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Čas za žensko  
predsednico 
Predsednica NSi Ljudmila Novak 
je kot prva vložila kandidaturo za 
predsednico republike. Zdi se ji 
prav, da bi imeli na kateri od naj-
višjih političnih funkcij v Sloveniji 
žensko. 

2

GORENJSKA

Finančna injekcija  
bolnišnicam
Brez zvišanja cen bolnišnice dol-
goročno ne bodo mogle preživeti, 
menijo v gorenjskih bolnišnicah 
ob zakonu o interventnih ukrepih 
za zagotovitev finančne stabilno-
sti javnih zdravstvenih zavodov.
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KRONIKA

Kujundžič bo v zaporu 
dve leti dlje
Višje sodišče je Blažu Kujundžiču, 
ki je pred letom dni skušal ubiti 
škofjeloškega župana Miho Ješeta, 
kazen povišalo s treh let na pet let 
zapora. 

12

ZADNJA

Ni ga čez zaloško zelje 
Program tretjega Praznika zelja na 
Zalem Logu je okrnilo slabo vre-
me, ki je botrovalo tudi manjšemu 
obisku. Prepoznavnost zaloškega 
zelja se sicer v zadnjih letih znova 
povečuje.

24

VREME

Danes bo oblačno in  
deževno. Jutri bo zmerno 
do pretežno oblačno,  
a večinoma suho vreme. 
V četrtek bo sončno.

7/13 °C
jutri: zmerno oblačno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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ZA LEP IN TOPEL DOM OKNA SIBAU  
IZ LASTNE PROIZVODNJE. 

Jesenski
popust

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli konec tedna 
je še eden tistih, ki bo za ve
dno zapisan v zgodovino slo
venskega športa. Naši košar
karji so v finalu evropskega 
prvenstva v dramatičnem 
obračunu s 93 : 85 prema
gali reprezentanco Srbije in 
se po devetih tekmah brez 
poraza povzpeli na zmago
valni oder. Tako je Sloveni
ja postala najmanjša drža
va z zlato medaljo na evrop
skem prvenstvu od leta 1935 
dalje in 15. država, ki je po
stala evropski prvak. Enega 

največjih uspehov sloven
skega ekipnega športa v vsej 
zgodovini so navijači na 
čelu s predsednikom vlade 
Mirom Cerarjem proslavi
li že po tekmi v dvorani Si
nan Erdem, prav tako se je 
pelo, skakalo in vriskalo po 
vsej Sloveniji. Včeraj so naši 
košarkarji, okiteni z zlati
mi odličji, doživeli prisrčen 
sprejem na brniškem letali
šču in nato zvečer še na Kon
gresnem trgu v Ljubljani.

Niso pa navijači slavi
li le naših najboljših igral
cev Gorana Dragića in Luke 
Dončića, saj so se v pravem 

trenutku izkazali tudi drugi, 
med njimi strelec zadnjih 
košev Jaka Blažič z Bleda. 
»Vsak je na prvenstvu imel 
svoje trenutke, pomembno 
pa je, da smo vsi skupaj osvo
jili prvo mesto,« je povedal 
košarkar, ki je včeraj domov 
na Gorenjsko prinesel zlato 
odličje. Srebrnega je na sve
tovnem prvenstvu za odboj
karice do 23 let z reprezen
tanco v Ljubljani osvojila 
tudi njegova sestra Pia Bla
žič, uspehe minulega kon
ca tedna pa so na evropskem 
ekipnem prvenstvu zaokro
žili naši namiznotenisači.

Naši košarkarji so najboljši v Evropi
Slovenska košarkarska reprezentanca se je v Carigradu veselila naslova 
evropskih prvakov, uspešni športni konec tedna pa so s srebrnim odličjem na 
svetovnem prvenstvu zaokrožile naše mlade odbojkarice in namiznoteniška 
ekipa, ki je na evropskem prvenstvu v Luxemburgu osvojila bronasto odličje.

Naša košarkarska reprezentanca se je po devetih zmagah v nedeljo zvečer v Carigradu 
zasluženo veselila naslova evropskih prvakov. / Foto: FIBA

Aleš Senožetnik

Ambrož pod Krvavcem – Ob
čina Cerklje je v zadnjih le
tih preplastila osem kilome
trov ceste na Krvavcu, ki je 
bila po dobrih dveh desetlet
jih, odkar so jo prvič asfalti
rali, potrebna prenove. Iz
vajalec Gorenjska gradbe
na družba je tako preplastil 
1,8kilometrski odsek Sti
ška vas–Škrjančevo, prepla
stili pa so tudi 1,7kilometr
ski odsek Kuhar–Slatnar ter 
krajši odsek Kuhar–Marti
njak v izmeri približno tristo 
metrov. Že lani so asfaltirali 
šeststo metrov ceste v Vižen
ško dolino ter poldrugi kilo
meter na relaciji Ravne–Sti
ška vas. Pred štirimi leti pa 

so obnovili kilometer in pol 
ceste na odseku Škrjančevo–
Kuhar, kjer pa je bila občina 
na podlagi uveljavljanja re
klamacije upravičena do ti
soč ton asfalta, ki so jih po
rabili za letošnja dela.

Marko Kuhar, predsednik 
Vaške skupnosti Ambrož, je 
ob odprtju izrazil zadovolj
stvo domačinov, da je ce
sta ponovno urejena, zara
di česar je območje pod Kr
vavcem postalo dostopnejše. 

»Druga, enako pomembna 
vloga asfaltirane in ureje
ne ceste pa je, da predstav
lja osnovo za razvoj turiz
ma na Krvavcu,« je še pove
dal Kuhar in dodal, da ima 
vlaganje v infrastrukturo na 
tem območju pomnoževal
ne učinke za celotno obči
no, saj se turizem na Krvav
cu krepi, koristi od tega pa 
imajo tudi v drugih delih ob
čine. Župan Franc Čebulj pa 
se je ob odprtju ceste dota
knil nadaljnjega razvoja ob
močja Krvavca, ki je za obči
no strateškega pomena, in 
sicer nujnosti celostnega re
ševanja Krvavca in ureditve 
kanalizacijske infrastruktu
re tudi na hribovitem obmo
čju občine.

Preplastili cesto na Ambrožu
Na Ambrožu pod Krvavcem so tudi uradno odprli prenovljeno cesto, ki so se je razveselili predvsem 
domačini, a cesta je zelo pomembna tudi za razvoj turizma na Krvavcu in s tem celotne občine.

Prenovljeno cesto na Ambrožu so v petek tudi uradno odprli.

  PAGINA I 1  

Kranjčanka
nPRILOGA:

Domovi pokajo  
po šivih 3. stran



2 Gorenjski glas
torek, 19. septembra 2017AKTUALNO info@g-glas.si

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IVANKA HASANBEGOVIČ z Blejske Dobrave.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 12. septembra 2017, 
prejmejo zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija Mija 
Marija Tavčar iz Kranja, Marica Pečnik iz Škofje Loke in Franc 
Krumpestar iz Cerkelj, darilni bon za Detox solno terapijo za 
eno osebo pa Danica Juvan iz Škofje Loke in Jože Jeram iz 
Kranja. Nagrajencem čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Nedelja, 24. septem-
ber, bo referendumski dan. 
Na voliščih, ki bodo odprta 
od 7. do 19. ure, bomo lah-
ko oddali svoj glas za ali proti 
zakonu o izgradnji, upravlja-
nju in gospodarjenju z dru-
gim tirom železniške proge 
Divača–Koper.

Svoj glas pa lahko oddamo 
že prej, na predčasnem gla-
sovanju danes, jutri in pojut-
rišnjem. Predčasno glasova-
nje poteka na posebnih vo-
liščih na sedežih okrajnih vo-
lilnih komisij in njihovih iz-
postav. Glasujemo lahko od 
7. do 19. ure. Volivke in voliv-
ci, ki se zaradi bolezni ne mo-
rejo udeležiti glasovanja na 
volišču in bi radi glasovali na 
domu, morajo vse potrebno 

za to urediti do jutri, 20. 
septembra, pri svoji okraj-
ni volilni komisiji (na sede-
žu upravne enote). Jutri, 20. 
septembra, je tudi rok za tis-
te, ki jih na dan referenduma 
v nedeljo ne bo doma in bi se 
radi prijavili za glasovanje na 
posebnih voliščih na obmo-
čju drugih volilnih okrajev. 
Isti rok velja tudi za volivce, 
ki ocenjujejo, da njihovo vo-
lišče na območju, kjer so vpi-
sani v splošni volilni imenik, 
ni dostopno invalidom in bi 
želeli glasovati na volišču, ki 
je določeno kot dostopno za 
invalide. Že do prejšnje sre-
de pa so morali svojo name-
ro o glasovanju po pošti volil-
nim komisijam sporočiti tis-
ti, ki so v bolnišnici, socialno 
varstvenem zavodu ali v za-
vodu za prestajanje kazni.

Že danes lahko predčasno 
glasujemo

Simon Šubic

Kranj – Stavka voznikov avto-
busov Arriva Slovenija se je v 
četrtek končala, saj sta stav-
kovni odbor in vodstvo sku-
pine dosegla dogovor o raz-
reševanju stavkovnih zah-
tev. »Stavka, ki je poteka-
la od 4. septembra, je danes 
zaključena, saj je bil na zado-
voljstvo obeh strani sklenjen 
sporazum v družbah Alpeto-
ur, Potovalna agencija, Arri-
va Dolenjska in Primorska 
ter Arriva Štajerska,« piše v 
skupnem poročilu vodstva 
in sindikatov SVAS in KNSS 
– Neodvisnost. Vodstvo in 
predstavniki sindikatov so 
se dogovorili o delno takoj-
šnjem in delno postopnem 
dvigu osnovne urne postav-
ke voznikov v obdobju do 
leta 2020, vendar pa podrob-
nosti sporazuma ne bodo 
razkrivali, so sporočili. Na 
podlagi dogovora sindikati 
zagotavljajo sindikalni mir v 
tem obdobju, so še zapisali v 
skupno sporočilo.

Stavka v Arrivi, ki je si-
cer niso podprli vsi sindika-
ti v skupini, je potekala od 4. 
septembra. Glavna stavkov-
na zahteva je bila dvig urne 
postavke voznikov avtobu-
sov na sedem evrov. Zahte-
vali so tudi sklenitev nove 
kolektivne pogodbe, ki bo 
omogočala napredovanje in 
nagrajevanje voznikov avto-
busov, in da delodajalci pri 
določanju pravic, ki izhaja-
jo iz delovnega časa vozni-
kov na avtobusnih linijah 
do 50 kilometrov, upošteva-
jo določbe zakona o plača-
nih odmorih ter času razpo-
ložljivosti, ki se všteva v de-
lovni čas. Med zahtevami sta 
bili še takojšen preklic vseh 
sankcij, ki so jih sindikali-
sti v Arrivi Slovenija preje-
li zaradi sindikalnega dela, 
in vnovično vplačevanje pre-
mije obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 
za vse voznike, ki izpolnju-
jejo kriterij, da na delovnem 
mestu preživijo 80 odstot-
kov svojega delovnega časa.

Vozniki prenehali stavkati

Mateja Rant

V tekmi za mesto predsedni-
ka republike bo, kot kaže, 
precejšnja gneča. Kaj po va-
šem mnenju lahko vi ponu-
dite, česar ostali kandidati 
ne morejo?

»Zase vem, kdo sem ter 
kakšne so moje vrednote, 
prioritete in cilji, primerja-
vo pa naj naredijo volivci. 
Opravljala sem že kar nekaj 
političnih funkcij – od župa-
nje, evropske poslanke, mi-
nistrice in poslanke do pod-
predsednice vlade in predse-
dnice stranke –, kar pomeni, 
da imam izkušnje pri vode-
nju ljudi oziroma dobro poz-
nam politiko, tako na med-
narodnem kot domačem 
parketu. Seveda pa človeka 
oblikujejo tudi druge izku-
šnje. Z družino, ki mi pome-
ni največ, živimo na podeže-
lju, blizu naravi. Menim, da 
je vse to pomembno in vpliva 
tudi na oblikovanje vrednot 
in odnosa do življenja. Kot 
predsednica pa si želim, da 
bi Slovenija postala ena iz-
med najbolj uspešnih držav 
na svetu, za kar imamo veliko 
možnosti. Predsednik lahko 
to spodbuja tako, da sproža 
razpravo o tem in kaže smer, 
še posebno takrat, ko pride v 
družbi do nekega zastoja ali 
negotovosti.«

Ravno to je verjetno eden 
največjih očitkov aktualne-
mu predsedniku, da se na-
mreč ni dovolj jasno opre-
delil do kritičnih vprašanj v 
družbi ...

»Predsedniku se ni tre-
ba postavljati na kateroko-
li stran, mora pa biti tisti 
kompas, ki pove, ali gremo 
v pravo smer ali ne. Zato je 
pomembno, da predsednik 
spodbuja k dialogu in pove-
zuje ljudi.«

Aktualni predsednik drža-
ve pravi, da ni moralna av-
toriteta, vi pa trdite obra-
tno, da mora biti predsednik 

moralni kompas v druž-
bi. Kako konkretno si to 
predstavljate?

»Ljudje morajo nekoga 
najprej sami prepoznati kot 
moralno avtoriteto, večino 
politikov tudi izvolijo zato, 
ker so moralne avtoritete. To 
še zlasti velja za predsednika, 
ki nas predstavlja tako doma 
kot v tujini; šele potem lah-
ko državi daje smer oziroma 
bo njegova sodba upošteva-
na oziroma spoštovana. Tudi 
zasebno mora biti zgled v 
družbi. Včasih je najlažje ne 
imeti stališč in biti všeč vsem, 
a predsednik mora povedati, 
kaj je prav, tudi za ceno tega, 
da ni več izvoljen.«

Med predsedniškimi kan-
didati bo, kot kaže, veliko 
žensk. Se vam zdi, da je na-
stopil čas, da dobimo žensko 
predsednico? 

»Prav bi bilo, da bi bila v 
Sloveniji na kakšni od najviš-
jih političnih funkcij ženska, 
to si slovenska ženska tudi 
zasluži. V družbi moški in 
ženske sodelujemo in ima-
mo lahko zelo različne pogle-
de na življenje, zato je prav, 
da se oba pogleda dopolnju-
jeta. Če ženske doma drži-
mo tri vogale pri hiši, zakaj se 

ne bi bolj udejstvovale tudi, 
ko gre za politiko? Ampak 
se zavedam, da bom morala 
najprej prepričati ženske, da 
me bodo volile. Moški men-
da so za predsednico, sedaj 
se moramo še ženske odloči-
ti, da jo izvolimo.«

Tudi zato se verjetno pojav-
ljajo namigovanja, da naj 
bi veliko število kandidatk z 
desne politične opcije prav-
zaprav pomagalo k izvolitvi 
po zdajšnjih napovedih naj-
večjega tekmeca aktualne-
mu predsedniku Marjana 
Šarca ...

»Takšna namigovanja tež-
ko komentiram. Zdi se mi 
najpomembneje, da bodo 
ljudje na koncu izvolili ose-
bo, ki bo lahko predstavljala 
vse državljane in bo to funk-
cijo dobro opravljala.«

V javnosti se v zadnjem času 
znova odpira vprašanje pra-
vice do svobodnega odloča-
nja o rojstvu otrok. Znano 
je, da osebno nasprotujete 
splavu, ampak kljub temu, 
se vam zdi, da je to pri nas 
ustrezno urejeno ali bi bile 
morebiti po vašem potrebne 
spremembe ustave, za kar se 
zavzemajo nekateri?

»Tako kot pravi tudi 55. člen 
ustave, ima vsak pravico svo-
bodno odločati o rojstvu ot-
rok. Potem pa je odgovor-
nost vsakega posameznika, 
tako moškega kot ženske, 
kako ravnata pri uravnava-
nju rojstev. Ženske ostanejo 
pogosto same pri tej odloči-
tvi. Nikogar ne obsojam, ki se 
odloči drugače, želim pa si, da 
bi imeli v družbi širšo razpra-
vo o tej temi, ne le ideološko. 
Prav tako verjamem, da bi 
bilo prav, da bi imele ženske 
več možnosti svetovanja, pre-
den se odločijo za ta korak. 
Zame je že spočeto bitje člo-
vek in je vreden spoštovanja 
do naravne smrti, zato sem 
tudi proti evtanaziji.« 

Kako bi po vašem Slovenija 
morala ravnati glede uresni-
čevanja razsodbe arbitraž-
nega sodišča v primeru meje 
s Hrvaško?

»Grožnje s silo niso na 
mestu, zagotovo moramo 
najprej poskusiti z dialo-
gom, pri tem pa ne sme-
mo pozabiti, da je dogo-
vor s Hrvaško težak. Ima-
mo odločbo, ki je zavezujo-
ča in jo je treba spoštovati 
in implementirati, v ta pro-
ces pa je treba vključiti tudi 
evropsko komisijo, kajti ta 
sporazum o arbitraži je po-
tekal pod njenim patrona-
tom. Meja na morju velja 
in slovenska država mora 
zaščititi slovenske ribiče, 
ki so pod pritiskom, saj so 
njihova delovna sredstva 
ogrožena, kot so mi pove-
dali ob mojem obisku. Dr-
žava mora nekaj storiti za 
njihovo zaščito.«

Tudi z vojsko?
»Razprava o pripravlje-

nosti slovenske vojske si-
cer ne škodi, vendar to ne bi 
smela biti razprava za jav-
nost. Ne zdi pa se mi smi-
selno rožljati z orožjem in 
groziti; to dela Severna Ko-
reja, kar pa vemo, da je zelo 
nevarno.«

Čas za žensko predsednico
Predsednica NSi Ljudmila Novak je kot prva vložila kandidaturo za predsednico republike. 
Zdi se ji prav, da bi imeli na kateri od najvišjih političnih funkcij v Sloveniji žensko.

Ljudmila Novak / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Vlada je potrdila 
predlog novele zakona o lo-
kalnih volitvah, ki določa sta-
len termin lokalnih volitev, 
in sicer drugo nedeljo v no-
vembru. Vlada namreč ugo-
tavlja, da se zaradi načina 
določanja datuma glasova-
nja ta po koledarju vsesko-
zi pomika na zgodnejši ter-
min. To bi spremenili tako, 
da bi utrdili datum volitev 

na drugo novembrsko ne-
deljo. Morebitni drugi krog 
volitev za župana pa bi pote-
kal dva tedna po prvem kro-
gu. Do zdaj je namreč dru-
gi krog rednih volitev naj-
pozneje v 21 dneh razpisala 
državna volilna komisija. Z 
novelo zakona bi poenosta-
vili volitve županov, občin-
skih svetnikov in članov če-
trtnih, krajevnih ali vaških 
skupnosti. Ob tem predla-
gajo tudi zmanjšanje števila 

volilnih organov, kar bi ugo-
dno vplivalo na občinske 
proračune. Novela podrob-
neje ureja tudi volilno pra-
vico tujcev v ožje dele lokal-
nih skupnosti, odpravlja se v 
praksi neizkoriščena zakon-
ska možnost izvedbe volitev 
v svete ožjih delov lokalnih 
skupnosti na dve leti. 

Redne lokalne volitve se 
vedno opravijo hkrati za 
vse občine na isti datum, v 
primeru nadomestnih in 

predčasnih volitev mandat iz-
voljenih traja vedno le do iz-
teka mandata, ki je začel teči 
s potrditvijo mandatov po re-
dnih lokalnih volitvah. Pred-
sednik državnega zbora, ki 
sicer razpisuje redne lokal-
ne volitve, bo tudi zdaj z odlo-
kom določil točen datum gla-
sovanja in datum začetka vo-
lilnih opravil, vendar bo pri 
tem omejen z zakonom, saj 
bo za datum glasovanja dolo-
čil drugo nedeljo v novembru. 

Volitve na drugo nedeljo v novembru
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/ Redne priloge: TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., 
Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične 
osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV 
po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja 
od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Slovenski športniki so nas 
zadnja leta razvadili z 
odličnimi rezultati. Tež-

ko je našteti vse njihove pod-
vige, pa naj gre za ekipne ali 
posamične športe. 

Športni navdušenci še dolgo 
ne bomo pozabili nogometne 
pravljice, nato uspehov hokeji-
stov, rokometašev, odbojkarjev, 
smučarjev, deskarjev, skakal-
cev pa atletov in vseh ostalih 
športnikov in športnic, ki so 
poskrbeli, da so se naši šam-
pioni povzpeli na zmagoval-
ni oder in da je na različnih 
koncih sveta donela slovenska 
Zdravljica.

Uspehi naših športnikov so 
vedno pomenili njihovo do-
kazovanje, uresničitev njihov 
sanj, hkrati pa tudi uresničitev 
sanj vseh nas, ki smo stiskali 
pesti zanje. Tako je bilo tudi 
minule dni, zlasti pa v nedeljo 
zvečer, ko se je slovenska ko-
šarkarska reprezentanca v Ca-
rigradu igrala za naslov evrop-
skih prvakov. Pri tem fantje 
še zdaleč niso bili sami, saj so 
v nedeljo z brniškega letališča 
kar zapovrstjo letela letala 
proti Turčiji, številni Slovenci 
pa so z avtobusi in avtomobili 
na pot odšli že po četrtkovem 
vročem polfinalnem obračunu 
z ekipo Španije, ko je bilo jas-
no, da bo naša reprezentanca 
prvič igrala v velikem finalu. 

»To je bil pravljični zaklju-
ček. Otroške sanje niso več sa-
nje, ampak realnost. Čestitke 
vsem soigralcem, brez njim ne 
bi imel tega zlata okoli vratu, 
enako pa navijačem, ki so nas 

ponesli do zmage. Želeli smo si 
zlate medalje, vedeli smo, da 
ne bo lahko in lahko smo zelo 
ponosni,« so bile zato prve bese-
de kapetana Gorana Dragića, 
ki je sicer postal najkoristnejši 
košarkar evropskega prvenstva, 
a po nobeni tekmi zaslug za 
zmago ni pripisal sebi, temveč 
ekipi, ki je držala skupaj in za-
upala tudi vodilnemu štabu. 
Tega je vodil glavni trener Igor 
Kokoškov, ki je prav tako kot 
kapetan po vsaki tekmi spom-
nil, da je uspeh kolektiven, da 
so zanj zaslužni vsi, ki skrbijo 
za razvoj košarke v Sloveniji, 
pa tudi navijači. 

Čeprav so po družbenih 
omrežjih odmevala razmišlja-
nja, da brez kapetana Gora-
na Dragića in mladega Luke 
Dončića, ki sta bila izbrana 
tudi v najboljšo peterko prven-
stva, ne bi bilo uspehov sloven-
ske reprezentance in da je treba 
Igorja Kokoškova imenovati 
za predsednika države, je dej-
stvo, da je košarka kolektivni 
šport in da so del ekipe celo na-
vijači. Zato so fantje sami pa 
tudi trener vedno znova tudi 
poudarjali, da jim vse zmage 
ne bi veliko pomenile, če bi se 
veselili sami. In se niso. 

Množica Slovencev, ki se je 
zbrala ob igrišču in doma ob 
televizijskih zaslonih je nov 
dokaz, da Slovenci znamo 
stopiti skupaj. Da se znamo 
skupaj boriti, se veseliti in kdaj 
tudi oproščati napake. Le tako 
smo lahko uspešni in le tako 
smo lahko skupaj na vrhu tudi 
drugje, ne le v športu.

Skupaj na vrhu 

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

A. Šubic, D. Z. Žlebir

Kranj – Medtem ko je bilo 
pred leti opazno upadanje 
zasedenosti domov za sta-
rejše, predvsem zaradi ne-
zmožnosti plačevanja oskr-
be, pa je sedaj zopet veliko 
pomanjkanje kapacitet. »Ta 
trenutek so po celotni Slo-
veniji zasedene in praktično 
ni prostih mest,« pravi Jaka 
Bizjak, sekretar Skupnosti 
socialnih zavodov Sloveni-
je. Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve je 
konec junija po devetih letih 
znova razpisalo koncesije za 
opravljanje institucionalne-
ga varstva v domovih za sta-
rejše, a po mnenju Bizjaka 
veliko prepozno, saj bo tra-
jalo vsaj leto ali dve, da bodo 
novi domovi dograjeni. Prav 
tako razpis ni bil ustrezno in 
pravočasno skomuniciran, 
saj je za uspešno pripravo 
na prijavo (zemljišče, idejni 
projekt ...) potrebno vsaj eno 
leto, je dodal.

Po podatkih Skupnosti je 
bilo v začetku meseca v slo-
venskih domovih evidenti-
ranih 18.422 prošenj. »Prav 
toliko je tudi prosilcev, saj so 
v izračunu že odštete proš-
nje istega prosilca v več do-
movih. Število starostni-
kov, ki bi ob pojavu proste-
ga mesta odšli v dom, je po 
naših podatkih 6402,« je 
pojasnil Bizjak. Kot nava-
ja, bolnišnice vedno hitreje 
odpuščajo starejše, pri ka-
terih ni možnosti izboljša-
nja zdravstvenega stanja, 
na voljo pa imajo tako le še 
možnost domače oskrbe ali 
pa iskanje doma za starejše. 
Vsak dom vodi svojo eviden-
co prošenj in s tem čakalno 
listo, sprejem pa je odvisen 
od zdravstvenega stanja, so-
cialnih razmer, datuma vlo-
žitve prošnje, saj upoštevajo 
vrstni red po prispetju proš-
nje, nujnost sprejema in 
tudi bližino bivališča.

V domovih na Gorenj-
skem je skupaj evidentira-
nih 2930 prošenj, od tega 
734 prosilcev želi oz. pot-
rebuje takojšnji sprejem. 
»Skupnost že dolgo opozar-
ja ministrstvo na nezado-
stnost kapacitet, prav tako 
tudi na neprimernost struk-
ture zmogljivosti, predvsem 
kapacitet za starostnike z 

demenco, saj je bila veli-
ka večina domov zgraje-
nih pred 40 ali več leti, ko 
pojavnost demence še ni 
bila tako velika,« je dejal. 
Konec lanskega leta je bilo v 
Sloveniji starostnikom na-
menjenih 18.227 mest, od 
tega 13.210 v javnih in 5017 
v zasebnih domovih. Na Go-
renjskem je deset domov s 
1621 posteljami. »Mesta za-
dostujejo za 4,17-odstotno 
pokritost populacije starej-
ših od 65. leta, kar je prema-
lo glede na Resolucijo o ra-
zvoju socialnega varstva, ki 
določa 4,8-odstotno pokri-
tost. Tako manjka 246 po-
stelj, kar pomeni dva pov-
prečna domova starejših,« 
je razložil Bizjak.

Za Gorenjsko sto 
petdeset novih mest

Ministrstvo je razpisalo 
koncesije za okoli 900 novih 
mest, od tega 150 za obmo-
čje kranjske območne eno-
te Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Rok 
za začetek izvajanja dejav-
nosti je do konca leta 2020. 

Prijavo, ki jo morajo oddati 
do konca oktobra, priprav-
lja tudi konzorcij šestih ob-
čin pod vodstvom družbe Fi-
ris Imperl ter Inštituta Anto-
na Trstenjaka za gerontolo-
gijo in medgeneracijsko so-
žitje, ki želi s projektom Sis-
tem grozd uresničiti idejo o 
manjših domovih s kapaci-
teto do 60 mest s skupnim 

vodenjem in upravo. V pro-
jektu so tudi tri gorenjske 
občine: Železniki, Žiri in 
Komenda.

Kot je pojasnil župan Že-
leznikov Anton Luznar, so 
občine že poiskale zemljiš-
ča, ki jih bodo ponudile kan-
didatu za koncesionarja, av-
strijski družbi Sene Cura. 
V Železnikih so določili lo-
kacijo Na Kresu med plaval-
nim bazenom in pritokom 
Dašnica. Občinski svetni-
ki so na avgustovski dopisni 
seji že potrdili izvzem štirih 
občinskih parcel iz javnega 
dobra, na dva tisoč kvadra-
tnih metrih površine pa bi 
zgradili dom za 54 stanoval-
cev. »Na naslednji seji odbo-
ra za družbene dejavnosti 
bosta predstavnika družbe 
Firis Imperl in Inštituta An-
tona Trstenjaka predstavila 
projekt. Povabili bomo tudi 
vse občinske svetnike, ki se 
bodo konec septembra na 
seji odločali o podelitvi stav-
bne pravice koncesionarju,« 
je pojasnil župan.

V Žireh so za dom s 56 
posteljami predvideli loka-
cijo ob Novovaški cesti po-
leg zdravstvene postaje in 
zadružnega doma, je pojas-
nil župan Janez Žakelj: »V ta 
namen je bila izvedena par-
celacija zemljišča v velikos-
ti nekaj manj kot dva tisoč 
kvadratnih metrov, ki je tre-
nutno v cenitvenem postop-
ku.« Občina je že začela tudi 

s postopkom podelitve stav-
bne pravice.

Tudi komendski občinski 
svetniki bodo še ta mesec na 
seji obravnavali točke, pove-
zane s projektom manjših do-
mov. »Ker je v naši občini že 
vrsto let nerešena problema-
tika zagotavljanja institucio-
nalnega varstva za starejše, 
bo občinski svet z namenom 
spodbude kandidatov med 
drugim odločal o ustanovi-
tvi stavbne pravice za gradnjo 
doma, kar bo podlaga, da bo 
potencialni kandidat, ki mu 
bo stavbna pravica podeljena, 
lahko kandidiral na razpisu 
ministrstva,« je povedal žu-
pan Stanislav Poglajen. Načr-
tujejo dom za 56 stanovalcev. 
Občina ima že rezervirano 
približno deset tisoč kvadra-
tnih metrov veliko zemljišče 
nasproti šole v Komendi. Za 
izvedbo projekta ga potrebu-
jejo približno polovico, zato 
poteka ustrezna parcelacija, 
je še dejal Poglajen.

Do konca oktobra se na-
meravajo na razpis za kon-
cesijo prijaviti tudi v obči-
ni Šenčur, čakajo še na od-
govor potencialnega inve-
stitorja, je pred kratkim po-
vedal župan občine Šenčur 
Ciril Kozjek. Na razpola-
go imajo zemljišče v izme-
ri 8900 kvadratnih metrov 
ob Weingerlovi ulici v bliži-
ni šole, gradili pa naj bi dom 
starostnikov z zmogljivostjo 
150 mest. 

Domovi pokajo po šivih
V gorenjskih domovih za starejše imajo skoraj tri tisoč prošenj za sprejem, 734 starostnikov bi ga 
potrebovalo takoj. Medtem v Železnikih, Žireh in Komendi vodijo postopke za prijavo na razpis za 
podelitev koncesije, saj v okviru konzorcija šestih občin načrtujejo manjše domove z največ šestdeset 
mesti. Na razpis naj bi se prijavili tudi v Šenčurju.

Na Gorenjskem je deset domov, ki lahko sprejmejo 1621 starostnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

Vsak dom vodi svojo evidenco prošenj in s tem 
čakalno listo, sprejem pa je odvisen od zdravstvenega 
stanja, socialnih razmer, datuma vložitve prošnje, saj 
upoštevajo vrstni red po prispetju prošnje, nujnost 
sprejema in tudi bližino bivališča.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije že dolgo 
opozarja pristojno ministrstvo na nezadostnost 
kapacitet, prav tako pa tudi na neprimernost strukture 
zmogljivosti, predvsem kapacitet za starostnike z 
demenco, saj je bila velika večina domov zgrajenih 
pred štirideset ali več leti, ko pojavnost demence še ni 
bila tako velika.
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Podjetja v skupini Iskra ISD imajo več kot 70-letno tradicijo na področju obdelave 
kovin in proizvodnje plastike. Beležimo hitro rast poslovanja, zato večamo proizvodne 
kapacitete in zaposlujemo nove sodelavce .

tehničnih smeri, strojnim tehnikom, tehnikom in inženirjem mehatronike ter kemijskim 
tehnikom in inženirjem.

Kandidate vabimo na predstavitev in ogled proizvodnje, ki bo v sredo, 
27. septembra 2017, ob 14. uri na sedežu skupine Iskra ISD, Savska loka 4 v Kranju.

Prosimo, da nam vašo udeležbo potrdite na elektronski naslov 
tanja.zupin@iskra-isd.si ali po telefonu na 04 20 76 713.

Veselimo se vašega obiska! 
www.iskra-isd.si

ISKRA ISD 
NUDI ZAPOSLITVE 
V PROIZVODNJI
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Urša Peternel

Žirovnica – Na Občini Žirov-
nica so pripravili predlog od-
loka o pokopališki in pog-
rebni dejavnosti ter pokopa-
liškem redu in ga dali v jav-
no obravnavo. Kot je pojasni-
la Marija Lužnik z Občine Ži-
rovnica, se glavna spremem-
ba nanaša na opravljanje po-
kopališke in pogrebne dejav-
nosti. Po doslej veljavnem od-
loku sta bili obe dejavnosti do-
ločeni kot javni službi, ki ju je 
opravljalo javno komunalno 

podjetje JEKO, d. o. o. Lani 
pa je državni zbor sprejel nov 
zakon o pogrebni in pokopa-
liški dejavnosti, ki kot javno 
službo določa le še del pog-
rebne dejavnosti, medtem ko 
ostale storitve prepušča trgu. 
Občine morajo spremembo 
uveljaviti v letu dni od uve-
ljavitve zakona. Zato so tudi 
v Žirovnici pripravili spre-
membe odloka, ki ga mora 
potrditi še občinski svet. 

Po novem naj bi pokopa-
liško dejavnost in 24-urno 
dežurno službo pogrebne 

dejavnosti opravljalo javno 
podjetje JEKO, pogrebno 
dejavnost pa bodo prepusti-
li trgu. To pomeni, da jo bo 
lahko opravljal vsakdo, ki bo 
izpolnjeval pogoje, ki jih do-
loča zakon, bo imel dovolje-
nje ministrstva ter soglas-
je občine. Pogrebna dejav-
nost, razen 24-urne dežurne 
službe, obsega prevoz pokoj-
nika, ki ga ne zagotavlja 24-
urna dežurna služba,  pri-
pravo pokojnika, upepelitev 
pokojnika ter pripravo in iz-
vedbo pogreba. 

Pogrebna dejavnost na trgu
V žirovniški občini bodo, ker tako zahteva zakon, pogrebno dejavnost 
prepustili trgu.

U. P., S. K.

Jesenice, Kranj, Begunje – 
Državni zbor bo danes za-
čel obravnavati zakon o in-
terventnih ukrepih za zago-
tovitev finančne stabilno-
sti javnih zdravstvenih za-
vodov. Da bi pokrili minus 
bolnišnic iz preteklih let, 
naj bi država bolnišnicam 
zagotovila finančno injek-
cijo v višini 136 milijonov 
evrov. S tem naj bi pokrila 
osemdeset odstotkov aku-
muliranih izgub bolnišnic 
ob koncu lanskega leta. A 
v gorenjskih bolnišnicah 
so do zakona in sanacijskih 
ukrepov za zdaj zadržani.

Rešujemo preteklost, kaj 
pa sedanjost?

»Zakon rešuje zgolj pre-
tekle težave financiranja 
bolnišnic, to je del izgub, ki 
so se kopičile od leta 2004, 
ko se je s ciljem sanacije 
ZZZS izguba prenesla na 
javne zdravstvene zavode,« 
je povedal direktor Splo-
šne bolnišnice Jesenice Ja-
nez Poklukar. Kot je dodal, 
zakona sicer še ne poznajo 
podrobno, saj niso videli še 
nobene zadnje verzije. »Ob 
tem pa velja poudariti, da za-
kon, ki ga poznamo zgolj iz 
zapisov v medijih, ne rešuje 
sedanjih težav bolnišnic, ki 
bodo zaradi podfinancira-
nosti zdravstvenih storitev 
samo letos dodatno ustva-
rile izgubo v višini polovice 
sredstev, kot naj bi jih dobi-
le z zakonom. Zakon torej 
ne odpravlja izvirnega gre-
ha za nastalo situacijo, to je 
prenizkih cen zdravstvenih 
storitev. Brez zvišanja cen 
bolnišnice dolgoročno ne 
bodo mogle preživeti,« je 

dejal Poklukar. Za vzdržno 
poslovanje bolnišnic bi bilo 
glede na analize Združenja 
zdravstvenih zavodov Slo-
venije treba dvigniti cene 
zdravstvenih storitev vsaj 
za 7,5 odstotka.

V Splošni bolnišnici Jese-
nice so konec lanskega leta 
imeli za 3,9 milijona evrov 
kumulativne izgube, od leta 
2015 so jo že uspeli zmanj-
šati za 0,8 milijona evrov pa 
tudi poslovanje v letošnjem 
polletju je bilo pozitivno. 
»A ob sedanjih cenah zdra-
vstvenih storitev in dvigih 
plač, za katere se dogovarja 
ministrstvo za javno upravo, 
ne moremo zagotoviti, da bo 
tako tudi ob koncu leta,« je 
še dejal Poklukar. 

Likvidnostna situacija še 
vedno zelo težka

V Bolnišnici za ginekolo-
gijo in porodništvo (BGP) 
Kranj so prvo polletje 2017 

zaključili s presežkom od-
hodkov nad prihodki v viši-
ni 242.732 evrov, zapadlih 
obveznosti do dobaviteljev 
pa je trenutno že skoraj za 
1.300.000 evrov, je sporoči-
la vršilka dolžnosti direkto-
rice BGP Kranj Polona Pod-
nar in pojasnila: »Likvidno-
stna situacija tako še vedno 
ostaja zelo težka. Pričako-
vani zakon o sanaciji bolni-
šnic bo omogočil poplačilo 
zapadlih obveznosti nad 90 
dni, a tekočega poslovanja 
ob nespremenjenem dvigu 
cen zdravstvenih storitev ne 
bo rešil. V BGP Kranj sicer 
izvajamo optimizacijo po-
slovanja, a na strani zmanj-
ševanja stroškov prav veliko 
ni več mogoče storiti. Brez 
dviga cen pozitivno poslo-
vanje bolnišnice enostavno 
ne bo možno. Glede sanaci-
je bolnišnice pa je predvide-
na sanacijska uprava – kako 
bo s tem, pa še ne vemo.« 

Nujen dvig cen za vsaj 
pet odstotkov

Psihiatrična bolnišnica 
Begunje kumulativne izgu-
be nima, a če se ne bodo zvi-
šale cene storitev, ki jih pla-
čuje zdravstvena zavaroval-
nica, tudi pozitivno poslova-
nje ne bo več mogoče, saj so 
delovne procese in stroške 
že optimizirali, je opozoril 
direktor Branko Brinšek: »V 
prvi polovici leta smo dosegli 
4.712 evrov presežka prihod-
kov nad odhodki. Ocenjuje-
mo, da če se do konca leta 
2017 cene storitev, ki jih pla-
čuje zdravstvena zavaroval-
nica, ne bodo zvišale za vsaj 
pet odstotkov, ne bo mogoče 
doseči pozitivnega poslova-
nja. Povečanje stroškov dela 
iz naslova sprememb, ki jih 
pogojuje zakonska odprava 
plačnih nesorazmerij javnih 
uslužbencev, bo previsoko, 
da bi ga lahko pokrili z zni-
žanjem drugih stroškov.«  

Finančna injekcija bolnišnicam
»Zakon ne odpravlja izvirnega greha za nastalo situacijo, to je prenizkih cen zdravstvenih storitev. 
Brez zvišanja cen bolnišnice dolgoročno ne bodo mogle preživeti,« o zakonu o sanaciji bolnišnic pravi 
direktor Splošne bolnišnice Jesenice Janez Poklukar. Podobno menita tudi vršilka dolžnosti direktorice 
kranjske bolnišnice Polona Podnar in direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje Branko Brinšek.

Glavni problem bolnišnic so prenizke cene zdravstvenih storitev. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Kot kaže, 
bodo v Kranjski Gori že letos 
lahko začeli z načrtovano ši-
ritvijo tamkajšnjega igrišča 
za golf. Občina je namreč 
pridobila že večino soglasij 
za posege na zemljišču, ki 
ga je vlada na podlagi zakona 
o razvoju turizma leta 2015 
brezplačno prenesla v last 
Občine Kranjska Gora. Ta 
je zanj pripravila ureditveni 
načrt in v proračunu zagoto-
vila sredstva za zavarovanje 
in ureditev struge hudour-
nika Pišnica, ki teče ob robu 
območja igrišča. Prav ureja-
nje Pišnice je namreč eden 
od pogojev, ki jih mora izpol-
niti občina, če želi uresničiti 
ambiciozno zastavljeni pro-
jekt. V ta namen je v občin-
skem proračunu rezervira-
nih 130 tisoč evrov; približno 
še enkrat toliko bo za uredi-
tev namenil Golf klub Kranj-
ska Gora. Če bo šlo vse po 
načrtih, bi z deli lahko zače-
li že to jesen, zaključiti pa jih 
morajo do sredine leta 2018, 
to je v treh letih od prenosa 
lastništva zemljišč z države 
na občino.

Kot pravi predsednik klu-
ba Grega Benedik, bodo tako 
lahko igrišče povečali za šti-
ri dodatna igralna polja, s 
čimer bo igrišče zadostilo 
standardom in imelo mož-
nost pridobiti certifikat; ob-
stoječe namreč zdaj lahko 
uporabljajo predvsem kot 
vadbišče. Benedik je prepri-
čan, da bo novo igrišče z ve-
seljem uporabljali tako do-
mačini, ki se ukvarjajo s 
tem športom, kot gosti, ki 
so v Kranjski Gori tovrstno 
ponudbo doslej pogrešali. 

Z njim se strinja tudi žu-
pan Janez Hrovat, ki pra-
vi, da gre za pomembno tu-
ristično pridobitev. Da so v 
Kranjski Gori nanjo raču-
nali, priča tudi vključitev 
širitve igrišča v lani spreje-
to strategijo razvoja kranjs-
kogorskega turizma do leta 
2025. »Golf je pomemben, 
podobno, kot so za naše obi-
skovalce pomembna smu-
čišča, nogometno igrišče, 
planinske poti in podob-
no. Lahko pričakujemo, da 
bodo zaradi tega v Kranjsko 
Goro v večjem številu pri-
hajali tudi zahtevnejši go-
stje,« je prepričan župan. 
»Turistični delavci pa bodo 
morali pripraviti posebne 
turistične pakete, v katere 
bodo vključili tudi tovrstno 
ponudbo,« dodaja Benedik. 
Kot še poudarja, gre pri gol-
fu za šport, ki je predvsem 
tesno povezan z naravo. Ne 
strinja se s stereotipom, da 
gre za prestižno aktivnost, 
namenjeno zgolj peščici 
premožnejših, zato igrišča 
ne ograjujejo, ob Pišnici pa 
bi radi celo speljali spreha-
jalno pot.

Razširili bodo 
igrišče za golf
Na zemljišču, ki ga je Občina Kranjska Gora pred 
časom brezplačno pridobila od države, bodo 
uredili dodatna štiri igralna polja igrišča za golf. 

Grega Benedik, predsednik 
Golf kluba Kranjska Gora
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Odprite se za priložnosti, 
ki jih ponuja evropski trg in 
poiščite ustrezne partnerje, 
dosežite nove trge ali preprosto 
pridobite dostop do potrebnih 
finančnih sredstev.

Janez je menil, da je čas za razvoj njegovega 
podjetja. Zato je stopil v stik z mrežo Enterprise 
Europe Network, da bi odkril vse prednosti in 
priložnosti, ki jih ponuja enoten trg. Mreža 
Enterprise Europe Network mu je pomagala 
poiskati ustrezne vire novega kapitala, partnerje 
in potrebne nasvete za dvig njegovega podjetja 
na višjo raven. 
Zakaj ne bi vi storili enako? Možnosti za razvoj 
podjetja imate dobesedno na dosegu roke.

Spoznajte, kaj lahko mreža 
Enterprise Europe Network v Sloveniji  
stori za vas, na spletnem mestu  
een.si

Si želite razširiti  
svoje podjetje?
Janez Bensa, CEO, Parsek D.O.O.
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Kranj – Tradicionalni Dan polja Semenarne Ljubljana, ki je 
do zdaj vedno potekal v Prekmurju, so prejšnji teden prvič 
izpeljali na Gorenjskem, kjer so bili letos tudi najbolj ugodni 
pogoji za rast koruze. Na kmetiji Martina Križnarja na Laborah 
v Kranju se je okoli tristo kmetovalcev seznanilo s poskusi 
hibridov koruze, predstavili pa so jim tudi ostalo svojo po-
nudbo na kmetijskem področju. Prisotni so si tako poleg že 
uveljavljenih visoko produktivnih francoskih hibridov RAGT 
ogledali tudi hibride Zemuna Polje iz Srbije, kranjska Sloga pa 
je obenem predstavila še kmetijsko mehanizacijo. Na Dnevu 
polja je bilo pod vodstvom strokovnega svetovalca Semenarne 
Ljubljana za gorenjsko kmetijsko območje Aleša Volčiča na 
ogled 24 različnih hibridov. Nekateri od njih še niso v njeni 
ponudbi, prav od takšnih poskusov pa je nato odvisna od-
ločitev podjetja, ali jih bo uvrstilo v svoj prodajni program. 
Tudi tokrat so tako poželi koruzo in tehtali, kateri hibridi so 
najboljši, rezultati poskusov pa bodo v kratkem objavljeni tudi 
na spletni strani Semenarne Ljubljana. Dneva polja sta se med 
drugim udeležila tudi predsednik Zadružne zveze Slovenije 
Peter Vrisk in kranjski župan Boštjan Trilar.

Dan polja prvič na Gorenjskem

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

Vilma Stanovnik

Kranj – Socialno podjetje, ki 
skrbi za promocijo trajno-
stne potrošnje s Kr’Štacuno 
in trgovino Rokodelc, Fun-
dacija Vincenca Drakslerja, 
je skupaj z Mestno občino 
Kranj pobudnica prenovlje-
ne tombole, mestne igre, ki 
je bila stalnica dogajanja na 
kranjskem Glavnem trgu že 
v 30-ih letih prejšnjega sto-
letja in ki je vrhunec dožive-
la z obrtniškimi tombolami, 
na katerih so z bogatimi do-
bitki sodelovale kranjske to-
varne in podjetja. 

»V Kranju skupaj s Fun-
dacijo Vincenca Draksler-
ja ponovno presenečamo. 
Prepričan sem, da mestna 
tombola nagovarja tako 
mlade kot tudi mlade po 
srcu, ki se morda kakšne 
od prvih tovrstnih tom-
bol v Kranju še spominjajo 
kot tudi vse, ki so nam bli-
zu trajnostne rešitve. Seve-
da si želimo številčnega obi-
ska in dobrega odziva, z na-
kupom tablic pa lahko vsak 
od nas v življenje pospremi 
še eno pridobitev v Kranju, 
mestno šiviljsko popravljal-
nico,« o dogodku pravi 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar in dodaja, da si želi, da bi 
septembrski dogodek v sta-
rem mestnem jedru postal 
tradicionalen.

Tombola vabi tudi z do-
bitki, kot so športna kolesa 
in kolesa znamke Pony, ši-
valni stroj retro videza, go-
spodinjski aparati, obnov-
ljeni in unikatni kosi pohi-
štva ter dodatki za dom. Ta-
blice za igro v vrednosti pet 
evrov (gotovinsko plačilo) 
bodo v prodaji na dan do-
godka, 22. septembra od 12. 
do 18. ure v kranjskem TIC-
-u in Kr'Štacuni. 

Tombolske kartice so poti-
skani in oštevilčeni kartonč-
ki velikosti 21 x 7,4 centime-
tra. Vsaka tombolska karti-
ca bo imela na sprednji stra-
ni natisnjenih 15 številk od 1 
do 90, po pet številk v treh 
vrsticah, na hrbtni strani bo 

natisnjen naziv organizator-
ja in navodila za igro.

Tombola na plac' se bo 
začela ob 18. uri, ko bo vod-
ja tombole iz bobna izžre-
bal naključne številke (od 1 
do 90) in jih javno objavil na 
vidnem mestu. Udeleženci 
igre bodo žrebanje iz bobna 
spremljali na svojih tombol-
skih tablicah in označevali iz-
žrebane številke. Ko udeleže-
nec označi vseh 15 izžreba-
nih številk na svoji tombolski 
kartici, se oglasi z vzklikom 
Tombola!, tombolsko karti-
co pa prinese vnaprej določe-
ni komisiji tombole, ki preve-
ri pravilnost izpolnitve in po-
deli dobitek po vrstnem redu 
od prve nagrade navzdol. 

Tombole so lahko udele-
žijo tako prebivalci kot obi-
skovalci Kranja. Na Glav-
nem trgu bodo v petek pote-
kale tudi spremljajoče aktiv-
nosti. Med drugim bo pos-
tavljena začasna mestna je-
dilnica, gostilna Na plac’, v 
njej pa bodo stregli jedi ku-
hinj s socialno noto, ki si 
prizadevajo za naravno pre-
delavo in čim manj zavrže-
ne hrane. V primeru dežja 
bo žrebanje tombole presta-
vljeno v avlo Mestne občine 
Kranj na Slovenskem trgu 1. 
Vse informacije o Tomboli 
na plac' so na voljo na Face-
booku na strani Tombola na 
plac', v kranjskem TIC-u in 
Kr'Štacuni. 

Tombola za dober namen
Fundacija Vincenca Drakslerja ta petek v starem mestnem jedru Kranja oživlja spomin na tombolo, 
izkupiček od kupljenih tablic pa bo namenjen zagonskim sredstvom nove mestne šiviljske 
popravljalnice Kr’Zašij v Kr'Štacuni na Maistrovem trgu. 

Tombole v Kranju so bile vedno dobro obiskane in organizatorji upajo, da bo tako tudi v petek.

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli petek je pod-
jetje Dolnov v Novem mestu 
predstavilo 120 novih stano-
vanj za zasebnike, ki jih tre-
nutno s pomočjo Gorenjske 
banke gradi v Mrzli dolini 
na novomeškem Brodu. Kot 
pravijo, jih bo 72 jih vseljivih 
že februarja drugo leto, pre-
ostalih 48 pa sredi leta. Pro-
dajna vrednost naložbe sku-
paj z davkom znaša približ-
no 15 milijonov evrov.

»Stanovanja so projek-
tirana na osnovi najstrož-
je evropske zakonodaje in 
bodo tudi kvalitetno izvede-
na, kar je bila do sedaj naša 
prednost pred ostalimi inve-
stitorji,« pojasnjujejo v pod-
jetju, kjer so leta 2005 zače-
li z gradnjo trgovskih prosto-
rov in prvih 180 stanovanj v 
Mrzli dolini v Novem mestu 
in jih hitro tudi prodali. Prav 

tako so gradili v Žabji vasi v 
Novem mestu, v Celju, Le-
nartu in Radencih. Kvadra-
tni meter novih stanovanj v 
Mrzli dolini bo skupaj z dav-
kom stal okoli 1800 evrov, v 
Dolnovu pa pričakujejo, da 
bodo stanovanja po končani 
gradnji hitro prodali. »Glav-
ni razlog, da smo se odloči-
li za gradnjo v Novem mes-
tu, je ta, da tam določen čas 
ni bilo izgrajenih novih sta-
novanj, po njih pa je velika 
potreba,« pravijo v Dolnovu, 
kjer načrtujejo, da se njihovi 
načrti gradnje v Novem mes-
tu še ne bodo hitro končali, 
saj imajo možnost razširitve 
sedanjega stanovanjskega 
naselja na tristo stanovanj. 
»Naše podjetje je eno redkih 
slovenskih podjetij, ki so v 
obdobju krize brez prestan-
ka načrtovala nove gradnje 
in jih nekaj tudi realizirala,« 
še dodajajo v Dolnovu.

Kranjčani gradijo 
v Novem mestu
Kranjsko podjetje Dolnov, specializirano za 
distribucijo kopalniških izdelkov in ploščic, se je 
pred leti pogumno lotilo tudi gradnje stanovanj.

ID Dolnov gradi nova stanovanja v Novem mestu.
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Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno branje
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Mateja Rant

Mrzli vrh – Na jubilejni po-
hod ob rapalski meji so po-
hodniki najbolj množično 
krenili iz Žirov, pridružili 
pa so se jim še pohodniki s 
Sovodnja, iz Idrije, Spodnje 
Idrije in Ledin. Vsi so se sre-
čali v bližini glavnega mej-
nika številka 38 na nekdanji 
italijansko-jugoslovanski 
meji pred planinsko kočo na 
Mrzlem vrhu, kjer so pripra-
vili slovesnost ob 70. oble-
tnici vrnitve Primorske k 
matični domovini. 

Mejo med kraljevino Ita-
lijo ter kraljevino Srbov, Hr-
vatov in Slovencev (SHS), 
kasneje kraljevino Jugosla-
vijo so dokončno določili s 
podpisom Rapalske mirov-
ne pogodbe 12. novembra 
1920. Z novo razmejitvijo 
je Italiji pripadla tretjina slo-
venskega etničnega ozemlja 
z več kot tristo tisoč Sloven-
ci v zameno za diplomatsko 
priznanje kraljevine SHS. 
Spomine na rapalsko mejo, 
ki je grobo posegla v vsakda-
nje življenje ljudi ob njej, saj 
so se sosedje kar naenkrat 
znašli v dveh povsem različ-
nih državah in v zelo drugač-
nih družbenih razmerah, je 
obudil slavnostni govornik 
Uroš Lipušček. Med drugim 
se je ob meji razvilo tihota-
pstvo oziroma »kontrabant« 
kot neke vrste upor proti ita-
lijanskim izganjalcem vse-
ga, kar je bilo slovenskega. 
»Rapalska meja je, kot v svo-
ji knjigi Ob stari meji ugota-
vlja profesor Tomaž Pavšič, 
bistveno spremenila življe-
nje v teh krajih, saj je prese-
kala običajne poti in mno-
ge prebivalce odrezala od vi-
rov zaslužka, nekateri pa so 

s 'kontrabantom', kot je to 
običaj v vseh vojnah, tudi 
obogateli.«

Območje južno od Alp je 
bilo po besedah Uroša Li-
puščka v zgodovini zazna-
movano s številnimi bitka-
mi in različnimi strateškimi 
interesi. »Samo v prejšnjem 
stoletju so zgodovinarji na 
tem prostoru zapisali naj-
manj petnajst različnih mej-
nih razmejitev med italijan-
skim, nemškim in slovan-
skim svetom.« Po koncu 
prve svetovne vojne so Ita-
lijani v tem prostoru zgra-
dili sistem betonskih utrdb, 
znanih pod imenom Alpski 
zid, kraljevina Jugoslavija pa 
je na to odgovorila z gradnjo 
utrjene Rupnikove linije. 
»Rapalski diktat je bil spočet 
26. aprila 1915 v Londonu, 
ko so poslaniki Francije, car-
ske Rusije in Italije pod tak-
tirko britanskega zunanje-
ga ministra Greya podpisali 

tajni londonski sporazum, 
ki je v zgodovinopisju poz-
nan kot londonski pakt. Z 
njim so članice antante, ki 
jim v prvem letu prve sve-
tovne vojne na bojiščih ni 
kazalo najbolje, za ceno slo-
venskih, hrvaških in deloma 
tudi albanskih in grških oze-
melj zvabile Italijo v vojno 
na svoji strani.« Italijanska 
vojska je že dan po podpisu 
premirja 2. novembra 1918 
začela v imenu antante za-
sedati slovenska ozemlja, in 
to celo preko črte londonske-
ga pakta. Prav tako je potem 
z Rapalsko pogodbo dobila 
mejo, ki je presegala meje 
londonskega pakta. »Naro-
dnoosvobodilni boj, delova-
nje 9. korpusa NOV Slove-
nije na okupiranih ozemljih 
med drugo svetovno vojno, 
ki so mu dali najvišje ocene 
tudi v zavezniških štabih, in 
odpor tisočev Bevkovih 'Če-
dermacev' je Primorcem 

omogočil, da so se po drugi 
svetovni vojni priključili ma-
tičnemu narodu,« je razložil 
Lipušček in dodal, da bi bila 
brez Primorske, brez izho-
da na morje, neodvisna Slo-
venija praktično nemogoča.

S Pariško mirovno pogod-
bo med Jugoslavijo in Italijo 
iz leta 1947 je za vedno pre-
nehal veljati rapalski spora-
zum, leta 1977 pa so bili pod-
pisani Osimski sporazumi, 
ki so dokončno rešili mejno 
vprašanje med obema drža-
vama. Ob tem je Lipušček še 
poudaril, da je obstoj Evrop-
ske unije v našem vitalnem 
interesu, saj bi se z njenim 
morebitnim razpadom spet 
odpirala mejna vprašanja 
širom Evrope. »Upam, da 
bo duh rapalskega sporazu-
ma z Osimskimi sporazumi 
za vedno ostal tesno zaprt v 
steklenici in ne bo nikoli več 
prišel na plan,« je sklenil Li-
pušček.

Nekdaj ločevala, danes združuje
Okrog sto pohodnikov se je minulo nedeljo podalo na pohod ob nekdanji rapalski meji, ki je bil letos v 
znamenju sedemdesetletnice vrnitve Primorske k matični domovini Sloveniji.

Ob mejniku številka 38 je v nedeljo potekala slovesnost ob 70. obletnici vrnitve Primorske k 
matični domovini. / Foto: Denis Bozovičar

Škofja Loka – Sredi junija se je z izstopno izjavo kot član občin-
skega sveta v Škofji Loki poslovil Blaž Karlin, svetnik stranke 
NSi. Po neuradnih informacijah je 37-letni Karlin dobil prilož-
nost v Bruslju. Na svetniškem mestu ga je nadomestil Ciril Pe-
ternelj, star 63 let, kmet iz Drage, prav tako član NSi, ki je v prvi 
volilni enoti za Karlinom dobil največ glasov. Na septembrski 
seji občinskega sveta je že sedel med ostale svetnike in povedal, 
da je človek, ki raje kaj naredi kot govori. Oglasil se je tudi že s 
prvo pobudo, in sicer da bi morali v Dragi dobili pločnik, saj je 
tamkajšnja cesta ob gostem prometu nevarna zlasti za otroke. 

Ciril Peternel novi član občinskega sveta

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Mesto bo ži-
velo, če bodo vanj zahajali 
ljudje in če bo živahna tudi 
ponudba v mestnih loka-
lih. Subvencije najemnin v 
starem mestnem jedru so 
le eden v nizu ukrepov, ki 
bodo prispevali k temu cilju. 
Škofjeloški podžupan Tine 
Radinja med ukrepi navaja 
tudi spodbujanje socialnega 
podjetništva, oddajanja sob 
in domačega podjetništva in 
rokodelstva. 

V mestu je 89 lokalov, od 
tega je polovica lastniških. 
Ugotavljajo, da je 25 loka-
lov praznih, želijo pa si, da 

bi bila večina polnih in da 
bi ponujali kakovostno vse-
bino. Letos je občinski svet 
sprejel dokument o dodelje-
vanju pomoči za spodbuja-
nje razvoja gospodarstva v 
občini in ker te pomoči šte-
jejo kot državne pomoči de 
minimis, so na ministrstvu 
za finance zaprosili za mne-
nje in dobili pozitiven odgo-
vor, je povedala Irena Stu-
den z Občine Škofja Loka. 
Objavili so razpis in izdela-
li tudi poseben točkovnik z 
merili za vrednotenje vlog. 
Po razpisu lahko upravi-
čenec prejme subvencijo 
v višini polovice upraviče-
nih stroškov, pri čemer se 

sofinancira največ tri evre 
na kvadratni meter na me-
sec. Ob več kot šest evrih 
najemnine tega stroška ne 
priznajo kot upravičene-
ga. Najvišja dodeljena viši-
na subvencije upravičen-
cu je 2500 evrov. Merila so 
poleg velikosti podjetja tudi 
najem v ožjem zaščitenem 
starem mestnem jedru, tis-
te, ki bodo prinesle nove za-
poslitve, ter vrsta dejavno-
sti in njen pomen za oži-
vitev starega mestnega je-
dra. Med temi je na prvem 
mestu ponudba domače in 
umetne obrti, unikatnih iz-
delkov in tradicionalnih do-
mačih jedi, na drugem pa 

kulturne, umetniške, špor-
tne, turistične ter servisne 
dejavnosti. Veliko točk pri-
nese tudi najem praznega 
lokala. Kot je povedala Ire-
na Studen, so doslej na raz-
pis kandidirali vsi obstoje-
či uporabniki, večina jih je 
tudi izpolnjevala pogoje, 
tako da so z njimi že skle-
nili pogodbe o subvenciji 
najemnine, ki bo veljala za 
vse leto 2017. Tem pripa-
dajo subvencije od 16 do 41 
odstotkov pokrivanja upra-
vičenih stroškov. 

Razpis je podaljšan do 25. 
septembra in dotlej čakajo 
še tiste, ki bi morda zapolni-
li prazne lokale. 

S subvencijami oživljajo lokale v mestu
Razpis za subvencije najemnin za mestne lokale še do 25. septembra.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na klopeh ško-
fjeloškega občinskega sve-
ta je bil tokrat v drugem bra-
nju predlog novega poslov-
nika. Vloženih je bilo več 
amandmajem, med njimi 
je denimo župan Miha Ješe 
predlagal, da bi svetniki po-
bude pred sejo oddajali v pi-
sni obliki, na seji pa bi ime-
li za obrazložitev pet minut 
časa. Predlogu so nasproto-
vali opozicijski svetniki, češ 
da bi jim bil čas po novem 
preskopo odmerjen. 

Poleg tega so svetniki zavr-
nili tudi vsa ostala dopolnila, 
podprli so le tisto o predlo-
gu, naj se zvočni zapis sej 
hrani na podatkovnem stre-
žniku in naj se hrani 16 let. 
Toda poslovnik na glasova-
nju, ki zahteva dvotretjinsko 
večino glasov, naposled ni 
bil sprejet in še naprej velja 

stari. Župan Miha Ješe pa je 
napovedal, da bo že takoj na 
naslednjo sejo uvrstil novi 
predlog poslovnika in pred-
lagal, da ga sprejmejo po hi-
trem postopku. Ne želijo na-
mreč, da v njem ostane spor-
no določilo, ki zadeva obrav-
navo gradiva, ki je bilo pred-
hodno obravnavano na seji 
delovnega telesa. V obstoje-
čem poslovniku namreč ve-
lja, da občinski svet gradi-
va sploh ni obravnaval, če 
ga delovno telo ni potrdilo, 
oziroma ga je moral predla-
gatelj s seje občinskega sve-
ta umakniti. Zaprosili za 
mnenje ministrstvo za jav-
no upravo, ki odgovarja, da 
po zakonu o lokalni samo-
upravi delovna telesa dajejo 
občinskemu svetu mnenja 
in predloge, nimajo pa pra-
vice zavračati gradiva v smis-
lu, da to potem ne bi prišlo 
na dnevni red seje. 

Poslovnika niso sprejeli
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Aleš Senožetnik

Cerklje – Občina Cerklje le-
tos obeležuje 23-letnico 
obstoja, ki jo bodo v petek, 
dan pred občinskim prazni-
kom, počastili z osrednjo 
slovesnostjo v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika. 
V 23 letih so zaključili števil-
ne projekte, med pomemb-
nejšimi, ki občino še čakajo, 
pa Čebulj omenja gradnjo 
krvavškega vodovoda, do-
končno izgradnjo kanaliza-
cijskega sistema, nov zdra-
vstveni dom ter druge inve-
sticije v javno infrastruktu-
ro.

Že dlje časa si prizadevate 
za obnovo krvavškega vodo-
vodnega sistema, za katere-
ga si obetate tudi evropska 
sredstva. Kako potekajo do-
govarjanja?

»Krvavški vodovodni sis-
tem oskrbuje prebivalce pe-
tih občin, njegova obnova 
pa je ključnega pomena, saj 
so azbestne cevi dotrajane, 
posledično pa je izgub veli-
ko. Gre za medregijski pro-
jekt, v katerega so poleg naše 
vključene še občine Šenčur, 
Medvode in Vodice ter Me-
stna občina Kranj. Že spo-
mladi smo se predstavniki 
občin zbrali na projektnem 
svetu, kjer smo se dogovori-
li o količinah prevzema vode 
iz sistema. Občina Cerklje 
prevzema 43 odstotkov, 
Kranj 11, Šenčur 16, Komen-
da in Vodice po 15 odstotkov. 
Hkrati poteka tudi raciona-
lizacija projekta, sej se ne-
koliko spreminjajo tudi tra-
se vodovoda. Prek razvojnih 
agencij osrednjeslovenske 
in gorenjske regije bi lahko 
za projekt dobili tudi večmi-
lijonska evropska sredstva. 
Žal pa se zapleta pri soin-
vestitorjih. Za zdaj namreč 
od Mestne občine Kranj še 
nismo dobili soglasja za so-
financiranje, kljub temu da 
smo se na projektnem sve-
tu že vse dogovorili. Zato 
računam na razumski pri-
stop in čimprejšnje soglasje 
tamkajšnjega župana, saj so 
Kranjčani v veliki meri od-
visni od krvavškega vodovo-
da. Skratka, odločiti se bodo 
morali, ali so zraven ali ne.«

Poteka pa tudi gradnja kana-
lizacijskega sistema v nižin-
skem delu občine. Kako na-
predujejo dela?

»V preteklih letih smo s 
primarnimi vodi opremi-
li 90 odstotkov naselij v ni-
žinskem delu občine, sedaj 
opremljamo še preostanek. 
Počasi se končuje projekt v 
Gradu, kjer so vodi položeni, 
urediti pa je treba še cestno 

infrastrukturo. Izvedba tra-
ja nekoliko dlje, kot bi si vsi 
skupaj želeli, a se bliža kon-
cu. Namesto krožišča, ki je 
bilo sprva predvideno v vasi, 
bomo uredili križišče, zra-
ven pa smo pridobili tudi 
prostor za dve avtobusni po-
stajališči. Začela se bo tudi 
regulacija struge v Veleso-
vem.

Poleg tega poteka tudi 
gradnja kanalizacijskega 
sistema v Cerkljah, na ob-
močju Ulice Janeza Meža-
na, Stare ceste in Ulice Jo-
sipa Lapajne, nato pa bomo 
nadaljevali na Ulico 4. okto-
bra. Prihodnje leto nas čaka 
še komunalno opremljanje 
v osrednjem delu Cerkelj, od 
Krvavške ceste do krožišča, 
ki ga bomo v sodelovanju z 
Direkcijo RS za infrastruk-
turo začeli graditi prihodnje 
leto. Kanalizacijski posegi 
manjše vrednosti nas čakajo 
še na območju Pšenične Po-
lice, Pšate, Dvorij, Poženika, 
letos pa načrtujemo še kraj-
ši odsek na Spodnjem Brni-
ku in Cerkljanski Dobravi.«

Pred kratkim ste z rebalan-
som proračuna zagotovili 
sredstva za izgradnjo vodo-
voda na Štefanji Gori. Že dlje 
časa zagovarjate, da bi morali 
tudi v hribovitem delu občine 
pristopiti k celostnemu reše-
vanju komunalne ureditve.

»Gre še za zadnji vaški vo-
dovod na našem področju. 
Pred časom je vaška skup-
nost predlagala, da se komu-
nalna infrastruktura prene-
se v last občine in v upravlja-
nje komunalnemu podjetju. 
Občina gre tako v novo izgra-
dnjo in obnovo vodnega za-
jetja ter vodohrana. 

Odprto ostaja vprašanje 
kanalizacije. Dokler bom 
župan, bom zagovarjal ce-
lostno komunalno ureditev 
hribovitega področja obči-
ne. Iz sedmih vodnih virov 
se oskrbuje petdeset tisoč 
ljudi v regiji, pri čemer turi-
stov, ki jih je vse več, sploh 
ne štejem. Prav to je eden od 
glavnih razlogov, da bo tre-
ba v teh vaseh zgraditi kana-
lizacijo in jo priključiti čistil-
ni napravi v Domžalah. 

Možne so sicer tudi indi-
vidualne čistilne naprave, 
vendar iz poznavanja dru-
gih evropskih držav, pred-
vsem Avstrije, lahko rečem, 
da takšne čistilne naprave 
ukinjajo in gradijo povezo-
valne vode in skupne čistil-
ne naprave, kar bi bilo tudi 
pri nas bolj učinkovito.«

V občini pa potekajo oziro-
ma so v načrtu tudi številni 
drugi projekti. Lahko ome-
nite najpomembnejše?

»Že pred časom smo zgra-
dili glavni kolektor od Vele-
sovega proti Praprotni Poli-
ci, ki je namenjen vodooskr-
bi letališča, delno pa lahko 
tudi občini Šenčur. Ob tem 
smo asfaltirali tudi trikilo-
metrski odsek od Praprotne 
Police do Velesovega, kar je 
bila tudi velika želja vašča-
nov Praprotne Police. 

Lotili smo se tudi cest na 
hribovitem delu občine. Že 
lani smo v sodelovanju s 
tamkajšnjimi lastniki objek-
tov asfaltirali odsek na Vi-
ženško dolino, občina je fi-
nancirala le asfalt. Prav tako 
smo lani obnovili del ceste 
od Raven do Stiške vasi, letos 
pa od Stiške vasi do Slatnarja 
ter en del ceste, ki je bil v re-
klamaciji. Pri tem smo razši-
rili tudi nekatere ovinke. Po-
leg tega smo uredili tudi še 
nekatere druge krajše odse-
ke. Med drugim v vasi Pša-
ta, v Dvorjah, pa v Češnjev-
ku proti fazaneriji, pri če-
mer smo celoten Češnjevek 
že pred tem uredili in zgra-
dili pločnike ter drugo infra-
strukturo v osrčju vasi. 

Med projekti, ki nas še ča-
kajo, pa je izgradnja že ome-
njenega rondoja v središču 
Cerkelj, kjer bomo predvi-
doma drugo leto gradili tudi 
zdravstveni dom. Glede tega 
že potekajo dogovori tudi s 
soinvestitorji, nekaj intere-
sentov se nam je že javilo. 

V okviru projekta LAS 
bomo zgradili otroška igri-
šča v Češnjevku, Lahovčah, 
na Štefanji Gori, Cerkljah, 
za kar bomo dobili tudi 
evropska sredstva. Reguli-
rali bomo tudi strugo po-
toka Reka z normalnim 

dovodom po potoku mlin-
ščice, ter zgradili pločnik do 
Dvorij in rekonstruirali ces-
to. Od Stiške vasi do Ambro-
ža, bomo v okviru projek-
ta Temno nebo zgradili jav-
no razsvetljavo. Načrtujemo 
tudi dopolnitev muzejske 
zbirke v Petrovčevi hiši.

V načrtu imamo tudi šotor 
za pokrito igrišče v Nogome-
tnem centru Velesovo. Inve-
sticija ni pomembna samo 
za nogometaše, temveč tudi 
druga društva in vse občane, 
saj je športna dvorana zelo 
zasedena.«

 
H koncu gre tudi gradnja ob-
voznice mimo letališča, ki se 
je po dolgoletnem čakanju 
lani vendarle začela. Obvo-
znica bo omogočila razvoj 
letališke poslovne cone. Kaj 
si od tega obeta občina?

»Z letališko poslovno 
cono je trenutno predvsem 

ogromno dela. Vesel sem 
bil, ko se je končno začela 
gradnja obvoznice, ki omo-
goča razvoj cone, a bo treba, 
preden ta zaživi, odpraviti 
nekaj težav. Komunalna in-
frastruktura namreč ni v las-
ti občine, ki bi jo potem dala 
v upravljanje komunalne-
mu podjetju, kar predstavlja 
veliko težavo. Zakonodaja tu 
jasno določa, da brez ureje-
ne komunalne infrastruktu-
re ni gradbenega dovoljenja. 
Zato upam, da bodo tudi dru-
gi čim prej uvideli, da je te te-
žave čim prej treba urediti, v 
nasprotnem primeru ni mo-
goče pričakovati razvoja na 
območju letališke poslovne 
cone. Veliko se govori, koli-
ko ima Občina Cerklje od le-
tališke cone. A za zdaj ima z 
njo le stroške. Zgraditi smo 
morali čistilno napravo, ka-
nalizacijski kanal, sočasno 
z vodovodnim kolektorjem 

smo obnovili cesto v Prapro-
tno Polico, uredili vodooskr-
bo in sofinancirali gradnjo 
obvozne ceste. Vse to pred-
stavlja strošek okoli štiri mi-
lijone evrov, da o krvavškem 
vodovodu, ki je v veliki meri 
potreben zaradi letališča, 
sploh ne govorim.«

Triindvajsetega septembra 
praznujete obletnico usta-
novitve Občine. Kako ste za-
dovoljni z razvojem Cerkelj 
od leta 1994 pa do danes?

»Vesel sem, da se občina 
razvija, saj se imamo z mar-
sičim pohvaliti. V teh letih 
smo zgradili Kulturni hram 
Ignacija Borštnika, športno 
dvorano, vezni del osnov-
ne šole, vrtce, obnovili šolo 
v Zalogu, Petrovčevo hišo, 
zgradili smo gasilski dom na 
Zgornjem Brniku in organi-
zirali gasilsko zvezo. Danes 
se lahko pohvalimo z eno 
najbolje organiziranih ga-
silskih ekip na Gorenjskem. 
Vseskozi smo obnavljali ces-
te, ki so v preteklosti poteka-
le po zasebnih zemljiščih, 
pa smo jih uspeli prenes-
ti v javno dobro. Enega naj-
večjih uspehov predstavlja 
Dom Taber, ki smo ga zgra-
dili z evropskimi sredstvi in 
danes velja za enega najbolj-
ših domov za ostarele v Slo-
veniji. 

Pred dobrimi dvajseti-
mi leti smo bili po razvito-
sti na 136. mestu med 154. 
občinami. Danes nas števil-
ni kazalci uvrščajo med naj-
boljših pet, smo v samem 
državnem vrhu. Tega pa ne 
bi bilo brez trdega dela, ne 
zgolj mene, temveč celotne 
občinske uprave, pa tudi so-
delovanja občinskega sve-
ta. Upam in si želim, da bi 
občani ta trud prepoznali in 
vse pridobitve tudi pozitiv-
no sprejemali. Ob prazniku 
pa jim seveda tudi iskreno 
čestitam.«

Smo med najbolj razvitimi v Sloveniji
Ob občinskem prazniku Občine Cerklje smo se pogovarjali z županom Francem Čebuljem. »Pred dobrimi dvajsetimi leti smo bili po razvitosti na 136. mestu 
med 154 občinami. Danes smo med najboljšimi petimi,« pravi cerkljanski župan. A načrtov in projektov v občini kljub temu ne manjka.

Župan Franc Čebulj je ponosen, da se občina razvija in se ima s čim pohvaliti. 
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Ob občinskem prazniku Občine Cerklje na Gorenjskem vsem občankam  

in občanom iskreno čestitamo in vas vabimo na osrednjo občinsko slovesnost 

s podelitvijo občinskih nagrad, priznanja in plaket Občine Cerklje  

na Gorenjskem, ki bo v petek, 22. septembra, ob 19. uri v Kulturnem hramu 

Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem.

Slavnostni govornik bo dramatik in pisatelj Tone Partljič.

Franc Čebulj, župan
Občinski svet

Občinska uprava
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Lukovica – KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, Slovenska 
matica, Občina Lukovica in Javni sklad za kulturne dejavnosti – 
Območna izpostava Domžale vabijo na spominsko svečanost 
ob 100. obletnici smrti pisatelja Frana Maslja Podlimbarskega, 
ki bo danes, 19. septembra, ob 19.30 na Navju v Ljubljani, ter na 
literarni večer z odprtjem razstave Domovina, moja dolina, mati, 
ki bo v petek, 22. septembra, ob 18. uri v podružnični šoli Kra-
šnja. Razstavljali bodo člani likovnih društev Območne izpostave 
Domžale, posamezniki in učenci Podružnične šole Krašnja.

Spomin na Frana Maslja Podlimbarskega

Igor Kavčič

Kranj – Kranjsko Lutkov-
no gledališče Nebo, katere-
ga osrednja akterja sta Petra 
Stare in Andrej Štular, v svo-
je lutkovne projekte pa k so-
delovanju vabita tudi režiser-
je, glasbenike in likovnike, 
letos beleži šestnajsto leto 
delovanja. Osem predstav 
za otroke in tri za odrasle z 
različnimi lutkovnimi tehni-
kami sta doslej predstavljala 
tako po Sloveniji kot na raz-
ličnih lutkovnih festivalih v 
tujini, med drugim v Južni 
Koreji, Indoneziji, Izraelu, 
Avstraliji, Franciji, Avstriji, 
Turčiji, Bosni, na Poljskem, 
Hrvaškem, Tajskem … Ko-
nec avgusta in v prvi polovici 
septembra so LG Nebo pova-
bili na festival World Puppet 
Carnival (Svetovni lutkovni 
karneval), ki se je letos odvi-
jal v okviru svetovne razsta-
ve EXPO 2017 v kazahstan-
ski Astani.

Gre za selekcioniran fe-
stival, na katerega se običaj-
no prijavi več sto predstav, 
nanj pa se jih uvrsti le dese-
tina. Letos so v Astani nasto-
pile skupine iz 25 držav sve-
ta z nekaj več produkcijami, 
dodatnih dvajset držav pa je 
bilo zastopanih med lutkov-
nimi filmi in video produk-
cijami. Kranjsko LG Nebo 
se je v Aziji predstavilo z lut-
kovno igro znane pripoved-
ke za otroke Zrcalce, ki jo je 
po Grigorju Vitezu priredi-
la Petra in jo tudi režirala ter 
pripravila glasbo. Za Likov-
no zasnovo je poskrbel An-
drej, oba pa sta tudi v vlogah 
animatorjev. 

»Igrico sva prvič predsta-
vila na festivalu v Carigra-
du leta 2011, ko sva jo igra-
la v angleščini,« se spomi-
nja Andrej; da je za tokratno 
izvedbo Petra predlagala ru-
ščino. »Tako sva se odločila 
zaradi občinstva. Kako naj 
otroci razumejo, če govoriva 

na primer v angleščini. An-
gažirala sva Uliano Dorofe-
jevo, Rusinjo, ki živi v Slo-
veniji, ki nama je pripravila 
prevedeno besedilo, v kate-
ro sva zagrizla mesec in pol 
pred nastopom. Ni bilo lah-
ko,« se odločitve spominja 
Petra. Kakšnih 150 gledal-
cev v dvorani lutkovnega gle-
dališča v Astani je bilo nav-
dušenih nad skoraj štiride-
setminutno predstavo. »Po-
leg domačinov sva bila ena 
redkih, ki sva igrala v rušči-
ni. Po predstavi so se z nama 
vsi hoteli pogovarjati v njiho-
vem jeziku, misleč, da govo-
riva rusko,« pojasni Andrej. 

Predstava pa je bila opažena 
tudi pri strokovni žiriji, saj je 
prejela eno glavnih nagrad 
festivala, namreč za likovno 
zasnovo lutk. Gozdne živa-
li, ki vsaka sebe vidi v ogle-
dalcu, je Andrej izdelal iz le-
senih klad. V okviru bienala 
ustanove lutkovnih ustvar-
jalcev, ki se je ta vikend od-
vijal v Mariboru, je Andrej 
Štular prejel še eno nagra-
do, in sicer za lutkovni pri-
stop in domišljeno likovno 
podobo v predstavi Bežimo, 
svet se podira v produkciji 
Stripburgerja (Forum Lju-
bljana) in Pripovedovalske-
ga varieteja. 

Zrcalce z nagrado
Z mednarodnega lutkovnega festivala World 
Puppet Carnival, ki se je pred nedavnim odvijal v 
Astani v Kazahstanu, se Lutkovno gledališče Nebo 
iz Kranja vrača z nagrado za najboljšo likovno 
zasnovo lutk za predstavo Zrcalce.

Nagrajeni Andrej Štular in Petra Stare iz LG Nebo 

Igor Kavčič

Kranj – Preden se pridru-
žim in se pustim vpliva-
ti zbirokratizirani komisi-
ji v črni komediji Pesmi ži-
vih mrtvecev, najprej nekaj 
zanesljivih dejstev: Prešer-
novo gledališče je v kopro-
dukciji moči združilo s Slo-
venskim ljudskim gledališ-
čem Celje, avtorja besedila 
dramatika Matjaža Zupan-
čiča, štirikratnega prejemni-
ka Grumove nagrade, s pri-
čujočim besedilom je bil leta 
2015 med nominiranci za-
njo, lahko brez dvoma uvr-
stimo med slovenske klasi-
ke, njegovo tudi tokrat aktu-
alno besedilo pa je igralski 
ansambel s prepričljivo igro 
še dodatno aktualiziral.

Zupančič ostaja zvest svoji 
dramski usmeritvi obravna-
vanja širših družbenih poja-
vov, znotraj katerih ga zani-
majo tudi, v nekaterih nje-
govih dramah pa predvsem, 
medčloveški odnosi na raz-
ličnih ravneh, ki pa jih vedno 
znova postavlja v kontekst 
aktualnega časa in dogaja-
nja. Anomalije družbe in po-
litike nam pogosto predsta-
vi skozi precej absurdne 

situacije, ki z dobršno mero 
pretanjenega humorja pri 
gledalcu vselej padejo na 
plodna tla. Lahko si reče-
mo le – ja, tako je. Avtorju 
so bila vzgib za Pesmi živih 
mrtvecev vstajniška gibanja, 
usmerjena proti razbohote-
nemu neoliberalizmu, ki so 
potekala na različnih koncih 

sveta, njihov val pa je plju-
sknil tudi v Slovenijo. Nje-
gov Gavrilo Princip je bila 
izjava takratnih oblasti, ki je 
vstajnike označila za zombi-
je, torej žive mrtvece. 

V hodniku sodne medi-
cine predsednik skliče sejo 
mešane politično-strokovne 
komisije, da bi ta razrešila 

»problem« mladega demon-
stranta, ki naj bi predstav-
niku mednarodne finanč-
ne ustanove na odprtju trgo-
vskega centra odgriznil del 
ušesa, kljub temu da je bil v 
času delikta že več kot dvaj-
set ur mrtev. V uro in pol dol-
gi predstavi se komisija bolj 
kot s »problemom« ukvarja 

sama s seboj, zakaj ta sploh 
obstaja in kdo sedi v njej ter 
seveda kakšno breme vsak 
izmed njih nosi v svojem 
»nahrbtniku«. Osebe zlahka 
preslikamo v našo realnost. 
Jožef Predsednik, katerega 
priimek že pove, da je pred-
sednik, igra ga odlični Pe-
ter Musevski, deluje kot ne-
zamenljivi in pesniško raz-
položeni vodja, ki ga njego-
va zaposlitev za nedoločen 
čas očitno že rahlo zabava, 
njegov svetovalec referent 
(Aljoša Ternovšek) skrbi, da 
za zapisnik povedano for-
malnopravno vzdrži, stereo-
tip desničarja je Tristan Ko-
mobran (Igor Žužek), zaseb-
no velik ljubitelj orožja in re-
šitev po načelu pravico mora-
mo vzeti v svoje roke, levičar-
ka Roza Pavlova (Lučka Poč-
kaj) je seveda lezbijka, izka-
že se celo, da v partnerskem 
odnosu s tajnico (Vesna Per-
narčič), tu pa sta še strokovna 
izvedenca, Dr. Jan Pedlbuš 
(Renato Jenček), katerega fe-
tiš je, da se sem in tja oble-
če v žensko, medtem ko Be-
njamin Kozinski (Aljoša Ko-
tlak) za nerazkritje davčnih 
utaj marsikaj dolguje pred-
sedniku in se zato ve, na či-
gavi strani je. Osrednja oseb-
nost predstave je vendarle 
pacient, v začetku še trup-
lo (Blaž Setnikar), ki v izte-
ku predstave s svojo zgodbo 
le še potrdi brezsmiselnost 
tovrstnih kafkovskih komi-
sij in nam s tem ponudi kri-
tiko sistema, ki dela pred-
vsem na ohranjanju samega 
sebe, ne pa v prid državljanu, 

človeku. Edina zares narav-
na in človeška je tajnica, ki 
hkrati brez zadržkov iskreno 
prizna, da je vsa umetna, na-
mreč s pomočjo lepotne ki-
rurgije. Ona je protiutež ko-
misije. 

Briljantno izpisano be-
sedilo nas, kljub temu ali 
pa prav zato, ker se nič ne 
zgodi in se zastavljeni pro-
blem vsaj navidezno ne raz-
reši, drži v napetosti celot-
no predstavo. K temu vseka-
kor prispeva tudi homogen 
igralski ansambel, saj igralci 
vseskozi dosledno in v posa-
mezne like zelo vživeto sle-
dijo besedilu in njegovi po-
anti. Lahko bi celo rekli, da 
so liki posameznim igral-
cem pisani na kožo že po nji-
hovi fizični pojavnosti. Sce-
na Alena Ožbolta je taka, kot 
jo pri Zupančičevih igrah 
poznamo, pred zunanjim 
svetom zaprt prostor, ki ved-
no znova pušča zgolj priprta 
vrata gledalcem. Ob tem, kar 
smo tokrat videli skoznje, se 
nam še enkrat več postavlja 
ravno v teh dneh zelo aktual-
no vprašanje – Naj se sploh 
udeležimo referenduma ko-
nec tedna, predsedniških vo-
litev prihodnji mesec ali voli-
tev v parlament čez leto? Mo-
goče zato, da se bomo tudi v 
prihodnje, sicer nekoliko ki-
slo, pa vendarle spet nasme-
jali. Zdi se namreč, da je vse 
utopija in smo brez upanja 
v spremembe, saj člani ko-
misije na koncu vendar-
le ugotovijo: če je državljan 
»mrtev«, to pomeni, da smo 
mi živi.

Komisiji, kar je komisijskega
V soboto smo si v Prešernovem gledališču ogledali prvo premiero v letošnji sezoni. Krstna uprizoritev 
črne komedije Pesmi živih mrtvecev dramatika Matjaža Zupančiča, ki je predstavo tudi režiral, na 
gledališki oder prihaja ob pravem času. Pravzaprav nas navdaja z neprijetno mislijo, da je brezčasna.

Predsednik (Peter Musevski) na eni in tajnica (Vesna Pernarčič) na drugi strani, dve podobi 
naše aktualne družbene realnosti / Foto: Uroš Hočevar
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Bled – Forum slovanskih kultur bo pod častnim pokrovi-
teljstvom ministra za kulturo Antona Peršaka in v sodelovanju 
z Občino Bled in Zavodom za kulturo Bled na Bledu podelil 
nagrado za najboljši slovanski muzej. To bo že četrta podelitev 
zapored (pretekle so bile v Skopju, Sankt Peterburgu in Zadru), 
celoten program pa bo potekal od srede, 20., do nedelje, 24. 
septembra. V okviru štiridnevnega programa se bo predstavilo 
vseh 23 za nagrado živa nominiranih muzejev. Ti prihajajo iz 
enajstih slovanskih držav, trije iz Slovenije: Muzej pošte in 
telekomunikacij, Park vojaške zgodovine Pivka in Slovenski 
planinski muzej v Mojstrani. Sodniki za nagrado živa se bodo 
srečali z nominiranci in z njimi razpravljali o kriterijih ocenje-
vanja ter dobrih praksah. Potekala bosta tudi forum na temo 
podob in uporabe novih tehnologij ter promocijski muzejski 
sejem. Razglasitev najboljšega slovanskega muzeja za leto 
2017 ter podelitev nagrad v posameznih kategorijah bo v Vili 
Bled potekala v petek, 22. septembra.

Prihaja letošnja živa 

Škofja Loka – V Galeriji Franceta Miheliča bo v sredo, 20. sep-
tembra, ob 19. uri Muzejski večer z naslovom Sokoli in orli. Na 
predavanju, ki ga bo vodila kustosinja Loškega muzeja Biljana 
Ristić, bomo spoznali delovanje telovadnih društev Sokol in 
Orel v Škofji Loki, njihova načela, medsebojne podobnosti 
in razlike in njihov pomen za kulturno in družabno življenje 
v Škofji Loki v prvi polovici 20. stoletja. Muzejski večer bo 
potekal v okviru akcije Športam z Loškim muzejem.

Muzejski večer Sokoli in orli
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Po zmagi prej-
šnji konec tedna v Dobovi so 
se rokometaši edinega go-
renjskega prvoligaša, eki-
pe Urbanscape Loka, minu-
lo soboto prvič v novi sezo-
ni Lige NLB predstavili še 
domačim navijačem. Moč-
no pomlajeno moštvo, ki 
ga je po lanski sezoni prev-
zel trener Robert Beguš, se 
je v Športni dvorani Poden 
pomerilo z ekipo Krke. S 
požrtvovalno, hitro in domi-
selno igro so Ločani kmalu 
prevzeli pobudo, v zadnjem 
delu drugega polčasa pa so 
povesem nadigrali nasprot-
nike ter zasluženo zmagali z 
32 : 27 (16 : 14).

»S Krko smo letos že igra-
li in imeli smo dosti podat-
kov drugi o drugem. Pričako-
vali smo dosti trdo in napeto 
tekmo. Čeprav smo v prvem 
polčasu vodili že za pet go-
lov, so nas gostje ujeli in tek-
ma se je v našo korist preve-
sila šele okoli 45. minute. Že-
leli smo, da bi bila odločena 
že prej, vendar pa je najpo-
membneje, da smo na koncu 
zanesljivo zmagali,« je prvo 
prvenstveno tekmo v domači 
dvorani ocenil trener Robert 
Beguš, ki je bil še kako zado-
voljen, da so Ločani v prvih 

dveh kolih dvakrat zmagali.
»Novo ligaško sezono 

smo dobro začeli. Start je 
zagotovo pomemben, saj 
imamo precej neugoden 
razpored. V prvih štirih ko-
lih kar trikrat gostujemo. 
Ker imamo po dveh tekmah 
štiri točke pa nam bo sedaj 
zagotovo lažje, saj bomo ig-
rali bolj sproščeno,« je tudi 
povedal trener Beguš, ki je 
prevzel od lanske sezone 
precej pomlajeno moštvo. 

»Iz mladinske ekipe se 
nam je pridružilo sedem 
mlajših igralcev, največ jih 
je letnika 2000. Ekipa je 
tako res mlada, vendar zelo 
perspektivna. Treba pa je 
seveda precej delati, saj se 
fantje kalijo tako na trenin-
gih kot tekmah, kot je bila 
današnja. Tudi na nasled-
njih tekmah si želimo, da 
bi igrali čim bolje, želimo 
si pač zmagati vsako tekmo 
in biti na koncu na lestvici 

čim više. Prav tako je po-
membno, da na vsaki tekmi 
priložnost dobijo naši mla-
di igralci. Nekaj se jih je na 
treningih že zelo izkazalo in 
tisti tudi na tekmah dobiva-
jo več priložnosti,« je še do-
dal Robert Beguš.

Ločani to soboto gostujejo 
pri Mariboru Braniku, zad-
nji septembrsko soboto od-
hajajo v goste h Kopru, 7. ok-
tobra pa bodo v dvorani na 
Podnu gostili Riko Ribnica.

Veselje v domači dvorani
Rokometaši ekipe Urbanscape Loka so v drugem kolu Lige NLB prvič igrali pred domačimi navijači ter 
se skupaj z njimi veselili druge zmage. V nadaljevanju dve gostovanji.

Rokometaši ekipe Urbanscape Loka, med njimi tudi Aljaž Jesenko (v napadu), so se na prvi 
ligaški tekmi te sezone pred domačimi navijači izkazali z domiselno in požrtvovalno igro. 

Vilma Stanovnik

Radovljica – Tako kot že 
vrsto let so se člani Taekwon-
do kluba Radovljica v začet-
ku tega meseca zbrali na re-
dnih treningih ob začetku 
nove sezone. Blizu sto jih je 
prišlo na vadbo, kar je po če-
trt stoletja poleg lepih doma-
čih in mednarodnih rezulta-
tov zagotovo največji dose-
žek kluba. Za njegovo usta-
novitev in razvoj pa ima prav 
gotovo največ zaslug glavni 
trener Željko Gvozdić, ki je 
letos prejel tudi plaketo Ob-
čine Radovljica. 

»Vse življenje se ukvarjam 
taekwondojem. Najprej je 
bilo to v domačem Zagrebu, 
ko pa sem se oženil in prišel 
v Radovljico, sem se odločil, 
da bom s tem športom nada-
ljeval tudi tukaj. Sprva sem 
dvomil, če se bo taekwon-
do sploh prijel. Vendar pa 
je bilo zanimanja zanj ved-
no več in iz nekaj tekmoval-
cev je klub postal vedno bolj 

množičen in zanimiv za tek-
movalce in tekmovalke vseh 
starosti. Tako nas je danes 
okoli sto,« zadovoljno pra-
vi trener Master Željko Gvo-
zdić, VII. DAN, ki je pono-
sen tudi na številne rezultate 

članov. »Kolajne smo osvaja-
li na svetovnih in evropskih 
prvenstvih. Če se spomnim 
samo svetovnega prvenstva 
v Koreji leta 2010, ko sta ko-
lajni osvojila Pia Demšar in 
Aleš Mandelj, je bil to eden 

naših vrhuncev,« pravi Gvo-
zdić, ki je še leta 2005 pri 51 
letnih v Maleziji osvojil bro-
nasto odličje med veterani. 
Sedaj je v klubu še vedno 
glavni trener, ima pa tudi po-
močnike, ki jim je zaupal po-
moč pri vzgoji novih tekmo-
valcev in tekmovalk. Zato 
skrbi za razvoj kluba, ki mu 
že vrsto let predseduje Bojan 
Potočnik, ni.

»Tudi na občini skrbimo, 
da ima klub dobre pogoje za 
vadbo, pa naj gre za prosto-
re za treniranje kot finančno 
pomoč. Klub postaja zelo ve-
lik, pomembno pa se mi zdi 
predvsem to, da trenira ve-
liko mladih. Zato želim, da 
uspešno pot še nadaljuje-
jo,« je ob petkovi slovesnosti 
povedal domači župan Ciril 
Globočnik, ki si je z zanima-
njem ogledal tudi del veščin 
taekwondoja, ki so jih na po-
kritem igrišču za in-line ho-
kej v Športnem parku Rado-
vljica prikazali domači tek-
movalci.

Ponosni na četrt stoletja uspehov
Taekwon-do klub Radovljica letos praznuje petindvajset let svojega dela, jubilej pa so minuli petek 
proslavili s priložnostno prireditvijo v domačem športnem parku.

Med najbolj zanimivimi prikazi je bilo lomljenje desk, pri 
katerem so se izkazala tudi dekleta.
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Rudno polje – V soboto in nedeljo je Pokljuka gostila tekmo-
vanje za državno prvenstvo in letni tekmi na tekaških rolkah. 
V soboto so se biatlonke in biatlonci pomerili v sprintu, do 
naslova članske prvakinje oziroma prvaka pa sta prišla Teja 
Gregorin in Jakov Fak. Najbližja Tejina zasledovalka je bila 
Polona Klemenčič, ki je zaostala minuto in 15 sekund, tretje 
mesto pa je osvojila Urška Poje. Jakov je bil na strelišču sto-
odstoten, njegov čas 24:44,1 pa je na desetkilometrski progi 
pomenil minuto in 14 sekund naskoka pred drugouvrščenim 
Miho Dovžanom. Tretje mesto je osvojil Mitja Drinovec. V 
nedeljo sta bili še preizkušnji s skupinskim startom, kjer sta 
Teja in Jakov ponovila dosežka. Jakov je bil izredno natančen in 
s 14 kilometri proge opravil s časom 36:44,3, Klemen Bauer pa 
je na drugem mestu zaostal minuto in 40 sekund. Tretje mesto 
je tokrat osvojil Miha Dovžan. Teja je zgrešila le dve tarči, ura 
pa se je po desetih kilometrih teka ustavila pri 30:05,7. Drugo 
mesto je osvojila Maruša Luštrik.

Prvaka sta Gregorinova in Fak

Kranj – Hokejisti SIJ Acroni Jesenice so v AHL v soboto gosto-
vali v Dornbirnu in domače moštvo EC Bregenzerwald prema-
gali s 3 : 0. Naslednjo tekmo bodo Jeseničani igrali v soboto, 
ko v Dvorani Podmežakla ob 18. uri gostuje mlada ekipa Red 
Bull iz Salzburga. Minulo soboto pa se je začelo tekmovanje 
v novi hokejski ligi IHL, v kateri sodeluje deset moštev. V 
prvem krogu je Triglav na domačem ledu z 1 : 0 premagal 
SKHL Crvena zvezda. Tekmo drugega kroga bodo Kranjčani 
odigrali že jutri, ko bodo v Ledeni dvorani Zlato polje gostili 
zaagrebško ekipo KHL Mladost. Tekma se bo začela ob 18. uri.

Zmagi hokejistov SIJ Acroni Jesenice in Triglava

Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi Telekom 
so odigrali tekme devetega kroga. Ekipa Triglava je gostila 
Rudar, na razmočenem igrišču pa so bili spretnejši gostje in 
slavili z 2 : 1. Obračun Olimpije in Domžal se je v Stožicah 
končal z izidom 1 : 0 za Ljubljančane. Na lestvici vodi Olimpija, 
Domžale so z 12 točkami pete, Triglav pa je 9. s štirimi točka-
mi. Vreme ni bilo naklonjeno nogometašem druge SNL, ki so 
v soboto odigrali le tri tekme. Tako so bile preložene tekme 
Roltek Dob – AŠK Bravo, Ilirija 1911 – Drava Ptuj in Farmtech 
Vežej – Zarica Kranj. Nogometaši Kalcerja Radomlje so nogo-
metaše Rogaške premagali z 2 : 3. V tretji SNL je ekipa Šenčurja 
doma s 3 : 2 premagala Hirter Bled. Nogometaši Save Kranj 
so se z ekipo Zagorja razšli z izidom 2 : 2. Tekma Arne Tabor 
69 – Bohinj je bila prestavljena, kot so bile prestavljene tudi 
preostale nedeljske tekme, odigrali so tekmo v Lescah, kjer 
so nogometaši Komende kar z 11 : 1 premagali domači Šobec 
Lesce. Tekme tretjega kroga odigrali nogometaši v gorenjski 
nogometni ligi. Tekma Zarica Kranj B – Kondor Godešič je 
bila prestavljena, ostali rezultati pa so bili: Britof – Royal Sport 
DLN 6 : 2, Škofja Loka – Velesovo 5 : 0, Polet – Visoko 0 : 1, 
Naklo – JuRentA Bitnje 0 : 1 in Žiri – Niko Železniki 5 : 0. 

Poraza nogometašev Triglava in Domžal

Kranj, Planica – V Kranju in Planici so se za naslove najbolj-
šega v državi pomerili naši najboljši nordijski kombinatorci 
v članski in mladinski kategoriji. Med člani je petič zapored 
poletni naslov osvojil Marjan Jelenko. Jelenko, novi član NŠD 
Medvode, je danes najprej skočil 105 metrov in si pred drugo-
uvrščenim Vidom Vrhovnikom priboril šest sekund prednosti. 
Na tretjem mestu je Leon Šarc imel že 21 sekund zaostanka. 
V tekaškem delu preizkušnje v Planici sta Jelenko in Vrhovnik 
imela enak čas, kar je torej pomenilo nov naslov Jelenka s pred-
nostjo šestih sekund pred Vrhovnikom. Do brona je pritekel 
Gašper Brecl, ki je bil po skokih s 24 sekundami zaostanka 
peti. Tekmovali so tudi mladinci do dvajset let, kjer se je prvak 
postal Vrhovnik pred Breclom in Rokom Jelenom. To je bila 
zadnja preizkušnja naših kombinatorcev pred finalom poletne 
velike nagrade, ki bo konec septembra in v začetku oktobra 
na sporedu v Planici.

Marjan Jelenko najboljši že petič

Kranj – Švicarski Kandersteg, prizorišče naslednjega mla-
dinskega svetovnega prvenstva, je minuli konec tedna gostil 
tekme pokala FIS. Med dekleti je z drugim mestom in zmago 
blestela Nika Križnar. Tekmovalka žirovske Alpine doma iz 
Delnic v Poljanski dolini je potrdila, da se njena forma znova 
dviguje in je po zmagah v Beljaku v začetku julija znova stopila 
na oder za zmagovalce. Na sobotni tekmi je kljub najdaljše-
mu skoku dneva 101,5 metra v finalu osvojila drugo mesto za 
Francozinjo Leo Lemare. Križnarjeva je ob rekordnem skoku 
na prenovljeni napravi imela težave z doskokom in zmaga 
je splavala po vodi. Nato je v nedeljo še tretjič v sezoni pre-
magala vse tekmice in vodi v skupnem seštevku. Novi tekmi 
bosta v Rašnovu.

Nika Križnar odlična v Švici
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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  ( 38 )

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

Prehrana po TKM (II. del)

Smo to, kar jemo. Pravil-
na, uravnotežena prehrana 
je eden od ključnih dejavni-
kov, s pomočjo katerega lah-
ko sami ogromno naredimo 
za svoje zdravje in dobro po-
čutje. Uravnotežena, ener-
gijsko bogata in pravilno iz-
brana prehrana poskrbi za 
dotok življenjske energije 
in hranil v naše telo. To po-
meni, da moramo opazova-
ti svoje telo, svojo prehrano 
prilagoditi njegovim potre-
bam, delu, ki ga opravljamo, 
trenutnemu stanju in poču-
tju, letnim časom. Uživaj-
mo živila, ki jih glede na vse 
našteto naše telo potrebuje. 

Vzhodnjaška prehranska 
filozofija se razlikuje od na-
šega zahodnjaškega nutrici-
onizma po tem, da ne obrav-
nava hrane le na nivoju bio-
kemične sestave, ampak teži 
k iskanju ravnovesja tudi na 

energijskem nivoju. Nobe-
no živilo ni samo po sebi 
samo zdravo ali samo ško-
dljivo. Pomembno je tudi, 
da se uskladimo z ritmi na-
rave (letni časi, ritem dne-
va in noči, lasten metaboli-
zem, telesni tip, življenjski 
stil, čustvovanje). 

Hrana, ki koristi nam, ni 
nujno prava in idealna za vse 
člane naše družine, prijate-
lje, znance … zato ne more-
mo kar povprek priporoča-
ti vsem iste prehrane. To je 
približno tako, kot bi hoteli, 
da vsi obujejo čevlje številka 
39 in ženska oblačila kon-
fekcijske številke 42, ker so 
nam osebno pač prav in bi 
verjeli/zahtevali/predvide-
vali, da bodo prav tudi vsem 
drugim. Pa četudi smo mi 
ženska, oni pa moški ali ot-
roci. Moški potrebujejo dru-
gačno hrano kot ženske, 

otroci, starejši ali bolni spet 
drugačno. 

Obstajajo splošne smerni-
ce prehranjevanja, ki jih pri-
lagodimo sebi in svojim po-
trebam:
•  pijmo in jejmo le, kadar 

smo žejni in lačni
•  količinsko pojejmo v 

enem obroku največ  
toliko, kot je velika naša 
pest, to je velikost našega 
želodca

•  jejmo manj in večkrat na 
dan

•  količinsko pretiravanje  
s hrano (preveč hrane) 
običajno povzroča slabo 
prebavo, obremenjevanje 
prebavne funkcije  
želodca

•  premrzla hrana povzroča 
slabše energijske  
pretoke, kar povzroča 
slabšo pretočnost po  
meridijanih in to privede 

do bolečin v želodčnem 
in trebušnem predelu

•  prevroča ali preveč  
pekoča hrana preveč  
razprši našo življenjsko 
energijo či in jo oslabi ter 
poškoduje

•  tudi če uživamo  
premajhne količine  
hrane, si ne delamo  
usluge, saj telo, ki ne 

dobi dovolj energije  
iz hrane, prične črpati  
zaloge energije iz telesa

•  čezmerno uživanje hrane 
le enega od petih okusov 
lahko povzroča  
neravnovesje in  
poškodbe energije  
notranjih organov
Toliko za danes, več pa pri-

hodnji teden.

Jelena Justin

Ko se z Montaža zazremo 
proti severozahodu, se pred 
nami kot ogrlica pokažejo t. 
i. Naborjetske gore, ki jih od 
Montaža loči na eni strani do-
lina Dunja, na drugi pa Zaje-
zera. Od vzhoda na zahod si 
sledijo vrhovi: Poldašnja špi-
ca, Piparji, Dve špici, Gosa-
don, Cuel dei Pez, Brda Li-
pnik in Vrh Dunje. Danes 
bomo obiskali Cuel Dei Pez. 
Na poti nas bodo spremlja-
le ostaline prve svetovne voj-
ne, nesmisla, ki se je odvijal v 
krutem gorskem svetu, hkra-
ti pa se bomo zazrli v nedrje 
Montaža, ki ga je Julius Kugy 
poimenoval orjaški zmaj.

Skozi Kranjsko Goro se 
zapeljemo do Trbiža, kjer 
po stari cesti nadaljujemo 
mimo Tablje /Pontebbe, do 
vasi Dunja/Dogna, kjer zavi-
jemo desno v vas in nato še 
enkrat ostro levo proti doli-
ni Dunja. Peljemo se prib-
ližno 12 kilometrov po strmi 
in ozki, asfaltirani cesti. Na 
izrazitem desnem ovinku – 
levo je gorski potok – zagle-
damo smerokaz za Monte 
Granuda oz. za pot 647. Par-
kiramo na desni strani ces-
te in začnemo z vzponom po 
mehki, blagodejni mulatje-
ri, ki, ne da bi občutili, pre-
cej hitro pridobiva višino. 
Kmalu zagledamo prvi vo-
jaški objekt na desni strani 

v gozdu. Hodimo skozi bo-
rov in bukov gozd in hitro 
dosežemo višino 1400 me-
trov nad morjem, kjer se 
nam odpre razgled na doli-
no, pred seboj pa zagledamo 
kolosalno ostalino prve sve-
tovne vojne, sedež bataljo-
na Val Fella. Nekaj korakov 
naprej je na drobni stezici 
betonski reliefni spomenik 
italijanskega alpina z vojaš-
ko opremo: puško in bajone-
tom. Vrnemo se na markira-
no pot in nadaljujemo pro-
ti severu. Pot prijetno vijuga 
in nas pripelje do drugega 
spomenika, kamnitega stola 
z napisom Belvedere di Rio 
Budic, ki ponudi mogočen 
razgled na Montaž. V dveh 

urah dosežemo sedlo Cuel 
Taradot, kjer so ostanki voja-
šnic. Na sedlu sledimo des-
no poti št. 649. Pot preči juž-
no pobočje, potem se v ne-
kaj okljukih strmo dvigne in 
pred seboj zagledamo skalo, 
ki me je spomnila na ogri-
njalo Ku Klux Klana. Gremo 
mimo te skale, ko dosežemo 
manjše sedelce, s katerega 
sestopimo s pomočjo jekle-
nice. Še kakšno minuto in 
na levi zagledamo možic, ki 
nas usmeri levo na neozna-
čeno, a dokaj lahko vodljivo 
stezico, ki nas pripelje na vrh 
gore Cuel Dei Pez, 1943 m. 

Vrh vzame dih; pred nami 
se v vsej svoji mogočnos-
ti pokaže Montaž. Iz Dunje 
je res najlepši, najmogoč-
nejši, kot bi nosil dve kroni. 
Pred nami je Zabuš, ki se 
nadaljuje v Strmo peč. Da-
leč zadaj Zajavor in Lopič, 
pa Monte Crostis in Monte 
Pisimoni, Cozzarel, Mon-
tusel, Zuc dal Bor itd. Pred 
nami je greben Naborjet-
skih gora, do Poldašnje špi-
ce naj bi bilo pet ur, vendar 
je pot pod Piparji uradno 

zaprta. Vrh, ki navduši in 
nahrani sestradano dušo.

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona do sedla, od tam pa 
predlagam, da nadaljujemo 
približno 10 minut po mu-
latjeri, ki je trenutno uradno 
zaprta oz. v fazi obnavljanja. 
Ko pridemo na mesto, kjer 
se pokaže betonirana cesta 
okoli skalnega ovinka, zavi-
jemo levo navzdol po stari, 
opuščeni mulatjeri. Balzam 
za noge, saj hodimo po debe-
li pasti borovih iglic. Spust je 
strm, a lagoden, nižje pa se 

združimo z nam znano po-
tjo vzpona, ki je markirana. 
Do jeklenega konjička, ki 
nas čaka v Dunji, nas čaka še 
sestop po udobni mulatjeri. 
Za konec pa še en predlog: če 
se bomo gore lotili poleti, bo 
še kako prijalo, da se osveži-
mo, no, ali pa vsaj noge na-
močimo v potočku Rio Min-
cigos nasproti parkirišča. 
Prija!!!!
Nadmorska višina: 1943 m
Višinska razlika: 943 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Cuel dei Pez (1943 m)

Zgodbe vojne vihre
Vrh, neznan in neopazen, a čudovit; verjetno zato, ker ponudi edinstven, 
mogočen pogled na Kugyjev Montaž. Gora, kjer je divjala vojna vihra prve 
svetovne vojne. V spomin in opomin, naj se take norosti ne dogajajo več.

Pogled na Naborjetske gore izpred bivaka Suringar v Montažu. Naš vrh je na sredini. 

Pot vzpona in delček poti sestopa / Foto: Jelena Justin Montaž, orjaški zmaj, z vrha / Foto: Jelena Justin
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PRAVILNO ODGOVORI IN ZADENI 
MAJICO GORENJSKEGA GLASA

Kdo je osvojil prvo gorenjsko  
olimpijsko medaljo v samostojni 
Sloveniji?

Obiščite nas na Festivalu športa  
v Kranju v soboto, 23. septembra, 
med 9. in 12. uro.

Kupon z odgovorom izrežite in nam ga osebno 
prinesite na stojnico Gorenjskega glasa. Nagrajence 
bomo izžrebali ob 12. uri. Nagrade bo mogoče 
prevzeti do 13. ure.
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Maja Bertoncelj

Rateče – Tekmovalci so prišli 
iz 15 držav, nekateri so štiris-
tometrski klanec z 202 višin-
skima metroma in na določe-
nih mestih 75-odstotno str-
mino grizli tudi po vseh šti-
rih. Tekmovalo se je v moški 
in ženski kategoriji posame-
znikov, v gasilskih štafetah 
in štafeti 4 x 100 metrov. Po 
kvalifikacijah posameznikov 
so se v finalnem teku najprej 
pomerile ženske. Slavila je 
Poljakinja Dominika Wisni-
evska s časom 6 minut in 41 
sekund, drugo in tretje mes-
to je pripadlo Slovenkama, 
Barbari Trunkelj in Ani Ču-
fer. »Teh štiristo metrov je 
bilo najtežjih v mojem živ-
ljenju. Sem že tekla na Red 
Bull 400, ampak s planiško 
se nobena tekma ne more 

primerjati. Vreme je bilo 
grozno, res je, ampak tek lju-
di osrečuje, zato dež ni mo-
gel pokvariti zabave. Le že 
tako težko tekmo je naredil 
še težjo,« je povedala zmago-
valka. Drugouvrščena Barba-
ra je bila na tej tekmi prvič, 

zadovoljna z »izkupičkom« v 
močni konkurenci. V moški 
konkurenci je bilo še bolj na-
peto, na prehodu na zaletišče 
je potegnil Luka Kovačič in 
tik za njim Nejc Kuhar. Pro-
ti vrhu je že kazalo, da ga bo 
Kuhar prehitel, a je Kovačič 

prednost obdržal. »V zgor-
njem delu sem se mogoče 
malo prehitro veselil zma-
ge in Nejc me je skoraj ujel, 
zato sem moral dati v cilj-
nem sprintu vse od sebe. Le-
tošnja Planica je bila zato za 
moje noge tudi najbolj peko-
ča,« je povedal Kovačič, ki je 
s časom 5 minut in 4 sekun-
de postavil rekord preno-
vljene letalnice. Pred preno-
vo letalnice je rekord držal 
večkratni zmagovalec plani-
ške tekme Turek Ahmet Ar-
slan, ki je leta 2012 tekel s 
časom 5 minut in 2 sekundi. 
Arslan se letos tekme ni ude-
ležil. V borbi za tretje mesto 
je bil Avstrijec Jakob Mayer 
na koncu boljši od Matjaža 
Mikloše in tako preprečil, 
da bi Slovenci (trije Gorenj-
ci) prvič osvojili vse stopnič-
ke na tekmovanjih Red Bull 
400. Smo pa prvič videli Slo-
venca na prvem in drugem 
mestu. »Mokra je že bila tek-
ma, a to me ni motilo. Kot 
vsako leto je bila hitra, tež-
ka, z Lukom pa sva poskrbe-
la, da je bila zanimiva tudi za 
gledalce,« je povzel Kuhar. 

V gasilski štafeti 4 x 100 
metrov so bili najboljši fan-
tje iz PGD Žažar, ki so do 
vrha letalnice potrebova-
li 2 minuti 41 sekund. Dru-
go mesto je osvojila ekipa 
PGD Dražgoše, tretje Fcc 
team. V štafeti 4 x 100 me-
trov se je najbolje odrezala 
ekipa ASK Slavia iz Prage s 
časom 3 minute in 3 sekun-
de, sledila je njihova ekipa B 
in na tretjem mestu Sloven-
ci pod imenom All Swedish 
no Finnish. 

Kovačič pritekel do rekorda
Slabo vreme ni odvrnilo 898 tekmovalcev od tega, da bi zagrizli v najtežjih štiristo metrov, na vrh letalnice 
bratov Gorišek v Planici. Na sobotni tekmi Red Bull 400 je med moškimi slavil Kranjčan Luka Kovačič, 
ki je postavil tudi rekord na prenovljeni letalnici, med ženskami pa Poljakinja Dominika Wisnievska.

Na letalnico se je pognalo tudi šestinšestdeset žensk. / Foto: Suzana P. Kovačič

Od leve Nejc Kuhar, Luka Kovačič in Jakob Mayer 
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Vilma Stanovnik

Sebenje – Drugo leto bodo v 
tržiški občini praznovali pet-
deseto obletnico začetka ra-
zvoja smučarskih skokov, še 
pred jubilejem pa so se raz-
veselili novosti v Skakalnem 
centru Sebenje, kjer delu-
je Nordijski smučarski klub 
Tržič FMG. »V čast in vese-
lje mi je, da lahko skupaj z 
vami stojim pred prenovlje-
nimi skakalnicami, K 35 in 
K 50. Prenova je bila nujna, 
saj naprave niso več ustreza-
le sodobnim standardom v 
smučarskih skokih,« je šte-
vilne zbrane krajane ter pri-
jatelje smučarskih skokov 
pozdravil predsednik Nor-
dijskega smučarskega klu-
ba Tržič FMG Matija Steg-
nar in pojasnil, da je obnova 
trajala dve leti, skupna vred-
nost investicije pa je okoli 
150 tisoč evrov. Od tega sta 

Smučarska zveza Slovenije 
in Fundacija za šport prispe-
vali 52 tisoč evrov, prav toli-
ko je prispevala Občina Tr-
žič, nekaj pa je dodal še klub 
pa tudi številni donatorji. 
Člani kluba in krajani so po-
leg tega opravili več kot tisoč 
devetsto prostovoljnih de-
lovnih ur. »Prenovljeni ska-
kalnici bosta v prvi vrsti na-
menjeni našim skakalkam 
in skakalcem, s čimer bomo 
olajšali in logistično izbolj-
šali izvedbo treningov in tek-
movanj,« je še dodal Steg-
nar, zbrane pa sta pozdra-
vila tudi predsednik Krajev-
ne skupnosti Sebenje Marko 
Poljanc in tržiški župan Bo-
rut Sajovic. Še pred tekmo 
za pokal Alpe Adria, so se po 
obeh prenovljenih skakalni-
cah spustili klubski skakalni 
upi: Taja Bodlaj, Nejc Pavlič, 
Jerneja Repinc Zupančič in 
Juš Sušnik.

Boljši pogoji  
za nove uspehe
V Sebenjah so minulo nedeljo slovesno odprli 
prenovljeni skakalnici.

Trak pod prenovljenima skakalnicama so simbolično 
prerezali predsednik Krajevne skupnosti Sebenje Marko 
Poljanc, tržiški župan Borut Sajovic in predsednik 
Nordijskega smučarskega kluba Tržič FMG Matija Stegnar.

Kranj – Konec septembra bo start Špartatlona, ultra teka od 
Aten do Šparte, dolgega 246 kilometrov. Na njem bodo letos 
nastopili trije Slovenci, dva Gorenjca, in sicer Špela Šavs iz 
Preddvora in Stanko Maček iz Adergasa. Špela je v svojih na-
povedih previdna, želi si samo, da bi srečno in brez poškodb 
prišla v cilj. Enaki so tudi Stankovi načrti. Ta je zaradi bolečin 
v križu, ki jih je imel pred kratkim, še posebno previden. »Prvi 
cilj je začeti previdno, da bo šlo do konca brez težav. Velika 
želja je priti pred Leonidisa brez večjih težav in poškodb. V to 
tekmo je bilo vloženih ogromno ur treninga, odrekanja ...« je 
pred odhodom v Atene povedal Stanko Maček. 

Gorenjca na Špartatlon

Bled – Ta teden se bo po uspešno izvedeni prvi sezoni prve 
slovenske malonogometne lige na travi Lige ENA začela nova 
sezona. Ligo vodi Slovenska malonogometna zveza (SMZ). 
Lani so naslov državnih prvakov osvojili člani ŠD Ribno iz 
Ribnega pri Bledu. Letos v prvi ligi s tekmami začenja dvanajst 
ekip iz celotne Slovenije. Tekme bodo potekale v jesenskem in 
spomladanskem delu vse do konca maja, ko bo v finalu znan 
prvak druge sezone. SMZ je minuli konec tedna opravil žreb, 
ki je določil štiri skupine po tri ekipe. Tako bodo v skupini A 
igrali: Bubka bar Golfar Brežice, NK Begne in Elmont Bled, v 
skupini B: ŠD Ribno, Meniška vas in ŠD Lokavec, v skupini C: 
ŠD Loška dolina - Andifit, NK Smola in Asi Lok or. Luznar, v 
skupini D pa: Trnava, KMN Pečarovci in Vipol Stara Nova vas. 

Nova sezona malonogometne lige na travi
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Simon Šubic

Kranj – Kranjska okrožna 
sodnica Marjeta Dvornik 
je tudi na ponovljenem so-
jenju nekdanjega predse-
dnika Stanovanjske zadru-
ge Gorenjske (SZG) Fran-
ca Terana in nekdanjega od-
vetnika Kristijana Gnilša-
ka spoznala za kriva zlora-
be položaja ali zaupanja pri 
opravljanju gospodarske de-
javnosti (Teran) ter pomoči 
pri kaznivem dejanju (Gnil-
šak), s čimer sta zadrugo oš-
kodovala za 353 tisoč evrov, 
za kolikor naj bi se osebno 
okoristil Gnilšak. Obema je 
izrekla enako kazen kot na 
prvem sojenju – dve leti in 
pol zapora ter vsakemu okoli 
4500 evrov stranske denar-
ne kazni. Teranu, ki je bil v 
preteklosti za istovrstno ka-
znivo dejanje že pravnomoč-
no obsojen na enoletno za-
porno kazen, je izrekla tudi 
varnostni ukrep triletne pre-
povedi opravljanja dolžnosti 
predsednika zadruge, Gnil-
šaku pa odvzela protipravno 
pridobljeno premoženjsko 
korist. Naložila jima je tudi 
plačilo sodnih stroškov in ta-
kse. Sodba ni pravnomočna, 
obramba je tudi že napove-
dala pritožbo.

»Nov postopek ni prine-
sel kakšnih posebnih novo-
sti, da bi bila moja odločitev 
drugačna kot prvič,« je ob 
razglasitvi sodbe povedala 

sodnica Dvornikova. Poja-
snila je, da Teran kot pred-
sednik SZG ni ravnal v dob-
ro zadruge in v duhu dobre-
ga gospodarjenja, ker se je z 
Gnilšakom leta 2010 dogo-
voril, da bo denar iz porav-
nave z Mestno občino Kranj 
v višini 620.000 evrov na-
mesto na račun zadruge na-
kazan na račun odvetnika, o 
čemer je sklenil tudi spora-
zum o upravljanju denarnih 
sredstev. Gnilšak je kasneje 
ves denar dvignil in ga polo-
žil na drug svoj račun, nato 
pa del sredstev namenil za 
plačilo računov SZG, preos-
tanek v višini 353 tisoč evrov 
pa je porabil zase, je razloži-
la sodnica, ki ne dvomi, da 

je bilo dejanje storjeno iz ko-
ristoljubja. Navedbe obram-
be, da se Teranovo ravnanje 
ne bi smelo šteti za opravlja-
nje gospodarske dejavnosti, 
je Dvornikova zavrnila, češ 
da se na podlagi več sodb 
višjega sodišča tudi ureja-
nje finančnih zadev zadru-
ge s strani njenega predse-
dnika šteje za gospodarsko 
dejavnost. 

Dvornikova je tudi prepri-
čana, da je bil Teran vodil-
ni, v nekem obdobju pa celo 
edini, ki je odločal o SZG, 
zato je spremembo zagovo-
ra obeh obdolženih, češ da 
je vse zadeve z zadrugo ure-
jal Anton Bobnar, direktor 
Zveze Kranj, ki je nekakšna 

naslednica SZG, ocenila za 
neverodostojno. Tudi priča-
nje Bobnarja, ki je spreme-
njena zagovora Terana in 
Gnilšaka na sodišču potr-
dil, je sodnica ovrednotila za 
neprepričljivo, ob tem pa je 
namignila, da se bo Bobnar, 
če bo sodba postala pravno-
močna, morda moral sooči-
ti z obtožbami o krivem pri-
čanju.

Glede višine kazni je Dvor-
nikova dejala, da se ji zdi dve 
leti in pol zapora ter plači-
lo okoli 4500 evrov pravič-
na, primerna in poštena ka-
zen, čeprav je tožilka Vesna 
Primožič za oba predlaga-
la štiriletno zaporno kazen 
in precej višjo denarno ka-
zen. Po mnenju sodnice so 
namreč tako visoke kazni re-
zervirane za primere, kjer so 
zneski oškodovanja še pre-
cej večji od obravnavanega. 

Teranov zagovornik Bojan 
Župevec je napovedal pri-
tožbo, saj so po njegovem 
izvedeni dokazi na ponovlje-
nem sojenju, torej pričanje 
izvedenke ekonomske stro-
ke, pokazali, da premoženje 
stanovanjske zadruge ni bilo 
zmanjšano. »To pomeni, da 
ni bilo škode. In če ni ško-
de, ni kaznivega dejanja,« 
je poudaril. Drugoobtoženi 
Gnilšak, ki je kranjsko so-
dno stavbo zapuščal nasme-
jan, sodbe ni želel komenti-
rati, navrgel pa je, da se »čez 
eno leto spet vidimo«.

Tudi drugič enaka kazen
Franc Teran in Kristijan Gnilšak sta bila tudi na ponovljenem sojenju spoznana za kriva oškodovanja 
Stanovanjske zadruge Gorenjske. Izrekli so jima enaki zaporni kazni kot na prvem sojenju.

Kljub obsodilni sodbi je Kristijan Gnilšak kranjsko sodišče 
zapustil dobre volje. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Slabo leto po tem, ko 
je pred nekdanjim Tehni-
kom v Škofji Loki z avtomo-
bilom namerno trčil v škof-
jeloškega župana Miho Je-
šeta na kolesu, je višje sodiš-
če v Ljubljani Blažu Kujun-
džiču povišalo zaporno ka-
zen, ki mu jo kranjsko okro-
žno sodišče izreklo za ka-
znivo dejanje poskus ubo-
ja. Namesto treh bo moral 
zdaj Škofjeločan za zapahi 
presedeti pet let. Sodba je s 
tem pravnomočna, obram-
ba pa ima še možnost, da na 
vrhovnem sodišču vloži zah-
tevek za varstvo zakonitosti, 
kar pa izvršitve sodbe ne za-
drži. 

Višji sodniki so prisluhni-
li pritožbenim razlogom to-
žilke Helge Dobrin, ki je za 
obdolženega zaradi poskusa 

uboja zahtevala sedem let 
zapora. S pritožbo je bil po 
drugi strani neuspešen Ku-
jundžičev zagovornik Du-
šan Csipö, ki se je na soje-
nju v Kranju zavzemal za po-
gojno obsodbo in izrek var-
nostnega ukrepa obvezne-
ga psihiatričnega zdravlje-
nja na prostosti. Kot že re-
čeno, je kranjska sodnica 
Marjeta Dvornik zaradi bi-
stveno zmanjšane prištev-
nosti storilca in dejstva, da 
je njegovo dejanje ostalo 
pri poskusu, Kujundžiću iz-
rekla le triletno zaporno ka-
zen. A višji sodniki se niso 
strinjali z uporabo omilitve-
nih določil pri izreku kaz-
ni in jo zato za dve leti po-
višali. Po njihovem mnenju 
namreč ob vseh oteževalnih 
okoliščin, kot so način izvr-
šitve, daljša priprava na ka-
znivo dejanje in zapustitev 

poškodovanega, omenjene 
olajševalne okoliščine niso 
bile zadostne, da bi opravi-
čevale nižjo kazen od mini-
malne kazni pet let zapora, 
ki jo predpisuje Kazenski za-
konik. 

Kujundžič je 28. sep-
tembra lani z avtomobilom 
namenoma trčil v župana 
Miha Ješeta, ki se je s kole-
som peljal v službo. Tožil-
stvo ga je kasneje obtožilo 
poskusa uboja, v obtožni-
ci pa med drugim naved-
lo, da je Ješe le zaradi sreč-
nega spleta okoliščin do-
bil »zgolj« zlome ledvene-
ga vretenca in ključnice, 
pretres možganov ter nekaj 
manjših poškodb in je ka-
znivo dejanje uboja tako os-
talo pri poskusu. Obdolženi 
se je na sodišču zagovarjal, 
da njegov namen ni bil ubi-
ti župana, ampak le protesti-
rati proti stanju v državi in 
predstavnikom oblasti, ki so 
zanj krivi. Kranjsko sodišče 
mu je marca letos poleg tri-
letne zaporne kazni tudi na-
ložilo, da mora Ješetu povr-
niti 2500 evrov škode. 

Kujundžič bo v zaporu dve leti dlje
Višje sodišče je Blažu Kujundžiču, ki je pred letom dni skušal ubiti škofjeloškega župana Miho Ješeta, 
kazen povišalo s treh let na pet let zapora. 

Blaž Kujundžič je na 
odločitev višjega sodišča 
čakal v hišnem priporu. 
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Simon Šubic

Ljubljana – Višje sodišče v 
Ljubljani je potrdilo sodbo 
kranjskega okrajnega sodi-
šča v zadevi Vogel, s katero 
je sodnica Milena Turuk fe-
bruarja letos obdolžene To-
maža Šumija, Antona Šte-
blaja in Marjana Markiča op-
rostila vseh obtožb, da so pri 
pridobitvi 1,7 milijona nepo-
vratnih evropskih sredstev 
za postavitev žičnic Orlove 
glave in Brunarica na smu-
čišču Vogel v letih 2007 in 
2008 preslepili gospodar-
sko ministrstvo in ponaredi-
li listine. 

Pravnomočnost oprostil-
ne sodbe je potrdil tudi Mar-
kičev zagovornik Mitja Se-
ver, ki je poudaril, da je višje 
sodišče potrdilo sodbo z zak-
ljučkom, da so bila evropska 
sredstva Žičnicam Vogel za 
gradnjo štirisedežnic Orlo-
ve Glave in Brunarica upra-
vičeno izplačana in so bila 
sredstva nedvomno pora-
bljena izključno za namen 
projekta, ki je bil sofinan-
ciran in po oceni prič vzor-
no izpeljan. Višji sodniki so 
še ugotovili, da je sodišče 

prve stopnje po izvedenih 
29 narokih za glavno obrav-
navo vsa odločilna dejstva 
pravilno in popolno ugoto-
vilo, svojo odločitev pa na-
tančno, logično in prepri-
čljivo obrazložilo, obdolže-
ne pa utemeljeno oprosti-
lo očitkov storitve kaznivih 
dejanj. »Zagovorniki, odve-
tniki Branka Zobec Hrastar, 
Anka Kozamernik in Mitja 
Sever, smo s taksno odloči-
tvijo zadovoljni, saj izkazu-
je delovanje pravne države 
in doslednost ter kritičnost 
sodišča tudi v obširnejših in 
zapletenejših kazenskih za-
devah, kjer ne zadoščajo več 
posplošeni očitki tožilstva in 
opiranje obtožb na domnev-
na večmilijonska oškodo-
vanja. Prav tako taksno od-
ločitev sprejemajo Tomaž 
Šumi, Anton Šteblaj in Mar-
jan Markič, saj je tudi nave-
deni postopek jasno dokazal 
pravilnost njihovega dela, 
zaradi katerega so se Žični-
ce Vogel z modernizacijo 
in postavitvijo novih žičnic 
izognile propadu podjetja in 
jim je bilo omogočeno dana-
šnje uspešno poslovanje,« je 
poudaril Sever. 

Potrdili oprostilko 
v zadevi Vogel

Gozd - Martuljek – V nedeljo popoldne se je pri Gozdu - Mar-
tuljku ponesrečil motorist. Med prehitevanjem vozila v slabih 
vremenskih razmerah je na mokrem vozišču zdrsnil in padel. 
S hudimi poškodbami je obležal ob robu ceste, njegov mo-
tor pa je po drsenju silovito trčil v avtomobil, ki je pripeljal 
nasproti. Motorista so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski 
klinični center. 

Motorist padel med prehitevanjem

Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču bi se moralo 
minuli četrtek nadaljevati 
sojenje direktorju in največ-
jemu posrednemu lastniku 
Gorenjske gradbene druž-
be Branku Žiberni in vodji 
logistike Janezu Pircu, ki ju 
obtožnica bremeni ponare-
janja listin in zlorabe polo-
žaja. A obravnave niso mog-
li izpeljati, saj Žiberna, ki so 
ga kamere komercialne te-
levizije nekaj dni prej ujele 
na košarkarski tekmi v Ca-
rigradu, ni prišel na sodiš-
če. Zagovornica je sicer pre-
dlagala sojenje v nenavzoč-
nosti, a se je sodni senat od-
ločil drugače, ker so name-
ravali zaslišati obremenil-
no pričo Draga Grila, nek-
danjega direktorja Integrala 
Tržič, kar pa brez prisotno-
sti prvoobtoženega ni bilo 
mogoče. Sodnica Andrija-
na Ahačič se je odločila, da 

Žiberno kaznuje s krivdni-
mi stroški zaradi odsotnos-
ti in sodno takso za neizve-
deno obravnavo. Ker je bila 
obtožba zoper soobtožene-
ga Janeza Gradišarja, čla-
na nadzornega sveta GGD, 
umaknjena, sedaj obramba 
predlaga njegovo neposred-
no zaslišanje. Novo obravna-
vo bodo zdaj skušali izpelja-
ti 9. novembra.

Žiberna in Pirc sta obto-
žena, da naj bi si pred sla-
bim desetletjem s fiktivni-
mi računi v skupnem zne-
sku približno sedemdeset 
tisoč evrov v škodo gradbe-
ne družbe plačevala potova-
nja v tujino. Kot že rečeno, 
je tožilstvo obtožbo zoper 
soobtoženega Janeza Gradi-
šarja umaknilo, v isti zade-
vi pa je bil obtožen tudi nek-
danji direktor Integrala Tr-
žič Drago Gril, ki je krivdo 
takoj priznal in bil pravno-
močno obsojen na pogojno 
zaporno kazen.

Na košarki je bil,  
na sodišče pa ni prišel



Ana Šubic

O
b Zbiljskem 
jezeru je 
minuli konec 
tedna dišalo 
z ameriških 

žarov, saj je tam potekalo 
tekmovanje v peki na žarih 
»smokerjih«, torej na tradi-
cionalen ameriški način s 
procesom dimljenja. Gre za 
prvo slovensko tekmovanje 
pod okriljem KCBS – Kan-
sas City Barbeque Society. 
V Zbiljah se je zbralo kar 28 
ekip, od tega šest slovenskih 
in ostale iz tujih držav, veči-
noma evropskih, ena pa tudi 
iz ZDA. »Gre za tekmovan-
je v počasni pripravi hrane 
na nizkih temperaturah, ki 
se gibajo od 90 do 110 sto-
pinj. Meso ni na direktnem 
ognju, ampak se peče pre-
ko dimljenja. Najkrajši čas 
priprave je štiri ali pet ur, 
traja pa lahko tudi do 18 ali 
19 ur. To je povsem druga-
če od peke na žaru, kakršne 
smo vajeni pri nas,« je poja-
snil Aleš Omejc, predsednik 

spomladi ustanovljene-
ga slovenskega društva za 
peko in dimljenje na žaru, 
ki ima sedež v Studenčicah 
pri Medvodah.

Potem ko so na prizori-
šču postavile vso potrebno 
infrastrukturo, so se ekipe 
v soboto zvečer lotile prip-
rave mesa; najprej govejih 
prsi, ki se pečejo okoli 18 
ur. Tudi ponoči so mojstri 
peke na žaru budni; okoli 

dveh zjutraj so začeli peči 
svinjsko pleče, ob štirih 
zjutraj rebra, nazadnje pa 
piščanca, ki potrebuje pri-
bližno štiri ure dimljenja. 
Organizatorji so jim doda-
tno naložili še peko in dim-
ljenje kranjske klobase, s 
čimer tekmovalci prej niso 
bili seznanjeni, a so poka-
zali kar nekaj izvirnosti. 
Med drugim so pripravili 
testenine s klobaso in slan 

zavitek s klobaso, ki je tudi 
dosegel vse možne točke.

Štajerska senzacija

Jedi so pred tridesetčlan-
sko mednarodno žirijo zače-
ti prinašati v nedeljo ob 12. 
uri, se pravi v času kosila. 
Skupni zmagovalec je posta-
la italijanska ekipa BrigBoys 
BBQ Team, od slovenskih 
ekip pa se je najbolje odreza-
la ekipa Špena na šestnajst-
em mestu. Sestavljala sta 
jo Iztok Drobnič iz Krškega 
in njegova partnerka Nata-
ša Šal, ki izvira z Visokega v 
Kranju. Jedi sta pripravljala v 
prvih slovenskih žarih »smo-
kerjih«, ki so jih začeli izdelo-
vati v Drobničevem podjetju. 
»Odlično nama gre,« sta bila 
optimistična kljub utrujeno-
sti, saj sta spala le po pol ure. 
Najbolje sta se nato odrezala 
pri pripravi piščanca in svinj-
skih reber, kjer so jima sod-
niki dodelili šesto mesto. Kot 
najboljša Slovenca na tekmo-
vanju sta dobila tudi povabi-
lo na svetovno prvenstvo v 
Ameriki, kjer se zbere tisoč 
ekip s celega sveta.

Za posebno senzacijo je 
sicer poskrbela štajerska 
ekipa Jailhouse BBQ, ki je 
pripravila druga najbolj-
ša rebra. Tekmovanja se je 
udeležila tudi povsem žen-
ska ekipa The Rebel BBQ 
Sisters, v kateri sta bili tudi 
Žana Mertelj z Jesenic in 
njena sestrična Ana Pes-
tar iz Domžal. »Priprav-
ljale smo se približno pol 
leta, pomagale smo si tudi 
z gradivom in recepturami 
na ameriških spletnih stra-
neh. Udeležila sem se tudi 
dvodnevnega tečaja, ki so 
ga organizatorji tekmova-
nja pripravili na Igu,« je 
povedala Mertljeva. Pose-
ben izziv jim je sicer pred-
stavljalo dimljenje kranjske 
klobase, ki so jo skuhale v 
pivu in jo na koncu še malo 
popekle.

Meso se je topilo v ustih 

»Mesa, ki je klasično peče-
no na žaru, sploh ne maram, 
tale se pa kar topi v ustih,« 
je bila nad mesom, ki so ga 
pripravile The Rebel BBQ 
Sisters, navdušena obisko-
valka iz Idrije. Dobrote žara 
je bilo namreč možno tudi 
poskusiti. »Pri dolgotrajni 
peki pri temperaturi okoli 
100 stopinj se začnejo maš-
čobe in trde kite oz. mišice 
topiti in tako meso postane 
izredno sočno, to sočnost pa 
zadrži v sebi, saj se v prvih 

urah na površini zaradi pro-
cesa karamelizacije ustvari 
temna skorjica,« je razložil 
Aleš Omejc. 

V ameriško-slovenski eki-
pi je bil tudi Joseph Mus-
someli, nekdanji ameriš-
ki veleposlanik v Sloveni-
ji. Doma pogosto uporablja 
klasični žar, medtem ko mu 
dimljenje ni blizu. »Smo-
ker je za tiste, ki se na to 
spoznajo, in jaz nisem med 
njimi,« je priznal v sme-
hu. Kljub temu se je pova-
bilu za sodelovanje na tek-
movanju z veseljem odzval. 
Tokrat je Slovenijo obiskal 
drugič, odkar je končal delo 
veleposlanika, a mu je pri 
nas tako všeč, da je tokratni 
obisk izkoristil tudi za iska-
nje stanovanje v Ljubljani, 
da se bo lahko pogosteje vra-
čal k nam.

Organizatorji so bili sicer 
z odzivom ekip na prvo tovr-
stno tekmovanje v Sloveniji 
zelo zadovoljni, še zlasti ob 
dejstvu, da je minuli konec 
tedna eno potekalo tudi na 
Nizozemskem. Prihodnje 
leto se nadejajo še večjega 
števila tekmovalcev pa tudi 
boljšega vremena. Tokrat 
jim ni bilo naklonjeno, kar 
je vplivalo tudi na manjši 
obisk prireditve, a kot pravi 
Omejc, je najpomembneje, 
da so bile ekipe zadovoljne 
s tekmovanjem in pogoji ob 
Zbiljskem jezeru. 

DIŠALO Z AMERIŠKIH ŽAROV
Na prvem tekmovanju v peki in dimljenju na žaru, ki je minuli konec tedna potekalo ob Zbiljskem 
jezeru, se je pomerilo šest slovenskih in 22 tujih ekip. V eni od njih je pekel nekdanji ameriški 
veleposlanik v Sloveniji Joseph Mussomeli, v najboljši slovenski ekipi pa je bila tudi Gorenjka Nataša Šal. 

Predsednik slovenskega društva za peko in dimljenje na 
žaru Aleš Omejc / Foto: Primož Pičulin 

Najboljšo slovensko ekipo sta sestavljala Iztok Drobnič 
iz Krškega in njegova partnerka Nataša Šal, ki izvira z 
Visokega v Kranju. / Foto: Primož Pičulin

Nekdanji ameriški veleposlanik v Sloveniji Joseph 
Mussomeli v akciji / Foto: Primož Pičulin

Članici The Rebel BBQ Sisters: Ana Pestar iz Domžal in 
Žana Mertelj z Jesenic / Foto: Primož Pičulin

V soboto, 23. septembra, bo v organizaciji RTV Slove-
nija in Rdečega križa Slovenije potekal tradicionalni 
dobrodelni koncert Lepo je deliti, s katerim bodo zbirali 
sredstva za letovanje otrok in starostnikov ter za mate-
rialno in finančno pomoč ljudem v stiski. Koncert bodo 
neposredno prenašali ob 20. uri na prvih programih 
nacionalne televizije in radia. Na odru Gallusove dvora-
ne Cankarjevega doma bodo ob spremljavi Policijskega 
orkestra prepevali Helena Blagne, Dejan Vunjak, Tanja 
Žagar, Obvezna smer, Nuša Derenda, Neisha, Gušti, 
Matjaž Mrak, Alenka Godec, Kristina Oberžan, Tjaša 
Hrovat in Uroš Steklasa, Irena Tratnik Dosso ter Jerca 
Mrzel. Nastopili bodo še San di Ego, Aleksander Mežek, 
Žiga Rustja, Sandra Erpe in skupina 2B.

Deseti dobrodelni koncert Rdečega križa
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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V duši kričiš, 
se svojih misli bojiš. 

V temnem svetu ujet 
si svobode želiš. 

V sebi kričiš,
ker ljubiti ne smeš. 

Kar nosiš v srcu, ne upaš,
ne smeš povedati na glas,
ker bolelo bi spet in spet. 

Prizadel bi preveč oseb, 
zato trpiš. 

Rad bi ljubil,
se ljubezni predal,
v sreči živel, 
pa ne upaš, ne smeš. 

V sebi kričiš,
v svojem svetu sanj živiš,
ker ljubiti ne smeš. 

Rad bi zakričal na ves glas, 
da slišal bi te ves svet, 
kako jo ljubiš, 
pa ne upaš, ne smeš.

Lea Lukanec

Ne upaš, ne smeš

PESMI MLADIH

Ljubezen je tako enostavna zadeva, a po drugi strani je 
lahko ravno obratno. Ko želiš, pa ne upaš in ne smeš. 
Ampak metulji zaradi tega nikoli ne nehajo leteti. Meta

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.

Mojca Logar

Z
a vsako otoško 
deželo je mor-
je njen stik s 
svetom, njena 
obramba in ribe 

njeno bogastvo. Islandija ni 
v tem nič drugačna. Temelj 
gospodarstva so ribe in nji-
hova predelava. Za Islan-
dce pravijo, da so prijaz-
ni in miroljubni, da imajo s 
sosednimi deželami dobre 

odnose, razen ko preidejo 
na vprašanje rib. Islandija 
je skozi desetletja morsko 
mejo s petdeset milj razširila 
na dvesto milj in veliki sose-
dje Danci, Norvežani in Bri-
tanci so morali sprejeti tak-
šno odločitev. Zdi se, da je 
David ukanil Goljata, ko so 
Islandci britanskim in škot-
skim ladjam prerezali vrvi in 
mreže, da se niso mogle zasi-
drati. Izsiljevali so z zaprtjem 
Natove baze v Keflaviku in na 
koncu je morska meja ostala 

razširjena. To je tudi ključni 
razlog, zakaj jim ni prav nič 
do vstopa v EU, saj jim ribe 
prinašajo velik zaslužek. 

V enem od prenočišč sva 
srečala ribja inšpektorja. 
Bila sta na službeni dolžno-
sti. Medtem ko smo v skup-
ni kuhinji pripravljali večer-
jo – bile so seveda ribe –, smo 
se zaklepetali in moja ušesa 
so bila velika, radovednost 
pa tudi. Kaj bosta počela na 
ladji? Bosta pregledovala, ali 
so ribe zadosti velike, ali so prave vrste? Točno tako, pra-

vita inšpektorja. S tem pod-
jetjem običajno ni bilo težav. 
Tja sta prišla nenapoveda-
na in pregledala bosta ulov. 
Janez ju vpraša, kaj bosta sto-
rila, če bo preveč nepravilno-
sti? Bosta podjetje ali ribiče 
kaznovala? Ne, ne, zatrdita 
oba v en glas. »Začasno bova 
zaprla lovišče, da si ribje jate 
opomorejo.« In kako boste to 
kontrolirali? Preprosto, je bil 
odgovor, saj z GPS-om lahko 
spremljajo vsako ladjo, kje 

pluje in lovi, in to bo pač nji-
hova kazen. 

Zanimiv odnos do nepra-
vilnosti, kajne? 

Pri ogledu islandskega par-
lamenta nisva plačala parkir-
nine, ker avtomat ni sprejel 
najinih kartic, z denarjem pa 
ne moreš plačati. Za brisal-
cem je bil zataknjen listek, 
kjer so napisali, da je pripo-
ročljivo plačati parkirnino – 
nobenih lisic ali odvoza avta 
s »pajkom«. Ribe in vsa hra-
na so zelo draga reč, tako sva 

si vsak dan v hostlih, kjer sva 
spala, skuhala večerjo. Veči-
noma popotniki kuhajo tes-
tenine ali kaj pogrejejo. Juni-
ja sonce sploh ni padlo pod 
obzorje, tako je bil večer dolg 
in sva lahko pripravila tudi 
ribe. Janez je dvakrat spekel 
kruh. Si predstavljate, kako 
so ljudje s cele stavbe hodili 
gledat v kuhinjo, kaj tako diši 
... On pa pravi: »Nič poseb-
nega, samo kruh pečem.« 
Nenavadno za domačine, kaj 
šele za popotnike.

Islandija (5)

BOGASTVO MORJA

Stara ribiška ladja, s katero danes vozijo turiste na ogled 
kitov

Vzhodna Islandija spominja na Norveško; Seydisfjördur: fjord, kamor pripelje trajekt.

Losos, ki sva ga spekla po 
Erikinem receptu

Mateja Rant

V 
teh dneh si je v 
kinu že mogo-
če ogledati novi 
mladinski film 
Košarkar naj 

bo, ki so ga posneli po istoi-
menskem romanu Primoža 
Suhodolčana. Še pred red-
nim predvajanjem pa si je 
film lahko ogledalo vseh 815 
učencev OŠ Šenčur. Zak-
ljučne prizore tega filma, 
torej glavno tekmo med eki-
pama Sokoli in Superce, so 
namreč konec šolskega leta 
2015/16 snemali v njihovi 
športni dvorani, učenci pa 
so nastopili tudi kot statisti.

»Snemanje je bilo zelo 
naporno, saj je bilo v dvora-
ni zelo vroče, zato so nam že 
takrat obljubili, da si bomo 
film lahko ogledali brezpla-
čno,« je pojasnila ravnatelji-
ca Majda Vehovec. Film so 
šenčurskim učencem pre-
dvajali pretekli ponedeljek, 
po zadnji projekciji pa so s 
svojim obiskom za prese-
nečenje poskrbeli režiser 
Boris Petkovič ter igralci iz 
filma Klemen Kostrevc, ki je 

upodobil Ranto, Matija Bro-
dnik (Smodlak), Gaja Filač 
(Metka) in Gojmir Lešnjak 
Gojc (profesor Tundra). 
Film je po besedah Maj-
de Vehovec navdušil tako 
učence kot učitelje. »Iz filma 
smo želeli potegniti pozitiv-
no noto, in sicer da je giba-
nje tisto, ki napolni učence 
z dodatno energijo, optimi-
zmom, močjo za učenje ...« 
je poudarila Majda Vehovec 

in dodala, da želijo učence 
tudi s pomočjo filma spravi-
ti stran od računalnikov. 

Že leta 2002 so zaposle-
ni v šenčurski šoli uprizo-
rili tudi predstavo Košarkar 
naj bo, ki so jo za gorenjske 
šolarje ponovili več kot tride-
setkrat, zato so pred predva-
janjem filma učiteljice Olga 
Tomažič, Mateja Rozman in 
Alenka Peklenik Klančnik 
odigrale kratek prizor iz te 

predstave. V njem so poka-
zali tudi žogo, ki so jo ob pre-
mierni uprizoritvi predstave 
poklonili pisatelju Primo-
žu Suhodolčanu. »Žogo, na 
kateri so podpisi učiteljev, 
ki so sodelovali pri predsta-
vi, in datum 10. 5. 2002 nam 
je namreč Primož Suhodol-
čan poslal nazaj in pripisal 
še datum 9. 9. 2017. Zdaj bo 
žoga nekaj časa pri nas,« je 
razložila Majda Vehovec.

SPOZNALI TUDI IGRALCE
Še pred rednim prikazovanjem filma Košarkar naj bo v kinu so ga za učence Osnovne šole Šenčur 
predvajali v Domu krajanov v Šenčurju. Zaključne prizore iz filma so pred letom namreč snemali tudi v 
njihovi športni dvorani.

Po predvajanju filma Košarkar naj bo so šenčurske učence obiskali tudi glavni igralci iz 
filma ter se z učenci fotografirali in podpisovali avtograme.

Žoga, ki so jo pred leti poklonili Primožu Suhodolčanu, bo 
nekaj časa spet v njihovi šoli.
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Samo Lesjak

A
gencija Media 
butik je pod 
streho uspeš-
no spravila že 
osmo izved-

bo festivala Pirfest, ki tako 
postaja tradicionalna prire-
ditev v Preddvoru. Festival 
je bil sicer deževen in hla-
den, vendar le glede vreme-
na. V notranjosti šotorov, ki 
so bili ves konec tedna pos-
tavljeni na dvorišču Jelovi-
ce, je vrelo od energije, dob-
re volje in odlične glasbe. V 
petek so prišli na svoj račun 
ljubitelji narodno-zabavne 
glasbe, za katero so poskr-
beli priljubljeni Gadi, ki so 
predstavili tudi nekaj novih 
viž, ter skupina Špica, ki je 
dodala tudi prgišče pop in 
rokovskih skladb. V Pred-
dvoru tradicionalno gosti-
jo skupino Pop Design, ki 
združuje generacije poslu-
šalcev, in tudi tokrat se je 
izkazalo, da jim ni para. Na 
odru so vsem svojim obo-
ževalcem ponovno pustili 
srce in dušo, kar znajo obi-
skovalci ceniti in nagraditi 

z množičnim obiskom. Za 
plesne ritme je bil zadolžen 
DJ Johny s Petkovo pumpo. 

Kljub slabemu vreme-
nu nam je tudi letos Pirfest 
odlično uspel. »Hvaležen 
sem vsem obiskovalcem, ki 
se pripeljejo k nam v Pred-
dvor iz različnih koncev 

Slovenije, in ponosen, da je 
majhna ekipa Media buti-
ka pripravila že osemnajsto 
tovrstno prireditev v zad-
njih desetih letih v Predd-
voru. Spomladi je v Pred-
dvoru potekal namreč tudi 
deseti Vikend zabave. Iskre-
na hvala vsem sponzorjem, 

ki podpirajo naša prizade-
vanja. Energije imamo še 
dovolj, upam, da tudi razu-
mevanja bližnjih sosedov 
prireditvenega prostora, 
ki se jim ob tej priložnost 
zahvaljujem za potrpljen-
je,« je po prireditvi povedal 
njen vodja Boštjan Avsec.

OSMI PIRFEST USPEŠNO 
POD STREHO
Glasbeno-družabna ponudba festivala Pirfest v Preddvoru je konec tedna v veliki prireditveni šotor 
ponovno pritegnila množico obiskovalcev.

Pop Design je glasbena stalnica festivala, ki na Pirfest privabi poslušalce vseh generacij. 

Samo Lesjak

T
ango story  je 
projekt Evrop-
ske prestolnice 
kulture Maribor 
2012 – Ptuj. Sku-

paj s svetovno znanim violi-
nistom Stefanom Milenko-
vičem so glasbeniki nasto-
pili na največjih odrih v Slo-
veniji, Hrvaški ter Bosni in 
Hercegovini ter imeli zelo 
uspešno turnejo v ZDA. 
Poleg virtuoza s harmoni-
ko Boruta Zagoranskega so 
v zasedbi moči združili še 
violinist Matija Krečič, kita-
rist Marko Korošec, kontra-

basist Žiga Golob in pianist 
Mladen Delin. V večeru, pol-
nem strasti, temperament-
ne glasbe, plesa in petja, so 
mednarodno uveljavljeni 
glasbeniki poslušalce pope-
ljali od starega gostilniškega 
tanga Vieha do tanga Nue-
va, klasičnega modernega 
tanga. Tango je poseben rav-
no zato, ker z univerzalnim 
glasbenim jezikom zdru-
žuje klasično glasbo, džez 
in argentinsko etno glasbo. 
Tango story občasno sodelu-
je s svetovnima prvakoma v 

argentinskem tangu Andre-
jo Podlogar in Blažem Ber-
toncljem, ki pa ju v Germo-
vki zaradi prostorske stiske 
tokrat ni bilo.

Je pa zato navdušila pevka 
Nuška Drašček, ki je potr-
dila sloves ene najbolj vse-
stranskih domačih voka-
listk. Navdušuje se nad šan-
sonom, muzikalom, gos-
pelom, bluzom, popevka-
mi, spevnimi džezovskimi 
standardi, soulom ... Uve-
ljavlja se tudi na področ-
jih klasične in operne glas-
be, kot solistka pa je nas-
topala že z vsemi pomem-
bnimi orkestri in big bandi 
pri nas. V Tržiškem muze-

ju je nastopala že v prvem 
ciklusu koncertov pred dve-
ma letoma in uživala v inti-
mnem prostoru, kakršen je 
tudi Germovka. »Meni ose-
bno je všeč bolj majhen pro-
stor, tako se ustvari bolj inti-
mno vzdušje, vsakega člo-
veka lahko pogledaš v oči 
in iz njih razbereš, ali uži-
va v koncertu ali ne. To so 
delikatesni koncerti, ki jih 
je dobro imeti vsake toliko 
časa,« pravi Nuška Drašček, 
ki bo v Tržiču prav gotovo še 
nastopila.

NUŠKA DRAŠČEK 
IN RITMI TANGA
Tržiški muzej je v sodelovanju z Romano 
Krajnčan ter Občino Tržič v petek sklenil letošnji 
cikel glasbenih večerov – v Germovki je nastopila 
pevka Nuška Drašček v kombinaciji z uigrano 
zasedbo Tango story.

Nuška Drašček in glasbeniki projekta Tango story so 
navdušili tržiško občinstvo. / Foto: Luka Rener

Samo Lesjak

R
ockfest ostaja stal-
nica glasbenega 
lokalnega dogajan-
ja v Vodicah. Odli-
čna obiskanost fes-

tivala potrjuje upravičenost 
ideje o organizaciji tovrstne 
prireditve, ki se je med mla-
dimi porodila pred nekaj leti 
z namenom poživiti glas-
beno in družabno dogajan-
je v občini ter občinstvu pri-
bližati kakovostno glasbo 
predvsem mlajših genera-
cij. Tokrat sta v polni dvorani 
Kulturnega doma na stopili 
energični zasedbi Imset in 
Joker Out, skupina Prelu-
de iz Žirov, sicer zmagoval-
ka letošnjega tekmovanja 

Volkswagen Rocks, ki je iskal 
in našel mlade rokovske 
zvezde, pa je dokazala, da 
vse bolj izpopolnjuje svojo 
avtorsko glasbo. Za vrhunec 

koncertnega večera je pos-
krbela zasedba Big Foot 
Mama, ki je postregla s svo-
jimi zimzelenimi uspešnica-
mi, ki so jim v pravi glasbeni 

ekstazi pritegnili tudi vsi obi-
skovalci.

»Še naprej se uspešno tru-
dimo, da obdržimo dobro 
ime festivala – občinstvo je 
bilo zadovoljno, prav tako pa 
tudi nastopajoči. Rockfest je 
pravi dokaz za to, da lahko 
tako velik dogodek na tako 
visokem nivoju že tradicio-
nalno uspeva v sicer manj-
šem mestecu. Brez izjemne 
pomoči Prosvetnega druš-
tva Vodice nam ne bi uspe-
lo. Vse članice in člani druš-
tva so trdo delali za celoten 
festival, na pomoč pa je pri-
skočila tudi občina. Še več 
dogodkov pa organiziramo 
v decembru,« je po koncer-
tnem večeru dejal organiza-
tor in motor vodiškega festi-
vala Žiga Janežič.

ROKOVSKA EKSTAZA V VODICAH
Tradicionalni glasbeni festival Rockfest v Vodicah je v svoji sedmi izvedbi postregel z razgibanimi 
koncerti domačih zasedb, zmagovalci tekmovanja Volkswagen Rocks, zasedbo Prelude, ter zimzeleno 
rokovsko skupino Big Foot Mama.

Grega Skočir, pevec zasedbe Big Foot Mama, ki je dvigovala 
temperaturo v Vodicah. / Foto: Primož Pičulin
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Škofja Loka – V soboto, 23. septembra, bo ob 21. uri odpr-
tje letnega vrta v Rdeči ostrigi z nastopoma zasedb Rag-
galution in Darla Smoking.

Raggalution v Rdeči ostrigi

Šenčur – V petek, 22. septembra, bo ob 21. uri v lokalu 
Antik Caffe nastopila kantri zasedba Mali oglasi.

Mali oglasi v Antiku
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

Večkrat prebiram vaše napo-
vedi in vidim, da so ljudje zelo 
zadovoljni. Zato vas tudi jaz 
prosim za pomoč. Kaj me čaka 
v odnosu z možem. Kakšne 
obete imam v ljubezni? Zani-
ma me tudi za hčerino službo, 
ljubezen in kaj jo čaka na splo-
šno v prihodnosti. V upanju 
vašega odgovora vas prisrčno 
pozdravljam.

Draga moja bralka, nikoli 
ni prepozno za spremem-
be. A spremembe le redko 
kdaj pridejo same po sebi, 
in čakati na to ni smiselno. 
Niso pomembna leta, ki jih 
štejemo. Stari smo ravno 
toliko, kot se sami počutimo, 
res pa je, da vsi trenutki kot 
tudi počutje niso vedno ena-
ki. Pomembno je le, kaj čuti 
in si želi srce. Vajin odnos 
že zelo dolgo ni tak, kot bi 

moral biti – oziroma sploh 
ne vem, ali je kdaj bil. Ko se 
ozrete nazaj, spoznate, da 
je bilo res le malo trenutkov 
ali obdobij, za katere lahko 
rečete, da je bilo lepo. Vaša 
slaba vest, ker do njega več 
nič ne čutite, je nepotrebna. 
Sedaj že veste, da se on niko-
li ne bo spremenil, saj njemu 
je čisto v redu tako, kot je 
bilo in je. Veliko ste dajali in 
nikoli nič dobili in čisto nor-
malno je, da ste se sčasoma 
umaknili in našli osebo, ki 
vam vsa čustva tudi vrača. 
Na razplet te nove zgodbe 
boste morali še malo poča-
kati, saj sedaj še ni pravi 
čas. To velja za oba. Ostale 
trenutke pa morate preživeti 
tako, da bo za vas najbolje. 
Ni treba hiteti, nikamor se 
ne mudi. Seveda ste veliko-
krat pomislili na ločitev, a 
v tem ne vidite smisla niti 

nimate poguma za ta korak. 
Včasih pač življenje ali pa 
usoda poskrbi za nas tako, 
da je prav. Prihodnost vaše 
hčere je ravno sedaj na pre-
lomnici in obetajo se ji same 
dobre spremembe, tudi gle-
de ljubezni. V jesenskem 
obdobju se ji odpira dobra 
priložnost za zamenjavo 
službe, odločitev bo prava. V 
ljubezni bo končno naredila 
korak naprej in se odločila za 
otroka. Zaradi nje se vam ni 
treba obremenjevati, naučili 
ste jo, kar je najvažnejše in 
ji dali prave življenjske vre-
dnote. Imejte se radi, želim 
vse lepo.

»Moji metulji«

Moji metulji letijo, a imajo 
mokra krila, strah me je, da 
pride dan, ko več ne poletijo. 
Lepo prosim, če mi pogledate 

v karte, kaj lahko pričakujem v 
ljubezni z določeno osebo. Bo 
konec ali začetek? Najlepša 
hvala.

Vedno je nekje konec in ved-
no nekje začetek. Kot klobčič 
ali krog usode. Metulji letijo 
in bodo leteli še naprej. V 
zadnjem času se vam je veli-
ko zgodilo, kar nekaj resnic 
je prišlo na površje. A prav 
nič od tega ni spremenilo 
tega, kar čutite. Brezpogojna 
ljubezen res obstaja in vi ste 
dokaz za to. On se vsega tega 
zaveda, ne mislite, da ne. Le 
čisto malo še manjka, samo 
en mali košček, ki ga bo dodal 
v svoj mozaik svojega srca. 
Ne more mimo tega, da brez 
vas ne more živeti. Na koncu 
bo vse dobro, če še ni dobro, 
pomeni, da še ni konec. Ni 
konec, bo začetek. Točno 
tak, kot si ga želite. Srečno.

Danes bomo obnovili nekaj 
kart, kakšen je njihov pomen, 
da vam bo lažje, ko si boste 
sami delali vpoglede. Karte 
Smrt se marsikdo ustraši in s 
tem se lahko takoj zablokira 
kasnejši pogled, ko so poleg 
še druge karte. In seveda 
taka napoved ne bo pravilna. 
V levi roki smrt drži peščeno 
uro, nekateri vidijo namesto 
ure svetilko, kar ni nič naro-
be. Pomen je skorajda enak. 
Ura ali luč napovedujeta, da 
se bo nekaj zgodilo, kmalu, je 
samo še vprašanje časa. Luč 
nam vedno sveti v temi, ko ne 
vidimo naprej. Barva na karti 
ni samo črna, je tudi siva in 
morda malo bela. Tako je tudi 
z življenjem. Ni vse črno, je 
tudi v drugih barvah, le videti 
jih moramo. Na drugi strani 
se vidijo vejice, tri so tiste, ki 
so močnejše. Predstavljajo 
število tri, na primer tri dni, 
tedne, mesece, če pa imamo 
poleg karto Vdovec ali Vdova, 
pa je lahko tudi tri leta ali več. 
Okostje je obarvano rahlo 
rumeno, kar pomeni, da smo 
zaščiteni in da nam vedno 

ostane upanje. Smrt v večini 
primerov ne prinaša smrti, 
ampak nove začetke, ne gle-
de na področja. Seveda je vse 
odvisno od drugih kart, ki so 
v bližini. V tej karti so skrite 
stare blokade, omejitve, ki si 
jih sami naredimo, ali celo tis-
te, ki se jih ne zavedamo. Ko 
vemo, kaj bi morali narediti, 
da bi bili srečni in zadovoljni, 
pa enostavno ne zmoremo. 
Ne zmoremo zaradi stra-
hov, ki nam vzamejo energi-
jo za naslednji korak. Vse je 
le vprašanje časa. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripisom 
»šola vedeževanja« in svojo 
šifro pošljite tri, pet ali sedem 
poljubnih kart ali pa karte za 
druge sisteme, ki ste jih že do 
sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Janez Kuhar

V 
Šenčurju je pred 
kratkim poteka-
lo precej neobi-
čajno jubilejno 
srečanje. Nek-

danji sodelavci v Kovinskem 
podjetju Kranj (KOP) so se 
namreč znova zbrali ob 25. 
obletnici stečaja njihovega 
podjetja v letu 1992.  

V KOP-u je bilo ob uvedbi 
stečaja 87 zaposlenih. Pred 
šestnajstimi leti je med nji-
mi vzniknila ideja, da bi se 

nekdanji sodelavci, ki zara-
di stečaja podjetja med sabo 
niso več vzdrževali stikov, 
ponovno začeli srečevati. Ste-
čaj podjetja, za katerega so bili 
delavci prepričani, da dobro 
dela, je bil namreč za vse velik 
šok, nam je razložil Lojze Gra-
šič, ki je bil ob stečaju predse-
dnik delavskega sveta.  

Pred petnajstimi leti so se 
tako prvič srečali Pod Jenko-
vo lipo v Dvorjah pri Cerkljah. 
Tedaj se je zbralo 40 nekda-
njih sodelavcev, že na dru-
gem srečanju pred desetimi 
leti v Potočah pri Preddvoru 

pa jih je bilo prisotnih že 62. 
Letošnjega, že tretjega sreča-
nja v Šenčurju ob 25. oble-
tnici stečaja KOP se je ude-
ležilo 61 nekdanjih zaposle-
nih. »Danes se vidi, kako smo 
delavci včasih skupaj držali,« 
je povedal Zoran Sokol. 

Organizacijske niti tretje-
ga srečanja so imeli v rokah 
Lojze Grašič, Bogdan Per-
dan, Zoran Sokol in Drago 
Pestar. »Dobra udeležba in 
prisrčno druženje dokazu-
jeta, da smo imeli zdrav in 
složen kolektiv,« je ugotav-
ljal Lojze Grašič. »Danes je 

tu 70 odstotkov nekdanjih 
sodelavcev, ki so že upokoje-
ni, ostali pa so drugje dobi-
li službe ali pa so šli po poti 
samostojnega podjetniš-
tva,« je razložil Bogdan Per-
dan. Sogovornika Lojze Gra-
šič in Drago Pestar sta obu-
dila tudi spomin na zadnje 
leto pred stečajem, ko dela-
vci niso prejemali plač. Na 
srečo so bili iz stečajne mase 
vsi korektno poplačani, vse-
eno pa jim je za žalostno 
usodo podjetja še danes žal. 
Tudi zato so se dogovorili, da 
se čez pet let zopet srečajo.

NENAVADEN JUBILEJ
Na 25. obletnici stečaja Kovinskega podjetja Kranj se je srečalo 61 nekdanjih sodelavcev.

Po 25 letih od stečaja Kovinskega podjetja Kranj se je v Šenčurju zbralo 61 od takrat 87 zaposlenih.

Organizatorji srečanja (od leve): Drago Pestar, Lojze Grašič, 
Zoran Sokol in Bogdan Perdan

V soboto, 2. septembra 2017, sta se na Visokem pri Polja-
nah poročila Damjan Balažic in Ana Kolenko, na Gorenji 
Dobravi pa Simon Koblar in Sara Radej. V sredo, 6. sep-
tembra 2017, sta se v Kranju poročila Gabrijel Drnovšek 
in Klavdija Karničar. V soboto, 9. septembra 2017, sta se 
v Preddvoru poročila Janez Pipp in Neža Rožmanec, na 
Šmarjetni gori Jure Raspor in Anja Zajec, v Vopovljah Aleš 
Logar in Zala Janet, na Bledu Elvis Markišić in Sabina 
Buljugić, v Radovljici David Mencinger in Tjaša Režek, v 
Kranju pa Boban Dimitrijević in Lidija Ilić, Jure Juvančič in 
Barbara Staman ter Matjaž Režek in Olivera Mitić.  V Ško-
fji Loki sta se 13. septembra 2017 poročila Robert Aleksić 
in Ana Volčjak, 16. septembra 2017 pa Aleš Čemažar in 
Nataša Bevk.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 33 novorojenčkov. 
V Kranju se je rodilo 12 deklic in 8 dečkov. Najtežja je bila 
deklica, ki je tehtala 4240 gramov, najlažjemu dečku pa je 
tehtnica pokazala 1845 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 8 
dečkov in 5 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4240 gra-
mov, najlažja deklica pa je ob rojstvu tehtala 2730 gramov.

Novorojenčki
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1. nagrada: vodnik po naravi Gobe
2. nagrada: vodnik po naravi Drevesa in grmi
3. nagrada: vodnik po naravi Cvetlice

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, 4. oktobra 
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.

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 okrepčali s samo-
postrežno 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 ape-
ritivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem oko-
lju neretvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudo-
vito 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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Z oskarjem nagrajena igralka Jennifer 
Lawrence (27), katere psihološka srhivljka 
z naslovom The mother! je pravkar prišla 
v kina, je sporočila, da za naslednji dve 
leti nima v načrtu nobenih projektov ter 
da se za nekaj časa poslavlja od igranja. 

Sicer pa pravi, da je bila njena zadnja vloga precej temačna 
in potrebuje čas, da spravi vse te prizore in misli iz glave. 
»Nadaljnji načrti pa bodo jasni v naslednjih šestih mese-
cih,« je vse čakajoče oboževalce potolažila Jennifer.

Jennifer si bo vzela odmor od snemanja

Po osmih letih zakona se ločujeta pev-
ka Fergie (42) in igralec Josh Duhamel 
(44). Vir blizu zakoncema pravi, da se je 
to pričakovalo dlje časa, saj sta si preveč 
različna. »Fergie je zabavna in družabna, 
Josh pa umirjen in očarljiv. Sprva ju je to 

privlačilo, vendar je z leti postajalo vse večji problem,« je 
potrdil vir, ki pravi, da si pevka želi kariere, igralec pa je 
bolj družinski človek. Skupaj imata štiriletnega sina Axla.

Ločuje se tudi Fergie

Umrl je ameriški igralec Harry Dean 
Stanton, najbolj prepoznaven po vlogi 
v filmu Paris, Teksas. Dočakal je ena-
indevetdeset let. V svoji šest desetletij 
trajajoči karieri je zaigral v več kot sto 
devetdesetih filmskih in televizijskih 

produkcijah. Spomnimo se ga po vlogah v kultnih filmih 
Pobeg iz New Yorka, Boter, Lepotica v rožnatem in Osmi 
potnik. Ukvarjal se je tudi z glasbo, gledali pa ga bomo 
lahko tudi v seriji Velika ljubezen.

Poslovil se je Harry Dean Stanton

Lady Gaga (31) je zaradi hudih bolečin 
pristala v bolnišnici. Pevka je sporočila, 
da ne bo nastopila na festivalu Rock in 
Rio v Braziliji. »Žal mi je, ker nisem dovolj 
zdrava, da bi nastopila za vas, toda sedaj 
moram paziti na svoje telo. To niso bole-

čine od turneje, saj me boli celo telo. Sem v bolnišnici, 
v božjih rokah in zlatih rokah najboljših zdravnikov,« je 
sporočila svojim oboževalcem. Pevka je v zadnjem času 
odpovedala tudi nastopa v Montrealu in Las Vegasu.

Lady Gaga prisiljena odpovedovati koncerte

VRTIMO GLOBUS

A. Sodja, S. Lesjak

V 
Bohinju, kjer je 
tradicija sirars-
tva prisotna vse 
od 13. stoletja, 
je med jesenski-

mi prireditvami poleg Kra-
vjega bala trdno usidran 
tudi Praznik sira in vina, ki 
se je minulo soboto odvijal 
v dvorani Danica. Poleg vrs-
te domačih in gostujočih 
sirarn so na prireditvi gosto-
vali tudi štirje vinarji. Kuli-
narično ponudbo so razši-
rili tudi s posebno ponudbo 
gostilne Danica, ki je med 
drugim obsegala celo vino-
gradniške polže, uspešnico 

bohinjsko klobaso s sirom in 
vino iz Moldavije. Kljub sla-
bšemu vremenu je bil dogo-
dek dobro obiskan, z izkupi-
čkom pa so bili zadovoljni 
tudi razstavljavci.

V pestrem kulturnem pro-
gramu so nastopili plesna 
skupina Country ritem, cit-
rarka Ana Ogrin, harmoni-
kar Mitja Jeršič in Anja Baš, 
pevke in pevci Glasbenega 
studia Osminka s finalistko 
oddaje Slovenija ima talent 
Aleksandro Vovk, Folklorna 
skupina KD Bohinj in izjem-
na domača plesalka ob dro-
gu Tjaša Dobravec.

»Obisk prireditve doka-
zuje, da smo na pravi 
poti,« je bil zadovoljen Jure 

Sodja iz Turističnega druš-
tva Bohinj. Pravi, da je Praz-
nik sira in vina tudi brez Kra-
vjega bala odličen samostoj-
ni dogodek, ki lahko zasede 
pomembno mesto na kuli-
naričnem zemljevidu Slo-
venije. »Upamo, da bo svo-
je mesto zasedlo tudi vino 
Bohinjc, ki ga pridelujejo 
bohinjski ljubitelji in ga že 
nekaj let potapljajo v Bohinj-
sko jezero, recimo v obliki 
dražbe ene od steklenic, ki je 
leto prestala na dnu jezera,« 
je dejal in dodal, da namera-
vajo prireditev razširiti tudi 
z izborom šampiona sira.

Za pester uvod v novo štu-
dijsko leto pa so tradicional-
no poskrbeli tudi članice in 

člani Kluba tržiških študen-
tov, ki so v soboto pripravi-
li enodnevni glasbeno-dru-
žabni festival Kšajt Šunder. 
Vse se je začelo že nekaj dni 
prej s postavitvijo velikega 
prireditvenega šotora pred 
tržiško občino, kjer so novi 
generaciji študentov pa tudi 
vsem drugim energijo vlivali 
nastopajoči: raperja Trkaj in 
Nipke ter legendarna zased-
ba Siddharta, ki je postregla 
z uspešnicami svojega več 
kot dvajsetletnega ustvarja-
nja, za pravi žur do jutranjih 
ur – kot se spodobi za pra-
vi študentski festival – pa je 
z glasbenimi ritmi poskrbe-
la zasedba Odprava zelene-
ga zmaja.

SIR, VINO IN PRIJAZNOST
Kljub prestavitvi šestdesetega tradicionalnega Kravjega bala v Bohinju so dvorano Danica v Bohinjski 
Bistrici zasedli sirarji in vinarji na že četrtem Prazniku sira in vina, v Tržiču pa je na festivalu Kšajt 
Šunder deževne oblake sobotnega večera pregnala tudi Siddharta.

Pokusiti je bilo možno tudi vina iz Goriških brd. Monika Ravnik iz sirarstva Pr Prangarčk iz Bohinja 

Izjemna bohinjska plesalka ob drogu Tjaša Dobravec je 
pritegnila veliko pozornosti. / Foto: Andraž Sodja

Raperja Trkaj in Nipke sta dodobra ogrela tržiško publiko. Na soncu: Siddharta je vsem študentom vlila obilo energije. 

Nataša Ristić je 24-letna Ljubljančanka, ki je postala 
slovenska zmagovalka izbora World Top Model 2017, 
največjega dogodka v svetu modelinga. Konec leta se 
bo v Budimpešti potegovala za 200 tisoč evrov vredno 
pogodbo pri eni največjih modnih agencij na svetu. 
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Pevci Glasbenega studia Osminka z vodjo Sandijem 
Vovkom in finalistko šova talentov Aleksandro Vovk

 F
ot

o:
 A

n
dr

až
 S

od
ja

 Fo
to

: L
uk

a 
R

en
er

Fo
to

: L
uk

a 
R

en
er



19Gorenjski glas
torek, 19. septembra 2017 NASVETI info@g-glas.si

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

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z zdrobovimi vlivanci, nadevan 
pečen piščanec, pražen krompir, kumarična solata, skutni 
kolački; večerja: sirni narezek, ržen kruh, grozdje
Ponedeljek – kosilo: zeljna juha, skutni štruklji z maslenimi 
drobtinami, jabolčna čežana; večerja: na čebuli popečena ku-
hana govedina, stročji fižol s kislo smetano
Torek – kosilo: s sirom polnjene paprike, pire krompir, endivija 
v solati, slive; večerja: hrenovke z gorčico in kislo smetano, 
koruzni kruh, sladoled z robidnicami
Sreda – kosilo: piščančja obara, ajdovi žganci z maslom, cve-
tača v solati, lubenica; večerja: skutni krompirjevi svaljki z 
drobtinami, zelena solata ali kompot
Četrtek – kosilo: korenjeva juha z zdrobom in jajcem, polpeti iz 
mletega mesa z bučkami, solata iz rdečega zelja s krompirjem; 
večerja: pražena jetrca, ržen kruh, paradižniki s soljo
Petek – kosilo: kremna juha iz bučk, pečene orade po tržaško, 
krompir v kosih s peteršiljevim maslom, paradižnikova solata; 
večerja: hitra pica s skutnim testom, jogurt
Sobota – kosilo: zeljnata juha, mesne kroglice (čufte) na žaru 
po bolgarsko, ržen kruh, pečene paprike v marinadi; večerja: 
jabolčna pogača, sadni sok

Mesne kroglice (čufte) na žaru po bolgarsko

Potrebujemo: 400 g mletega mešanega mesa (ali samo ja-
gnjetino), 1 čebulo, 1 žlico sesekljanega peteršilja, 1 jajce, sol, 
poper, 1 žlico drobtin, 1 dl olja; za preliv: 4 dl jogurta, 2 stroka 
česna, sol, mleto rdečo papriko, nekaj svežih lističev mete.
V malo globlji posodi zamešamo meso z drobno sesekljano 
čebulo, peteršiljem, jajcem, soljo, poprom, drobtinami in 1 dl 
hladne vode, zamesimo gladko mesno maso in jo postavimo 
za nekaj časa v hladilnik. Nato oblikujemo od štiri do šest mes-
nih kroglic, jih premažemo z oljem in pečemo na razgretem 
žaru; vmes jih obračamo, da lepo zarumenijo. Medtem prip-
ravimo preliv: v jogurtu dobro premešamo drobno sesekljan 
česen, sol, mleto papriko in lističe mete. Z njim prelijemo 
pečene mesne kroglice. Ponudimo jih s svežim črnim ali rže-
nim kruhom ter s papriko in paradižnikom. 

Jabolčna pogača

Potrebujemo: 12 dag masla, 5 rumenjakov, 1 jajce, 14 dag slad-
korja, 5 dag drobno zmletih mandljev, malo limonine lupine, 
za noževo konico soli, 14 dag moke, maščobo za pekač.
Za nadev je potrebno približno 1 kg kiselkastih jabolk, cimet, 
sladkor in vaniljev sladkor in sladkor v prahu za posip.
Maslo mešamo, da naraste. Postopoma mu dodamo rumenja-
ke, nato celo jajce in sladkor. Potem rahlo primešamo mandlje, 
naribano limonino lupino, sol in moko. Testo poravnamo na 
pomaščen pekač 1 cm na debelo. Po vrhu potresemo oluplje-
na, očiščena pečk in na majhne kocke narezana jabolka, ki smo 
jih potresli s sladkorjem, cimetom in vaniljevim sladkorjem. 
Pogačo rumeno zapečemo, nekoliko ohlajeno razrežemo in 
posujemo s sladkorjem v prahu.

Jabolčna pita malo drugače
Da lahko z nekaj enostav-

nimi sestavinami naredi-
mo naravnost odlično sladi-
co, je dokaz spodnji recept. 
Preplet sočnosti skute in 
svežine jabolk, ki jima piko 
na i doda hrustljavi ovseni 
drobljenec. 

Za pripravo jabolčne pite 
potrebujemo: za piškotno 
podlago: 250 g klasičnih 
piškotov, 120 g masla; za sir-
ni nadev: 200 g kremnega 
sira (sirnega namaza), 200 
g skute, 3 žlice rjavega slad-
korja, 1 žličko cimeta, pol 
žličke semen vanilje, 3 več-
ja jabolka: za ovseni droblje-
nec: 50 g ovsenih kosmičev, 

3 žlice moke, 2 žlici rjavega 
sladkorja, 1 žličko cimeta, 50 
g masla.

Najprej pripravimo 
piškotno dno: piškote zdro-
bimo in jih zalijemo s sto-
pljenim maslom. Preme-
šamo in vse skupaj nadeva-
mo v pekač. Maso dobro pri-
tisnemo ob dno, da se drob-
tine sprimejo. Pekač posta-
vimo za 10 minut v pečico, 
ogreto na 170 °C.

Za sirni nadev v posodi 
zmešamo kremni sir, sku-
to, sladkor, cimet in seme-
na vanilje. Nadev razporedi-
mo po pečeni piškotni pod-
lagi. Jabolka olupimo, jim 

odstranimo pečke ter jih na-
režemo na tanjše krhlje. Z 
jabolčnimi krhlji prekrije-
mo sirni nadev.

Nazadnje pripravimo še 
ovseni drobljenec: V skle-
di skupaj zmešamo ovse-
ne kosmiče, moko in cimet. 
Zalijemo s stopljenim mas-
lom. To mešanico posujemo 
po jabolkih, ki smo jih raz-
poredili po sirnem nadevu.

Pito pečemo v pečici, ogre-
ti na 170 °C, 35 minut.

Nasvet: V sirni nadev 
lahko vmešamo še mle-
ti ingver in klinčke. Če ni-
mamo na voljo semen va-
nilje, jih nadomestimo z 

vaniljevim sladkorjem. V 
tem primeru v nadev doda-
mo manj sladkorja. Krem-
ni sir je mogoče nadomestiti 

z Mascaropnejem ali s kislo 
smetano. V tem primeru bo 
okus malenkost drugačen, 
vendar še vseeno odličen.

Mojca Logar

Oči Slovencev, mirno lah-
ko rečem vseh Slovencev, pa 
naj bodo športniki ali ne, so 
bile v nedeljo zvečer uprte 
v ekrane. Izredna letala so 
peljala več tisoč Slovencev 
v Carigrad, nekateri so šli v 
Turčijo z avtomobili, večina 
pa nas je spremljala tekmo 
doma, preko televizije. Zopet 
sem privlekla na dan malo 
knjižico, odeto v rdeče blago, 
v kateri sem sredi osemdese-
tih let (prejšnjega stoletja, se-
veda) pisala dnevnik Cibone 
in jugoslovanske košarkarske 
reprezentance. Nikoli nisem 
trenirala košarke in vendar 
sem bila takrat tako navduše-
na nad zagrebško Cibono, ki 
je bila najboljši košarkarski 
klub v Evropi, da sem začela 
izrezovati časopisne članke, 
pisati dnevnik, komentarje, 
postavo kluba. Najuspešnejše 
leto je bilo 1986, tedaj je bilo 
svetovno prvenstvo v Španiji 
in Jugoslovani smo osvojili 
bronasto medaljo. S svetov-
nim prvenstvom v Argentini 
se moj dnevnik konča. Na 
zadnjih platnicah sem leta 
1990 zapisala, da nostalgič-
no gledam te zapise, kako 
sem bila zagreta spremlje-
valka košarke. Potem je nav-
dušenje nad košarko minilo, 
popolnoma. Niti povprečna 
poznavalka košarke nisem 
več. In vendar ob zmagah ne 
moreš biti ravnodušen. Vsa 
Slovenija je na nogah, vsi so 
se v nedeljo pogovarjali le o 
košarki – boš gledal? Seveda, 
znanec je šel v Carigrad, so-
delavec tudi …

Ponos in navdušenje je po-
polno. Če danes gledam stare 
članke s Sportskih novosti in 
Dela, je vse videti drugače. 
Obleka košarkarjev je drugač-
na, igralni čas in pravila igre 

so drugačna, tempo in stil bolj 
dinamičen. V osemdesetih le-
tih so najboljši igralci odšli 
igrat v Španijo in v ZDA. 
Tudi danes ni nič drugače. 
»Čudežni dečki« se rodijo 
doma, tu jih navdušimo in 
naučimo prvih korakov, iz 
talentov naredimo potenciale, 
svojo čudežno moč pa dobijo 
v tujini. Strokovno vodstvo 
predstavljajo tudi tujci. Zakaj 
bi se jih branili, če so uspešni. 
Veselin Vujović je rokometa-
šem v Parizu v zadnjih de-
setih minutah svetoval, naj 
igrajo »kao da je kraj svijeta« 
(kot da je konec sveta). Spra-
ševala sem se, kako se počuti 
Kokoškov. Selektor najbolj-
še reprezentance je in igrati 
mora proti svojim rojakom. 
Ali opravi zgolj posel, saj je 
zanj plačan, ali je to najbolj 
»bedna« situacija, kar je lah-
ko, igrati proti svojemu naro-
du in zmagati s tujci. 

V ponedeljek sem za avto 
zataknila slovensko zastavo. 
Z njo sem hodila po šoli. Malo 
nacionalnega ponosa in vese-
lja, vzgoja za državljanstvo. 
Zastava bo kar ostala v ra-
zredu v spomin na košarkar-
sko slavje v Carigradu. Trije 
listi v mojem dnevniku so še 
prazni in popisala jih bom 
sedaj s slavo naših fantov. 
Kupila bom nekaj časopisov 
in izrezala članke. Mogo-
če me pa navdušenje zopet 
zagrabi in odprem drugi zve-
zek košarkarskega dnevnika. 
Ponos Slovenije in Slovencev, 
navdušenje mladih in nostal-
gično orošene oči, spomin na 
mladost, trening, tekme ... 

Naj še dolgo traja, naj nam 
polni baterije, ko bomo brez-
voljni in na tleh.

Prvaki
Janez Logar

On pravi: »Rad pogledam 
lepe ženske«, »Ni kaj, ta je 
prava lepotica«, »Kako se 
ne bi čudil temu lepemu te-
lesu«, »Pravzaprav mi ni 
všeč le ženska, s katero sva 
si obljubila zvestobo«. Neka 
dama (z nasmeškom) pove: 
»Drugi moški mi je všeč. Ob 
njem se sprostim in smejim«, 
»Glej ga, glej, prava izrezana 
lepota moškosti«, »Preprosto 
mi je prijetno z njim se po-
govarjati«, »Vau, pravi ma-
cho« … V naši kulturi hitro 
zaključimo, da so to grešne 
misli, občutki in besede. Ve-
deti moramo, da večine misli 
in čustev v prvem trenutku ne 
moremo kontrolirati, saj so to 
avtomatski in zelo hitri (bio-
loški) procesi v nas. Ne more-
mo zanikati lepote s soncem 
obsijanega Grintovca, lepote, 
ko se prvi sočni žarki po-
ljubljajo s Karavankami, ne 
moremo zanikati čudovito-
sti Goriških brd ali »krasna 
si bistra hči planin« … Tako 
tudi ne moremo zanikati le-
pote moškega in ženskega te-
lesa. To je del narave in kar je 
lepo, priznajmo, je pač lepo. 
Ni vprašanje, ali želimo ali 
ne želimo, da so nam nekate-
ri ljudje bolj ali manj všeč. Še 
enkrat zapišimo: prvih misli 
in čustev, ki se nam porajajo 
ob ljudeh, ne moremo kon-
trolirati, druge pa že lahko. 
Zato je pomembno, kaj mi 
kot razumska bitja ali mi, ki 
smo obljubili zvestobo, nare-
dimo v nadaljevanju. 

Neizogibno nam bodo neka-
teri bolj všeč. Neizogibno ima-
mo moč, kako bomo ukrepali. 
Najbolje, da te prijetne valove 
in vibracije opazimo, sprejme-
mo in jih pustimo oditi naprej. 
Kot so prišli, bodo tudi odšli. 
Nezdravo je, ko si teh narav-

nih zakonitosti ne priznamo. 
Tako prvi od partnerjev začne 
doživljati krivdo, ker mu je 
všeč nekdo drug, drugi par-
tner pa bo postal nerazumno 
ljubosumen. Seveda ni dobro, 
ko se nekdo začne spogledo-
vati z mano in jaz začnem v 
tem uživati. Enako ni dobro, 
ko se zalotim v čustveno-se-
ksualnem fantaziranju izven 
zveze s svojo partnerico. To je 
znak, da je v najini zvezi ne-
kaj hudo narobe. 

Privlačnost (ne spogle-
dovanje), o kateri pišemo, 
sproži neka prijetna občutja. 
Ni zdravo, da jih zatremo. 
Pustimo jih, naj gredo, kot so 
prišli. Tako jim odvzamemo 
moč nadaljnjega razvoja. Če 
jih zatremo, zatremo del sebe, 
saj so naša. Žal bo del nas iz-
ginil tudi v intimnem odnosu 
z osebo, ki jo imamo najrajši. 
Kadar jih bomo zatrli, jim 
bomo dali moč in nam bodo 
začela diktirati naša vedenja. 
Začeli jih bomo projicirati v 
partnerja. Npr. ne upamo si 
priznati, da nam je všeč neki 
moški, doma pa bomo moža 
obtoževali, da gleda za dru-
gimi ženskami. 

S parterjem sva si dala ob-
ljubo zvestobe. Vendar obljubo 
za svoja dejanja – to je tisto, 
kar lahko kontroliramo. Sicer 
pa se o privlačnosti do drugih 
oseb nasprotnega spola pogo-
vorimo s svojo ženo, možem, 
partnerjem, partnerko. Če 
nama je uspelo narediti dober 
odnos, bova oba partnerja ra-
zumela, da je to le privlačnost, 
in ne intimnost. Ta pripada le 
nama, zato se potrudiva in 
poskrbiva za naju.

Kaj takega!

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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sudoku_LAZJI_75
NALOGA

6 4 8 5
9 1

2 3 9 1 7 6
8 7 2 4

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

9 1
4 6 3 7

sudoku_LAZJI_75

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_75
NALOGA

7 9 3
5 1

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

1 2
3 8

4 1 6

sudoku_TEŽJI_17_75

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEŽJI_17_75
NALOGA

793
51

28
3958
6274
4321

12
38

416

sudoku_TEŽJI_17_75

REŠITEV

714938562
986425173
325176894
239514687
168297345
547683219
671359428
493862751
852741936

sudoku_LAZJI_75
NALOGA

6485
91

239176
8724

4615
9627
512938

91
4637

sudoku_LAZJI_75

REŠITEV

619348752
874562931
523917468
387251649
462793815
195486273
756129384
931874526
248635197

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 20. 9.
15.20, 17.00, 18.40, 20.20 
KOŠARKAR NAJ BO
21.10 LOGANOVI SREČNEŽI
17.10, 19.00, 20.50 SPET DOMA
17.00 TISTO
15.20 TRD OREH 2, sinhro.
19.30 PARIZ LAHKO POČAKA
15.30 JAZ, BARABA 3, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 20. 9.
16.00, 19.30 KOŠARKAR NAJ BO
18.20, 20.40 LOGANOVI SREČNEŽI
18.00, 20.00 SPET DOMA
15.30, 18.10, 20.50 TISTO
19.50 KRIJ MI HRBET
15.45, 17.40 TRD OREH 2, sinhro.
21.15 BARRY SEAL: TIHOTAPEC
17.30 VOZNIK

16.20 JAZ, BARABA 3, sinhro.
15.30 JAZ, BARABA 3, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 20. 9.
20.00 ODISEJA

Četrtek, 21. 9.
17.30 ODISEJA
20.00 KVADRAT

Petek, 22. 9.
17.30 KINGSMAN: ZLATI KROG
20.00 KVADRAT

Sobota, 23. 9.
16.00 TRD OREH 2, sinhro.
18.00 VIKTORIJA IN ABDUL
20.15 KINGSMAN: ZLATI KROG

Nedelja, 24. 9.
15.30 TRD OREH 2, sinhro.
17.30 KVADRAT
20.15 VIKTORIJA IN ABDUL

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
19. 9. 

9/11 °C

Nedelja 
24. 9.

7/16 °C

Sreda 
20. 9. 

Četrtek
21. 9. 

Petek
22. 9. 

Sobota
23. 9.

8/14 °C 7/18 °C 6/19 °C 7/18 °C

Ponedeljek 
25. 9.

Torek
26. 9.

Sreda
27. 9.

Četrtek
28. 9.

7/15 °C 8/15 °C 8/17 °C 9/18 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

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

pridružite družini krvodajalcev in se udeležite  
SEPTEMBRSKE terenske  krvodajalske akcije, ki bo v:

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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19. 9. tor. Suzana 6.45 19.05

20. 9. sre. Svetlana 6.46 19.03

21. 9. čet. Matej 6.48 19.01

22. 9. pet. Mavricij  6.49 19.00

23. 9. sob.  Slavojko 6.50 18.58

24. 9. ned. Nada 6.51 18.56

25. 9. pon.  Gojmir 6.53 18.54

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 19. septembra, sreda, 20. septembra, in četrtek, 21. septembra
19.30 Matjaž Zupančič: PESMI ŽIVIH MRTVECEV (v dvorani PGK) 

GLEDALIŠKI SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Suzana P. Kovačič

Tržič – O tem, kdo je bil Peter 
Uzar (1894–1977), je bila v 
Domu Petra Uzarja lani raz-
stava avtorja Lada Srečnika, 
razstava je prerasla v zbor-
nik in zdaj še v spominsko 
sobo, ki so jo pred dnevi slo-
vesno odprli. Peter Uzar, ro-
jen v Sebenjah, je bil revo-
lucionar, prvoborec, udele-
ženec oktobrske revoluci-
je. Vseskozi si je prizadeval, 
da bi v Tržiču zgradili dom 
za starejše. Res so ga, s sa-
moprispevki občanov in dr-
žavno pomočjo. Po poklicu 
je bil čevljar, tega, kako rad 
je šival, se dobro spominja 
njegov sin Peter: »Oče je bil 
ves čas aktiven na več pod-
ročjih in nikoli ga nisem vi-
del utrujenega.« V sobi bo 
poleg spomina na Petra 
Uzarja (z njegovim portre-
tom, nekaj predmeti, zbor-
nikom, znamenitim cita-
tom Človekova potreba je, da 
dela ...) tudi življenje, kot je 

dejala direktorica Doma Pe-
tra Uzarja dr. Anamarija Kej-
žar: »V njej bodo potekala 
medgeneracijska srečanja, 
svoj prostor je dobila Knji-
žnica dr. Toneta Pretnarja s 

čitalnico, v sobi bomo spre-
jemali nove stanovalce in 
stanovalcem omogočili tudi 
praznovanja osebnih jubile-
jev v bolj intimnem vzdušju 
s svojci.« 

Kejžarjeva se je za prispe-
vek k postavitvi spominske 
sobe zahvalila Občini Tržič, 
Ladu Srečniku pa za vloženi 
trud v postavitev nove raz-
stave v domu pod naslovom 
Šuštarska nedelja v Trži-
ču – 50. let obujanja šuštar-
ske tradicije. Srečnik je bil 
kot predsednik Turistične-
ga društva Tržič dvajset let 
gonilna sila »šuštarskega 
praznika« v Tržiču. Razsta-
vo bogatijo številne fotogra-
fije, članki, čevljarska de-
lavnica ... Avtor seže vse do 
zametkov prve prireditve – 
do pobudnika prof. Josipa 

Rakovca in nekdanjega če-
vljarskega velikana Peka. 
Ni se osredotočil samo na 
»šuštarijo«, ampak še dru-
ge zanimive spremljajo-
če dogodke, kot so bili mi-
lijonta obiskovalka, dru-
žinski stilski izziv, »odšte-
kane« frizure na Šuštarski 
pa izbor za miss. Tudi o Šu-
štarski nedelji naj bi v bliž-
nji prihodnosti izšel zbor-
nik, je napovedal Srečnik, 
pravega sodelavca pri nje-
govem nastajanju pa vidi v 
Tržiškem muzeju. 

Da je bil petkov dogodek v 
Domu še prijetnejši, so pos-
krbeli Slavko Bohinc z dram-
sko uprizoritvijo Šuštar gre v 
štero, Mojca in Jože Tišler s 
pevskim vložkom, prikaza-
li so tudi krajši film o Petru 
Uzarju.

Uzar je bil tudi »šuštar«
V Domu Petra Uzarja so odprli spominsko sobo Petra Uzarja, po katerem ima dom ime, in razstavo 
Šuštarska nedelja v Tržiču – 50 let obujanja šuštarske tradicije. Ne nazadnje je bil Uzar tudi »šuštar«.

Spominsko sobo so odprli (od leve): Lado Srečnik, sin Petra Uzarja Boris, ki stanuje 
v domu, in dr. Anamarija Kejžar. 

V sobi bo življenje, v njej bodo potekala medgeneracijska 
srečanja, praznovanja rojstnih dni stanovalcev, sprejemi 
novih stanovalcev, v njej je svoj prostor dobila tudi knjižnica. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki 
bodo ta teden združili dve za-
nimivi prireditvi: Veter v la-
seh in Evropski teden mobil-
nosti. Prva bo 21. septembra 
potekala od 8. do 13. in od 
16. do 19. ure pri Osnov-
ni šoli Ivana Groharja, gre 
pa za športno-preventivno 

prireditev za promocijo 
športa in s preventivnimi 
dejavnostmi za zdrav ži-
vljenjski slog ter življenje 
brez odvisnosti in racional-
no mobilnost. Tega dne bo v 
Coworking centru Lokomo-
tiva tudi delavnica na temo 
trajnostne mobilnosti za glo-
balna podjetja v Škofji Loki. 
V petek, 22. septembra, pa 

se bodo v starem delu Ško-
fje Loke vrstili dogodki: 
predstavitev novega Trga 
pod gradom (prej parkirišče 
– sedaj območje za pešce), 
odprtje urejene makadam-
ske poti na grad, predaja ele-
ktričnega vozila občinske-
mu redarstvu, brezplačno 
popravilo koles, brezplačna 
izposoja električnih koles, 

promocija aktivnosti polici-
je, gasilcev in SPVCP, sre-
dnješolskega centra z elek-
tričnimi skiroji, AMZS s si-
mulatorjem vožnje motorja, 
simulatorjem prevračanja, 
otroški poligon, gledališče 
Bicikleta z lutkovno predsta-
vo. Na prireditve in dogodke 
bo na mestni liniji brezplač-
no oba dneva vozil avtobus. 

Veter v laseh in teden mobilnosti
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Manca Perdan

Ljubelj – Avto-moto društvo 
(AMD) Tržič je prejšnjo ne-
deljo organiziralo že ena-
indvajseto gorsko preizkuš-
njo starodobnikov in To-
mos mopedov na stari pre-
laz Ljubelj. Dirke starodob-
nikov se odvijajo tudi drug-
je po Sloveniji, a proga na 
Ljubelj je posebna; maka-
damska cesta v dolžini 2300 
metrov, ki v svoji najstrmej-
ši točki doseže 33-odstotni 
vzpon, je navkljub staros-
ti dobro utrjena, razgled na 
vrhu pa je fenomenalen. Le-
tos je organizatorjem malo 
ponagajalo vreme, tako da 
so na ogled zaradi močnega 
dežja prišli le najbolj vztraj-
ni obiskovalci. Dirke se je 
po besedah Lada Srečnika, 
vodja protokola Hrastove-
ga memoriala in podpred-
sednika AMD Tržič, ude-
ležilo 75 tekmovalcev, ki so 
tekmovali v sedmih katego-
rijah. »Vreme je ovira pred-
vsem zato, ker ni toliko obi-
skovalcev, kot bi jih lahko 
imeli. Malo nas rešuje šo-
tor,« je dejal Lado Srečnik. 
Dirka, ki po navadi poteka 
v dveh krogih, je bila letos 
zaradi deževja izvedena le v 
enem krogu.

Tekmovalci so prišli iz pe-
tih držav. »Največ je seveda 
domačinov, Slovencev, tek-
mujejo pa še Avstrijci in 
Čehi, en Hrvat in en Kanad-
čan,« je povedal Lado Sreč-
nik in dodal, da je bilo vča-
sih prisotnih še več držav. 
Zaradi poplave takšnih 
tekmovanj in vse manjše-
ga števila teh motorjev, go-
vorimo o starodobnikih, je 
tudi udeležencev vse manj. 
Z vozili se namreč stara-
jo tudi vozniki. Na koncu 
dirke vedno podelijo pokal 

za najstarejšega; v nedeljo 
je bil to Avstrijec Hans Le-
itner, rojen leta 1937. Pokal 
za najstarejše vozilo pa je 
šlo v roke Čeha Josefa Říha, 
ki je tekmoval z motorjem iz 
leta 1929.

Tekmovanja se udeležu-
jejo tudi dekleta. Ena izmed 
njih je Janja Budič, predse-
dnica AMD Tržič in dolgo-
letna tekmovalka, ki so ji na 
odprtju podelili priznanje za 
častno članico društva. Janja 
je bila na dirki v vlogi organi-
zatorke in tekmovalke. »Za 

sabo imam odlično ekipo, 
ki sem ji zelo hvaležna, da 
svoj prostovoljni čas name-
nijo vsem funkcijam, tako 
sami organizaciji pred dir-
ko, pripravi proge, pripravi 
vseh drugih elementov in da 
tudi na današnji dan ne gle-
de na vreme svoj prosti čas 
in svojo dobro voljo in ener-
gijo dajo za sam dirkaški 
svet,« je povedala Janja pred 
začetkom dirke in dodala: 
»Moj moto je, da pridem od 
štarta do cilja in se nato sreč-
no vrnem v dolino.«

Za dirkače letos le en krog
Pri izvedbi 21. Hrastovega memoriala, mednarodnega gorskega preizkusa starodobnikov in Tomos 
mopedov na Ljubelj, je letos ponagajalo vreme, a ni bilo ovira za tekmovalce. Bilo jih je namreč kar 75.

Razmere na cesti je dež še dodatno otežil. / Foto: Luka Rener

Mateja Rant

Gorje – Na razstavi, ki so jo 
naslovili Vrnitev v Gorje, so 
na na ogled slike in risbe 
iz zbirke slikarjevega brata 
Franceta Skumavca in nje-
gove družine, pri čemer jih 
večina še nikoli ni bila pred-
stavljena javnosti. Po be-
sedah likovnega kritika in 

Skumavčevega prijatelja 
Milana Pirkerja slike izvira-
jo iz različnih časovnih in te-
matskih obdobij slikarjeve-
ga ustvarjanja in tako pred-
stavljajo lep in kakovos-
ten vpogled v avtorjevo po-
etiko in njen razvoj. »Prav-
zaprav so v pričujoči zbir-
ki slike iz vseh avtorjevih 
ključnih kreativnih obdobij 

in je razstava kar majhna 
retrospektiva Skumavčeve-
ga slikarstva.«

Marjan Skumavec se 
je rodil 24. maja 1947 v 
Jurkloštru na Štajerskem, 
potem pa se je njegova dru-
žina zaradi narave očeto-
ve službe nomadsko selila 
po Sloveniji. Na Akademi-
ji za likovno umetnost je di-
plomiral leta 1972 in je do-
bitnik študentske Prešer-
nove nagrade. Nomad je 
bil po Pirkerjevih besedah 
tudi pozneje v življenju, ko 
sta postali pomembni točki 
njegovega življenja Ljublja-
na in Istra. »A kljub temu je 
za ključno in najpomemb-
nejše izhodišče svojega živ-
ljenja vedno dojemal Gor-
je s širšo okolico,« je pojas-
nil Pirker in dodal, da se je 
tu rodil tudi njegov slikar-
ski pogled na svet. »Gor-
je so torej bile, če se mal-
ce romantično izrazimo, 
pravi slikarski in človeški 
dom Marjana Skumavca.« 

Poznan je bil predvsem kot 
figuralik in kronist urbane-
ga obrobja in njegovih lju-
di. »V žarišče svojega sli-
karska pa tudi človeškega 
interesa je postavil pijance, 
lahke ženske, junake nočne 
kronike, nasilneže in samo-
morilce ter jim vrnil človeš-
ko dostojanstvo,« je razlo-
žil Pirker. Kot krajinar pa je 
večinoma upodabljal moti-
ve iz Istre. 

»Vsaka slika Marjana Sku-
mavca je zgodba,« je ob raz-
stavi v Gorjah še poudaril 
Pirker, saj je vsak še tako 
običajen oziroma nevpadljiv 
motiv spremenil v slikarsko 
zgodbo, slikarsko pravljico. 
»Na različne načine z različ-
nimi sredstvi postanejo ele-
menti iz vsakodnevne stvar-
nosti integralni in pomemb-
ni del širšega prostora, koz-
mosa, hkrati pa tudi sestavni 
del umetniškega dela – slike 
ali risbe Marjana Skumav-
ca.« Na koncu se je Pirker 
še zahvalil občini ter Fran-
cetu Skumavcu in njego-
vi družini za privilegij, da si 
je mogoče v Gorjah ogleda-
ti doslej neznane Skumavče-
ve slike ter da se je tako Sku-
mavec ob sedemdeseti oble-
tnici rojstva in šesti obletnici 
smrti ponovno za nekaj tre-
nutkov ustavil doma, v Gor-
jah.

Skumavčeva vrnitev v Gorje
V prostorih Občine Gorje so pretekli četrtek odprli posthumno razstavo 
akademskega slikarja, novinarja in boksarja Marjana Skumavca, ki je mladost 
preživljal v Gorjah, prvič pa je razstavljal na Jesenicah.

V prostorih Občine Gorje si je mogoče ogledati razstavo 
akademskega slikarja Marjana Skumavca. / Foto: Primož Pičulin

Andraž Sodja

Bohinjska Bela – Na Bohinj-
ski Beli, ki je že vrsto let dom 
gorniških enot Slovenske 
vojske, znajo poskrbeti tudi 
za usposabljanje, kamor že 
vrsto let vabijo tudi zavezni-
ške enote. Tako je bilo tudi 
letos, ko so pripravili že tre-
tjo izvedbo vaje Zvezda Tri-
glava, na kateri pa so letos 
poleg domačih poklicnih vo-
jakov 132. gorskega polka 1. 
brigade Slovenske vojske so-
delovali tudi rezervisti 4. ba-
taljona, regimenta vojvode 
Lancastrskega iz Velike Bri-
tanije in prvič tudi rezervisti 
ameriške nacionalne garde, 
natančneje 1. bataljon 157. 
gorske pehote iz zvezne dr-
žave Kolorado. Vaje, ki se bo 
iz preizkusov usposoblje-
nosti na vadišču Mačkov-

ec ta teden podala še na te-
renske igre na Soriški plani-
ni, se udeležuje več kot tris-
to vojakov, ki pod okriljem 
slovenskih vojakov izpopol-
njujejo veščine gibanja in 
bojevanja v gorskem svetu, 
obenem pa krepijo tudi pri-
jateljstvo in zavezništvo ter 
povezljivost med različnimi 
enotami različnih držav v za-
vezništvu. Kot je povedal vo-
jak Domen Mičanovič, je iz-
kušnja odlična, veliko so se 
naučili tudi vojaki med sabo: 
»Še posebno za nas mlajše 
vojake je to nekaj čisto nove-
ga, mednarodne vaje so ne-
kaj specifičnega, česar ne 

doživiš prav pogosto. Ni ve-
like razlike med biti vojak v 
Slovenski vojski ali v ZDA 
ali Veliki Britaniji, osnove 
so dane, vsi imamo podob-
ne ideje, podobne želje. Gle-
de na to, da so rezervisti, pa 
kar presenečajo, se znajde-
jo v gorskem okolju, znanja 
nekaj imajo, kažejo pa veliko 
željo naučiti se več in tako si 
med seboj pomagamo.«

Kot je še pojasnil vodja vaje 
major Robert Frank, vaja po-
teka od 11. do 23. septembra, 
gre pa za skupno usposablja-
nje vseh treh enot: »Usposa-
bljanje vodi 132. gorski polk 
in vključuje vse od pleza-
nja, vrvne tehnike, preče-
nja vodotokov, pohodov ... 
To bomo nadgradili na So-
riški planini s taktično vajo 
enot, z napadom dveh čet na 
položaje na Soriški planini, 

kjer gre tudi za usposablja-
nje na četnem in vodnem 
nivoju, v mešanih štabih in 
tudi v mešanih enotah s pri-
padniki vseh treh narodov. 
Inštruktorji in opazovalci 
ter varovanje opravljajo pri-
padniki Slovenske vojske, ki 
tudi skrbijo za morebitno re-
ševanje situacij na terenu.« 
Posebne razlike med ameri-
škimi in britanskimi rezer-
visti in slovenskimi poklic-
nimi vojaki tudi Frank ne 
opazi – morda le z izjemo fi-
zične pripravljenosti, dodaja 
pa, da so izjemno motivira-
ni, pripravljeni delati in zelo 
željni novega znanja.

Rezerviste 
popeljali v hribe
Na Bohinjski Beli se še ta teden odvija 
mednarodna vojaška vaja Zvezda Triglava III, na 
kateri poleg slovenske vojske sodelujejo še člani 
koloradske nacionalne garde iz ZDA in četrti 
bataljon regimenta vojvode Lancastrskega iz 
Velike Britanije.

Enote na vaji napada na utrjen položaj v gorskem svetu na 
poligonu Mačkovec pri Bohinjski Beli

Jesenice – Potem ko je Splošna bolnišnica Jesenice julija letos 
prejela certifikat ISO 9001:2015, je zdaj prejela še akreditacij-
sko listino po mednarodnem standardu za bolnišnice AACI – 
American Accreditation Commision International. »Mednaro-
dna presojevalska ekipa je na vseh področjih prepoznala naša 
prizadevanja za ohranjevanje obstoječega sistema vodenja 
kakovosti in zavzetost za stalno izboljševanje,« je povedala 
Sandra Jerebic iz Splošne bolnišnice Jesenice.

Mednarodni standard za bolnišnico
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Upravljavec strojev m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične smeri, 
osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. o. o., Trata 48, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialni referent/podpora prodaje m/ž (Lesce) 
Vaše delo bo obsegalo: iskanje novih poslovnih partnerjev, vzdrževanje redne 
komunikacije z njimi ter nudenje informacij, priprava ponudb in plana prodaje, 
vzdrževanje neposrednega stika s kupci ... Veriga k. f., d. o. o., Alpska cesta 43 , 1248 
Lesce. Prijave zbiramo do 14. 10. 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. 10. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik vzdrževanja m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: izobrazbo strojne smeri, znanja in izkušnje s področja hidravlike, 
spretne, prilagodljive, motivirane in odgovorne kandidate, ki so pripravljeni delati 
v skupini ali samostojno, osnovno znanje slovenskega jezika, urejeno delovno do-
voljenje. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o. , Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbi-
ramo do 15. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec za srednje zahtevna dela m/ž (Škofja Loka) 
Od sodelavcev pričakujemo: III. stopnjo izobrazbe, zaželene delovne izkušnje v pro-
izvodnji, ročne spretnosti, fleksibilnost, natančnost. Bosch Rexroth, d. o. o., Kidriče-
va 81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 9. 2017. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Delo v proizvodnji m/ž (okolica Kranja)
Iščemo delavce za delo v proizvodnji izdelkov iz pločevine. Pričakujemo: na-
tančnost in motiviranost, ročne spretnosti ... Eki Kranj, Iztok Eržen, s. p., Zabukovje 

7, 4201 Zg. Besnica. Prijave zbiramo do 14. 10. 2017. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Direktor zavoda Turizem Bled m/ž (Bled) 
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja; fo-
tokopija veljavne diplome), izkušnje na področju trženja in promocije v turizmu ali 
s turizmom povezanih dejavnostih (dokazilo o najmanj 5-letnih delovnih izkušnjah 
na primerljivem delovnem mestu) ... Turizem Bled, Ljubljanska 27, 4260 Bled. Prija-
ve zbiramo do 14. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec za zahtevna dela m/ž (Železniki)
Od sodelavcev pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe: tehnične smeri, zaželjene izku-
šnje z mehansko obdelavo, samostojno uporabo merilnih pripomočkov, samostoj-
nost pri delu, fleksibilnost, natančnost.Bosch Rexroth, d. o. o., Kidričeva 81, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilka v Kranju – 10 oseb m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: resnost, vestnost, natančnost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoinicia-
tivnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu. Zaposlitev možna za daljše ob-
dobje. Prošnji obvezno priložiti potrdilo o nekaznovanju. Delovni čas poteka v treh 
izmenah. EES sistemi, d. o. o, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
14. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilka v Ljubljani m/ž (Ljubljana)
 Pričakujemo: resnost, vestnost, natančnost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoinicia-
tivnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu. Zaposlitev možna za daljše ob-
dobje. Zaposlitev za skrajšani delovni čas (6 ur/dan). EES sistemi, d. o. o, Ameriška 
ulica 8, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 14. 10. 2017. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Samostojni konstrukter m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: vsaj V. stopnjo izobrazbe strojne smeri, poznavanje programskega 
okolja Pro/ENGINEER oz. Creo, vsaj 5 let delovnih izkušenj na razpisanem področju. 
Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 22. 9. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (Naklo)
 Naloge delavca na delovnem mestu: prevzem, komisioniranje, oddaja blaga in ma-
teriala ter vnašanje in kontrola podatkov. Merkur trgovina, d. d., Cesta na okroglo 
7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 30. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater v proizvodnji m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: pripravljenost na delo v več izmenah (4 izmene), zaže-
lene izkušnje z delom v proizvodnji ter nočnim delom, spretne, prilagodljive, moti-
virane in odgovorne kandidate, osnovno znanje slovenskega jezika, urejeno delov-
no dovoljenje. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o. , Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 12. 10. 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
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Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

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 Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Večer kantri glasbe
Kovor – Kulturno društvo sv. Janeza Krstnika Kovor in Plesna 
skupina Country ritem v petek, 22. septembra, ob 19. uri na 
skednju pri župnijski cerkvi v Kovorju prirejata Country večer 
z Rafkom Irgoličem, Mešanim pevskim zborom Kres, Glas-
beno šolo Svarun in Humoristično skupino Smeh.

Divjina dirt jam
Križe – V soboto, 23. septembra, bo v Dirt parku Divjina z 
začetkom ob 10. uri Divjina dirt jam. Divjina je največji in 
najbolj raznolik dirt park v Sloveniji, zasnovan za skoke pro-
stega sloga s kolesi BMX in dirt jump. Dogodek se bo pre-
pletal z glasbo in divjimi vratolomnimi skoki. Po razglasitvi, 
ki bo ob 19. uri, bo sledil koncert skupin Attic Mist, Paraziti 
in Grimase.

Markov tek
Žiri – Planinsko društvo Žiri v nedeljo, 24. septembra, vabi 
na osemnajsti Markov tek, ki ga prirejajo v spomin na pri-
znanega žirovskega alpinista Marka Čara. Start teka bo ob 
10. uri pred blagovnico Mercator, cilj ter prireditev po teku 
pa na dvorišču planinske koče na Mrzlem vrhu. Prijave bodo 
zbirali od 8.45 do 9.45. Po glavnem teku (ob 11.15) bo pod 
kočo na Mrzlem vrhu organiziran tudi 250-metrski otroški 
tek za otroke letnika 2008 in mlajše ter 650-metrski tek za 
otoke letnika 2003–2007. Starši otroke pripeljejo do koče na 
Mrzlem vrhu, prijavijo pa jih na startu v Žireh ali na cilju pri 
koči. Vzporedno s tekom bo organiziran tudi pohod na Mrzli 
vrh. Razpis teka in trasa proge sta objavljena na spletni stra-
ni www.pdziri.si.

Šestdeseti Kravji bal 
Ukanc – Zaradi slabega vremena minuli konec tedna je Turi-
stično društvo Bohinj tradicionalno prireditev 60. Kravji bal 
prestavilo za teden dni in bo tako ta konec tedna, v nedeljo, 
24. septembra, od 10. ure dalje v Ukancu.

Ob izidu pesniške zbirke Vaški obrazi
Šenčur – Izšla je pesniška zbirka Vaški obrazi prof. Mar-
tina Kadivca z ilustracijami Marinke Štern. Avtorja bosta 
knjigo predstavila na literarnem večeru danes, v torek, 19. 
septembra, ob 19. uri v Muzeju Občine Šenčur. V kultur-
nem programu bodo nastopili recitatorji in pevci Hiše čez 
cesto.

Ob krajevnem prazniku KS Visoko - Milje
Visoko, Milje – Ob prazniku Krajevne skupnosti Visoko - Mi-
lje je nekaj prireditev že bilo, do konca tedna pa se bodo zvr-
stile še naslednje: jutri, v sredo, 20. septembra, bo ob 17. uri 
polaganje venčkov k spominskim obeležjem padlim borcem 
v NOB in odprtje dodatne informativne table na Učni poti 
ob Kokri ob spomeniku pri nekdanjem Zormanovem mlinu; 
v petek, 22. septembra, bo ob 19. uri slavnostna akademija 
ob krajevnem prazniku v dvorani Doma krajanov Visoko; v 
soboto, 23. septembra, bo ob 9. uri odbojkarski turnir – Me-
morial Marka Pelka v Športnem parku Rapa na Visokem, ob 
18. uri pa koncert partizanskih pesmi Zapoj zdaj, srce parti-
zansko! v dvorani Doma krajanov Visoko; v nedeljo, 24. sep-
tembra, bodo ob 15. uri pri Hiši čez cesto Pr' Franč na Miljah 
stare kmečke igre pod naslovom Imamo se fajn.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem centru 
Kranj se bo danes, v torek, 19. septembra, ob 8. uri začela po-
govorna delavnica Slovenija, moja nova država, primerna za 
vse, stare nad 16 let, ki se želijo čim hitreje in čim bolj uspešno 
vključiti v slovenski prostor. V četrtek, 21. septembra, se bo 
ob 17. uri pred centrom pod naslovom Ozavestimo demen-
co: Sprehod za spomin začel sprehod po kanjonu Kokre, čez 
mesto do Mestne knjižnice Kranj, kjer se bo nato ob 18. uri 
z zbranimi o demenci pogovarjala novinarka Neva Železnik. 
Prav tako v četrtek bo ob 18. uri delavnica Berimo s srcem. V 
prostorih Občine Cerklje bo danes, v torek, 19. septembra, ob 
18. uri družabni večer s tombolo, v TIC Preddvor pa se bo prav 
tako danes ob 9. uri začela Računalniška prva pomoč, jutri, v 
sredo, 20. septembra, se bo prav tako v TIC-u ob 9. uri začela 
Umovadba za starejše. Na Osnovni šoli Šenčur se bo jutri, v 
sredo, 20. septembra, ob 16. uri začela telovadba za vse gene-
racije. Obvezna prijava za vse prireditve je po telefonu 041 724 
134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 26. sep-
tembra, na kolesarski izlet Kranj–Nemilje–Kranj. Odhod bo 
ob 8. uri izpred nekdanje trgovske šole na Župančičevi ulici. 
Zahtevnost proge je srednja, vožnje bo 30 kilometrov, kole-
sarjenje pa bo odpadlo, če bo deževalo.

www.gorenjskiglas.si

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Kranjčanki 
25. avgusta, je bilo podjetje Baldrijan, d. o. o. iz Kranja, ki pok-
lanja lepe nagrade petim nagrajencem. Ti srečni nagrajenci so: 
1. nagrado: bon v vrednosti 30 € prejme Iva Dolžan, Kranj; 2. 
nagrado: bon v vrednosti 20 € prejme Ivica Premrov, Žabni-
ca; 3–5. nagrado: bon v vrednosti 10 € prejmejo Darko Vajt,  
Golnik, Helena Juvan, Domžale, Franc Zupan, Zg. Gorje.  
Prevzem nagrad  je mogoč na sedežu podjetja v delovnem 
času. Nagrajencem čestitamo!

Ljubljana – V veljavo je stopila novela Pravilnika o izvajanju 
Zakona o davku na dodano vrednost, ki ureja ugodnejšo 
davčno obravnavo za donirano hrano, kar naj bi prispevalo 
k zmanjšanju količin odpadne hrane in izgube hrane vzdolž 
celotne prehranske verige. Gre za bistveno administrativno in 
finančno razbremenitev zavezancev, ki bodo ohranili pravico 
do odbitka DDV od nabav hrane, za donirano hrano pa ne 
bodo obračunali DDV. Pravilnik določa tudi omejitev vrednosti 
donirane hrane, za katero bo veljala ugodnejša DDV obrav-
nava, in sicer do višine dveh odstotkov prihodkov za pretek-
lo poslovno leto oz. pri novoustanovljenih podjetjih do dva 
odstotka pričakovanih prihodkov v tekočem poslovnem letu. 
Pravilnik poenostavlja tudi pavšalno ureditev za kmete glede 
odobritve in veljavnosti dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega 
nadomestila, so sporočili z ministrstva za finance. 

Ugodnejša davčna obravnava donirane hrane

Stara Loka – V petek, 22. septembra, bo ob 20. uri Jurjevi 
dvorani v Stari Loki Strahlov večer, na katerem bosta oče in 
sin, zgodovinar dr. France Štukl in arheolog Jože Štukl, po-
peljala od rimskega vodovoda na Puštalu nad Trnjem preko 
mlinov, žag in štirn do prvega vodovoda v Stari Loki. Tako so 
namreč organizatorji, društvo Lonka v sodelovanju z Loškim 
muzejem, naslovili njuno predavanje. 

V petek Strahlov večer

Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju bo v petek, 22. 
septembra, ob 18. uri potopisno predavanje Treking v dolini 
Naar - Phu v Nepalu. Svoje vtise s potovanja bo predstavila 
muzealka, gornica, popotnica in publicistka Jelena Justin.

Treking v Nepalu
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

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

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

Rezultati 75. kroga – 17. septembra 2017
2, 7, 11, 20, 28, 37, 39 in 22

Loto PLUS: 5, 8, 12, 16, 26, 27, 31 in 24
Lotko: 7 1 6 3 5 1

Sklad 76. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 76. kroga za PLUS: 70.000 EUR

Sklad 76. kroga za Lotka: 240.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

PODČETRTEK - center prodam 
majhno obnovljeno sanjsko hiško, 
manjšo vinsko klet in garažo, na 5.000 
m2 gradbene parcele. Do hiške na 
lepem griču vodi 100  m lastne as-
faltne ceste, cena 180.000 EUR, tel.: 
041/619-568  
 17003052

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Kokrici, 600 
m2, tel.: 051/370-801  
 17003094

NAJAMEM

ZA daljše obdobje najamem manjšo 
kmetijo z zemljiščem v okolici Nakla 
- Preddvora - Kranja, tel.: 040/354-
235  
 17003097

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

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

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
031/343-161 17003058

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
KUPIM

4 LESENA okna 116 x 100 in omaro 
za čevlje 110 x 54, tel.: 05/99-60-
544  
 17003092

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam manjšo 
zamrzovalno omaro Gorenje, brezhib-
no, tel.: 040/332-590  
 17003079

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, tema tarot, višji 
cenovni razred. Odlična naložba, tel.: 
040/567-544 17003074

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 17003103

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

2 OTROŠKA jahača za v avto in avto-
sedež od 15 do 36 kg, tel.: 041/780-
732 17003095

OTROŠKI voziček za dvojčke Buggy 
Mountain, lepo ohranjen, tel.: 
041/888-381 17003091

OTROŠKI zložljiv športni voziček, kolo 
Miki Miška 2–4 let, za simbolično 
ceno, tel.: 040/389-518  
 17003093

ŠPORTNI voziček za dvojčka, ugodno, 
tel.: 04/51-35-810, 031/861-268  
 17003090

ŽIVALI IN RASTLINE
PODARIM

PSA lancarja (landseer) z rodovnikom, 
star 2 leti, podarim dobrim ljudem, tel.: 
040/298-652 17003098

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR, samonakladalko, vrtavkas-
to brano, silokombajn, pajkl za krompir, 
tel.: 031/387-397  
 17003087

KUPIM

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

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Deutz, 
Univerzale, Štore ali TV ter ostalo 
kmetijsko mehanizacijo in viličarja, tel.: 
031/562-809 17003096

PRIDELKI
PRODAM

BELO grozdje, neškropljeno, jedilni ali 
za sok, tel.: 031/678-746  
 17003082

RUMEN stročji fižol, tel.: 031/817-
246  
 17003083

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BREJO kravo, telico in teleta, mo-
žna menjava za drva in ostalo, tel.: 
041/211-602 17003085

3 eno leto stare bike simentalce za 
nadaljnjo rejo, tel.: 04/25-60-035, 
031/644-752  
 17003078

BIKE LS, AL, ČB za nadaljnjo rejo, tež-
ke 350–500 kg, tel.: 031/387-397  
 17003086

ČB bikca, starega 15 dni, tel.: 
041/586-662 17003100

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

KRAVO za zakol, polovico ter jedil-
ni bio krompir, tel.: 04/51-46-939, 
031/894-376  
 17003080

KRAVO za zakol, polovico krmljeno 
samo s senom, in jedilni krompir, tel.: 
04/51-46-939, 031/894-376  
 17003088

MESEC dni starega bikca simentalca, 
tel.: 01/29-60-916, 031/801-632 
 17003089

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 17003102

OSTALO
PRODAM

UGODNO prodam uležan hlevski gnoj, 
tel.: 031/360-178  
 17003081

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZA določen čas zaposlimo pisarniško 
moč za delo z znanjem v »mizarstvu«. 
Prosnje pošljite po pošti na naslov: 
Biomasa Ovsenik, d.o.o., Jezerska c. 
108c, Kranj  
 17003045

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, 
notranje 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

Po Bizeljskih gričih
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 28. sep-
tembra, na pohodniški izlet po Bizeljskih gričih. Odhod 
s posebnim avtobusom izpred Creine bo ob 7. uri. Lahke 
hoje bo za tri ure, višinske razlike je do 200 metrov. Vrni-
tev je predvidena do 19. ure. Prijave z vplačili sprejemajo v 
društveni pisarni do ponedeljka, 25. septembra.

Na Borovje nad Dovjim
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 5. oktobra, 
na planinski izlet na Borovje nad Dovjim. Odhod s poseb-
nim avtobusom izpred Globusa bo ob 7. uri. Hoje bi za tri 
do tri ure in pol. Za planince bo 400 m višinske razlike in 
srednje težka planinska pot, za pohodnike bo višinske razli-
ke okrog 150 m, po pa lahka. Vrnitev v Kranj je predvidena za 
do 14.30. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do 
ponedeljka, 2. oktobra.

V Zdravilišče Topolšica
Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice vabi čla-
ne na enodnevni kopalni dan v Zdravilišče Topolšica v po-
nedeljek, 2. oktobra. Obenem obveščajo, da je v Zdravilišču 
Topolšica na voljo še nekaj prostih mest za 5-dnevno ohra-
njevanje zdravja od 2. do 7. oktobra. Prijave sprejemajo do 
25. septembra na tel. št.: 040 767 886.

S kolesom pod Dobrčo
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 21. 
septembra, na kolesarjenje na relaciji Naklo–Posavec–Be-
gunje–Kovor–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upoko-
jencev Naklo.

PREDAVANJA

Moja severna obzorja
Tržič – Jutri, v sredo, 20. septembra, ob 19. uri Knjižnica 
dr. Toneta Pretnarja vabi na potopisno predavanje z naslo-
vom Moja severna obzorja, na katerem bo Dejan Ogrinec 
predstavil fotografski izbor mnogih doživetih in preživetih 
trenutkov in prizorov, ki so se nabrali skozi vsa leta odkriva-
nja severnih prostranih dežel: Švedske, Norveške, Islandije, 
Grenlandije pa vse do Aljaske.

OBVESTILA

Dan odprtih vrat
Pristava – Dom Vincenca Drakslerja v četrtek, 21. septembra, 
vabi v Reintegracijski center v Pristavi na dan odprtih vrat, ki 
se bo začel ob 9. uri.

Vpis na nemške in angleške urice
Jesenice – Občinska knjižnica Jesenice sporoča, da se bodo 
oktobra začele nemške in angleške urice za otroke, zato sep-
tembra vabijo k prijavi. Lahko se prijavite osebno ali po tele-
fonu 04 58 34 201.

RAZSTAVE

Slikarska razstava
Naklo – Likovno društvo Naklo in likovna sekcija KUD Sava 
vabita na slikarsko razstavo v četrtek, 21. septembra, ob 18. 
uri v Pavlinovi galeriji v Domu Janeza Filipiča Naklo. Razsta-
va bo na ogled ob nedeljah od 10. do 11. ure do 13. oktobra, 
ostale dni po dogovoru.

Iz Stražišča po Evropi – sita iz konjske žime
Kranjska Gora – V Liznjekovi domačiji bodo v petek, 22. sep-
tembra, ob 17. uri odprli razstavo z naslovom Iz Stražišča po 
Evropi – sita iz konjske žime. V kulturnem programu bodo 
nastopili učenci Glasbene šole Jesenice.

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antig-
livični premazi proti 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

IMATE OTROKE? Izvajam Life rea-
ding, ki jih postavi na pravo pot. Terapi-
je za osebno rast. Milka Lapajne, s.p., 
Plešičeva 39, Ljubljana, tel.: 041/473 
308, www.milkalapajne.com  
 17003099

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

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

VW Golf 1.9 D, karavan, let. 1995, reg. 
7/2018, in pralni stroj Gorenje, tel.: 
040/285-748  
 17003084

 OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš dragi mož, ati, ata

Silvester Demšar
iz Škofje Loke, Sorška cesta 30

Pogreb bo v sredo, 20. septembra 2017, ob 17. uri na pokopališču Lipica v Škofji Loki. 
Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Žena Vida, hčere Andreja, Simona, Tatjana z družinami

Zvečer človeka senca objame, 
vila spanca ga vzame.

                        + poštnina

19EUR

Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava
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Anketa

Dušan Jović:

»V vrhuncu izjemne sezone 
je bilo veliko turistov, a se je 
dalo potrpeti, z malo boljšo 
organizacijo pa bi bilo težav 
še manj. Tudi dnevni gostje 
so gostje in od njih živijo, če 
ne drugega, gostilne.«

Albert Dobravec:

»Turistov nikoli ne more 
biti preveč, odvisno pa je od 
nas, ali znamo velik obisk v 
poletnih vrhuncih izkoristiti. 
Lahko pa bi bilo manj avto-
mobilov in bi ljudje prišli z 
vlakom, avtobusom.«

Jure Sodja:

»Vsi si želimo še več turistov, 
večina jih v bistvu tolerira. Ko 
bomo vsi v Bohinju in Slove-
niji stoodstotno sprejeli, da 
je to naša prava pot, potem 
teh težav več ne bo.«

Jože Košnik:

»Nasprotovanje turistom in 
nekakšne iniciative so ne-
umnost. Treba je urediti in-
frastrukturo, parkirna mesta 
in promet. Turistov ne more 
biti preveč, od njih živimo.«

Andraž Sodja

Po medijih je zaokrožila ano-
nimka Iniciative proti turis-
tom, s katero pa se Bohinjci 
ne strinjajo. Nekatere stvari 
je treba urediti, sicer pa so-
govorniki iz Bohinja menijo, 
da turistov ni nikoli preveč, 
preveč pa je avtomobilov, 
nestrpnosti, neupoštevanja 
pravil in premalo potrpljenja.

Bohinj turizem 
potrebuje

Krsto Tripič:

»Kot turistični delavec me-
nim, da je turistov še prema-
lo, morali bi jih še privabljati 
in jih zadržati čim dlje. Če 
ima v Bohinju dež mlade, se 
v nekaj dneh lahko Bohinj 
izprazni.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo oblačno in deževno, meja sneženja se bo ponekod v 
gorah spustila pod 1500 metrov nad morjem. Jutri bo zmerno 
do pretežno oblačno, a večinoma suho vreme. V četrtek bo 
razmeroma sončno, zjutraj bo po kotlinah nekaj megle.

Ana Šubic

Zali Log – Na Zalem Logu je 
od četrtka do nedelje potekal 
tretji Praznik zelja. Etnograf-
sko prireditev, posvečeno 
njihovemu zelju, je prav vse 
dni spremljalo slabo vreme, 
ki je botrovalo tudi slabšemu 
obisku. Program sobotnega, 
glavnega dogajanja so orga-
nizatorji morali celo okrni-
ti, a so si obiskovalci kljub 
temu lahko ogledali ribanje 
in tlačenje zelja ter obdelavo 
škrilja, pričakal jih je tudi de-
gustacijski kotiček z zeljni-
mi jedmi. Poleg običajnih so 
lahko poskusili tudi nevsak-
danje jedi iz zelja: zeljno po-
tico, zavitek, musako in po-
lentino pito, široke rezance 
z zeljem in orehi pa tudi Ze-
louca – avtohtono žganico iz 
zelja … Uživali so tudi v pet-
ju, plesu in recitacijah zaloš-
kih otrok ter nastopu harmo-
nikarjev iz Železnikov.

V Kulturnem in turistič-
nem društvu Zali Log so 
bili po besedah predsedni-
ce Klavdije Škulj kljub vse-
mu zadovoljni s prireditvi-
jo: »Glede na slabo vreme je 
bil obisk vseeno boljši, kot 
smo pričakovali. Veseli nas, 
da je zaloško zelje zopet bolj 
prepoznavno, verjetno tudi 

po zaslugi naše prireditve. 
Vmes so bila obdobja, ko 
se je nanj kar malo pozabi-
lo, sedaj pa je veliko povpra-
ševanje po njem. Sprašujejo 
nas tudi po receptih za zelj-
ne jedi, ki jih pripravljamo 
za obiskovalce Praznika ze-
lja, še zlasti za zeljno potico 
in zavitek.« Zalemu Logu si-
cer pravijo tudi deželica sen-
ce in zelja, saj zaradi sence 
in zemlje pri njih raste po-
sebno zelje z mehkejšimi 
glavami, je dodala.

»Čez zaloško zelje ga ni, 
veliko boljši je od tistega na 

tržnicah. Zelo je mehek in je 
super za solato, a ga je tež-
ko dobiti,« nam je zaupala 
Sonja Martinčič iz Železni-
kov, po tem ko je na priredi-
tvi kupila nekaj glav zaloške-
ga zelja. Žal so ga lahko po-
nudili le okoli trideset glav, 
saj večina še ni dozorelo, bo 
pa zaradi suše in škodljivcev 
letos slabša letina. Na Zalem 
Logu sicer še danes pri sko-
raj vsaki hiši pridelujejo ze-
lje, a večinoma za lastne pot-
rebe ter za sorodnike in pri-
jatelje, na dveh kmetijah pa 
tudi za prodajo strankam, a 

je povpraševanje večje od po-
nudbe.

Na letošnjem Prazniku ze-
lja je bila precej pozornosti de-
ležna tudi razstava fotografij 
in časopisnih člankov o popla-
vah leta 2007, ki je bila skupaj 
z razstavo ročnih del doma-
čink vse od četrtka na ogled v 
kulturnem domu. V petek so 
se obiskovalci zabavali ob ske-
čih na temo zelja in vaškega 
življenja v izvedbi Turistične-
ga društva Žirovski Vrh, Pra-
znik zelja pa so sklenili v ne-
deljo z nastopom čarovnika in 
vaškim druženjem.

Ni ga čez zaloško zelje
Program tretjega Praznika zelja na Zalem Logu je okrnilo slabo vreme, ki je botrovalo tudi manjšemu 
obisku. Prepoznavnost zaloškega zelja se sicer v zadnjih letih znova povečuje.

Prikaz ribanja in tlačenja zelja

Trstenik - V soboto, 23. septembra, Jelovica odpira vrata prve 
samozadostne lesene hiše. Stoji v središču Trstenika in je 
primer zelene gradnje, saj energijsko učinkovitost nadgrajuje 
v energijsko samozadostnost. Aktivna hiša Jelovica je zgraje-
na po najvišjih standardih montažne gradnje, odlikujejo pa 
jo kvalitetni materiali, lastna sončna elektrarna na strehi in 
inovativni sistemi, ki omogočajo odprt tloris z obilico svetlo-
be za kvaliteto življenja njenih prebivalcev. Dan odprti vrat je 
priložnost za novograditelje, ki cenijo inovativnost, energijsko 
učinkovitost in trajnostno gradnjo z naravnimi materiali, poleg 
tega v Jelovici pravijo, da prebivalcem ni nikoli treba plačati 
računa za energijo. Udeležba je brezplačna, prijava pa pripo-
ročljiva preko marketing.hise@jelovica.si ali po telefonu 04 
2750 324. Več informacij na www.jelovica-hise.si. 

Ogled prve aktivne hiše Jelovica

Kamnik – Včeraj, 18. septembra, so na Mednarodni konferenci 
koordinatorjev programa Ekošola v Laškem pripravili slove-
snost s podelitvijo okoljskega znaka zelena zastava ustanovam, 
ki so prvič izvedle aktivnosti po metodologiji tega programa. 
Znake je podelila mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ustanov, 
ki so prvič prejele zeleno zastavo, je letos šest, med njimi tudi 
Osnovna šola 27. julija Kamnik. Mednarodni program Ekošola 
v Sloveniji združuje že več kot 700 vrtcev, osnovnih in srednjih 
šol, dijaških domov, centrov šolskih in obšolskih dejavnosti 
ter fakultet, ki v vsakodnevno vzgojo in učenje vključujejo in 
izvajajo okoljske vsebine ter udejanjajo načela trajnostnega 
razvoja. V programu sodeluje več kot 130 tisoč otrok, učencev 
in dijakov ter 8500 vzgojiteljev ali učiteljev.

Šolam in vrtcem podelili zelene zastave

Ljubljana – Roblekov dom na Begunjščici je letos najbolj pri-
ljubljena planinska koča, kar je priznanje tako za oskrbnika 
Zdenko in Roka Podpečana kot za Planinsko društvo Rado-
vljica, ki je že tretjič na vrhu izbora. V poletni akciji Planinske 
zveze Slovenije in spletnega portala Siol.net Naj planinska 
koča 2017 je sodelovalo 72 planinskih koč. Zmagovalka bo 
svoja vrata široko odprla v nedeljo, 24. septembra, ko bo na 
Begunjščici sklepno praznovanje.

Roblekov dom naj planinska koča 2017

Kranj – Pred nadaljevanjem poletne sezone in novimi treningi 
za zimo se je naš šampion v smučarskih skokih Peter Prevc 
odločil, da bo skakal na smučeh proizvajalca Fischer. »Bilo 
je veliko testiranj, na koncu je ta material zmagal,« je pove-
dal Prevc, ki se je odločal med domačim izdelovalcem smuči 
znamke Slatnar, ki je prevzel Elanovo proizvodno linijo, ter 
avstrijskim proizvajalcem skakalnih smuči znamke Fischer. 
»Testirati sem začel na začetku julija, vmes mi tudi skoki niso 
šli tako, kot bi si želel, tako da na tekmah nisem mogel testi-
rati in nisem dobil pravih informacij, zato se je vse skupaj 
zamaknilo za kakšen teden. Preizkušal sem različne modele, 
kako se odzivajo. Potem ko vse daš na papir in potegneš črto, 
lahko ugotoviš, kaj je tisto, kar ti bo prineslo več,« je o svoji 
odločitvi povedal Peter Prevc, ki se bo o tem, ali bo nastopil 
na preostalih dveh tekmah poletne velike nagrade, odločal 
sproti. Poletna velika nagrada se bo namreč nadaljevala v za-
četku oktobra v avstrijskem Hinzenbachu, tej preizkušnji pa 
bo sledil še finale v Klingenthalu.

Peter Prevc s smučmi Fischer

KRATKE NOVICE


