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

Vre v skupni kotlovnici
Dvanajst večstanovanjskih stavb v 
soseski Deteljica ima od nedavne-
ga dva upravnika, kranjski Dom-
plan in tržiški Opus inženiring, 
vsak ima v upravljanju po šest 
stavb. Opus je prevzel tudi upravi-
teljstvo nad skupno kotlovnico. A 
stvari ne tečejo gladko.

3

KULTURA

Vsak Čohov junak je 
prav poseben „model“
V Tržiču so odprli razstavo ilustra-
cij enega najbolj prepoznavnih 
slovenskih ilustratorjev Zvonka 
Čoha. Po ogledu ilustracij pritrdi-
mo naslovu razstave Hudomušni 
svet Zvonka Čoha – in kar takoj 
naredimo še en krog.

8

KMETIJSTVO

Letos so bili za rast 
koruze dobri pogoji
Na Gorenjskem je bilo letos poleti 
polovico manj padavin kot lani, a 
še vedno jih je bilo za rast koruze 
dovolj, tako da so pridelki dobri in 
se gibljejo okrog 55 ton na hektar. 
Koruzni hrošč je povzročil manj 
škode kot lani.

13

RAZVEDRILO

Najlepša je Gorenjka
V soboto so v Ljubljani izbirali naj-
lepšo Slovenko. Prvič po zelo dol-
gem času so na koncu okronali 
Gorenjko. Nova mis Slovenije 
2017 je tako postala Maja Zupan 
iz Britofa pri Kranju. Med sedmimi 
superfinalistkami je bila tudi Lara 
Stenovec z Jezerskega.

22

VREME

Danes bo oblačno s  
pogostimi padavinami. 
Hladno bo. Jutri bo veči-
noma oblačno. V četrtek 
bo občasno deževalo.

6/19 °C
jutri: večinoma oblačno

Priloga:  Loške novice

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na mestu nek-
danjega parkirišča pri stav-
bi upravne enote se je odprl 
tlakovan trg, ki se lepo nave-
zuje na grajski hrib, na nje-
govem spodnjem delu pa je 
zgrajeno tudi otroško igri-
šče. Novozgrajeni trg z igri-
ščem, ki so ga začeli gradi-
ti decembra lani, so v sobo-
to slovesno odprli. Odprtju v 
čast je igralo pet pihalnih or-
kestrov, ki so tega dne v okvi-
ru festivala Loka jo piha go-
stovali v mestu. Že sedaj je 
bil ta prostor eno od prizo-
rišč Škofjeloškega pasijona, 
obnovljen pa ponuja nove 
možnosti tako za letne kot 
tudi zimske prireditve. 

Odprli so novi Trg pod gradom 
V družbi pihalnih godb so v soboto v Škofji Loki odprli novi Trg pod gradom.

Župan Miha Ješe in projektant Robert Potokar na novem Trgu pod gradom / Foto: Primož Pičulin47. stran

Urša Peternel

Jesenice – V družbi SIJ Acro-
ni na Jesenicah so v petek 
tudi uradno predali name-
nu novo, trideset milijo-
nov evrov vredno investici-
jo v AOD-konvertor. Napra-
va sicer obratuje že od konca 
aprila, z njeno pomočjo pa 
bodo pomembno zmanjša-
li čas izdelave nerjavnih je-
kel in s tem še okrepili polo-
žaj na trgu proizvajalcev je-
kla. Kot je dejal novi glavni 
direktor SIJ Acroni Branko 
Polanc, so ta zahteven pro-
jekt z risalnih desk v polno 
delovanje uspeli spraviti v 

samo dveh letih, zato se je 
posebej zahvalil odličnim 
sodelavcem, ki da so najve-
čja odlika podjetja. To je že 
druga večmilijonska in stra-
teško pomembna investicija 
v SIJ Acroni v zadnjih dveh 
letih, lani so tako namenu 
predali 32 milijonov evrov 
vredno linijo za toplotno ob-
delavo debele pločevine. Kot 
je dejal Polanc, imajo v pod-
jetju tudi srečo, da se lastni-
ki zavedajo pomena vlaganj 
v razvoj, tako so od leta 2007 
v SIJ Acroni vložili že več kot 
325 milijonov evrov.

Da bodo z investicija-
mi nadaljevali, je (v odlični 

slovenščini) zatrdil tudi 
Dmitry Bochkarev, član 
uprave Skupine SIJ. Kot je 
dejal, program investicij za 
obdobje 2017–2027 sicer še 
ni čisto dokončen, vendar 
že preliminaren znesek in-
vesticij za celotno Skupino 
SIJ znaša okoli 300 milijo-
nov evrov.

Slovesnosti se je udele-
žil tudi predsednik države 
Borut Pahor, ki je skupaj s 
solastnikom Skupine SIJ 
Evgenyjem Zubitskiyjem 
simbolično, s pritiskom na 
srebrni gumb, napravo tudi 
pognal. 

Pomembna investicija v SIJ Acroni
Ob prisotnosti predsednika države Boruta Pahorja so v SIJ Acroni tudi uradno 
namenu predali letošnjo največjo investicijo, 30 milijonov evrov vreden AOD-
konvertor. S tem bodo še okrepili položaj na trgu proizvajalcev jekla.

Novo investicijo sta simbolično, s pritiskom na srebrni gumb, pognala predsednik države 
Borut Pahor in solastnik Skupine SIJ Evgeny Zubitskiy. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Stečajna upravitelji-
ca Mersteela Alja Marković 
Čas je prejšnji teden razpisa-
la javno dražbo za stoodsto-
tni delež izčlenjenega podje-
tja Mersteel SSC, ki nadalju-
je Mersteelovo dejavnost tr-
govine na debelo s kovinami. 
Javna dražba se bo izvedla z 
zviševanjem izklicne cene, 
ki je določena pri 7,16 mili-
jona evrov. Dražitelji morajo 
najkasneje delovni dan pred 
izvedbo javne dražbe, ki bo 
potekala 20. oktobra, vpla-
čati 716.500 evrov varščine, 
skrbni pregled podjetja pa 
bo omogočen med 22. sep-
tembrom in 13. oktobrom. 

Mersteel SSC so sicer že na-
meravali prodati po izklicni 
ceni 6,54 milijona evrov, a je 
stečajna upraviteljica javno 
dražbo, ki bi morala biti 15. 
marca, naknadno preklicala, 
ker so vmes nastopile oko-
liščine, ki bi lahko bistveno 
vplivale na vrednost in posle-
dično prodajno ceno podje-
tja, kot je tedaj razložila. Iz 
Mersteela sta se v postopku 
prisilne poravnave, potrjene 
novembra 2014, kot zdravo 
jedro izčlenili dve družbi, na 
kateri so podobno kot v nek-
daj matični družbi Merkur 
prenesli trgovsko in storitve-
no dejavnost ter nepremič-
nine, za stari Mersteel pa je 
bil oklican stečaj.

Mersteel vnovič naprodaj

44. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme SLAVKO OVSENIK iz Begunj na Gorenjskem.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Mozartov Rekviem – odprtje abonmaja  
Kromatika 2017/2018

Prvi koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija bo na spo-
redu v četrtek, 14. septembra 2017, ob 19.30 v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. Ob otvoritveni izvedbi veličastnega Mozar-
tovega Rekviema se bo orkestru in solistom v spomin na velika 
maestra Sama Hubada in Antona Nanuta pridružil Oratorijski 
zbor Glasbene matice. 

Tokratna Kromatika nosi podnaslov Abonma za vse okuse, 
kar samo poudarja odprtost in barvitost tako sporeda kot 
tudi nabora dirigentov in solistov. En Shao, Daniel Raiskin, 
Stefan Milenković, Bernarda in Marko Fink, Theresa Plut, Mar-
tin Sušnik – to je le nekaj umetnikov, ki jih ni treba posebej 
predstavljati. 
Vabljeni k vpisu, ki bo potekal od 11. do 14. septembra 2017 v 
Informacijskem središču Cankarjevega doma ali po telefonu: 
01 24 17 300.
RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kdo je 
avtor brezčasnega in nepreseženega glasbenega dela Rekvi-
em? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 18. 
septembra 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Čarobni dan in čarobna jesen

Končno je znan nov termin letošnjega Čarobnega dne in Ča-
robne jeseni v parku Arboretum, ki je bil prestavljen zaradi 
slabe vremenske napovedi. Nov termin za Čarobni dan je 
sobota, 16. september, za Čarobno jesen pa 17. september. 
Pridite na letošnji Čarobni dan in Čarobno jesen, obeta se 
zvrhana mera aktivnosti, odlične glasbe, razigranosti in še 
pa še dobre volje!

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo Detox sol-
no terapijo za eno osebo v Centru solnih terapij v Ljubljani. V 
žrebu boste sodelovali, če boste našteli vsaj tri nastopajoče 
na Čarobnem dnevu ali Čarobni jeseni! Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do ponedeljka, 18. septembra 2017, na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si

Simon Šubic

Kranj – Evropska komisija 
je na sodišče Evropske unije 
(EU) vložila tožbo zoper Slo-
venijo, ker za 21 odlagališč 
odpadkov do 16. julija 2009 
ni sprejela ustreznih ukre-
pov v skladu z direktivo o od-
lagališčih, ki določa standar-
de za varovanje zdravja lju-
di in okolja, zlasti površin-
skih voda, podtalnice, tal in 
zraka pred negativnimi vpli-
vi zbiranja, prevoza, skladi-
ščenja, obdelave in odlaga-
nja odpadkov. Ministrstvo 
za okolje in prostor, ki je 
tožbo prevzelo 22. avgusta, 
mora nanjo v sodelovanju z 
državnim pravobranilstvom 
odgovoriti v dveh mesecih. 

V skladu s pravom EU naj 
bi odpadke na odlagališča od-
lagali le varno in nadzorova-
no, namen direktive o odla-
gališčih pa je preprečiti ali 
čim bolj zmanjšati negativne 
učinke odlaganja odpadkov 
v celotnem življenjskem ci-
klu odlagališč, so razložili na 

okoljskem ministrstvu. Za-
radi nezadostnega napredka 
pri reševanju tega vprašanja 
je evropska komisija apri-
la 2016 poslala dodatno ob-
razloženo mnenje, s kate-
rim je Slovenijo pozvala, naj 
ustrezno uredi odlagališča, ki 
kljub neobratovanju še ved-
no predstavljajo tveganje za 
zdravje ljudi in okolje. Gre za 
odlagališča pretežno komu-
nalnih odpadkov, ki so pre-
nehala z odlaganjem odpad-
kov, niso pa še izvedla zapiral-
nih del ali se zaprla ter o tem 
pridobila ustrezno okolje-
varstveno dovoljenje (OVD). 
Na Gorenjskem sta v zapira-
nju deponija Kovor, ki ima 
OVD in ga upravlja Komuna-
la Tržič, ter odlagališče Suha-
dole, ki je še brez ustreznega 
OVD, upravlja pa ga Občina 
Komenda. Odlagališči v Dra-
gi in v Tenetišah sta že zaprti, 
za kar je Agencija RS za oko-
lje (ARSO) obema tudi izda-
la OVD, še delujoča deponija 
z ustreznim OVD pa je Mala 
Mežakla na Jesenicah. 

Na okoljskem ministrstvu 
pojasnjujejo, da so v zad-
njih letih vložili veliko napo-
ra v odpravo očitanih kršitev. 
Spremenili so tudi Uredbo o 
odlagališčih odpadkov z na-
menom, da se za odlaga-
lišča, ki so v lasti ene ali več 
občin in so v fazi zapiranja 
ali že zaprta, predloži (poleg 
druge zahtevane dokumen-
tacije) zanje sprejemljivo fi-
nančno jamstvo, ki je pogoj 
za pridobitev OVD. K ureja-
nju odlagališč v zapiranju in 
zaprtih odlagališč ter pripra-
vi potrebne dokumentacije 
za izdajo OVD so aktivneje 
pristopili tudi njihovi uprav-
ljavci, inšpektorat za okolje 
in prostor vsa odlagališča 
redno nadzoruje, ARSO pa 
pospešeno pregleduje do-
kumentacijo, ki je potrebna 
za izdajo OVD za čas zapira-
nja odlagališča in po njego-
vem zaprtju oz. za zaprta od-
lagališča. Kot so pojasnili na 
agenciji, naj bi do konca leta 
izdali OVD še za vsa preosta-
la odlagališča.

Tožba zaradi odlagališč
Med neustrezno urejenimi odlagališči, zaradi katerih je Evropska komisija 
vložila tožbo zoper Slovenijo, je tudi odlagališče v Kovorju.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Prejšnji teden sta 
svoji kandidatki za pred-
sednico države predlagali 
tudi največji parlamentar-
ni stranki. SMC za predse-
dnico predlaga Majo Mako-
vec Brenčič, aktualno mini-
strico za izobraževanje, zna-
nost in šport. Kandidatko je 
predstavil predsednik stran-
ke in premier Miro Cerar, ki 
je med drugim povedal, da 
Makovec Brenčičeva ni čla-
nica stranke, je pa trenutno 
ministrica v njegovi vladi, za 
njo je uspešna profesorska 
kariera in je bila zelo dejavna 
tudi na mednarodnem po-
dročju. Pred nastopom mi-
nistrske funkcije je bila med 
drugim redna profesorica 
na področju mednarodne-
ga poslovanja na ljubljanski 
ekonomski fakulteti in pro-
rektorica Univerze v Ljublja-
ni za področje prenosa zna-
nja. Bila je tudi predsednica 
sveta Nacionalne agencije za 
kakovost v visokem šolstvu. 
V povezavi z njenimi funkci-
jami na fakulteti se je morala 
zagovarjati tudi zaradi očit-
kov o neupravičenem pre-
jemanju dodatka za stalno 
pripravljenost, pozneje pa je 
denar vrnila.

Stranka SDS pa za pred-
sednico kandidira evropsko 
poslanko Romano Tomc, 
ki je bila v preteklosti tudi 
poslanka SDS v državnem 
zboru in njegova podpredse-
dnica. V letu 2014 pa je bila 
tudi podpredsednica Parla-
mentarne skupščine Sve-
ta Evrope. V času predsedo-
vanja Slovenije Svetu EU je 
bila državna sekretarka na 
ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve, še pred 
tem pa je na tem ministrstvu 

vodila direktorat za delo in 
pravice iz dela. 

Štiri parlamentarne 
stranke so že predstavile 
svoje kandidate (NSi bo na 
predsedniških volitvah za-
stopala Ljudmila Novak, 
SD nima svojega kandida-
ta, pač pa bo podprla kandi-
daturo Boruta Pahorja), da-
nes je pričakovati še odloči-
tev stranke DeSUS, v krat-
kem še Levice. Včeraj pa je 
kot drugi (prva je bila Ljud-
mila Novak) na Državno 

volilno komisijo kandidatu-
ro za predsednika republi-
ke skupaj s potrebnim šte-
vilom zbranih podpisov vlo-
žil kamniški župan Marjan 
Šarec. Kandidira s podporo 
Liste Marjana Šarca – Nap-
rej Kamnik in je za kandida-
turo potreboval 3000 pod-
pisov državljanov, zbral pa 
jih je 4500. Zadnje javno-
mnenjske raziskave na le-
stvici priljubljenosti politi-
kov Šarca uvrščajo tik za Bo-
rutom Pahorjem. 

Šarec že vložil kandidaturo
Dosedanjim kandidatom za predsednika republike sta se pridružili še dve imeni: stranka SMC je 
predlagala Majo Makovec Brenčič, SDS pa Romano Tomc. Marjan Šarec včeraj vložil kandidaturo.

Marjan Šarec je na državni volilni komisiji včeraj vložil kandidaturo za predsednika države. 
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Radovljica – Krajevna orga-
nizacija borcev za vrednote 
NOB Radovljica je v petek 
pripravila slovesnost, pos-
večeno borcem, ki so sku-
paj z nekdanjim španskim 
borcem, poveljnikom prve 
grupe partizanskih odredov 
Slovenije, narodnim herojem 
Jožetom Gregorčičem - Gore-
njcem pokopani v Grajskem 
parku. Na proslavi, ki jo je vo-
dil Andrej Kokot, so nastopili 
recitatorji OŠ A. T. Linharta 
s Suzano Adžič, Pihalni or-
kester Lesce in moški pevski 
zbor Triglav Lesce - Bled. 
Padle so počastili tudi pra-
porščaki s partizanskimi pra-
pori, venec pa je k spomeniku 
položila tudi poslanka držav-
nega zbora Irena Kotnik.

Slovesnost ob obletnici

Kranj – Okrožno sodišče v 
Kranju je prejšnji teden okli-
calo začetek stečajnega po-
stopka nad podjetjem Rondo 
Kranj, gostinstvo in trgovina 
iz Šenčurja. Za upravitelja je 
imenovalo Kristijana Antona 
Kontarščaka. Upniki imajo 
tri mesece časa za prijavo 
svojih terjatev ter ločitvenih 
in izločitvenih pravic, zadnji 
rok za njihovo prijavo pa je 7. 
december. 

Rondo Kranj v stečaju
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Pred dobrim desetletjem 
sem se s prijatelji tri te-
dne potepala po Zdru-

ženih državah Amerike in po 
zaslugi tamkaj živečega Slo-
venca še toliko pobliže spo-
znala življenje domačinov. 

Tako se ob prebivanju med 
njimi nismo mogli izogniti t. 
i. garažnim razprodajam, ki 
so v Ameriki del kulture, vsep-
risotne in nekaj najbolj vsak-
danjega, pri nas pa jih takrat 
še nismo poznali. Američani, 
ki se že tako ali tako veliko 
in brez večjih težav selijo z 
enega na drugi konec drža-
ve, pred selitvijo svoje imetje, 
ki ga ne potrebujejo več ali 
ga želijo zamenjati (od več-
jih kosov pohištva do najbolj 
preprostih malenkosti), raz-
stavijo na dvorišču svoje hiše, 
sosedje, mimoidoči ali pa tu-
risti – kot v našem primeru – 
pa lahko na tak način poceni 
kupijo, kar potrebujejo ali si 
želijo imeti – morda tudi kot 
spominek. Takrat se mi je do-
živetje zdelo edinstveno pred-
vsem z etnološkega vidika, saj 
smo lahko nevsiljivo pokukali 
v vsakdan tamkaj živečih 
družin, za spomin pa smo si 
kupili še ameriško zastavo.

Takšen način »trgovanj« 
nam takrat še ni bil blizu. 
Večina Slovencev si še da-
nes ne predstavlja, da bi se 
večkrat letno preselila v nekaj 
sto kilometrov oddaljen kraj, 
ali bila vse življenje podnaje-
mnik. Ne, Slovenci smo na-
rod lastnine.

A garažne razprodaje, borze 
rastlin, knjižnice reči, reciklar-
nice, trgovine iz druge roke ali 
njim podobne »sodobne oblike 
ekonomije« kot bi temu lahko 
rekli strokovno, postajajo vse 
bolj priljubljene tudi pri nas. V 
dobi »potrošništva brez meja« 
in z vidika varovanja okolja je 
to vsekakor zelo dobrodošlo. Pa 
je slovenska miselnost v resnici 
pripravljena na to?

V Radomljah bodo te dni 
organizirali že tretjo gara-
žno razprodajo, na njej pa 
je mogoče prodati, kupiti ali 
zamenjati otroška oblačila in 
opremo, gospodinjske aparate, 
računalniško opremo, orodje, 
športne rekvizite, knjige, plošče 
in mnogo drugega. Na Občini 
Kamnik so v začetku letošnje-
ga leta celo zaposlili podsekre-
tarja za področje socialnega 
podjetništva. Prav tako v Ka-
mniku deluje Reciklarnica, 
katere vodja Veronika Čop na-
merava ustanoviti »knjižnico 
reči«, v kateri naj bi izposojali 
ne le knjige, pač pa tudi igra-
če, gospodinjske pripomočke, 
orodje …, skratka vse, kar pot-
rebujemo, a ne vsak dan oz. 
ne pogosto. Odlična zamisel, 
si gotovo mislijo mnogi, a kaj, 
ko sem med svojimi moškimi 
prijatelji te dni znova ujela 
pomenek o nakupu žage in 
drugega mizarskega orodja in 
ob omembi morebitne izposoje 
slišala klasično: »Orodja si pa 
že ne bom izposojal!«

Pa smo spet pri slovenski 
mentaliteti …

Garažne razprodaje

KOMENTAR
Jasna Paladin

Suzana P. Kovačič

Bistrica pri Tržiču – Soseska 
Deteljica ima na dvanajstih 
naslovih večstanovanjskih 
stavb od prvega julija dva 
upravnika, kranjski Dom-
plan in tržiški Opus inže-
niring. Do tedaj je bil Dom-
plan upravnik vseh stavb in 
tudi upravitelj skupne ko-
tlovnice. Ker večina etažnih 
lastnikov ni pristala na me-
njavo energenta za ogreva-
nje, iz kurilnega olja bi preš-
li na zemeljski plin, in ker je 
novi Kurilni odbor (KO) De-
teljica že začel zbirati soglas-
ja za odpoved upravljanja 
skupne kotlovnice Dompla-
nu, je Domplan od upravlja-
nja odstopil sam. Približno 
52 odstotkov glasov etažnih 
lastnikov za upravljanje sku-
pne kotlovnice je dobil Opus. 
Nekaj nižji delež na kotlov-
nici imajo tako zdaj solastni-
ki, ki so ostali pri Domplanu, 
a to ne bi smelo voditi, kot 
so njihovi predstavniki pou-
darili na nedavnem sestan-
ku, do nespoštovanja nji-
hovih pravic s strani KO in 
Opusa. Pričakujejo, da jim 
stroške ogrevanja še naprej 
z mesečnimi položnicami 
obračunava Domplan, kar je 
bilo sprejeto z več kot 50-od-
stotnim soglasjem etažnih 
lastnikov stanovanj, ki so v 
upravljanju Domplana, ne 
pa da Opus stroške names-
to po stavbah za vse deli na 
osnovi deležev na celotni ko-
tlovnici po neki novi pogod-
bi, sklenjeni s KO. Tako pri-
haja tudi do dvojnih obra-
čunov stroškov ogrevanja. 
Sestanka se je udeležil Peter 
Kern, vodja PE Nepremični-
ne pri Domplanu, in pojas-
nil, da imajo z lastniki, ki 
so ostali pri njih, sklenjene 
Sporazume o delitvi toplote, 
zato tudi Domplan vztraja, 
da za te stavbe še naprej os-
taja izvajalec obračuna. Na 

sestanku so še povedali, da 
Domplana ne bodo menjali, 
ker so z njim zadovoljni, in 
da o tem, kdo bo obračuna-
val stroške, odločajo etažni 
lastniki, in ne novo vodstvo 
KO v njihovem imenu.  

Zataknilo se je tudi pri 
vgradnji števcev

V soseski tudi še ni 
vzpostavljeno ločeno merje-
nje porabe toplote po posa-
meznih stavbah, kot to dolo-
ča Energetski zakon. Etažni 
lastniki štirih stavb, ki so v 
upravljanju Domplana, so v 
zvezi s tem že sprejeli ustre-
zne sklepe, a se je zataknilo 
pri vgradnji števcev, kot so 
pojasnili, ker jim to prepre-
čuje upravitelj skupne ko-
tlovnice, ki pričakuje, da se 
za vgradnjo po posamezni 
stavbi pridobi soglasje vseh 
solastnikov skupne kotlov-
nice. »Pridobivanje obve-
znosti tega soglasja ni nik-
jer opredeljeno v Energet-
skem zakonu niti v Pravil-
niku o načinu delitve in ob-
računu stroškov za toploto 

v stanovanjskih in drugih 
stavbah z več posameznimi 
deli,« je pojasnil Kern. 

Opus: delamo skladno z 
zakonodajo

Na Opus inženiring smo 
naslovili vprašanja, da po-
jasnijo še njihovo plat zgod-
be. Direktor družbe Gregor 
Klančar je sporočil, da pri 
upravljanju skupne kotlov-
nice ravnajo skladno z določ-
bami veljavne zakonodaje in 
predpisov, sklenjeno pogod-
bo o upravljanju kotlovnice 
in v interesu vseh etažnih la-
stnikov v soseski Deteljica, ki 
je v pravilnem, varnem, ne-
motenem in dolgoročnem 
delovanju kotlovnice, vse z 
namenom rednega in nemo-
tenega oskrbovanja s toploto 
etažnim lastnikom. »V okvi-
ru svojih upravniških stori-
tev zastopamo in upošteva-
mo interese s predpisi dolo-
čene ustrezne večine etažnih 
lastnikov,« je dodal. O tem, 
zakaj se ni odzval povabilu 
na sestanek, pa je Klančar 
dejal, da je bila na sestanku 

prisotna manj kot polovica 
predstavnikov stanovalcev 
po solastniškem deležu ce-
lotnega naselja in da zato ta 
ni bil sklepčen. Po njegovih 
podatkih bo KO sejo sklical 
še ta teden, zagotovil je, da 
bodo vsi predstavniki etaž-
nih lastnikov prediskutirali 
vse točke v zvezi z upravlja-
njem kotlovnice, upoštevano 
pa bo stališče večine. 

Domplan dopis inšpekciji

Skupni sestanek je več kot 
potreben, saj je Domplan s 
pooblastilom etažnih lastni-
kov, ki jih zastopa, proble-
matiko v razjasnitev že na-
slovil na energetsko inšpek-
cijo. Med drugim je v dopi-
su opozoril, da Opus inženi-
ring ni registrirano podjetje 
za upravljanje energetskih 
naprav niti nima zaposle-
nih strokovno usposoblje-
nih upravljavcev tako zah-
tevnih kurilnih naprav. Sta-
novalci so na že omenjenem 
sestanku zato zahtevali, da 
jim Opus predstavi kurjača 
in pogodbo z njim. 

Vre v skupni kotlovnici
Dvanajst večstanovanjskih stavb v soseski Deteljica ima od nedavnega dva upravnika, kranjski 
Domplan in tržiški Opus inženiring, vsak ima v upravljanju po šest stavb. Opus je prevzel tudi 
upraviteljstvo nad skupno kotlovnico. A stvari ne tečejo gladko, na pomoč kličejo energetsko inšpekcijo. 

Na sestanek (in že enega prej) predstavnikov etažnih lastnikov, ki so ostali pri Domplanu, 
je bil vabljen tudi novi upravnik skupne kotlovnice Opus inženiring, vendar se ni odzval. 

Suzana P. Kovačič

Kranj – V prostorih Mestne 
občine Kranj so se v četrtek 
sestali člani Razvojnega sve-
ta gorenjske regije in Sve-
ta gorenjske regije in potr-
dili poročilo o izvajanju Re-
gionalnega razvojnega pro-
grama in predloge regijskih 
projektov v vrednosti dobrih 
11 milijonov evrov. Projekti, 
ki jih je v okviru teritorialne-
ga razvojnega dialoga med 
regijo in državo predlagala 

država in so predmet pod-
pisa prvega Dogovora za ra-
zvoj gorenjske regije, so dru-
ga faza odvajanja in čišče-
nja komunalnih odpadnih 
voda v porečju Zgornje Save 
in na območju Kranjskega 
in Sorškega polja (projekt 
Gorki), kolesarska poveza-
va Jesenice–Lesce–Bled, pi-
lotna bivalna enota za sta-
rejše v Naklem in gorenjska 
štipendijska shema. Razvoj-
ni svet gorenjske regije je po-
oblastil Stanislava Bobnarja, 

predsednika sveta, da pristo-
pi k podpisu Dogovora z mi-
nistrom za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo Zdrav-
kom Počivalškom, predvi-
doma še v septembru.

Seji, ki so se je udeleži-
li gorenjski župani, gospo-
darstveniki in nevladne or-
ganizacije, je prisostvoval 
tudi generalni direktor Di-
rektorata za regionalni ra-
zvoj pri Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in teh-
nologijo Marko Drofenik. 

Udeležence je pozval, da 
čim prej uskladijo regijske 
projekte po prednostnih na-
ložbah Operativnega pro-
grama za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020, ki bodo 
razpisane v okviru drugega 
povabila regijam za pripra-
vo dogovora za razvoj regij. 
Udeleženci so se seznani-
li tudi z aktivnostmi Fakul-
tete za organizacijske vede 
Kranj, ki jih je predstavil de-
kan dr. Iztok Podbregar.

O razvojnih in prednostnih projektih 
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Kolesarska vadba za rekreativce
Stražišče, velodrom KK Kranj  

Zavod za šport Kranj in Komisija varno kolesarim
vabita rekreativne kolesarke in kolesarje Mestne občine Kranj 
na vadbo pod nadzorom kolesarskih trenerjev Kolesarskega 
kluba Kranj.

Med kolesarjenjem na velodromu bodo trenerji korigirali vašo 
držo in vam pravilno nastavili kolo. Za potrebna popravila se 
boste dogovorili s klubskim serviserjem.

Vadba bo od septembra do konca oktobra 2017, vsako
sredo s pričetkom ob 16.00 uri. Prijave sprejemamo 
do 12.09.2017 na www.krskolesom.si
(število udeležencev je omejeno!) 

Kolesarska vadba za rekreativce
Stražišče, velodrom KK Kranj  

Zavod za šport Kranj in Komisija varno kolesarim
vabita rekreativne kolesarke in kolesarje Mestne občine Kranj 
na vadbo pod nadzorom kolesarskih trenerjev Kolesarskega 
kluba Kranj.

Med kolesarjenjem na velodromu bodo trenerji korigirali vašo 
držo in vam pravilno nastavili kolo. Za potrebna popravila se 
boste dogovorili s klubskim serviserjem.

Vadba bo od septembra do konca oktobra 2017, vsako
sredo s pričetkom ob 16.00 uri. Prijave sprejemamo 
do 12.09.2017 na www.krskolesom.si
(število udeležencev je omejeno!) 

Marjana Ahačič

Radovljica – Poleti so grad-
binci na stavbi nove rado-
vljiške knjižnice odpravlja-
li napake, zaradi katerih je 
stavbo ob vsakem večjem 
deževju zalivala voda. Inve-
stitor, Občina Radovljica, 
je gradnjo začasno ustavil, 
zdaj dela tečejo naprej. »Na-
pake so odpravljene, dela se 
zdaj nadaljujejo. Tudi oseb-
no sem se prepričal, da so 
bili prostori bodoče knjižni-
ce po zadnjih nalivih popol-
noma suhi. Ker smo težave 
opazili dovolj zgodaj, tudi 
ni bilo povzročene nobe-
ne škode. Po načrtih naj bi 
bila knjižnica dokončana do 
15. decembra, seveda pa je 
po tem datumu treba prido-
biti najprej tehnično in po-
tem uporabno dovoljenje za 
objekt, tako da točnega datu-
ma odprtja nove knjižnice za 
sedaj še ne morem napove-
dati,« je povedal radovljiški 
župan Ciril Globočnik. 

»Zanimivo, da tokrat do 
zamika ni prišlo zaradi fi-
nanc, ampak zaradi kvalite-
te dela,« dogajanje komen-
tira direktorica Knjižnice A. 
T. Linharta Radovljica Bo-
žena Kolman Finžgar. »Se-
veda si želimo, da bi bila 
stavba stoodstotno pravilno 

zgrajena. Reklamacij si res-
nično ne želimo, tako da 
podpiramo županova pri-
zadevanja, da se tako streha 
kot fasada naredita kvalite-
tno in brez napak.«

Kot še pravi Kolman-Fin-
žgarjeva, selitev v nove pro-
store že težko pričakuje-
jo. »Zares nam zmanjkuje 
prostora, dogaja se, da knji-
ge že nalagamo nad že zlo-
žene knjige v policah. Zato 
smo zelo zadovoljni, da 
bomo v novi knjižnici ime-
li še enkrat več prostora kot 
zdaj, zlasti pa smo veseli, da 

bo mnogo več prostora za 
obiskovalce, zlasti na otro-
škem oddelku. Ta je zdaj 
tako majhen, da mamice z 
vozički sploh ne morejo do 
njega. Imeli bomo še koti-
ček za mladostnike, resnič-
no pa se veselimo tudi dnev-
ne čitalnice s kavarno, kjer 
bo na voljo dnevno časopis-
je, ter terase z razgledom na 
Radovljico, kjer bo prav tako 
mogoče prebrati odlomek iz 
knjige, prelistati časopis in 
popiti skodelico kave.«

Kot je znano, se gradnja 
nove radovljiške knjižnice 

vleče skoraj desetletje. Ob-
čina je že pred osmimi leti 
naročila in plačala del opre-
me, ki je ves čas gradnje de-
poniran pri izvajalcu. Drugi 
del, ki je vezan na izmere na 
objektu, še ni bil narejen; z 
izvedbo začenjamo prihod-
nji teden. Pripravljen pa je 
že projekt prilagoditve sle-
pim in slabovidnim ter pro-
jekt signalizacijske opreme, 
s katerima bomo zaključili 
projekt opremljanja knjižni-
ce, je povedala direktorica 
radovljiške občinske uprave 
Alenka Langus.

Gradnja se zdaj nadaljuje
Po tem, ko je občina Radovljica v začetku poletja ustavila gradbena dela v notranjosti stavbe radovljiške 
knjižnice, saj je zaradi slabega tesnjenja strehe notranjost stavbe ob vsakem večjem deževju zalivala 
voda, so zdaj napake odpravljene in se dela nadaljujejo, zagotavlja župan Ciril Globočnik.

Nova radovljiška knjižnica naj bi bila, potem ko so bile odpravljene težave pri tesnjenju 
strehe, po zadnjih načrtih zgrajena do sredine decembra. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorje – »Zelo smo se razve-
selili novice, da se bo končno 
začela obnova strehe. To po-
meni, da nas ob vsakem nali-
vu ne bo več skrbelo, da nam 
bo zmanjkalo veder,« je bila 
ob podpisu pogodbe za ob-
novo strehe zadovoljna rav-
nateljica OŠ Gorje Mojca 
Brejc. Izbrani izvajalec Mar-
tin Mlakar bo z deli začel v 
prihodnjih dneh, naložba pa 
bo vredna 144 tisoč evrov, je 
pojasnila direktorica občin-
ske uprave Monika Breznik.

Resne težave z zamaka-
njem strehe so se začele v 
februarju, kar so sprva reše-
vali s popravili na delih stre-
he, kjer je puščala, a kmalu 
se je izkazalo, da bo potreb-
na celovitejša rešitev. »Zato 
smo z rebalansom v juniju 
zagotovili potrebna sredstva 
in izvedli javni razpis, na ka-
terem smo prejeli tri ponud-
be. Za najugodnejšega se je 
izkazal Martin Mlakar,« je 

razložila Monika Breznik in 
dodala, da je pogodbeni rok 
za dokončanje del 20. okto-
ber. Ravnateljica se zaveda, 
da bo v času gradnje potreb-
no precej prilagajanja. »A 
bomo že potrpeli, saj je ob-
nova nujna, kajti streha je 
postala kot rešeto.« Najprej 
je zamakalo nad učilnicami 
in v avli, zdaj pa je najhuje 
v delu šole, kjer so pisarne, 

kjer je že začela nastajati 
tudi škoda na pohištvu, je 
opozorila Mojca Brejc. »Ve-
seli nas, da nas po novem 
ne bo več ob vsakem dež-
ju skrbelo, kaj nas bo zjut-
raj pričakalo v šoli,« si je še 
oddahnila ravnateljica in 
ob tem opozorila, da bi bila 
streha v vsakem primeru po 
petdesetih letih potrebna 
zamenjave.

Streha ne bo več zamakala
Po včerajšnjem podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem bodo v prihodnjih 
dneh začeli obnavljati streho na Osnovni šoli Gorje.

Včeraj so podpisali pogodbo za obnovo strehe na OŠ Gorje 
(levo direktorica občinske uprave Monika Breznik, desno 
izbrani izvajalec Martin Mlakar).

OBČINA ŽIROVNICA
Breznica 3, 4274 Žirovnica

OBVESTILO 
Občina Žirovnica obvešča, da je na spletni strani občine ob-
javljen razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremič-
nega premoženja v lasti Občine Žirovnica. Ponudbe se zbira-
jo do 11. 10. 2017 do 15. ure.

Datum: 11. 9. 2017 Leopold POGAČAR                                                                                                  
 ŽUPAN 

Predsednik Borut Pahor 
je ob tem dejal, da investici-
ja v SIJ Acroni ni samo dose-
žek za Skupino SIJ, temveč 
za celotno slovensko gospo-
darstvo. Skupina SIJ je eden 

največjih slovenskih zaposlo-
valcev, zato s svojimi vlaga-
nji in zagotavljanjem uspe-
šnih sodelavcev pomembno 
vpliva na razvoj Gorenjske, 
Koroške in Štajerske, kjer je 
večina njihovih proizvodnih 
obratov, je povedal.

Pomembna investicija  
v SIJ Acroni
31. stran

Rodine – Občina Žirovnica je na pobudo vaškega odbora ure-
dila vaško jedro na Rodinah. Izbrani izvajalec gradbenih del 
JEKO je večino del opravil v avgustu, nekaj manjših opravil 
pa dokončal pred dnevi. Vaško jedro je urejeno na občinskem 
zemljišču, kjer je bil prej travnik s koritom za vodo. Kot je 
pojasnil žirovniški župan Leopold Pogačar, so uredili tlakova-
no podlago in namestili urbano opremo, to je dve klopi, koš 
za smeti in nov pitnik, območje pa so tudi ozelenili. Prostor 
je namenjen druženju domačinov ter sprehajalcem, voda na 
koritu pa je pitna, je še povedal župan. Ureditev je stala nekaj 
manj kot sedem tisoč evrov.

Na Rodinah uredili vaško jedro

Dve klopci, pitnik za vodo in koš za smeti na Rodinah

Krvavec – Letos mineva 
šestdeset let od prvega odda-
janja televizijskega programa 
s Krvavca. Slovesnost ob ju-
bileju bodo pripravili v petek, 
govornika bosta Igor Kadunc, 
generalni direktor RTV Slove-
nija, in Miran Dolenec, vodja 
oddajnikov in zvez.

Šestdeset let 
krvavškega oddajnika
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GRS Bohinj za varno hojo v gore priporoča 

planinski čevelj Alpina BOHINJ.

   Del sredstev od prodaje planinskega čevlja Bohinj bo 
  Alpina namenila za delovanje GRS Bohinj in s tem gorskim  
 navdušencem omogočila varno doživetje v naravi. 

Ob nakupu vam podarimo karto pohodniških poti po Bohinju. 

www.alpinashop.si 
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Cerklje – Občinski svet je na 
zadnji seji imenoval pred-
stavnike v svete zavodov 
Socialnovarstvenega zavoda 
Taber in Zavoda za turizem 
Cerklje. Predstavniki ustano-
viteljev Doma Taber so Janez 
Korbar, Matevž Bohinc in 
Anton Kopitar. Predstavniki 
ustanoviteljev Zavoda za tu-
rizem in šport pa Anton Ko-
pitar, Marko Bolka in Luka 
Štumberger. Na predlog od-
bora, pristojnega za turizem, 
je kot predstavnika zaintere-
sirane javnosti občinski svet 
imenoval Vlada Ahčina.

Imenovali člane svetov 
zavodov

Radovljica – Že v kratkem 
bo Občina Radovljica začela 
gradnjo sistema komunalne 
infrastrukture – vodovoda in 
kanalizacije – v Kamni Gorici 
in Lipnici. Župan Ciril Globoč-
nik je namreč povedal, da je 
izvajalec že izbran in bo takoj 
ko se izteče pritožbeni rok, 
začel z deli; po načrtih naj bi 
bila končana že letos. Občina 
za investicijo namenja pol 
milijona evrov; kanalizacija 
in vodovod v Kamni Gorici 
bosta preko povezovalnega 
vodovoda in kanalizacije Li-
pnica–Kamna Gorica naveza-
na na primarno kanalizacijo in 
čistilno napravo Kropa.

Gradnja se začenja

Tržič – Občina Tržič je uspeš-
no zaključila razpis za sofi-
nanciranje redne dejavnosti 
in socialnih, zdravstvenih 
in humanitarnih programov 
humanitarnih in invalidskih 
društev. Na razpis se je pri-
javilo 27 vlagateljev, od tega 
šest s sedežem ali enoto v Tr-
žiču, ostali vlagatelji pa imajo 
sedež izven območja občine 
Tržič, a v svoje programe 
vključujejo občane Tržiča. 
Vsi vlagatelji so izpolnjevali 
pogoje za prijavo na razpis. 
Skupno jim bo namenjenih 
skoraj enajst tisoč evrov. 

Pomoč društvom

Urša Peternel

Jesenice – Direkcija Repu-
blike Slovenije za infra-
strukturo (DRSI) začenja 
gradnjo novega krožišča 
na Hrušici. Kot so pojas-
nili na direkciji, bodo ob-
stoječe nesemaforizirano 
križišče preuredili v kro-
žno križišče s sredinskim 
otokom, obenem pa ure-
dili tudi območje za pešce 
ter kolesarje in avtobusna 
postajališča. Izvajalec del 
je podjetje Mapri Proasfalt 
iz Ljubljane, dela pa naj bi 
bila končana prihodnjo po-
mlad. Pogodbena vrednost 
gradbenih del je okrog 637 

tisoč evrov, gre pa za držav-
no investicijo, naročnik je 
DRSI. 

V času gradnje bo promet 
prilagojen posamezni fazi 
gradnje, do popolne zapo-
re prometa naj bi prišlo le v 
zadnji fazi, ko bo potekalo 
asfaltiranje, so pojasnili. Žu-
pan občine Jesenice Tomaž 
Tom Mencinger je ob tem 
dejal: »Gre za pomembno 
pridobitev tako Hrušice kot 
celotne občine, hkrati pa je 
uvod v še eno ločeno investi-
cijo, to je izgradnjo pločnika 
in obnovo cestišča od Hru-
šice do Splošne bolnišnice 
Jesenice. Za ta del investici-
je, ki bo potekala istočasno s 

sanacijo ceste od restavraci-
je Turist do bencinske črpal-
ke Petrol na Koroški Beli, je 
bila že objavljena odločitev o 
izbiri izvajalca. O predvide-
nem dejanskem začetku te 
investicije še nismo obveš-
čeni, saj odločitev še ni prav-
nomočna. Kot zadnji del ob-
nove magistralne ceste bo 
sledila še obnova ceste od 
križišča pri Splošni bolni-
šnici Jesenice do Zdravstve-
nega doma Jesenice, ki jo vsi 
nestrpno pričakujemo. Ve-
seli me, da smo po letih tru-
da in vztrajnosti končno do-
segli dogovor z državo o za-
četku več kot potrebnih inve-
sticij.«

Gradnja krožišča na Hrušici
Namesto sedanjega nesemaforiziranega križišča bodo zgradili krožišče.

Šmarca – V kulturnem domu 
v Šmarci bo v soboto, 16. sep-
tembra, ob 20. uri dobrodelni 
koncert Pomagajmo Tilnu – 
ne morem hoditi, rad bi se 
vozil. Tilen ima zelo redko 
prirojeno bolezen, kjer so 
najbolj prizadeti možgani, 
mišice, ledvice in sklepi. Po-
sledično je pri njem prisotna 
huda gibalna oviranost, iz-
raziti nehoteni gibi in samo-
mutilacijsko vedenje. Zaradi 
motorične prizadetosti in 
nesamostojnosti potrebuje 
stalno prisotnost odrasle 
osebe, ki ga lahko ustrezno 
nadzira, preprečuje poškod-
be in mu pomaga pri gibanju. 
S prostovoljnimi prispevki 
bodo Tilnu in njegovi družini 
pomagali pri nakupu električ-
nega invalidskega vozička. 
Pripravljajo bogat kulturno-
zabavni program.

Dobrodelni koncert

Tupaliče – Do konca septembra nameravajo v občini Preddvor 
dokončati gradnjo druge faze kanalizacije v zgornjem delu 
naselja Tupaliče. Odločili so se, da ob tem dodatno zgradijo 
še pločnik na cesti proti Možjanci, je povedal župan Miran 
Zadnikar. Na območju Tupalič pa snujejo tudi projekt, pove-
zan z obnovo regionalne ceste, za kar je država v proračunu 
že namenila poldrugi milijon evrov. »Ne vemo pa še, kolikšen 
bo strošek občine ob sanaciji državne ceste, saj želimo zgraditi 
pločnik, dve avtobusni postajališči, javno razsvetljavo, kana-
lizacijo. Tu poteka tudi magistralni vodovod, obnova tega je 
odvisna od sodelovanja sosednjih občin,« razmišlja Zadnikar. 
Dodaja še, da bi lahko z deli začeli že prihodnje leto, če bodo 
dobili vsa soglasja lastnikov zemljišč. 

Po kanalizaciji še državna cesta

Kranj – Mestna občina Kranj je objavila javni razpis za podelje-
vanje štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2017/2018, ki 
je odprt do 20. septembra. Štipendije so namenjene študen-
tom javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih 
programov od vključno 2. letnika, ki se izobražujejo v tujini, 
če je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko 
izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji 
ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja. 
Višina razpisanih sredstev za štipendije za študij v tujini znaša 
trideset tisoč evrov. 

Kranjska občina s štipendijami za študij v tujini
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»Storitev mora biti visoko 
kakovostna,« odločno in ne
posredno na vprašanje, kaj 
je prvo vodilo, zaradi kate
rega so v zadnjih letih pose
bej na velneškem področju 
postali dobro prepoznavni 
in priljubljeni, brez pomišlja
nja odgovori direktorica ho
tela Sabina Rešek.

»Živimo in delamo na Ble
du, tradicionalni turistični 
de  stinaciji. Turizem v desti
nacijo prinaša stalne družbe
ne in kulturne spremembe 
ter postaja eden najvpliv
nejših pojavov vseh časov. 
Poslanstvo vseh nas, turi
stičnih deležnikov, je ozave
stiti tako zaposlene v turisti
čni dejavnosti kot turiste, da 
bodo spoznali in spoštovali 
način življenja lokalne skup
nosti v destinaciji,« poudar
jajo v Astorii.

Sabina Rešek je odkrito po
nosna na stalno ekipo sode
lavcev, ki so dobro usposo
bljeni in delo opravljajo pro
fesionalno, ob tem pa s svojo 
srčnostjo in predanostjo vsa
kemu gostu dajo čutiti, da je v 
Astorii zares dobrodošel.»Tu
di pri nas sledimo strategiji 

turističnega razvoja Sloveni
je, ki govori o tem, da smo za
radi izjemnih naravnih in kul
turnih bogastev butična de
stinacija, v kateri je kakovost 
vedno na prvem mestu.«

Velneški center Astoria po
leg klasične velneške ponud
be odlikuje predvsem ce
lostni pristop do gosta. »Po
svetimo se vsakomur pose
bej in mu glede na potrebe 
ponudimo tisto, kar najbolj 

ustreza; od sproščanj do te
rapij, kot so obrazna reflekso
terapija, Bownova terapija ...« 
Letos kot novost uvajajo tudi 
delo z domačo kozmetično 
hišo Afrodita.

Novosti bodo predstavi
li na Večeru odprtih vrat, ki 
ga tokrat pripravljajo že če
trto leto zapored. »Na vel
neškem večeru v četrtek, 14. 
septembra, ob 18. uri med 
drugim pripravljamo tudi 

delavnico o učinkovitem ak
tivnem gibanju, ki jo bo vo
dil priznani kineziolog doc. 
dr. Matej Plevnik.«

V leta 2013 obnovljenem 
hotelu je 140 postelj, med 
gosti sicer prevladujejo tujci; 
največ je Angležev, Nemcev 
in Italijanov, ki predvsem pri
hajajo individualno, skupin je 
manj. V prvih osmih mesecih 
se hotel lahko pohvali s skoraj 
80odstotno zasedenostjo.

Večer odprtih vrat v hotelu 
Astoria na Bledu
V hotelu Astoria ta četrtek pripravljajo Večer odprtih vrat, kamor še posebej toplo vabijo domačine in 
okoličane. Poletne kopalne sezone je konec in zato je to lepa priložnost za začetek jesenskozimskih 
aktivnosti za ohranjanje zdravja.

Sabina Rešek, mag. turiz., vodja MIC šolski hotel Astoria
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Aleš Senožetnik

Cerklje – Ob občinskem pra-
zniku, ki ga v Cerkljah pra-
znujejo 23. septembra, bodo 
na osrednji slovesnosti, ki bo 
potekala dan prej v Kultur-
nem hramu Ignacija Borštni-
ka, podelili devet občinskih 
priznanj in nagrad. Predloge 
so na sredini seji potrdili tudi 
občinski svetniki.

Ker naziv častnega občana 
podeljujejo le vsaka štiri leta, 

je letošnje najvišje priznanje 
velika plaketa, ki jo bo pre-
jel zdravnik Borut Belehar, 
ki je v občini deloval skoraj 
50 let, vse do upokojitve lan-
skega novembra. Malo pla-
keto bo prejela Aleksandra 
Česen, ena izmed dveh ak-
tualnih slovenskih medna-
rodnih nogometnih sodnic, 
ki je dejavna tudi na huma-
nitarnem področju in soor-
ganizatorka različnih dobro-
delnih turnirjev.

Občinsko nagrado bo 
prejela Župnijska karitas 
Cerklje na Gorenjskem – 
kot splošno priznanje za iz-
redne uspehe pri delu. Po-
delili pa bodo tudi pet pri-
znanj občine. Med preje-
mniki so: Gasilska zveza 
Cerklje na Gorenjskem, Av-
gust Starovašnik, dolgole-
tni član Društva Likovnikov 
Cerklje, Janez Glastovec, ak-
tiven član Prostovoljnega 
gasilskega društva Zgornji 

Brnik, Martin Dobnikar, ki 
priznanje prejme za dolgo-
letno delo v Medobčinskem 
društvu gluhih in naglušnih 
Gorenjske, ter Janez Ku-
har, dolgoletni dopisnik, ki 
med drugim poroča tudi za 
Gorenjski glas in priznanje 
prejme za prispevek k razvo-
ju in promociji cerkljanske-
ga turizma.

Spominsko plaketo, ki jo 
podeljuje župan, pa prejme 
Orglarstvo Močnik.

Znani nagrajenci v Cerkljah
V Cerkljah bodo devetim posameznikom in organizacijam podelili občinska priznanja.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V Sajovčevem na-
selju v Šenčurju potekajo 
še zadnja za letos načrtova-
na dela pri urejanju ločene-
ga kanalizacijskega sistema. 
Naredili so celo nekaj več, 
kot so načrtovali, je dejal 
župan občine Šenčur Ciril 
Kozjek, povsem končana pa 
bodo ta dela v letu 2018. »Ob 
tem smo v sosednjem Mačk-
ovem naselju, kjer je gradnja 
sicer potekala lani, zgradili 

še dve dodatni ponikoval-
nici. Upam, da smo s tem 
odpravili težave, kakršne so 
se pojavile ob letošnjem po-
mladnem neurju, in bosta 
obe naselji v prihodnje var-
ni pred poplavljanjem fekal-
nih in meteornih voda,« pri-
čakuje župan Kozjek.

 Poleg gradnje ločenih ka-
nalov za fekalne in padavin-
ske vode so uredili tudi ces-
to, pločnik, obnovili javno 
razsvetljavo in poskrbeli za 
plinsko napeljavo. 

Rešujejo težave  
s kanalizacijo

V Sajovčevem naselju za letos končujejo gradbena dela na 
kanalizacijskem sistemu. / Foto: Gorazd Kavčič

Šenčur – Člani športnega društva BAM.Bi so se julija odpravili 
na drugo kolesarsko turo Kilometri prijateljstva, ki poteka med 
vasjo Trboje v občini Šenčur in mestom Prijedor v Bosni in 
Hercegovini, razdalja med krajema je tristo kilometrov. Letos 
se je povabilu iz Prijedora odzval tudi župan občine Šenčur 
Ciril Kozjek, ki je prekolesaril zadnjih nekaj deset kilometrov 
poti. »Srečanja v Prijedoru se je udeležil tudi direktor Razvojne 
agencije BSC Kranj Rok Šimenc. S predstavnik Prijedora razmi-
šljamo o sodelovanju na različnih področjih - gospodarstvo, 
turizem, šport, kultura in o drugih aktivnostih,« je povedal 
župan Kozjek, ki se je ob obisku srečal tudi z županom Prije-
dora Milenkom Đakovićem. Gostitelje iz Prijedora zanimajo 
tudi Evropska unija in partnerstvo pri morebitnih projektih.

Na obisku v Prijedoru

Cerklje – Po tem, ko je na zahtevo inšpektorata za delo Občina 
Cerklje pred časom odpovedala koncesijsko pogodbo koncesi-
onarki za pomoč družini na domu, je junija novi koncesionar 
postal Socialnovarstveni zavod Taber, ki trenutno skrbi za 
šest oskrbovancev v občini. Na zadnji seji so občinski svetniki 
potrdili tudi nove cene storitve. Ekonomska cena za uro oskrbe 
med delavniki je tako 17,66 evra, ob nedeljah 21,96 in med 
prazniki 22,81, zaradi skupno 60-odstotne subvencije občine 
pa bo storitev uporabnika stala manj. Med delavniki bodo za 
uro oskrbe odšteli 6,32, ob nedeljah 8,04, ob praznikih in dela 
prostih dnevih pa 8,38 evra. Cene se nekoliko razlikujejo od 
prejšnjih. Oskrba med delavniki bo uporabnika stala 18 centov 
manj, ob nedeljah 31 centov, ob praznikih pa 47 centov več.

Določili ceno oskrbe na domu v Cerkljah
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JESENSKI
SEJEM

www.kaerntnermessen.at

OD 13. DO 17. SEPTEMBRA  
SEJMIŠČE CELOVEC

ZNIŽANA VSTOPNINA
Na JESENSKI SEJEM za samo 3 evre (namesto za 7)! 
Ta kupon oddajte na eni od sejemskih blagajn. 
Zanj boste prejeli vstopnico za 3 evre (namesto za 7) 
na osebo.  (Velja za največ 2 osebi.) 

Velja od 13. do 17. septembra 2017. 3€

PARKGAUDI
PARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARK
08.-17. SEPT.

GAUDEGAUDEGAUDEGAUDEGAUDEGAUDE

the big

atrakcija 2017

NOVO

BIVANJE

GRADNJA

SVET MODE

ALPE-JADRANKULINARIKA

Jesenski sejem 
v Celovcu
Letošnji Jesenski sejem v Celovcu bo potekal od 13. do 
17. septembra. Gre za največjo tovrstno prireditev na 
avstrijskem Koroškem. Na sto tisoč kvadratnih metrih 
se bo predstavilo več kot šeststo razstavljavcev iz dese-
tih držav. Poleg mode bo velika pozornost namenjena 
tudi kulinariki, gradnji in stanovanjski opremi.

Tudi letos pričakuje obiskovalce obilica zanimivosti. Temat-
ska področja so izjemno pestra. Med najbolj priljubljena 
spada vsako leto predstavitev najnovejše jesenske in zimske 
mode. Tako si bo tudi tokrat mogoče ogledati številne novo-
sti. Poleg čudovite mode igra zelo pomembno vlogo tudi ku-
linarika. Letos se bo med drugim možno udeležiti nevsakdan-
jega tekmovanja v pripravljanju tort. Spoznati pa bo mogoče 
tudi številne druge kulinarične dobrote. Ali pa obiskati prire-
ditev VideoCon, kjer bodo goste pozdravili zvezdniki spletne 
strani Youtube iz Avstrije in Nemčije. Oktobrska veselica 
Oktoberfest pa ne poteka zgolj v Nemčiji. Pod pokroviteljst-
vom vrhunske pivovarne Hirter bo ta zabavna prireditev po-
tekala tudi na Celovškem sejmu. Tako bo Celovška oktobrska 
veselica Klagenfurter Oktoberfest privabila goste ne samo z 
litrskim pivom, ampak tudi z drugimi znanimi dobrotami, kot 
so klobase in preste. Za dobro vzdušje bodo poskrbele tudi 
različne glasbene skupine z nastopi v živo. In končno še za-
bava – zabaviščni park Gaudepark tokrat svoja vrata odpira že 
v petek, 8. septembra 2017. 

Posebne akcije, zanimivosti in podrobnejši program prire-
ditev najdete tudi na spletni strani www.kaerntnermessen.at.

Aleš Senožetnik

Vodice – V petek se je v kul-
turnem domu v Vodicah od-
vila slavnostna seja ob občin-
skem prazniku Občine Vo-
dice. Kot je v nagovoru po-
udaril župan Aco Franc Šu-
štar, imajo letos veliko razlo-
gov za veselje, saj so zaklju-
čili številne projekte, nekate-
re pa bodo v prihodnjih letih. 
Med pomembnejšimi je iz-
postavil pridobitev kohezij-
skih sredstev za izgradnjo 
kanalizacije, napredek pri 
razreševanju prometne pro-
blematike, skorajšnji zače-
tek razširitve vrtčevskih pro-
storov ter zaključek komasa-
cije.

Spomnili so se tudi orga-
nizacij in posameznikov, ki 
so s svojim delovanjem pri-
spevali k razvoju občine in 

jim podelili plakete občine 
in priznanja župana. Plakete 
Občine Vodice so letos preje-
la štiri društva. Kulturno dru-
štvo Matije Koželja Utik pra-
znuje desetletnico delovanja, 
plaketo pa so prejeli za priza-
devno skrb za ohranjanje kul-
turne dediščine v občini. Po-
vezujejo pevce in instrumen-
taliste vseh generacij, v okviru 
društva pa deluje tudi likovna 
sekcija. Poslanstvo društva je 
tudi ohranjanje kulturne de-
diščine, v ospredje postavlja-
jo predvsem spomin na sli-
karja Matija Koželja.

Športno-planinsko dru-
štvo Gams praznuje dvajset 
let obstoja. Priznanje pa so 
si prislužili s prizadevnos-
tjo pri razvoju planinske in 
športne dejavnosti za obča-
ne. »V dvajsetih letih so pre-
hodili ogromno poti, osvojili 

številne znane in neznane 
vrhove, navezali veliko no-
vih stikov in se zbližali kot 
člani,« so med drugim zapi-
sali v obrazložitvi. Z občino 
organizirajo pohod na Krva-
vec, sodelujejo pa tudi v vsa-
koletni čistilni akciji.

Mešani pevski zbor Biser, 
ki prav tako obeležuje dvaj-
setletnico delovanja, je nag-
rado prejelo za uspešno de-
lovanje na področju kultu-
re ter prispevek k razvoju 
kulturne identitete občine 
ter dobro sodelovanje z Ob-
čino Vodice. Repertoar so 
stalno nadgrajevali, menja-
ve zborovodij pa so poskrbe-
le za pestrost in raznolikost 
glasbe, ki jo izvajajo. Poseb-
no pozornost posvečajo slo-
venski besedi in pesmi. Ob 
dvajsetletnici je plaketo ob-
čine prejelo tudi Športno 

društvo Victoria Club za ak-
tivno delovanje in prispe-
vek k razvoju športa, orga-
nizacijo tečajev ter priredi-
tev v občini. S svojim delo-
vanjem skrbijo za ozavešča-
nje o zdravem načinu življe-
nja in športnem duhu.

Priznanja župana pa so šla 
v roke trem posameznikom. 
Mlada namiznotenisačica 
Ana Tofant ga je prejela za 
uspehe na tekmovalnem po-
dročju. Velja namreč za eno 
najboljših pri nas. Nagradili 
so tudi inovativnost gimna-
zijca Erazma Stoniča, ki je 
izdelal model rastlinske čis-
tilne naprave s solarnim de-
zinfektorjem in zanj požel 
precej pozornosti tudi v tu-
jini. Hedvika Rosulnik pa si 
je priznanje zaslužila za dol-
goletno uspešno vodenje in 
delo v Vrtcu Škratek Svit.

V Vodicah podelili priznanja
Ob občinskem prazniku Občine Vodice so na slavnostni seji podelili priznanja in se spomnili uspešnih 
projektov v zadnjem obdobju.

Letošnji občinski nagrajenci v Vodicah, skupaj z županom Acom Francem Šuštarjem

Župan Miha Ješe je ob 
odprtju dejal, da bo grajski 
hrib tudi mestno smučišče 
in sankališče, v izteku pa je 
dovolj prostora za občinstvo, 
ki bo tu lahko spremljalo pa-
ralelni slalom Pokala Loka 
ali vsakoletno tradicional-
no smučanje starodobnikov. 
Trg bodo dopolnili še z vod-
njakom, ki so ga našli ob raz-
kopavanjih, ob grajsko ob-
zidje pa bodo zasadili najsta-
rejšo trto z Lenta. To se bo 
zgodilo 4. novembra, je na-
povedal župan, ki pričakuje, 
da se bo na novem trgu ve-
liko dogajalo. Preden je slo-
vesno predal namenu novi 
Trg pod gradom, je odgovo-
ril še na kritike, zakaj je bila 
naložba vredna skoraj mi-
lijon evrov. Poleg zunanje 

podobe trga so namreč po-
segli tudi v drobovje in do-
dobra obnovili tudi spodnji 
ustroj trga, je pojasnil Miha 
Ješe. Ob odprtju se mu je 
pridružil tudi projektant Ro-
bert Potokar, skupaj s sode-
lavci avtor nagrajene arhitek-
turne rešitve za obnovo sta-
rega mestnega jedra iz leta 
2013. »Lepo je videti prostor, 
ki so ga v preteklosti zaseda-
li avtomobili, nabito poln z 
ljudmi. Upam, da bo trg za-
živel,« je dejal Potokar. Igri-
šče Zamorc, utemeljeno na 
loški legendi o škofu, ki ga je 
pred medvedom rešil zamo-
rc in mu je škof zato namenil 
častno mesto v loškem grbu, 
pa je že zaživelo. Že na otvo-
ritveni dan so ga napolnili ot-
roci in na na županovo vpra-
šanje, ali jim je všeč, so odgo-
vorili pritrdilno.

Odprli so novi Trg pod 
gradom 
31. stran

Ana Šubic

Železniki, Innichen – Potem 
ko so sredi junija gostili žu-
panjo Innichena Rosma-
rie Burgmann, so Soričani 
in predstavniki občine Že-
lezniki minuli konec tedna 
znova poglabljali stike s to 
tirolsko občino, od koder 
so se prebivalci v 13. stoletju 
naselili na območje Sorice z 
okolico. V soboto so namreč 
v Innichenu odprli razstavo 
Mince in Bojana Rihtaršiča, 
oblikovalke in arhitekta iz 
Železnikov, z naslovom So-
rica#Zarz: Architecture of 
Space in Details (Arhitektu-
ra prostora v detajlih). »Raz-
stavljava fotografije in risbe, 
ki se nanašajo na arhitekturo 
prostora in detajle objektov, 
kjer so se od leta 1200 nase-
ljevali prišleki iz Innichena. 
Pri svojem delu se srečujeva 
z izginjanjem zgodovinskih 
arhitekturnih pomnikov, 
zato skušava čim več doku-
mentirati in s tem ohrani-
ti podobo vsaj v fotografi-
ji. Fotografije torej v Inni-
chen prinašajo podobe kra-
jev, kjer živijo potomci prvih 
koloniziranih naseljencev,« 
sta pojasnila Rihtaršičeva. 

Razstavo, ki poteka v sklo-
pu evropskega projekta Eu-
rope2Gether in bo v razstav-
nem prostoru Kunstraum 
Cafe Mitterhofer na ogled do 
sredine oktobra, je odprl žu-
pan Železnikov Anton Luz-
nar. Odprtja so se udeležili 
tudi županja in predstavniki 
občine Innichen, člani ko-
misije za mednarodno sode-
lovanje na Občini Železniki 
in krajani Sorice s predse-
dnikom krajevne skupnosti 
Matejem Pintarjem. Kultur-
ni program sta izvedla Go-
razd Pintar in Polona Pintar, 
ki sta s slovensko ljudsko pe-
smijo poskrbela za prijetno 
vzdušje. 

Soričani so ob tej prilož-
nosti po starem običaju v 
stolno cerkev v Innichenu 
odnesli tudi svečo, le da za 
razliko od prednikov tja niso 
romali peš, ampak je skupi-
na domačinov pot iz Sorice 
prekolesarila. Tirolske kraje 
so v zadnjih tridesetih letih v 
želji po ponovnem sodelova-
nju obiskali že večkrat, z ju-
nijskim uradnim obiskom 
županje pa so, kot pravijo, 
začeli novo poglavje v pove-
zavi s kraji njihovih predni-
kov.

Razstavljajo v Innichenu

Župan Železnikov Anton Luznar z ženo Majdo, lastnik 
razstavnega prostora Manfred Mitterhofer, županja 
Innichena Rosmarie Burgmann, Bojan in Minca Rihtaršič 
ter Andreja Megušar, podpredsednica komisije za 
mednarodno sodelovanje na Občini Železniki
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Igor Kavčič

Tržič – Ja. September je res 
pravi čas v galerijo postaviti 
ilustracije. V Tržiškem mu-
zeju po lanski temeljiti ob-
novi Galerije Paviljon to pri 
nas zelo priljubljeno slikar-
sko zvrst združujejo z za-
četkom šolskega leta, ki se 
z obiskom otrok in staršev 
v galeriji lahko začne na še 
bolj zanimiv, hkrati pa tudi 
umetnosti prijazen način. 
Lani so tako v Tržič povabi-
li slovensko ilustratorsko le-
gendo Jelko Reichman, letos 
pa še enega prvokategorni-
ka med slovenskimi ilustra-
torji, predstavnika naslednje 
slikarske generacije Zvon-
ka Čoha. Njegov ilustrator-
ski opus je brezmejen, saj ga 
zavzeto z velikim veseljem 
do dela, kar je moč ugotovi-
ti na vsaki njegovi ilustraciji, 
polni že več kot trideset let. 
Od prve knjižice Zeleni av-
tomobilček Branka Rudol-
fa, ki jo je ilustriral leta 1985, 
je kot avtor likovne opreme 
podpisal več kot petdeset – 
ali bolj natančno nekaj manj 
kot sto – slikanic. Če samo 
»na izust« sredi noči ponovi-
mo nekaj najbolj znanih: od 
legendarne serije Enci ben-
ci na kamenci in zakladnice 
otroških igric Ali je kaj trden 
most? do Vandotovega Kek-
ca, Obutega mačka bratov 
Grimm in ilustriranja mno-
žice pesniških umetnij in 
zgodbic za otroke (in odra-
sle) Andreja Rozmana Roze. 
Le kdo ne pozna Rozine in 
Čohove (prosto po Prešernu) 

Urške? Številne samostojne 
nagrade in priznanja je nato 
skupaj s kolegom Milanom 
Eričem za risani film Sociali-
zacija bika leta 1999 opleme-
nitil tudi z nagrado Prešerno-
vega sklada.

Ena škatla in toliko 
ilustracij

Kar nekaj tega si je mogo-
če ogledati na tokrat razsta-
vljenih originalnih ilustraci-
jah v tehniki tempera na pa-
pir, ki je Čohova priljubljena 
tehnika, ker se hitro suši in 
omogoča bliskovito slikanje. 
Kaj je za ilustratorja prava 
razstava, tista v slikanici ali 
ta v galeriji? „Ko izide nova 
slikanica s tvojimi avtorski-
mi ilustracijami, so te neka-
ko vržene v javnost in so že 
razstavljene. Čeprav v zapr-
tem formatu, saj moraš pre-
listati knjižico, da jih vse vi-
diš, je to v bistvu že prva raz-
stava. Naslednji korak, raz-
stava v pravem smislu bese-
de, torej originalne ilustraci-
je pod steklom, pa je, kot bi 
razstavil dele starega letala 
ali pa 'fička', ki sta svoje že 
opravila. Pravzaprav ima av-
tor tako kar dve razstavi, eno 
ob izidu v slikanici in potem 
mogoče tudi drugo v galeri-
ji,“ razmišlja Zvonko Čoh, 
vesel, da sta med mnogimi 
originalnimi ilustracijami, 
ki jih hrani doma, izbirali 
avtorici postavitve Jana Bab-
šek in Janita Košir iz Trži-
škega muzeja. „Hvala veso-
lju,“ Čoh v duhovitem tonu 
pojasni dejstvo, da sam z 

izborom ni imel posebnega 
dela: „Izbrati ilustracije za 
razstavo je zame precej na-
porna zadeva. Po toliko le-
tih dela se nabere ogromno 
materiala in se je težko od-
ločiti, kaj bi razstavil in kaj 
ne. Imam veliko škatlo slik 
in me je vedno strah, preden 
začnem kaj iskati po njej.“ 

Poln Paviljon obiskoval-
cev je v nadaljevanju pris-
luhnil pogovoru med razsta-
vljavcem in odličnim pozna-
valcem njegovega dela, li-
kovnim urednikom Mladin-
ske knjige Pavletom Učakar-
jem. Ta se je spomnil njune-
ga prvega sodelovanja pred 
skoraj triintridesetimi leti, 

ko ga je obiskal z namenom, 
če bi kaj narisal za založbo. 
Na slikarjevi delovni mizi je 
videl več kot tisoč risbic za 
eno od risank, ki jih je Čoh 
ustvaril skupaj s slikarskim 
kolegom Milanom Eričem, 
zato mu še danes ni jasno, 
kako da je pristal in naslikal 
svojo prvo slikanico Zele-
ni avtomobilček. „Bil si pre-
pričljiv, da enostavno nisem 
imel druge izbire in sem 
sprejel, čeprav sem imel obi-
lico dela. Pa saj tega nikoli ne 
manjka,“ je odgovoril Čoh. 
Seveda je trajalo, da so nje-
govo likovno govorico spre-
jeli tudi bralci, sicer še va-
jeni starejših ilustratorjev. 

Legendarna zbirka izšte-
vank v pesmicah Enci ben-
ci na kamenci je bila popoln 
uspeh, saj so doslej izšla že 
tri nadaljevanja, pravkar je 
v delu četrto. „Spomnim se, 
kako so se sprva mame pri-
toževale, da otroci že niso 
tako 'smotani', kot jih jaz ri-
šem. Sam menim drugače 
– če nekomu narišeš velik 
nos, je to legalizacija njego-
ve posebnosti, in ne žalitev,“ 
je povedal mojster ilustraci-
je, ki je sicer začel kot slikar, 
a ga je vedno bolj zanimal 
svet risanega filma kot pa ab-
straktnega slikarstva. Včasih 
je za študente slikarstva celo 
veljalo, da bo tisti, ki ne bo 

priden, samo ilustrator. Da-
nes na akademiji obstaja ilu-
stratorska smer.

Riše na vsak papirček

Evidence, koliko ilustra-
cij je naslikal, Zvonko Čoh 
nima, najbrž pa se sploh ne 
zaveda, kako močno se je ilu-
striranje zasidralo v njem. 
Pravi, da riše na vsak papir-
ček, če se le pokaže prilož-
nost. In kadar upodablja svo-
je like, se z njimi tudi pogo-
varja. Če se figure pačijo, se 
tako pači tudi on. Včasih tudi 
tako prihaja do pravih po-
dob, ki jih želi naslikati. Pri 
tem je tudi navihan, kot pra-
vi, saj ga zelo zabava, da v sli-
ko doda tudi nekaj, česar ni 
v piščevem besedilu. Za dob-
ro ilustracijo si vedno vza-
me čas. „Vzor imam v kita-
ristu Jerku Novaku, ki enako 
dobro odigra skladbe, naj bo 
v filharmoniji ali pa osnovni 
šoli. To je edino profesional-
no. Tako se jaz trudim pri sli-
kanju, nikoli ne bom dal od 
sebe kakšne 'šlamparije'.“

Odprtje razstave sta dodat-
no obogatila še dva umetni-
ka, ki vedno znata spraviti v 
dobro voljo; Andrej Rozman 
Roza je v živo recitiral ne-
kaj pesmi, ki jih je upodobil 
prav Zvonko Čoh, med dru-
gim tudi zdaj že legendar-
no Urško, multiinstrumen-
talist Boštjan Gombač pa je 
razstavljene ilustracije s sto 
različnimi zvoki na navdu-
šenje prisotnih tudi »ozvo-
čil«. Razstava bo na ogled do 
sredine oktobra. 

Vsak Čohov junak je prav poseben „model“
V osrednji tržiški Galeriji Paviljon so prejšnji teden odprli razstavo ilustracij enega najbolj prepoznavnih slovenskih ilustratorjev Zvonka Čoha. Po ogledu 
okrog šestdesetih originalnih ilustracij z veseljem pritrdimo naslovu razstave Hudomušni svet Zvonka Čoha – in kar takoj naredimo še en krog.

Navduševali so polno Galerijo Paviljon v Tržiču: (z leve) Pavle Učakar, likovni urednik 
Mladinske knjige in eden največjih promotorjev slovenskih ilustratorjev, snovalec 
hudomušnega sveta ilustrator Zvonko Čoh, duhovitež med literati in igralci Andrej Rozman 
Roza in glasbenik, ki igra na tisoč in en „instrument“, Boštjan Gombač. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Cerklje – Nova zvezdica na 
kranjskem glasbenem nebu 
Kr' Bis band, ki je s premier-
nim koncertom lani ob ena-
kem času tako zelo navdušil 
občinstvo, je priložnostni pi-
halni sestav, v katerem se zbe-
rejo nekdanji učenci Glasbe-
ne šole Kranj, ki so bodisi že 
zaključili bodisi nadaljujejo 
glasbeno šolanje, oboji pa so 
željni igranja v skupnem or-
kestru. Ker se vse dobre stva-
ri rade ponovijo, nas letošnja, 
lahko bi ji rekli druga Vrnitev 
odpihanih, niti ne preseneča. 
Na tokratni program koncer-
ta je namigovala že igra be-
sed v naslovu Čudoviti šum, 
saj so se v orkestru odločili za 

glasbene teme iz znanih film-
skih uspešnic, kot so Noeto-
va barka, Robin Hood, Schin-
dlerjev seznam (na koncertu 
smo skladbo slišali s čudovi-
tim violinskim solom Nežke 
Starc), Pirati s Karibov, Vojna 
zvezd, Gospodar prstanov … 
in podobno.  

Koncert so zaradi slabe vre-
menske napovedi sicer mo-
rali prestaviti iz Letnega gle-
dališča Khislstein v Kultur-
ni hram Ignacija Borštnika v 
Cerklje, kar se je, ob sicer še 
enkrat znova žalostni ugoto-
vitvi, da gorenjska prestolnica 
Kranj še vedno nima primer-
ne koncertne dvorane, izka-
zalo za odlično potezo. V uro 
in tri četrt dolgem koncertu je 
orkester nanizal enajst publi-
ki bolj ali manj prepoznavnih 
osrednjih glasbenih tem, bo-
disi nekoliko starejših filmov 
bodisi filmskih uspešnic zad-
njih let. 

Kr' Bis band, ki je z ne-
kaj dodanimi instrumenti v 
osnovi sicer velik pihalni or-
kester, a kot smo slišali na 

dveh koncertih, mnogo več 
kot običajna „plehmuzka“. 
Orkester je sestavljen prilo-
žnostno iz mladih ljudi, ki so 
vešči instrumenta, a se bodi-
si v izobraževanju bodisi po-
klicno niso usmerili v glasbo, 
imajo pa veliko željo še pihni-
ti v flavto, klarinet, saksofon, 
oboo ali zatrobiti v trobento, 
rog, pozavno in zaigrati na 
tolkala. V samo treh tednih 
je dirigentu Tomaž Kukovi-
ču uspelo iztisniti vse njiho-
vo glasbeno znanje, da so lah-
ko tako ubrano in s polnim 
zvokom zaigrali tako zahte-
ven program. Igrali so glas-
bo, ki se je ne bi sramoval niti 
profesionalni orkester. 

Ob stoječem aplavzu publi-
ke po še zadnji skladbi, korač-
nici iz filma Superman, so or-
kestraši instrumente v roke 
prijeli še štirikrat. S še bolj 
prepoznavnimi skladbami iz 
našega Kekca in filmov Top 
Gun, Flashdance in Dnevnik 
Bridget Jones so pravzaprav le 
še pritisnili piko na i. Do nas-
lednjega leta, kot so obljubili.

Odpihani »šumeli« po filmsko
Na dveh koncertih v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah je Kr' Bis band navdušil s filmsko 
glasbo. Naslov koncerta Vrnitev odpihanih: Čudoviti šum je izzvenel v vsem svojem pomenu.

Kr' Bis band je tudi druženje in ena sama pozitivna energija. Tik pred zadnjo skladbo je 
dirigent Tomaž Kukovič pod frak oblekel majico Supermana – za katerim stoji super band. 
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Jože Marinček

Domžale – Nogometaši so 
v prvi ligi Telekom odigrali 
tekme 8. kroga. Gorenjska 
predstavnika sta se pome-
rila med seboj. Domžale so 
doma visoko s 6:1 premagale 
Triglav iz Kranja in prekini-
le niz štirih tekem brez zma-
ge. Triglav še naprej čaka na 
svojo prvo.

Izbranci Simona Rož-
mana so tekmecem že v 
prvem polčasu dali tri za-
detke, v drugem pa so delo 
le še dokončali. Za Domža-
le so se med strelce vpisali 
Lovro Bizjak (dvakrat), Se-
nijad Ibričić (11 m), Gaber 
Dobrovoljc, Rubin Hebaj in 
Luka Majcen (avto gol), za-
detek v nasprotnikovo mre-
žo za Triglav pa je dal Matej 
Poplatnik (11 m). »Po kon-
čani evropski poti se je za 
nas začela nova zgodba, ki 
jo gradimo iz zelo trdnih te-
meljev. Z zmago sem zelo 
zadovoljen, prepričan pa 
sem, da so uživali tudi naši 
navijači,« je bil zadovoljen 
trener Domžal Simon Ro-
žman, za katerega je bila 
to najvišja zmaga na dom-
žalski klopi. Na lestvici vodi 
Olimpija, Domžale so četr-
te, Triglav pa je predzadnji, 
deveti.

V drugi ligi so bile odigra-
ne tekme 6. kroga. Rezultati 
gorenjskih ekip: Drava Ptuj 
– Roltek Dob 1:0, Kalcer Ra-
domlje – Ilirija 1911 5:2. Za 
Radomlje je dvakrat zadel 
Luka Cerar, po enkrat pa še 
Ernest Grvala, Anel Hajrič 
in Marin Roglič. Tekma med 
nogometaši Zarice Kranj in 
Nafte 1903 je bila prestavlje-
na. Vodi Mura, Radomlje so 
četrte, Dob enajsti, Zarica 
Kranj pa dvanajsta.

Nogometaši v tretji slo-
venski nogometni ligi cen-
ter so odigrali tekme 4. kro-
ga. Rezultati gorenjskih 
ekip: Hirter Bled – Kolpa 
2:0, SIJ Acroni Jesenice – 
Lesce 2:1, Bohinj – Rudar Tr-
bovlje 1:4, Kočevje – Šenčur 
3:0, Komenda – Sava Kranj 
2:2. Na lestvici vodi Hirter 
Bled, SIJ Acroni Jesenice so 
na šestem mestu, Komen-
da je osma, Sava Kranj de-
veta, Šenčur deseti, Lesce so 

trinajste, Bohinj pa je še brez 
osvojene točke zadnji, štiri-
najsti. 

Aktivni so bili tudi nogo-
metaši v gorenjski nogome-
tni ligi, ki so odigrali tekme 
2. kroga. Rezultati: Niko Že-
lezniki – Naklo 3:4, JuRen-
tA Birnje – Polet 2:3, Viso-
ko – Škofja Loka 4:1, Veleso-
vo – Britof 0:3, Royal Sport 
DLN – Zarica Kranj B 1:7 in 
Kondor Godešič – Preddvor 
4:1.

Visok poraz Triglava  
v Domžalah
Gorenjski nogometni prvoligaški derbi se je končal z visoko zmago Domžal nad Triglavom. Bilo je 6:1.

Nogometaši Domžal (v rumenih majicah) so bili pred domačimi navijači prepričljivo boljši 
od Triglava. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Košarkarji Slovenije so v prvem izločilnem dvoboju 
evropskega prvenstva suvereno premagali Ukrajino z 79:55 
in se uvrstili med osem najboljših ekip. V četrtfinalu se bodo 
danes pomerili proti Latviji, ki je bila boljša od Črne gore. 

Košarkarji danes igrajo za med štiri

Maja Bertoncelj

Kranj – Poletna velika nagra-
da v smučarskih skokih se je 
pretekli konec tedna z dve-
ma tekmama nadaljevala v 
ruskem Čajkovskem. Obe je 
dobil Domžalčan Anže Lani-
šek, član SSK Mengeš. 

Izjemen je bil predvsem 
na drugi tekmi, ki je bila 
zaradi vremenskih razmer 
prestavljena na manjšo ska-
kalnico in izpeljana v eni 
seriji. Lanišek je zmagal z 
novim rekordom skakalni-
ce. Njegov uspeh sta dopol-
nila še Anže Semenič s še-
stim ter Rok Justin z enaj-
stim mestom. Na prvi tek-
mi si je zmago zagotovil z 
odličnim finalnim skokom, 
po tem, ko je bil v prvi se-
riji deseti. V petnajsterici 
so končali še Anže Seme-
nič (peti), Rok Justin (dva-
najsti) in Robert Kranjec 

(trinajsti). Lanišek je prev-
zel tudi vodstvo v skupnem 
seštevku poletne velike na-
grade, ki se bo nadaljevala 
v začetku oktobra v avstrij-
skem Hinzenbachu, sledil 
pa bo še finale v Klingent-
halu.

Naši skakalci so bili pre-
tekli konec tedna uspešni 
tudi na tekmi celinskega po-
kala v Stamsu v Avstriji, kjer 
je bila prav tako močna kon-
kurenca na čelu z Avstrij-
cem Stefanom Kraftom, ki 
je zmagal in bil drugi. Izmed 

Slovencev je bil obakrat naj-
višje Tilen Barton (tretji in 
peti), v deseterico pa sta se 
uvrstila še Bor Pavlovčič 
(peti na prvi tekmi) in Do-
men Prevc (osmi na prvi 
tekmi). Njegova brata, Pe-
ter in Cene, sta bila v sobo-
to na Triglav teku. »Pripra-
ve na novo sezono so v pol-
nem teku. Veliko je skaka-
nja. Prave tehnike še nisem 
povsem ujel, počasi se pili 
in izpolnjuje. Moji nasled-
nji tedni bodo videti približ-
no tako kot pretekli. To po-
meni trening v Kranju na 
stadionu in na skakalnici v 
Kranju in v Planici. Nasled-
nje tekme imam v načrtu na 
začetku oktobra,« je povedal 
Peter Prevc, na vprašanje, ali 
se je že odločil za proizvajal-
ca smuči, na katerih bo ska-
kal v novi sezoni, pa je bil še 
skrivnosten: »Vse se bo zve-
delo v pravem času.«

Z dvema zmagama v rumeni majici
Smučarski skakalec Anže Lanišek je dobil tekmi poletne velike nagrade v ruskem Čajkovskem in prevzel 
vodstvo v skupnem seštevku tega tekmovanja. Oktobra na tekmah znova tudi Peter Prevc.

Anže Lanišek je v Rusiji kar dvakrat premagal vso  
konkurenco. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Jesenice – Pretekli konec te-
dna so imeli v ekipi SIJ Acro-
ni Jesenice nov razlog za ve-
selje. V Celju so postali po-
kalni zmagovalci, potem ko 
so v finalu s 3:0 premaga-
li večne tekmece hokejiste 
HK SŽ Olimpija. 

Jeseničani so povedli v 
23. minuti, ko so izkoristili 
svojo tretjo prednost igralca 
več na tekmi. Svoj prvi gol v 
rdečem dresu je zabil Finec 
Markus Piispanen. Pred-
nost je povišal Jaka Šturm, 
končni rezultat pa je posta-
vil David Planko. Na poti do 
finala so Jeseničani v četrt-
finalu premagali svoj pod-
mladek HD mladi Jesenice 

(11:1), v polfinalu pa še HK 
ECE Celje (6:3). V pokalu 
so tekmovali tudi triglava-
ni, ki so v polfinalu izgubi-
li z Olimpijo. 

Z zmago v pokalu so iz-
polnili prvi cilj sezone. To 
je hkrati tudi dobra popotni-
ca za novo sezono v Alpski 
hokejski ligi, ki jo začenjajo 
jutri. V dvorani Podmežakla 
ob 19. uri gostuje lanskole-
tni finalist Asiago. Poleg Je-
seničanov bo od slovenskih 
ekip v ligi igrala še HK SŽ 
Olimpija kot novinec. Redni 
del tekmovanja se bo končal 
na začetku marca. Sloven-
ska večna tekmeca se bosta v 
sklopu Alpske hokejske lige 
prvič pomerila 14. oktobra 
na Jesenicah.

Jeseničani dvignili pokal
Hokejisti SIJ Acroni Jesenice so osvojili Slovenski 
hokejski pokal. Jutri jih čaka prva tekma v AHL.

Kranj – V Kolesarskem klubu Kranj se veselijo novih uspehov. 
Na državnem prvenstvu v vožnji na čas, ki ga je gostil Otočec, 
so nastopili njihovi najmlajši kolesarji in kolesarke. Naslov 
državne prvakinje sta si privozili Neja Kalan in Eva Prevc, vsaka 
v svoji starostni kategoriji. V nedeljo pa so mladinci in člani 
tekmovali na dirki v avstrijskem Judendorfu. Med mladinci je 
bil znova razred zase Nik Čemažar, ki je osvojil pomembno 
zmago in dokazal, da je pred prihajajočim svetovnim prven-
stvom v odlični formi.

Zmaga Čemažarja dober obet pred prvenstvom

Škofja Loka – Rokometaši so začeli s sezono v ligi NLB. Ur-
banscape Loka je v gosteh igrala z ekipo Dobove in zmagala 
z 21:27 (11:16). 

Ločani ligaško sezono začeli z zmago

Kranj – V nedeljo se je končala dirka Po Španiji, na keteri so se 
zelo izkazali tudi slovenski kolesarji. Matej Mohorič je zmagal 
v eni izmed etap (skupno je dirko končal na 30. mestu), Jan 
Polanc je bil enkrat drugi (skupno 38.). Skupni zmagovalec 
Vuelte je Chris Froome. Pred kolesarji je nov pomemben do-
godek: svetovno prvenstvo na Norveškem.

Po Vuelti svetovno prvenstvo

Bled – Na Bledu se je končalo svetovno prvenstvo za veterane 
v veslanju. Uspešno je bilo tudi za slovenske predstavnike. 
Med bolj odmevne zmage so se podpisali člani osmerca in 
četverca brez krmarja, ki sta bila sestavljena tudi iz nosilcev 
olimpijskih medalj. V četvercu so po več kot dvajsetih letih 
skupaj veslali Jani Klemenčič, Milan Janša, Sadik Mujkič in 
Denis Žvegelj. Tekmovanje so vzeli zares, kar se je poznalo 
tudi na vodi, in z veliko prednostjo so premagali tekmece. Vsi 
štirje so bili tudi člani zmagovalnega osmerca. Na tekmovanju 
je bilo več kot 4700 veslačev iz 46 držav.

Naši veslači uspešni tudi med veterani
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 37 )

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

Prehrana po TKM (I. del)

Do sedaj smo že kar ne-
kaj povedali o osnovah tradi-
cionalne kitajske medicine 
(TKM): energiji, jinu in jan-
gu, meridijanih, akupresur-
nih točkah (AP) za samopo-
moč, organih, petih elemen-
tih (ogenj, les, kovina, voda, 
zemlja). 

Povedali smo, da energij-
sko ravnovesje lahko urav-
navamo na različne načine: 
s sproščanjem, masažo, sti-
mulacijo AP-točk, vadbo, gi-
banjem, uživanjem razno-
vrstne zdrave hrane, pitjem 
dovolj vode. 

V ciklu, ki ga začenjamo 
danes, pa si podrobneje pog-
lejmo hrano kot način urav-
navanja energije in “pripo-
moček” za doseganje in ohra-
njanje energijskega ravno-
vesja in posledično dobrega 
počutja in boljšega zdravja. 

V TKM so elemen-
ti, organi, hrana, barve, 

okusi … med seboj poveza-
ni večplastno. Poglejmo si 
za začetek odnos med barva-
mi, hrano, petimi elemen-
ti in telesnimi sistemi. Rek-
li smo, da so barve–elemen-
ti–organi–okus povezani na 
sledeč način:

zelena–les–jetra–kislo
rdeča–ogenj–srce–grenko
rumena (oranžna)–zemlja –
vranica in želodec–sladko
bela (siva)–kovina–pljuča–
pekoče
črna (temno modra)–voda–
ledvica–slano

Zakaj je pomembno, da je 
naša hrana raznovrstna, sve-
ža, barvno pisana, da so za-
stopani vsi okusi?

Vsak okus ima specifičen 
učinek na naše notranje or-
gane. Ko hrana vstopi v naše 
telo, se zgodi naslednje:
•  pekoč okus koristi 

pljučem in debelemu 

črevesu, ki ga vsrkata iz 
hrane

•  sladek okus vsrkata vrani-
ca in želodec

•  kisel okus koristi jetrom 
in žolčniku

•  grenak srcu in tankemu 
črevesu

•  slan okus pa vsrkajo led-
vice in mehur.
Splošno velja, da je manj 

več. Izogibajmo se vsem pre-
tiravanjem: 

preslano, presladko, pre-
veliki obroki, ledene pijače, 
prevroča hrana ali pijača, iz-
ogibajmo se konzervansom, 
dodatkom, barvilom in sla-
dilom, ocvrti in mastni hra-
ni, prekomernemu uživanju 
sladkorja in umetnim slad-
korjem.  

Vsak človek je edinstven, 
zato je pomembno posluša-
ti svoje telo in ga upoštevati. 
Splošne smernice za zdravo, 
uravnoteženo prehrano pa 

za vse nas vsekakor vključu-
jejo naslednje:
•  pred in med obrokom se 

umirimo,
•  jejmo počasi, hrano dob-

ro prežvečimo
•  žvečenje je glavni del pre-

bave (želodec nima zob!)
•  izbira hrane naj sledi  

letnim časom
•  uživajmo lokalno hrano, 

po možnosti pridelano na 
čim bolj naraven način

•  ne jejmo tik pred  
spanjem (idealno bi bilo 
jesti zadnji obrok vsaj tri 
ure pred spanjem)

•  jutranji zajtrk nas  
oskrbi z energijo za  
večino dneva, zato naj bo 
hranilen

•  izogibajmo se zelo  
predelani hrani

•  ohranimo svoje obroke 
preproste.
Nadaljujemo naslednjič. 

Jelena Justin

Montaž smo obiskali že 
večkrat, a tokrat se ga bomo 
lotili po poti prvopristopni-
kov. Vrh je bil razdevičen 
18. avgusta 1877, ko se je z 
Velike police skozi ozebnik 
do vrha odpravil beljaški al-
pinist Hermann Findene-
gg. Danes se ozebnik ime-
nuje po njem, Findeneggov 
ozebnik. Vzpon je sicer al-
pinistični vzpon, sicer mar-
kiran, ki doseže I. težavnos-
tno stopnjo, dve mesti pa II. 
stopnjo. Vzpon je primeren 
za izurjene, sicer pa priporo-
čam varovanje in spremstvo 
vodnika. 

Preko mejnega prehoda 
Rateče se odpeljemo pro-
ti Trbižu in zavijemo levo, 
proti Nevejskemu sedlu. Na 
sedlu zavijemo desno v 6-ki-
lometrski, strmi klanec, as-
faltiran, ki nas pripelje na 
planino Pecol na višini 1502 
metra. Nadaljujemo proti 
koči Brazzà, ki jo ves čas vi-
dimo pred seboj na travna-
tem pobočju. Pri koči nas od-
cep usmeri levo preko trav-
natih pašnikov. Strmina poti 
počasi narašča. Vzpenjamo 
se proti Škrbini vrh Strma-
li. Na začetku poti je Škrbi-
na videti blizu, a do nje je ura 
in pol hoda, višinske razlike 
približno 700 metrov. Tik 

pod Škrbino pot zavije des-
no ter preči majhno meli-
šče. Sredi melišča je smero-
kaz na skali Bivacco Surin-
gar. Zavijemo levo in preči-
mo melišče ter police, po ka-
terih se že vzpenjamo s po-
močjo rok. Pridemo na za-
hodni del, na začetek Ve-
like police, pod znameni-
ti stolp Torre Disteis, 2468 
m. Smo v divjem svetu glo-
bokih prepadov nad sotesko 
Clapadorie, odpre se pogled 
na Dunjo in njene gore. Sle-
dimo Veliki polici, ponekod 
precej izpostavljeno, ko opa-
zimo napis na skali Finde-
negg, desno navzgor, a mi 
se sprehodimo še do bivaka 

Suringar, kamor nas pripe-
lje iz Zajezere ferata Amalia. 

Vrnemo se do smeroka-
za za Findeneggov ozebnik. 
Po skalah in pečevju pople-
zavamo v desno in napredu-
jemo do vznožja grape. Ska-
la je odlična. Stopnja težav-
nost je I., napredujemo čez 
skoke in police, do enega od 
ključnih mest, kamin. Sto-
pnja težavnosti je II., ki jo 
premagamo po desni, lahko 
tudi po levi strani. Možnos-
ti je dovolj. Nikar ne hitimo. 
Nad kaminom se grapa raz-
cepi v dva kraka, mi sledimo 
levemu, preplezamo še eno 
dvojko, nato pa se žleb polo-
ži, a postane močno zagru-
ščen. Rdeče pike nas pretka-
no vodijo do glavnega grebe-
na, kjer se po krušljivem sve-
tu le še sprehodimo do vrha.

Dih jemajoča severna os-
tenja, z razbrazdanimi ste-
nami, policami, grapami in 
žlebovi, velikanskimi meli-
šči in večnim snegom; div-
ji, a tako privlačen svet. Raz-
gled, ki jemlje sapo; sose-
dnja Strma peč, kaninsko 
pogorje, Poldašnja špica, Pi-
parji, Dve špici, greben Po-
liških Špikov, Nabojs, Viš, 
v daljavi vzhodne Julijske 
Alpe … Z vrha sestopimo do 
znamenite Pipanove lestve, 
po kateri sestopimo in na-
daljujemo po zagruščenem 
svetu do vstopa na t. i. Pot 
leva/Sentiero Leva, ki pre-
či veličastne police Špika 
nad Plazom do Škrbine nad 

Cijanerico ter se povzpne do 
pod vrh Špika Hude police. 
Za pot Leva potrebujemo 
plezalni pas in samovaroval-
ni komplet, priporočam pa 
tudi plezalne rokavice. Pre-
čenje je zračno, izpostavlje-
no, jeklenice ponekod precej 
ohlapne. Po strmem spustu 
v Škrbino nad Cijanerico se 
bo v nas zazrl kamniti obraz 
mlade dame, na drugi stra-
ni pa se bomo povzpeli po 
lestvi, ki je, vsaj meni, vse 
prej kot udobna, saj se pre-
mika, prostora za noge pa je 

bore malo, saj je speljana po 
skali. Ko dosežemo pot na 
Špik Hude police, se mor-
da povzpnemo še na vrh, si-
cer pa po tej udobni mulat-
jeri sestopimo nazaj na pla-
nino Pecol. Za nami je fan-
tastična tura v divjem skal-
nem svetu mogočnega Mon-
taža in po labirintu tisočerih 
zračnih polic.

Nadmorska višina: 2753 m
Višinska razlika: 1251 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Montaž po Findeneggovem ozebniku (2753 m)

Razdevičenje orjaškega zmaja
Gora, ki ji je Julius Kugy namenil najmočnejše čustvene izpovedi. Iz katerekoli strani jo vidimo, je 
mogočna, vabljiva, divja, morda za koga temačna. Tokrat na vrh po poti prvopristopnikov.

Divji svet v Montažu, Findeneggov ozebnik / Foto: Jelena Justin

Po izstopu iz ozebnika se po krušljivem grebenu 
sprehodimo do vrha Montaža. / Foto: Jelena Justin

Pot Leva poteka po policah, ki so ponekod izredno 
izpostavljene. / Foto: Jelena Justin
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Žirovnica – V občini Žirovnica bo v soboto, 16. septembra, 
Duatlon Završnica, četrti zapored. Prirejajo ga PD Žirovnica, 
Kolesarski klub Završnica in TVD Partizan Žirovnica. Združuje 
kolesarjenje po dolini Završnice (Jezero–Tinkčkova koča) in 
tek do Doma pri izviru Završnice. Tekmovanje bo potekalo 
za posameznike (start ob 11. uri) in dvojice (start ob 11.15). 
Predprijave potekajo do četrtka, možne pa bodo tudi še na 
dan tekmovanja. 

Duatlon Završnica

Rateče – V soboto, 16. septembra, se bodo tekači petič spo-
padli s tekom navzgor po letalnici bratov Gorišek v Planici. 
Tekmovanje Red Bull 400 Planica se bo začelo ob 11.30.

Znova bodo tekli po planiški letalnici

Maja Bertoncelj

Kranj – Kranj bo v naslednjih 
dvanajstih dneh v znamenju 
športa. Potekal bo tretji Festi-
val športa Kranj, o katerem 
smo se pogovarjali s Tade-
jem Peranovičem, predsedni-
kom Športne zveze Kranj, ki 
je glavni organizator festivala. 

Festival športa je velik dogo-
dek za Kranj. Kakšen je nje-
gov namen?
»Projekt Festival športa Kranj 
smo zasnovali v želji, da čim 
več otrok in staršev spodbudi-
mo k športnemu udejstvova-
nju ter aktivnemu preživlja-
nju prostega časa. Name-
njen je predstavitvi izvajalcev 
kranjskih športnih progra-
mov in objektov ter raznolikih 
športnih možnosti, ki jih po-
nuja mesto. Na športni tržni-
ci se na enem mestu predsta-
vi kranjski šport, obiskovalci 

pa iz prve roke dobijo vse in-
formacije, kaj mesto, kar se 
športa tiče, ponuja. Predvsem 
je to dobrodošlo za otroke, da 
spoznajo različne športe, in 
starše, ki se še odločajo, v ka-
teri šport bi vključili svojega 
otroka.« 

Letošnji festival je tretji po 
vrsti. Kakšne novosti, spre-
membe prinaša?
»Vsak festival je imel svoje po-
sebnosti. Prvi je imel ogrom-
no programa, kar se tiče špor-
tno-rekreativnih prireditev, 
tekmovalnih dogodkov, veli-
ko je bilo prireditev v samem 
Športnem centru Kranj po 
objektih, ki jih upravlja Zavod 
za šport Kranj. Drugi festival 
je bil znova svoja zgodba. Čim 
več vsebine smo želeli pripe-
ljati na eno mesto. Športna tr-
žnica je bila bolje obiskana, 
več je bilo ponudbe za otroke, 
več je bilo samih aktivnosti. 

Letošnja glavna novost pa je, 
da festival s športno tržnico s 
stadiona selimo v mestno je-
dro. Naša želja je, da center 
Kranja spremenimo v velik 
športni poligon, ga prebudi-
mo in mu damo nove vsebi-
ne. Kot prizorišče smo vklju-
čili tudi stolp Škrlovec, kjer 
bodo potekala predavanja, 
in letno gledališče Khislste-
in, kjer bo zaključna priredi-
tev. Prvič bo na festivalu tudi 
športni dan za otroke tretjih 
razredov kranjskih osnovnih 
šol, ki so ključna populacija 
pri vpisih v športne organiza-
cije. Upam, da nam bo prire-
ditev uspelo izpeljati v celoti 
tako, kot smo si zamislili. Ko-
maj čakamo, da se festival zač-
ne. Verjamem, da bomo pozi-
tivno presenečeni, tudi kar se 
tiče odziva obiskovalcev na 
novo lokacijo. Mislim, da je 
ideja festivala odlična in da 
delamo dobro stvar. Tudi vsi 

udeleženci se s tem strinjajo. 
Organizacija pa je seveda zah-
tevna.«

Glede na program festivala 
bodo lahko na njem kaj zase 
našle vse generacije.

»Vsebino in program smo 
zasnovali tako, da je zanimiv 
za vse generacije. Najmlajši 
bodo sodelovali na mini olim-
pijadi, na stadionu v Špor-
tnem centru Kranj bodo 14. 
septembra meritve in testira-
nja za rekreativce, ki bodo lah-
ko preverili svoje trenutne fi-
zične sposobnosti. Potekala 
bodo predavanja, ki bodo na-
menjena športnikom, špor-
tnim trenerjem in športnim 
delavcem. Športna tržnica 
23. septembra bo namenjena 
tako staršem kot otrokom, da 
se seznanijo s ponudbo špor-
ta v Kranju, prvič bo potekal 
Tek za Kranj (23. september), 
katerega organizator je AK 

Triglav Kranj, za konec festi-
vala pa se bo dogajanje prese-
lilo še v letno gledališče Khisl-
stein. Poleg ostalega progra-
ma in možnosti toplega obro-
ka bomo najprej podelili na-
grade najboljšim na teku za 
Kranj ter priznanje za 60 let 
delovanja Kolesarskega kluba 
Kranj in priznanje za 70 let 
delovanja Plavalnega kluba 
Triglav Kranj. Ker pa je šport 
tudi zabava, bo za konec sledil 
še koncert Zlatka.« 

Pred nami je torej zanimivo 
športno dogajanje.

»Tako je. Dogajanje bo zelo 
pestro in želimo si, da bodo 
dogodki tudi dobro obiska-
ni. Pričakujemo, da bo na 
mini olimpijadi toliko otrok 
kot lani, kar pomeni okrog 

750 vrtčevskih otrok. V festi-
val smo, kot že rečeno, letos 
vključili tudi učence tretjih 
razredov kranjskih osnovnih 
šol, kar pomeni okrog dvesto 
otrok, ki bodo imeli 22. sep-
tembra od 8.30 do 12.30 v cen-
tru mesta športni dan. Preko 
vadbenih postaj se bodo sez-
nanili z različnimi športi. Naj-
več obiska pa seveda pričaku-
jemo na športni tržnici, na ka-
teri bo okrog štirideset razsta-
vljavcev. Obeta se pestro do-
gajanje tudi na glavnem pri-
reditvenem odru, od nasto-
pov plesnih skupin do pogo-
vorov z znanimi kranjskimi 
športniki. Podroben program 
festivala in vse, kar bi vas še 
zanimalo, pa najdete na sple-
tnem mestu www.sportkranj.
si.«

V Kranju se začenja  
festival športa
Od 12. do 23. septembra bo potekal tretji Festival športa Kranj. Program bo pester, zaključil pa se bo  
s športno tržnico, ki bo prvič v centru Kranja, Tekom za Kranj in zaključno prireditvijo s koncertom Zlatka. 

Tadej Peranovič, predsednik Športne zveze Kranj

Škofja Loka – Kolesarji so v nedeljo tekmovali na Vzponu na 
Lubnik. Start so imeli na Mestnem trgu v Škofji Loki, po de-
setih kilometrih pa je zmagovalca pri Nacetu v Breznici pod 
Lubnikom odločil ciljni sprint četverice. Dobil ga je Žirovec 
Luka Tavčar (Calcit Bike Team), med drugim tudi letošnji zma-
govalec jeklenih. Njegov čas je bil 17 minut in 24 sekund. Drugi 
je bil Jani Prešeren (BVG Gulč BTS Company), tretji Primož 
Porenta (Pukli), četrti pa Matija Rimahazi (Topfit Team). Med 
ženskami so bile najhitrejše tri Tamara Grm (21:28), Erika Je-
senko (JB Team, 21:33) in Tina Perše (Calcit Bike Team, 21:45). 
Vzpon na Lubnik je štel za Pokal polanskih puklov.

Sprint odločil zmagovalca Lubnika

Kolesarji so se iz Škofje Loke podali proti Lubniku.

Maja Bertoncelj

Predoslje – Triglav tek je v 
soboto potekal šestič. Je edi-
na tekaška prireditev znot-
raj protokolarnega parka 
Brdo, ki vsako leto privabi 
številne rekreativce, ki jih na 
ali ob progi spodbujajo tudi 
vrhunski slovenski športni-
ki. Tudi letos je bilo tako.

Najbolj množična je bila 
udeležba na teku na 10 kilo-
metrov. V ženski konkurenci 
je najboljši čas dosegla smu-
čarska tekačica Lea Einfalt, ki 

je razdaljo pretekla v 39 mi-
nutah in 19 sekundah. Sledi-
li sta ji Tina Klinar (39:36) in 
prav tako smučarska tekači-
ca Alenka Čebašek (39:53). 
»Danes je bila kar močna 
konkurenca, tako da se je 
bilo treba potruditi za zma-
go. Proga mi je zelo lepa, hit-
ro mine. Pogled na mno-
žico tekačev je res neverje-
ten. Lepo je, da se toliko ljudi 
ukvarja s tekom. Tudi sama 
se v prihodnosti vidim v delu 
z rekreativci,« je po tretji za-
poredni zmagi povedala Lea 

Einfalt iz Zbilj, ki je že nas-
lednji dan z reprezentanco 
odšla na priprave na Poklju-
ko. Med moškimi je bil s ča-
som 33 minut najhitrejši Mi-
tja Krevs pred Gregorjem Ku-
stecem (33:48) in Miho Do-
larjem (43:31). »Kljub zma-
gi moje počutje danes ni bilo 
najboljše. Od starta do cilja 
sem šel svoj tempo, tekel spre-
daj in kontroliral tekmece. Na 
tem teku sem prvič in je su-
per. Proga poteka po zelo le-
pem okolju,« je dejal Mitja 
Krevs, atlet z Dolenjskega, 

ki je pretekla leta tekel na 
srednje in dolge proge, se-
daj pa je presedlal na neko-
liko daljše razdalje. Na teku 
na 21 km, ki je letos prestal 
meritve in si tudi uradno pri-
služil naziv polmaraton, sta 
tako v ženski kot v moški 
konkurenci zmagala Gore-
njca. Kranjčanka Maja Matić 
je ciljno črto prečkala v času 
1;33:44 in ubranila lansko 
zmago. Sledili sta ji Domi-
nika Ahačič (1;40:45) in Jana 
Vouk (1;41:08). Mojstrančan 
Dejan Zorman je bil kot prvi 
v cilju s časom 1;17:26, drugi 
je bil Peter Kastelic (1;17:29), 
tretji pa Adrijano Vrbetič 
(1;20:46). Tekači vseh gene-
racij so se preizkusili tudi na 
Poslovnem teku trojk (3 x 3,4 
km), Družinskem teku (3,4 
km) in Otroškem teku Kuža 
Pazi (350 m in 700 m).

Triglav tek je imel tudi do-
brodelno noto. Zavarovalni-
ca Triglav je tekaški dogodek 
posvetila boljši oskrbi novoro-
jenčkov in na prireditvi preda-
la donacije v skupni vrednos-
ti 25 tisoč evrov, in sicer Splo-
šni bolnišnici Trbovlje, Splo-
šni bolnišnici Brežice in Ul-
trazvočnemu društvu za pro-
jekt Slojenčki.

Tekli tudi za novorojenčke
Na šestem Triglav teku je bilo več kot 1700 tekačev vseh generacij. Na in ob progi so bili številni 
vrhunski slovenski športniki. Prireditev je imela tudi dobrodelno noto.

Na šestem Triglav teku je več kot 1700 tekačev vseh generacij preteklo skoraj 15 tisoč 
kilometrov za dober namen.
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Dražgoše – Dražgoški gasilci so nedavno organizirali večjo ga-
silko vajo, na kateri je sodelovalo 98 gasilcev in gasilk iz šestih 
prostovoljnih gasilskih društev (PGD) gasilskega poveljstva 
občine Železniki (Železniki, Selca, Rudno, Davča, Zali Log in 
Dražgoše) ter sosednjega PGD Podblica iz kranjske gasilske 
zveze. Vajo so si zamislili tako, da je najprej »zagorela« hiša 
pr' Primčk, od tam se je ogenj razširil na gozd in bližnji travnik, 
kjer je zagorel tudi hlev, nato pa se je požar razvil do strmega 
pobočja Dražgoške gore, do katerega vodi le ena pot, preozka 
za tovornjake in večje traktorje, s katerimi bi lahko dovažali 
vodo. »Tu smo sprva nameravali vključiti uporabo helikop-
terja, a nam ga na ministrstvu za obrambo niso odobrili. Na 
dan vaje sicer zaradi megle nad Dražgošami ne bi mogel pri-
leteti,« je pojasnil poveljnik PGD Dražgoše Matjaž Lušina, 
ki je bil vodja intervencije. Njen namen je bil preveriti stanje 
organiziranosti in usposobljenosti operativnih enot, delovanje 
sistema radijskih zvez in alarmiranja ter hidrantnega omrežja, 
predvsem pa krepitev sodelovanja med društvi. »Pokazalo se 
je nekaj manjših pomanjkljivosti. V društvu imamo za tako 
veliko intervencijo premalo radijskih postaj. Ponovno smo 
ugotovili, da imamo glede na sosednje kraje izredno dobro 
hidrantno omrežje in veliko zalogo vode, ki bi zadoščala tudi 
ob velikih intervencijah,« je še razložil.

Na vaji v Dražgošah skoraj sto gasilcev

Požar se je razširil na bližnji travnik, kjer je zagorel tudi 
hlev. / Foto: Simon Lotrič

Simon Šubic

Kranj – Kranjska okrožna dr-
žavna tožilka Tina Lesar je 
včeraj na sojenju Jeseniča-
noma Mirzanu Jakupiju in 
Sandi Alibabić, ki naj bi bila 
odgovorna za smrt dveletne 
deklice Arine julija lani, na-
povedala, da bo spremeni-
la obtožbo, za kar se je od-
ločila po zaslišanju sodnih 
izvedencev glede rentgen-
skih posnetkov zlomov re-
ber umrle deklice. Potem 
ko prvi sodni izvedenec An-
ton Lah na rentgenskih po-
snetkih ni zaznal sledi po-
škodb na otrokovih rebrih, 
pa je drugo izvedensko mne-
nje dvočlanske komisije lju-
bljanske medicinske fakul-
tete povsem drugačno, na-
mreč da so zadebelitve vidne 
na treh rebrih, kar pomeni, 
da so bila zlomljena. Speci-
alista splošne in travmatolo-
ške kirurgije Radka Komadi-
no so zaslišali že na prejšnji 
obravnavi, tokrat pa je svo-
je ugotovitve predstavila še 
druga polovica izvedenske 
komisije – predstojnica ka-
tedre za slikovno diagno-
stiko na medicinski fakul-
teti Katarina Šurlan Popo-
vič. Ker sicer ni zaprisežena 
sodna izvedenka, je morala 
še pred pričanjem zapriseči 
pred sodnico Mileno Turuk.

Radiologinja Šurlan Po-
povičeva je razložila, da je 
eden od treh rentgenskih 
posnetkov pljuč in prsnega 
koša umrle deklice, nareje-
nih na urgenci ljubljanske-
ga kliničnega centra 4. juli-
ja lani, pokazal zadebelitve 
na devetem in desetem reb-
ru levo zadaj ter na devetem 
rebru desno zadaj, drugih 
poškodb pa ni bilo zaznati. 
»Šlo je za brazgotine po zlo-
mih, ki so bile po moji oce-
ni starejše od enega mese-
ca. Na istem posnetku sem 
videla tudi delno preraščen 
delno zaceljen zlom ključni-
ce levo,« je razložila in doda-
la, da je do enakih ugotovitev 
neodvisno od nje prišel tudi 
drugi član komisije Radko 
Komadina. Ali je do zlomov 
prišlo v različnih dogodkih, 
ni vedela povedati. »Prej bi 
rekla, da sta različnih staros-
ti poškodbi reber in ključni-
ce.«

Na vprašanje Jakupijevega 
zagovornika Damijana Pa-
vlina, ali bi bili zlomi reber 
lahko starejši od šestih me-
secev, je Šurlan Popovičeva 
odgovorila, da se pri otrocih 
zlomi po treh mesecih zace-
lijo dokončno, običajno pa 
je po šestih mesecih poško-
dovana kost že v fazi repa-
racije, ko se določene stvari 
ne vidijo več. Po njeni oceni 

torej poškodbe niso bile sta-
rejše od pol leta. Na vpraša-
nje, ali bi se lahko posledi-
ce teh poškodb na oko vide-
le tudi pri obdukciji, pa je od-
govorila, da verjetno ne več. 
»Po mojem mnenju je šlo za 
zloma, ki nista bila premak-
njena, zato so vretenaste za-
debelitve na rentgenogramu 
precej nežne. Bolj izrazita je 
zadebelitev na desnem reb-
ru. Ker se otroške kosti celijo 
zelo hitro, tako kot hitro tudi 
rastejo, to na obdukciji verje-
tno ne bi bilo več vidno,« je 
pojasnila. 

Tožilka Tina Lesar je po 
njenem zaslišanju napove-
dala spremembe obtožnice. 

Ker jih bo več, je sodišču pre-
dlagala, da mu jih posreduje 
v pisni obliki, za kar pa ima 
dovolj en dan časa. Obram-
ba se bo o spremembi obto-
žnice opredelila, ko bo z njo 
seznanjena, sta napoveda-
la oba zagovornika. Ob tem 
je obramba še predlagala so-
dišču, da sodnega izvedenca 
Laha povpraša, ali je v njego-
vo mnenje vključen tudi ren-
tgenski posnetek, o katerem 
je govorila Šurlan Popoviče-
va. 

Sojenje se bo predvidoma 
nadaljevalo 25. septembra, 
ko bi stranke morda že lah-
ko pristopile tudi h končnim 
besedam.

Tožilka v spremembo obtožbe
Po zaslišanju sodnih izvedencev medicinske stroke je tožilka Tina Lesar napovedala več sprememb 
obtožnice zoper Mirzana Jakupija in Sando Alibabić, ki naj bi povzročila smrt dveletne deklice.

Kranjska tožilka Tina Lesar je napovedala, da bo v obtožbo 
vnesla več sprememb. / Foto: Gorazd Kavčič

Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču se je z zasliša-
njem priče Borisa Dujako-
vića nadaljevalo sojenje Ar-
minu Mujagiću in Senadu 
Budimoviću, ki ju obtožni-
ca bremeni preprodaje pre-
povedane droge kokain. Ker 
sta bila obtožena poleg osta-
lih, ki so na predobravnav-
nih narokih po večini krivdo 
priznali, člana motoristične-
ga društva Hells Angels Ste-
el City, so tedaj kriminalisti v 
odmevni akciji preiskali tudi 
društvene prostore na Jese-
nicah, a povezave društva s 
kriminalnim podzemljem 
niso odkrili.

Dujaković je pojasnil, da 
gre za zgodbo iz njegove pre-
teklosti, ko je imel težave z 
drogo. Pojasnil je, da je ob-
toženega Mujagića spoznal 
preko lastnika kavarne, ker 
se je želel tetovirati in so mu 
ga priporočili. Navedbe, ki 

jih je podal avstrijskim kri-
minalistom, da naj bi na-
mreč drogo kupoval od Mu-
jagića, je Dujaković tokrat 
zanikal: »Izjave so bile poda-
ne z namenom ugoditi poli-
ciji, da me čim prej izpusti-
jo. Policija mi je prebrala iz-
jave, bil sem v šoku, prije-
li so me doma pred otroki, 

uporabljal sem kokain, ni-
sem bil čisto pri sebi in sem 
samo potrjeval tisto, kar je 
policija tedaj povedala.«

Dodal je še, da z Mujagi-
čem nista imela nobene zve-
ze s čimerkoli prepoveda-
nim, da je bilo njuno prija-
teljstvo povezano s tetovi-
ranjem, pomagal pa mu je 

tudi pri prevajanju nekate-
rih listin. Dujaković je bil si-
cer v Avstriji obsojen zaradi 
preprodaje kokaina.

Včeraj bi morali zaslišati 
vsaj še tri priče, a jim dvema 
vabil ni uspelo izročiti, Deja-
na Perića, ki naj bi mu Mu-
jagić dobavljal kokain, pa z 
zapora na Dobu zaradi kad-
rovskih težav niso mogli pri-
vesti, zato so zaprosili za za-
slišanje prek videokonferen-
ce ali prestavitev datuma. 

Sojenje se je nadaljevalo 
s poslušanjem prisluhov in 
branjem SMS-sporočil, ki pa 
se niso neposredno navezo-
vala na Mujagića, zato je od-
ločno protestiral njegov za-
govornik, saj gre za posnet-
ke pogovorov Perića, ki naj 
bi drogo kupil od Mujagića, 
kar se v sodnem postop-
ku šele dokazuje. Tožilka je 
očitke zavrnila, češ da bi so-
dišče te dokaze v primeru, da 
ne bi bili relevantni na tem 
sojenju, verjetno že izločilo.

Priča zdaj govori drugače
Na kranjskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Arminu Mujagiču in Senadu Budimoviču 
zaradi domnevne trgovine s kokainom.

Medtem ko so prvoobtoženega Armina Mujagića 
pravosodni policisti včeraj privedli na kranjsko sodišče, pa 
jih je zmanjkalo za privedbo kronske priče Dejana Perića. 
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Kranj – V nedeljo popoldne so v Kranju v reko Savo zaradi 
močnejših padavin preko meteornega kolektorja iztekale feka-
lije. Kranjski poklicni gasilci so pregledali območje in obvestili 
pristojne službe.

Fekalije iztekale v Savo

Simon Šubic

Kranj – V Sloveniji ta teden 
poteka akcija za večjo rabo 
varnostnega pasu med vo-
žnjo, ki jo koordinira Javna 
agencija za varnost cestnega 
prometa, v kateri bodo poli-
cisti poostreno preverjali, ali 
se vozniki in potniki v vozilih, 
seveda tudi otroci, pripenjajo 
z varnostnimi pasovi. Stro-
kovnjaki namreč opozarja-
jo, da bi z dosledno rabo var-
nostnih pasov med vozniki 
in potniki v avtomobilih šte-
vilo smrtnih žrtev zmanjša-
li kar za štirideset odstotkov. 
Načrtovane aktivnosti za več-
jo uporabo varnostnega pasu 
so usklajene z evropsko akci-
jo Seatbelt. Gre za drugi del 

letošnje akcije, namenjene 
ozaveščanju o pomenu upo-
rabe varnostnega pasu; prvi 
del je potekal marca.

Glavna cilja akcije sta po-
večanje uporabe varnostne-
ga pasu v osebnih avtomo-
bilih (tudi na zadnjih sede-
žih), tovornih vozilih in avto-
busih ter zmanjšanje števila 
mrtvih in hudih poškodb, 
do katerih prihaja zaradi ne-
uporabe varnostnega pasu. 
Policisti tako letos več pozor-
nosti usmerjajo predvsem 
na potnike na zadnjih sede-
žih, mlade voznike ter voz-
nike tovornih vozil, avtobu-
sov in kombiniranih vozil. 
Najpogosteje se sicer med 
vožnjo ne pripenjajo udele-
ženci, stari med 26 in 35 let. 

Varnostni pas občutno 
zmanjša tveganje

Gabrška Gora – Na Gabrški Gori se je v soboto okoli 16. ure 
pri eksploziji plinske jeklenke v zasebnem prostoru poško-
doval moški. Do eksplozije je prišlo zaradi uhajanja plina iz 
poškodovane jeklenke v prostoru, kjer je bil uporabljen tudi 
kamin, so sporočili s policije. Po podatkih policije se moški 
v eksploziji ni huje poškodoval. Posredovali so prostovoljni 
gasilci iz Škofje Loke, Stare Loke in Virmaš - Sv. Duha. Ob 
njihovem prihodu na kraj eksplozije je ogenj že ugasnil, tako 
da so gasilci le še pregledali objekt in nadzorovano izpraznili 
plinsko jeklenko. 

Iz jeklenke uhajal plin
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IDEALNI 
TRAKTORJI ZA  

TEŽKA DELA  
V GOZDU. 

Ozimna pšenica
izboljševalka
RENAN
ENERGO
IZALCO
BERNSTEIN
LENNOX

Ozimna krušna
pšenica
SOFRU
ALIXAN
KERUBINO
GRAINDOR
HYFI [H]

Ozimna krmna
pšenica
JOHNNY
SPONTAN

Ozimni ječmen
SANDRA
AZRAH
HEDY [H]
TROOPER [H]

Dodatne informacije dobite na maloprodajnih mestih,
v prospektu in na spletni strani www.agrosaat.si.
Svetujemo tudi po telefonu: osrednja Slovenija, Gorenjska,
Dolenjska, Primorska (01 514 00 70); Pomurje (02 545 94 16);
Štajerska, Koroška, Savinjska (02 795 08 80).
RWA Slovenija, d.o.o., Dolenjska cesta 250 A, Škofljica

Ozimna tritikala
COSINUS
RIPARO
SW TALENTRO

Ozimna rž
ELEGO
BINNTTO [H]

Ozimni oves
WILAND

Ozimna pira
OSTRO

Najboljše seme za najboljši pridelek
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Cveto Zaplotnik

Žabnica – Oddelek za kme-
tijsko svetovanje pri Kme-
tijsko-gozdarskem zavo-
du Kranj je v sodelovanju s 
Kmetijsko gozdarsko zad-
rugo Sloga Kranj pripravil 
v petek na Šifrerjevi njivi na 
Žabniškem polju že tradi-
cionalno srečanje, na kate-
rem so si gorenjski pride-
lovalci koruze ogledali pos-
kusni nasad s 37 različnimi 
koruznimi hibridi iz devet-
ih semenarskih hiš in se 

seznanili z letošnjimi pride-
lovalnimi pogoji, pojavlja-
njem koruznega hrošča in 
pogoji siliranja. Kot je deja-
la Marija Kalan, specialist-
ka za rastlinsko pridelavo v 
kranjskem zavodu, so bile 
letos na Gorenjskem za pri-
delovanje koruze podobne 
razmere kot lani. Tudi letos 
se je pokazalo, da prideloval-
ci na Gorenjskem koruze ne 
smejo sejati prezgodaj, saj 
je bila podobno kot lani tudi 
letos ob koncu aprila ohla-
ditev; za vznik koruze pa je 

pomembno, da so tla topla 
vsaj od osem do deset sto-
pinj Celzija. Podatke o tem-
peraturi tal je možno najti v 
agrometeorološki napove-
di, ki jo za posamezne regi-
je pripravljajo na agenciji za 
okolje. Suše na Gorenjskem 
letos ni bilo, padavin je bilo 
junija, julija in avgusta sicer 
za polovico manj kot v ena-
kem lanskem obdobju, a jih 
je bilo kljub temu še vedno 
dovolj za rast koruze. Prav-
zaprav jih je bilo dovolj na 
težjih tleh, medtem ko jih je 
na bolj prepustnih tleh pri-
manjkovalo. Pridelovanje 
so oteževali vročinski valovi, 
najbolj izrazit je bil tisti po 
velikem šmarnu, ki je tudi 
najbolj vplival na dozoreva-
nje koruze. 

Letos so bili za rast koruze dobri pogoji
Na Gorenjskem je bilo letos poleti približno za polovico manj padavin kot lani, a še vedno jih je bilo za rast koruze dovolj, tako da so pridelki dobri in se v 
povprečju gibljejo okrog 55 ton na hektar. Koruzni hrošč je letos povzročil manj škode kot lani, več kot običajno pa je bilo koruzne bulave sneti.

Predstavniki semenarskih hiš so pridelovalcem predstavili rezultate poskusa, še zlasti 
hibride, ki so se izkazali, da so najprimernejši za pridelovanje na Gorenjskem. V poskusnem 
nasadu je bilo 37 hibridov devetih semenarskih hiš.
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DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

PRODAJA ORIGINALNIH IN ORIGINALOM ENAKOVREDNIH  
REZERVNIH DELOV ZA VSE TIPE TRAKTORJEV.

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

416. stran

Spravilo koruze se je letos začelo že konec avgusta, 
to je dva tedna prej kot običajno, kar je posledica 
vročinskega vala, ki je po 15. avgustu pospešil 
dozorevanje koruze. Spravilo bo po oceni kmetijske 
svetovalne službe predvidoma trajalo do 20. septembra.
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Cveto Zaplotnik

Zgornje Palovče – Zavod za 
gozdove Slovenije vsako leto 
pripravi na kmetijsko-živil-
skem sejmu Agra v Gornji 
Radgoni državno sekaško 
tekmovanje lastnikov goz-
dov. Na letošnjem tekmova-
nju, ki je bilo že devetnajsto 
po vrsti, je nastopilo 51 las-
tnikov in lastnic gozdov iz 
vse Slovenije. Med lastniki 
je prepričljivo zmagal Miha-
el Brlec mlajši iz Zgornjih 
Palovč v občini Kamnik, ki 
je tudi največ prispeval k tre-
tjemu mestu ekipe Območ-
ne enote Ljubljana, za kate-
ro sta nastopila še Mihaelov 
oče Mihael ter Blaž Mlinar z 
Velike Lašne. Sekači so se na 
prvenstvu pomerili v teoreti-
čnem znanju s področja var-
nosti in zdravja pri delu ter 

osnov prve pomoči, v kom-
biniranem in preciznem 
rezu, zaseku in podžagova-
nju, kleščenju vej in podira-
nju droga na balon.

Ko smo novega državnega 
prvaka pred dnevi obiskali na 
kmetiji v Zgornjih Palovčah, 
je povedal, da je bila konku-
renca zelo močna in da zma-
ge ni pričakoval. V vseh disci-
plinah mu je šlo zelo dobro in 
je zbral 1657 točk, kar je gle-
de na izkušnje s tekmovanj 
zelo dober rezultat. Miha-
el ima s tovrstnimi tekmo-
vanji že kar nekaj izkušenj, 
na državnem tekmovanju je 
tokrat zmagal prvič, sicer pa 
je bil lani najboljši na tek-
movanju lastnikov gozdov v 
okviru hišnega sejma Unifo-
rest v Latkovi vasi, z očetom 
pa sta bila že najboljša tudi na 
tekmovanju v žaganju z žago 

»amerikanko«. Na vprašan-
je, ali se je za letošnje držav-
no prvenstvo kaj posebej pri-
pravljal, je Mihael dejal, da 
se za tekmovanja pripravlja 
že vrsto let z vsakodnevnim 
delom v gozdu, za to pa se je 
tudi usposabljal na gozdarski 
šoli v Postojni, kjer je prido-
bil nacionalno poklicno kva-
lifikacijo za sekača, traktoris-
ta in gojitelja.

Brlečeva kmetija spa-
da med hribovske, obse-
ga okrog petdeset hektar-
jev zemljišč, od tega jih je 
precej tudi v strmini. Glav-
ni dejavnosti sta govedoreja 
in gozdarstvo. Redijo od pet-
indvajset do trideset goved 
– krav dojilj in bikov, dojil-
je poleti pasejo na bližnjem 
pašniku. V gozdu prevladu-
jeta smreka in bukev, sekajo 
glede na potrebe, večino lesa 

prodajo kot hlodovino, prip-
ravljajo pa tudi drva. Žled in 
kasneje lubadar sta jim pov-
zročila nekaj škode, a so hit-
ro ukrepali – prizadeto dre-
vje posekali in ga spravili 
iz gozda. Z divjadjo nima-
jo problemov, jelenjadi na 
tem območju ni, občasno 
se pojavljajo le divji prašiči. 
Odprtost gozdov z gozdni-
mi prometnicami jim omo-
goča normalno gospodarje-
nje, za delo v gozdu so tudi 
dobro opremljeni – imajo 
žago, vitlo, traktor z gozdar-
sko prikolico. »Doslej smo 
delali varno in upamo, da 
bo tako tudi vnaprej,« pravi 
Mihael mlajši in dodaja, da 
je dela v gozdu vedno dovolj. 
Ne le posek in spravilo lesa, 
gozdove je treba redno pre-
gledovati, zelo pomembna 
je tudi nega mladih sestojev.  

Delo v gozdu je tudi priprava 
za sekaško tekmovanje
Na letošnjem državnem sekaškem tekmovanju lastnikov gozdov je zmagal Mihael Brlec ml.  
iz Zgornjih Palovč. »Za tekmovanja se pripravljam vseskozi, z vsakodnevnim delom v gozdu,«  
pravi novi državni prvak.

Mihael Brlec ml. je letos prepričljivo zmagal na državnem 
sekaškem tekmovanju lastnikov gozdov.

Ekipa Območne enote Ljubljana, ki so jo sestavljali Mihael 
Brlec st., njegov sin Mihael ter Blaž Mlinar, je zasedla tretje 
mesto. / Foto: ZGS 
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AKCIJSKE CENE MOTORNIH ŽAG ZNAMKE 

—DODATEN GOTOVINSKI POPUST— 
*NEOBVEZUJOČA PRIPOROČENA MPC.  AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 22.12.2017. DODATEN POPUST SE OBRAČUNA PRI PLAČILU Z GOTOVINO. VSE CENE SO             

INFORMATIVNE NARAVE. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB. ZA NAPAKE V TISKU NE ODGOVARJAMO.  

Spoštovani kmetovalci 
v Semenarni Ljubljana bomo predstavili poskuse 

hibridov koruze in našo aktualno ponudbo 
na kmetijskem področju. Vabimo vas, 

da se nam pridružite na dogodku:

DAN POLJA
Semenarne Ljubljana

ki bo v četrtek, 14. septembra 2017, ob 10:00 v Kranju, 
Ljubljanska cesta 32 • Gospodar kmetije: Martin Križnar 

Program:

P.S.: Zaradi lažje organizacije je prijava 
na dogodek zelo zaželena. Organiziran bo tudi 
avtobusni prevoz. Prijave za avtobus nam prosim 
sporočite do petka, 8. 9. 2017 na M: 041-837-785 
ali E: janko.mencigar@semenarna.si.

OD
1906

Več informacij na: 
www.semenarna.si

Vsi udeleženci boste prejeli 
promocijski material in darilo.

Z željo, da bi se na dogodku 
srečali, vas lepo pozdravljamo.

Naše seme - vaš uspeh!

10:00–10:30 
Zbiranje udeležencev in pozdravna osvežitev.
10:30–10:45 
Uvodni nagovori.
10:45–11:45 
Ogled in predstavitev hibridov 
koruze RAGT in ZP, tehtanje.
11:45–12:00           
Ogled in predstavitev gnojilnega 
poskusa KAPPA Agrochem.
12:00–12:30 
Predstavitev aktualne prodajne ponudbe 
Semenarne Ljubljana.  
12:30 dalje  
Druženje, zahvale, nagradne igre, 
pogostitev in zabavni program.
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne julija letos za mleko, dos-
tavljeno v mlekarno ter s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plača-
le v povprečju 28,19 evra za 
sto kilogramov, kar je bilo za 
33 centov ali za 1,18 odstot-
ka več kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebovalo 

3,95 odstotke maščobe in 
3,24 odstotka beljakovin, 
je bila povprečna dejanska 
odkupna cena 31,80 evra 
in je bila za 61 centov ali za 
1,96 odstotka višja kot juni-
ja. Odkupovalci so za mle-
ko s 3,7 odstotka maščobe in 
3,15 odstotka beljakovin pla-
čali povprečno 27,68 evra za 
sto kilogramov, cena, izra-
čunana glede na vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 29,85 evra.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka maš-
čobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na 
dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec  Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska *standardna *dejanska
December 2012 31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12
December 2014  32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
Januar 2017 27,31 30,68 24,85 28,58
Februar 2017 27,72 30,71 25,40 28,55
Marec 2017 28,01 30,91 25,91 29,10
April 2017 27,83 31,02 25,86 28,66
Maj 2017 27,50 30,82 25,91 28,47
Junij 2017 27,86 31,19 26,69 28,97
Julij 2017 28,19 31,80 27,68 29,85

Švedska kvaliteta
Tračna žaga LOGOSOL B751

TEHNIČNI PODATKI

KAPACITETA
Max. premer hlodovine:  do 75 cm
Max. premer prizme: do 60 cm
Efektivna dolžina reza 
(standardna izvedba): 4.8 m
Min. debelina zadnje deske: 24 mm

POGON
Bencinski motor: 13 hp
Električni motor: 4,6 kW  ali 8 kW

TRAČNI LISTI
Tip in velikost: dolžina 3843 mm, 
specialno jeklo (HSS, Bi-metal, Stelit)
Širina: 33 mm
Rezilna hitrost: 28 m/s

KOLESA
Premer koles: 50 cm
Ležaji:  dvojno tesnjeni brez potrebe 
po vzdrževanju
Število obratov/min: 1000

Za več informacij si oglejte našo spletno stran www.logosol.si (tudi 
video posnetke) ali pa nas kontaktirajte
tel.: 04 53 78 210, 
e-mail: info@logosol.si,
web: www.logosol.si
naslov: Šobčeva cesta 12b, 4248 Lesce

Šestdeset dnevno jamstvo z vračilom denarja / Dvoletna garancija / Neomejena podpora

Obiščite nas 
na sejmu:

Komenda

6.-8.10.2017

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Goz-
darskega inštituta Sloveni-
je je lani proizvodnja lesnih 
peletov v Sloveniji znašala 
skoraj 120 tisoč ton, a je bila 
še vedno bistveno manjša 
od potreb, ki jih ocenjujejo 
na več kot 170 tisoč ton. Slo-
venija pri tem kljub poveče-
vanju proizvodnje še ved-
no ostaja velika uvoznica 
peletov, večino jih uvozi iz 
Romunije, sledijo pa Bosna 
in Hercegovina, Hrvaška in 
Avstrija. 

Ko so v Zvezi potrošnikov 
Slovenije pred štirimi leti 
prvič izvedli analizo kako-
vosti peletov na slovenskem 
trgu, kar 30 odstotkov vzor-
cev ni ustrezalo nobenemu 
kakovostnemu razredu, le 
10 odstotkov vzorcev pa je 
bilo uvrščenih v prvi razred. 
Rezultati letošnjega preizku-
sa so takšni, kot so jih vajeni 
na najbolj razvitih trgih: med 
25 vzorci so bili sicer štirje, ki 
sicer niso ustrezali označe-
ni kakovosti, a nobeden od 
njih ni bil neustrezen. »Zdaj 
lahko zgolj upamo, da to 

pomeni dokončno ureditev 
trga, kar pa bomo seveda pre-
verili na naslednjih testih,« 
pravijo v Zvezi potrošnikov 
Slovenije, kjer potrošnikom 
tudi svetujejo, da pri nakupu 
upoštevajo rezultate testira-
nja, ki so prosto dostopni na 
njihovi spletni strani. Rezul-
tati med drugim razkrivajo, 
da je vrečo peletov, ki so ocen-
jeni zelo dobro, možno kupi-
ti za 3,71 evra, medtem ko za 
pelete z oceno pomanjkljivo 
lahko odštejejo celo več ali le 
malenkost manj, na primer 
3,63 evra.  

V Sloveniji bi lesni pele-
ti kot eden obnovljivih virov 
za ogrevanje lahko dobi-
li v prihodnje večjo vlogo 
ali vsaj takšno, kot jo ima-
jo v Avstriji in v Skandinavi-
ji, pri tem pa v zvezi potroš-
nikov opozarjajo, da niso 
dovolj le kakovostni pele-
ti, pač pa tudi kakovostne 
peči in ustrezno nastavljen 
sistem gorenja in odvajan-
ja plinov.

Zveza potrošnikov je izve-
dla test v okviru projekta 
Čisti peleti, ki ga sofinanci-
ra tudi Eko sklad.

Lesni peleti so vse bolj kakovostni
Letos so bili rezultati testiranja peletov zelo spodbudni: med petindvajsetimi vzorci ni bilo nobenega 
neustreznega, kar tri petine pa se jih je uvrstilo v najvišji kakovostni razred.

Kranj – Društvo Sorško polje bo v sodelovanju z občinami 
Kranj, Medvode in Škofja Loka ter eko semenarsko hišo Ama-
rant organiziralo v soboto, 16. septembra, ogled dobrih praks 
pridelave eko semen in zdrave hrane v zahodni Sloveniji. Ude-
leženci si bodo pod vodstvom Fanči Perdih, vodje semenarske 
hiše Amarant, v Kobaridu ogledali muzej sirarstva v sirarni 
Planika, v Breginju ekološko kmetijo Tonkli, na kateri se ukvar-
jajo z ovčerejo in s pridelavo zelenjave za potrebe lastnega 
gostinskega lokala, in se za kosilo ustavili na Robiču v gostilni 
Postaja Poljana, kjer jim bodo postregli z jedmi iz Breginjskega 
kota. V društvu sprejemajo prijave za ekskurzijo na telefonski 
številki 040 977 392 najkasneje do 14. septembra.

Ekskurzija po zahodni Sloveniji

FABIJAN d.o.o., Kontakt: 031 689 883

 AKCIJA JESEN
Stroji Kuhn za 
obdelavo tal 
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Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka, E: info@hausmart.si
www.hausmart.si

• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKApopust

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

SuperponudbaPOKLIČI!
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»S pridelkom smo lahko 
zadovoljni, povprečje se gib-
lje okrog 55 ton skupne mase 
na hektar, ponekod je pride-
lek še višji. Nekatere živi-
norejske kmetije, ki imajo 
večje potrebe po krmi, seje-
jo koruzo bolj gosto, kot je 
priporočeno, a to se potem 
odraža pri nižjem dele-
žu storžev,« je dejala Mari-
ja Kalan in dodala, da se je 
letos v koruzi več kot običaj-
no pojavila koruzna bula-
va snet, proti kateri pa se je 
možno »boriti« predvsem 
z bolj doslednim kolobarje-
njem pa tudi z izbiro hibri-
dov, ki so odpornejši na snet, 
in z uporabo nekaterih fito-
farmacevtskih sredstev.

Kot je povedala Špela 
Modic iz Kmetijskega inšti-
tuta Slovenije, je letos mini-
lo deset let, odkar se je koru-
zni hrošč prvič pojavil na 
Gorenjskem. Ulov hroš-
ča se povečuje iz leta v leto, 
vendar letos ni povzročil 
takšne škode kot lani. Ško-
de so namreč najbolj izrazi-
te v sušnih obdobjih, pojav-
ljajo pa se tudi po nevihtah, 
ko koruza zaradi oslabele-
ga koreninskega sistema 
polega.  »Najučinkovitejši 
ukrep za zatiranje hrošča 
in za preprečevanje škode 
je kolobarjenje. Če na nji-
vi, kjer je letos rasla koru-
za, drugo leto ne bo koruze, 

ličinke koruznega hrošča v 
tleh ne bodo preživele.«

»Koruzna silaža predsta-
vlja v krmnem obroku za 
goveda od 40 do 60 odstot-
kov voluminozne krme, rej-
ci pa zanjo nimajo enakovre-
dnega nadomestila,« je dejal 
Franc Pavlin, specialist za 
živinorejo v kranjskem kme-
tijsko-gozdarskem zavodu, 
in dodal, da koruzna bula-
va snet, ki se je letos več kot 
običajno pojavljala v koru-
zi, ne povzroča zdravstvenih 
težav pri govedu, verjetno pa 
je zaradi tega silaža nekoliko 
manj okusna. Pridelki koru-
ze so bili letos dobri, a ker iz 
leta v leto nihajo, nekateri 
pridelovalci že prakticirajo, 
da staro zalogo silaže porab-
ljajo do novega leta in s krm-

ljenjem nove začnejo šele po 
novem letu. »S tem se v pri-
meru, da je naslednje leto 
sušno leto in je koruze manj, 
izognejo pomanjkanju sila-
že,« je dejal Pavlin. Sodobni 
kombajni za spravilo koru-
ze omogočajo nastavljan-
je dolžine rezanja koruze, v 
kmetijski svetovalni službi 
priporočajo pridelovalcem, 
predvsem tistim, ki redijo 
molznice, rezanje koruze 
na dolžino od 10 do 13 mili-
metrov, za pitance je lahko 
nekoliko daljša, a takih kme-
tij na Gorenjskem ni veliko. 
Prekratke rezi ne priporoča-
jo, predolga lahko povzroči 
slabše tlačenje silaže.   

Letos so bili za rast 
koruze dobri pogoji
313. stran

Koruza za siliranje je tudi tržno blago. Iz analitične 
kalkulacije, ki so jo pripravili na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije, je razvidno, da letos stroški pridelovanja 
(stoječe) koruze znašajo 1205 evrov na hektar; če 
pa odštejemo povprečne subvencije v znesku 290 
evrov, je lastna cena 915 evrov. Stroški spravila (žetev 
s kombajnom, prevoz, tlačenje silaže itd.) znašajo 
okrog 800 evrov, tako da je lastna cena koruzne silaže, 
pospravljene v silos, 2027 evrov na hektar.

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – »Povpre-
čna pridelava na panj, ki se 
upošteva pri izračunih za 
pavšalno oceno dohodka v 
Sloveniji, je osemnajst kilo-
gramov na panj. Na osnovi 
petdesetih avtomatskih teh-
tnic, ki jih upravlja opazo-
valno-napovedovalna služba 
medenja, je letošnja pridela-
va doslej znašala 6,7 kilogra-
ma na panj, kar v primerja-
vi z dolgoletno povprečno 
pridelavo na panj pomeni le 
tretjino pridelave,« ugotav-
lja Jure Justinek, vodja opa-
zovalno-napovedovalne slu-
žbe medenja v Čebelarski 
zvezi Slovenije, in dodaja, 
da so letos čebele tudi skoraj 
za tretjino slabše prezimile 
kot običajno; pozeba pa je 

uničila še prvo spomladan-
sko cvetje, ki je pomembno 
za dober razvoj čebel spom-
ladi in kasneje za pridelavo 
medu.

V čebelarski zvezi ocenju-
jejo letošnjo čebelarsko leti-
no za zelo slabo. Paša na olj-
ni ogrščici in spomladanska 
paša na cvetju in sadnem 
drevju, ki se praviloma zač-
ne konec marca in traja do 
paše na akaciji, je bila letos 
skromna. V času cvetenja 
oljne ogrščice je bilo ves čas 
slabo vreme, dodatno je pašo 
kasneje prizadela še pozeba. 
Akacija je v pozebi utrpe-
la toliko škode, da ni medi-
la. Cvetela sicer je, vendar je 
bilo donosa le toliko, kot so 
ga čebele kasneje porabile 
zase. Smrekova paša je bila 
povsod po državi povprečna. 

Lipove in kostanjeve paše 
zaradi pozebe ni bilo. Dre-
vesa so sicer cvetela, vendar 
je bilo cvetje zaradi pozebe 
zakrnelo in ni medilo. Kot 
zadnja v čebelarski sezoni 
je paša na jelki ali hoji, ven-
dar je letos doslej sploh še ni 
bilo. 

Na vitalnost, številčnost 
in dolgoživost čebel vpliva-
jo tudi visoke temperature 
in suša, ki se v zadnjih letih 
pojavljajo julija in avgusta. 
Kot ugotavlja Vlado Augu-
štin, svetovalec specialist 
za tehnologijo čebelarjen-
ja v Čebelarski zvezi Slove-
nije, vročina čebelam sicer 
ne škoduje, vendar pa v pri-
meru, ko se temperatu-
ra v okolici čebelnjaka dvi-
gne nad 36 stopinj Celzi-
ja, pašne čebele, ki so doslej 

mirno nabirale cvetni prah 
in nektar, dobijo novo nalo-
go: dostavljati vodo v čebel-
ji panj. Ko visoke tempera-
ture in suša izsušijo polja, 
travnike in gozdove, čebe-
lam ne uspe zagotavljati sve-
že hrane niti za svojo dnev-
no prehrano in za normalen 
razvoj. V takšnih razmerah 
matice zmanjšajo zalegan-
je ali ga celo prekinejo, pos-
ledica tega je krčenje čebelje 
družine. »Če v takšnih eks-
tremnih pogojih čebelam ne 
priskoči na pomoč čebelar z 
dodajanjem hrane in z zago-
tavljanjem vode, lahko pri-
de do propada čebelje druži-
ne,« ugotavlja Vlado Auguš-
tin in dodaja: »Najtežja pre-
izkušnja za čebelarje ni dol-
ga zima, ampak dolgo suho 
poletje brez paše.«

Zelo slaba čebelarska letina
V Čebelarski zvezi Slovenije ocenjujejo, da je letošnja čebelarska letina zelo slaba. Od države 
pričakujejo pomoč. 

www.agromehanika.si               04 2371 343

Plugi ER.MO
- močna nosilna konstrukcija
- kvalitetni materiali
- dolga življenska doba
- kvalitetno oranje
- ugodna cena in kratki dobavni roki

TRADICIJA IN 
KVALITETA ŽE 50 

LET!!!

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
  novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner, Lamborghini, Landini, Same, 
 Steyer, Massey Ferguson, Fendt, Deutz, Hurlimann, Carraro,
  rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS, plugi (tuji proizvajalci),
   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  

filtre, svetlobno opremo …,
  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodaja in popravilo kardanov, rezervni deli za kardane,
  prodaja nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas:
Klasje, d. o. o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

GOTOVINSKI 
POPUSTI



Manca Perdan

K
ulturno društvo 
Kr uh Križe in Ob
m očna izposta
va JSKD Tržič sta 
letos že dvanajsto 

leto organizirala Vikend sme
ha, ki je trajal tri dni. Organi
zatorjem je malo ponagajalo 
vreme, saj bi morale biti pred
stave odigrane na prenovlje
nem zunanjem prostoru pred 
Kulturnim domom Križe, a so 
bile zaradi hladnega vreme
na odigrane v notranjem pro
storu doma. Zunanji prostor, 
ki je doživel svoje odprtje pred 
šestdesetimi leti, je bil že dot
rajan in zanemarjen. Obnovi
tev trga je sofinancirala Obči
na Tržič. »To je bilo za nas zelo 
pomembno, saj menimo, da je 
tu center vasi. Če bi bilo vreme 
lepo in toplo, bi zunaj postavili 

oder in stole,« je povedal Slav
ko Bohinc, eden od organiza
torjev prireditve in član Kultur
nega društva Kruh.

Gledalci niso samo 
domačini

Tematika lanskih pred
stav je bila zgodovinska, 
letošnja pa je bila vprašan
je. »Za vsako igro smo žele
li postaviti določena vpra
šanja, ki bi med samo igro 
dobila odgovore.« Bohinc je 
še dodal, da so vse tri igre 
komedije, saj je namen in 
cilj Vikenda smeha spravi
ti ljudi v dobro voljo in na 
njihove obraze narisati nas
mešek. In ker so bile lanske 
predstave tako bolj zgodo
vinske, so bile letošnje bolj 
sodobne. 

Priprave na prireditev so 
trajale kar nekaj mesecev, 

saj je bilo treba izbrati pred
stave in se dogovoriti s sku
pinami. Presenetljivo pa je, 
kot je povedal Bohinc, da 
gledalci prihajajo z različ
nih koncev Slovenije in da 
je teh skoraj več kot doma
činov.

Začeli z Milijonarjem

Za odprtje 12. Viken
da smeha so izbrali pred
stavo Humoristične sku
pine Smeh iz Tržiča, kjer 
igra tudi veliko igralcev iz 
domače gledališke skupine 
Kruh. »Ker je naslov pred
stave Milijonar, smo pos
tavili vprašanja: ali je lepo 
biti milijonar, ali je lepo biti 
bogat, kakšni so prijatelji, 
ki jih dobiš takrat, in podo
bno,« je o prvi predstavi, ki 
je bila v petek, 8. septem
bra, razložil Bohinc. To je 

bila deseta ponovitev pred
stave, ki so jo po odprtju v 
Tržiču odigrali v vseh okoli
ških krajih z gledališko dvo
rano, Kulturni dom Kruh 
Križe pa so prihranili prav 
za to prireditev, je povedal 
režiser predstave in soor
ganizator dogodka Boris 
Kuburič in dodal: »Ne gle
de na to, koliko je predsta
va stara, je danes še vedno 
aktualna.« 

Butelj in priznanja

V soboto je sledila pred
stava Butelj za večerjo, ki 
so jo odigrali igralci Kul
turno umetniškega društva 
Valentin Kokalj z Visokega. 
Skozi predstavo so gledalci 
dobili odgovore na vpraša
nja: kdo je butelj, kaj sploh 
pomeni biti butelj, kdo pos
tavi merilo, da je nekdo 
butelj. Kulturno društvo 
Jožef Virk iz Doba pri Dom
žalah pa je poskrbelo za nas
mejano dvorano na nedelj
ski večer. Z igro Odlikova
nje za vsako ceno so odgo
vorili na vprašanja, kot so: 
kakšen pomen imajo drža
vna odlikovanja, kdo je zas
lužen za ta priznanja, kak
šna je njihova vrednost. »V 
lanskem letu smo tu gleda
li predstave in že sami raz
mišljali, da bi se priredit
ve lahko udeležili, saj ima
mo tudi mi živo predstavo. 
Zato smo se odzvali pova
bilu. Igra govori o človeku, 
ki je želel dobiti priznan
je, a mu je vse stalo na poti. 
Čeprav je besedilo starejše, 
je tematika še vedno sodob
na, saj se tudi danes vsi 'gre
bejo' za ta priznanja,« je še 
povedal igralec in pomoč
nik režije Mihael Starbek.

VPRAŠANJE IN ODGOVOR
Letos je v Križah pri Tržiču potekal že 12. Vikend smeha, kjer so se v treh dneh odvile tri gledališke 
predstave. Letošnje igre so bile zbrane pod tematiko vprašanje. Organizatorji so za vsako igro postavili 
nekaj vprašanj, na katere so gledalci med predstavo dobili odgovore.

Vse tri predstave so bile komedije. / Foto: Luka Rener

Alenka Brun

V 
občini Velika Po
lana v Prekmur
ju, kjer so Cope
kov mlin z oko
lico spremeni

li v prizorišče novega resnič
nostnega šova, tekmovalce pa 
takoj razdelili v dve skupini – 
mlinarje in peke, se bo 18. sep
tembra začela igra, kjer lahko 

nekdo odnese domov kar lepo 
vsoto denarja – če bo vse teklo 
tako, kot si je pač zamislil. 

Med tekmovalci pa smo 
zasledili tudi dve predstavnici 
Gorenjske: 24letno Katjo Pol
janšek in 27letno Tamaro Kle
men. Prva je doma iz Kamni
ka, druga prebivalka Mengša. 
Katja je frizerka in aranžerska 

tehtnica, katere moto se gla
si, da tam, kjer je volja, je tudi 
pot. Zase meni, da je nasme
jana, dobrosrčna, a tudi trma
sta oseba, ki bo na kmetiji naj
bolj pogrešala svobodo in zase
bnost. Zaveda se, da ne bo lah
ko, saj kamere naredijo svoje. 
V šovu bi se morda lahko celo 
romantično zapletla, a le v pri
meru, da bi bila prisotna kemi
ja. Tamara je natakarica. Živi 
svoje sanje, pa je njen moto. 

Je večna optimistka z veliko 
energije. Ker ima rada živali 
in naravo, se že močno veseli 
bivanja na kmetiji, ki bo zanjo 
poseben izziv. Strah jo je, ker 
ne bo elektrike, saj ji tema ni 
najbolj všeč. Pri ostalih ude
ležencih jo bo najbolj motila 
zahrbtnost, če jo bo kdo užalil, 
pa mu bo mirne duše vrnila.

ZAČELO SE BO
Med tekmovalci v novi sezoni šova Kmetija sta 
tudi Gorenjki Katja in Tamara.

Tamara Klemen / Foto: Pop TV

Katja Poljanšek / Foto: Pop TV

Kljub temu, da je na prvi pogled posestvo videti umirjeno in 
bolj gosposko kot kadarkoli, celo rahlo nostalgično, idealen 
videz lahko vara ... / Foto: A. B.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mojca Logar

Če je turizem na 
Islandiji danes 
močno v poras-
tu, je bilo v pre-
teklosti – in je 

še danes – pomembno tudi 
kmetijstvo: bazična gos-
podarska dejavnost, ki ji 
na otoški deželi povsem 

enakovredno ob boku sledi 
ribištvo. Od tega so živeli v 
preteklosti in od tega mno-
gi živijo še danes. Kmetijs-
tvo je odvisno od naravnih 
razmer. Ključno je podne-
bje. Kratka rastna doba od 
maja do oktobra omogoča 
le rast travinja. Kjer je teren 
tak, da se je razvila prst (iz 
magme je običajno prst 
zelo rodovitna), je možno 

kmetovati. Kjer je pokraji-
na kot na luni, ni prsti. Kam-
ninsko podlago predstavlja-
jo magmatske in metamor-
fne kamnine, ki zadržujejo 
vodo. Polja so obdana z jarki 
– tako uredijo odvodnjavan-
je, kot pri nas na barju deni-
mo. Zemljo intenzivno gno-
jijo in negujejo. Lahko ima-
jo tudi tri košnje letno. Kme-
tje se ukvarjajo z govedorejo, 

ovčerejo, rejo konj in peru-
tninarstvom. Govedo imajo 
v hlevih, ovce so razpršene 
povsod po travnikih, pozimi 
gredo v hleve; konji (avtoh-
toni so islandski konji) pa so 
celo zimo zunaj. Če jih dob-
ro krmiš, so odporni, stisne-
jo se čisto skupaj in običajno 
niso veliko bolni. 

Na kmetiji, kjer so se 
ukvarjali tudi s turizmom, 

so vsako leto gostili nem-
ške študente. Pravijo, da se 
želijo naučiti, kako ravnati 
s konji. Raje imajo dekleta, 
ker so bolj spretna pri hišnih 
opravilih in pri delu z gosti. 
Pogosto je bilo videti table 
»prepovedani droni«, ker ti 
splašijo živino in jim uide. 

Druga stvar so rastlin-
jaki. Geotermalna energi-
ja omogoča zastonj ogre-
vanje in tako prideluje-
jo jagode, maline, paradiž-
nik, kumare, papriko, solato 
doma. Bila sva v rastlinjaku, 
kjer nama je lastnik razka-
zal proizvodnjo jagod. Goji-
jo jih v loncih, napolnjenih 

z zemljo (kar precej zem-
lje je bilo v loncih), postav-
ljenih na police. Med seboj 
so lonci povezani s cevkami, 
po katerih pritekajo hrani-
la, voda in drugo, potrebno 
za rast jagod. Na tak način 
je obiranje dokaj enostavno. 
Na stojni višini so sezonski 
delavci (tujci seveda) z vozič-
ki obirali jagode. Obirajo jih 
od aprila do oktobra, potem 
je za rast pretemno – potreb-
na bi bila umetna osvetlitev. 
Poleg jagod in malin so v tej 
vrtnariji vzgajali tudi dreve-
sa – najpomembnejši kupec 
je bila država, ki podpira 
pogozdovanje.

Islandija (4)

KMETIJSTVO ISLANDIJE

Husey: zadnja kmetija pred Norveško; farma konj in raj za 
opazovanje ptic

Impozantna lega kmetije pod granitnimi vršaci na severu 
Islandije proti Akureyriju

Na travnikih je bilo več kot tristo bal ...

Mateja Rant

O
troci so kra-
lji igre, a žal 
odrasli iz nji-
hovih življenj 
potihoma, a 

vztrajno, dosledno in prefi-
njeno umikamo čas in pro-
stor za to, da se svobodno 
igrajo s svojimi prijatelji. S 
tem jim med drugim krati-
mo tudi osnovno pravico, 
pravico do igre, ki je zapisa-
na tudi v Konvenciji o otro-
kovih pravicah,« poudarjajo 
v društvu Naturo, v katerem 
se otrokom trudijo zago-
tavljati ustrezne pogoje za 
zdrav vsestranski razvoj. V 
Kranju v ta namen nastaja 
Doživljajsko igrišče, ki so ga 
na sobotnem igralnem dne-
vu poskušali približati čim 
več otrokom, da bi ga obis-
kovali tudi v prihodnje.

Na Doživljajskem igrišču 
se otroci lahko prosto igrajo 
vse dni v tednu, vsak ponede-
ljek med 14. in 18. uro pa so 
tam tudi člani društva Natu-
ro, ki s seboj prinesejo kladi-
va, žage, žeblje in druge pripo-
močke za igro otrok. Čeprav 
ob tem mogoče marsikateri 

starš privzdigne obrv, se po 
nekaj minutah opazovanja 
otrok, ki suvereno uporab-
ljajo vsa našteta orodja, raz-
blinijo vsi morebitni stra-
hovi. »Zagotovo je prisotna 
tudi tvegana igra, a otrok se 
na ta način nauči ravnati v 
takih situacijah, obenem pa 
razvijajo motorične sposob-
nosti, za razvoj katerih sicer 
nimajo priložnosti,« poudar-
ja Gregor Rožanc, soustano-
vitelj in predsednik društva 
Naturo ter vodja podružnice 

društva v Kranju. Otrokom 
povsem prepustijo pobudo 
pri igri in jih ne usmerjajo. 
»Mi jim zgolj zagotavljamo 
material in smo jim na vol-
jo, če nas potrebujejo,« je 
pojasnil Rožanc. Otroci se 
lahko na igrišču samo dru-
žijo in pogovarjajo, obenem 
pa jim je na voljo ogromno 
stvari, s katerimi lahko izži-
vijo svojo ustvarjalnost. Gra-
dijo celo svoje hišice na dre-
vesih oziroma gozdnih tleh. 
Otrokom tako vračajo igro 

in naravo in obratno, naravi 
vračajo otroke in igro. Pros-
ta igra otrok je po njihovem 
prepričanju namreč ogrože-
na vrsta na spisku otroških 
aktivnosti. »Danes so otro-
ci preveč vodeni – dopoldne 
v šoli, popoldne jih prevza-
me trener, preostanek dne-
va pa zapolnijo elektronske 
naprave. Zato je naša osno-
vna ideja, da jim ponudimo 
možnost priti nekam, kjer jih 
nihče ne usmerja,« je pouda-
ril Rožanc.

OTROCI VODIJO IGRO
Na Doživljajskem igrišču v gozdičku v neposredni bližini soseske Planina se je Kranj v soboto igral. 
Otroci so namreč dobili prostor za igro, v kateri so oni glavni igralci, režiserji, statisti, scenaristi 
oziroma nastopajo v katerikoli drugi vlogi, ki si jo sami izberejo.

Na Doživljajskem igrišču v Kranju so otroci tisti, ki vodijo igro. / Foto: Primož Pičulin

Med igralnimi pripomočki je najti tudi žage, kladiva, žeblje ... 
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Ujel sem trenutek,
skrit je v mojih dlaneh.
Ujel sem trenutek,
skriva se v mojih očeh.

Ukradene dotike
spremlja hrepenenje
po večnosti bližine.

Ujel sem trenutek,
skrit je v mojem srcu.
Ujel sem trenutek,
ki skriva se v besedah.

Ukradene poljube
spremlja tiha solza
po večnosti ljubezni.

Ujeti trenutek

PESMI MLADIH

Janez

Ljubezen vsem nam veliko da ... in včasih vzame. Brez 
razloga, tako pač je. Življenje nas sproti uči ujeti in 
zadržati trenutke, lepe in nepozabne. Pesem pa je tako 
in tako vedno večna. Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

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

Cena izleta je samo 180 EUR na osebo.

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

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

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

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

Č
etrta izvedba 
Festeelvala, edi-
nega festivalske-
ga dogodka na 
Jesenicah, tudi 

letos ni razočarala s pestrim 
programom. Petkov večer 
so namenili hip-hopu, kjer 
je na robu starih jeseniških 
fužin v Kolpernu nastopil 

fužinski raper Zlatko z Opti-
misti, po devetih letih so se 
na oder vrnili domači raper-
ji Kocka z Denisom Porči-
čem - Chorchypom in mla-
di raperji La Bagra. Sobot-
ni program je minil v zna-
menju 10-letnice delovanja 
klovna Jaka, ki je s prijatel-
ji povsem napolnil Kolpern, 
ter mestnega piknika na 
trgu na Stari Savi. Sledila je 
večerna rokovsko-bluzovska 

poslastica s skupino Seven 
Days in May, domačim blu-
zovskim virtuozom Samom 
Pivačem – Samuel Blue-
som, Prismojenimi profe-
sorji bluesa in hrvaško sku-
pino Skyburst. Zaradi sla-
bega vremena pa so nedelj-
ski drive-in kino prestavi-
li, medtem ko so v cerkvi na 
Stari Savi pripravili še lite-
rarno-glasbeno popotovanje 

s Cristianom Medino iz Čila 
s klasično kitaro.

Organizatorji so tako z 
udeležbo kot izvedbo zado-
voljni in že kujejo prihodnjo 
izvedbo, medtem pa Festeel-
vala še ni konec, saj se obe-
ta nadaljevanje lani začete-
ga dela s poslikavo Jesenic, 
konec septembra pa bo na 
Jesenicah gostovala srbska 
umetniška skupina Artez.

FESTIVAL RAPA IN BLUZA
Na četrti izvedbi jeseniškega mladinskega festivala Festeelval so v petek za zabavo poskrbeli Zlatko in 
Optimisti, Chorchyp z zasedbo Kocka in La Bagra, večer kasneje pa Seven Days in May, Samuel Blues, 
Prismojeni profesorji bluesa in Skyburst.

Prismojeni profesorji bluesa / Foto: Andraž Sodja

Zlatko in Optimisti / Foto: Andraž Sodja

Samo Lesjak

S
tarejša otroška Fol-
klorna skupina 
Karavanke iz Trži-
ča se je poleti ude-
ležila mednarod-

nega otroškega folklornega 
festivala v Avstriji, in sicer 
v Celovcu in Podkanji vasi/
Wildensteinu. Na treh nasto-
pih so predstavili gorenjske 
plese, pripovedko o nastan-
ku Tržiča ter zapeli mnogo 
gorenjskih ljudskih pesmi, 
navdušili pa tudi s kostum-
sko podobo in z vsem tem 
ponosno predstavljali sloven-
sko ljudsko izročilo. Poleg 
njih je nastopilo še šest sku-
pin iz Avstrije ter skupine iz 

Bosne in Hercegovine, Srbi-
je, Italije in Moldavije. Ogle-
dali so si znamenitosti mesta 
Celovec, med njimi jih je še 
posebej navdušil stolp Pira-
midenkogel. Z gondolo so 
se povzpeli na Peco, se spre-
hodili okoli jezera in občudo-
vali razgled z vrha na celotno 
Koroško pod njimi. Ogledali 
so si slap v Podkanji vasi/Wil-
densteinu ter spoznavali kul-
turo drugih narodov. Vrnili 
smo se polni novih izkušenj 
in doživetij, ki nam bodo še 
nekaj časa ostali v spominu, 
je sklenila vodja skupine Saša 
Meglič ter dodala, da folklor-
na skupina sprejema nove 
člane, ob zadostnem številu 
bo tudi letos delovala poseb-
na skupina v Lomu.

PREDSTAVLJALI 
LJUDSKO IZROČILO

Starejša otroška FS Karavanke iz Tržiča / Foto: arhiv FS Karavanke

Kranj – Dekleta Mažoretnega in twirling kluba Kranj nada-
ljujejo z odličnimi nastopi. Nedavno sta se tekmovalki klu-
ba Karin Kristan in Manca Nograšek udeležili tekmovanja 
svetovnega pokala, ki je potekalo v športni dvorani Žatika 
v Poreču. Gre za eno največjih in najpomembnejših tek-
movanj v twirlingu. Dekleti sta nastopili v twirling katego-
riji artistic par B junior in se prebili v polfinale tekmovanja. 
Med ogromno konkurenco, v kategoriji je nastopilo kar 
44 parov, sta zasedli več kot solidno 16. mesto. Dekleti 
sta se na tekmovanje pripravljali zelo intenzivno, uspeh 
pa jima je dal novo motivacijo in zagon za naprej. Izredno 
ponosna nanju je bila tudi njuna mentorica Ingrid Čemas, 
ki obenem vabi k vpisu novih članic in članov – za vse, ki 
imajo radi gimnastiko, ples in vrtenje palice.

Znova izvrsten nastop deklet

Uspešna poletna odprava Mažoretnega in twirling 
kluba Kranj v Poreču / Foto: arhiv kluba

Preddvor – Agencija Media butik iz Preddvora že tradicio-
nalno pripravlja zabavno-glasbeni dogodek Pirfest – Pred-
dvor 2017, ki bo v petek, 15., in v soboto, 16. septembra, od 
21. ure dalje pod velikim šotorom na dvorišču Jelovice v 
Preddvoru. Petkov večer bo obarvan z narodno-zabavno 
glasbo ansambla Gadi in skupine Špica, v soboto pa bodo 
na svoj račun prišli ljubitelji Petkove pumpe in skupine 
Pop Design. Za gostinsko ponudbo bo poskrbljeno.

Osmi Pirfest v Preddvoru

Tržič – Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju se v tretji sezoni 
zaključujejo v petek, 15. septembra, ob 20. uri s koncer-
tom zasedbe Tango story in pevke Nuške Drašček, ki velja 
za eno najboljših in najbolj vsestranskih slovenskih voka-
listk, ki se navdušuje nad šansonom, gospelom, spevnimi 
džezovskimi standardi, popevkami ... Koncert bo na vrtu 
muzeja, v primeru slabega vremena pa v Germovki.

Nuška Drašček za zaključek glasbenih večerov

Kranj – V četrtek, 14. septembra, bo ob 20. uri v Stolpu 
Škrlovec Layerjeve hiše koncert zasedbe Swingatan – gre 
za gypsy-sving kvartet pod vodstvom priznanega džezov-
skega violonista Petra Ugrina.

Swingatan v Stolpu Škrlovec
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w

w
w

.g
or

en
js

ki
gl

as
.s

i

Lovro Gajgar s Češnjice pri Železnikih je imel željo, da bi 
še enkrat stal na vrhu Ratitovca. Vse leto je o tem precej 
govoril. Desetega avgusta letos je praznoval častitljivih 
90 let. »Vedno je bil vitalen,« pravi hči Bora. Tako sta mu 
s sestro Mileno na predvečer rojstnega dne, ko so mu 
»oferali«, povedali, da »jutri gredo pa na Ratitovec«. Pri-
skrbeli sta celo simpatično darilo: nahrbtnik, v katerem 
je bila malica. In so šli – iz Pečane. Hodili so dobro uro, 
in da je bilo veselje še večje, je Lovro na svoji poti srečal 
mlajše sodelavce iz Alplesa, kjer je delal in tudi dočakal 
upokojitev. Za častitljiva leta častitljiv dosežek.

Pri devetdesetih letih na Ratitovec

Sestri Bora in Milena v družbi očeta Lovra / Foto: osebni arhiv

Kondorjev let na Godešiču je za eno izmed postaj na fantovščini izbrala vesela druščina iz Poljanske doline. Glavni akter 
je bil Damjan, organizatorji prireditve pa so se izkazali in na eno izmed preprek vzeli tudi njega. Takole se je spustil po 
jeklenici, prijatelji pa so ga pričakali spodaj in ga temeljito poškropili. / Foto: Maja Bertoncelj

V sredo, 30. avgusta 2017, sta v Kranju zakonsko zvezo 
sklenila Klemen Dremelj in Andreja Jenko, na Bledu pa 
Miha Gašperin in Irena Žakelj. V soboto, 2. septembra 
2017, sta se v Kranju poročila Vid Planinc in Anja Špik, 
na Zgornjem Brniku Matej Frlan in Manca Logonder, v 
Vopovljah Matej Pavlič in Urša Nagode, na Brdu pri Kra-
nju Urban Tomšič in Mateja Tratnik, na Gradu Sebastjan 
Skrbinšek in Martina Vnučec, na Šmarjetni gori Mikko 
Sodnik in Marijana Marić, v Škofji Loki Tadej Rejc in Kata-
rina Kejžar, Urban Fojkar in Nataša Šibilja, Boštjan Moho-
rič in Anita Juhant ter Tomaž Pegam in Maja Šturm, na 
Visokem pri Poljanah Roman Habjan in Marjeta Kavčič ter 
Matej Sekne in Tanja Nikolić, na Bledu Marko Dubravčič 
in Eva Sladič ter Damir Kostadinović in Danielle Leonie 
Campbell Small, v Mošnjah Jalen Pokorn in Polona Cvikl, 
v Bohinjski Bistrici pa Andrej Špacapan in Manca Tjaša 
Hostnik.

Mladoporočenci

»Moja ljubezen«
Obračam se k tebi s samo 
enim vprašanjem, in ta je, 
kaj se mi obeta v prihodnosti 
glede ljubezni. Prijatelj, ki ga 
imam rada, mi čustva vrača, 
hkrati pa se umakne korak 
nazaj, čeprav se oba zaveda-
va, da sva pripravljena in si 
želiva več. Imam vedno več 
dvomov. Kaj pokažejo karte 
za najino ljubezen.
Lepo je biti zaljubljen, saj ko 
je človek zaljubljen, ima leto 
dve pomladi in metulji leti-
jo ter plešejo v čudovitem 
in nepozabnem plesu. Prav 
to se sedaj dogaja z vama, 
morda mora le še prijatelj 
dovoliti svojim metuljem, da 
se še bolj dvignejo v višave in 
pokažejo vso svojo lepoto, ki 
jo skrivajo v svojih krilih. Na 
vprašanje, zakaj se na trenut-
ke umakne, je odgovor samo 

en: strah pred izgubo prija-
teljstva in morda slaba vest 
do ljudi, do katerih ima, kot 
sam misli, odgovornost, kar 
seveda ni res. Ne more vas 
imeti bolj rad, kot vas ima, 
saj je šele sedaj spoznal, kaj 
pomeni biti resnično zaljub-
ljen in biti ljubljen. Pustite 
mu še malo časa, da v njem 
dozori odločitev, a ne pre-
več, saj vseeno potrebuje 
malo vaše spodbude. Pravi-
jo, da se človek dobrega hitro 
privadi, a vedno to ni res, saj 
če človek vedno samo daje, 
ne zna sprejeti, čeprav je 
želja po tem velika. Vajina 
ljubezen ni samo nekaj tre-
nutnega, ampak je večna in 
mislim, da se tega oba zave-
data. Res je, ima bremena iz 
preteklosti, a zelo se trudi, 
da se mu bodo vse zadeve 
postavile na pravo mesto. 

Umirite se in zadihajte, še 
vse bo v redu. Srečno!

»Upanje«
Zopet vas prosim za pomoč. 
Kdaj se bo končala težka zgod-
ba za pravico na sodišču? Kaj 
pa zdravje in kaj mi svetujete 
glede hčere? Skoraj več nimam 
upanja, da bo kdaj bolje, in 
razmišljam samo še negativno. 
Hvala. Lep pozdrav. 
Leta še ni konec in marsikaj se 
lahko še zgodi. V jesenskem 
obdobju, se pravi sedaj, vas 
čakajo spremembe, ki so že 
dolgo časa pričakovane, pa 
jih nikakor ni bilo. Do decem-
bra se vam rešujejo uradne, 
sodniške zadeve, in kot veste, 
se drugače kot za vas ugodno 
sploh ne more rešiti. Glede 
dedovanje se končno uredi in 
lažje boste zadihali. Pomirje-
ni boste. Približno v mesecu 

marcu ali aprilu naslednje-
ga leta boste premišljevali o 
zamenjavi okolja in se odloča-
li za selitev. Moj nasvet je, da 
to tudi storite. Zdravstveno je 
strah neupravičen, je pa res, 
da ste psihično sesuti, kar se 
posledično pozna pri splo-
šnem zdravju. Operacije ne 
vidim, ne zdaj in ne kasneje. 
Vse to se uredi. V ljubezni vas 
kmalu čaka res lepo in nepo-
zabno presenečenje. Hči se 
velikokrat bori s čustvi in ne 
ve, kaj naj. Je zelo mile in než-
ne narave, na zunaj pa kaže 
drugačen obraz. Tudi njej se 
obetajo spremembe in vidim 
ji srečo v ljubezni, ki tudi osta-
ne in ni samo nekaj prehodne-
ga. Brez skrbi, ustvarila si bo 
družino. Potrebuje občutek 
varnosti in pripadnosti v ljube-
zni. Upanje je tisto, ki nikoli ne 
umre. Želim vam vse dobro.

Pod šifro Triglav jeseni ima-
mo sedem kart bralke, zani-
majo jo obeti v družini. Karte 
so Poroka, Žalost, Sovražnik, 
Obisk, Hiša, Vdovec, Nena-
dna sreča. Prvi dve karti bi 
lahko pomenili, da se bralka 
v svojem zakonu počuti žalo-
stno in utesnjeno. Po drugi 
strani pa predstavlja hčerko, 
ki je že v zakonu, in s karto 
Hiša dobimo informacijo, da 
živi na svojem domu. Tudi 
naslednji dve karti Sovraž-
nik in Obisk imata lahko 
več pomenov. Da se bralka 
počuti ujeto, zasledovano in 
nima niti malo svojega pro-
stega časa. Če pa povežemo 
s hčerko, je napoved taka, da 
ima vsekakor premalo prija-
teljev in na splošno je brez 
prave družbe svojih vrstni-
kov. Niti jih pretirano ne išče, 
kar pa ni prav. Hiša v vsakem 
primeru prinaša trdnost – ali 
v drugem odnosu ali pa v 
samem domu. Res da karta 
Vdovec vse skupaj nekako 
jesensko obarva, prinaša 
obdobje ali osamljenosti ali 
pa spet po drugi strani sta-
nje modrosti, ko se nam vse, 

kar je manj od pričakovane-
ga, zdi »brez veze« in škoda 
vašega časa. Prinaša spre-
membe in – ker je poleg kot 
zadnja karta Nenadna sreča 
– bodo spremembe, ki pri-
hajajo, zelo dobre. Nenadna 
sreča je sreča, ki ne traja zelo 
dolgo, zato je treba v tem 
času pohiteti, veliko naredi-
ti in dobro izkoristiti vsako 
minuto. Ni pomembno, ali 
se vsa ta napoved tiče bralke 
ali pa njene hčerke, v vsakem 
primeru je napoved pravilna. 
Na jesen prihaja čas dobrih 
sprememb. Na naslov tan-
ja.70@hotmail.com s pri-
pisom šola vedeževanja in 
vašo šifro lahko pišete tudi 
na Gorenjski glas, pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart, 
ali pa za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 52 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 20 dečkov in 9 deklic. Naj-
težji je bil deček s 4460 grami, najlažja pa sta bila dečka z 
2770 grami. Na Jesenicah se je rodilo 11 dečkov, tudi dvoj-
čka, in 12 deklic. Najtežjemu dečku je tehtnica pokazala 
4270 gramov, najlažjemu pa 2050 gramov.

Novorojenčki

Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in  vaše predloge 
sporočite Alenki Brun po e-pošti:  
alenka.brun@g-glas.si ali po telefonu: 
041/699 005. Presenetite,  
razveselite, dodajte piko na i  
dogodkom z objavo v Gorenjskem glasu. w
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1.  nagrada:  2 X NOČITEV V KAMPU DANICA  
Z VKLJUČENIM NAJEMOM ŠOTORA IN  
2 VSTOPNICI ZA SLAP SAVICA IN 2 SLADICI 
SAVICA V GOSTILNI DANICA

2.  nagrada: 2 X MAJICA TD BOHINJ IN 
2 VSTOPNICI ZA SLAP SAVICA TER 2 SLADICI 
SAVICA V GOSTILNI DANICA

3.  nagrada: 5 VSTOPNIC ZA SLAP SAVICA TER  
5 SLADIC SAVICA V GOSTILNI DANICA

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, 27. septembra 2017, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 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 Ble i we i so vi ce sti 4.
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Kim Kardashian (36) in Kanye West (40) 
pričakujeta tretjega otroka. Tokrat s 
pomočjo nadomestne matere, saj so 
resničnostni zvezdnici tretjo nosečnost 
iz zdravstvenih razlogov odsvetovali. Par 
naj bi pričakoval deklico. Kljub temu da 

si slavna zvezdnika lahko privoščita skoraj vse, pa je bil ta 
postopek tudi zanju drag. Okoli sedemdeset tisoč dolar-
jev sta plačala agenciji takoj, petinštirideset tisoč meseč-
no ter dodatnih pet tisoč, če bi nadomestna mati donosila 
dva otroka.

Do otroka s pomočjo nadomestne matere

Sharon Osbourne (64) je spregovorila 
o moževi aferi ali bolje rečeno aferah. 
Ozzy Osbourne jo je, kot pravi, varal kar 
s šestimi ženskami v zadnjih letih. »Ni 
bila samo frizerka Michelle Pugh, bilo jih 
je šest. Neka ruska najstnica, maserka v 

Angliji, maserka v Los Angelesu, naša kuharica,« jih je 
naštela slavna voditeljica. Pevec skupine The Black Sab-
bath je takrat priznal, da je zasvojen s spolnostjo, zaradi 
česar se sedaj zdravi.

Varal jo je s kar šestimi

Peter Dinklage (48), ki igra Tyriona 
Lannisterja v seriji Igra prestolov, je bil 
v devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
član punkovsko-rokerskega benda. Sku-
pina Whizzy je bila ustanovljena v New 
Yorku, Petru pa je kasneje uspelo zgraditi 

uspešno kariero v igralstvu. Bil je večkratni nominiranec in 
dobitnik zlatega globusa za stranskega igralca ter dvakrat-
ni dobitnik nagrade emmy. Poročen je z Erico Schmidt, s 
katero imata enega otroka, drugi pa je na poti.

Peter Dinklage je bil najprej pevec

Z oskarjam nagrajen igralec Daniel 
Day-Lewis (60) okreva po motoristični 
nesreči, v kateri si je zlomil roko. Po poro-
čanju tujih medijev je igralec na motorju 
nosil čelado, nesreča pa ni bila njegova 
krivda. Day-Lewis je junija oznanil, da se 

poslavlja od igralske kariere in da odhaja v pokoj. Njegov 
zadnji film Phantom Thread pride v ameriške kinemato-
grafe decembra.

Daniel Day-Lewis si je zlomil roko

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Jelka Verk je letos pos-
krbela, da je bil izbor 
Miss Slovenije za 
miss sveta povsem 
drugačen od prete-

klih. Dekleta so se med pri-
pravami odpravila tudi na 
Triglav, finalni večer pa je 
gostila slovenska prestolni-
ca, oder Gospodarskega raz-
stavišča. Gorenjci smo ime-
li med finalistkami kar pet 
svojih predstavnic, ki so se 
po brvi sprehodile trikrat, v 
treh modnih izhodih. Seve-
da sta največ pozornosti pri-
tegnila tisti v kopalkah in 
končni, v svečanih oblekah, 
ki so bile delo Jerneje Podbe-
všek Zhembrovskyy.

Prireditev oziroma lepot-
ni izbor je bil letos na višjem 
nivoju, kot smo vajeni. Vodi-
teljstvo so zaupali Mihi Braj-
niku in Nini Osenar, hišni 
ansambel Najlepših 6 pa je 
imel v svojih vrstah tudi pre-
poznavne glasbenike, kot je 
to saksofonist Lovro Ravbar. 
Med izhodi so okronali še 
nekaj »ekstra« lepotic; zape-
la sta tudi Sašo Gačnik ’Sva-
rogov’ in energična Nuška 
Drašček, svoje rime je pred-
stavil Zlatko. Zaplesali so 
varovanci Jerneja Šerjaka 
in videli smo delček tistega, 
s čimer odhajajo na svetov-
no plesno prvenstvo na Dan-
sko. Tokrat je Jernej pripra-
vil drugačno plesno točko: v 
ples je vključil tudi plesalce, 
ki so gibalno ovirani.

Preden pa so v soboto 
zvečer razglasili najlepše 
tri, smo dobili še najlepših 
sedem, med njimi tudi dve 
Gorenjki: 18-letno Jezerjan-
ko Laro Stenovec in leto dni 
mlajšo Majo Zupan iz Brito-
fa pri Kranju, ki je na koncu 
postala tudi najlepša Sloven-
ka, dobila pa je še lento miss 
osebnosti. Poleg še dveh 
podeljenih lent so za najbolj 
fotogenično izbrali Primor-
ko Nino Dolić, druga in prva 
spremljevalka letošnje mis 
pa sta postali Štajerki Patri-
cija Finster ter Lana Krajnc.

Zmagovalka je imela med 
publiko v dvorani dobro pod-
poro. Zanjo je navijala vsa 
njena razširjena družina 
– mama Anka in oče Mar-
jan s svojima partnerjema, 

z Dunaja je prišla Karmen 
Schaffer, prišli so prijatelji, 
fant Lovro, najboljša prijate-
ljica Ana, zakonca Šenk, ki 
ju poznamo po udejstvovan-
ju v Folklorni skupini Iskra-
emeco in z veseljem povesta, 
da Maja že sedmo leto ple-
še pri njih, pomaga pa tudi 
pri poučevanju otroške sku-
pine. Prišel pa je tudi njen 
soplesalec Edi. O tem, da so 
imeli usta do ušes in nav-
dušenja niso skrivali, ko je 
Maja prejela krono, ki naj-
prej ni želela obstati na njeni 
glavi in sta se s sedaj že biv-
šo mis Majo Taradi kar mal-
ce nasmejali ob predaji, pa 
lahko rečemo le: Gorenjska 
je tako po mnogih letih (kon-
čno) dobila najlepše dekle v 
Sloveniji.

NAJLEPŠA JE GORENJKA
V soboto so v Ljubljani izbirali najlepšo Slovenko. Prvič po zelo dolgem času so na koncu okronali 
Gorenjko. Nova mis Slovenije 2017 je tako postala Maja Zupan iz Britofa pri Kranju.

Med sedmimi superfinalistkami je bila tudi Lara Stenovec.Miha Brajnik in Nina Osenar

Krona je malce ponagajala ... Lana Krajnc, Maja Zupan in Patricija Finster 

Zmagovalka je imela med publiko lepo podporo najbližjih in prijateljev. 

Danes že lanskoletna najlepša Slovenka Maja Taradi in 
še ena slovenska lepotica, ki si je krono najlepše nadela 
pred petimi leti, Nives Orešnik. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Goveji zrezki s paradižnikom in rižem

Nedelja – kosilo: čista goveja juha z jušno zelenjavo, zrezki iz 
mletega mesa, grahov riž, zelena solata, sladoled z robidnica-
mi; večerja: narezek, solata iz gomoljaste zelene
Ponedeljek – kosilo: grahova juha, makaroni po florentinsko, 
sadna kupa z nektarinami in s skuto; večerja: sendviči s pi-
ščancem in zeljno solato, toast, jogurt
Torek – kosilo: krompirjevi svaljki z omako iz mletega mesa, 
endivija s paradižnikom v solati, lubenica; večerja: omleta s 
tunino, francoska štruca, kislo mleko
Sreda – kosilo: zajčja obara s cmočki iz drobtin, polenta, para-
dižnikova solata; večerja: prepečena polenta z ocvrto čebulo, 
pečene paprike v marinadi
Četrtek – kosilo: enolončnica iz stročjega fižola, krompirjevi 
svaljki s skuto, zeljna solata z naribanim korenjem; večerja: 
jajčna omleta po francosko, narezan osoljen paradižnik
Petek – kosilo: paradižnikov sok, skuše na žaru, okisan krom-
pir s čebulo, česnom in oljkami, breskve; večerja: kuhani sku-
tni štruklji z maslenimi drobtinicami, višnjev kompot
Sobota – kosilo: porova enolončnica s krompirjem, svinjino in 
prekajeno slanino, marmorni kolač, kompot; večerja: telečja 
jetra z jabolki, endivija v solati

Sladka polivka z robidnicami

Včasih nam je dovolj, da v sladoled vmešamo mehko sadje, 
drobne gozdne sadeže, robidnice so pa najboljše, če jih nekaj 
pesti prevremo v žlici vode in žlici sladkorja. S tem prelit vani-
ljin sladoled ali puding vas bo naravnost presenetil.

Solata iz gomoljaste zelene

Potrebujemo: 600 g gomoljaste zelene, 5 žlic olja, 30 g kisa 
ali 130 g majoneze, pol lončka kisle smetane, sol.
Zeleno olupimo in grobo naribamo. Solimo in zabelimo jo z 
omako iz olja in kisa, lahko pa jo zabelimo tudi z majonezo ali 
s kislo smetano ali pa kar z obema. Tej solati dodamo nariban 
korenček, zelo pa jo poživi tudi redkvica. Nekateri imajo raje 
kuhano zeleno: olupimo jo, narežemo na kocke in skuhamo. 
Lahko pa skuhamo kar cel gomolj in ga nato narežemo.

Makaroni po florentinsko

Potrebujemo: 320 g makaronov, sol; za omako pa 300 g mlete-
ga mešanega mesa, 80 g slanine, 50 g margarine, 60 g čebule, 
50 g gomoljaste zelene, 50 g korenja, 1,25 dl belega vina, 50 g 
paradižnikove mezge, muškat, peteršilj, parmezan, sol, poper.
Makarone skuhamo v slanem kropu, oplaknemo s toplo vodo, 
stresemo v dobro namazano nepregorno posodo in prelijemo 
z omako. Potresemo jih še s parmezanom in postavimo za 
10 minut v vročo pečico.
Omaka: Na margarini in slanini prepražimo sesekljano čebulo. 
Ko ovene, dodamo naribano zeleno, korenje, paradižnikovo 
mezgo, mleto meso in začimbe. Prepražimo, prilijemo malo 
vode in dušimo 20 minut. Na koncu prilijemo še vino in po-
novno prevremo.

Tedenski jedilnik

Mojca Logar

Poslušala sem predavanje 
dr. Vesne Vuk Godine. Gospa 
s šestimi desetletji življenja 
je univerzitetna profesorica, 
piše, predava staršem, učite-
ljem, komurkoli in zagovarja 
tradicionalno šolo, vzgojo, 
družino, družbo. Gospa je 
navzoče v dvorani navdušila, 
pretresla, nasmejala brez so-
dobnih pripomočkov. In kaj je 
povedala? Predvsem sem sliša-
la, da šola ni institucija, kjer 
naj bi se otroci imeli »fajn«, 
ampak naj delajo tisto, kar je 
prav. In kaj je prav? Kolikor 
ljudi, toliko resnic. Predvsem 
naj starši zaupajo učiteljem 
in šoli, naj dela tisto, kar bo 
otroka privedlo do rezultata. 
To naj bi bilo znanje in vešči-
ne tudi za življenje, ne le za 
izpite in ocene. Pa se nekaj v 
šoli vendarle naučijo. Najtež-
je je s starši, ki v sebi nimajo 
vgrajenega, kaj je prav in kaj je 
»fajn«, in potem ne vemo, kdo 
naj koga vzgaja. Pravi, starši 
podpisujejo peticije proti učite-
ljem, ki so prestrogi, zahtevajo 
preveč. Nihče se nikoli ne pri-
toži proti preveč popustljivim 
učiteljem. Otrokovi možgani 
so do četrtega leta in pol naj-
bolj plastični, dojemljivi za 
vzorce vedenja, ki jih ponotra-
njijo od vzgojiteljev, staršev. 
Do treh let je za otroka objekt 
nege in nežnosti, ki jo potrebu-
je, mati. Po treh letih že lahko 
upošteva norme, ki v druž-
bi in okolju veljajo. Če jih ne 
upošteva in otrok pri teh letih 
večkrat skuša prečkati norme, 
mora nastopiti moška figura, 
najbolje oče, ki bo otroku jas-
no dala vedeti, kaj je narobe, 
kaj ni prav. Nastopiti mora 

kazen in to naj izvaja moški. 
Kazen pa nikakor ni tepež. 
Do nasilja ne smemo imeti 
nobene tolerance. Določiti pa 
moramo kazen, ki je za otro-
ka neprijetna. Tak otrok bo 
pri šestih letih prišel v šolo z 
vgrajeno vestjo in ne bo imel 
nobenih težav z upošteva-
njem pravil in norm, ki veljajo 
pri pouku in drugje. Kadar 
otroci prestopajo norme, tedaj 
učitelji določamo vzgojne uk-
repe. Običajno so k izrekanju 
teh ukrepov vabljeni tudi star-
ši. Kadar smo s starši enotni, 
da je otrok prekršil norme in 
ga čaka kazen, vzgojni ukrep, 
tedaj nimamo težav. Zgodi 
pa se, da se starši ne strinja-
jo s šolo, kaj je prav in kaj ne. 
Šolski pravilniki so določeni s 
strani ministrstva in zgodi se, 
da starši menijo, da so vzgojni 
ukrepi prehudi. Straši grozijo 
z odvetniki, kažejo na usta-
vo, sistem je napačen, šola je 
kriva, učitelji so nesposobni, 
vsega je kriva država. Starši 
se hodijo pritoževat v vrtec, v 
osnovno šolo, v srednjih šolah 
je prestrogo, celo na univerze 
hodijo zagovarjat svoje odra-
sle otroke. Njihov otrok ga je 
majčkeno »pokronal«, ven-
dar to ni nič hudega. Oni bi 
sami določali kazen … Kot 
da smo na tržnici. V šoli ni 
vedno »fajn«, moramo delati 
tako, da je prav. Pogosto ne 
vemo, komu naj govorimo, kaj 
je prav, otrokom ali staršem. 
PKP je uradna kratica za iz-
raz prava kmečka pamet. Naj 
je imamo v novem šolskem 
letu vsi obilo.

Kar je prav in ne, 
kar je »fajn« Janez Logar

Končno spet šola. Odda-
hnemo si starši, ker je v času 
šole organizacija dneva pre-
cej lažja. Šola nam odlično 
strukturira dan, začenši z 
jutranjim vstajanjem in priča-
kovanimi prihodi naših otrok 
domov. Naloga staršev je, da 
jim omogočimo pogoje učenja 
in študija, same obveznosti 
otrok so pa izključno njihova 
odgovornost. Dobro je vedeti, 
da so otroci radi uspešni in da 
nimajo namena biti slabi in 
domov nositi slabih ocen. Še 
manj želijo biti problematič-
ni. Želijo biti (doma in v šoli) 
pohvaljeni, želijo pripadati vr-
stnikom, se veseliti (žurirati) 
in vse bolj se morajo zavedati, 
da bodo od šole in znanja oni 
imeli korist. Naloga staršev 
je tudi, da smo ob njih in jih 
spodbujamo k njihovi samos-
tojni poti. Istočasno pa mora-
mo večkrat zavestno dopustiti, 
da otrok pade, dobi slabo oce-
no, doživi posledice neodgo-
vornega ravnanja na lastni 
koži. To ni najlažje, je pa 
dolgoročno koristno za naše 
odraščajoče mladince.

Šola je izključno odgo-
vornost otroka. Kadar otrok 
dobi negativno oceno in pra-
vi: »Mami, imava problem,« 
ga moramo takoj popraviti: 
»Dragi sine, ti imaš problem, 
ne jaz. Tvoja šola je tvoja stvar, 
to je tvoja odgovornost. Razen 
hišnih opravil je to tvoja edina 
obveznost. Torej, kaj boš nare-
dil?« Poizkušajo, kje bi lahko 
ubrali bližnjice, celo na račun 
staršev. Želijo si pohval, in ne 
kritike. Mi kot starši moramo 
vanje neizmerno verjeti. Ot-
roci nas bodo vedno ubogali 
in nam sledili. Če jim damo 
odgovornost in jim zaupamo, 

nas ne bodo razočarali. Niko-
li pa si ne smemo dovoliti, da 
bi jih zaradi slabih ocen sra-
motili. Oni so rezultat mene, 
naju in najinega dela z njimi. 
Verjemimo in povejmo jim, 
da so geniji, in nam bodo to 
dokazali. Povejmo jim, da so 
navadne zgube – in nam bodo 
dokazali, da imamo prav. 

Starši vložimo veliko dela, 
energije in skrbi, da bodo naše 
družine dobro materialno 
preskrbljene – tudi da se bodo 
otroci lahko brezskrbno šolali 
in študirali. To delamo zato, 
ker jih imamo radi in ker jim 
želimo le najboljše. Pa vendar 
se včasih naši šolarčki, dija-
ki in študentje obnašajo, kot 
da jim kaj ni jasno: brezvolj-
nost, slabe ocene, vedenjski 
problemi doma s sorojenci ali 
z vrstniki v šoli, precej preveč 
interneta in televizije, preveč 
alkohola, celo grožnje s sa-
momorom … Takrat se mora-
mo starši zavedati, da nismo 
krivi, smo pa odgovorni, da 
ukrepamo. Ozavestimo, da so 
otroci odličen barometer dru-
žinskega vzdušja. To težko sli-
šimo, kajneda. Starši imamo 
največjo moč, da spremenimo 
razne napetosti (npr. celo sov-
raštvo med hčerko in mamo, 
bes med bratoma …), kajti 
otroci jih le (podzavestno) od-
igravajo. Trpimo pa vsi v taki 
družini. Še najbolje je, da se 
midva odločiva in jih iskreno 
vprašava: »Kva dogaja, kva 
ni OK, povejte! – in midva 
vas bova najprej brez pripomb 
poslušala. Nato se bomo pogo-
vorili, kako naprej.«

Spet šola

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

Marsikje preberem, da 
odsvetujejo uživanje go-
vedine, češ da redi in je 
nezdrava. Jaz sem ravno 
nasprotnega mnenja, saj 
je med drugim rdeče meso 
bogato s hemoglobinom, ki 
je odgovoren za prenos ki-
sika po telesu, njegovo po-
manjkanje pa se pogosto 
odraža v slabokrvnosti. Po-
leg tega je od bližnjih kme-
tov najlažje dobiti doma-
če goveje meso, ki ni polno 
umetnih hormonov in dru-
gih škodljivih substanc. 
Torej če izberemo lep, pust 
kos govedine in jo pripravi-
mo na primeren način, do-
bimo še kako zdrav in pol-
novreden obrok, ki bi se 

moral na naših jedilnikih 
znajti večkrat.

Za pripravo govejih zrez-
kov s češnjevimi paradižni-
ki potrebujemo: 600 g gove-
dine, 200 g češnjevih para-
dižnikov, 2 dl jušne osnove, 
sol in poper, 2 žlici olivnega 
olja, 1 šopek peteršilja, 1 žlič-
ko rožmarina.

Govedino narežemo na 
zrezke in jih potolčemo ter 
posolimo in popramo. V glo-
boki ponvi segrejemo olje in 
na njem z obeh strani po-
pečemo pripravljene goveje 
zrezke. Dodamo češnjev pa-
radižnik in zalijemo z juš-
no osnovo. Pokrijemo in ku-
hamo 45 minut, oz. dokler 
meso ne postane mehko. 

Potresemo z nasekljanim 
peteršiljem in rožmarinom, 
pomešamo in kuhamo še 10 
minut.

Nasvet: Del jušne osnove 
lahko zamenjamo s kuha-
nim vinom. Če nimamo na 
voljo češnjevega paradižni-
ka, uporabimo klasičen pa-
radižnik, v zimskem času 
pa lahko tudi paradižniko-
ve pelate.

Za pripravo rizi bizi riža 
potrebujemo: 1 skodelico 
riža, 2 skodelici vode, 1 žličko 
soli, 1 korenje, pol skodelice 
kuhanega graha (lahko upo-
rabimo tudi vložen grah), 2 
žlici olja, 1 šopek peteršilja.

Korenje narežemo na 
manjše koščke. V posodi na 

olju prepražimo korenje in 
dodamo riž. Pražimo toliko 
časa, da riž postekleni. Po-
solimo in zalijemo z vodo. 
Kuhamo toliko časa, kot piše 
na embalaži proizvajalca 

riža. Kuhanemu rižu in ko-
renju primešamo grah in 
nasekljan peteršilj. Preme-
šamo in postrežemo.

Nasvet: za to jed je najbolj 
primeren dolgozrnat riž.

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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sudoku_LAZJI_17_73
NALOGA

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

3 1 3 7
7 8 5

4 2 8 3
5 3 9 1 6

sudoku_LAZJI_17_73

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_73
NALOGA

1 5 8
5 6 3 4 9 2

7 4 3
6 2 7

9 1
8 3 2

5 8
9 8 5 6 2 1
6 1 3

sudoku_TEŽJI_17_73

REŠITEV

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

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavila: P. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEŽJI_17_73
NALOGA

158
563492

743
627

91
832

58
985621
613

sudoku_TEŽJI_17_73

REŠITEV

149652378
563187492
827493165
396825714
752941836
418736259
231568947
985374621
674219583

sudoku_LAZJI_17_73
NALOGA

793824
1475
867
2751
5649

3137
785

4283
53916

sudoku_LAZJI_17_73

REŠITEV

793851624
614392785
285467913
826975341
157634298
349128576
961783452
472516839
538249167

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 13. 9.
20.10 TISTO
17.50 CARRIE PILBY
18.00 KRIJ MI HRBET
16.00, 17.40 TRD OREH 2, sinhro.
21.20 BARRY SEAL: TIHOTAPEC
16.10, 19.40 
PARIZ LAHKO POČAKA
21.00 DUNKIRK
19.20 JAZ, BARABA 3
16.20 JAZ, BARABA 3, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 13. 9.
20.00 SPET DOMA
15.30, 18.10, 20.20 TISTO
16.40, 20.50 KRIJ MI HRBET
16.20, 18.20 TRD OREH 2, sinhro.
21.00 BARRY SEAL: TIHOTAPEC
20.00 VOZNIK

18.50 ANNABELLE: STVARJENJE
16.00, 18.00 JAZ, BARABA 3, sinhro.
17.00 JAZ, BARABA 3, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 13. 9.
20.00 LADY MACBETH

Četrtek, 14. 9.
20.00 LADY MACBETH

Petek, 15. 9.
18.00 ATOMSKA BLONDINKA
20.15 LOGANOVI SREČNEŽI

Sobota, 16. 9.
16.00 SOVA IN MIŠKA
18.00 KOŠARKAR NAJ BO
20.00 ATOMSKA BLONDINKA

Nedelja, 17. 9.
16.00 SOVA IN MIŠKA
18.00 KOŠARKAR NAJ BO
20.00 LOGANOVI SREČNEŽI

KINO SPORED

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

desetdnevna vremenska napoved

Torek
12. 9. 

12/15 °C

Nedelja 
17. 9.

6/16 °C

Sreda 
13. 9. 

Četrtek
14. 9. 

Petek
15. 9. 

Sobota
16. 9.

10/20 °C 9/21 °C 8/15 °C 7/14 °C

Ponedeljek 
18. 9.

Torek
19. 9.

Sreda
20. 9.

Četrtek
21. 9.

6/17 °C 10/17 °C 10/19 °C 10/20 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

12. 9. tor. Gvido 6.36 19.19

13. 9. sre. Filip 6.38 19.17

14. 9. čet. Rasto 6.39 19.15

15. 9. pet. Nikodem  6.40 19.13

16. 9. sob.  Ljudmila 6.41 19.11

17. 9. ned. Frančiška 6.43 19.09

18. 9. pon.  Irena   6.44 19.07

Marjana Ahačič

Kamna Gorica – V soboto so 
v Kamni Gorici pripravili še 
sklepni del letošnjih Langu-
sovih dni. Prireditev, načr-
tovano za trg pod vaško lipo, 
so sicer prestavili v kulturi 
dom, a so se je kljub slabe-
mu vremenu udeležili šte-
vilni krajani, ki so uživali v 
pesmih domačega Mešane-
ga pevskega zbora Lipnica in 
gostujočih zborov: vokalne 
skupine Lip Bled, skupine 
Viharnik iz Kranja in Kosta-
narjev s Trstenika. Languso-
ve dneve so letos organizira-
li že sedemnajstič zapored, 
druženje zborov pa sedmič. 

Letošnja slovesnost je bila 
posvečena zaključku tri leta 
trajajoče obnove Languso-
ve kapelice; kapelico oziro-
ma Langusovo znamenje 
je poslikal slikar in freskant 
Matevž Langus in stoji pred 
njegovo rojstno hišo v Kam-
ni Gorici. Nastala je med leti 
1821 in 1855, poslikave na ka-
pelici pa prikazujejo različne 
prizore iz Kristusovega živ-
ljenja in po njem. Sredstva za 

17 tisoč evrov vredno obnovo, 
za katero so si domačini že 
dolgo prizadevali, je zagoto-
vila Občina Radovljica, kon-
servatorsko-restavratorska 
dela je izvedel Restavratorski 
center Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije.

Krajani so se ob tej prilož-
nosti zahvalili tudi Kaji Be-
ton, ki je skupaj s Sašo Flor-
jančič, kustosinjo Kovaške-
ga muzeja v Kropi, avtorica 
novega kulturno-turistične-
ga vodnika po Kamni Gorici 

in Kropi. Vodnik so izdali 
Muzeji radovljiške občine, 
založili in pripravili pa so ga 
v sodelovanju s Kulturno-tu-
rističnim društvom Kamna 
Gorica. Za Kamno Gorico 
je to prvi kulturno-turistični 
vodnik, Kropa pa je svojega 
prvega dobila leta 2000, na-
pisan je v slovenskem in an-
gleškem jeziku.

Predsednik sveta KS Du-
šan Beton je na slovesnosti 
poudaril najpomembnejše 
pridobitve v letošnjem letu: 

to so obnovljena Languso-
va kapelica, nov gasilski av-
tomobil za domače gasil-
sko društvo ter defibrilator, 
ki ga imajo zdaj tudi v Kam-
ni Gorici. Na slovesnosti je 
tudi izročil krajevno prizna-
nje dolgoletnemu športniku 
in športnemu delavcu An-
dreju Potočniku, župan Ci-
ril Globočnik pa je krajanom 
predstavil pol milijona evrov 
vreden projekt izgradnje ko-
munalne infrastrukture, ki 
se bo začel že to jesen.

Zaključili obnovo kapelice
Letošnji Langusovi dnevi, kulturno-športna prireditev, ki jo že sedemnajst let v spomin na rojstvo 
znamenitega rojaka prirejajo v Kamni Gorici, so bili posvečeni slovesnemu zaključku obnove Langusove 
kapelice.

Na zaključni prireditvi letošnjih Langusovih dni se je predstavil domači Mešani pevski zbor 
Lipnica.

Urša Peternel

Jesenice – Prvo septembrsko 
nedeljo je pri Koči na Goli-
ci potekal tradicionalni Dan 
Jeseničanov. Kljub slabe-
mu vremenu se ga je udele-
žilo okrog trideset najvztraj-
nejših planincev. Na sreča-
nju so se spomnili na nek-
danje planinske zanesenja-
ke na čelu z Janezom Ko-
šnikom, ki ima veliko za-
slug, da Koča na Golici od 
leta 1984 stoji na čudoviti 
razgledni točki v Karavan-
kah. Predsednik Planinske-
ga društva Jesenice Vlado 
Hlede je v pozdravnih bese-
dah poudaril pomen planin-
stva na Golici. Srečanjem 
želijo dati tudi več vsebine 

ter obiskovalcem pripraviti 
še veselo druženje ob glas-
bi. Lani je ob čudovitem vre-
menu uživalo več kot tisoč 

planincev ob zvokih ansam-
bla Saše Avsenika. Letos so 
glasbeni del zaradi slabe 
vremenske napovedi morali 

odpovedati. So pa znotraj 
društva ustanovili zgodo-
vinski odsek, ki bo skrbel za 
zbiranje različnega doku-
mentarnega gradiva o tem 
delu Karavank in drugih po-
gorjih, kjer se odvijajo de-
javnosti jeseniških planin-
cev. Na ogled je bila tudi pri-
ložnostna razstava o zgodo-
vini planinstva na Golici. 

Dan Jeseničanov na Golici
V Koči na Golici so ustanovili zgodovinski odsek Planinskega društva Jesenice.

Planinci pri Koči na Golici / Foto: Janko Rabič

Kamnik – Planinska zveza Slovenije v soboto, 16. septembra, 
organizira dneve odprtih vrat z ogledom dobrih praks energet-
sko in okoljsko učinkovitih planinskih koč. Ta dan bodo svoje 
naložbe predstavili v Domu na Menini planini, Domžalskem 
domu na Mali planini in v Koči na Planini pri Jezeru. Vodene 
predstavitve okoljsko-energetskih naložb v omenjenih kočah 
bodo ob 11. in 15. uri. Na dogodku bodo potekale tudi predsta-
vitve energetskega svetovalca in strokovnjakov na področju 
sistemov čiščenja in priprave pitne vode ter na področju či-
ščenja odpadne vode, ki bodo namenjene lastnikom in upra-
viteljem vseh vrst objektov kot tudi lastnikom stanovanjskih 
hiš. Z dnevom odprtih vrat želijo na Planinski zvezi Slovenije 
izboljšati razumevanje in ozaveščenost o možnostih izboljšav 
objektov in njihovega vpliva na kakovost okolja.

Dan odprtih vrat eko planinskih koč
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POČITNICE V OREBIĆU
Vabimo vas na jesenske počitnice v Amines Grand Azur hotel 
4* v Orebiću, na polotoku Pelješac.  Z avtobusom boste poto-
vali do hotela in nazaj, bivali 5 noči v lepem hotelu 4*, tik ob 
morju, v objemu borovega gozda, po sistemu vse vključeno 
(lahki all inclusive). Lahko se boste sončili, kopali, se sprehajali 
ali se za doplačilo odpravili na lepe izlete po polotoku Pelješac, 
na Korčulo ali v Dubrovnik. Pohitite s prijavo. 

Termin: od 21. do 26. septembra 2017
Cena: 360 EUR na osebo

Cena vključuje:  avtobusni prevoz z udobnim turističnim avtobusom, bivanje v le-
pem Aminess Grand Azur hotelu Orebić s štirimi zvezdicami – lahki all inclusive (vse 
vključeno) po programu: samopostrežni zajtrki, kosila in večerje s pijačo (točeno belo 
in rdeče vino, pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda pri kosilu in večerji), stroške 
vodenja in organizacije potovanja ter DDV.
Popust: otrok do 14. leta v sobi z 2 odraslima – 40 EUR popusta, otrok do 14. leta v sobi 
z 1 odraslim – 25 EUR popusta. Doplačila ob prijavi: za sobo s pogledom na morje – 20 
EUR, za enoposteljno sobo – 40 EUR. Doplačilo vodnikom na poti: za dodatne izlete.

          POČITNICE // OREBIĆ / OD 21. DO 26. SEPTEMBRA 2017

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

18 90
EUR

140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

za 
srce
afrike

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma 
Slovenije, A1, Telemacha, Izimobila in T2. 

s poslanim  SMS s ključno besedo  

AFRIKA5 na 1919  

boste prispevali  5 EUR

B
R

EZ
P

LA
Č

N
A

 O
B

JA
V

A

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – SEPTEMBER 2017
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se 

pridružite družini krvodajalcev in se udeležite ene od 
SEPTEMBERSKIH terenskih  krvodajalskih akcij, ki bosta v:

PONEDELJEK, 18. SEPTEMBRA 2017,
V DOMU KRAJANOV KOKRICA, CESTA NA BRDO 30 in

TOREK, 26. SEPTEMBRA 2017, 
V OSNOVNI ŠOLI DAVORINA JENKA CERKLJE – ŠPORTNA 

DVORANA, KRVAVŠKA CESTA 2, CERKLJE.
Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Hrušica – Na Hrušici so pred nedavnim pripravili prireditev 
z dobrodelno noto Šport za vse, katere namen je bil predsta-
viti šport invalidov, odpreti novo večnamensko igrišče in 
predstaviti domačega paraolimpijskega junaka Jerneja Sliv-
nika, ki prihodnje leto odhaja na paraolimpijske igre v juž-
nokorejskem Pjeongčangu. Večnamensko igrišče na domači 
Hrušici je odprl zvezdnik NHL Anže Kopitar, ki je s svojimi 
dobrodelnimi golfskimi turnirji prispeval večji delež sredstev 
za ureditev omenjenega igrišča. Preostala sredstva je zbralo 
Športno kulturno društvo Hrušica, z odkupom zemljišča pa 
je delež prispevala tudi Občina Jesenice. Prireditev je imela 
tudi dobrodelno noto, saj so zbirali prostovoljne prispevke za 
pomoč pri paraolimpijskih pripravah Jerneja Slivnika. Uspelo 
jim je zbrati 1141,50 evra.

Odprli igrišče in zbirali za paraolimpijca

Večnamensko igrišče je odprl zvezdnik NHL Anže Kopitar.

Samo Lesjak

Kranj – Avtorica trenutno 
zaključuje študij slikarstva, 
študira pa tudi kompozicijo 
in glasbeno teorijo ter džez 
violino v Celovcu. Ob študi-
ju dela kot slikarka, učiteljica 
violine, klavirja in glasbene 
teorije ter kot multiinštru-
mentalistka in aranžerka v 
raznih glasbenih zasedbah. 
Barvice in čopiči jo sprem-
ljajo že od malega, zanima-
jo jo portreti, ta stara, ved-
no aktualna veja slikarstva. 
Svoj ustvarjalni izraz razi-
skuje v risarskih tehnikah 
– oglju, grafitu, pastelih in 
tudi v akrilnih in oljnih bar-
vah. Poleg slikarstva in glas-
be je v njeno življenje v zad-
njem času zašla tudi poezi-
ja. Načrtuje izdajo literarne-
ga prvenca, romana v verzih 
z naslovom Kardiogram, ki 
ga dialoško soustvarja s celj-
skim pesnikom in igralcem 
Kristianom Koželjem, ki je 
z izvrstno igralsko točko od-
prtju razstave dal dodano 

vrednost. Roman bo opre-
mljen z avtorskimi ilustra-
cijami, večinoma v tehniki 
tuša in akvarela.

Portreti, ki so na ogled v 
avli Gorenjskega glasa, go-
vorijo vsak svojo zgodbo. Kot 
pravi Nina Pečar, so njeni 

portretiranci raznovrstni 
ljudje, tako po letih kot po 
karakterju. Vsak portret zato 
zahteva svoj pristop, kom-
pozicijo, osvetlitev in moti-
vacijo. »Včasih se slika izri-
še kar sama, spet drugič za 
vsak korak naprej zdrsnem 

dva nazaj. Vse bolj se mi doz-
deva, da je vsaka slika v ena-
ki meri odsev mene in por-
tretiranca«, je še dejala avto-
rica, ki v bližnji prihodnosti 
načrtuje skok v nadrealizem 
– še en dokaz njene vsestran-
ske ustvarjalnosti.

Odsevi ustvarjalne Nine Pečar
V avli Gorenjskega glasa je do konca septembra na ogled slikarska razstava vsestranske  
ustvarjalke Nine Pečar.

Avtorica razstave Nina Pečar ter pesnik in igralec Kristian Koželj, ki je obogatil odprtje 
razstave v avli Gorenjskega glasa. / Foto: Samo Lesjak

Čirče – Pred dnevi je v uredništvo Gorenjskega glasa mega 
paradižnik prinesel tudi Vojko Renko iz Čirč. Dober kilogram 
je pokazala tehtnica. „Imeli smo tudi še dva dekagrama težje-
ga, a ni bil tako lep na pogled, kot je ta,“ je v duhovitem tonu 
dejal Vojko. Za vrt ob domači hiši od nekdaj skrbi njegova 
mama Ana in paradižnik je le ena od vrtnin, ki so letos res 
dobro obrodile. Mogoče je skrivnost za tako velike paradižnike 
tudi v tem, da gospa Ana semena pridela doma. Vzame jih iz 
zrelih paradižnikov, jih posuši in pomladi posadi. Paradižnik 
z njihovega vrta gre najraje v solato, uporabljajo ga tudi za 
omako oziroma iz njega naredijo mezgo. No, povprečni jedci 
smo ga za kosilo imeli kar dvakrat, in letos še ni bilo boljšega.

Dvakrat za kosilo
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Delavec v proizvodnji kompozitov – laminer m/ž (Lesce) 
Zaposlimo laminerja za delo v proizvodnji kompozitnih izdelkov. Zaposlitev za do-
ločen čas z možnostjo podaljšanja. Poskusna doba je 1 mesec. Plačilo je redno z 
možnostjo kasnejšega povišanja. BSS, d. o. o., Alpska cesta 43h, 4248 Lesce. Prijave 
zbiramo do 23. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com

Vodilni razvojni inženir za področje vgrajene programske opreme m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje veščine in kompetence: zaključena visokošolska izo-
brazba naravoslovne smeri (raven VII), pet let delovnih izkušenj na enakem ali po-
dobnem delovnem mestu, znanje angleškega jezika (pisno in ustno), dodatno zna-
nje nemškega jezika je prednost ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 19. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com

Samostojni razvojni inženir za področje vgrajene programske opreme m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje veščine in kompetence: zaključena visokošolska iz-
obrazba naravoslovne smeri (raven VII), dve leti delovnih izkušenj na enakem ali 
podobnem delovnem mestu, znanje angleškega jezika (pisno in ustno), dodatno 
znanje nemškega jezika je prednost, analitičnost in sistematičnost ... Iskraemeco, 
d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 9. 2017. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com

Strokovnjak za izvedbo odobritev m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje veščine in kompetence: zaključena višješolska izobraz-
ba naravoslovne ali družboslovne smeri, eno leto delovnih izkušenj na podobnem 
delovnem mestu, aktivno znanje angleškega jezika (pisno in +ustno), znanje nem-
škega jezika je prednost, sposobnost prilagajanja hitrim spremembam ... Iskrae-
meco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 9. 2017. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com

Skladiščnik surovin m/ž (Kranj) 
Opis del: sprejem, skladiščenje, priprava in izdaja surovin in embalaže za peko-
vsko proizvodnjo, prevzem in oddaja zamrznjenih izdelkov, naročanje surovin in 
skrb za zaloge, izvajanje inventur, vodenje skladiščne evidence. Don Don, d. o. o.,  
Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 30. 9. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com

Vodja prodaje m/ž (Kranj) 
Kako se tvoje osebnostne lastnosti skladajo s profilom uspešnega prodajnika? Ne-
kaj kandidatk oz. kandidatov bomo povabili na osebni razgovor in značajske teste. 
Najboljši bo dobil ponudbo za delo kot VODJA PRODAJE na področju avtomobilske 
industrije v podjetju LOTRIČ Certificiranje v Kranju. LOTRIČ Metrology, d. o. o., Selca 
163, 4227 Selca. Prijave zbiramo do 18. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ključavničar – z možnostjo priučitve m/ž (Kranj) 
Opis dela: mehanična in ključavničarska dela, delo s pnevmatskimi in hidravlični-
mi elementi, nezahtevno varjenje, sodelovanje pri postavitvah in selitvah industrij-
ske opreme. ISKRA AMS, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 10. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com

Višji skladiščnik m/ž (Brnik) 
Prevzemanje, skladiščenje in izdajanje blaga, vodenje skladiščnih evidenc, opra-
vljanje inventur, urejanje delovnega okolja, kontrola gibanja nezaposlenih po skla-
dišču ... Fraport Slovenija, d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik-Aerodrom. Prijave 
zbiramo do 20. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com

Gasilec m/ž (Brnik) 
Naloge na delovnem mestu vsebujejo: reševanje potnikov, posadk in material-
nih dobrin v požarih ali nesrečah, gašenje požarov, izvajanje ukrepov preventiv-
nega požarnega varstva, organiziranje in izvajanje vzdrževanja gasilnikov, redni 
pregledi in nadzor nad delovanjem hidrantnega omrežja, polnjenje posod pod 
pritiskom, stalno strokovno in telesno usposabljanje za gasilsko-reševalna dela ... 
Fraport Slovenija, d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik-Aerodrom. Prijave zbiramo 
do 20. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com

Monter merilne opreme m/ž (Žeje pri Komendi) 
Naša pričakovanja so: izobrazba V. stopnje strojne, mehatronične, elektro ali dru-
ge tehnične smeri; lahko tudi IV. stopnja tehnične smeri, vozniški izpit kategorije B, 
področne delovne izkušnje niso pogoj, so pa zaželene, odlično znanje slovenskega 
jezika ... Enerkon, d. o. o., Žeje pri Komendi 107, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 
25. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com

Prevzemnik blaga m/ž (Kranj) 
Vaš profil: vsaj osnovnošolska izobrazba, organiziranost, natančnost, veselje do 
timskega dela, računalniška pismenost, zaželene izkušnje s podobnega področja, 
zaželen izpit za vožnjo viličarja. OBI, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 14. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com

Vzdrževalec m/ž (Škofja Loka) 
Glavne delovne naloge: opravljanje vzdrževalnih del na napravah in obdeloval-
nih strojih, skrb za preventivno vzdrževanje in nemoteno obratovanje določenega 
dela naprav ali skupine obdelovalnih strojev, sodelovanje pri izdelavi predlogov za 
preventivno redno in remontno vzdrževanje, organizacija in izvajanje dela v sku-
pini. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 9. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com

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

MojeDelo.com

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Kravji bal ter praznik sira in vina
Bohinj, Bohinjska Bistrica – Turistično društvo Bohinj na 
prireditvenem prostoru pod Pršivcem v Ukancu pripravlja 
najstarejšo prireditev, ki je bila do petdesetih let prejšnjega 
stoletja predvsem praznik za domačine, ki so se skupaj s 
planšarji in gostinci veselili ob koncu turistične in pašne se-
zone. Jubilejni 60. Kravji bal v Bohinju bo v nedeljo, 17. sep-
tembra, od 10. ure dalje, dan prej, v soboto, 16. septembra, 
od 12. do 19. ure pa vabljeni na 4. Praznik sira in vina v dvo-
rano Danica v Bohinjski Bistrici. 

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Zgornja Bela, Šenčur – V Medgeneracijskem 
centru Kranj se bodo odvijale naslednje brezplačne aktivno-
sti: danes, v torek, 12. septembra, bo ob 17. uri vesela urica 
za vse, ki si želijo konverzacijo v nemščini na sproščen in 
neformalen način; jutri, v sredo, 13. septembra, bo ob 18.30 
Sreda za moške: Moški, ženska, ego in partnerski odnos; v 
četrtek, 14. septembra, bo ob 17. uri delavnica Kako obvladati 
finance. Jutri, v sredo, 13. septembra, bo ob 9. uri v sejni sobi 
Občine Cerklje potekala umovadba za starejše; v četrtek, 14. 
septembra, bo ob 9. uri delavnica Povejmo si (TIC Cerklje, 
1. nadstropje, muzejska soba); ob 19. uri delavnica Somatski 
gibi v Domu krajanov na Zgornji Beli (dvorana); ob 9. uri ra-
čunalniška prva pomoč (Dom krajanov Šenčur, sejna soba). 
Za prijavo na brezplačne dogodke se prijavite po tel. 041 724 
134 ali pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Pogovor s Francijem Petkom
Radovljica – Kulturno društvo Sotočje in Župnija Radovljica 
vabita v petek, 15. septembra, ob 18.30 v Slomškovo dvorano 
radovljiškega župnišča na pogovor z olimpijcem in svetov-
nim prvakom v smučarskih skokih dr. Francijem Petkom. Z 
njim se bo pogovarjal dr. Avgust Mencinger.

Projekcija filma 8 krogov in pol
Tržič – V četrtek, 14. septembra, ob 20. uri vabljeni v Kultur-
ni center Tržič na projekcijo filma 8 krogov in pol. Film je kot 

magistrski projekt Gregorja Kresala nastal na filmski akade-
miji slovitega hollywoodskega režiserja Davida Lyncha. Pro-
jekciji bo sledil dokumentarni film iz zakulisja o nastajanju 
Osmih krogov in pol ter pogovor z avtorjem.

Pohod ob Rapalski meji in prireditev
Žiri – V počastitev 70. obletnice dneva vrnitve Primorske k 
matični domovini Sloveniji vabijo v nedeljo, 17. septembra, 
na vseslovenski Pohod ob Rapalski meji in spominsko pri-
reditev. Voden pohod s planinskimi vodiči bo organiziran iz 
štirih smeri: Žiri, ob 9. uri izpred Zadružnega doma; Sovo-
denj, ob 9.30 izpred Zadružnega doma; Spodnja Idrija, 8.15 
izpred avtobusne postaje; Ledine, 10.30 izpred domačije pr' 
Jureč. Vsi naj bi prišli na vrh Mrzlega vrha do 11.30, kjer bo 
ob 12. uri kulturni program, ki ga bodo oblikovali MoPZ Al-
pina Žiri, Pihalni orkester Alpina Žiri, dramski igralci, pev-
ke Grabljice ter slavnostni govornik dr. Uroš Lipušček. Po 
programu bo sledilo družabno srečanje vseh pohodnikov in 
obiskovalcev prireditve. Poskrbljeno bo tudi za varen spust v 
dolino ob spremstvu vodičev. Info.: rok.z.klemencic@gmail.
com; 031 532 798.

IZLETI
Pohod društva diabetikov
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje aktivne člane in 
pohodnike na pohod v soboto, 16. septembra, po prijetni je-
zerski naravi. Ogled nekaj zanimivosti ter zaključek z druže-
njem bo ob dobrem toplem obroku. Zbirno mesto bo pred 
Ljudsko univerzo v Kranju ob 8.15, nato se boste z avtomo-
bili odpeljali na Jezersko. Prijave do četrtka, 14. septembra, 
zbira Ivan, tel.: 031/485 490. Pohod bo v vsakem vremenu, 
priporočajo primerno pohodno opremo.

S kolesom v Dovžanovo sotesko
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 14. sep-
tembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Križe–Tr-
žič–Dovžanova soteska–Duplje–Naklo. Zbor ob 9. uri pred 
Domom upokojencev Naklo.

PREDAVANJA

Premagaj strah in stres
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v danes, v torek, 12. septembra, ob 16. uri na 
brezplačno predavanje z naslovom Premagaj strah in stres 
ter osvobodi svoj potencial. Predavanje bo vodil Andrej Pe-
šec. Jutri, v sredo, 13. septembra, ob 16. uri bo brezplačna 
delavnica Energijsko čiščenje in predstavitev, ki jo bo vodil 
Gregor Šikman, intuitivni zdravilec, atlasolog in učitelj metod 
samopomoči. Ob 18. uri pa bo nadaljeval s pregledi in kontro-

le atlasa. Predavanje in delavnica bosta potekala v prostorih 
Humane na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu).

OBVESTILA
Krvodajalski akciji
Kranj, Cerklje – Območno združenje Rdečega križa Kranj or-
ganizira terenski krvodajalski akciji, ki bosta v ponedeljek, 
18. septembra, v Domu krajanov Kokrica, Cesta na Brdo 30, 
in v torek, 26. septembra, v Osnovni šoli Davorina Jenka 
Cerklje – športna dvorana, Krvavška cesta 2, Cerklje. Odvze-
mi krvi bodo v času od 7. do 13. ure.

Meritve krvnega tlaka
Cerklje – Krajevni organizaciji Rdečega križa Cerklje in Zalog 
ter Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabijo občane na 
preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola 
v krvi in meritve kostne gostote z ultrazvokom (na peti). 
Meritve bodo v prostorih občine v Cerkljah v soboto, 16. 
septembra, od 7. do 11. ure. Da bodo meritve potekale brez 
čakanja, se prijavite po telefonu 04 25 22 436 ali po e-pošti 
rkcerklje1@gmail.com.

Druženje starejših
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje obvešča svoje člane, 
da se bo s ponedeljkom, 18. septembra, začela nova sezona 
druženja starejših in invalidnih oseb v mali sejni sobi na Ob-
čini Cerklje, ki bo potekalo vsak ponedeljek ob 10. uri.

Delavnica slikanja z usti
Radovljica – V Čebelarskem muzeju v Radovljici je na ogled 
razstava Čebelice avtorice Nevenke Gorjanc, umetnice, ki 
slika z usti. V petek, 15. septembra, bodo v sodelovanju z 
Založbo umetnikov, ki slikajo z usti ali nogami, organizirali 
delavnico slikanja z usti in nogami pred Radovljiško grašči-
no. Vabijo vse, ki želijo doživeti to enkratno izkušnjo, da se 
pridružite. Delavnica je brezplačna in bo potekala med 11. 
in 14. uro.

Vabilo k vpisu
Jesenice – Oktobra se v Občinski knjižnici na Jesenicah zač-
nejo nemške in angleške urice za osnovnošolce. V mesecu 
septembru vabijo k prijavi. Lahko se prijavite osebno ali po 
telefonu 04 58 34 201.

RAZSTAVE

Kamen iz vode – voda v kamen
Kranj – Danes, v torek, 12. septembra, v Mestni knjižnici 
Kranj pripravljajo niz dogodkov letošnjega domoznanskega 
septembra v gorenjskih splošnih knjižnicah. Od torka pa do 
konca septembra bodo v prvem in drugem nadstropju knji-
žnice razstavili gradivo, ki opozarja na to, da je voda ljudi 
navdihovala že od mitoloških časov. Ob 18. uri vabijo na od-
prtje razstave kamnin in fotografij pleistocenskega konglo-
merata ali labore in lehnjaka v povezavi z vodo ter naravno 
in kulturno dediščino v Kranju in okolici. Razstavo Kamen 
iz vode – voda v kamen bo spremilo predavanje, tako da se 
bo ob 18.30 dogajanje iz pritličja knjižnice preselilo v dvora-
no, kjer bo avtorica razstave Tadeja Šubic z Zavoda RS za 
varstvo narave, OE Kranj, predstavila nastanek in uporabo 
razstavljenih kamnin pa tudi kamninske posebnosti sotesk 
Kokre in Zarice.

Spokoj časa
Tržič – Tržiški muzej vabi na odprtje slikarske razstave Bo-
štjana Močnika z naslovom Spokoj časa, ki bo v četrtek, 14. 
septembra, ob 18. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič. Boštjan 
Močnik, ljubiteljski slikar iz Tržiča, se v tržiški galeriji prvič 
predstavlja s samostojno razstavo z izborom del, ki so nas-
tala v zadnjih obdobjih ustvarjanja. Razstava bo na ogled do 
30. oktobra.  

KONCERTI
Koncert Luke Debevca Mayerja
Radovljica – Turizem in Kultura Radovljica in Kulturno dru-
štvo Sotočje Radovljica vabita na koncert enega najboljših 
basbaritonistov Južne Amerike, argentinskega Slovenca 
Luke Debevca Mayerja. Koncert bo v Baročni dvorani rado-
vljiške Graščine v četrtek, 14. septembra, ob 19. uri.



STROJI IN ORODJA
PRODAM

STAR šivalni stroj Alfa, stoječ, 
pogrezljiv, tel.: 04/25-21-728 17002997

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SMREKOVE plohe, tel.: 041/361-
100 17002990

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9-11 
m (tudi neobeljene), 031/33-99-28, 
pisarna 02/61-31-583; SES d.o.o., 
Opekarska ul. 22, Maribor 
 17002858

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 17002739

SUHA mešana drva povezana v balo 
po 1 m3, cena 38 EUR, okolica 
Preddvora, tel.: 030/931-658 
 17002969

UGODNO prodam lesne brikete in pe-
lete za kurjavo, tel.: 040/887-425  
 17002931

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

KOMBINIRAN hladilnik, tel.: 040/549-
231 17002989

VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNO garnituro, klopi z naslonjalom, 
2 m, tel.: 051/649-793 17002983

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

KOTALKE št. 39, cena po dogovoru, 
tel.: 040/232-490 17002992

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 17003000

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PODARIM

SKORAJ novo zimsko jakno in plašč, 
št. 50, tel.: 04/25-21-728 
 17002996

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ČELNO kosilnico Sip 275, tel.: 
031/378-922 
 17002976

MLIN in prešo za sadje, tel.: 031/285-
334  
 17003004

MOLZNI stroj na vrč Westfalia, dobro 
ohranjen, tel.: 031/237-312 
 17002978

PUHALNIK Bider z motorjem in 8 cevi 
ter 3 krivinje, cena 800 EUR, tel.: 
041/673-733 
 17002970

SAMONAKLADALKO Sip 25/6, tel.: 
041/643-949 
 17002896

KUPIM

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

TRAKTOR, lahko v kompletu z vsemi 
priključki, tel.: 041/872-029 
 17002925

PRIDELKI
PRODAM

HLEVSKI gnoj, novo mini motorno 
žago, meč 25 cm in novo zračno pu-
ško, tel.: 041/364-504 
 17003001

MESO mladega bika in jedilni krom-
pir, pridelan na majhni kmetiji, tel.: 
041/242-375 
 17002995

VINO  cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 
 17002974

KUPIM

DOMAČA jabolka, lahko tudi manjšo 
količino, tel.: 051/787-472 
 17003003

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

3 TEDNE starega bikca simentalca, 
tel.: 041/386-924 
 17002986

BIKCA RH rjavi, star 20 dni, tel.: 
041/396-384 
 17002998

ČB telice, breje 6 mesecev, tel.: 
041/942-015 
 17002972

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
031/378-922 
 17002975

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

KRAVO s teletom, tretje tele, pašna, 
tel.: 041/694-663 
 17002982

PIŠČANCE bele, za zakol, tel.: 
041/281-919 17002971

PRAŠIČE, od 30 do 120 kg, za nadalj-
njo rejo, domača reja, tel.: 041/294-
244  
 17002994

TELIČKO križanko BBP + LS, staro 10 
dni, tel.: 031/417-221  
 17002981

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 10 dni, 
mesne pasme, tel.: 04/51-26-540, 
051/244-138 
 17002984

TELIČKO ciko, že odstavljeno, tel.: 
040/824-141 
 17002980

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678  
 17003002

OSTALO
PRODAM

LESENE gajbice za krompir ali jabolka, 
tel.: 041/912-088 17002993

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO natakarico za delo v 
strežbi, nedelje prosto. Gostilna pri 
Slavki, Viktor Marinšek s.p., Podbrezje 
36, Naklo, tel.: 041/740-691  
 17002961

IŠČEM

IŠČEM DELO - čiščenje, likanje, 
varstvo otrok, nega starejših, tel.: 
070/242-195 
 17002999

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17002482

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, 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 
 17002743

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

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 17002973

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

VSA gradbena dela, adaptacije, fasa-
de, notr. ometi. Sopaj Agim, s.p., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/589-597  
 17002882

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov... 
Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 
 17002837

RAZNO
PRODAM

DRSNA vrata, primerna za konjske 
bokse, dim. 220 x 130 cm, tel.: 
031/307-120 17002979
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OSMRTNICA

Tiho je odšla od nas naša draga mama

Marija Zupanc
roj. 1928

Na zadnjo pot jo bomo pospremili v petek, 15. septembra 2017,  
ob 17. uri s kranjskega pokopališča. Žara bo na dan pogreba od  
11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Slavko, Cvetka, Darko z družinami

ZAHVALA

V petek, 8. septembra 2017, smo na pokopališču v Goričah  
po s premili na zadnjo pot k ženi Jožici 

Stanislava Drakslerja
z Golnika

Hvala vsem dolgoletnim prijateljem in še posebej tistim, ki ste 
mu zadnjih deset let delali družbo, ga obiskovali ali na sprehodih 
z njim spregovorili nekaj toplih besed, ki so mu veliko pomenile. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in mu kakorkoli pomagali.
Zahvaljujemo se za izraženo sožalje in vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovo zadnjo pot.

Vsi žalujoči

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

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

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

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

V SPOMIN
 

Minilo je leto dni, odkar smo se poslovili od naše drage žene, 
mami, babi in sestre 

 Antonije Bohinc
rojene Tršan iz Valburge, po domače Mlinarjeva mama iz Trboj
 

Njena skromnost, neskončna dobrota in ljubezen bodo za vedno 
ostale v naših srcih. Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in 
prižigate svečke. 

 
Njen mož Drago, Tatjana z družino, Brigita z družino, Marko  
z družino in Robert z družino

Vidim tvoj obraz, 
slišim tvoj glas,
še korak mi je znan, 
ko sprašujem zaman,
zakaj te več ni? 
Le spomin še živi, 
tega razdalja ne rani. 

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

DVOSOBNO stanovanje v Železnikih, 
prenovljeno, cena po dogovoru, tel.: 
041/582-308 17002985

POSESTI
NAJAMEM

PAŠNIK za drobnico - Cerklje, 
Preddvor, Tržič, Železniki, tel.: 
040/568-974 17002987

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ŠKODA Octavia 1.6 TDi, letnik 2012, 
črne barve, limuzina, tel.: 041/227-
338 17002977

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

GUME M + S, 165/65/15 s platišči 
in stojalom za shranjevanje, 100 EUR, 
tel.: 031/520-004 17002988

KUPIM

VLEČNO kljuko za R Clio, letnik 2004, 
tel.: 040/232-490 17002991

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 17002223

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

PRODAMO 8 obnovljenih 
stanovanj v veèstanovanjskem 
objektu Vila-A Tržiè na naslovu 
Bistrica 26, 4270 Tržiè.
Tip prodaje: z zbiranjem 
nezavezujoèih ponudb;
Informacije in najava ogledov: 
04 208 41 86 ali 
info@imobilia-gbk.si;
Prodajne aktivnosti vodi 
nepremièninska družba Imobilia 
GBK d.o.o., Gorenjska banka pa za 
kupce ponuja ekskluzivne stano-
vanjske kredite po opazno nižji 
obrestni meri od standardne 
ponudbe.
www.gbkr.si/nepremicnine/vila-a

Rezultati 73. kroga – 10. september 2017
4, 5, 16, 21, 25, 28, 36 in 13

Loto PLUS: 9, 16, 17, 23, 26, 32, 38 in 25
Lotko: 3 0 3 6 0 5

Sklad 74. kroga za Sedmico: 1.970.000 EUR
Sklad 74. kroga za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 74. kroga za Lotka: 210.000 EUR

LOTO

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

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga

Marija Ravnikar
roj. Košnjek, z Jezerske c. 100a v Kranju

Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 14. septembra 2017, ob 15. uri na kranjskem  
pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. 

Žalujoči vsi njeni
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Anketa

Katja Kugler, Kamnik:
»Brez tega v Kamniku ne gre 
in 'noše' si pogledamo vsa-
ko leto. Raje imamo soboto, 
saj je ob nedeljah na povorki 
gneča prevelika. Pogledamo 
si stojnice, tudi razstave, na-
stope harmonikarjev …«

Milena Hvale, Rožično:

»Na 'noše' z družino pride-
mo vsako leto in tudi letos 
nam je všeč, za vsakega se 
najde nekaj – tako po za-
bavni kot kulturni plati. Tudi 
kakšno razstavo si bomo 
pogledali.«

Uroš Hvastija, Ljubljana:

»Sem redni udeleženec po-
vorke, letos pa sem si priredi-
tev ogledal tudi že dan prej in 
mi je prav všeč. Razstave sem 
si že ogledal in pohvalno je, 
da organizatorji skrbijo tudi za 
dediščino, ne le za zabavo.«

Maksimiljan Pirnat, Krtina:

»Vsako leto prideva z ženo 
pogledat, ali je kaj novega. 
Ogledava si ponudbo na 
stojnicah in dogajanje nama 
je vsakič všeč. Pripravijo res 
pester program in rada pri-
deva.«

Jasna Paladin

Kamnik je konec tedna gostil 
tradicionalne Dneve naro-
dnih noš in oblačilne dediš-
čine, ki so bili zaradi dežja 
krajši za en dan. A kljub temu 
pestrega dogajanja ni manj-
kalo. Nekaj mimoidočih smo 
v soboto vprašali, kako zado-
voljni so s programom letos.
Foto: Andrej Tarfila

Med dediščino  
in zabavo

Angela Jagodic, Kamnik:

»Na stojnici predstavljam iz-
delavo rišeljejev, sicer pa se 
mi zdi letos tako kot vsako 
leto. Pripombo imam le na 
razvrstitev stojnic, saj obleka 
in živila ne gredo skupaj. To 
me letos res moti.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Jasna Paladin

Kamnik – Največja kamniška 
prireditev in največji tovr-
stni festival pri nas se je v če-
trtek začela zelo obetavno z 
odprtjem kar treh razstav na 
temo oblačilne dediščine.

V prostorih Občine Ka-
mnik je še do 9. oktobra na 
ogled razstava Oblačilna de-
diščina v upodobitvah Jane 
Dolenc. Predstavlja del iz-
jemno bogatega opusa aka-
demske slikarke Jane Do-
lenc, ki je ustvarila obsežen 
nabor rekonstrukcijskih 
upodobitev oblačilne dediš-
čine iz celotnega etničnega 
ozemlja Slovenije. Tokratna 
razstava predstavlja del upo-
dobitev oblačilne dediščine 
Koroške, ki jih hrani Sloven-
ski narodopisni inštitut Ur-
ban Jarnik v Celovcu. Druga 
razstava z naslovom Prišla je 
na kant, a nosila je gosposki 
gvant! je še do 17. septembra 
na ogled v Galeriji Dika, kjer 
razstavlja Veronika Pogačar. 
Razstavila je noše in rute z 
začetka 20. stoletja. Do kon-
ca septembra pa je na ogled 
tudi razstava Andreje Strži-
nar Z zlato nitjo stkano, ki 
je na ogled v Galeriji Miha 
Maleš. Avtorica je letos 

poseben poudarek nameni-
la tudi motniški noši, ki jo je 
na pobudo Motničanov izde-
lala po raziskavah etnologi-
nje Marije Makarovič.

Petek in sobota sta bila v 
znamenju sejemskega do-
gajanja in številnih sprem-
ljajočih prireditev, a že v so-
boto obiskovalcev zaradi ob-
časnega dežja ni bilo toliko, 
kot jih na dogodek običajno 
pride, zbranim pa je zagodel 
tudi večerni električni mrk, 
ko je brez elektrike osta-
lo več kot 2300 odjemalcev, 

tudi nastopajoči na prire-
ditvi. Prav slabi vremenski 
obeti so organizatorje v so-
boto popoldne zbrali na nuj-
nem sestanku, kjer so ob na-
povedih dežurnih meteoro-
logov sklenili, da celotno ne-
deljsko dogajanje odpovedo, 
vključno s priljubljeno po-
vorko narodnih noš, kar naj 
bi se po zagotovilih nekate-
rih domačinov zgodilo sploh 
prvič v 47 letih. »Za ta skraj-
ni ukrep smo se odločili za-
radi prevelikega tveganja, saj 
obiskovalcem, nastopajočim 

in udeležencem povorke 
ne moremo zagotoviti mi-
nimalnih standardov za iz-
vedbo kvalitetne prireditve. 
Dež lahko trajno poškoduje 
obutev in oblačila udeležen-
cev v povorki, spolzka tla pa 
so nevarna za konjsko vpre-
go. Ocenili smo, da bomo 
tako najbolje zavarovali svo-
jo dediščino, ki ji je ta festival 
posvečen. Dež bi lahko poš-
kodoval tudi tehnično opre-
mo, zato smo morali odpo-
vedati tudi ostali program,« 
je sporočila Božena Peter-
lin, direktorica Zavoda za tu-
rizem, šport in kulturo Ka-
mnik. Njihova odločitev je 
bila pravilna, saj je v Kamni-
ku celo nedeljo deževalo.

Organizatorji so že pred 
odpovedjo v namene pogo-
stitve udeležencev povorke 
naročili sto kilogramov sve-
žega kruha, da pa ga ne bi 
bilo treba zavreči, so v ne-
deljo zjutraj pozvali Kamni-
čane, naj pridejo po kruh. 
Ljudje so bili darila zelo ve-
seli, izrazili so obžalovanje 
nad odpovedjo, hkrati pa se 
tudi strinjali, da v takšnem 
vremenu izpeljava tovrstne 
prireditve ne bi bila smi-
selna. Po dobri uri je kruha 
zmanjkalo.

Narodnim nošam zagodel dež
Že 47. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine se minuli konec tedna niso izšli po načrtih 
organizatorjev in mnogih ljubiteljev narodnih noš. Zaradi slabe vremenske napovedi je celoten  
nedeljski program, vključno s priljubljeno povorko, namreč odpadel.

Nedeljsko dogajanje ob Dnevih narodnih noš in oblačilne 
dediščine v Kamniku je zaradi dežja odpadlo. / Foto: Andrej Tarfila

Danes bo oblačno s pogostimi padavinami, ki bodo zvečer 
oslabele. Hladno bo. Jutri bo večinoma oblačno, zjutraj bo 
ponekod megla ali nizka oblačnost. V četrtek se bo ob jugo-
zahodnem vetru pooblačilo. Občasno bo deževalo.

Naklo – Nakelska družba Merkur trgovina je v petek v Šentjurju 
odprla prvo franšizno trgovino, ki je zasnovana po prenovlje-
nem modelu poslovanja. V Merkurju so namreč letos inten-
zivno prenavljali franšizni model poslovanja, s katerim bodo 
njegove franšizne trgovine v prihodnje poleg enotnega videza 
in bogate ponudbe kakovostnih izdelkov kupcem zagotavljale 
tudi strokovno svetovanje in celovito podporo, so sporočili iz 
Merkurja trgovine, ki ima zdaj po Sloveniji 23 trgovskih cen-
trov in 15 franšiznih trgovin, število slednjih pa nameravajo v 
prihodnje še povečati. Nova trgovina v Šentjurju je urejena na 
skoraj 1200 kvadratnih metrih, v njej pa ponujajo okoli dvajset 
tisoč izdelkov iz skoraj vseh Merkurjevih prodajnih programov.

Merkur odprl novo franšizno trgovino

Suzana P. Kovačič

Kranj – V Gorenjskem glasu 
smo poročali, da se je 21. av-
gusta v okolici Kranja izgu-
bila pritlikava kunčja jazbe-
čarka Chanel in da jo njena 
lastnica Barbara Žnidaršič 
neumorno išče. Zdaj spo-
ročamo veselo novico, da je 
jazbečarko v petek nasproti 
nakupovalnega centra Mer-
cator na Primskovem na po-
lju našel fant med žetjem 
koruze. Lastnici je pos-
lal fotografijo, bila je Cha-
nel in Barbara je odhitela 
v Kranj, medtem je njena 

prijateljica Alenka psičko 
že vzela k sebi. Chanel je 
pregledal veterinar, ima ne-
kaj ran, ki se že celijo, je tudi 
zelo shujšana, alergija na 
travo jo je napadla po spo-
dnjem delu trupa, trebuhu 
in tačkah, na splošno pa so 
vitalni organi zdravi. »Kot 
kaže, bo vse v redu in to si 
sedaj tudi najbolj želim,« 
je presrečna povedala Bar-
bara in dodala, da bo fantu 
izplačala obljubljeno nagra-
do, 1500 evrov. Obenem se 
lepo zahvaljuje vsem, ki so 
pomagali pri iskanju na ka-
kršenkoli način. 

Srečni konec iskalne akcije 
pogrešane Chanel

Simon Šubic

Ljubljana – Stavkovni odbor 
voznikov avtobusov Arrive 
Slovenija, v katero sodi tudi 
Alpetour, je za včeraj napo-
vedano zaostritev stavke pre-
ložil, saj se je znova sestal z 
vodstvom skupine, ki je v so-
boto pripravilo prvi približe-
valni predlog. Na včerajšnji 
sestanek je vodstvo žele-
lo povabiti tudi druge sin-
dikate v skupini, ki so pod-
pisniki podjetniških kolek-
tivnih pogodb v Arrivi, če-
mur pa je stavkovni odbor 
nasprotoval, ker da njihova 
udeležba pri razreševanju 
stavkovnih zahtev ni nobe-
na dodana vrednost. Glede 

približevalnega predloga de-
lodajalca, da bi za 1,5 odstot-
ka dvignili urno postavko 
vsem zaposlenim le v pod-
jetju Arriva Štajerska, so v 
stavkovnem odboru dejali, 
da je sramoten. Včeraj so si-
cer zaman pričakovali še do-
datne približevalne predlo-
ge, so se pa dogovorili, da 
počakajo do srede, ko naj 
bi imelo vodstvo s strani la-
stnika mandat, da se jim lah-
ko približa z ustreznimi šte-
vilkami, ki bi lahko vodile v 
končanje stavke, so pojasni-
li v stavkovnem odboru. Iz 
Arrive so sporočili, da bi za-
ostrovanje stavke situacijo le 
zapletlo, dogovor pa bi radi 
dosegli z vsemi sindikati. 

Stavke (še) niso zaostrili


