriminalistični preiskavi so 
Pejčića povezali še z do te-
daj neraziskanima ropoma 
bančnih poslovalnic na ob-
močju Ljubljane, ki pa ju ob-
toženi odločno zanika. Dne 
6. januarja 2017 dopoldne je 
sicer ropar na podoben na-
čin iz poslovalnice SKB v Za-
logu odkorakal z okoli 4500 
evrov vrednim plenom, 2. fe-
bruarja istega leta pa je bila 
tarča roparja poslovalnica 
Unicredit banke v Šiški, iz 
katere je storilec odnesel 11 
tisoč evrov. 

Na eni od predhodnih 
obravnav na kranjskem so-
dišču je kriminalist Boštjan 
Fajfar dejal, da vse tri obrav-
navane rope povezujejo po-
doben način izvedbe in ena-
ke karakteristike storilca, pri 
preiskavi ropa v Šiški pa so 
policisti v bližini opazili tudi 
isti avtomobil, kot ga je upo-
rabil ropar v Cerkljah. Tudi 
tožilka Sabina Perko obtož-
bo za ropa v Ljubljani gra-
di na izvedenskem mnenju 
sodnega izvedenca za pri-
merjavo oseb na fotografi-
jah in videoposnetkih Gre-
gorja Kovača, ki je ujema-
nje fizičnih karakteristik ob-
toženega Pejčića s karakte-
ristikami posnetega storilca 
najprej ocenil s +2 na lestvi-
ci od –4 do +4, v dopolnitvi 
svojega izvedenskega mne-
nja pa je stopnjo verjetnosti, 
da gre za isto osebo, dvignil 
celo na +3. 

Hrvaški izvedenec ni 
ugotovil podobnosti

Kovačeva ocena podob-
nosti med storilcem in 

obtoženim Pejčićem pa se 
precej razlikuje od druge-
ga pridobljenega mnenja, 
ki je prav tako v dokaznem 
gradivu. Hrvaški izvedenec 
Antun Novoselović namreč 
ugotavlja, da na podlagi raz-
položljivih dokazov ne more 
identificirati storilca, kar gre 
seveda v prid Pejčićevi ob-
rambi. Slovenski izvedenec 
Kovač je sicer na zaslišanju 
na kranjskem sodišču de-
jal, da Hrvatovega mnenja 
ne more komentirati, ker ne 
pozna njegovega znanja in 
načina izvedbe primerjalne 
analize. Za tovrstne analize 
je na območju Evropske uni-
je treba imeti strokovno zna-
nje, opravljene izpite in upo-
rabljati mednarodno prizna-
no tabelo, je opozoril. »Pra-
vosodno ministrstvo na Hr-
vaškem bi bilo zato treba 
vprašati, s kakšnimi certifi-
kati je Novoselović vpisan v 
imenik sodnih izvedencev. 
Zase lahko trdim, da imam 
vse potrebne certifikate za 
opravljanje izvedenskih 
mnenj na podlagi fotogra-
fij,« je poudaril.

Pejčićev zagovornik Dejan 
Marković je tudi sicer zelo 
kritičen do Kovačevega iz-
vedenskega mnenja. Zmo-
tilo ga je namreč, da je Ko-
vač iz fotografij izračunal, da 
je storilec uporabljal čevlje 

s tridesetcentimetrskimi 
podplati, medtem ko je za 
obtoženčevo obutev ugoto-
vil, da ima podplate daljše od 
32 centimetrov. Poleg tega je 
policija na podlagi fotografi-
ji izmerila, da je storilec sku-
paj z obutvijo visok 175 cen-
timetrov, medtem ko je Ko-
vač za obtoženega izmeril, 
da je visok 172 centimetrov, 
je opozoril odvetnik, nato 
pa iz aktovke potegnil nava-
den meter, kupljen v trgo-
vini, in sodnega izvedenca 
pozval, naj kar na sodišču še 
enkrat izmeri Pejčićevo viši-
no. Tokrat mu je (bosemu) 
izmeril slabih 175 centime-
trov, zato je odvetnika zani-
malo, kako je lahko prišlo do 
tako velikih razlik. »Njego-
vo višino sem prvič izmeril 
s kaliperjem, tako kot to na-
redijo pri zdravniku. Kaliper 
pa je zame najbolj natančna 
merilna naprava,« je nave-
del Kovač in opozoril, da me-
ter, ki ga je na sodišče prine-
sel odvetnik, ni umerjen. Ob 
tem je dodal, da je imel sto-
rilec na fotografiji obleče-
no bundo in čez glavo po-
veznjeno kapuco, zato me-
ritev njegove višine na pod-
lagi fotografij ne more biti 
povsem natančna. »Za tovr-
stno meritev je potrebno ne 
samo moje znanje, ampak 
tudi znanje računalniške 

stroke in izvedencev za av-
tomatsko prepoznavo po sli-
kah. V tem primeru bi bilo 
treba narediti rekonstrukci-
jo posnetka, torej bi morali 
obdolženca postaviti v enako 
pozo, kot slika prikazuje ro-
parja,« je razložil Kovač. »V 
svojem mnenju tudi ne go-
vorim o stoodstotnem uje-
manju, ker tega ne morem 
trditi. Obstaja skala, v kate-
rem območju velikosti je sto-
rilec, stvar je na sodišču, da 
presodi, ali gre za isto ose-
bo,« je še dodal Kovač.

Izvedenec na sodišču 
spremenil oceno

Ob koncu pričanja je sod-
ni izvedenec na odvetnikovo 
vprašanje, ali glede na ugo-
tovljena odstopanja pri me-
ritvah še vedno vztraja pri 
+3 kot oceni ujemanja obto-
ženca s storilcem. »Glede na 
to znižujem svojo oceno na 
+2,« je odgovoril izvedenec 
in s tem presenetil tožilko 
Perkovo, ki jo je seveda zani-
malo, zakaj je znižal oceno, 
če je sam opozoril, da ne gre 
za primerljive meritve. »Ker 
smo prišli do zaključka, da 
nikoli ne bodo zagotovlje-
ni popolni pogoji za meri-
tve. To je možno le ob re-
konstrukciji, če bi obtožen-
ca postavili v isti položaj kot 
storilca. Potem bi bile meri-
tve precej bolj natančne,« je 
odgovoril Kovač in dodal, da 
deloma tudi drži, da je šele 
na sodišču ugotovil, da ni 
imel vseh pogojev za kako-
vostno izvedbo meritev. 

Odvetnik Markovič je na 
podlago Kovačevega priča-
nja predlagal, naj sodišče 
postavi novega, tujega izve-
denca za prepoznavo oseb s 
fotografij. Tožilki Perkovi se 
to ni zdelo potrebno, po nje-
nem bi za odpravo dvomov 
zadoščale že ponovne meri-
tve s strani istega izvedenca 
v prostorih bank, ki so bile 
oropane. Predlagala je tudi 
soočenje obeh izvedencev 
– slovenskega in hrvaške-
ga. Zadnjemu predlogu je 
na koncu sodnica Andrijana 
Ahačič tudi prisluhnila, dru-
ge pa zavrnila. 

Sojenje se bo nadaljevalo 
naslednji mesec. 

Na sodišču merili obtoženca
Na nadaljevanju sojenja domnevnemu trikratnemu roparju Mariu Pejčiću iz Ljubljane je obramba 
opozorila na odstopanja pri meritvah velikosti obtoženega in na fotografijah posnetega storilca. In so 
Pejčića z navadnim metrom še enkrat pomerili kar v sodni dvorani. 

Dejan Marković (desno), zagovornik Maria Pejčića (levo), 
je na zadnji obravnavi problematiziral ugotovitve sodnega 
izvedenca glede ujemanja obtoženega z roparjem, ki so ga 
posnele kamere v bankah. / Foto: Simon Šubic

Kamniška Bistrica – Na cesti Stahovica–Kamniška Bistrica 
se je v soboto zgodila prometna nesreča, do katere je prišlo 
zaradi alkoholiziranosti in nepravilne strani vožnje povzro-
čitelja. Ta je trčil v osebno vozilo, ki se je pravilno pripeljalo 
iz nasprotne smeri. Povzročitelj je s kraja nesreče odpeljal, 
policisti pa so ga izsledili v Kamniški Bistrici. V kasnejšem 
policijskem postopku so ugotovili, da je bil voznik vinjen, zato 
so ga »povabili« v prostore za pridržanje. 

Prespal je na policijski postaji

Kamnik – Kamniškim policistom je pred dnevi občanka pri-
javila kaznivo dejanje poslovne goljufije. Kot je razložila, je v 
letu 2016 pri pridobivanju dokumentacije za gradbeno dovo-
ljenje prizidka podpisala pogodbo s podjetjem, ki se ukvarja 
s tem. Podjetje pa kljub plačilu potrebne dokumentacije ni 
izdelalo niti ni vrnilo denarja. Policisti zdaj zbirajo obvestila, 
na podlagi katerih bodo podali kazensko ovadbo na pristojno 
državno tožilstvo.

Niso izdelali dokumentacije

Kamnik – V petek se je na Policijski postaji Kamnik oglasila 
občanka in prinesla denar, ki ga je pred tem našla na banko-
matu na Glavnem trgu v Kamniku. Policisti so sestavili zapi-
snik o najdenih stvareh, zdaj pa sporočajo občanu oziroma 
občanki, ki je na bankomatu pozabil/-a denar, da ga lahko 
prevzame pri njih.

Poštena občanka denar izročila policistom Kamnik – V petek zgodaj popoldne sta na Ljubljanski cesti v 
Kamniku trčila voznik osebnega vozila in motorist. Po ugoto-
vitvah policistov je do prometne nesreče prišlo, ko je motorist, 
ki je vozil v smeri centra Kamnika, prehiteval pred seboj vozeče 
vozilo. Pri tem je na nasprotnem smernem vozišču trčil v 
vozilo, ki se je na Ljubljansko cesto vključilo v promet v smeri 
proti Rodici. V nesreči sta se lažje poškodovala motorist in 
njegova sopotnica. Odpeljali so ju v ljubljanski klinični center. 

Med prehitevanjem trčil v avto

Domžale – Pred dnevi se je na cesti od Domžal proti Dra-
gomlju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 
voznika osebnih vozil. Do nesreče je prišlo, ker je voznik oseb-
nega vozila zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v vozilo 
voznice pred seboj. Pri tem se je povzročitelj lažje poškodoval 
in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični 
center. Še pred tem so ga policisti povabili na alkotest, ki je 
pokazal 1,20 mg/l alkohola v izdihanem zraku, odredili pa 
so mu še strokovni pregled. Policisti nadaljujejo z zbiranjem 
obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o svojih ugotovitvah 
pa bodo obvestili pristojno tožilstvo.

Ni upošteval varnostne razdalje

Simon Šubic

Bled – Blejski policisti so v ne-
deljo zvečer zaradi nezanes-
ljive vožnje ustavili voznika, 
za katerega se je izkazalo, da 
vozi vinjen. Preizkus alkoho-
liziranosti je pokazal rezultat 
0,37 mg/l alkohola, kar je bilo 
očitno več kot dovolj, da ni več 
znal ločiti varnega od nevar-
nega. Zaradi vožnje pod vpli-
vom alkohola so ga izločili iz 
prometa in mu prepovedali 
nadaljnjo vožnjo. A prepove-
di ni upošteval, saj so ga pol-
drugo uro zatem ponovno za-
sačili za volanom, zato so mu 
zasegli avtomobil. 

Zadnji konec tedna so 
imeli policisti na Bledu op-
raviti tudi z vinjeno kolesar-
ko (0,72 mg/l), ki je zaradi 
neupoštevanja prometnih 
pravil izsilila prednost voz-
nici avtomobila in s kraja po-
begnila. Skrila se je v grmov-
je, kjer so jo tudi našli. 

V četrtek zvečer je na av-
tocesti pri priključku Kranj 

zahod vinjen voznik tovor-
nega vozila (0,70 mg/l) od 
zadaj trčil v osebni avtomo-
bil, ki ga je vozil tuj voznik. 
Oba sta se lažje poškodovala. 
Na avtocesti med Lipcam in 
Hrušico pa je avstralski voz-
nik z osebnim avtomobilom 
zaradi kombinacije alkoho-
la (0,71 mg/l) in nepravilne 
vožnje skozi delovišče avto-
ceste trčil v bočno zaporo in 
na nasprotnem smernem 
vozišču povzročil trčenje še 
dveh drugih vozil. 

Dva voznika pa so poli-
cisti v zadnjih dneh s ceste 
odstranili, še preden bi se 
zgodilo kaj hujšega. Na Ble-
du so vožnjo prepovedali vo-
zniku brez vozniškega dovo-
ljenja, ki je bil na hitrem tes-
tu za prepovedane droge po-
zitiven na kokain in konop-
ljo. Osebni avtomobil, s ka-
terim je prevažal tri potnike, 
so mu zato zasegli. Radovlji-
ški policisti pa so iz prometa 
izločili voznika z 1,04 mg/l 
alkohola.

Ker ni upošteval prepovedi 
vožnje, so mu zasegli avto
Gorenjski policisti so tudi ta konec tedna 
obravnavali voznike, ki so pregloboko pogledali v 
kozarec.

Tržič – Zadnji konec tedna so gorski reševalci posredovali 
dvakrat. Tržiški so v petek pomagali moškemu, ki je pri ses-
topu z Gozda zdrsnil na gozdni poti in si poškodoval nogo. 
Poškodovanega pohodnika so na kraju nesreče oskrbeli in 
prenesli do vasi Gozd, kjer so ga prevzeli reševalci. V soboto 
popoldan pa je potekalo reševanje dveh planink, ki sta na 
območju Vrtače zgrešili smer. Zaplezali sta se v alpinistični 
smeri Y grapa. Gorski reševalci iz Tržiča in Mojstrane v so-
delovanju z dežurno helikoptersko ekipo Slovenske vojske in 
ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči so zaplezani 
alpinistki potegnili iz smeri in ju prepeljali v dolino.

Alpinistki sta se zaplezali



Alenka Brun

Špela Alič je študent-
ka zadnjega letnika 
Fakultete za social-
no delo. Poleti smo 
se z njo in še dve-

ma prijateljicama oziroma 
sošolkama pogovarjali, kako 
se bodo kot prostovoljke pod 
okriljem društva Za otroke 
sveta odpravile v Gambijo. 
Od konca julija do sredine 
avgusta so se namreč udele-
žile izobraževalnega tabora, 
kjer so dopoldneve preživlja-
le z otroki v karierno-izobra-
ževalnem centru. Špeli pros-
tovoljstvo pomeni ogromno; 

pravi, da je bil vpis na Fakul-
teto za socialno delo ena nje-
nih najboljših odločitev v 
življenju. Všeč ji je delo z lju-
dmi in tudi sam potek štu-
dija.

Prijavila jo je prijateljica

Priprave na nedavni izbor 
za tokratno najlepšo Sloven-
ko so se začele že januarja 
letos. Dekleta so imela raz-
na izobraževanja, udeleže-
vale so se dogodkov, izletov, 
še posebno intenzivno pa 
je postalo dogajanje maja, 
ko je bil na vrsti polfinalni 
del projekta Miss Sloveni-
je 2019. »Takrat smo se že 
osredotočale na Črnomelj, 

kjer je potekal finale,« pra-
vi Špela, ki ni veliko razmi-
šljala o svoji uvrstitvi ozi-
roma o tem, kako bo, če se 
zgodi, da ravno ona zma-
ga. Nadaljuje, da je verjet-
no sama še najmanj verjela, 
da bi se to pravzaprav lahko 
zgodilo ravno njej. »Nisem 
niti hotela veliko razmišlja-
ti o tem. Bilo nas je 15 deklet 
in tako je bilo 15 možnosti.« 
Morda je na koncu odtehtal 
karakter in je žirijo prepriča-
la s celotno zgodbo, meni.

Špela se je s svetom lepo-
tnih tekmovanj tokrat sre-
čala prvič. Na izbor jo je pri-
javila prijateljica, a na kon-
cu je bila odločitev, ali se ga 
bo udeležila ali ne, v njenih 
rokah. Nekaj novega, nov 
izziv, pravi in doda, da ji ni 
žal, da se je odločila, da gre 
po tej poti. 

Pojasni: »Mislim, da 
sem šele sedaj dojela, koli-
ko izkušenj   sem dobila in 
koliko sem osebnostno zra-
sla. Pridobila sem samo-
zavest, izgubila strah pred 

nastopanjem. Po naravi sem 
namreč taka, da moram biti 
na vsako stvar zelo dobro 
pripravljena, da sem mirna 
v sebi, ampak tu sem se pa 
kar nekajkrat znašla v situa-
ciji, ko sem morala  odreagi-
rati v trenutku – brez pred-
hodnih priprav.«

Špela je sicer že potova-
la, vendar bo šla tokrat prvič 
nekam sama; in Londona 
tudi še ni videla.

»Ni me strah, saj bodo 
tam tudi druga dekleta, 
s komunikacijo pa ravno 
tako nimam težav. Pravzap-
rav komaj čakam, da grem. 
Zagotovo bo to še ena dob-
ra izkušnja, pa tudi preizku-
šnja,« pripoveduje.

O tem, kako se ji bo uspe-
lo uvrstiti, tudi tokrat ne raz-
mišlja. Dala bo vse od sebe, 
se maksimalno potrudila, 
pravi. Zaveda se, da ne gre 
na počitnice in da bo urnik 
naporen. Seveda bo z njo v 
London potovalo kar nekaj 
garderobe. Navdušena je nad 
izbrano obleko za finalni del. 

NOVEMBRA POTUJE V LONDON
Dvaindvajsetletna Špela Alič prihaja iz Križ pri Tržiču. Gorenjska lepotica, visoka 175 centimetrov, je 
pred kratkim v Črnomlju osvojila laskavi lepotni naziv mis Slovenije 2019 in s tem pridobila vstopnico 
na svetovni izbor, ki bo novembra v Londonu.

Navdušenja nad izbrano obleko za finalni del v Londonu 
Špela ne skriva. / Foto: arhiv organizatorja (Ivan Bliznetsov)

Letos je šla krona najlepše Slovenke na Gorenjsko: mis 
Slovenije 2019 je tako postala Špela Alič, prva spremljevalka 
Tinkara Smolar z Zgornje Polskave, druga spremljevalka pa 
Leja Plut iz Črnomlja. / Foto: arhiv organizatorja (Katja Kodba)

»Božanska je. Rožnata, bela, 
siva, z bleščicami ... Prav moj 
stil obleke.« Kar je pravzap-
rav izjemno pomembno. Če 
se bo v obleki dobro počutila, 
se bo namreč to na odru vide-
lo tudi na njenem obrazu in 
sploh navzven.

Mis Slovenije 2019

Znotraj tekmovanja za 
izbor najlepše na svetu so 
Špelo prijavili še na izbor 
Lepota z namenom, kar ji je 
pravzaprav popolnoma pisa-
no na kožo, saj ima na tem 
področju kar lepo število 
izkušenj in referenc.

Naziv mis Slovenije 2019 
pa ni le naziv, s seboj nosi 
tudi odgovornosti in obvez-
nosti. Špela sicer letos piše 
svojo zgodbo in je vznemirje-
na, da lahko sodeluje pri pro-
jektih, ki jo veselijo. Usmer-
ja se v projekte, ki so name-
njeni mladim, želi pa tako 

njim kot vsem drugim prib-
ližati vsebino projekta Miss 
Slovenije in slogan »Podpi-
ramo slovensko, podprimo 
Slovenijo«, saj je prepričana, 
da Slovenci to potrebujemo. 
»Da Slovenijo bolj vzljubimo 
tako, kot je,« še doda.

Ima sicer občutek, da je 
njeno poslanstvo v social-
nem delu, psihoterapiji, 
vseeno pa se ne bi branila, 
če bi ji ponudili delo v svetu 
mode, čeprav na prvo mes-
to še vedno postavlja študij.

In najbolj klasično vpraša-
nje, ki ga poznamo iz ameri-
ških modnih brvi: Kaj bi sto-
rila, če bi postala najlepša na 
svetu, da bi bil svet lepši?

»Vsi vemo, da sveta ne bi 
mogla izboljšati in popravi-
ti, lahko pa naredim nekaj, 
da bo vsaj enemu, dvema na 
svetu lepše in bolje,« jasno 
pove in ponovi, da se bo letos 
osredotočila na mlajše.

Ne moremo mimo kulturnega in zabavnega programa, 
ki se na Jesenicah obeta čez dva dni, torej 17. oktobra. 
Gledališče Toneta Čufarja bo namreč gostilo Predstavo za 
vsako priložnost – ob 20. uri. Gre za glasbeno komedijo, 
uspešnico druščine, ki je navduševala že z uspešnico Slo-
venska muska od A do Ž – Jureta Karasa, Gašperja Konca 
in Lada Bizovičarja. Lado se ne more upreti priložnosti, da 
bi proslavil tako pomemben dogodek, kot je rojstni dan, in 
ker zelo rad govori, nam bo v svoji novi predstavi povedal 
vse, kar ve, pa tudi vse, česar ne ve; o veselju, sreči, ljub-
ljanskih ženinih, modernih otroških imenih, seksu po tri-
desetem in nasilnih cvetličarjih. Ob živi glasbeni sprem-
ljavi bo poskušal odgovoriti na težka vprašanja, na primer 
kaj je najslabše darilo na svetu, kaj imajo čaplje z vzgojo 
otrok ter koliko kitic ima pesem Kolkor kapljic, tolko let. In 
kot se za rojstni dan spodobi, bo tudi kakšno zapel.

Predstava za vse priložnosti

Nasmejanega Boštjana Megliča - Peško smo ujeli v foto-
grafski objektiv na parkirišču Radia Gorenc. Na Planet 
TV ste namreč v soboto zvečer že lahko spremljali prvi 
del nove zabavno glasbene oddaje z naslovom Pri Črnem 
Petru. Spoznali ste novinca iz Argentine, Angela oziroma 
Miguela Angela Floresa Moralesa, že takoj so Jasno Kuljaj – 
voditeljico oddaje – zamenjali za Heleno Blagne, Peško pa 
bomo ponovno spremljali v njegovi humorni vlogi poštar-
ja, poleg še treh likov, ki jih srečamo v oddaji, uprizarjajo pa 
jih Ranko Babić, Sašo Đukić in Sašo Podobnik. Ni manjkalo 
glasbe, smeha in aplavzov. Skozi oddajo bomo spoznavali 
tudi Slovenijo in različne običaje. V gostilni Pri Črnem Petru 
se tako obetajo živahni sobotni večeri.

Peška se vrača v vlogi poštarja

Razposajeni Boštjan Meglič - Peška je vesel, da so 
ga povabili k sodelovanju pri novi zabavnoglasbeni 
oddaji na Planet TV.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Aleš Senožetnik

P
restolnici Sloveni-
je in Gruzije sta od 
sedemdesetih let 
prejšnjega stolet-
ja pobrateni mesti. 

Povezava med obema drža-
vama pa izvira še iz davnih 
časov argonavtov. Jazon je 
namreč prav v Gruziji ukra-
del zlato runo in z njim po 
Savi in Ljubljanici bežal vse 
do Ljubljane, kjer naj bi po 
eni od različic zgodbe ubil 
zmaja, ki je še danes simbol 
mesta. Grški junak, ki naj bi 

bil tudi prvi Ljubljančan, pa 
je mimogrede, ko je svojo 
ladjo selil na obalo Jadrana, 
ustanovil še Vrhniko. 

Z miti pa je povezan tudi 
nastanek mesta Tbilisi. Kralj 
Vakhtang Gorgasali naj bi 
se iz takratne prestolnice 
Mtskheta, ki je še danes pri-
ljubljeno romarsko središ-
če v Gruziji, odpravil na lov 
južno od mesta. S puščico je 
ranil jelena, ki pa ga je poz-
dravil vroči vrelec. Druga, 
precej manj pravljična raz-
ličica zgodbe pa pravi, da je 
kralj ubil fazana in ga v vro-
čem vrelcu tudi skuhal. Ne 

glede na to, katera je resni-
čna, pa naj bi bil Vakhtang 
nad zdravljenjem (ali pač 
kuhanjem) v vročih izvirih 
tako navdušen, da je dob-
rih petsto let pred našim šte-
tjem tam ustanovil mesto in 
ga poimenoval Tbilisi, kar 
pomeni vroči izvir. Teh je v 
okolici mesta okoli trideset, 
z žveplom bogata voda pa 
še danes velja za zdravilno 
in jo s pridom uporabljajo 
v javnih kopališčih, nekak-
šni gruzijski različici tur-
škega hamama. Prav tako 
kot v hamamu tudi med obi-
skom gruzijske kopeli lahko 

pričakujete popolno razvaja-
nje, vključno z masažo.

Po prijetni sprostitvi se 
prileže sprehod po mestu. 
Večina starega dela je pov-
sem obvladljiva peš, če se 
odpravimo v kakšno od pre-
dmestij ali denimo na aveni-
jo Rustaveli, ki velja za eno 
bolj živahnih v mestu, pa sta 
na voljo dve liniji podzemne 
železnice ali pa kakšna od 
številnih maršrutk – mini-
busov, kakršne poznajo tudi 
po drugih državah nekdanje 
Sovjetske zveze. 

Med številnimi zname-
nitostmi v mestu si velja 

ogledati utrdbo Narikala, od 
koder se razprostira čudo-
vit pogled na mesto, na vrh 
pa vozi tudi kabinska žični-
ca. Med številnimi cerkvami 
je težko spregledati cerkev 
sv. Trojice na levem bregu 
reke Kure, ki je vidna doma-
la na vsakem koraku v sta-
rem delu mesta, kjer sicer 
arhitekturno najbolj izsto-
pa stavba lutkovnega gleda-
lišča. Za tiste, ki jim je bli-
žje vrvež nakupovalnih mes-
tnih četrti, pa je obvezen 
sprehod po aveniji Rustaveli 
v novem delu mesta, kjer sta 
tudi opera in parlamentarna 

stavba. Obiskovalec nikakor 
ne more spregledati sodob-
ne arhitekture, ki je umešče-
na v staro mestno jedro. Med 
sodobnimi stavbami mor-
da najbolj izstopa konstru-
kcija Mosta miru, ki so mu 
domačini, nič kaj navdušeni 
nad tovrstnimi arhitekturni-
mi eksperimenti, nadeli več 
»ljubkovalnih« imen, tudi 
Pampers, saj naj bi spomi-
njal na otroške plenice. Ne 
glede na to, kaj si mislimo o 
sodobnih zgradbah v mestu, 
pa je težko zanikati, da mu 
dajejo posebno noto.

(Nadaljevanje prihodnjič)

GRUZIJA – BISER KAVKAZA (2)

Prestolnica Tbilisi je zlitje starega in novega. Poševni stolp lutkovnega gledališča Sodobna arhitektura Mosta miru

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

N
a dobrodel-
nem Čopko-
vem teku so se 
tudi letos zbra-
li učenci OŠ 

Orehek, to je okrog šeststo 
otrok, ki se jim je pridruži-
lo še okrog 160 otrok iz tam-
kajšnjega vrtca pa tudi števil-
ni starši, dedki, babice, prija-
telji, znanci, učitelji in ostali 
delavci šole. Skupaj so tekli 
in tako simbolično pomaga-
li učencem s posebnimi pot-
rebami. »Ti učenci so vklju-
čeni v redne šole že vrsto let, 

pri nas pa jim je prav veveri-
ček Čopko pomagal do tega, 
da lahko delajo in se učijo s 
svojimi vrstniki že 26. leto,« 
so pojasnili v OŠ Orehek.

Tek nima izrazito tekmo-
valnega značaja, pomem-
bnejši je dober namen. Izku-
piček od startnine, ki je tudi 
tokrat znašala simboličnih 
pet evrov, so namreč v celoti 
namenili za Veveričkov šol-
ski sklad. Skupaj so zbra-
li okrog 1400 evrov, je poja-
snila vršilka dolžnosti rav-
nateljice OŠ Orehek Kat-
ja Kržan. »To nam omogo-
ča nakup raznih pripomoč-
kov za otroke s posebnimi 

potrebami in izvedbo dodat-
nih aktivnosti zanje.« Ta čas 
so v njihovi šoli v redni pouk 
vključeni trije gibalno ovira-
ni učenci in še okrog trideset 
otrok z odločbami zaradi pri-
manjkljaja na različnih pod-
ročjih. Pri tem je ravnateljica 
pohvalila učitelje, ki morajo 
dobro poznati te otroke in 
imeti veliko znanja, da jim 
lahko nudijo potrebno stro-
kovno pomoč in jim omogo-
čijo napredovanje.

V okviru Čopkovega teka 
so pripravili tudi pester spre-
mljevalni program. Med dru-
gim so gostili gluhonemega 

košarkarja Miho Zupana, 
ki je z otroki tekel in jim ob 
koncu podelil priznanja. Pri-
družili so se jim še varovan-
ci Centra Matevža Langu-
sa iz Radovljice. Pred tekom 
so se lahko zabavali ob raz-
ličnih športnih igrah, ki so 
jih pripravili učitelji, za zak-
ljuček pa so se pozabavali 
ob zvokih ansambla Wan-
kmüller. Ravnateljica se je 
posebej zahvalila še Janezu 
Drakslerju, ki jim vsako leto 
izkaže gostoljubje na svo-
jem posestvu, in gasilcem, 
ki poskrbijo, da prireditev 
poteka nemoteno.

TEČEJO IN POMAGAJO
Več kot sedemsto otrok iz vrtca in šole na Orehku je sodelovalo na letošnjem že štirinajstem 
humanitarnem Čopkovem teku, na katerem zbirajo denar za učence s posebnimi potrebami.

Čopkov tek so pripravili že 14. leto. / Foto: Gorazd Kavčič

Učenci so se zabavali tudi ob športnih igrah, ki so jih 
pripravili učitelji. / Foto: Gorazd Kavčič

Ko rad bi ujel čas,
ki je zakrit s spominom.

Pride trenutek
in mine v vrtincu pozabe.

Sedaj si in zopet
te ni, kot megla v nižini.

Danes si ljubezen
in jutri si sovraštvo.

Obledela podoba sreče
je kot pesek, ki polzi iz dlani.

Nasmeh, ki to resnično ni.
In objem, ker pač mora biti. 

Hvaležnost zaradi obstoja,
ki vseeno, če ga ne bi bilo.

Želja pa počasi tli in gori
v srcu, za katerega ni nikomur mar.

Sibila

»Danes si ljubezen in jutri si sovraštvo.« Vedno je samo en 
majhen korak. Jaz pa vam želim vse in samo lepo. 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. 

Želja

PESMI MLADIH
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TNorost Sewardove ledenice
Aljaska je najsevernej-

ša ameriška zvezna država. 
Tam sega divjina od arktič-
nih ledenih pustinj do nes-
končnega pasu gozdov, od 
zelenega jugovzhoda do 
sklenjene verige Aleutskih 
tokov. Ponekod pade tempe-
ratura pozimi tudi na 75 sto-
pinj Celzija pod ledišče in 
sonce v dolgih dneh le red-
ko posije. Na Aljaski, ki je za 
polovico manjša od Zahod-
ne Evrope, živi malo ljudi. 
Vseh tristo tisoč prebivalcev 
bi se zlahka izgubilo v malo 
večjem mestu.

Aljasko so 18. oktobra leta 
1867 Američani kupili od 
Rusov. Zanjo so plačali 7,2 
milijona dolarjev, kar zne-
se danes ob upoštevanju 
inflacije devetdeset ameriš-
kih dolarjev. Nakup je opra-
vil državni sekretar William 

Seward. Ker so imeli to v tis-
tih časih za zelo nespamet-
no, so Aljasko v začetku ime-
novali Sewardova norost ali 
Sewardova ledenica. Ame-
ričani so mnenje spreme-
nili, ko so v naslednjih letih 
odkrili pod zemljo zlato, ki 
je privabilo zlatokope in lov-
ce. V po površini danes naj-
večje zvezne države ZDA so 
zrasla majhna mesta. Glav-
no mesto Aljaske je Juneau. 
Ime je dobilo po  Josephu 
Juneauju, rudarju, ki je leta 
1880 blizu mesta našel zla-
to. Indijance so pobili ali pa 
jih pregovorili, da so se pri-
ključili ameriškemu lovu na 
zlato. Sedaj polovica od 570 
tisoč prebivalcev Aljaske 
živi v Anchorageu. Domo-
rodcev, Eskimov, Aleutov 
ali Indijancev je na Aljaski 
približno 54 tisoč, preostali 

prebivalci so prišli iz ZDA 
v času zlate mrzlice, ko so 
našli nafto ali pa so gradili 
vojaška oporišča.

Zgodovina sodobne Aljas-
ke se je sicer začela 19. avgu-
sta 1741, ko je ruski razisko-
valec Vitus Bering priplul 
do kopnega, ki ni bilo vrisa-
no na nobenem zemljevidu. 
Bering je deželo imenoval 
Aljaska. Na potovanje ga je 
poslal ruski car Peter Veliki. 
Raziskal naj bi vzhodno oba-
lo Sibirije. Car je želel vedeti, 
ali se ruska in ameriška celi-
na na skrajnem robu stikata. 
Beringovo navdušenje nad 
potjo se je ohladilo takoj, ko 
je priplul dovolj daleč in ugo-
tovil, da leži med obema celi-
nama morje. Kljub temu je 
bila njegova pripoved dovolj 
privlačna, da je car odob-
ril drugo potovanje. Bering 

je na poti umrl, tisti, ki so 
imeli več sreče, pa so pri-
nesli v domovino dragocen 
tovor krzna in vidrinih kož. 

Deželo na vzhodu so zače-
li imenovati Ruska Ameri-
ka. Leta 1783 so Rusi na njej 
zgradili svoje prvo naselje.

Pregovori in reki
		Glava brez možganov je na vsaki tehtnici prelahka. 

(nemški pregovor)
	Neumna glava ne da miru nogam. (ruski pregovor)
	Krivo drevo je krivo od korenin. (tatarski pregovor)
		Kdor služi dvema gospodarjema, mora enemu 

lagati. (italijanski pregovor)
	Večer pokaže, kakšen dan je bil. (hrvaški pregovor)

Smeh ni greh
		Janezek: »Mamica, nisem ubogal očka, ko mi je 

dejal, naj ne hodim v kino, saj lahko tam vidim kaj, 
kar ni zame. Vseeno sem šel in videl očka s sosedo.«

		V domu starostnikov: »Zanimivo je, da zdaj, ko sem 
dobil nova očala, vsak dan srečujem ljudi, za katere 
sem bil prepričan, da so že davno umrli.«

Samo Lesjak

P
etčlanska zased-
ba Le Serpentine s 
pisano paleto raz-
ličnih glasbenih 
žanrov, od alterna-

tivnega indie roka, zasanja-
nega popa in udarnega pan-
ka, s svojo glasbo že pet let 
barva velike in male odre 
po vsej Sloveniji. Tako so s 
skladbami novega albuma 
Pobarvanka, ki predstavlja 
njihovo novo prelomnico, 
nedavno že navdušili občin-
stvo na Metelkovi, ta petek 
pa bodo zasedli oder kranj-
skega Traina. S člani skupi-
ne smo se pogovarjali o nji-
hovi aktivni, mavrično barvi-
ti poti.

Pred štirimi leti ste Kačice s 
prvencem Ujemi val zajezdili 
valove in odpluli v marsikate-
ro glasbeno pristanišče. Kate-
ri člani sestavljajo posadko 
vaše trenutne plovbe?

Brata Žiga in Grga Jokić 
skrbita za hitre kitarske rife in 
bogate basovske linije, Matej 
Naglič suka prste na klaviatu-
rah in harmoniki, Anže Kern 
žge na bobnih, pevka Tja-
ša Teropšič pa z razgibanim 
melodičnim vokalom poveže 
bendovsko glasbeno vizijo v 
homogeno celoto. 

Tako radijske valove kot srca 
poslušalcev osvajate s hitro-
stjo vrtiljaka – kaj vse ponuja 

vaš še povsem svež album 
Pobarvanka?

V smislu glasbenih žan-
rov se niti ne želimo natan-
čno opredeljevati – tudi na 
novem albumu ostajamo 
zvesti sebi, glasbi, ki nam 
je blizu, ter ohranjamo rde-
čo nit melodične avtorske 
glasbe: vsa besedila in glas-
bene aranžmaje smo ustva-
rili sami ter album posneli v 
domačem studiu na Miljah, 
zahvala za postprodukcijo 
pa gre Žigi Rezarju. V last-
ni režiji nastajajo tudi števil-
ni videospoti naših skladb, 
ki si jih lahko ogledate na 
popularnih spletnih glasbe-
nih platformah. V besedilih 
skladb, ki jih še vedno piše-
mo v slovenskem jeziku, se 
prej kot politično obremen-
jenih tematik rajši lotevamo 

vsakdanjih življenjskih vse-
bin, ki zadevajo marsiko-
ga izmed nas. V vijuganju 
med vzponi ter padci skuša-
mo najti pozitivno noto, tako 
da je Pobarvanka tudi po tej 
plati dokaz in vzpodbuda, da 
vendarle ni vse tako sivo, če 
zmoremo na svet pogledati 
skozi prava očala. Veseli nas, 
da smo s skladbami novega 
albuma zelo hitro osvojili 
poslušalce radijskih postaj, 
kar dokazujejo že štiri pope-
vke tedna na Valu 202 – Le 
naprej, Črnobel, Zadeta od 
interneta ter skladba Vrtil-
jak, ki se je na isti frekvenci 
v juniju uvrstila tudi na les-
tvico najpogosteje predvaja-
nih skladb.

Pobarvanko ste že predsta-
vili občinstvu v ljubljanski 

Gali Hali, sedaj se v Trainu 
obeta gorenjska premiera ...

Koncertni nastopi nam 
pomenijo zelo veliko, z nji-
mi nabiramo izkušnje, spo-
znavamo številne glasbe-
nike, tako smo oder na pri-
mer že delili z Magnificom. 
Izjemno smo veseli odzi-
va občinstva na koncertu v 
Gali Hali. Publika je hitro 
ter z navdušenjem sprejela 
skladbe in tovrstnega pozi-
tivnega odziva se nadejamo 
tudi na petkovem koncertu 
na odru Traina, kjer boste – 
po ogrevanju odlične zased-
be 30 stopinj v senci – poleg 
svežih skladb lahko slišali 
tudi naše prejšnje uspešni-
ce, na odru pa se nam bo pri-
družil tudi posebni glasbeni 
gost – kdo, pa naj za zdaj še 
ostane presenečenje.

BARVITE MELODIJE
Melodična kranjska alterrokovska zasedba Le Serpentine je izdala svoj drugi album z naslovom Pobarvanka, 
ki ga bodo predstavili na koncertu v petek, 18. oktobra, ob 21. uri na odru Trainstation SubArta.

Barviti lovilci valov: Le Serpentine / Foto: arhiv skupine (Ksaver Šinkar)

Kranj – V soboto, 19. oktobra, bo od 20. ure potekal Dvoci-
kel, ki bo tokrat združil glasbenika z Obale. Jan Bajc Funa 
- Čunfa se je v zadnjih letih dobro usidral na domači alter-
nativni sceni, svoj zvok pa je iz instrumentalnega hip hopa 
razvil v vse mogoče glasbene oblike. Gaj Bostič je tolkalni 
virtuoz, ki že od rosnih let deluje v zasedbi StillOut, sicer pa 
svoje znanje poglablja na Konservatoriju za glasbo in balet 
v Ljubljani. Edinstveni duo združuje sintetiko elektronike in 
organskost pravih bobnov, tokrat bo ušesa poslušalcev z 
močnimi ritmi dražil v Stolpu Škrlovec. Vstop prost.

Dvocikel v Layerjevi hiši

Škofja Loka – Pri Rdeči ostrigi bo v petek, 18. oktobra, od 
21. ure potekal Klubski maraton Radia Študent. Nastopila 
bosta GLOG (udarna poetična preganjavica) ter Lovekov-
ski (izpovedna poetika disharmonije).

Klubski maraton v Ostrigi

Kranj – V Stolpu Škrlovec bo v petek, 18. oktobra, ob 20. uri 
koncert novomeške skupine Tretji kanu, ki bo predstavila 
svoj novi album Plovemo. Skladbe Nekaj je, Umakni se 
in Kositri nakazujejo melodično strugo Kanuja – z rde-
čo nitjo v sporočilnosti in zgodbah, ki jih prevaža v tem 
malem simpatičnem plovilu.

Tretji kanu z albumom Plovemo

Kranj – V soboto, 19. oktobra, bo v Trainstation SubArtu 
od 21. ure potekal koncertni metal večer Distoržn v sklopu 
projekta Potujoča železarna. Iz Škofje Loke bo zapihal 
brutalni thrash veter v manifestaciji zasedbe Moshead, iz 
Velenja pa bo prijetno zadišalo po premogu, saj pridejo 
blackerji Kholn. Domači oder bodo zasedli tudi legendar-
ni Obduction, najstarejši še delujoči bend iz Kranja.

Za ljubitelje metala

Z vso močjo: Moshead / Foto: arhiv skupine
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PRAZNOVANJA

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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V soboto, 5. oktobra 2019, so se poročili: v Kranju Aleksan-
dar Kondić in Bojana Krstić, v Preddvoru Jernej Makovec 
in Mateja Petrinec, na Zgornjem Brniku Rok Krivec in Teja 
Janeš, v Škofji Loki Sinan Ramić in Ervina Omerović, na 
Sv. Andreju pa Miha Košir in Anja Prevodnik.

Mladoporočenci

»Jesen«
Redno berem vašo rubriko in 
tudi meni ste že nekajkrat sve-
tovali. Tokrat vas sprašujem 
za hčer in njeno družino. Tež-
ko jo gledam, ko je v stiski, in 
ne vem, kako naj ji pomagam. 
Prosim vas, da pogledate, ali 
se jim obetajo kaj boljši časi.
Ko že mislimo, da so se otro-
ci postavili na svoje noge, se 
pojavijo nove težave. Nosite 
preveliko odgovornost in 
prepričani ste, da ste le vi 
tisti, ki to spremljate in lahko 
pomagate. Seveda vas boli 
ob spoznanju, ko ne gre vse, 
tako kot bi si človek želel, 
ampak enostavno nimate 
čarobne paličice, s katero bi 
vse v trenutku postavili na 
pravo mesto. Popolnoma 
vas razumem. Vse v vezi s 
hčerko se bo dobro rešilo. 
Finančne težave bodo sčaso-

ma minile, že v roku pol leta 
se obetajo lepe spremembe. 
Krediti bodo odplačani in 
potem bo lažje. Njen mož se 
bo pozdravil, saj pri njegovih 
težavah hvala bogu znajo 
pomagati. Trenutno ni naj-
bolje, a še v tem letu se mu 
tehtnica prevesi in potem 
gre samo naprej do ozdravi-
tve. Službo bo obdržal. Hči 
je resnično obremenjena, 
prihajajo boljši časi, vi pa ji 
še naprej stojte ob strani. 
Čeprav tega ne pokaže ved-
no, ji vaša podpora veliko 
pomeni. Vnukinja razmišlja 
s svojo glavo, logika pri tem 
ne igra nobene vloge, zato 
ima tudi težave pri mate-
matiki. Ampak sčasoma bo 
tudi to uredila, zato ni treba 
ustvarjati panike. Je pridna in 
vestna, v šoli ne vidim težav. 
Želim vam vse lepo.

»Oblaček«
Tanja, hvala ti, ker si mi dala 
same resnične odgovore. Kako 
je s sinom in kako s hčerjo? 
Želim veliko veselja, zdravja in 
ljubezni. Naj vas sreča sprem-
lja na vsakem koraku.
Vesela sem, da ste zadovoljni 
z mojo napovedjo. To je moj 
namen in potrditev za moje 
delo. V zvezi s sinom se veli-
ko preveč obremenjujete. Je 
popolnoma svoj človek in toč-
no ve, kaj hoče. Noče nečesa 
samo tako, ampak nekaj, zara-
di česar bo res notranje zado-
voljen. Dokler tega ne bo obču-
til, ne bo iskal nobenih bližnjic. 
Približno v roku enega leta 
in pol bo spoznal osebo, za 
katero se mu bo zdelo vredno 
potruditi, in naredil bo vse, da 
mu uspe. Ustvaril si bo druži-
no in resnično bo srečen. Hči 
bo vsekakor menjala službo, 

in sicer takoj ob prvi priložno-
sti, ki se ji ponudi, saj jo to, 
kar ima sedaj, utruja in precej 
bremeni. Glede njenega tre-
nutnega stanja lahko rečem, 
da ni preveč zadovoljna, a še 
do konca leta se ji obetajo 
lepe spremembe. Vaša pos-
lovna smer ima dobre obete 
in samo tako naprej. Zadnje 
čase so bili padci res pogo-
sti, a kmalu bodo prišli tudi 
vzponi. Brez skrbi. Upokojitev 
lahko pričakujete prej, kot si 
mislite. Malo bolj se pozani-
majte v tej smeri, saj vidim, da 
nimate vseh informacij. Tudi 
vas še čaka sonce, kljub temu 
da ne verjamete več. Saj veste: 
ravno takrat, ko mislimo, da je 
nemogoče, se začne dogajati 
nekaj dobrega. Ljubezen čaka 
na vas v vsem svojem sijaju. 
Hvala vam za lepe besede, 
želim vam vse lepo.

Gledamo oziroma preroku-
jemo iz trojk kart iz letošnjih 
septembrskih rubrik. In ima-
mo karte Vdova, Sporočilo, 
Žalost. Ker je poleg tudi kar-
ta Žalost, nam karta Vdova 
prikazuje obdobje osamlje-
nosti ali pa odmik osebe, ki 
nam veliko pomeni. Seveda 
karta Sporočilo potem pove, 
da se nam oseba javi in vse 
bo šlo naprej po starem in 
utečenem ritmu. Ne sme-
mo pa pozabiti, da Vdova 
sama pomeni spremembe, 
in v tem primeru na bolje. 
Ljubezen, Žalost, Sreča – v 
tej trojki vidimo osebo, ki je 
žalostna zaradi čustvenih 
zadev. Hrepeni po sreči v 
ljubezni in bi za to vse nare-
dila. V tej kombinaciji še ne 
rečemo, da gre za depresijo, 
je pa vsekakor žalost, ki tudi 
zna narediti svoje. Ampak 
ker je zadnja karta Sreča, 
se bo vse zaključilo dobro. 
Kot vidite, se je karta Žalost 
ponovila, in lahko ima raz-
lične pomene. Vemo pa, da 
Žalost predstavlja med dru-
gim mlajšo žensko in premi-
ke ter odločitve. Potovanje, 

Sodnik, Vdova – po tehtnem 
premisleku se bomo odloči-
li za daljše potovanje, ki bo 
trajalo dalj časa, lahko tudi 
mesec dni, najmanj tri ted-
ne. Ni nujno, da je povezano 
s poslovnim svetom, čeprav 
je ob njej uradna karta Sod-
nik, saj ta lahko predstavlja 
samo naše odločitve. Enaka 
pot se lahko sčasoma tudi 
ponovi. Potovanje, Sporo-
čilo, Neiskrenost – velike 
dvome bomo imeli glede 
nekega potovanja in šele 
do datne informacije, ki 
jih dobimo, nam pomaga-
jo pri odločitvi. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali 
pa karte za druge sisteme, ki 
ste jih doslej že spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Suzana P. Kovačič

Z
denko Košir pove, 
da je bilo enkrat, 
leta 1954, dovolj 
in za zmeraj, zato 
si po 65 letih zako-

na poročnih zaobljub ne bos-
ta še enkrat izmenjala. Silva 
(dekliško Štilec) in Zdenko 
sta se spoznala na vlaku, ko je 
ta še vozil iz Tržiča do Kran-
ja. Oba sta imela službi v Kra-
nju, on v Iskri, ona v Teksti-
lindusu. Zdenko je vstopil na 
vlak na postaji v Žiganji vasi, 
Silva v Naklem. Iskrica je pre-
skočila, danes Silva pove, da 

je bil prav ta fant njena prva 
in zadnja ljubezen. Civilno 
in cerkveno sta se v sredo, 16. 
oktobra 1954, poročila v Trži-
ču, kakšne velike ohceti nista 
imela, sta se pa za tri dni odpe-
ljala na medene dneve v Opa-
tijo. Za kaj več ni bilo časa, saj 
sta morala biti v ponedeljek že 
v službi.

Najprej sta stanovala v 
Naklem na domu Silvine 
velike družine, v hiški so se 
vsi malce stisnili, potem pa 
sta zgradila hišo na Cegel-
nici. V zakonu sta se rodi-
la Zdenka in Aleš, ki poves-
ta, da sta ju starša lepo vzgo-
jila. Koširjeva imata vnuke 

Roka, Andreja, Emo in Vida, 
ki jih je Silva rada popazila. 
Razveselita se, ko jima druž-
bo delajo tudi pravnuki Tia, 
Anej, Vita Lucija, Žan, Tim, 
Gal in Nik.

Oba imata polno delovno 
dobo. Silva je hodila v služ-
bo, skrbela za dom in imela 
pri hiši »ta glavno« besedo. 
Zdenko se nad tem ni prito-
ževal, sam je bil precej akti-
ven v lokalni skupnosti. Bil je 
dolgoletni upravnik Kultur-
nega doma Janeza Filipiča v 

Naklem, član domače krajev-
ne skupnosti, in kot je pove-
dal, se je zavzel za to, da so 
pripeljali asfalt na Cegelnico, 
v zadnjem času pa za to, da so 
na Cegelnici postavili zname-
nje. Bil je član KUD Dobrava 
Naklo, nekaj časa tudi predse-
dnik tega društva. Pa tudi bla-
gajnik v Krajevni organizaci-
ji Rdečega križa in prav tako v 
Društvu upokojencev Naklo, 
kjer so ga imenovali za čas-
tnega člana. Že petdeset let 
živi z eno ledvico, to je pou-
daril zato, da vlije upanje tudi 
drugim ledvičnim bolnikom.

Po upokojitvi sta z Druš-
tvom upokojencev Naklo 
kar pogosto hodila na izle-
te. Zdenko je v prostem času 
skrbel tudi za vrt, Silva pa je 
rada gobarila in danes ji je 
žal, da gobariti ne more, ker 
je več ne ubogajo noge. »No, 
ata, pa saj imam tebe,« v sme-
hu zaključi.

POROKA, TRDNA KOT ŽELEZO
Železno poroko bosta 16. oktobra praznovala Silva in Zdenko Košir s Cegelnice.

Poročna fotografija Koširjevih iz leta 1954 / Foto: osebni arhiv

Silva in Zdenko Košir praznujeta železno poroko. / Foto: Tina Dokl

Silva in Zdenko sta se 
spoznala na vlaku, ko 
je ta še vozil iz Tržiča 
do Kranja. Iskrica je 
preskočila, danes Silva 
pove, da je bil prav ta 
fant njena prva in zadnja 
ljubezen. 

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 51 novih prebi-
valcev. V kranjski porodnišnici se je rodilo 15 dečkov in 12 
deklic. Najtežji je bil deček s 4420 grami, najlažja pa dekli-
ca, ki je tehtala 1954 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 11 
deklic in 13 dečkov. Najlažjemu dečku je tehtnica pokazala 
2490 gramov, najtežjemu dečku pa 4530 gramov.

Novorojenčki

www.gorenjskiglas.si

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. 
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1. nagrada: dnevna smučarska vozovnica; 2. nagrada: majica; 3. nagrada: buf
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te  
do srede, 30. oktobra 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te  
tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.w
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Model in igralka Amber Rose (35) in njen 
partner Alexander 'AE' Edwards (32), izvr-
šni direktor glasbene založbe Def Jam 
Recordings, sta postala starša. Dečku 
sta dala ime Slash Electric. »Slash Elec-
tric, svet je najin. Hvala, Amber, ker me 

tako zelo ljubiš, da si žrtvovala svoje telo za najinega sina. 
Nikoli ne bi mogel biti tako močen, kot si bila ti,« je zapisal 
Edwards. Slash je njun prvi skupni otrok, zvezdnica pa ima 
iz zakona z Wizom Khalifo šestletnega Sebastiana Taylorja.

Amber Rose drugič mamica

Za posledicami raka na možganih je 
umrl igralec Robert Forster, nominira-
nec za oskarja v Tarantinovi mojstrovini 
Jackie Brown. Umrl je na svojem domu v 
Los Angelesu star 78 let. Foster je umrl 
na dan, ko je izšel njegov zadnji film El 

Camino. V dolgoletni karieri je igral v več kot sto filmih, 
nastopil pa je tudi v serijah Kriva pota in Twin Peaks ter 
drami režiserja Davida Lyncha Mulholland Drive.

Poslovil se je Robert Forster

Ruby Rose (33), zvezdnica serije Batwo-
man, je spregovorila o depresiji, s kate-
ro se je kot pravi borila celo življenje. 
»Diagnozo so mi postavili pri 13 letih, 
pri 18 pa so odkrili, da imam disociativ-
no amnezijo. Gre za izgubo spomina, ki 

jo povzročajo stres, travme in čustveni konflikti. Veliko 
sem bila v bolnišnicah, pri 12 sem načrtovala samomor,« 
je povedala igralka, ki so ji na koncu postavili diagnozo 
posttravmatska stresna motnja.

Zvezdnica serije Batwoman o depresiji

Igralec Liam Hemsworth (29), 
ki se je pred dvema mesecema 
razšel z igralko in pevko Miley 
Cyrus, ima, kot kaže, že novo 
dekle. Fotografi so ga namreč 
ujeli, ko se je zaljubljeno držal 

za roke in se strastno poljubljal z manekenko in igralko 
Maddison Brown (22). Maddison je najbolj znana po vlogi 
Kirby v nadaljevanki Dinastija, tudi ona pa je pred kratkim 
končala zvezo.

Strastni poljubi svežih zaljubljencev

VRTIMO GLOBUS

M. Likosar, A. Brun

Z
a organizator-
ske vajeti tradi-
cionalnega Kos-
tanovega pik-
nika je Krajev-

na skupnost Besnica tokrat 
prvič poprijela v sodelovan-
ju s Prostovoljnim gasilskim 
društvom Besnica. Obisko-
valcem so poleg okusnega 
pečenega kostanja ponudi-
li še bogat izbor jedi na žli-
co iz kotla, na svoj račun pa 
so prišli tudi ljubitelji tradi-
cionalnih kmečkih okusov. 
Predstavili so se lokalni in 
gostujoči obrtniki, za otro-
ke pa so pripravili zabavne 

in kreativne delavnice. Letos 
je organizator prvič poskrbel 
za brezplačni avtobusni pre-
voz iz Kranja vsako uro, in 
sicer izpred nakupovalnega 
centra Supernova do Besni-
ce in nazaj. Če minulo nede-
ljo Kostanovega piknika nis-
te obiskali, potem to lahko 
storite prihodnjo nedeljo, 
ko bodo organizatorji dogo-
dek ponovili. 

Pred kratkim je slovenska 
prestolnica dobila kavarno 
Istanbul, kjer si lahko privo-
ščite pravo turško kavo in se 
posladkate z baklavo. Poga-
čarjev trg, ki je znan kot gos-
titelj ljubljanske Odprte 
kuhne, pa je ob koncu tedna 
ponudil ponovitev Festivala 

bosanske kulinarike. Orga-
nizirala ga je restavraci-
ja Saraj, se je pa na obrazih 
nekaterih obiskovalcev vide-
lo, da so morda pričakovali 
več ponudnikov, ne le gos-
titeljeve stojnice. Sicer je ta 
ponujala pester izbor hrane, 
številne bosanske specialite-
te, poskrbeli pa so tudi, da se 
je središče Ljubljane odelo v 
zven bosanskih melodij. 

Bo pa to soboto Pogačarjev 
trg postal prizorišče Čoko-
ljane, najslajšega dogod-
ka v prestolnici, kjer se bos-
te lahko posladkali s števil-
nimi čokoladnimi dobrota-
mi, ki jih tovrstni dogodek 
ponuja. Letos organizatorji 
pravijo, da pripravljajo tudi 

kotiček z zdravimi čokolada-
mi, osrednja zanimivost pa 
bo čokoladna slika sloven-
ske prestolnice.

Dan prej, v petek torej, pa 
se lahko po četrti uri popol-
dne odpeljete kar naravnost 
do spodnje postaje krvavške 
gondole. Odločili so se nam-
reč, da se bodo na zanimiv 
način poslovili od poletja in 
s tem že nekako naznanili 
prihod smučarske sezone: v 
družbi piva in skupine Vic-
tory. V soboto pa sledi nada-
ljevanje petkovega druženja. 
Tako se obeta še en zabaven 
dan pod Krvavcem, le da bo 
tokrat za glasbo skrbel did-
žej. Ne bodo manjkale tudi 
mične točajke piva.

ZA VSAKOGAR NEKAJ
V idiličnem jesensko obarvanem okolju gozdne jase v Novi vasi na koncu Zgornje Besnice je v nedeljo 
potekal že triindvajseti Kostanov piknik. Ljubljana je gostila bosanske specialitete, konec tedna prihaja 
festival za čokoholike, veselo pa bo tudi pod Krvavcem.

Simon in Rok Udir ter Lara Svetina in Nejc Mohorič so pekli 
kostanj – in letošnji je po besedah obiskovalcev zelo okusen 
in sladek. / Foto: Tina Dokl

Predsednik Krajevne skupnosti Besnica Primož Bavdek in 
predsednik PGD Besnica Urban Lotrič (s klobukoma na 
glavah) ter kuharja golaža Ivan in Miha Eržen / Foto: Tina Dokl

Gobovo juho sta v velikem kotlu skuhala Gregor Weisseisen 
in Miha Rajgelj. / Foto: Tina Dokl

Festival bosanske kulinarike je poskrbel tudi za primerno 
glasbeno spremljavo dogajanja. / Foto: A. B.

Restavracija Saraj: bosanskih specialitet ni manjkalo ... / Foto: A. B. ... brez čevapčičev in pleskavic pa seveda tudi ni šlo. / Foto: A. B.

Na Kostanovem pikniku v Besnici je za dobro počutje 
obiskovalcev skrbelo šestdeset prostovoljcev, med 
njimi tudi Mojca Bavdek – gasilka, ki rada igra odbojko, 
telovadi in je ljubiteljica pečenega kostanja. / Foto: T. D. 
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Ampak tale prvi mraz je pa naredil svoje! Takoj je zadišalo po 
goveji juhi in praženem krompirju. Po starem praženem. Na 
čebuli in masti, na koncu pa še zalitem z zajemalko goveje juhe s 
»cinki« vred, da je ves sočen in ti gre tudi kuhana govedina v slast, 
posebno še, če je iz malo mešanega bočnika skuhana in je zraven 
malo hrena z jajcem ali jabolkom. In motovilec ali pa endivija v 
solati. Če je pa še kaj sladkega povrhu, je pa že pravi praznik.

Kaj dati v govejo juho

Za 4 osebe je dovolj pol kilograma govedine, četrt kilograma 
rahlih kosti, mozgova je hitro premastna, liter in pol vode, od 
jušne zelenjave pa korenček, korenino in zelenje peteršilja, po 
okusu vejico luštreka, košček gomoljne zelene, nekaj žil zeljnih 
listov, ohrovta ali cvetače, pol pora, košček na štedilniku popeče-
ne čebule, zrnca popra in kumine, 1 paradižnik ali žličko mezge, 
1 lovorov list in sol. Začimbe dodamo na koncu.
Meso pristavimo v mrzlo vodo, počasi naj zavre in čisto po-
časi vre kar celo uro. Nato šele dodamo zelenjavo. Pen ne 
pobiramo, se potem kar same izgube. Skupaj kuhamo juho 
pokrito dve uri, tudi dve in pol, odvisno od trdote mesa. Če 
preveč izpari, dolijemo le vročo vodo. Enako kuhamo tudi juhe 
iz ostalih vrst mesa – kokošjo, svinjsko in podobne. Skuhano 
juho pustimo stati vsaj 10 minut, da se umiri, nato jo prece-
dimo in hranimo v hladilniku le čisto juho. Ko se maščoba 
strdi, jo lahko poberemo in odstranimo. Meso naj prav tako 
malce »počije«, preden ga razrežemo. Lepše se reže. Juho 
poljubno zakuhamo. Pri zakuhi, ki zahteva več vode, kot so 
cmoki, žličniki, fritati, jo mirno malo zalijemo. 

Pražen krompir

Potrebujemo 60 dag kuhanega krompirja, 1 veliko čebulo, 1 do 
2 zajemalki juhe, žlico masti ali 4 žlice olja in začimbe.
Čebulo drobno sesekljamo in jo na maščobi rjavo popečemo. 
Ne smemo je zasmoditi! Nato dodamo na tanke rezine zrezan 
krompir, solimo, popramo po okusu in prilijemo vročo juho. 
Dobro premešamo in med mešanjem pražimo okrog 20 minut.

Govedina v solati

Meso zrežemo na tanke rezine, na tanko zrežemo tudi korenje 
in peteršiljevo korenino iz juhe ter poljubno količino čebule, 
ki jo nasekljamo in malo posolimo, zmečkamo med prsti in 
pustimo stati vsaj četrt ure. Šele zmehčano damo v solato. 
Popramo, po potrebi dosolimo in zabelimo z oljem in kisom. 
Nekaj časa pustimo solato stati, da se navzamejo dodatkov. 
Na koncu jo obogatimo in okrasimo z rezinami trdo kuhanih 
jajc, lahko z malce dobre majoneze.

Kokosova torta zelo na hitro

Potrebujemo 1 oblat za sadne torte, po 5 žlic marelične marme-
lade in sadnega soka, 35 dag kokosove moke, 8 dl kisle smetane, 
sladkor v prahu, 5 dag jedilne čokolade in pol žlice olja.
Oblat malce navlažimo s sadnim sokom in ga namažemo z 
marmelado. Pomešamo kokos, smetano in sladkor (po oku-
su), nadevamo na oblat in poravnamo. Čokolado segrejemo 
v olju, da je gosto tekoča, in z njo poljubno okrasimo torto. 
Na hladnem naj čaka 2 uri.

Pirini polžki z drobnjakom
Drobnjak je poleg česna še 

ena vrtnina, ki deluje kot na-
ravni antibiotik. Navadno ga 
dodajamo kuhanim jedem, 
vendar ga lahko uporablja-
mo tudi za peko.

Za pripravo pirinih polž-
kov z drobnjakom potrebu-
jemo: 500 g pirine moke, 1 
jajce, pol kocke kvasa, 3 dl 
mleka, 1 žličko sladkorja, 
pol žličke soli. Za nadev: 1 
skodelico drobno narezane-
ga drobnjaka, 1 jajce, sladkor 
po okusu.

Kvas nadrobimo v sko-
delico, potresemo s slad-
korjem ter zalijemo z 1 dl 

mlačnega mleka. Pustimo, 
da vzhaja. Moko presejemo 
in na sredini naredimo ja-
mico. Dodamo sladkor in 
sol ter v sredino jamice vli-
jemo vzhajan kvas. Prilije-
mo še ostalo toplo mleko. 
Vse skupaj zgnetemo v te-
sto. Testo položimo v po-
mokano posodo, pokrije-
mo s čisto kuhinjsko krpo 
in pustimo vzhajati približ-
no pol ure oz. toliko, da na-
raste na dvojno količino.

Vzhajano testo razdelimo 
na dva dela in vsak del raz-
valjamo v dolg pravokotnik, 
približno za prst debelo. Po 

vrhu namažemo s stepenim 
jajcem, posujemo z drobnja-
kom in s sladkorjem. Tako 
namazano testo zvijemo v 
dolg svaljek. Svaljek razreže-
mo na dva centimetra široke 
dele. Vsak del položimo na 
pekač, prekrit s papirjem za 
peko.  Polžke pečemo v peči-
ci, ogreti na 170 °C, približ-
no 20 minut.

Nasvet: Polžke lahko prip-
ravimo v slani ali sladki razli-
čici. Če se odločimo za slad-
ko različico, jih posujemo s 
sladkorjem po okusu, doda-
mo pa lahko še v rumu na-
močene rozine.

Mojca Logar

Globoko smo že v jeseni, če-
ravno je astronomski datum 
naznanil ekvinokcij že skoraj 
pred enim mesecem. Zame je 
jesen tedaj, ko gozd spremeni 
svoje barve. Odene se v oker, 
rjave, rdeče in oranžne od-
tenke. Ko je sonce že nižje na 
nebu in se sence podaljšajo, 
je svetloba drugačna. Vro-
čina pojenja, jutra so sveža, 
čez dan pa je še zelo toplo. 
Ko listje odpada, gozdne poti 
dobijo perzijsko preprogo, ki 
daje koraku mehak oprijem. 
Ljudje govorijo o frekvencah, 
ki so zdravilne – šumenje 
vode, bitje srca, vibriranje 
dreves. Zame je zdravilna 
frekvenca šelestenje listja. Ko 
hodim po gozdu, ga kdaj 
spravim na kupe, človek bi se 
kar povaljal v njem. Kostanj 
že pada na tla, čeprav so ježi-
ce še povsem zelene. Gobarji 
pridno polnijo košare, jaz pa 
se tega hobija še nisem priuči-
la. Očitno bo tudi letošnja je-
senska priložnost šla mimo. 
Če le morem, se vsak dan 
želim naužiti vsaj malo teh 
barv, šumenja in mehkobe 
tal. Zelo vesela in hvaležna 
sem, da živimo na takem 
delu zemlje, kjer lahko uživa-
mo v opazovanju in spremi-
njanju štirih letnih časov. Če 
bi bila na ekvatorju, bi bilo 
celo leto isto. Če bi živela na 
severu, bi imela le dolga pole-
tja in neskončne zimske noči. 
Morda bi bilo v Sredozemlju 
še sprejemljivo, vendar je tudi 
tam poleti peklensko vroče. 
Mi pa lahko pozimi uživamo 
v snegu in mrazu, spomladi 
v rumeno-zeleni barvi listja, 
ki poganja z nežnimi popki, 
poleti v toplih večerih in no-
čeh, ko grem spat kar ven na 
travo, in jeseni v prečudovitih 
barvah listja, ki odpada z 
dreves in posipa tla.

Na vrtu sem pobrala zele-
njavo, da bomo imeli prostor 
za odlaganje pepela. Odkar 
smo namestili peč na pelete, 
imamo dvojno količino pepe-
la, kar je vse gnojilo za vrt. 
Torej sem morala narediti 
na vrtu prostor. Zelenjave je 
ravno za sproti, ni česa vlaga-
ti in konzervirati. Pol vrta je 
praznega, na drugi polovici 
pa je kljub zakasnelemu se-
janju dobro uspel motovilec. 
Če bo le še nekaj toplih dni, 
ga bomo lahko jedli že sedaj, 
sicer le spomladi. Vrtno mizo 
prestavljamo in lovimo sonce. 
Gotovo smo zadnjič pekli na 
žaru, čeprav sem že pri nas 
videla, kako ljudje celo zimo 
uporabljajo žar kar na bal-
konu. Rože so še na oknih, 
pravzaprav so sedaj najlepše. 
Še vedno je toplo, ni pa vroči-
ne. Nočni hlad jim kar malo 
spremeni barve, postanejo in-
tenzivnejše. Moje rože so letos 
grozne. Preživele so gotovo že 
tri sezone in sedaj so dokonč-
no odslužile svojo življenjsko 
dobo in gredo na kompost. Ko 
odstraniš rože, so okna uma-
zana, vsaj pri nas je tako. 
Bila sem jasna zagovornica, 
da je čistiti okna enkrat letno 
povsem dovolj. Sedaj kaže 
praksa, da je dvakrat letno 
premalo in še vmes okna iz 
dnevnega prostora očistim 
kar tako spotoma, sicer se 
vidi ven megleno. Stisnili smo 
jabolčni sok, ki bo v enem me-
secu pošel, in naročili bomo 
še eno serijo. Taka so pri nas 
jesenska opravila …

Jesen
Janez Logar

Prejšnji teden smo razmiš-
ljali o priložnostih ostati tiho. 
Vsak dan to lahko delamo. 
Morda je komu težko biti tiho 
in ima strašno potrebo govo-
riti, deliti svoje mnenje. Na 
žalost se tega vsevedneži niti 
ne zavedajo. V njihovi družbi 
je naporno. Najmanj tako kot 
je nam naporno stalno pos-
lušati eno in isto, je njim ves 
čas naporno živeti z njihovo 
nepotešeno potrebo potem, da 
jih nekdo sliši. In vse življenje 
ob vsaki priložnosti s svojim 
vedno istim besedičenjem pro-
sijo, naj jih kdo sliši. Seveda je 
njihov način pogosto nevlju-
den in neprimeren, vedno pa 
izražajo eno: naj me kdo sliši. 
Mi se lahko odločimo za pro-
stovoljni molk – dokler nam 
ustreza. Lahko se umaknemo 
iz odnosa in oni bodo dobili 
drugo žrtev.

Povsem drugače je z nepro-
stovoljnim molkom. Molk, ki 
je posledica skupinske skriv-
nosti, povezuje neko skupnost 
kot celoto. To je lahko družina 
ali narod. V družinah imamo 
večkrat t. i. tabu teme. To so 
teme, o katerih nočemo, ne 
upamo ali ne smemo govori-
ti. Vedno so to teme, ki se jih 
izogibamo. Zakaj? Preprosto 
zato, ker preveč bolijo. Preveč 
je neizgovorjene bolečine in 
bližina te bolečine nas ubija. 
Menimo, da jo bomo z mol-
kom uničili. Vsi pa vemo, da 
to ni res. Vemo, da teme, ki jih 
nočemo naslavljati, grizejo iz 
ozadja in na neki čuden na-
čin želijo spregovoriti. O čem 
torej nočemo govoriti: Imela 
sem splav, pogled na otroke te 
starosti in misel na mojega iz-
gubljenega me zadene kot nož 
v srce; bratu nisem pravično 
izplačal dediščine, čeprav on 
tega sploh ne ve; še danes pred 
mamo nočem jasno povedati, 

da dela očitne razlike med 
mano in bratom; bil sem v 
koncentracijskem taborišču in 
o teh grozotah ne bom govoril; 
izvedel sem, da je dedek delal 
grozne stvari med vojno; ati 
pije in tega ne upam poveda-
ti novemu fantu; po mnogih 
letih sem izvedela, da je moj 
oče naredil samomor, dolgo 
let so mi lagali, vse je prekrila 
tišina …

Ob takšnih dogodkih se 
vedno ustvari čustvena gro-
za. Boleče jo je gledati od da-
leč, nepredstavljivo je stopiti 
vanjo. Vendar zagotavljam 
vam: bolj grozno jo je gleda-
ti na robu kot z ljubečo roko 
stopiti v močvirje neznosnosti 
in s pogumom, sočutjem člo-
veka, ki nas ima rad, stopiti v 
to bolečino, korakati preko in 
se počasi osvoboditi bremena. 
Ta čustvena groza je prepol-
na strahu, krivde in predvsem 
sramu. Sram nas zablokira in 
ostajamo ujetniki lastne zgo-
dovine. V samem središču sra-
mu je občutek, da je z mano 
nekaj hudo narobe, vseeno, če 
ne bi obstajal, naj se kar kon-
ča, kdaj bo že tega konec … In 
o tej grozi molčimo. Molk pa 
še nikoli ni uničil teh groznih 
čustvenih bolečin. Nasprotno, 
vztrajno jih neguje in vzdržu-
je. Molk preprečuje, kar bi mo-
ralo biti izgovorjeno. Kadar se 
ni izgovorilo, sili ven na druge 
načine: z besedami ali dejanji 
sramotimo druge ljudi in no-
čemo vedeti, kaj je v nas. Ko je 
vsega preveč, Slovenci radi po-
pijemo kakšen kozarec (pre)
več in malo odleže, pokadimo 
eno travico, pojemo kar celo 
čokolado … Sram je zelo od-
poren proti našim pregreham.

Zakonitosti molka

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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Mateja Rant

Hotavlje – Marjeta Kavčič z 
domačije Tešnak vsako leto 
svojo hišo, ki jo sicer oddaja-
jo gostom, brezplačno ponu-
di v dobrodelne namene. Le-
tos je to preraslo v ogromen 
projekt, v okviru katerega so 
tri dni gostili več kot štiride-
set članov skupnosti Barka, ki 
združuje osebe z motnjami v 
duševnem razvoju. Vse tri dni 
so poskrbeli za pestro dogaja-
nje, zato je mnogim med nji-
mi ves čas bivanja na domači-
ji obraz krasil širok nasmeh.

»Vsaka zgodba je veliko le-
pša, če jo znaš deliti,« razmi-
šlja Marjeta Kavčič, ki zato 
zgodbo svoje domačije vsa-
ko leto nadgradi z dobrodel-
nostjo. »Ko sem letos med 

nekim koncertom razmi-
šljala, komu bi svojo domači-
jo ponudila tokrat, je bila ob 
meni psihologinja Andreja 
Poljanec, ki je takoj pomisli-
la na Barko. Z njimi občasno 
sodeluje, zato je vedela, da 
bodo navdušeni.« Takrat ni 
pričakovala, da se bo iz tega 
razvil tako obsežen projekt, 
ki je celo presegel zmogljivo-
sti njene domačije, kjer ima-
jo 32 ležišč. Zato je gostom 
iz Barke minuli konec te-
dna odprla še vrata svojega 
domovanja. Pri organizaciji 
delavnic in drugih dejavno-
sti, s katerimi so jim zapol-
nili bivanje na njihovi doma-
čiji, ji je na pomoč priskočila 
celotna družina, prijatelji in 
znanci ter številni sponzor-
ji. »To mi je dalo še dodaten 

zagon,« je v soboto navduše-
no razložila Marjeta Kavčič. 
Že v petek so se tako odpra-
vili do bližnjega gasilskega 
doma, kjer so jim odstopili 
dvorano, v kateri so pripravi-
li gibalno-plesne delavnice. 
»Pri tem so neskončno uži-
vali, še mene je navdalo z ve-
seljem, ko sem opazovala to-
liko srečnih in nasmejanih 
ljudi. Lepo je deliti, saj s tem 
bogatimo tudi sami sebe.«

V soboto so dan začeli z 
bogatim zajtrkom, sestavlje-
nim iz samih lokalnih dob-
rot, ki so jih prispevali tudi 
donatorji. »Pri tem mi je 
bila v veliko pomoč prijatelji-
ca Jana Šuligoj, s katero vo-
diva delavnice kvačkanja na 
naši domačiji,« je poudari-
la Marjeta Kavčič in dodala, 

da je bila njena ideja tudi, 
da vsem gostom nakvačkajo 
kape, s katerimi jih bodo ob-
darili. Člani Barke pa so se 
lahko preskusili v peki kru-
ha in piškotov, jahanju in 
slikanju. Skupaj so nato zu-
naj pripravili kosilo. Popol-
dne so za zaposlene v Barki 
pripravili predavanje, drugi 
pa so se odpravili na sprehod 
v gozd, kjer so nabrali drva, 
s katerimi so po vrnitvi na 
domačijo zakurili ogenj in 
spekli kostanj. V nedeljo je 

po jutranjih plesnih delavni-
cah in maši v cerkvi sv. Lo-
vrenca sledilo zaključno sre-
čanje s kosilom.

Vodja skupnosti Barka 
Blaž Brešan je priznal, da so 
jih gostitelji nadvse prijet-
no presenetili. »Večkrat nas 
sicer kam povabijo, ampak 
doslej se še nikoli ni zgodi-
lo, da bi šli vsi skupaj,« je bil 
navdušen nad gostoljubjem 
tokratnih gostiteljev. Kot je 
pojasnil, njihova skupnost 
šteje od petdeset do šestdeset 

članov, saj se vključuje tudi 
veliko prijateljev in podpor-
nikov Barke. Imajo dve sta-
novanjski skupini, v vsaki 
biva pet oseb, ki se vsak dan 
zberejo v prostorih Barke, 
kjer se jim pridruži še osem 
posameznikov, ki se dnevno 
vozijo k njim. Na Hotavljah 
jim je uspelo ustvariti res ne-
verjetno vzdušje, je bil hvale-
žen Brešan. »Če samo pog-
ledam široke nasmehe na-
ših članov – zanje je bilo to 
res neverjetno doživetje.«

Barka »priplula«  
na Hotavlje
Na domačiji Tešnak na Hotavljah so minuli konec tedna brezplačno gostili 
več kot štirideset članov skupnosti Barka iz Zbilj in jim tako pričarali 
nepozabno doživetje v objemu narave.

Na domačiji Tešnak so minuli konec tedna gostili več kot štirideset članov skupnosti  
Barka iz Zbilj.

Peter Košenina

Žabnica – Prostovoljna gasil-
ska društva Škofja Loka, Ko-
čevje, Sora in Žabnica se sre-
čujejo že štirideset let. Jubilej-
no srečanje je bilo v soboto v 
Žabnici, na njem pa so pred-
sedniki društev podpisali listi-
no o nadaljnjem sodelovanju.

Pobudnika prvega sreča-
nja sta bili gasilski društvi iz 
Škofje Loke in Kočevja, po-
tekalo pa je v Škofji Loki 21. 
septembra 1980. Ločani so 
na srečanje povabili še bliž-
nji društvi iz Sore in Žabni-
ce, v naslednjih letih pa so se 
srečevali vsako leto drugje. 
Srečanja so imela prvo dese-
tletje in pol tekmovalno-dru-
žabni pridih, saj so se gasilci 
ob druženju in izmenjavi iz-
kušenj vsakič pomerili tudi v 
tekmi gasilskih ekip. Po letu 
1996 so tekme opustili, sre-
čanjem pa so dodali izobra-
ževalni program in jih po-
imenovali Srečanja štirih. 
Zdaj si gasilci širijo obzorja 
z obiskom naravnih in kul-
turnih znamenitosti krajev, 
ki jih gostijo. »Naše društvo 
je za srečanje prišlo znova 
na vrsto ravno ob obeleževa-
nju jubileja, štiridesetih let. 
Z veseljem smo v vlogi orga-
nizatorjev. Kot pred štiride-
setimi leti smo srečanje za-
čeli s tridelnim napadom,« 
je pojasnil Domen Kalan, 

predsednik PGD Žabnica, ki 
spada med manjše društvo.

PGD Škofja Loka in PGD 
Kočevje sta gasilski enoti po-
sebnega pomena, kar pome-
ni, da imata z državo podpi-
sano pogodbo za posredova-
nje v primeru prometnih ne-
sreč in nesreč z nevarnimi 
snovmi. Loški gasilci poleg 
gašenja v Škofji Loki v prime-
ru prometnih nesreč ali ne-
sreč z nevarnimi snovmi po-
krivajo celotno širše škofje-
loško območje. PGD Kočev-
je pokriva največji gasilski 
okoliš v državi, več kot 650 

kvadratnih kilometrov ob-
čin Kočevje, Kostel in Osilni-
ca. Manjši društvi iz Žabnice 
in Sore srečanja s pridom iz-
koriščata za izmenjavo izku-
šenj. »Namen srečanj je iz-
menjava znanja in izkušenj. 
Kot enoti posebnega pome-
na imata PGD Škofja Loka 
in PGD Kočevje drugačna 
znanja in izkušnje, ki nam, 
manjšim društvom, lahko 
pomagajo pri napredku in 
razvoju. Imajo drugačno ga-
silsko opremo od nas, ki si jo 
lahko ogledamo in tako sledi-
mo novostim, ki so v drugih 

gasilskih enotah,« pravi 
predsednik PGD Sora Pri-
mož Šušteršič. Predsednik 
PGD Škofja Loka Domen 
Primožič se z njim strinja: 
»Izmenjava izkušenj je ved-
no dobrodošla. Posredovanj 
imamo veliko, a potek dogod-
kov ni nikoli enak, zato je do-
brodošel vsak drugačen pog-
led na opravljeno delo.« 

Na štiridesetem Srečanju 
štirih so predsedniki gasil-
skih društev podpisali listi-
no o nadaljnjem sodelovanju, 
najzvestejši udeleženci sre-
čanj pa so prejeli priznanja.

Štirideseto Srečanje štirih
Gasilci iz Škofje Loke, Kočevja, Sore in Žabnice se srečajo vsako leto.

Predsedniki prostovoljnih gasilskih društev Kočevje (Igor Kalinič), Škofja Loka (Domen 
Primožič), Sora (Primož Šušteršič) in Žabnica (Domen Kalan) so v Žabnici podpisali listino 
o nadaljnjem sodelovanju. / Foto: Peter Košenina

Aleš Senožetnik

Repnje – Občina Vodice je 
pri gasilskem domu v Re-
pnjah postavila nova otro-
ška igrala. Na igrišču so tako 
najmlajšim na voljo stolp s 
toboganom, lestev za dostop 
na stolp, igralna hišica, vise-
či most, plezalna stena, spi-
ralni in ravni drog, dvojna 
gugalnica, vzmetni konjiček 
ter dve klopi.

Nova igrala so plod me-
dobčinskega projekta Vese-
la igrala, ki jih občini Vodi-
ce in Trzin izvajata v okvi-
ru projekta LAS Za mesto in 

vas, projekt pa sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja. »Cilj pro-
jekta, katerega skupna vred-
nost v občini Vodice zna-
ša 48.976,90 evra, je druži-
nam omogočiti varen pros-
tor za igro, učenje in kvali-
tetno preživljanje prostega 
časa čim bližje kraja, v ka-
terem živijo. Otroška igra-
la bodo v prihodnjih dneh 
postavljena tudi ob športnih 
igriščih v Utiku in na Selu 
pri Vodicah (pri koči Smu-
čarskega društva Strahovi-
ca),« so pojasnili na vodiški 
občinski upravi.

Nova igrala v Repnjah

Nova igrala v Repnjah / Foto: Občina Vodice

Radovljica – Ob mednarodnem dnevu bele palice bodo da-
nes v Čebelarskem muzeju v Radovljici predstavili projekt 
Dostopnost do kulturne dediščine. Ob 10. uri bodo gostili 
predstavnike Medobčinskega društva slepih in slabovidnih 
Kranj, Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljublja-
na in podjetja Feelif. Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi 
edinstveno tipsko panjsko končnico na računalniški tablici.

Panjska končnica na računalniški tablici
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sudoku_LAZJI_19_82
NALOGA

2 7 6 8 4 9
1 9 5 2

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

2 3 7
4 8 7 1
5 1 6 3

3 4 9 2 5

sudoku_LAZJI_19_82

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_82
NALOGA

4 1 2
2 8 5

7 8 5 6
1 4 7

7 6
6 3 4
1 7 5 6

6 1 3
9 1 4

sudoku_TEZJI_19_82

REŠITEV

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

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavil: B. F.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 16. 10.
22.10 DVOJNIK
17.50, 20.00 JOKER
16.20 KOŠARKAR NAJ BO 2
14.20 PASJI SMISEL ŽIVLJENJA 2

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 16. 10.
20.00 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA, 3D
18.00, 20.20 DVOJNIK
17.45, 18.45, 20.10, 21.10 JOKER
16.00, 17.00, 18.10  
KOŠARKAR NAJ BO 2
18.40 RAMBO: DO ZADNJE KAPLJE KRVI
16.15 AD ASTRA: POT DO ZVEZD
15.50 PASJI SMISEL ŽIVLJENJA 2
15.30, 16.40 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.
20.40 PREVARANTKE NA WALL STREETU

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 16. 10.
19.00 TISTA LEPA LETA

Četrtek, 17. 10.
11.00, 19.00 DEŽEVEN DAN V NEW YORKU

Petek, 18. 10.
19.00 BOLEČINA IN SLAVA

Sobota, 19. 10.
16.00 MALI JETI, sinhro.
18.00 ALICE IN ŽUPAN
20.00 PREBOJ

Nedelja, 20. 10.
16.00 MALI JETI, sinhro., 3D
18.00 PREBOJ
20.00 ALICE IN ŽUPAN

Organizatorji filmskih predstav si pridržuje-
jo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
15. 10.

10/21 °C

Nedelja 
20. 10.

7/18 °C

Sreda 
16. 10.

Četrtek
17. 10. 

Petek
18. 10. 

Sobota
19. 10.

9/17 °C 8/17 °C 7/18 °C 8/18 °C

Ponedeljek 
21. 10.

Torek
22. 10.

Sreda
23. 10.

Četrtek
24. 10.

6/17 °C 8/17 °C 6/16 °C 5/15 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo: 
v Kompasu Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in  
v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski trg 8, tel.: 04/511 17 70.  

VSAKOLETNO TEŽKO PRIČAKOVANO 
OBIRANJE MANDARIN
Prvi dan bo odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju ob 5. uri, z avtobusne posta-
je v Škofji Loki pa ob 5.20. Peljali se bomo proti Makarski rivieri, kjer se bomo lahko po-
zno popoldne kopali v morju, večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperi-
tivom in suhimi figami, nato bomo uživali ob obiranju mandarin v čudovitem okolju ne-
retvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito nara-
vo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanski-
mi specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj proti hote-
lu, kjer se bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v 
Makarsko, eno najlepših letovišč v Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti mestu Omiš. Ogle-
dali si bomo mesto in kanjon reke Cetine. Popoldne se bomo vračali proti domu. V Kranj 
bomo prispeli okoli polnoči. 

Cena izleta je samo 174 EUR na osebo.
Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: 
prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po 
programu, 2 polpenziona v dvoposteljnih so-
bah v hotelu z 4 zvezdicami, obiranje mandarin, 
3 kg mandarin na osebo, vožnjo s trupicami 
po delti Neretve, odlično kosilo z neretvan-
skimi specialitetami in zabavo in pijačo Pri Jo-
zotu, oglede po programu ter stroške vodenja  
in organizacije potovanja.

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

Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

          IZLET// od petka, 25. oktobra, do nedelje, 27. oktobra 2019

15. 10.  tor. Terezija 7.18 18.17

16. 10. sre. Jadviga 7.20 18.15 

17. 10. čet. Marjeta 7.21 18.13

18. 10. pet. Luka 7.22 18.11

19. 10. sob. Etbin 7.24 18.10

20. 10. ned. Irena 7.25 18.08

21. 10. pon.  Urška 7.26 18.06

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 16. oktobra
18.00 Henrik Ibsen: STRAHOVI (v dvorani PGK)
20.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PES (gostovanje v Kulturnem domu Franca Bernika, 
Domžale)

Četrtek, 17. oktobra
19.30 Henrik Ibsen: STRAHOVI (v dvorani PGK)
20.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PES (gostovanje v Kulturnem domu Franca Bernika, 
Domžale)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 17. oktobra
20.00 Lado Bizovičar, Jure Karas: PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST

GLEDALIŠKI SPORED

Marjana Ahačič

Lesce – Na podlagi ocen so 
podelili štiri zlata prizna-
nja, po osem srebrnih in 
bronastih ter sedem zahval. 
Razglasili so tudi prvaka in 
šampiona. Naziv prvaka iz 
sorte gozdni med je prejel 
Miha Tekavčič iz Kompolj, 
Čebelarstvo Kimovec iz Šen-
čurja, ki je na tekmovanju s 
kostanjevim medom doseg-
lo največ točk, pa je za svoj 
med prejelo naziv šampiona.

V ocenjevanje so sicer 
prejeli 27 vzorcev, pol manj 
kot lani, od tega 12 vzorcev 
gozdnega medu, šest vzor-
cev kostanjevega medu, pet 
vzorcev cvetličnega, dva 
vzorca lipovega, ter po en 
vzorec hojevega in smreko-
vega medu. »Vsi so bili zelo 
okusni, vendar jih je malo 

imelo tipične lastnosti za po-
samezno sorto,« je pojasnil 
Anže Perčič, predsednik Če-
belarske zveze Gorenjske.

Anže Perčič sicer poudarja, 
da namen senzoričnega oce-
njevanja medu ni iskanje naj-
bolj okusnega medu, temveč 
iskanje medu, ki ima značil-
ne lastnosti vrste. »Kot vemo, 
v Sloveniji obstaja veliko vrst 
medu in vsaka med njimi se 
razlikuje po barvi, vonju, aro-
mi in okusu. Vse to so krite-
riji, ki jih uporablja tričlan-
ska komisija, da izmed vseh 
prispelih vzorcev medu naj-
de najboljšega. Naloga je bila 
tokrat zelo težka, ker je bila 
letošnja čebelarska sezona iz-
redno slaba. Slabo vreme in 
strjevanje medu v satju je pri-
pomoglo k temu, da je bilo iz-
redno težko pridobiti sortni 
med,« je opozoril Perčič.

Najvišje ocenjen Kimovčev med
Čebelarska zveza Gorenjske je v sklopu prireditve Dan medu v kulinariki – Festival medu letos drugič 
organizirala tudi senzorično ocenjevanje medu na Gorenjskem.

Predsednik Čebelarske zveze Gorenjske Anže Perčič, 
podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Aleš Rodman in 
Damijan Kimovec s priznanjem za svoj kostanjev med

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V nedeljo, 20. 
oktobra, bo v Kulturnem 
domu v Preddvoru ob 16. 

uri podelitev priznanj v 
okviru osmega natečaja Po 
sledeh Josipine Turnog-
rajske – natečaj za najbolj-
še ljubezensko pismo med 

mladimi v Sloveniji. Vsa-
ko leto ga razpiše Kulturno 
društvo Josipine Turnog-
rajske v sodelovanju z Obči-
no Preddvor in Zavodom za 

turizem Preddvor, in sicer v 
dveh kategorijah: za osnov-
nošolce od 7. do 9. razreda in 
srednješolce. Letošnja tema 
je bila ljubezen do materin-
ščine. Pisma so oblikovno in 
vsebinsko izvirna in bogata, 
zato vabijo k poslušanju.

Pisma o ljubezni do materinščine

Žiri – V DPD Svoboda Žiri do četrtka, 17. oktobra, vpisujejo 
v abonma za novo sezono. Gledalcem bodo ponudili štiri 
predstave: komedijo Daniela Glattauerja Čudežna terapija, 
glasbeno komedijo Dana Goggina Nune v akciji, komedijo 
Fadila Hadžića Dve na enega in burko s petjem Iztoka Mla-
karja Tutošomato. Vpis poteka pri blagajni dvorane Svoboda 
od 16. do 18. ure.

Vpisujejo v abonma
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Serviser na terenu, m/ž (terensko delo po Sloveniji) 
Za našega naročnika DMG Mori iščemo izkušene kandidate za delovno mesto ser-
viser na terenu. Kraj dela: terensko delo po Sloveniji. Dekra zaposlitev, d. o. o., Les-
koškova cesta 11, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 24. 10. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Tehnolog za optimizacijo proizvodnje, m/ž (Spodnji Brnik) 
Naloge in odgovornosti: aktivno sodelovanje pri optimizaciji proizvodnih proce-
sov, spremljanje proizvodnega kontrolinga in realizacije glede na plan in poroča-
nje. Gorenc-Igor Stare, s. p., Spodnji Brnik 81, 4207 Cerklje. Prijave zbiramo do 25. 
10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Asistent v logistiki, m/ž (Radovljica) 
Zaradi širitve obsega poslovanja vabimo k sodelovanju izkušene in zelo motivirane 
sodelavce, da se pridružijo ekipi na delovnem mestu asistent v logistiki (customer 
service assistant). Pričakujemo izkušnje s področja navedenih delovnih nalog, po-
sobnost samostojnega dela in dela v timu, vsaj VI. stopnjo ustrezne smeri (agrono-
mija, logistika, ekonomija ali primerljivo) ... Picount, d. o. o., Mošnje 2c, 4240 Rado-
vljica. Prijave zbiramo do 4. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik strojnik v okviru področja vzdrževanja v ACB, m/ž (Hrušica)
Opravljanje vzdrževalnih del z vozili, stroji in napravami ter ustreznimi priključki, pos-
tavljanje, vzdrževanje in odstranjevanje cestnih zapor, preventivno vzdrževanje vozil 
in opreme, pregledovanje stanja vozišč in pripadajočih objektih na AC in HC, urejanje 
delovnega okolja, posredovanje informacij uporabnikom AC in HC, vodenje evidenc 
in pripravljanje poročil. DARS – Družba za avtoceste RS, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. 
Prijave zbiramo do 28. 10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Odgovorni natakar v cateringu, m/ž (Sora pri Medvodah) 
V kolektivu Jezeršek gostinstva v Sori pri Medvodah iščemo natakarja za delo na ca-
tering dogodkih. Jezeršek gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave zbira-
mo do 10. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni referent za francoski trg, m/ž (Škofja Loka) 
Od novega sodelavca pričakujemo: odlično znanje francoščine, občutek za delo s 
strankami, dobro poznavanje orodij MS Office ... EGP Embalažno grafično podjetje, 

d. o. o., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 10. 11. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Obdelovalec kovin – CNC-operater/programer, m/ž (Medvode) 
Pogoji za delo: najmanj IV. stopnja izobrazbe – strojna ali druga tehnična smer, naj-
manj 3 leta delovnih izkušenj z upravljanjem in programiranjem CNC-rezkalnih in 
stružnih strojev, znanje branja tehničnih načrtov in risb ... Brinox, d. o. o., Sora 21, 
1215 Medvode. Prijave zbiramo do 10. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Komenda) 
Opis delovnega mesta: vizualna kontrola izdelkov, občasna dodelava izdelkov, 
priprava embalaže in potrebnih elementov za delo, pakiranje izdelkov, skrb za čisto-
čo in urejenost delovnega mesta ... Plamtex INT., d. o. o., Pod bukvami 8, 1218 PC Žeje 
pri Komendi. Prijave zbiramo do 10. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Naklo) 
Pričakujemo: najmanj IV. Stopnjo izobrazbe gradbene oz. druge ustrezne teh-
nične smeri, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj. Merkur trgovina, d. o. o., Ces-
ta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 27. 10. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Blagajnik-prodajalec, m/ž (Kranj) 
Opis zadolžitev: postrežba kupcev in delo pri blagajni, zlaganje izdelkov po vnaprej 
določenih pravilih, skrb za urejenost in čistočo prodajnega prostora, prevzem bla-
ga, prijaznost do kupcev. Pepco, d. o. o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Lju-
bljani. Prijave zbiramo do 10. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Regijski promotor produktov požarne varnosti, m/ž (v kraju prebivališča) 
Pričakujemo: sposobnost prodajne komunikacije oz. pripravljenost na učenje te 
veščine, veselje do dela na terenu s končnimi kupci, poznavanje osnov dela z raču-
nalnikom, vztrajnost ter željo do dela z ljudmi, veljavno vozniško dovoljenje B-kate-
gorije. AM&PM Global, d. o. o., Ulica Gradnikove brigade 19, 5000 Nova Gorica. Prija-
ve zbiramo do 3. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni administrator za podporo prodaji in računovodstvu, m/ž (Šenčur) 
Kaj pričakujemo: izobrazbo VI. stopnje ekonomske ali podobne smeri, zaželene iz-
kušnje na podobnih delovnih mestih, obvezno pisno in ustno znanje angleškega 
jezika, zaželeno pisno in ustno znanje nemškega jezika, ciljna usmerjenost in fleksi-
bilnost ... KMS, d. o. o., Poslovna cona A 34, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 25. 10. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Odgovorni projektant sistemov tehničnega varovanja, m/ž (Kamnik) 
Pričakujemo: vsaj VII. stopnjo izobrazbe elektro smeri, opravljen strokovni izpit 
IZS in pridobljen naziv in žig odgovornega projektanta, opravljen strokovni izpit 
PIVS (ni pogoj, je pa prednost), poznavanje dela s programsko opremo AutoCAD, 
obvladovanje dela z računalniškim paketom MS Office. Zarja elektronika, d. o. o.,  
Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 18. 10. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

predavanje
KO BRANJEVKE GOVORIJO O RADIACIJI
Ivan Smiljanić
torek, 15. 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.

pogovor
#ZOBOTREBEC! 
ALAN FORD!
Zoran Smiljanić, Rok Glavan, 
Samo Pureber
sreda, 16. 10., ob 19.00, dvorana
pogovor
LITERARNO OZVEZDJE: 
SODNI DNEVI DR. PETRA ČEFERINA 
Dr. Peter Čeferin, Vasja Jager, 
Vida Petrovčič
četrtek, 17. 10., ob 19.00, dvorana
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Drobtinica 2019
Kranj – Ob svetovnem dnevu hrane se tudi Rdeči križ Kranj 
pridružuje mednarodni akciji, s katero želijo pomagati 
osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin. V ta namen 
v soboto, 19. oktobra, od 9. do 12. ure organizirajo na dveh 
lokacijah, in sicer v Mercator centru Primskovo in Qlandii 
Kranj, humanitarno akcijo Drobtinica 2019. Z menjavo iz-
delkov, ki so jih naredili prostovoljci Rdečega križa in mladi 
člani Rdečega križa iz OŠ Simona Jenka Kranj in OŠ Franceta 
Prešerna Kranj, bodo na stojnicah v omenjenih dveh trgo-
vskih centrih zbirali prostovoljne prispevke. Zbrana sredstva 
bodo namenili osnovnim šolam in njihovim šolskim skla-
dom za potrebe reševanja stisk socialno ogroženih učenk 
in učencev.

Odprtje obnovljenega igrišča Pod kostanjčki
Sebenje – Občina Tržič in Krajevna skupnost Sebenje vabi-
ta na odprtje obnovljenega otroško-športnega igrišča Pod 
kostanjčki, ki bo z revijalno košarkarsko tekmo v soboto, 19. 
oktobra, ob 14. uri. Hkrati Rotary klub Tržič Naklo, Krajevna 
skupnost Sebenje in Prostovoljno gasilsko društvo Križe va-
bijo na prevzem naprave AED in prikaz oživljanja. V primeru 
slabega vremena se bo dogajanje prestavilo na turistično 
kmetijo Pŕ Obstar.

Šahovski turnir
Kranj – Šahovski klub Primskovo ob krajevnem prazniku vabi 
vse ljubitelje in igralce šaha na odprti šahovski turnir, ki bo v 
četrtek, 17. oktobra, ob 17. uri v mali dvorani Doma krajanov 
Primskovo, Jezerska cesta 41. Turnir se igra po švicarskem sis-
temu: devet kol in igralnim časom 10 minut na igralca.

Dan krompirja
Naklo – V torek, 22. oktobra, bo od 10. ure v Biotehniškem 
centru Naklo potekal Dan krompirja. Predstavili bodo po-
skus pridelave štirih sort krompirja, vzgojenega na ekološki 
način. Poskus je potekal v sodelovanju s podjetjem InterSe-
me. Dijaki živilske stroke v okviru projektne naloge priprav-
ljajo predstavitev jedilnih lastnosti sort iz poskusa. Program 
je objavljen na spletni strani www.bc-naklo.si.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Preddvor, Cerklje, Šenčur – V LUK – medgeneracij-
skem centru Kranj se bodo odvijale naslednje brezplačne 
aktivnosti: v sredo, 16. oktobra, bo ob 10. uri Tehnična prva 
pomoč – računalništvo in telefonija, v četrtek, 17. oktobra, 
bo ob 10. uri Medkulturno v Kranju – delavnice seznanjanja, 
ob 17. uri Življenje z osebo z demenco, ob 18. uri Maketarska 
delavnica in OM Chanting. V petek, 18. oktobra, bo ob 9.30 
Skupina za mamice, ob 18. uri pa Družabni večer – Tombo-
la. V preddvoru se bo v petek, 18. oktobra, ob 19. uri začela 
joga, v Cerkljah v sredo, 16. oktobra, ob 16.30 začetni tečaj 
fotografije, v Šenčurju pa prav tako v sredo, 16. oktobra, ob 
8.30 telovadba. Obvezne prijave sprejemajo na telefon 041 
724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 15. okto-
bra, nemške igralne urice od 16.30 (prijave še zbirajo), jutri, 
v sredo, 16. oktobra, bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, 
v četrtek, 17. oktobra, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 18. 
oktobra, pa bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

OBVESTILA

Meritve krvnega tlaka in srčnega utripa
Primskovo – Ob prazniku Krajevne skupnosti Primskovo bo 
Krajevna organizacija Rdečega križa Primskovo v soboto, 19. 
oktobra, od 8. do 10. ure v prostorih Krajevne skupnosti Prim-
skovo opravljala meritve krvnega tlaka in srčnega utripa.

Krvodajalska akcija
Stražišče – V dvorani Mega centra Prošport v Stražišču, Jerne-
jeva ulica 12, bo v četrtek, 17. oktobra, redna terenska krvoda-
jalska akcija. Odvzemi krvi bodo v času od 7. do 13. ure.

IZLETI

Planinski izlet: Veliki Javornik (Bohor)
Kranj – DU Kranj vabi na planinski izlet na Veliki Javornik (Bo-
hor), ki bo v četrtek, 24. oktobra. Odhod s posebnim avtobu-
som ob 7. uri izpred Globusa. Vabljeni tudi pohodniki. Planinci 
boste hodili 2 uri in pol, pohodniki 2 uri; sestop skupaj. Prijave 
z vplačili v društveni pisarni do ponedeljka, 21. oktobra.

Pohod okoli Žirov
Žiri – Planinsko društvo Žiri konec tedna organizira že 38. tra-
dicionalni Pohod okoli Žirov. Pohod se bo začel v nedeljo, 20. 
oktobra, ob 8. uri pred Zadružnim domom v Žireh. Udeležen-
ci pohoda se bodo iz centra Žirov odpravili v smeri Hrastov 
grič–Kladje–Mrzli vrh. Pri planinski koči Planinskega društva 

Jasna Paladin

Volčji Potok – V Arboretumu 
Volčji Potok bodo – kot nam 
je pojasnil direktor Aleš 
Ocepek – ob finančni podpo-
ri Eko sklada vlakec na ben-
cinski pogon, ki že vrsto let 
vozi obiskovalce po parku, 
zamenjali z električnim, ki 
bo neprimerno bolj prijazen 
do narave. A zaradi tega na-
kupa, ki ga kot javni zavod ne 
morejo izpeljati mimo mini-
strstva, je vlada te dni mora-
la spremeniti Odlok o raz-
glasitvi Arboretuma Volčji 
Potok za kulturni spomenik 
državnega pomena, saj pre-
voz za ogled po parku v aktu 
nikjer ni bil opredeljen. »Ko-
nec julija je dal upravljavec 

spomenika pobudo za manj-
šo spremembo varstvenega 
režima, ki bi omogočila lažji 
dostop za raziskovanje, inter-
vencije in zagotavljanje orga-
nizirane dostopnosti spome-
nika. Strokovnjaki Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine so 
preverili pobudo Arboretu-
ma in ugotovili, da je manj-
ši popravek odloka nujen in 
da sprememba v ničemer ne 
vpliva na spomeniške last-
nosti spomenika državnega 
pomena, vendar zgolj olaj-
ša upravljanje spomenika in 
dostop do posameznih delov 
ter omogoča lažje varovanje 
območja ter s tem tudi bolj-
šo javno dostopnost spome-
nika,« pa so sporočili z mini-
strstva za kulturo.

Bencinski vlakec bodo 
zamenjali z električnim
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ZAHVALA

V 88. letu starosti se je poslovila naša draga mama, babica,  
prababica, tašča, sestra in teta

Slavka Bratina
roj. Drobun

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom za 
izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče in cvetje. Posebno 
zahvalo namenjamo zaposlenim Doma starejših občanov Naklo, 
pogrebni službi Navček, pevcem, trobentaču in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Naklo, 10. oktobra 2019

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin nate,
draga mama,
bo vedno ostal.

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

 

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

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

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

10
EUR

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

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

Rezultati 82. kroga – 13. oktobra 2019
3, 15, 22, 29, 31, 32, 36 in 28

Loto PLUS: 3, 11, 17, 23, 28, 29, 39 in 2
Lotko: 9 0 7 0 4 9

Sklad 83. kroga za Sedmico: 540.000 EUR
Sklad 83. kroga za PLUS: 1.630.000 EUR
Sklad 83. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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

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

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

NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNI prostor, 40 m2, za mir-
no dejavnost, tel.: 04/25-72-055, 
040/918-070 19002739

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Clio, 76 ks, letnik 2018, 
prevoženih 12.300 km, tel.: 041/679-
377 19002738

KUPIM

VOZILO od prvega lastnika, z servisno 
knjižico, nekarambolirano, ohranjeno, 
tel.: 041/543-876 19002732

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9 
- 11 m (tudi neobeljene), SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596 19002621

KURIVO
PRODAM

DRVA, bukev hrast, narezana, zlože-
na na paletah, po ugodni ceni, koli-
čina omejena, možnost dostave, tel.: 
041/639-348 19002727

MEŠANA drva, narezana na 33 
cm, možna dostava po 1 m3, tel.: 
040/381-170 19002731

MEŠANA drva, možnost dostave in ja-
genjčke za zakol, tel.: 040/266-311  
 19002746

SUHA bukova, razžagana drva in goz-
darski traktor goseničar, Gorje, tel.: 
031/561-707 19002744

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19002729

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PEČ na trda goriva znamke Nordika 
dorella L8, 6 kw, tel.: 041/316-028 
 19002740

HOBI
PRODAM

ORBITREK, ohranjen, kot nov, cena 
50  EUR, tel.: 041/911-997 19002749

KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 19002607

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE različnih velikosti, motivov 
in oblike, ugodno prodam. Odlična na-
ložba, tel.: 040/567-544 19002711

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19002747

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

3 MUCKE- tigrast, star 5 mesecev, 
želvast - rjavkast, star 2 meseca in črn, 
star 11 mesecev, tel.: 040/602-839  
 19002733

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 19002748

TRAKTORSKI vitel 4,5 T, skupaj z da-
ljincem, tel.: 041/750-254  
 19002725

VELA za cirkular (špindl), komplet, dol-
žina 30 cm, tel.: 041/564-366  
 19002736

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 
 19002606

PRIDELKI
PRODAM

KORUZO za siliranje, na njivi 0,70 ha, 
okolica Kranja, cena za celo njivo je 
320 EUR, tel.: 040/383-733 
 19002735

KRMNO peso, tel.: 04/25-91-245  
 19002734

KROMPIR za krmo, tel.: 041/622-
055 
 19002730

SENO inm otavo v balah in kockah, 
tel.: 04/58-01-579, 041/572-120 
 19002743

VZREJNE ŽIVALI
BURSKEGA kozla prodam ali menjam, 
tel.: 051/618-565  
 19002742

PRODAM

1 TEDEN starega ČB bikca, tel.: 
041/589-884 19002745

2 TELIČKI simentalki, stari 6 mesecev, 
tel.: 031/653-175  
 19002741

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste pred nesnostjo in KG beli 
piščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 19002590

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO voznika tovornjaka, relacija 
potovanja Villach (Avstrija) - Nemčija. 
Plača 10,61 EUR/ura bruto, dnevni-
ce so v plači in so neobdavčene. Tel.: 
+38630/758-314, Diaplan Stahl + 
Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Klagen-
furt/Celovec, Avstrija 
 19002726

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19002594

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacija plesni, dekorativni ometi in 
opleski, vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909  
 19002445

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19002591

LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi, ...,, tel.: 
041/583-163 19002595

RAZNO
PRODAM

CIRKULAR 1 F za žaganje drv, kovinski 
regal  170 x 75 x 30, komplet za kapljič-
no zalivanje, tel.: 041/858-149  
 19002689

KUPON za Flixbus za 121 EUR, velja-
ven do 30.9.2020. Dobila sem ga, ker 
sem preklicala moje potovanje in ga 
v naslednjem letu verjetno ne bi upo-
rabila. Prodam ga za 110 EUR, tel.: 
040/795-612 
 19002724

OVČKE - lepe, kosmate, iz 100 % eko 
ovčje volne, 7 x 6 in 6 x 3 cm, za jas-
lice, cena 1 in 2 EUR, tel.: 040/232-
490 19002737

SUHE butare po 1 EUR, zidno opeko 
NF-1, asparaguse in drevesa življenja, 
tel.: 068/138-796 19002728

Žiri bodo vsi pohodniki pogoščeni s tradicionalnim golažem. 
Pohod bo v vsakem vremenu, vodili ga bodo izkušeni vodniki. 
Pohod bo trajal približno 5 ur. Ljubitelji kolesarjenja se prire-
ditve lahko udeležijo s kolesi. Kolesarji bodo startali ob 10. uri 
izpred Zadružnega doma.

PREDAVANJA

Potovanje po Balkanu
Škofja Loka – Danes, v torek, 15. oktobra, bo ob 19. uri v 
Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu potopisno pre-
davanje Katje Jarc o potovanju po Balkanu.

KONCERTI

Ko boš prišla na Bled
Bled – V petek, 18. oktobra, se bo ob 19. uri v Festivalni dvo-
rani Bled začel veliki koncert z naslovom Ko boš prišla na 
Bled. Za zabavo bodo poskrbeli BQL in vokalni skupini Can-
ticum Novum in Garažni decet. Po koncertu bo druženje in 
pogostitev s prgarskimi dobrotami.

Neuničljiva melodija
Tržič – V nedeljo, 20. oktobra, se bo ob 19. uri v Kulturnem 
centru Tržič začel letni koncert Kulturnega društva Jerbas 
Neuničljiva melodija.

PREDSTAVE
Soočenje različnosti
Jesenice – v Kosovi graščini bo od četrtka, 17. novembra, 
na ogled pregledna razstava članov Likovnega društva Kranj 
Soočenje različnosti. V torek, 22. oktobra, bo ob 16. uri po-
govor z avtorji.

PREDSTAVE

V drugo gre rado
Medvode – V sredo, 16. oktobra, bo ob 19.30 v Kulturnem 
domu Medvode ponovitev komedije o ljubezni do gledali-
šča Jeana-Marieja Chevreta V drugo gre rado v režiji Dušana 
Mlakarja in v izvedbi Gledališča Fofité. Igrajo: Zvone Nago-
de, Katarina Srna, Maša Kavčič in Monika Jekler.

OSMRTNICA

Za večno je zaspala naša mamica 

Ana Marija Korošec
Od nje se bomo poslovili v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 14. uri na Novih Žalah v Ljubljani. 

Z Jesenic bo žalujoče odpeljal avtobus z železniške postaje ob 12. uri.

Žalujoči: mož Toni, hčerki Laura in Alba ter vnuk Liam

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – OKTOBER  2019
V ČETRTEK, 17. OKTOBRA 2019,

 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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Anketa

Maja Kmet, Britof: 

Nabiram kostanjevke, jurčke, 
lisičke, dežnikarice ..., pač 
gobe, ki jih res dobro poz-
nam. Največkrat grem v šen-
čursko gmajno. Letos jih je 
bolj malo. Rada jih pripravim 
v juhi ali pa z jajci. 

Tadej Ferk, Maribor:

Gobe nabiram bolj prilo-
žnostno, navadno je to med 
sprehodom. Poberem le tis-
te, ki jih res dobro poznam, 
to pa so dežnikarice, jurčki in 
lisičke. Pripravi pa mi jih kdo 
drug, saj sam ne kuham.

Miran Stritar, Kranj:

Včasih sem gobe kar veliko 
nabiral, zadnja leta pa ne 
več. Nevarno se mi zdi zaradi 
klopov, predvsem pa nimam 
časa. Ko bom upokojenec, pa 
bom gotovo spet lahko šel 
večkrat po gobe.

Vigica Randjelović,  
Bistrica pri Naklem:

Po gobe grem največkrat v 
Udin boršt, Podbrezje in Bes-
nico. Nabiram tiste, ki jih res 
dobro poznam. Najraje jih 
jem s česnom in peteršiljem 
ali pa ocvrte.

Vilma Stanovnik

V Gobarskem društvu Kranj 
so minulo soboto pripravili 
tradicionalno razstavo gob, 
obiskovalce pa smo povpra-
šali po letošnji letini, katere 
gobe nabirajo in kako jih 
pripravijo.

Foto: Gorazd Kavčič

Nabirajo le 
poznane gobe

Stanislav Lončarič, 
Predoslje:

Gobe nabiram okoli Kranja 
in Besnice, včasih pa tudi na 
Štajerskem. Letos se je sezo-
na začela bolj zgodaj. Najti je 
dosti lisičk in golobic, pogre-
šam pa več jurčkov. 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Ana Šubic

Škofja Loka – Tradicionalno 
srečanje predstavnic gorenj-
skih društev kmečkih in po-
deželskih žena, ki sta ga tok-
rat priredila Društvo pode-
želskih žena Lubnik in škof-
jeloška kmetijska svetovalna 
služba, je v četrtek v Škofjo 
Loko privabilo okoli šestde-
set udeleženk. Srečanja, s 
katerimi se vsako leto nave-
žejo na svetovni dan kmetic 
(15. oktober), so se udeležile 
članice iz vseh 13 gorenjskih 
društev. 

»Namen je, da se druži-
mo, poklepetamo in tudi 
spoznamo kakšne novosti,« 
je dejala Marija Kušar, pred-
sednica društva Lubnik, ki 
ima okoli 120 članic. Ude-
leženke so se zbrale na Tu-
ristični kmetiji pri Marku 
v Crngrobu, kjer so jim za 
zajtrk postregli loško med-
lo. Za tem so si v Dorfar-
jah ogledale kmetijo Mije 
in Staneta Cofa, po domače 
Pr' Brojanu, kjer so usmer-
jeni v prirejo mleka in nje-
govo predelavo v mlečne iz-
delke. V hlevu imajo 20 do 
22 krav ter okoli 15 telic. Na 
leto namolzejo okoli 120 ti-
soč litrov mleka. Večino ga 
odkupi Loška mlekarna, 

približno tretjino pa ga pro-
dajo na mlekomatu in pre-
delajo v mlečne izdelke. Po 
spoznavanju škofjeloškega 
mestnega jedra so se ude-
leženke srečanja odpravile 
še na Sv. Florjan nad Škofjo 
Loko na Okršlanovo kmeti-
jo, ki jo vodita Janez Kožuh 
in njegova žena Ema, mlada 
kmetica leta 2009. Ob tu-
rizmu se ukvarjajo še s pre-
delavo sadja, čebelarstvom 
in prirejo mleka.

Namen svetovnega dne-
va kmetic je sicer obeloda-
niti in spodbuditi delo pode-
želskih in kmečkih žena ter 
izboljšanje njihovega polo-
žaja, je razložila koordinator-
ka za kmečko družino in ra-
zvoj dopolnilnih dejavnosti v 
škofjeloški kmetijski sveto-
valni službi Vanja Bajd Fre-
lih. Poudarila je, da v sodelo-
vanju z društvi redno organi-
zirajo predavanja, tečaje, pri-
kaze, strokovne ekskurzije 

ter na ta način skrbijo za izo-
braževanje kmečkih žena, ki 
se jim je z leti izboljšal tudi 
družbeni položaj. »Začele so 
se udejstvovati tudi v raznih 
organih upravljanja, prav 
tako ni lokalne prireditve, 
kjer ne bi sodelovale s svoji-
mi pridelki in izdelki. Postale 
so bolj podjetne, pridobile so 
samozavest in samospošto-
vanje, znajo opozoriti nase 
in na svoje delo,« je še deja-
la Vanja Bajd Frelih.

Kmetice se znajo uveljaviti
Pred današnjim svetovnim dnevom kmetic so se minuli četrtek v Škofji Loki srečale predstavnice 
gorenjskih društev kmečkih in podeželskih žena.

Na kmetiji Pr' Brojanu v Dorfarjah so udeleženke srečanja lahko pokusile njihove mlečne 
izdelke. / Foto: Gorazd Kavčič 

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozaho-
dnik. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Zjutraj in 
dopoldne bo občasno deževalo, lahko tudi zagrmi. Popoldne 
se bodo oblaki trgali. V četrtek bo sprva zmerno do pretežno 
oblačno, čez dan bo delno jasno.

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

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Stečajni up-
ravitelj Adrie Airways Janez 
Pustatičnik je začel zbirati 
ponudbe za odkup premo-
ženja letalskega prevoznika. 
Ponudniki lahko podajo svo-
jo ponudbo za poslovno celo-
to ali le del nje, pri čemer mo-
rajo jasno navesti predmet, 
za katerega dajo ponudbo, ki 

jo morajo poslati po pošti do 
10. novembra.

Minuli petek so o Adrii in 
odgovornosti za njen stečaj 
na predlog Levice razprav-
ljali tudi člani parlamentar-
nega odbora za finance ter 
predlagali računskemu so-
dišču, da opravi revizijo pro-
dajnega postopka in pro-
dajne pogodbe finančnemu 
skladu 4K.

Prodaja premoženja Adrie
Stečajni upravitelj je začel zbirati ponudbe za 
odkup premoženja Adrie Airways.

Potok pri Komendi – Podjetje Interexport s sedežem na Po-
toku pri Komendi je v petek v Slovenski Bistrici odprlo nov 
prodajno-servisni center, za katerega je namenilo nekaj več 
kot tri milijone evrov. Kot je na slovesnosti ob odprtju centra 
dejal direktor podjetja Aleš Jenčič, so se za nov center odločili 
zato, da bi kmetom omogočili boljše storitve pri njihovem 
delu in da bi skupaj z njimi izzive spreminjali v rešitve in nov 
razvoj. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ale-
ksandra Pivec je podjetju čestitala za novo naložbo, pri tem 
pa je poudarila, da je pot v brezogljično družbo tlakovana s 
sodobnim kmetijstvom, tega pa soustvarja tudi visokotehno-
loška mehanizacija. Podjetje Interexport je ob odprtju novega 
centra obljubilo, da bo Osnovni šoli Minke Namestnik - Sonje, 
šoli za otroke s posebnimi potrebami, pomagalo pri obnovi 
šolskega igrišča.

Interexport odprl nov center v Slovenski Bistrici

Radovljica – Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica v so-
delovanju s službami zaščite in reševanja organizira že tra-
dicionalni Dan varnosti v mesecu oktobru, ki bo potekal v 
petek, 18. oktobra, med 9. in 17. uro na Vurnikovem trgu v 
Radovljici. Predstavili se bodo gasilci, policisti, reševalci nujne 
medicinske pomoči, gorski reševalci, prvi posredovalci, ekipe 
Rdečega Križa in drugi. Organizirane bodo tudi različne delav-
nice Vrtca Radovljica, agencije za varnost prometa in znanja 
prve pomoči. Ob 10. in 17. uri bo potekala predstavitvena vaja 
za občane, ob 16.30 pa bo v Knjižnici A. T. Linharta še tečaj 
temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED. 

Dan varnosti v Radovljici 

Naklo – Na Srednji šoli Biotehniškega centra Naklo so prejšnji 
teden gostili dijake in učitelje iz Belgije, Portugalske in Šved-
ske, ki skupaj z njimi sodelujejo v projektu Senhias 2018/2020. 
Projekt so zasnovali v evropskem letu kulturne dediščine 2018, 
do leta 2020 pa bodo pripravili seznam invazivnih tujerodnih 
rastlin v EU kot enega od ključev strategije biodiverzitete EU. 
Glavni cilji so ozaveščati ljudi o vplivih invazivnih tujerodnih 
organizmov na biodiverziteto in pokrajinsko pestrost vključe-
nih držav ter poudariti pomen ohranjanja naravne in kulturne 
dediščine Evrope s poudarki na določenih tipih pokrajin v vsaki 
državi partnerici. Pri tem sodelujeta tudi Gozdarski inštitut 
Slovenije in Triglavski narodni park.

Preučujejo vplive invazivnih tujerodnih organizmov


