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

Sto let  
Krekove smrti
S slavnostno akademijo, blagoslo-
vom prenovljene spominske plo-
šče na Krekovem domu in slove-
sno mašo, ki jo je daroval nadškof 
Stanislav Zore, so minuli konec 
tedna v Selcih sklenili Krekovo 
leto.

3

REKREACIJA

Oljčni venec  
še za dva Gorenjca
Špela Šavs iz Preddvora in Stanko 
Maček iz Adergasa sta letos uspe-
šno pretekla Špartatlon. Za oba je 
bilo to prvič, še zahtevnejša preiz-
kušnja pa za Špelo, ki ji je, ko je 
bila na poti, umrl oče. Tekla je z 
mislijo nanj.

11

KRONIKA

Zapor za dobavitelja 
kokaina 
Kranjsko okrožno sodišče je Jese-
ničana Armina Mujagića zaradi 
vpletenosti v trgovino s kokainom 
obsodilo na slabe tri leta zapora, 
soobtoženemu Senadu Budimo-
viću pa je izreklo pogojno zaporno 
kazen.

12

ZANIMIVOSTI

Prepričali z  
blejskimi razgledi
V Hotelu Park so imeli v četrtek 
razlog za dvojno praznovanje, to 
je štirinajst milijonov doslej izde-
lanih kremnih rezin in razglasitev 
Bleda za najboljšo sladoledno de-
stinacijo na svetu po zaslugi njiho-
vega »sladogleda«. 

20

VREME

Danes bo delno jasno s 
spremenljivo oblačnostjo. 
Jutri in v četrtek pa bo 
delno jasno z občasno  
povečano oblačnostjo.

5/19 °C
jutri: delno jasno

Aleš Senožetnik

Praprotna Polica – Cesta iz 
Praprotne Police proti le
tališču je bila zgrajena leta 
2002, ob širitvi letališke 
cone pa so večje tudi potrebe 
po oskrbi z vodo, zaradi če
sar je Občina Cerklje pristo
pila h gradnji glavnega ko
lektorja od Velesovega do le
tališča. »Ob gradnji vodovo
dne infrastrukture smo ob
novili cesto, hkrati pa na že
ljo vaščanov asfaltirali tudi 
dober kilometer poljske poti, 
ki se iz Praprotne Police na
vezuje na cesto proti Šenčur
ju,« je ob sobotnem odprtju 
ceste povedal cerkljanski žu
pan Franc Čebulj.

Odprli cesto v Praprotni Polici
V Praprotni Polici so v soboto odprli trikilometrski odsek ceste od Velesovega do obvoznice mimo 
letališča.

Cesto v Praprotni Polici je skupaj s krajani odprl cerkljanski župan Franc Čebulj.

Priloga:

Loške novice

Marjana Ahačič

Radovljica – Slovenski škof
je so v začetku meseca Ra
dovljičana Cveta Uršiča, 
nekdanjega generalnega di
rektorja direktorata za inva
lide, sedaj sekretarja na mi
nistrstvu za delo, imenovali 
za novega generalnega tajni
ka Slovenske karitas. Petle
tni mandat, nasledil bo dose
danjega tajnika Imreta Jere
bica, bo začel 3. januarja pri
hodnje leto.

Kot poudarja Uršič, bodo 
tudi pod njegovim vodstvom 
temeljne naloge Karitas 
ostale takšne kot doslej, to
rej uresničevati karitativno 
in socialno poslanstvo Cer
kve na Slovenskem z nude
njem podpore vsem revnim 
in socialno izključenim. Ob 
tem pa se bo morala Sloven
ska karitas, tako Uršič, z no
vimi programi odzivati tudi 
na nove izzive v družbi. 

Uršič na čelu Karitas
Slovenski škofje so imenovali novega generalnega 
tajnika Slovenske karitas. Radovljičan Cveto Uršič 
bo petletni mandat začel tretjega januarja.

42. stran

46. stran

Simon Šubic

Škofja Loka – Vožnja s teren
skim vozilom po ozki goz
dni poti oz. vlaki na strmem 
pobočju Lubnika nad Škofjo 
Loko je bila v soboto popol
dne usodna za 79letnega 
kranjskega obrtnika Vence
slava (Slavka) Lavtarja in nje
govega šestnajstletnega vnu
ka iz Dolenje vasi. Po ugoto
vitvah policije je na strmem 
in z gozdom poraščenem 
pobočju Lubnika voznik za
peljal na ozko čistino pod ce
sto, nato pa se z vozilom dlje 
časa prevračal. »Okoliščine 
kažejo, da je voznik zapeljal 
preblizu roba ceste in da sta 
med prevračanjem iz njega 

padla voznik in sopotnik, ki 
sta zaradi hudih poškodb na 
kraju umrla,« je pojasnil Bo
jan Kos, tiskovni predstav
nik Policijske uprave Kranj. 

Slavko Lavtar, znani obr
tnik z delavnicama za ko
vinoplastiko in orodjarstvo 
v Kranju in Dolenji vasi, je 
imel v lasti tudi malo hidro
elektrarno ter okoli dvesto 
hektarjev gozdov v Selški 
dolini in drugje po Gorenj
skem, večino na težje dosto
pnih območjih. Zanimal ga 
je namreč kakovosten les, 
za katerega je možno dose
či dobro ceno. O njem smo 
v Gorenjskem glasu poroča
li že leta 2009, ko je na lici
taciji lesa v Avstriji s svojim 

gorskim javorjem iz gozda 
nad Železniki dosegel rekor
dno ceno 6840 evrov za ku
bični meter. »Da lahko pri
demo do tega kakovostnega 
lesa, je treba najprej naredi
ti poti, kar je nekaj časa vi
deti tudi precej grdo,« je te
daj povedal našemu novi
narju. »Sekanje takih dreves 
je velika odgovornost, treba 
je imeti veliko znanja, ker 
se drevo lahko skolje in po
tem takšen les ni uporaben 
za nič drugega kot za drva,« 
je še dodal. 

Gozd je imel tudi na Lub
niku, na tako strmem pobo
čju, da tja menda ne zaide 
nihče drug razen lastnika. 

Pod Lubnikom umrla dedek in vnuk
Med prevračanjem s terenskim vozilom po strmem gozdnem pobočju 
Lubnika sta v soboto umrla 79-letni voznik in njegov vnuk. 

412. stran
Terensko vozilo je bilo po dolgem prevračanju po strmem terenu pod Lubnikom povsem 
zveriženo. / Foto: PGD Škofja Loka
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Knjigo prejme VLADIMIR AVBELJ iz Domžal.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Finske harmonije – koncert  
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija

Drugi koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v okviru 
abonmaja Kromatika bo na sporedu v četrtek, 12. oktobra 
2017, ob 19.30 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na njem se 
bo predstavil mladi slovenski harmonikar Klemen Leben, ki 
se je šolal v Ljubljani, Weimarju ter na Sibeliusovi akademiji 
za glasbo v Helsinkih. Trudi se za uveljavitev harmonike kot 
koncertnega glasbila. Zanj so ustvarjali tudi številni sloven-
ski skladatelji, med njimi Lojze Lebič, Črt Sojar Voglar, Nina 
Šenk in Nana Forte. Spored, v katerega vključuje tudi svoje 
lastno delo, tokrat predstavlja mladi finski dirigent, pianist in 
skladatelj Ville Matvejeff, čigar repertoar sega od klasicizma 
do sodobnosti. 

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kako se 
imenuje glavno mesto Finske? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do ponedeljka, 16. oktobra, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 29. septembra 2017, 
prejme tri DVD-je s filmi, ki se bodo predvajali na Festivalu 
evropskega in mednarodnega filma, Janez Kuralt iz Škofje 
Loke, vsak po dve vstopnici za CFC 4 v Hali Tivoli pa Pavla 
Vrtačnik iz Šenčurja in Klemen Koblar z Jesenic.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 3. oktobra 2017, prejme 
dve vstopnici za črno komedijo Goli Pianist ali Mala nočna 
muzika Katja Milovanović iz Preddvora ter dve vstopnici za 
koncert Pankrti v Dvorani Stožice Dušan Justin iz Kranja.
Nagrajencem čestitamo!
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Matevž Pintar

Začetek dograditve vrt-
ca v Vodicah se bo zamaknil 
na letošnjo jesen, dokonča-
nje pa bo predvidoma pole-
ti 2018. Sodelujoče v naši an-
keti smo povprašali, ali meni-
jo, da bo občini uspelo projekt 
dokončati do leta 2018. Vpra-
šali smo jih tudi, ali vedo, 

kaj je avtomatski defibrilator 
(AED) in kje v Vodicah so na-
meščeni. V anketi je sodelo-
valo 146 prebivalcev Vodic.

Skoraj polovica vpraša-
nih je prepričana, da bo ob-
čini uspelo dokončati pro-
jekt dograditve vrtca do leta 
2018, dobra četrtina meni 
nasprotno, četrtina vpra-
šanih projekta ne pozna 

in niso znali odgovoriti na 
vprašanje.

Dve tretjini sodelujočih 
vesta, kaj je avtomatski defi-
brilator in so tudi seznanjeni 
z lokacijami v Vodicah, kjer 
so nameščeni. Osemnajst 
odstotkov vprašanih ve, kaj 
je avtomatski defibrilator, a 
ne vedo, kje v Vodicah so na-
meščeni, 15 odstotkov pa jih 

tega pripomočka za oživlja-
nje ne pozna. 

Sodelujočim se zahvalju-
jemo za odgovore. Vse, ki bi 
želeli Gorenjski glas naroči-
ti, vabimo, da nas pokličejo v 
kontaktni center invalidske-
ga podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in se 
pozanimajo o ugodnih na-
ročniških pogojih.

Vodice: o vrtcu in defibrilatorjih

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Šiško, ki je kandida-
turo vložil s podporo stran-
ke Gibanje Zedinjena Slo-
venija in podpisov volivcev, 
namreč meni, da je predvo-
lilna kampanja nepravič-
na in da mediji diskrimina-
torno obravnavajo posame-
zne predsedniške kandida-
te. A zaradi odziva ljudi se 
je potem odločil, da ostane 
v kampanji, za katero napo-
veduje, da jo bo vodil pred-
vsem na družabnih omrež-
jih. Sicer pa kljub razmišlja-
nju o odstopu od kandida-
ture Andrej Šiško formalne 
možnosti za to nima. Zakon 
o volitvah namreč določa, 

da bi lahko soglasje h kan-
didaturi umaknil najpozne-
je 20 dni pred volitvami, ta 
rok pa se iztekel prejšnji po-
nedeljek. Kandidat bi se si-
cer lahko odločil, da ne bo 
sodeloval v volilni kampa-
nji, kljub temu pa bi bilo na 
volitvah 22. oktobra njego-
vo ime še vedno zapisano na 
volilnem lističu.

Državna volilna komisija 
je že poslala volilna gradiva 
za glasovanje po pošti v tuji-
ni za prvi in morebitni dru-
gi krog volitev predsednika 
države. V tisku pa so obve-
stila volivcem (o dnevu gla-
sovanja in o volišču, na ka-
tero so vpisani v volilni ime-
nik), pošta naj bi jih začela 

razpečevati danes. Večina 
volivcev naj bi jih prejela do 
ponedeljka, 16. oktobra, ne-
kateri pa še prihodnji torek 
in sredo. Ta teden sta za vo-
litve pomembna dva datu-
ma. Do 11. oktobra morajo 
volivci, ki so v priporu, za-
vodu za prestajanje kazni, 
v bolnišnici ali v socialno-
varstvenem zavodu in želi-
jo glasovati po pošti na ob-
močju Slovenije, to sporo-
čiti okrajni volilni komisiji. 
Na enak način lahko glasu-
jejo tudi invalidi, če predlo-
žijo odločbo pristojnega or-
gana o priznanju statusa in-
valida. Invalidi lahko glasu-
jejo po pošti tudi stalno, če 
to sporočijo državni volilni 

komisiji in predložijo odloč-
bo pristojnega organa o pri-
znanju statusa invalida. Ob-
vestilo invalida o stalnem 
glasovanju po pošti velja do 
preklica. 13. oktober pa je da-
tum, ko upravne enote potr-
dijo volilne imenike in jih 
predajo okrajnim volilnim 
komisijam. Ministrstvo za 
notranje zadeve posebne 
volilne imenike potrdi in jih 
preda ministrstvu za zuna-
nje zadeve oziroma okraj-
nim volilnim komisijam. 
Ministrstvo za zunanje za-
deve pošlje volilne imenike 
na vsa slovenska diplomat-
ska predstavništva in kon-
zulate v tujini, na katerih bo 
potekalo glasovanje.

V igri ostaja devet kandidatov
Čeprav je konec tedna predsedniški kandidat Andrej Šiško napovedoval, da razmišlja o odstopu od 
kandidature, še naprej ostaja v igri za volitve predsednika države.

Pri tem poudarja medge-
neracijske centre, hospic in 
pomoč umirajočim, post-re-
habilitacijske programe za 
odvisnike od drog in invali-
dne osebe, programe za be-
gunce in migrante ... Ob tem 
dodaja, da ostajajo priorite-
te tudi dobro sodelovanje in 
usklajevanje med (nad)ško-
fijskimi Karitas v Sloveniji, 
nudenje podpore starejšim 
prostovoljcem ter pridobi-
vanje mlajših ter ohranjanje 
dobrega sodelovanja z drža-
vo in partnerskimi humani-
tarnimi organizacijami. 

Uršič, ki je od leta 2004 
član razširjenega strokov-
nega sveta Slovenske kari-
tas, je bil skoraj dvajset let 
direktor programa v Inšti-
tutu RS za rehabilitacijo, pet 
let generalni direktor direk-
torata za invalide na Ministr-
stvu za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnos-
ti, krajši čas pa je bil nepro-
fesionalno direktor Funda-
cije za financiranje invalid-
skih in humanitarnih orga-
nizacij (FIHO). 

Dosedanji generalni taj-
nik Slovenske karitas z no-
vim letom zaključuje svoj 
tretji mandat generalnega 

tajnika; skupaj je organiza-
cijo v času od ustanovitve 
v letu 1990 vodil 17 let, več 
kot deset let je bil tudi direk-
tor Zavoda Pelikan - Karitas, 
ki izvaja socialnovarstvene 

programe na področju 
pomoči zasvojenim in 
ženskam žrtvam nasilja. 
Od lani je upokojen in zad-
nji dve leti Slovensko karitas 
vodi kot prostovoljec.

Uršič na čelu Karitas
31. stran

Cveto Uršič / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice – V naslednjem 
študijskem letu 2018/2019 
bodo na Fakulteti za zdra-
vstvo Angele Boškin na Je-
senicah začeli izvajati nov 
visokošolski program fizi-
oterapije. Vpisali bodo šti-
rideset rednih in štirideset 
izrednih študentov. »Zani-
manje za študij je veliko,« je 
povedala dekanja izr. prof. 
dr. Brigita Skela Savič, prav 
takšne so tudi potrebe po fi-
zioterapevtih. Po javno do-
stopnih podatkih Zdravstve-
nega statističnega letopisa, 
ki ga pripravlja NIJZ, ima 
Slovenija samo 56 fiziotera-
pevtov na 100.000 prebival-
cev, kar nas uvršča v zadnjo 

tretjino držav Evropske uni-
je. Podatki za Gorenjsko ka-
žejo, da v tej regiji deluje 45 
fizioterapevtov na 100.000 
prebivalcev, kar nas uvršča v 
skupino najbolj podhranje-
nih večjih regij v Sloveniji. 
Slovenija ima tudi nadpov-
prečne čakalne vrste za to 
področje v primerjavi z dru-
gimi državami, je pojasnila 
dekanja. 

Študij bodo izvajali na se-
dežu fakultete na Jesenicah, 
po dekanjinih besedah pa 
morajo do prihodnjega štu-
dijskega leta rešiti še pro-
storsko stisko, saj primer-
nih prostorov za izvedbo še 
nimajo, prav tako ostaja od-
prto financiranje rednega 
študija.

Študij fizioterapije
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Naj se javi, kdor si 
upa trditi, da Kranj 
ni likovno mesto in 

Mednarodni festival likovnih 
umetnosti, ki se letos že šesto 
leto zapored odvija v gorenjski 
prestolnici, ni največji tovrstni 
dogodek v državi. V 17 razsta-
viščih se predstavlja 131 ume-
tnikov iz 21 držav. Kot v pre-
teklih izvedbah je izbor del in 
umetnikov poleg njihove kva-
litete tudi tokrat sledil osrednji 
temi oziroma naslovu festivala 
– ta je letos Simbol, znak in 
barva, seveda v želji prikazati 
kar najraznovrstnejše avtorske 
pristope in prakse, ki jih v svo-
jem delu uveljavljajo umetniki 
različnih generacij, referenc in 
ustvarjalnih izkušenj, tako v 
Slovenskem kot mednarodnem 
prostoru. Če se iz kakršnihko-
li razlogov že čez leto sami ne 
uspemo podati v druge kraje in 
galerije k likovni umetnosti, le 
kaj je lepšega, da ta sama pride 
k nam. Z deli slikarjev, kipar-
jev, fotografov, video umetni-
kov, oblikovalcev, arhitektov ... 

Seveda pa to, da je Kranj 
tudi letos za mesec dni postal 
center aktualne mednarodne 
likovne ustvarjalnosti, ni zgod-
ba, ki bi jo kdorkoli napisal čez 
noč. Festival je sad dolgoletne-
ga dela in prizadevanj pred več 
kot dvajsetimi leti v Kranj prise-
ljenega slikarja Klavdija Tutte, 
za katerega brez zadržkov 
zapišem, da je v zadnjem dese-
tletju spiritus agens likovnega 
dogajanja v Kranju in širše. 
Zgodbo je v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja začela nje-

gova partnerka slikarka Kle-
mentina Golija z bienalnimi 
skupinskimi razstavami del 
na papirju in tkanjem povezav 
med likovniki v prostoru Alpe-
-Adria, na katerih so se poleg 
Slovencev predstavljali likov-
niki iz sosednjih držav. V festi-
valski projekt je Tutta pritegnil 
stanovsko Združenje društev 
slovenskih likovnih umetnikov, 
v zadnjih letih pa moč festiva-
la vedno bolj prepoznava tudi 
občina, ki prek Zavoda za 
turizem in kulturo vidi tudi 
priložnost za širšo prepoznav-
nost mesta. Ne le mesta, tudi 
domačih likovnikov. Likovno 
društvo Kranj je v tem času 
preraslo v enega najbolj dejav-
nih v državi, samo v zadnjih 
letih se je vanj vključilo vsaj 
deset novih članov predvsem 
mlade generacije. In v dobro 
vseh nas, ki si lahko ves mesec 
ogledamo številne sadove ak-
tualne likovne ustvarjalnosti. 
Ne le gobe in kostanj za zado-
voljevanje kulinaričnih potreb, 
oktober je tudi čas za razva-
janje čustev in duha. Galerije 
so tako kot gozdovi odprte in 
dostopne vsem, le stopimo va-
nje in se naužijmo lepote, po-
sebnega, drugačnega, tistega, 
kar nevede mogoče pogrešamo. 

Presežki likovne in vizualne 
umetnosti so vedno bili stimu-
lativni za razvoj neke družbe 
in so pozitivno vplivali na oko-
lje. Saj vemo, zakaj obiskujemo 
pariški Louvre, madridski Pra-
do, dunajski Belvedere, firen-
ško galerijo Uffizi ... Najbrž ne 
zaradi klepeta ob kavi. 

Kranj je likovno mesto

KOMENTAR
Igor Kavčič

Ana Šubic

Selca – Minuli konec tedna 
so v Selcih sklenili Krekovo 
leto, v sklopu katerega so se 
vse leto vrstile različne prire-
ditve v počastitev stote oble-
tnice smrti njihovega rojaka 
dr. Janeza Evangelista Kre-
ka, ki je umrl v 52. letu 8. ok-
tobra 1917 v Šentjanžu pri 
Sevnici. Tesno je bil pove-
zan tudi s Selci, kjer je preži-
vel del otroštva, v tukajšnje 
kraje pa se je tudi kasne-
je pogosto vračal. V soboto, 
na predvečer stote obletnice 
njegove smrti, je selško kul-
turno društvo, ki je poime-
novano po njem, pripravilo 
slavnostno akademijo. 

»Med osebnostmi, ki so 
Slovencem utrle pot skozi 
čas, je imel Krek najbolj za-
vezujoč stik z ljudmi. Drugi 
so predavali – on je poslušal, 
učil in vodil. Spodbujal je, 
pomagal in blagoslavljal,« je 
o Kreku povedal slavnostni 
govornik prof. ddr. Igor Gr-
dina, zgodovinar in literarni 
zgodovinar, raziskovalec na 
Inštitutu za kulturno zgo-
dovino ZRC SAZU. Krek je 
na na tisoče shodov dodobra 
spoznal slovensko srce, nje-
govo duhovniško, politično 
in literarno delo je bila služ-
ba ljudem, zato je neutrudno 
snoval in organiziral najra-
zličnejša društva – od sindi-
kalnih do kulturnih, pa tudi 

zadruge, je dodal. »Krek se – 
kar je med politiki redkost – 
ni bal spremeniti svoje misli, 
če je kje spoznal obetavnejše 
vizije od tistih, za katere se 
je dotlej zavzemal sam,« je 
še poudaril Grdina in Kreka 
označil za največjega sloven-
skega ljudskega tribuna in 
glasnika združenega naroda.  
Anton Luznar, župan Obči-
ne Železniki, ki je leto 2017 
razglasila za Krekovo leto, 
je poudaril, da je Krek po-
membno vplival na naro-
dovo samozavest in soobli-
koval usodne narodno-po-
litične odločitve. Ob tej pri-
ložnosti se je posebej zahva-
lil Krekovemu kulturnemu 
društvu in vsem ostalim, ki 

so v zadnjem letu pripomog-
li k ohranjanju spomina na 
njihovega velikega rojaka. S 
tem se njihovo delo ni kon-
čalo, temveč se je šele za-
čelo, je napovedala Andre-
ja Megušar, ki je vodila or-
ganizacijski odbor Kreko-
vega leta. Krek je kot vizio-
nar napovedal samostojno 
Slovenijo, lahko ga posta-
vimo ob bok očetov moder-
ne Evropske unije, je pou-
darila Megušarjeva in doda-
la, da bodo zato z raziskova-
njem velikega moža njiho-
ve preteklosti nadaljevali. 
V nedeljo so Selčani Kreka 
počastili še s sveto mašo, ki 
jo je daroval nadškof Stani-
slav Zore. »Namen vsega 

njegovega delovanja je bil, 
da bi njegov narod postal 
srečen v duhovnem in mate-
rialnem oziru, in zato je iz-
goreval. Organiziral je ljudi, 
ustanavljal delavske zadru-
ge in posojilnice, da bi od-
pomogel stiski in bedi dela-
vskega in kmečkega človeka. 
In ni varoval samega sebe, 
ni štedil svojih moči, ni šte-
dil svojega časa. In tudi zara-
di tega, ker je bil takšen ga-
rač, takšen razsipnež s svoji-
mi talenti in s svojim časom, 
je postal to, kar je – dr. Janez 
Evangelist Krek,« je v pridi-
gi izpostavil Zore, ki je pred 
mašo blagoslovil tudi preno-
vljeno spominsko ploščo na 
Krekovem domu v Selcih. 

Sto let Krekove smrti
S slavnostno akademijo, blagoslovom prenovljene spominske plošče na Krekovem domu in slovesno 
mašo, ki jo je daroval nadškof Stanislav Zore, so minuli konec tedna v Selcih sklenili Krekovo leto.

Z blagoslova obnovljene spominske plošče na Krekovem domu v Selcih / Foto: Andrej Tarfila

Andraž Sodja

Stara Fužina – V info središ-
ču Bohinjka v Stari Fužini je 
v petek v soorganizaciji za-
voda ArheoAlpe, Turizma 
Bohinj in Občine Bohinj po-
tekala prva znanstvena kon-
ferenca Življenje v Alpah, ki 
so jo v soboto dopolnili še z 
vodenim pohodom in ogle-
dom gorskih arheoloških 
najdišč. Na konferenci je so-
delovala vrsta strokovnjakov 
z različnih področij. Tako so 
predstavili vse od vrste arhe-
oloških najdišč v visokogor-
ju Slovenije in zamejstva do 
dramatičnih naravnih do-
godkov, ki so zaznamova-
li zgodovino, govorili pa so 
tudi o temah iz področja 
etnologije in varovanja na-
ravne in kulturne dediščine 
v Alpah. Kot je ob konferen-
ci poudarila organizatorka 

konference, arheologinja in 
vodnica po visokogorskih 
najdiščih Mija Ogrin, gre 
za sistematično delo skupi-
ne za visokogorsko arheo-
logijo, kjer sodelujejo inšti-
tut za arheologijo, zavod Ar-
heoAlpe in ljubitelji arheo-
logije. »Kaže se, da je bil ta 
visokogorski svet obljuden 

praktično od bronaste dobe 
do sedanjosti. Tako rekoč ni 
bilo planine, kjer se ne bi od-
vijala visokogorska paša in 
rudarstvo, ki je prej zamrlo. 
Skozi prispevke na tej kon-
ferenci smo poskušali po-
kazati neki pregled, koliko 
dela je v to področje vložene-
ga s skromnimi finančnimi 

sredstvi.« Kot je še dodala 
Ogrinova, gre za izjemno 
delo s številnimi prostovolj-
nimi aktivnostmi in veliko 
ljubeznijo do gora. Glede na 
vse večjo obljudenost gora 
so poudarili tudi problema-
tiko zaščite visokogorskih 
arheoloških najdišč, kjer je 
treba po mnenju Ogrinove 
ljudi izobraziti in s kakovo-
stno ponudbo tudi ta najdi-
šča predstaviti javnosti in jih 
vključiti v trajnostni razvoj 
turizma, kar je bil tudi eden 
od ciljev konference. »Želi-
mo si, da bi nam uspelo iz-
dati zbornik konference, 
da bomo čez dve leti konfe-
renco pripravili znova, da se 
bodo v to vključili tudi doma-
čini in da se pripravijo pro-
jekti za prihodnost, v katere 
bodo vključeni uveljavljeni 
raziskovalci zgodovinskega 
bogastva slovenskih gora.«

Informacije o življenju v Alpah
V Bohinju je v petek v okviru Dnevov pohodništva potekala znanstvena konferenca Življenje v Alpah, 
na kateri so vrhunski strokovnjaki s področja arheologije in z arheologijo povezanih ved predstavili 
izjemno bogastvo preteklosti, ki ga skriva visokogorje.

Organizatorka konference Mija Ogrin predstavlja vsebine 
konference.
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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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Suzana P. Kovačič

Križe – Investicija v presta-
vitev avtobusnih postaja-
lišč je stala približno 170 ti-
soč evrov, izgradnja novega 
povezovalnega kanala iz Se-
benj do Snakovega osemde-
set tisoč evrov, prenova Pla-
ninske poti več kot 220 ti-
soč evrov in obnovljeni Kri-
ški trg nekaj manj kot 120 ti-
soč evrov. Sredstva so v celo-
ti zagotovljena iz proračuna 
Občine Tržič.

Kot so sporočili iz tržiške 
občinske uprave, je presta-
vitev avtobusnih postajališč 
omogočila začetek prenove 
Kriškega trga. Dodani so bili 
pločniki in prehodi za pešce 
na šolski poti za tiste, ki pri-
hajajo iz Sebenj in Žiganje 
vasi. Cestišče je sedaj širše 
in preglednejše, izboljšano 
je meteorno odvodnjavanje, 
sodobna javna razsvetljava 
pa omogoča večjo vidnost in 
varnost. Do športnega parka 
s tenisom in novega velikega 
parkirišča vodi asfaltna pot. 

Gradnja novega povezo-
valnega kanala iz Sebenj do 

Snakovega omogoča čistejše 
okolje, hkrati je prinesla tudi 
prenovo ulice. Gradnjo celot-
nega kanalizacijskega siste-
ma bodo nadaljevali proti uli-
ci Pod Pogovco. Prenovili so 
tudi Planinsko pot, vaščani 
pa so s številnimi zasebnimi 
gradnjami precej pripomogli 

k njeni lepši ureditvi. »Kri-
že so zelo pomembno tr-
žiško lokalno stičišče, od-
prtje že dolgo pričakovanih 
investicij pa zagotovo pre-
sega krajevni pomen,« je 
poudaril župan Občine Tr-
žič Borut Sajovic in dodal, 
da na občini načrtujejo tudi 

izgradnjo prepotrebnega 
pločnika in komunalne in-
frastrukture do vrha sna-
kovškega klanca, odkup ze-
mljišč za širitev športnega 
parka v Križah, še nekaj po-
sodobitev komunalne infra-
strukture in kolesarsko pot 
od Pristave do Zadrage.

Investirali v kakovost bivanja
Ob prazniku Krajevne skupnosti Križe so svojemu namenu uradno predali več investicij, skupaj vrednih 
nekaj manj kot šeststo tisoč evrov. 

Prenovljen Kriški trg poleg parkiranja omogoča tudi počitek na klopeh ob pitniku, druženje 
in kulturno dejavnost. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Gozd – Vas Gozd je bila med 
drugo svetovno vojno ku-
rirska, obveščevalna in oskr-
bovalna pot partizanov. Sed-
mega oktobra 1944 je ostala 
nema, okupator je s pomočjo 
domobrancev požgal vasico, 
vaščane pa pregnal. Na spo-
minski slovesnosti se vsako 
leto poklonijo žrtvam naro-
dnoosvobodilnega boja, nji-
hovemu pogumu, solidar-
nosti, spoštovanju svobode. 
Krajani krajevnih skupnos-
ti Križe in Senično so ta dan 
izbrali za svoj praznik. 

Osrednji govornik je bil 
literarni zgodovinar dr. Mi-
ran Hladnik. Spomnil se 
je dveh svojih profesorjev, 
partizanov. Lada Kuster-
ja, dobrodušnega človeka, 
in Dušana Pirjevca, ki je 
bil znan kot krut partizan-
ski voditelj, partizanski voj-
voda: »Hotel bi vprašati, ali 
sta se moja dva ljuba pro-
fesorja spreobrnila, zataji-
la ideale, zaradi katerih sta 
šla med partizane. Iz dru-
gih dogodkov, ki sem jim 
bil priča, bi lahko rekel, da 
nikakor ne. Ostala sta pri 

vrednotah socialne pravič-
nosti, nacionalne svobo-
de, tovarištva, borbenosti 
in upora. To je bilo njuno 
sporočilo skozi celo življe-
nje. Ampak bila sta modra 
moža in vedela sta se, da se 
ljudje obnašamo med vojno 
drugače, kot se obnašamo v 
miru. Vedela sta, da v miru 
ne moremo ves čas misliti 
na vojno. Kakšno življenje 
bi pa to bilo, če bi se ves čas 
pripravljali na vojno, če bi 
ves čas imeli v zavesti, kaj 
hudega se nam lahko zgodi. 
Ravno tako bi bilo zgrešeno 

in pogubno, če bi se v voj-
nem času obnašali tako, kot 
da vojne ni, kakor bi nekate-
ri hoteli in kakor so nekateri 
prakticirali. Da bi čakali, da 
nekdo drug, neka velesila 
rešila naše probleme. Če bi 
si zakrivali oči pred tem, da 
si je treba svobodo izboriti, 
da je treba tvegati svoje živ-
ljenje. Takšno spreneveda-
nje bi bilo pogubno.« Hlad-
nik je poudaril, da so prebi-
valci Gozda ravnali po tve-
ganem življenjskem izreku, 
kot je zajeto v Krstu pri Sa-
vici v Črtomirovem govoru, 

če bi ga prevedli v prozaično 
slovenščino »raje umremo, 
kot živimo v sužnosti.« Da-
nes so drugi časi, je sklenil 
Hladnik, ko komaj kakšno 
reč iz preteklosti še vzame-
mo za zgled, kadar smo v 
dilemi, kako se obnašati in 
se zgodovinsko odločati, ko 
gre tudi za usodna evrop-
ska vprašanja. Zato, kot je 
dodal, raje obrnimo oči od 
preteklosti v sedanjost, še 
bolje v prihodnost: »Delaj-
mo tako, kot da nikoli več 
ne bo vojne, ker samo tako 
naivno zaupanje odpravlja 
konflikte.« 

Zbrane sta pozdravila 
tudi tržiški podžupan Du-
šan Bodlaj in predsednik 
KS Križe Slavko Bohinc, ki 
je dejal, da sedmi oktober ni 
samo dan spomina, ampak 
tudi dan, ki »nas še trdne-
je povezuje« in omenil ne-
kaj aktualnih projektov v 
KS. Prireditev so organizira-
li Krajevni odbor za ohranja-
nje vrednot NOB Križe sku-
paj z Občinskim odborom 
ZB NOB Tržič in podporo 
Občine Tržič ter z Osnovno 
šolo Križe, Planinskim dru-
štvom Križe in PGD Križe.

Živ spomin na tiho pogorišče
Slavnostni govornik na spominski slovesnosti ob triinsedemdeseti obletnici požiga vasi Gozd in izgona 
vaščanov je bil dr. Miran Hladnik z razmišljanjem o času vojne, času miru in s pogledom v prihodnost: 
»Delajmo tako, kot da nikoli več ne bo vojne, ker samo tako naivno zaupanje odpravlja konflikte.« 

Slavnostni govornik dr. Miran Hladnik, za njim skupina 
Leske, ki je nastopila v kulturnem programu.

Kranjska Gora – V soboto so v poslovnem centru v Naselju 
Slavka Černeta v Kranjski Gori odprli prenovljeno poslovalnico 
znane blagovnice Kik. Domačini in obiskovalci trgovino Kik 
na vhodu v mesto dobro poznajo, saj v blagovnici z modnimi 
oblačili, ki stavi na kombinacijo kvalitete in ugodnih cen, z 
veseljem nakupujejo že deset let. V prenovljeni trgovini, za-
gotavljajo v Kiku, bodo njihovi kupci še z večjim navdušenjem 
raziskovali modne trende in izbirali med bogato ponudbo 
udobnih oblačil za vsako priložnost. 

Odprli prenovljeni Kik

Kupci so z navdušenjem raziskovali modne trende in izbirali 
med bogato ponudbo udobnih oblačil za vsako priložnost. 

Žirovnica – Žirovniška občinska svetnica Tatjana Mulej je dala 
pobudo, naj občanom omogočijo neposredno prenašanje sej 
občinskega sveta, posnetke pa naj objavijo tudi na spletni stra-
ni. Župan Leopold Pogačar je odgovoril, da so se v preteklosti 
seje občinskega sveta neposredno prenašale na lokalni televi-
zijski postaji ATM Kranjska Gora. Izkazalo se je, da je strošek 
nesorazmeren s koristjo, saj je bilo neposrednih ogledov in 
tudi ogleda posnetkov zelo malo, je pojasnil Pogačar. Kot je 
dodal, so seje občinskega sveta javne, na njih je javnost lahko 
prisotna. Vsi materiali so dostopni na spletni strani občine, po 
seji pa o odločitvah, dilemah in sklepih poročajo tudi mediji. 
Od januarja lani so na občinski spletni strani naloženi tudi 
zvočni posnetki sej občinskega sveta, zato je zadeva v smeri, 
kot jo predlaga občinska svetnica, že urejena. Za korektno ob-
veščanje javnosti video posnetek ni potreben, je dodal župan.

O neposrednem prenašanju sej občinskega sveta
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Šobec, Turistično in trgovsko podjetje, d. o. o, Lesce, 

vabi tiste, ki imajo

INTERES

ZA DOLGOROČNI NAJEM
NOVE RESTAVRACIJE 

V KAMPU ŠOBEC V LESCAH,

da v recepciji kampa Šobec do četrtka, 12. oktobra 
2017, prevzamejo razpisno dokumentacijo  

(v času uradnih ur – pon., tor., čet. 9.00–12.00). 
Dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo  

tudi v elektronski obliki.

V kampu Šobec v Lescah se gradi nova sodobna 
restavracija na lokaciji ob jezeru. Restavracija  bo 

oddana v dolgoročni najem. Izmed zainteresiranih 
ponudnikov bo izbran bodoči najemnik, ki bo 

vključen v zaključno načrtovanje in predvidoma v 
sezoni 2018 v dolgoročno upravljanje z namenom 

nudenja gostinskih storitev.  

V postopek izbora interesentov bodo vključeni tisti,  
ki bodo svojo ponudbo dali do 18. oktobra 2017.

Več informacij na tel št. 041/ 784 496  
ali camping@sobec.si.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Mestna občina Kranj 
je najdlje pobratena s franco-
skim La Ciotatom, s katerim 
so predstavniki sporazum 
podpisali leta 1958. Leta 1965 
so ga podpisali z Banjaluko 
iz Republike Srbske v Bosni 
in Hercegovini. Pred krat-
kim so se predstavniki obeh 
mest dogovorili tudi za skup-
no promocijo obeh mest ter 
obojestransko sodelovanje 
pri predstavitvah in oglaša-
nju prireditev. Med drugim 
je kranjska občina pridobil 
termin za Kranjski dan v Ba-
njaluki, minulo soboto pa 
se je Banjaluka predstavila v 
Kranju. 

V starem Kranju je diša-
lo po banjaluških dobrotah, 
obiskovalce je s plesom raz-
veseljevala Folklorna sku-
pina Sveti Sava, prav tako 
pa sta bili skupaj postavlje-
ni stojnici Kranja in Banja-
luke, kjer je bilo ob ponud-
bi moč preizkusiti tudi ba-
njaluško pivo.

»Naše mesto Banjaluka 
sodeluje s kar nekaj mesti iz 
nekdanje Jugoslavije pa tudi 
širše po svetu. Za nas je naj-
pomembneje, da sodeluje-
mo na več področjih, ob tem 
pa se drug od drugega uči-
mo dobrih praks. Seveda je 
pri tem pomembno tudi kul-
turno sodelovanje in še po-
sebno sodelovanje na po-
dročju turizma. Z občino 

Kranj imamo resnično dol-
goletno sodelovanje in ved-
no se trudimo, da se na sku-
pnih sestankih dogovorimo 
tudi povsem konkretne stva-
ri. Tako je tudi predstavitev 
Banjaluke v Kranju, ko se 
najprej s svojo turistično po-
nudbo predstavljamo v mes-
tu, nato pa se bodo med se-
boj na prijateljski tekmi po-
merili tudi naši in kranjski 
nogometaši, plod tega do-
govarjanja. Tudi na sku-
pnem sestanku, ki smo ga 
imeli, smo se dogovorili, da 
bomo sodelovanje nadgra-
dili pri promociji adrena-
linskega in športnega turiz-
ma, saj imata tako Kranj z 

okolico kot Banjaluka veliko 
tovrstne ponudbe. Prav tako 
je pomembna gastronom-
ska ponudba obeh mest, ki 
prav tako lahko še bolje po-
veže mesti. S tem pospešu-
jemo izmenjavo turistov, saj 
sta mesti zgolj nekaj ur od-
daljeni drugo od drugega,« 
je ob obisku Kranja povedala 
načelnica oddelka za kultu-
ro, turizem in socialno poli-
tiko v Banjaluki Natalija Tri-
vić in dodala, da bo kranjska 
oblina sodeloval na njiho-
vem novoletnem programu, 
ki v Banjaluki traja skoraj 
cel mesec. »Kranj bo pred-
stavljal ne le zimsko ponud-
bo, temveč vse, s čimer lahko 

v Kranj privabijo tako Banja-
lučane kot naše obiskoval-
ce, ki jih je v tem času v Ba-
njaluki res veliko,« je še po-
vedala Natalija Trivič in po-
jasnila, da so Slovenci v Ba-
njaluki po številu turistov na 
drugem mestu, več je le Sr-
bov. »Kranj in Banjaluka si-
cer nista prestolnici, sta pa 
prijetni mesti, ki lahko turi-
stom marsikaj ponudita,« je 
še dodala Natalija Trivić, ki 
si je nato skupaj z gosti iz Ba-
njaluke ogledala nogome-
tno tekmo, ki sta jo na kranj-
skem stadionu odigrali eki-
pi Triglav in Borca. Z rezul-
tatom 1 : 0 so bili boljši do-
mačini.

Sodelovanje bodo nadgradili
Kranjska občina ima sklenjena pobratenja in prijateljstva z devetindvajsetimi mesti oziroma občinami po 
vsem svetu, sodelovanje z Banjaluko pa bi radi še nadgradili, zato so pripravili nekaj skupnih projektov.

Gostje iz Banjaluke so na stojnici predstavili ponudbo s Kranjem pobratenega mesta. 
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Urša Peternel

Jesenice – V prvi polovici me-
seca oktobra bo Občina Jese-
nice začela drugo fazo grad-
nje kanalizacije na obmo-
čju Cesta v Rovte –Trebež. 
Prvo fazo so zgradili lani, 
zaradi finančne obsežnosti 
pa so projekt razdelili v dve 
fazi. Drugi del obsega izgra-
dnjo kanalizacijskega siste-
ma v dolžini približno 250 
metrov, obnovo vodovodne-
ga omrežja in rekonstruk-
cijo ceste na trasi od mostu 
preko vodotoka Javornik do 

hišne številke Cesta v Rov-
te 11. Predračunska vred-
nost investicije znaša nekaj 
več kot 240 tisoč evrov. Ze-
meljska dela naj bi bila kon-
čana še letos, asfaltiranje pa 
naj bi izvedli prihodnjo po-
mlad. Izvajalec del bo Kovi-
nar-Gradnje ST z Jesenic. 
Kot so povedali na Občini 
Jesenice, je na omenjeni tra-
si predvidena popolna zapo-
ra ceste, izvajalec bo zagota-
vljal peš dostop do hiš, če bo 
mogoče, tudi dovoz z avto-
mobili. Občasno bo motena 
tudi oskrba s pitno vodo.

Drugi del gradnje 
kanalizacije
Občina Jesenice začenja drugo fazo gradnje 
kanalizacije v Trebežu.

Jasna Paladin

Črna – Direkcija RS za vode je 
na območju občine Kamnik 
na podlagi Sanacijskega pro-
grama iz leta 2016, kjer so do-
ločena mesta, ki so bila priza-
deta ob zadnjih večjih popla-
vah avgusta lani, pristopila 
k sanaciji vodotokov in hu-
dournikov s ciljem izboljša-
ti poplavno varnost v kam-
niški občini. V kraju Črna 
se je izbrani koncesionar 

Hidrotehnik tako že lotil sa-
nacije 100-metrskega odseka, 
kjer bodo uredili strugo, bre-
žine utrdili s kamnito zložbo 
in tla struge stabilizirali s pe-
timi talnimi pragi, poleg tega 
pa bodo s sanacijo usadov 
brežin preprečili poglablja-
nje struge zaradi vodne erozi-
je ter s tem izboljšali poplavno 
varnost na tem območju.

Vrednost del, ki jih bo v ce-
loti plačala država, je ocenje-
na na 73 tisoč evrov.

V Črni bodo varnejši 
pred poplavami

Struga Črne je bila v poplavah lani močno poškodovana.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V nedeljo so slove-
sno predali namenu in bla-
goslovili obnovljen objekt 
ob šenčurskem pokopali-
šču. V njem so cvetličarna, 
skladiščni prostor in sanita-
rije, slednje urejene tako, da 
so dostopne tudi invalidom. 
Trak so ob obnovljeni stavbi 
prerezali župan občine Šen-
čur Ciril Kozjek, predsednik 

tamkajšnje krajevne skup-
nosti Miro Peternel in pred-
stavnik izvajalca Stane Re-
mic, pridobitev pa je blagos-
lovil šenčurski župnik Ur-
ban Kokalj. Naložba v stav-
bo je občino veljala 190 tisoč 
evrov. Poleg tega so na poko-
pališču letos uredili še pros-
tor za raztros pepela pokojni-
kov in kostnico, kar je po be-
sedah župana Cirila Kozjeka 
stalo okoli 60 tisoč evrov.

Ob pokopališču 
blagoslovili novo stavbo

Slovesno odprtje in blagoslov novega objekta ob 
šenčurskem pokopališču / Foto: Primož Pičulin

Šenčur – V nadaljevanju seje občinskega sveta v Šenčurju so 
sprejeli spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega 
načrta. Na redni seji teden dni prej so namreč sprejem doku-
menta odložili, ker ni bilo jasno, ali so upoštevane pripombe 
statutarno pravne komisije. Po tednu dni so dvomi odpravljeni 
in občinski svetniki so soglasno potrdili novelo prostorskega 
dokumenta. Postopek sprejemanja dokumenta se je začel 
leta 2013, vključenih je bilo 97 pobud, kjer so vlagatelji 31 ha 
kmetijskih zemljišč želeli spremeniti v stavbna, zelo malo pa je 
bilo pobud za spremembo iz stavbne v kmetijsko rabo. Nosilci 
urejanja prostora so v celoti ugodili le šestim pobudam, 34 
skoraj v celoti, popolnoma zavrnili pa so jih 57, tako je končni 
»iztržek« za 5,7 ha sprememb zemljišč iz kmetijske v stavbno 
rabo in 1,1 ha nazaj v kmetijskega. »Občina si je prizadevala za 
čim večjo uspešnost teh pobud, skupaj z vlagatelji so podajali 
tudi dodatne obrazložitve, na koncu pa seveda šteje mnenje 
soglasodajalcev, od katerih je glede na nižinsko območje in 
največji delež kmetijskih zemljišč najbolj izpostavljeno ministr-
stvo za kmetijstvo,« pravijo na občini. V dokument so vključene 
tudi manjše spremembe glede pogojev gradnje na posameznih 
območjih urejanja, usklajene z zakonodaje so tudi priloge, ki 
urejajo postavitve enostavnih in manj zahtevnih objektov.

Sprejeli spremembe prostorskega načrta
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Gorenja vas – Tokratni go-
stitelj srečanja je bilo Turi-
stično društvo (TD) Gorenja 
vas, ki ga je pripravilo v sode-
lovanju z Gorenjsko turistič-
no zvezo. Kraj srečanja ni bil 
izbran naključno, saj so jih 
v Poljansko dolino povabi-
li ob stoletnici začetka izha-
janja povesti Cvetja v jeseni 
njihovega rojaka Ivana Tav-
čarja, iz občine Gorenja vas - 
Poljane pa prihaja tudi aktu-
alna predsednica Gorenjske 
turistične zveze Lucija Kav-
čič. Srečanje je namenjeno 
predvsem druženju gorenj-
skih turističnih delavcev ter 
izmenjavi izkušenj in dob-
rih praks, kot vsako leto pa 
so se ob tej priložnosti s pri-
znanji zahvalili najbolj pri-
zadevnim članom. Podelili 
so še priznanja v akciji Moja 
dežela – lepa in gostoljubna 
ter priznanja za najlepše go-
renjske nageljne.

V Gorenjsko turistično 
zvezo je po besedah Luci-
je Kavčič včlanjenih 43 dru-
štev. V soboto se je v Gore-
nji vasi zbralo 180 njihovih 
članov, ki so jih popeljali na 
ogled Šubičeve hiše, dvorca 
Visoko in Rupnikove linije. 
»Mladim, ki so pred časom 
prevzeli vajeti v TD Gorenja 

vas, je uspelo odlično spelja-
ti sobotni dogodek, čeprav 
je tudi predsednica Lea Ba-
šelj priznala, da so imeli kar 
nekaj težav z nezaupanjem 
starejših članov. A izkaza-
lo se je, da je mladim treba 
dati priložnost in se izkaže-
jo,« je po uspešno izpelja-
nem srečanju poudarila Lu-
cija Kavčič. Na večerni pri-
reditvi v dvorani Sokolske-
ga doma so podelili prizna-
nja posameznikom in dru-
štvom za dosežene uspehe 
na področju turizma. TD 
Škofja Loka je prejelo pri-
znanje ob 120-letnici, TD 

Dovje - Mojstrana pa ob 
110-letnici delovanja. V na-
daljevanju so podelili po-
sebna priznanja za ureje-
nost krajev na Gorenjskem 
v okviru projekta Turistične 
zveze Slovenije Moja dežela 
– lepa in gostoljubna. Letos 
je bil po besedah Lucije Kav-
čič poudarek na drobnih po-
sebnostih, ki bogatijo kraj. 
»Zbrali smo kar nekaj dob-
rih predlogov, od tematskih 
poti do urejenih razglednih 
točk in še marsikaj zanimi-
vega.« S priznanji so nagra-
dili predloge TD Kranjska 
Gora, TD Bohinj, TD Dovje 

- Mojstrana, TD Begunje in 
Kralov čebelnjak na Selu pri 
Bledu. Za njihovo prizadev-
no delo v društvih so prizna-
nja podelili sedemnajstim 
posameznikom. Na koncu 
so podelili še priznanja za 
najlepše gorenjske nagelj-
ne v okviru akcije Vrnimo 
gorenjski nagelj na gorenj-
ski balkon. Te so letos vzgo-
jili, zalivali in skrbno nego-
vali Anja Kokelj s kmetije 
pr' Jejlarji na Mlaki, Anka 
Vodnik s kmetije Andrejon 
v Gorenji Žetini ter Damja-
na in Jože Mulej s turistične 
kmetije na Selu pri Bledu.

Mladi so se izkazali
Na letošnjem 47. srečanju gorenjskih turističnih delavcev so se člani gorenjskih turističnih društev zbrali 
v Poljanski dolini, kjer so si ogledali nekatere tamkajšnje znamenitosti, vsakoletna srečanja pa so tudi 
priložnost za izmenjavo dobrih praks in sproščeno druženje.

Na srečanju gorenjskih turističnih delavcev v Gorenji vasi se je zbralo okrog 180 članov 
gorenjskih turističnih društev. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Mesto bo na-
mreč v sredo, 18. oktobra, 
gostilo mednarodni semi-
nar na temo nesnovne kul-
turne dediščine, s svojo za-
snovo interaktivne Romu-
aldove (Pasijonske) poti pa 
tudi sama prispeva eno od 
možnih rešitev in praks digi-
talizacije nesnovne kulturne 
dediščine, ki jih bodo tuji in 
domači gostje predstavili na 
seminarju. Odprli bodo tudi 
novo tematsko pot, posve-
čeno Škofjeloškemu pasijo-
nu in njegovemu avtorju Lo-
vrencu Marušiču, patru Ro-
mualdu, ki je to prvo dram-
sko besedilo v slovenskem 
jeziku zapisal pred skoraj 
tristo leti v kapucinskem sa-
mostanu v Škofji Loki. Kot 
vemo, je bil Škofjeloški pa-
sijon, ki ga znova uprizarja-
jo od leta 1999 in ga bodo na 
ulicah in trgih Škofje Loke 
znova prikazali leta 2021, ob 
tristoti obletnici njegovega 

nastanka, pred leti progla-
šen za živo kulturno dedi-
ščino nacionalnega pome-
na, decembra lani pa je bil 
vpisan tudi na reprezentativ-
ni Unescov seznam nesnov-
ne dediščine človeštva.

Mednarodni seminar, ki 
ga v okviru projekta CD-ETA 
prireja Regionalna razvojna 
agencija BSC Kranj, bo poka-
zal inovativne rešitve digita-
lizacije naravne in kulturne 
dediščine. Tako bodo udele-
ženci predstavili politike in 
orodja za digitalizacijo ne-
snovne kulturne dediščine v 
partnerskih regijah (sodelu-
jejo udeleženci iz Bolgarije, 
Romunije, Španije, Estonije, 
Italije, Grčije) ter dobrih pra-
ks s tega področja. Tako bo 
Slovenski etnografski muzej 
predstavil slovenski register 
nesnovne kulturne dedišči-
ne, NEXTO – pametni sopot-
nik skozi vaša kulturna doži-
vetja Legende Pirana in Ro-
muladovo pot, hrvaški pred-
stavniki/kolegi pa Ekomuzej 

Batana iz Rovinja. Popol-
dne načrtujejo predstavi-
tev Pasijonskega almanaha, 
ob 18. uri pa bo sledilo odpr-
tje nove digitalizirane temat-
ske poti. Po Romualdovi (pa-
sijonski poti) se bo lahko po-
sameznik podal s pametnim 
telefonom ali tablico in na 

trinajstih točkah spoznaval 
Škofjo Loko z njenimi zna-
menitostmi in njegovo naj-
bolj prepoznavno dragoce-
nost, Škofjeloški pasijon. Re-
ševal bo določene naloge in si 
na koncu lahko prislužil tudi 
virtualni spominek, če bo us-
pešno opravil zadane naloge.

Romualdova pot bo digitalizirana
Prihodnji teden se v Škofji Loki obetata dva dogodka, povezana s Škofjeloškim pasijonom.

Romualdova pot bo vodila od enega prizorišča 
Škofjeloškega pasijona do drugega. Na sliki: prizorišče pri 
Kašči / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Železniki – Potem ko so v ob-
čini Železniki v letih 2009 
in 2010 s pomočjo evrop-
skih sredstev v javno-zaseb-
nem partnerstvu zgradili op-
tično omrežje in ga 'pripelja-
li' tudi v bolj odročne vasi, 
opredeljene kot bele lise, želi 
sedaj zasebni partner Tritel 
del omrežja, ki ga je zgra-
dil z lastnimi sredstvi, pro-
dati GVO-ju, hčerinskemu 
podjetju Telekoma. Občin-
ski svetniki so se na zadnji 
seji seznanili z vsebino po-
godbe o prenosu upravlja-
nja širokopasovnega omrež-
ja in župana Antona Luznar-
ja pooblastili za njen podpis. 
»S tem so mu dali pristoj-
nosti za podpis pogodbe, če 
bo prenos tudi dejansko re-
aliziran, kar pa je odvisno 
od tega, ali se bosta Tritel in 
GVO uskladila,« je pojasnil 
občinski svetovalec za inve-
sticije Peter Košir.

Pogovori o prenosu sicer 
potekajo že več let. Sklepe, 
s katerimi pooblaščajo žu-
pana za podpis nove pogod-
be o upravljanju in vzdrže-
vanju omrežja, so sprejeli 
že v petih od sedmih občin, 
kjer je Tritel pred leti v sklo-
pu evropskega projekta gra-
dil optično omrežje. Tedaj se 
je s pogodbo zavezal, da ga 
bo upravljal in vzdrževal tri-
deset let. Sedaj namerava z 
izčlenitvijo ustanoviti novo 
družbo in nanjo prenesti de-
javnosti, ki so predmet po-
godb z občino, nato pa po-
slovni delež v novoustano-
vljeni družbi prodati GVO. 

Vseh sedem občin, med nji-
mi je tudi Gorenja vas - Po-
ljane, je zaprosilo tudi za 
pravno mnenje glede pro-
daje oz. prenosa omrežij, 
da so se prepričale o njego-
vi skladnosti z zakonodajo in 
evropskim razpisom.

Hrbtenično omrežje, ki je 
bilo zgrajeno z evropskimi 
sredstvi, bo v vsakem prime-
ru ostalo v lasti Občine Že-
lezniki, predmet prodaje bo 
okoli 800 hišnih priključ-
kov, ki jih je Tritel zgradil z 
lastnim vložkom. Iz gradiva 
za sejo občinskega sveta je 
sicer razvidno, da želi GVO 
v sedmih občinah zgraditi 
še tri tisoč novih priključkov.

»GVO si želi postati naj-
večji v Sloveniji, kar se tiče 
lastništva optičnega omrež-
ja,« je svetnikom dejala 
predsednica odbora za go-
spodarske dejavnosti Eri-
ka Drobnič in dodala, da je 
omenjeno podjetje tudi bolj 
stabilno od Tritela. Po mne-
nju svetnika Jurija Demšar-
ja (SLS) je s stališča uporab-
nikov bolje, da omrežje prev-
zame GVO, ker da bo bolje 
gospodaril z njim in tudi 
hitreje reševal njihove teža-
ve. Tako meni tudi Božo Pre-
zelj (SLS), ki pa je na seji ob-
činskega sveta pogrešal di-
rektorja obeh podjetij, ker 
da je še ogromno neznank. 
Branka Krek Petrina (SDS) 
pa je zagovarjala objavo jav-
nega razpisa za prevzem 
upravljanja omrežja, s čimer 
bi po njenem branili intere-
se občanov in jim zagotovi-
li informacijsko tehnologijo 
po konkurenčnih cenah.

»Optiko« želi 
prevzeti GVO
V Železnikih bo optično omrežje v lasti Tritela 
morda prevzel GVO, hčerinsko podjetje Telekoma.

Občina Cerklje je tako 
skupno obnovila in na novo 
zgradila več kot tri kilome-
tre ceste, ki jo sicer številni 
krajani in okoliški prebival-
ci uporabljajo kot bližnjico 
do regionalne ceste in avto-
cestnega uvoza ob brniškem 
letališču. Ker v tem času še 
poteka gradnja krožišč na 
obvoznici mimo brniške-
ga letališča, navezava na re-
gionalno cesto še ni mogo-
ča, tako da bo cesta v polnos-
ti zaživela konec leta, ko bo 
obvoznica dokončana.

Investicija tako vodovodne 
kot cestne infrastrukture je 
znašala sedemsto tisoč evrov, 
gradbena dela pa je izvedla 
Gorenjska gradbena družba. 

Vsa večja infrastruktur-
na dela v vasi so po bese-
dah cerkljanskega župana 
Franca Čebulja zaključena, 
občino in lastnike poliških 
polj pa čaka še komasacija 
kmetijskih zemljišč, h ka-
teri nameravajo pristopiti v 
Cerkljah. 

»Na tem delu je trenutno 
18 lastnikov, v nekaj dese-
tletjih pa jih bo verjetno 
že precej več. Del zemljišč 
je tudi v javnem dobrem. 
Zato je prav, da se na tem 
področju izvede komasaci-
ja in da s procesom v sode-
lovanju z lastniki in drža-
vo pričnemo čim prej, saj 
vemo, da gre za dolgotra-
jen proces, ki lahko traja 
tudi več let,« je še povedal 
Čebulj.

Odprli cesto v Praprotni 
Polici
31. stran
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Komenda – Jesenska sejem-
ska »pesem« v Komendi je 
bila podobna spomladanski. 
Kmetijsko-obrtni sejem, ki 
je potekal od petka do nede-
lje, je bil po številu razstav-
ljavcev in obiskanosti zelo 
podoben svojemu spomla-
danskemu »bratu«. Na je-
senskem sejmu je bilo ok-
rog sedemsto razstavljav-
cev, še osemdeset pa jih je 
čakalo v vrsti, če bi se kdo od 
razstavljavcev premislil. Se-
jem je bil po obisku na rav-
ni sejmov zadnjih let: v treh 
dneh si ga je ogledalo okrog 
75 tisoč obiskovalcev, največ 
v soboto popoldne in v nede-
ljo, zaradi bližajočih se vo-
litev pa je bil sejem bolj za-
nimiv tudi za politike. V pe-
tek si je sejem v spremstvu 
evropskega poslanca Lojze-
ta Peterleta ogledala pred-
sedniška kandidatka Ljud-
mila Novak (NSi), v sobo-
to sta se na sejmu mudila 
predsednik SDS Janez Jan-
ša in strankina kandidatka 
za predsednico države Ro-
mana Tomc, v nedeljo tudi 
Maja Makovec Brenčič, kan-
didatka Stranke modernega 
centra (SMC) za predsedni-
co republike. Obiskovalce je 
najbolj zanimala ponudba 
kmetijske mehanizacije, z 
zanimanjem pa so si ogleda-
li tudi razstavo konj haflin-
gerjev in prikaz varnega dela 
z motorno žago v gozdovih.

Sejem so s stiskom rok 
družno odprli predsednik 

državnega zbora Milan 
Brglez, državna sekretar-
ka na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no Tanja Strniša, komenski 
župan Stanislav Poglajen in 
predsednik Konjeniškega 
kluba Komenda in častni ob-
čan Loje Lah. »V prihodnje 
načrtujemo na sejmu tudi 
predstavitve dopolnilnih de-
javnosti na kmetijah, poseb-
no predstavitev kmetij iz vse 
Slovenije in druge predstavi-
tve. Pripravljamo se na ure-
ditev tržnice. Posebno skrb 
bomo namenili prostoru, še 
posebej klubskemu prostoru 
in tudi pokritim razstavnim 
in konjeniškim površinam,« 

je v imenu prireditelja sej-
ma, Konjeniškega kluba Ko-
menda, dejal predsednik 
kluba Lojze Lah in izrazil 
upanje, da bodo s skladom 
kmetijskih zemljišč rešili ne-
kaj prostorskih težav na raz-
stavno-sejemskem delu, kar 
bi jim omogočilo specializa-
cijo dosedanjih dveh sejmov 
in morda tudi organizira-
nje še enega, tretjega sejma. 
Predsednik državnega zbora 
Milan Brglez je dejal, da je v 
Sloveniji malo dogodkov, ki 
bi v treh dneh privabili toli-
ko obiskovalcev kot komen-
dski sejmi, ob tem pa je ugo-
tavljal, da kmetijstvo ni po-
membno le po gospodarski 

plati, ampak tudi socialni, 
okoljski, kulturni ... Državna 
sekretarka Tanja Strniša je 
opozorila, da se bodo kmetje 
in vsi drugi morali prilagodi-
ti na podnebne spremembe: 
lani in letos smo imeli poze-
bo, del Slovenije je prizade-
la suša, veliko je bilo neurij 
... Peter Vrisk, predsednik 
zadružne zveze, je akterjem 
slovenske kmetijske politi-
ke svetoval, da naj se aktivno 
vključijo v pripravo skupne 
kmetijske politike Evropske 
unije po letu 2020, pri tem 
pa je opozoril, da male hri-
bovske kmetije brez državne 
in evropske pomoči ne bodo 
preživele.

Vse poti vodile v Komendo 
Jesenski kmetijsko-obrtni sejem v Komendi je bil po številu razstavljavcev in obiskovalcev podoben 
svojemu »bratu«, spomladanskemu sejmu, razlika je bila le v tem, da je bilo tokrat zaradi bližajočih se 
volitev med gosti na sejmu tudi več politikov.

Predsednik državnega zbora Milan Brglez (drugi z leve) si je sejem ogledal v spremstvu 
Lojzeta Laha, župana Stanislava Poglajna in Romana Grošlja iz občinskega odbora SMC.

Jasna Paladin

Golice – Spominsko obe-
ležje v Golicah so pripadni-
ki Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo Kamnik - Komen-
da obnovili lansko leto in že 
takrat sklenili, da bodo vsako 
prvo soboto v oktobru prip-
ravili slovesnost.

Spomenik je name-
njen  Manevrski struktu-
ri  narodne zaščite občine 
Kamnik, ki je po odvzemu 
orožja v letu 1991 uvedla taj-
no skladiščenje orožja. Na-
logo tajnega skladiščenja (od 
maja 1990 do junija 1991) 
v Tuhinjski dolini so spre-
jele  družine Poljanšek iz 
Zgornjega Tuhinja, Šimenc 
iz Stebljevka  in Urankar iz 
Snovika, po ponovni vzpo-
stavitvi Teritorialne obram-
be v občini Kamnik pa so 
ga na svojih domovih hrani-
le tudi družine Pestotnik iz 
Pšajnovice, Žavbi z Lasene-
ga in Žibert iz Rakitovca. V 
enotah Teritorialne obram-
be na območju tedanje obči-
ne Kamnik je pred in v času 
agresije JLA  delovalo 643 
pripadnikov Teritorialne 
obrambe, od tega je bilo ve-
liko število pripadnikov iz 
Tuhinjske doline. »Tudi Tu-
hinjci so se takrat izkazali z 
izjemnim pogumom. V svo-
je domove in na svoje doma-
čije so v tajno hrambo spre-
jeli orožje in minsko-eksplo-
zivna sredstva. Ob slutnji 

napada pa so bili priprav-
ljeni tudi zaščitni ukrepi. 
Med drugim zaščita bencin-
ske črpalke in oviranje sov-
ražnika na prelazu Kozjak,« 
se je v čase osamosvojitve v 
svojem nagovoru vrnil slav-
nostni govornik, podžupan 
Igor Žavbi, in nanizal ne-
kaj spominov iz otroških let, 
vezanih prav na dneve oko-
li osamosvojitve. »Leta 1991 
sem bil premlad, da bi se lah-
ko zavedal vseh dogodkov, ki 
so se takrat odvijali v naši do-
lini, za veliko njih sem izve-
del kasneje, ko sem se pogo-
varjal s tistimi, ki so v akci-
jah sodelovali, in s prebira-
njem različne literature. Ne 
bom pozabil pogleda na do-
mače dvorišče, ki se je tiste 
nedeljske noči spremenilo v 
mravljišče. Mravljišče »na-
ših« vojakov, pripadnikov 
Teritorialne obrambe. Več 
kot teden dni smo preživeli 
skupaj, potem ko je bilo naj-
hujše že mimo, in smo vsi 
verjeli, da je konec agresije 
blizu. Še danes vidim, kako 
je v vetru zaplapolala sloven-
ska zastava, ki so jo naslednji 
dan prinesli vojaki in jo izo-
besili na dvorišču.«

Druženje pripadnikov ve-
teranskih in domoljubnih 
organizacij občine Kamnik 
in številnih vaščanov se je si-
cer začelo že zjutraj s poho-
dom po tuhinjskih vaseh, ki 
naj bi prav tako postal tradi-
cionalen.

Spomin na 
pogumne Tuhinjce
Ob obeležju v spomin Manevrske strukture 
narodne zaščite občine Kamnik v Golicah so se 
v soboto spomnili zaslužnih ob osamosvojitvi 
Slovenije v Tuhinjski dolini.

Slavnostni govornik na slovesnosti ob spominskem 
obeležju je bil letos podžupan Igor Žavbi.

Aleš Senožetnik

Moste pri Komendi – Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
Moste deluje v neprimernih 
prostorih v središču naselja, 
kjer jim primanjkuje prosto-
ra za vaje in usposabljanje. 
Težav moščanskih gasilcev 
pa bo kmalu konec. Začetek 
septembra je podjetje SGP 
Graditelj iz Kamnika začel 
graditi težko pričakovan ga-
silski dom v bližini vrtnega 
centra v Mostah.

Vrednost projekta znaša 
650 tisoč evrov. Sredstva v 
višini 160 tisočakov je zago-
tovila občina, preostanek pa 
bodo gasilci priskrbeli sami. 
»Razliko med občinskim de-
narjem in vrednostjo, ki je 

neverjetnih 490 tisoč evrov, 
bo krilo društvo. Za 450 ti-
soč evrov je društvo najelo 
hipotekarni kredit pri izbra-
ni banki, razliko pa bo pokri-
valo z varčevalnega fonda na 
svojem računu,« je pojas-
nil tajnik društva Matej Tan-
cek. Kredit bodo pokrivali z 
odprodajo starega gasilske-
ga doma, sredstva pa bodo 
zbirali tudi s pomočjo SMS-
donacij, prošenj za donator-
stvo in sponzorstvo ter z do-
brodelnim koncertom. Ra-
čunajo pa tudi na pomoč 
krajanov.

Dom bo dokončan sep-
tembra drugo leto, ob ugo-
dnih vremenskih razmerah 
pa morda že prej. V troetažni 
stavbi bodo garažna mesta 

in upravni del, v katerem bo 
komandna soba in soba ope-
rativcev ter drugi prostori za 

druženje in hranjenje opre-
me, ki jo sedaj skladiščijo po 
garažah članov.

Začeli gradnjo gasilskega doma
V Mostah pri Komendi so začeli graditi gasilski dom, s katerim bodo moščanski gasilci pridobili 
ustrezne prostore za nadaljnji razvoj in usposabljanje.

Začetek gradnje novega gasilskega doma v Mostah

Velika planina – Na Veliki planini so zaključili poletno pašno 
sezono in se začeli pripravljati na zimsko, ko bodo ob zadostni 
količini snega uredili tudi smučišče. V družbi Velika plani-
na so se zato odločili, da pripravijo delovno akcijo pobiranja 
kamnov, ki bo v soboto, 14. oktobra. Zbor udeležencev bo 
ob 8.30 pri spodnji postaji nihalke, akcija pa se bo zaključila 
ob 14. uri. Udeleženci bodo poleg brezplačne malice in čaja 
prejeli tudi brezplačno dnevno smučarsko vozovnico. Zaradi 
lažje organizacije prijave zbirajo na info@velikaplanina.si ali 
številki 051 341 406.

Pobiranje kamnov na Veliki planini
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Igor Kavčič

Radovljica – Še bliže je eden 
prepoznavnejših stripovskih 
avtorjev zadnjih let Da-
vid Krančan, sicer po rodu 
iz okolice Ljubljane, živi in 
ustvarja pa nekoliko više ob 
Savi, v Trbojah na Gorenj-
skem. S stripom si je »na ti« 
že 17 let, kar je več kot polo-
vica njegove zemeljske pri-
sotnosti, dve leti manj je član 
uredništva revije Stripbur-
ger, ki ji ta čas tudi uredni-
kuje. Sicer je diplomiral na 
Akademiji za likovno umet-
nost in oblikovanje pri prof. 
Milanu Eriču – in to prav iz 
stripa. Že več let ilustrira tudi 
naslovnice Dnevnikove pri-
loge Objektiv. Lahko bi rek-
li, da je hkrati ustvarjalec in 
raziskovalec stripa, čeprav je 
tokratno razstavo v Radovljici 
naslovil Deveta briga. Če na-
mreč preverimo v frazeološki 
slovar, besedna zveza deveta 
briga označuje nekaj, kar je 
popolnoma nenujno, neza-
nimivo. Ker se nam v oblačku 
nad glavo pojavi vprašaj, Da-
vid nemudoma pojasni, da 
v slovenskem založniškem 
okolju stripovsko ustvarjanje 

pogosto izpade za deveto bri-
go, je pa izraz deveta umet-
nost tisti, ki običajno označu-
je strip.

Še eno Krančanovo poja-
snilo si želimo, preden sko-
čimo v gozdič med njegove 
stripovske živalce: kaj je na-
mreč s tistim precej nestri-
povskim gobelinom, ki ga 
najdemo v drugem delu raz-
stave njegovih stripovskih 

tabel? »Nimam pojma, kdo 
ga je izdelal in kdo je nje-
gov avtor. Ko sem za eno 
prejšnjih razstav iskal opre-
mo za predstavitev – za strip 
Grdina sem hotel imeti sta-
re in lepe okvirje, saj jih zve-
rinice vendarle ne kupujejo 
v Ikei – sem na bolšjem trgu 
našel poceni primerke, od ka-
terih je bil eden tudi skupaj z 
gobelinom in motivom dveh 

srnic. Ker se mi je zelo dopa-
del, ga odtlej nosim s seboj na 
razstave,« pojasni David, ki je 
postavitev v Radovljici sicer 
zasnoval v maniri predstaviti 
svoje doslej najpomembnej-
še stripovske izdelke. To sta 
nedvomno stripa Pijani za-
jec (2015) in Grdina (2014). 
»Prva soba tako zajema ori-
ginalne table za strip Pijani 
zajec. Izbral sem najljubše 

strani, hkrati pa sem sledil 
zgodbi, tako da obiskovalec, 
ki se bo lotil branja, dobi ob-
čutek neke celote,« izvem, ko 
opazujem originalne risbe s 
tušem in kajpak z nekaterimi 
popravki z »edigsom«. 

V nadaljevanju sledi strip 
Grdina, njegov avtorski strip 
po motivih Zverinic iz Rezi-
je. Ni želel razstaviti le raču-
nalniških »printov«, zato je 
v okvir najprej umestil ris-
bo s svinčnikom in ob njej 
še končni izdelek, kakršne-
ga vidimo natisnjenega v 
stripu. »Seveda rišem tudi 
na računalnik, posebno tak-
rat, ko se mudi in tako lažje 
montiram – povečujem, po-
manjšujem, obračam ...« V 
zadnjem delu galerije so na 
ogled didaktični stripi, ki jih 
je risal za Javno agencijo za 
knjigo in Mestni muzej Lju-
bljana. Tudi tam je ob tiska-
nih dodal še nekaj ročno na-
risanih risb, ki vsekakor de-
lujejo bolj osebno.

Zakaj v zgodbicah tako 
rad uporablja male živali? 
»Luštne in kosmate so. In 
tako majhne. Sicer je odvisno 
od zgodbe, če se navežeš na 
Rezijo in njihove zverinice, 

ne moreš mimo njih. Ko sem 
risal industrializacijo v Slove-
niji, so seveda v ospredje priš-
li ljudje in stroji,« svoj pogled 
na žival v stripih razloži Da-
vid. In pazite, v Pijanem zaj-
cu, ki ga je v strip narisal po 
zapisu Dorine Čunkine in 
priredbi Milka Matičetova, 
ta mali puhec celo poje. Za-
jec da poje? Seveda le nekaj 
cvili in ljudje v vasi ga, potem 
ko si je po samotnem življe-
nju gori na hribu nekega dne 
dal pevskega duška v cerkvi, 
zato gledajo po strani, reče-
jo pa nič. »Padec samozave-
sti zajca povede v alkohol, a 
ga pred propadom reši lisi-
ca, edina njegova prijateljica, 
s katero ima stike,« še pove 
David Krančan, ki se bo v pri-
hodnjih dneh posvečal pred-
vsem festivalu stripa Tinta, ki 
bo potekal v Ljubljani v orga-
nizaciji Stripburgerja, seve-
da pa ima v mislih kar nekaj 
stripovskih zgodb – a kaj, ko 
je pri slovenskih založnikih 
tako, da ni nobenega preduj-
ma, s katerim bi stripar pre-
živel v času, ko nastaja strip. 
»Tako si moraš vzeti čas ob 
koncih tedna ali popoldan in 
zvečer. Ampak če si samoza-
poslen v kulturi, potem ni-
maš ne popoldanskega časa 
ne koncev tedna, ker tudi tak-
rat delaš za preživetje.« 

Tako je to z deveto brigo, ki 
z razstavo meseca oktobra v 
Šivčevi hiši prehaja tudi v če-
trto dimenzijo, mogoče celo 
med prve violine, ali pa vsaj 
na tretji kamen od sonca.

Pojoči zajec in deveta umetnost
V Galeriji Šivčeva hiša je na ogled razstava stripov ilustratorja in stripovskega avtorja Davida Krančana z naslovom Deveta briga. 
Njegova Grdina res živi za devetimi gorami, pijani zajec pa najbrž kar na hribu nad sosednjo vasjo. 

David Krančan s svojo prijateljico lisico, ki na njegov risalni pult prihaja iz rezijskih gozdov. 

Fo
to

: I
go

r 
K

av
či

č

Igor Kavčič

Škofja Loka – Komedija ab-
surda je vsekakor zahte-
ven gledališki žanr za lju-
biteljske odre in bržkone 
tudi publiko. Izbor Zupan-
čičeve igre Goli pianist ali 
Mala nočna muzika, na Lo-
ški oder jo je z odlično igral-
sko ekipo postavil Milan Go-
lob, zato lahko štejemo za 
pogumno odločitev. Zgod-
ba je univerzalna, saj se z 
dogajanjem v njej lahko sre-
čamo kjerkoli. Pianist Ada-
movič (igra ga odlični Ma-
tej Čujovič) se kmalu po vse-
litvi v novo stanovanje sreča 
s hišno skupnostjo posame-
znikov, ki vedo, kaj je »prav« 
in kako bi moral novi sosed 
živeti. Preden se ta, prija-
zno zmeden in kot umetnik 
sploh nekoliko izven običaj-
ne realnosti, tega zave, je že v 
njihovih ''krempljih'' od ko-
der pa poti nazaj ni več. Psi-
hično nasilje sostanovalcev 
se vedno bolj stopnjuje. So-
sedje kar tako hodijo v nje-
govo stanovanje, hišnik s 
pomočnikom z izgovorom 
popravljanja vodovodne 

cevi, spet druga soseda se 
ponuja z jabolčnim zavit-
kom, nakar ga obišče še po-
sesivno sorodstvo z deže-
le. Najbolj vztrajna je ločen-
ka Zinka (Petra Krančan), 
ki pianista zapelje tudi v in-
timno razmerje. Konec je 
neizbežen, skok z visokega 
nadstropja skozi okno, kar 
je očitno iz podobnih razlo-
gov storil tudi prejšnji stano-
valec, ampak tokrat nekoliko 
drugače. 

Vizualna podoba predstave 
in kostumi, delo slikarke Tine 
Dobrajc, je besedilu pisano 
na kožo, pianino ni le glasbe-
nikov instrument, je tudi vs-
topna točka za številne vsi-
ljivce v pianistovo zasebnost, 
podobno je z omaro, za kate-
ro se zdi, da je od nekdaj tam. 
Posebno vlogo ima osvetli-
tev, zanjo skrbi Jure Florjan-
čič, saj se izza na prvi pogled 
prijaznih vsiljivcev v kritičnih 
trenutkih raztezajo njihove 

zlovešče sence. Igralski an-
sambel je izjemen. Od uvod-
ne scene prijateljic Zinke in 
Jolande do končne sekven-
ce, ko se na odru pojavi celo-
ten desetčlanski ansambel. 
Za vsakega od igralcev se zdi, 
kot da je dramatik prav zanj 
pisal vlogo, tako dobro se vž-
ivijo v igro. Če je Matej Čujo-
vič izrezani goli pianist, je Pe-
tra Krančan ravno prav vsilji-
va ločenka, odlična hišnika 
Škodlarič (Jan Bertoncelj) in 
Vrhovrc (Gašper Murn) sta, 
kot znameniti tandem »a je 
to« in vselej nasmejeta publi-
ko. Malomeščansko pristna 
sta Jolanda (Mojca Oblak) 
in njen z možgani vseskozi 
v Frankfurtu, mož Edi (Bo-
jan Trampuš), le kdo si ne 
bi želel zavitka gospe Minke 
(Alenka Okorn), pika na i je 
trio sorodnikov z dežele se-
stra (Juša Berce) in teta (Ire-
na Kožuh) ter njen mož (Ma-
tjaž Eržen). 

V uro in pol dolgi igri niti 
trenutek nimamo želje po 
pogledu na uro, sekvence na 
odru se menjajo hitro, igral-
ci so jasni v sicer zelo zgoš-
čenem besedilu, pri čemer 
je zelo pomembno, da je re-
žiser Milan Golob, čeprav 
gre za komedijo absurda, 
v predstavi znal poudariti 
dobršno mero humorja, ki 
gledalcem vseskozi lajša ob-
čutke nelagodja, ko nam igra 
postavlja ogledalo. 

V svetu golih pianistov
Na Loškem odru smo si ogledali črno komedijo Matjaža Zupančiča Goli 
pianist ali Mala nočna muzika.

V glavnih vlog sta odlična Matej Čujovič in Petra Krančan  

Samo Lesjak

Tržič – V Galeriji Atrij je na 
ogled tretja samostojna sli-
karska razstava domačina 
Boštjana Močnika Spokoj 
časa. Veselje do likovnega 
izražanja avtorja spremlja 
že od mladosti, njegov prvi 
mentor je bil akademski ki-
par Vinko Ribnikar. Sodelu-
je na slikarsko-kiparskih ex 
temporih ter likovnih kolo-
nijah in srečanjih, je preje-
mnik nekaj vidnih nagrad 
in priznanj. Boštjan Močnik 
rad slika in riše, ustvarja in 
vizualizira tako realistične 
kakor tudi simbolne podo-
be. Likovno se izraža pred-
vsem v pastelu, najpogoste-
je pa ustvarja motive krajin 

in tihožitij. V realističnih 
podobah rek, sotesk, jezer, 
gorskih krajin, ki so nastale 
v ateljeju po likovnih predlo-
gah in fotografijah, je avtor 
našel možnost, da izpovedu-
je lastno občutenje, razpolo-
ženje ter intimno razmišlja-
nje. Kot je poudarila kustosi-
nja Janita Košir, prav z než-
nimi učinki, finimi nanosi 
in mehkimi barvni preho-
di, ki jih pastel kot tehnika 
omogoča, ustvarja podobe, 
ki v gledalcu sprožijo obču-
tek brezčasnosti, spokojno-
sti, v nekem trenutku tudi 
odtujenosti časa in prostora 
– Močnik se namreč v svo-
jem delu poleg tradicional-
nih motivov preizkuša tudi 
v nadrealizmu.

Spokoj časa

Od realizma do simbolnih podob: Boštjan Močnik 

 F
ot

o:
 a

rh
iv

 r
az

st
av

e

Fo
to

: A
lja

ž 
H

af
n

er



9Gorenjski glas
torek, 10. oktobra 2017

maja.bertoncelj@g-glas.si

Maja Bertoncelj

Kranj – V Kranju je v nede-
ljo na skakalnici pod Šmar-
jetno goro potekalo državno 
prvenstvo v smučarskih sko-
kih za poletno sezono. Prvič 
se je članskega naslova dr-
žavnega prvaka veselil 17-le-
tni Timi Zajc, član SSK Ljub-
no BTC.

Zajc je bil najdaljši v obeh 
serijah (107,5 m, 106,5 m) 
in bil za šest točk boljši od 
Nejca Dežmana iz domače-
ga Triglava, tretji pa je bil Ti-
len Bartol (SSK Sam Ihan). 
Branilec naslova Peter Prevc 
(Triglav Kranj) je končal na 
devetem mestu, drugi v sku-
pnem seštevku poletne ve-
like nagrade Anže Lanišek 
(SSK Mengeš) pa je bil sed-
mi. Zajc je po tekmi pove-
dal, da zmage ni pričako-
val, je pa upal na najboljše in 

želel skočiti med prve tri. Do 
zimske sezone si želi obdr-
žati trenutno pripravljenost 
in jo še nadgraditi. 

Med članicami sta bili v 
boju za naslov državne pr-
vakinje klubski kolegici iz 
SSK Alpina Žiri Ema Klinec 
in Nika Križnar. Več točk 
je zbrala Klinčeva, ki je vo-
dila že po prvi seriji, čeprav 
je obakrat skočila manj od 
Križnarjeve, ki pa je naslov 
državne prvakinje zapravila 
s slabim doskokom v prvi se-
riji. Tretja je bila Urša Boga-
taj (SSK Ilirija). V konkuren-
ci mešanih ekip je naslov dr-
žavnih prvakov osvojila eki-
pa SSK Alpina Žiri v posta-
vi Nika Križnar, Rok Oblak, 
Ema Klinec in Tomaž Nag-
lič.

V soboto so se za naslo-
ve državnih prvakov prav 
tako v Kranju pomerili v 

mladinskih kategorijah. Pri 
mladinkah do 18 let je bila 
najboljša Nika Križnar, med 
mladinci do 16 let je zmagal 

Marcel Stržinar, prav tako 
SSK Alpina Žiri, ekipno pa 
je slavila ekipa SSK Ljubno 
BTC.

Nov prvak pod Šmarjetno goro
Poletni članski državni prvak v smučarskih skokih je prvič postal Timi Zajc. Pri članicah najboljša Ema 
Klinec, ki je državna prvakinja tudi z mešano ekipo SSK Alpina Žiri.

Med članicami sta bili na vrhu skakalki SSK Alpina Žiri  
Ema Klinec in Nika Križnar, tretje mesto je osvojila Urša 
Bogataj, na sliki desno je peta Špela Rogelj. / Foto: Primož Pičulin

Maja Bertoncelj

Kranj – »Ni šlo vse po načrtu, 
ampak takšen je šport, vča-
sih ti uspe, včasih pa ne. Že-
lje za vrhunske rezultate je 
še dovolj. Čestitke vsem fi-
nalistom in dobitnikom me-
dalj za izredno tekmo. Dru-
gič gre pa ena medalja z 
mano v Slovenijo,« so bile 
besede Saša Bertonclja po fi-
nalnem nastopu na konju z 
ročaji na svetovnem prven-
stvu v Montrealu v Kanadi.

Škofjeločan, z družino sta-
nuje v Gorenji vasi pri Rete-
čah, je bil edini izmed sloven-
skih telovadcev, ki se mu je 
na največjem tekmovanju v 
sezoni uspelo uvrstiti v fina-
le, kar je bil njegov prvi cilj. 
Najvišje je bil doslej na četr-
tem mestu leta 2014 in tako 

bo ostalo tudi po letošnji tek-
mi. V finale, zanj četrti, se je 
uvrstil s sedmo oceno, od-
ločno je šel v boj za medaljo, 
nato pa je že na začetku se-
stave padel z orodja in sanj o 
medalji je bilo konec. Nastop 
je končal na osmem mestu. 
Zmagal je olimpijski in sve-
tovni prvak Britanec Max 
Whitlock. Bertoncelj je bil s 
33 leti najstarejši med finali-
sti. V letošnji sezoni je nasto-
pil tako v finalu svetovnega 
kot evropskega prvenstva in 
zmagal v svetovnem pokalu. 

Osnova za uspehe je delo 
v pripravljalnem obdobju. 
Težki treningi se mu obre-
stujejo. Na svojem blogu je 
postregel z zanimivo statisti-
ko treningov. Od 12. junija do 
31. avgusta je naredil 110 tre-
ningov, za kar je porabil 231 

ur. Zabeležil je 1203 vaje za 
moč, od tega 4130 zgibov, 
1730 sklec v stoji na rokah, 
2700 različnih zapiranj knjig 
in dvigov stegnjenih nog do 
glave na letveniku. Na konju 

z ročaji pa je naredil kar ok-
rog 16.400 koles. 

Dobro pripravljenost bo 
skušal zadržati do tekme 
svetovnega pokala v Nemči-
ji, ki bo konec novembra.

V četrtem finalu padel s konja
Najboljši slovenski telovadec Sašo Bertoncelj je na svetovnem prvenstvu v Kanadi na konju  
z ročaji osvojil osmo mesto.

Sašo Bertoncelj je četrtič v karieri nastopil v finalu 
svetovnega prvenstva. 

Maja Bertoncelj

Podsmreka – S kolesar-
sko dirko VN Avtomojster 
v Podsmreki se je zaključi-
la kolesarska sezona na do-
mačih tleh. Tako kot lani je 
bil najboljši Gašper Katraš-
nik, Kranjčan v dresu ekipe 

Adria Mobil, ki je imel naj-
več moči v sprintu glavnine. 
Drugo mesto je osvojil Žiga 
Jerman (Rog Ljubljana), 
tretje pa Rok Korošec (BM-
C-Amplatz). Med ženskami, 
tekmovale so s fanti, je slavi-
la prav tako Kranjčanka Urša 
Pintar (BTC City Ljubljana), 

ki jo čaka še dirka na Kitaj-
skem. Podelili so tudi nagra-
de zlato kolo, ki so jih preje-
li najboljši kolesarji v letoš-
nji sezoni, ki je bila za slo-
vensko kolesarstvo izjemno 
uspešna. Po pričakovanjih je 
zlato kolo v elitni kategoriji 
šlo v roke Primožu Rogliču 

in Poloni Batagelj. V katego-
riji do 23 let ga je prejel Žiga 
Jerman. 

V Podsmreko ni bilo vseh 
najboljših kolesarjev, tudi ne 
Mateja Mohoriča. Kolesar iz 
Podblice je na Izzivu Hon-
gkonga dosegel svojo tretjo 
zmago med profesionalci. 

Kolesarski zaključek domače sezone
V Podsmreki sta zmagala Gašper Katrašnik in Urša Pintar, Matej Mohorič pa je v Hongkongu slavil 
tretjo zmago med profesionalci.

Kranj – Zaradi reprezentančnega premora – Sloveniji ni uspela 
uvrstitev na svetovno prvenstvo (na zadnji tekmi je z 2 : 2 
remizirala s Škotsko) – pretekli konec tedna ni bilo tekem v 
prvi slovenski nogometni ligi. So pa bili nogometaši aktivni v 
preostalih ligah. Rezultati gorenjskih ekip: 2. SNL (10. krog): 
Kalcer Radomlje – Brežice Terme Čatež 4 : 2, Zarica Kranj – 
Jadran Dekani 2 : 2, Mura – Roltek Dob 5 : 1. V vodstvu je Mura, 
Kalcer Radomlje je tretji. 3. SNL Center (8. krog): Zagorje – SIJ 
Acroni Jesenice 4 : 0, Tinex Šenčur – Rudar Trbovlje 4 : 1, Ko-
čevje – Šobec Lesce 4 : 1, Bohinj – Ivančna Gorica 3 : 1, Bled 
Hirter – Sava Kranj 1 : 0 in Brinje Grosuplje – Komenda 4 : 3. 
V vodstvu so nogometaši Bleda. Gorenjska nogometna liga 
(7. krog): Škofja Loka – Zarica Kranj B 0 : 1, Polet – Preddvor 
1 : 3, Naklo – Kondor Godešič 3 : 1, Žiri – Royal Sport DLN 5 : 
0, Niko Železniki – Velesovo 1 : 0 in JuRentA Bitnje – Visoko 1 
: 1. Vodi Visoko. Danes ob 16. uri bodo tekmo drugega kroga 
Pokala MNZG na nogometnem igrišču Naklo začeli nogome-
taši Naklega in Zarice Kranj, jutri pa ob 16. uri v Preddvoru še 
nogometaši Preddvora in Nika Železniki. Prav tako jutri bodo 
odigrane še tri prestavljene tekme četrtega kroga v gorenjski 
nogometni ligi. Ob 16. uri se bosta začeli tekmi JuRentA Bitnje 
– Žiri in Kondor Godešič – Britof, ob 18. uri pa še tekma med 
nogometaši Royal Sporta DLN in Škofje Loke.

Bled na vrhu v tretji ligi

Škofja Loka – Za rokometaši je peti krog Lige NLB. Škofjeloča-
ni, ekipa Urbanscape Loka, so igrali pred domačimi gledalci. 
Gostili so Riko iz Ribnice in zmagali s 26 : 23 (14 : 13). Naj-
večkrat sta mrežo nasprotnika zadela Alen Šibanc, osemkrat, 
petkrat je bil uspešen Aleks Kavčič. Tekma je bila zanimiva 
tudi zaradi trenerjev, ki sta v lanski sezoni vodila nasprotnika. 
Na lestvici so Ločani na četrtem mestu.

Premagali ekipo nekdanjega trenerja

Kranj – V soboto so se slovenski odbojkarice in odbojkarji vrnili 
na igrišča in s tekmami prvega kroga odprli letošnje državno 
prvenstvo. Pri ženskah se je v boj za naslov podalo deset ekip, 
prvakinje za sezono 2017/18 pa bomo dobili maja prihodnje 
leto. Med deseterico sta dve gorenjski ekipi: Zgornja Gorenj-
ska, ki je v prvem krogu v gosteh s 3 : 0 izgubila z Alianso 
Šempeter, in Calcit Volley, ki bo svojo prvo tekmo odigral v 
soboto. Prav tako deset ekip je v boju za naslov prvaka v prvi 
moški ligi. V prvem krogu sta bili uspešni obe gorenjski ekipi. 
Triglav Kranj je v gosteh z 0 : 3 premagal Črnuče, Calcit Volley 
pa je bil doma prav tako s 3 : 0 boljši od Krke.

Začetek odbojkarskega državnega prvenstva
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Kranj – Športni plezalci so tekmovali na tekmi svetovnega 
pokala v težavnosti v Wujiangu na Kitajskem. Za nov velik 
uspeh je z zmago poskrbela Janja Garnbret (Šaleški AO), iz-
kazal pa se je tudi Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica), ki 
je tekmovanje končal na četrtem mestu. Do konca sezone 
sta še dve tekmi. Prva bo na Kitajskem, mednarodna sezona 
svetovnega pokala v športnem plezanju pa se bo končala 11. 
in 12. novembra v Kranju.

Škofic na Kitajskem tik za najboljšimi

Jesenice, Kranj – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so pretekli 
konec tedna odigrali dve tekmi v Alpski hokejski ligi. V soboto 
so v italijanski Cortini d' Ampezzo z 2 : 4 (0 : 0, 1 : 3, 1 : 1) 
premagali hokejiste SG Cortina Hafro. V nedeljo jih je čakal še 
obračun doma. Njihov nasprotnik je bilo avstrijsko moštvo EC 
Bregenzerwald. V rednem delu je bilo izenačeno 3 : 3, sledil je 
podaljšek, v katerem pa zadetka ni bilo. V kazenskih strelih so 
bili nato boljši domačini in so zmagali s 4 : 3 (1 : 2, 2 : 0, 0 : 1, 
0 : 0). Jeseničani so prevzeli vodstvo na lestvici. Aktivni pa so 
bili tudi hokejisti v ligi IHL. V Kranju je HK Triglav v soboto s 3 
: 0 (1 : 0, 1 : 0, 1 : 0) premagal HK ECE Celje. V Ledeni dvorani 
Bled pa so bili hokejisti HK MK Bled s 6 : 0 (1 : 0, 4 : 0, 1 : 0) 
boljši od HK Playboy Slavija. V ligi vodi HK Triglav, HK MK 
Bled pa je šesti. Oba dosežena rezultata sta štela tudi za točke 
v državnem prvenstvu, v katerem vodijo Jeseničani.

Jeseničani vodijo v AHL, Kranjčani pa v IHL
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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  (4 1 )

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

Prehrana po TKM (V. del)

Jelena Justin

Tura je bila na spisku dol-
go; še dlje v mojem srcu. Ka-
njavčeve police, Pot Mire 
Marko Debelak, Skozi Rižo 
so tri imena, ki označujejo 
del današnje poti, ki se pne 
čez ogromno in najvišjo ste-
no pri nas, 1500 m visoko 
severno steno Kanjavca. Že 
dostop do Kanjavčevih po-
lic je zanimiv in pester, saj 
poteka Čez Komar, skalno 
pregrado, ki so jo nadela-
li in zavarovali že pred prvo 
svetovno vojno kot glavni 
dostop iz Zadnjice na Dolič. 
Smo pripravljeni? Pa pojdi-
mo novi avanturi naproti!

Zapeljemo se čez Vršič in 
nadaljujemo proti Trenti. Iz 
vasi Na Logu zapeljemo v do-
lino Zadnjico in po nekaj de-
setih metrih parkiramo. Po 
makadamski cesti se začne-
mo vzpenjati mimo nekaj 

hiš in vikendov. Kmalu smo 
na razcepu, kjer se levo od-
cepi markirana pot do Po-
gačnikovega doma. Mi na-
daljujemo naravnost v sme-
ri Doliča in Luknje. Na nas-
lednjem razcepu desno zavi-
je markirana pot na Preho-
davce; tukaj se bomo mi vrni-
li. Še naprej sledimo cesti, ki 
teče skozi Utro in postane 
ozka steza, ki se začne strme-
je vzpenjati. Pozorni bodi-
mo na desni odcep, kjer zavi-
jemo proti Komarju. Marka-
cija je na velikem kamnu, ki 
je v zemlji. Gremo proti skal-
nemu skoku na desni strani 
manjšega slapu. Pot se pos-
tavi pokonci. Zelo strmo se 
vzpenjamo po poraščenem, 
navpičnem skalnem skoku. 
Najprej pred seboj zagleda-
mo kapelico, ki so jo zgradi-
li italijanski vojaki pred dru-
go svetovno vojno. Pot zavije 
v desno in nas pripelje v suho 

grapo, v kateri je zagozden 
ogromen balvan. Kje pa tukaj 
čez? Pot je pretkano speljana, 
v pomoč so nam klini in ne-
kaj jeklenic. Nad balvanom je 
zagruščena grapa in po nekaj 
metrih smo na polici, ki za-
vija desno in je zavarovana. 
Pot vijuga levo in desno, za-
varovano preči grape. Zaradi 
strmine izredno hitro napre-
dujemo. Ko se strmina vne-
se, smo na prostranem trav-
natem pobočju, ki mu sledi 
gruščevnat svet, ki nas pripe-
lje na mulatjero, ki sicer pelje 
na Dolič. Nadaljujemo proti 
Doliču, ko nas smerokaz na 
skali opozori, da zavijemo 
desno proti Prehodavcem. 
Bližamo se znamenitim poli-
cam, ki potekajo preko sever-
ne stene Kanjavca. Ko vstopi-
mo na polico, previdno zač-
nemo z napredovanjem po 
utrjeni stezi, ki pa je močno 
posuta z gruščem. Potrebna 
je previdnost, saj ponekod 
pod nami zazija 1000-me-
trski prepad. Police so iz-
postavljene, ponekod zava-
rovane, a za napredovanje to 
ni nujno. Ponekod celo mal-
ce prosto poplezamo in pret-
kano dosežemo zgornjo po-
lico, po kateri napredujemo. 
Prečimo tudi nekaj grap, kjer 
je v zgodnjem poletju lahko 
snežišče. No, letos o snegu ni 
bilo ne duha ne sluha. 

Ko smo na koncu polic, nas 
čaka še približno 100-metr-
ski vzpon proti škrbini. Tik 
pred škrbino bomo na desni 

strani zagledali možica, ki 
označuje odcep za Vodni-
kov Vršac. Sledimo možicem 
proti grebenu, ko dosežemo 
škrapljast svet, pa z malce iz-
najdljivosti dosežemo razgle-
den vrh, ki vertikalno prepa-
dno pada proti Zadnjici. Raz-
gled z vrha je fenomenalen: 
od Bovškega Grintovca, Ja-
lovca, Mangarta, Mojstrovk, 
Prisanka, Razorja, Triglava, 

Kanjavca in Poprovca, gre-
ben Lepega Špičja, greben 
Zelnaric … Joj, tako je lepo, 
da bi bilo škoda iti v dolino. 
Zato predlagam, da z vrha 
Vodnikovega oz. Zadnjiške-
ga Vršaca sestopimo do Za-
savske koče na Prehodavcih, 
kjer prenočimo. Jutri je nov 
dan in pred nami obilo mož-
nosti še za kakšen lep vzpon. 
Smo za? Seveda!

No, če pa nismo za to, pa 
po mulatjeri sestopimo na-
zaj v Zadnjico. Naredili smo 
turo za gorske sladokusce, 
vrtoglavim pa obiska te poti 
ne priporočam!

Nadmorska višina: 2194 m
Višinska razlika: 1600 m
Trajanje: skupaj s sestopom 
približno 10 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Vodnikov Vršac (2194 m)

Zračne police
Komar. Ne, ne, repelenta ne potrebujemo. Markirana pot s tremi imeni: 
Kanjavčeve police, Pot Mire Marko Debelak, Skozi Rižo. Kapo dol za žensko 
legendo slovenskega predvojnega alpinizma.

Zagozden balvan na poti Čez Komar / Foto: Jelena Justin

Detajl s Kanjavčevih polic / Foto: Jelena Justin

Vodnikov oz. Zadnjiški Vršac v večernem soncu / Foto: Jelena Justin

Sadje 

Se hitro in lahko prebavi. 
Vsebuje veliko vode in spod-
buja gibanje črevesja. Ener-
gijsko ima velika večina sadja 
hladno energijo, zato je poleti 
primerno uživanje večjih ko-
ličin sadja, ki nam s svojo hla-
dno energijo pomaga v pole-
tni vročini hladiti od sonca in 
vročine pregreto telo. 

Če poslušamo svoje telo, 
nam to samo pove, kaj in 
kdaj je zanj najbolj primer-
no (verjetno tudi vam veliko 
bolj prija več sadja poleti kot 
pa sredi snežene zime). 

Če želimo hladno energi-
jo sadja nevtralizirati, ga lah-
ko popečemo skupaj s cime-
tom ali ingverjem, ki imata 
toplo energijo. 

Sladko sadje, kot so na pri-
mer banana, rozine, datlji, 

smokve, sladka jabolka, slad-
ko grozdje, marelice, češnje 
v telesu povzročajo proizva-
janje vlage, zato se jih v ob-
dobjih, ko smo preveč zaslu-
zeni in nam zastaja voda v te-
lesu, raje izogibajmo. 

Kislo sadje, kot so citru-
si (limone, grenivke, lime-
te, pomaranče, mandarine) 
pa lahko zaradi kislega oku-
sa, ki ustreza jetrom, uživa-
mo, kadar želimo uravnava-
ti energijo jeter. 

Najpomembnejše pravilo 
je, da sadje vedno uživamo le 
na prazen želodec. Po obro-
ku razen ananasa, melone, 
nešpelj ne smemo zaužiti 
nobenega sadja, saj le to pre-
prečuje absorpcijo hrane in 
v želodcu povzroča fermen-
tacijo in moti presnovo. Sad-
je naj torej predstavlja v naši 
prehrani samostojen obrok!

Po obroku lahko v majhnih 
požirkih pijemo edinole to-
plo vodo, ki pospeši prebavo. 

Zelenjava 

Naj predstavlja največji de-
lež v naši prehrani, saj njene 
sestavine delujejo tako, da 
pomagajo razstrupljati naše 
telo, čistijo kri in uravnavajo 
življenjsko energijo či v na-
šem telesu. 

Splošno pravilo je, da zele-
njavo lažje prebavimo, če je 
rahlo kuhana. Mnoge sku-
pine zelenjave imajo na-
mreč izrazito hladno ener-
gijo, ki jo s kuhanjem pre-
tvorimo v bolj nevtralno in 
s tem energijsko ravnoves-
je telesa manj spravljamo iz 
ravnotežja. Za »segrevanje« 
hladne zelenjave pa ji lah-
ko dodamo tudi energijsko 

tople/vroče začimbe, kot so 
česen, bazilika, janež, drob-
njak, ingver. 

Zelenjava sladkega oku-
sa uravnava energijo či v te-
lesu (korenje, sladki krom-
pir). Po okusu grenka ze-
lenjava (redkev, solata, ra-
dič, zelena) pomaga odstra-
njevati vročino in strupe ter 

sušiti vlago v telesu. Temna 
listnata zelenjava je bogata z 
minerali in uravnava energi-
jo krvi, križnice (zelje, cveta-
ča, brokoli, ohrovt) in peko-
ča zelenjava (čebula, por, če-
sen, drobnjak) pomagajo 
uravnavati energijo či.  

Naslednjič pa spet kaj fi-
nega o prehrani ...
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Sobotno dopoldne 
je bilo v Kamniku v zname-
nju tekačev, ki so se podali 
na deveto preizkušnjo Ve-
ronikinega teka. Največja 
letošnja novost je bila spre-
memba glavne trase. Ta je še 
lani potekala v štirih dvoki-
lometrskih krogih po ulicah 
v središču mesta, letos pa so 
jo speljali v en desetkilome-
trski krog.

Nad daljšo – a ravninsko 
in zato manj zahtevno tra-
so kot v prejšnjih letih – se 
je podalo okoli sto šestdeset 
tekačev, najhitreje pa sta jo 
pretekla Klemen Bojanc iz 
Preserij pri Radomljah in 
Kamničanka Tjaša Vrtačič. 
»Odločil sem se, da bom 
rojstni dan preživel aktiv-
no,« je v cilju povedal Bo-
janc, ki je ravno v soboto 
praznoval dopolnjenih 19 
let in bo s časom 34:18 vsaj 

eno leto tudi nosilec rekorda 
nove proge. Tako kot števil-
nim drugim tekmovalcem 
mu je nova trasa bolj ustre-
zala kot prejšnja. Enakega 
mnenja je bila tudi 17-letna 
Tjaša Vrtačič, članica Tri-
atlonskega kluba Trisport 
Kamnik, ki pred tekom o 
zmagi sploh ni razmišljala. 
»Predvsem sem prišla uži-
vat v teku in lepem sončnem 
vremenu,« je dodala v cilju. 
Že pred startom tekačev na 

desetkilometrski razdalji, ki 
je del tekaške serije Gorenj-
ska, moj planet, so mlajši te-
kači v teku na petsto in tisoč 

metrov tekmovali tudi v ob-
činskem prvenstvu v ulič-
nih tekih v treh starostnih 
kategorijah. Popoldne pa so 

kamniški tekaški praznik 
zaključili najmlajši, ko so se 
skupaj s starši podali na cici-
banov tek.

Zmaga za rojstni dan
Deveta izvedba Veronikinega teka v Kamniku je prvič potekala v enem, 
desetkilometrskem krogu.

Na desetkilometrsko traso Veronikinega teka se je letos podalo okoli sto šestdeset tekačev.

Maja Bertoncelj

Kranj – Si predstavljate, da 
bi v enem kosu pretekli sko-
raj šest razdalj maratona, in 
to vse prej kot na ravninski 
progi? To na startu čaka vse, 
ki se konec septembra poda-
jo na Špartatlon v Grčiji, 246 
kilometrov dolgo preizkuš-
njo od Aten do Šparte. Na pot 
se jih je letos podalo 385, kon-
čalo jih je 265. Med njimi so 
bili trije Slovenci, tudi Gore-
njca, dobra tekaška prijate-
lja, 46-letni Stanko Maček iz 
Adergasa, ki živi v Škofji Loki, 
in prav tako 46-letna Špe-
la Šavs iz Preddvora. Slednja 
se je na Špartatlon po progra-
mu pripravljala tri leta, Stan-
ko pa dve. Veliko kilometrov 
sta pretekla skupaj. Obema je 
program pisal Rajko Podgor-
nik. Stanko je Špartatlon kon-
čal v času 32 ur 57 minut in 32 
sekund, Špela pa je do kipa Le-
onidasa pritekla po 34 urah 59 
minutah in 6 sekundah. Oba 
sta imela s seboj spremljeval-
no ekipo: Špela šestčlansko, 
v kateri je bil tudi Podgornik, 
Stanko pa petčlansko. Vsem 
sta hvaležna, tako kot tudi tis-
tim, ki so jima pri tem projek-
tu finančno pomagali.

Špartatlon je zagotovo velik 
izziv. Zakaj sta izbrala tako 
zahtevno preizkušnjo?

Špela: »Špartatlon je poseb-
na tekma, čisto nekaj drugega 
kot druge, ki sem jih že pre-
tekla. Udeleženci so res dob-
ro pripravljeni. Proga je tež-
ka. So sami klanci. Običajno 
je vročina, in kar se tega tiče, 
smo imeli letos boljše pogo-
je, vmes smo imeli tudi dež in 
veter, tako da me je celo zeb-
lo. Želja po nastopu na Špar-
tatlonu je v meni zorela že dlje 
časa. Enostavno sem si rekla, 
da ga hočem preteči. In ko 
nekaj resnično hočeš, se ti to 
lahko uresniči. V moje življe-
nje je prišel še Rajko Podgor-
nik, ki je pravi človek za nas-
vete pri takšnih preizkušnjah. 
Pripravljala sem se tri leta in je 
uspelo. Težje, kot je, bolj me 
vleče. Taka sem.«

Stanko: »Špartatlon je en-
kratno doživetje. Priprave so 
zelo dolge, veliko je odreka-
nja, gre veliko prostega časa, 
a na koncu je enkraten obču-
tek, ko prideš v Šparto pred 
kip Leonidasa. Je pa res tež-
ko. Brez pomoči Rajka ne bi 
šlo. Ima že določene izkušnje 
s tako dolgimi, ekstremnimi 
preizkušnjami. Jaz prej sploh 

nisem vedel, kaj je to ultrama-
raton. Ko mi je Špela poveda-
la, da bo šla na 24-urni tek v 
Beograd, ki je štel za kvalifi-
kacije, sem rekel, da grem še 
jaz. Potem pa ni bilo več vrnit-
ve, treba je bilo iti naprej vse 
do Špartatlona. Drug drugega 
spodbujava.«

Stanko, vi ste pred leti že 
zaključili tekaško kariero, pa 
ste si potem premislili.

»Takrat sem imel vrsto po-
škodb, tako da sem res že re-
kel, da je to moj tekaški pokoj. 
Ko so bile poškodbe pozablje-
ne, sem znova začel teči. Za 
izziv si potem zadaš še kakšno 
daljšo preizkušnjo in Šparta-
tlon je že zgodovinsko gleda-
no zelo zanimiv.«

Koliko sta imela treninga?
Špela: »Trening imava v 

urah, ne v kilometrih. Ima-
va podoben program.« 

Stanko: »Program smo 
sproti nekoliko prilagajali. 
Največ je bilo okrog dvajset 
ur treninga na teden, kar je 
pomenilo tudi po dvesto kilo-
metrov na teden, od ravnine, 
hribov, počasnih in hitrih tre-
ningov. Poskrbeti je bilo tre-
ba, da je bilo telo čim več v gi-
banju. Trenirati po progra-
mu je povsem nekaj drugega 
kot prej, ko sem delal sam.«

Kot sta povedala, sta se za 
Špartatlon pripravljala tri 
oziroma dve leti. Aktivna 
pa sta bila že prej. Kakšna 
je vajina športno-rekreativ-
na pot?

Špela: »Jaz sem od majhne-
ga trenirala smučanje. Vedno 
sem hodila v hribe, tekla. Brez 
športa ne znam živeti. Ko na-
redim trening, sem srečna – 
in potem lahko naredim tudi 
vse drugo. Kot moraš jesti in 
piti, moram jaz še teči.«

Stanko: »V mladosti sem 
bil v stiku z igrami z žogo, 
predvsem nogometom, ki je 
bil v Adergasu zelo priljub-
ljen. Vedno sem bil aktiven. 
Ko sem bil na služenju voja-
škega roka, je bilo najlažje, 
da sem šel teč. Takrat se je 
začelo. Ko sem prišel s služe-
nja vojaškega roka, sem ne-
kaj časa pri Olimpiji na stezi 
treniral atletiko. Počasi mi to 
ni bilo več tako všeč, bolj so 
mi ustrezali teki v naravi, v 
velikih mestih, zato sem se 
osredotočil na daljše preiz-
kušnje. Odtekel sem že ok-
rog 25 maratonov.« 

Špela: »Jaz pretečenih dol-
gih tekov ne štejem več. Za-
čela sem s klasičnimi mara-
toni, a si kmalu rekla, da se 
tega ne grem, ker je na pro-
gi takšna gneča. Na ultra dol-
gih tekih je drugače. Bolj si 
svoboden, ne čutiš, da tek-
muješ ... Bolj mi je všeč.«

Če se vrnemo na Špartatlon: 
kako je bilo na progi?

Stanko: »Bilo je težko. Tja 
do 75. kilometra ni bilo po-
sebnosti, potem pa so se za-
čeli krči, ki so pri meni po-
gosti. Tokrat sem jih začel 
še pravi čas sanirati, tako da 
sem se jih po okrog dvajse-
tih kilometrih rešil. Potem 
so prišle še bolečine, vza-
meš kakšno protibolečinsko 
tableto in tečeš naprej. «

Špela: »Organizacija je 
bila odlična. Vse je pa zelo 
strogo. Stanko je dobil celo 
rumeni karton, za dva pa si 
že izključen. Navijači se na 
primer ne smejo dotakniti 
tekmovalca, prav tako tudi 
ne teči zraven. Vse nadzoru-
jejo sodniki.«

Stanko: »Kolegica iz Špeli-
ne ekipe je navijala, ko me je 
zagledala. Začela je vzklika-
ti: ''Stanko, dajmo!'' in kakih 

deset metrov tekla ob meni 
in sem bil takoj kaznovan.«

Sta zadovoljna s časom?
Stanko: »Vesel sem bil že, 

da sem uspešno prišel na 
cilj. Nisem tipičen ultrama-
ratonec, ki zdrži vse te napo-
re. Obdaja me slabost po ge-
lih, pijačah ... To je res tež-
ka preizkušnja. Če bi se še 
bolje pripravil, bi bil lahko 
še kakšno uro hitrejši. Za 
enkrat je ta čas zelo dober in 
vsakemu tekaču, ki pride v 
cilj v predvidenem času, gre-
do vse čestitke.«

Špela: »Moja situacija je 
bila posebna. V bolnici sem 
imela očeta. Ko sem odhajala 
od doma, me je brat klical in 
rekel, da je z njim slabo, naj 
se pridem poslovit. Najprej 
smo šli na Jesenice, da sem 
ga videla še živega, potem pa 
se nisem mogla odločiti, ali 
naj sploh grem v Grčijo ali 
ne. Bila sem v takšnem šoku, 
da sem se cela tresla. Tega se 
ne da povedati. Drugi so me 
prepričali, naj grem, da sem 
toliko časa trenirala za to in da 
bi tudi ata hotel, da grem. Šla 
sem. Oče je potem umrl. Na 
Špartatlonu nisem premiš-
ljevala o času. Vedela sem, 
da bom prišla na cilj, da je 
moja naloga, da očetu prine-
sem venček, ki ga dobi vsak, 
ki uspešno konča Špartatlon. 
Ta venček je bil potem zra-
ven žare in šel z njim v grob. 

V glavi sem imela samo to, da 
moram dobiti venček za oče-
ta. To me je morilo celo pot. 
Z glavo nisem bila na tekmi, 
kot bi bilo treba. Ko sem prišla 
v cilj, sem bila vesela, po dru-
gi strani pa žalostna. Stanko je 
imel doma tak sprejem, mene 
pa so pričakali s šopkom, po-
tem pa je bila tišina in jok. 
Sploh ne vem, kje sem dobi-
la potrebno energijo, da sem 
v takšnem stanju premaga-
la tako zahtevno preizkušnjo. 
Še sedaj se sprašujem. Po Be-
ogradu ali lani po Madžarski 
je bilo v meni veliko veselja, 
sedaj pa so mešani občutki.«

Stanko: »Jaz pa sem bil na 
cilju zelo čustven, kar mi ni 
ravno podobno. Solze sreče 
so tekle skoraj v potokih.«

Sta še zelo utrujena?
Špela: »Sva. Dva tedna se-

daj ne bova tekla. Potem pa 
spet, kajne Stanko?«

Naslednji cilj?
Špela: »Še bom tekla dol-

ge teke, saj v tem uživam. 
Vmes je veliko vsega, ko pri-
deš v cilj, pa je to veliko zado-
voljstvo. Tek imam res rada. 
Morda pa bom šla še enkrat 
na Špartatlon.«

Stanko: »O ciljih je v tem 
trenutku težko govoriti. Re-
kel sem si, da bodo naslednji 
cilj vse nočne desetke v Slo-
veniji. Ali bodo res ali ne, pa 
bomo videli.« 

Oljčni venec še za dva Gorenjca
Gorenjca Špela Šavs in Stanko Maček sta letos uspešno pretekla Špartatlon. Za oba je bilo to prvič,  
še zahtevnejša preizkušnja pa za Špelo, ki ji je, ko je bila na poti, umrl oče. Tekla je z mislijo nanj.

Špela Šavs je tekla z mislijo na pokojnega očeta. Želela mu 
je prinesti oljčni venec in mu ga tudi je. / Foto: osebni arhiv

Stanko Maček in neizmerna sreča po pretečenih 246 
kilometrih / Foto: osebni arhiv
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Kranj – Natanko leto dni po 
zaključni kriminalistični ak-
ciji, v kateri je policija na Go-
renjskem, v Celju in Ljublja-
ni izvedla 19 hišnih preiskav 
ter zaradi sumov 67 kazni-
vih dejanj trgovine z drogo 
in orožjem kazensko ovadi-
li trinajst oseb, so v petek na 
kranjskem okrožnem sodi-
šču izrekli sodbo še zadnji-
ma obdolžencema, Jeseni-
čanoma Arminu Mujagiću 
in Senadu Budimoviću. Pr-
vemu je sodnica Milena 
Turuk prisodila dve leti in 
deset mesecev zapora, dru-
gemu pa pogojno kazen ene-
ga leta zapora s preizkusno 
dobo treh let. Sodba ni prav-
nomočna, z njo pa sta neza-
dovoljni tako obramba kot 
tožilstvo, ki zato že napove-
dujeta pritožbo. 

Oba obdolženca sta člana 
jeseniškega motorističnega 
kluba Hells Angels MC Ste-
el City, v okviru katerega naj 
bi po sumih kriminalistov 
delovala kriminalna združ-
ba, vendar se v sodni prei-
skavi njihove domneve niso 
potrdile, čeprav so med ob-
toženci pristali še nekate-
ri drugi njegovi člani, ki so 
v glavnem krivdo takoj priz-
nali. Vpletenost v trgovino z 
drogami sta zanikala le Mu-
jagić in Budimović, a sodni-
ca Turukova je na koncu raz-
sodila, da je kranjska tožil-
ka Vesna Primožič obtožbo 

prepričljivo dokazala. Kljub 
temu je prvoobtoženemu 
Mujagiću izrekla milejšo ka-
zen od predlagane, saj je to-
žilka namreč zanj predlagala 
tri leta in štiri mesece zapor-
ne kazni, medtem ko je dru-
goobtoženi Budimović pre-
jel povsem takšno pogojno 
kazen, kot jo je hotela tožilka.

Sodišče tako ne dvomi o 
obtožbah tožilstva, da je Mu-
jagić v letu 2016 večkrat do-
bavil zelo kakovosten kokain 
glavnemu slovenskemu ak-
terju trgovine z drogami De-
janu Periću (po takojšnjem 
priznanju je bil obsojen na tri 
leta zapora), ki je drogo takoj 
prodal naprej. Vsaj štirikrat 
jo je v večjih količinah prodal 
tudi tajnemu policijskemu 

delavcu, ki so ga gorenj-
ski kriminalisti aktivirali po 
tem, ko so jih avstrijski kole-
gi seznanili s svojimi sumi 
glede čezmejnega prekupče-
vanja s kokainom. Vloga Bu-
dimovića je bila v tej zgodbi 
obrobne narave, zato tudi iz-
rek pogojne kazni, sodnica 
pa je pri njeni določitvi upo-
števala tudi kazni drugim ob-
dolžencem v tej zadevi, ki so 
jo večinoma odnesli s pogoj-
nimi obsodbami. 

Obramba se je v končnih 
besedah sklicevala na do-
mnevno nezakonito uvede-
ne prikrite ukrepe, ki so jih 
kriminalisti izvajali med svo-
jo preiskavo, vendar sodnica 
Turukova v njihovo zakoni-
tost ne dvomi. A kot je dejal 

Mujagićev zagovornik Matej 
Sršen, bo prav to razlog za pri-
tožbo. Po njegovem mnenju 
so se namreč nezakonitosti 
pojavile že v predkazenskem 
postopku, najbolj sporna pa 
naj bi bila pravna utemelje-
nost uporabe tajnega delav-
ca in izdaje odredb preisko-
valne sodnice za tajno opazo-
vanje in prisluškovanje. »Me-
nim, da so bile odredbe take, 
da niso zadostile pravnemu 
standardu izdaje odredbe za 
uporabo posebnih ukrepov,« 
je dejal po razglasitvi sodbe.

Iz urada Okrožnega držav-
nega tožilstva v Kranju so 
nam sporočili, da bo po pre-
jemu sodbe pritožbo vloži-
la tudi tožilka, in sicer zara-
di prenizko izrečene kazni.

Zapor za dobavitelja kokaina 
Kranjsko sodišče je Jeseničana Armina Mujagića zaradi vpletenosti v trgovino s kokainom obsodilo na 
slabe tri leta zapora, soobtoženemu Senadu Budimoviću pa je izreklo pogojno zaporno kazen. 

Kranjsko okrožno sodišče je Jeseničana Armina Mujagića (levo) in Senada Budimovića 
(desno) zaradi trgovine z drogo obsodilo natanko leto dni po opravljenih hišnih preiskavah.   

Simon Šubic

Kranj – Potem ko je Dejan Sa-
vić na kranjskem okrožnem 
sodišču letos od države že 
pravnomočno iztožil 46.200 
evrov odškodnine, ker je zara-
di neupravičene obsodbe za 
bombni napad na policijsko 
stavbo v Kranju 15. maja 2009 
v zaporu preživel 613 dni, je 
Stanko Radojević, ki je bil v 
isti zadevi prav tako neupra-
vičeno obsojen zaradi povzro-
čitve splošne nevarnosti, pred 
kratkim z državnim pravo-
branilstvom sklenil izvenso-
dno poravnavo. Država mu 
mora za 684 dni, ki jih je 
prestal v zaporu, plačati skup-
no 36.822 evrov odškodnine 
za nepremoženjsko škodo in 
izgubljen dohodek. Kranjčan 
je sicer državo tožil za plači-
lo odškodnine v višini 72.247 

evrov z zamudnimi obrestmi. 
Sklenitev izvensodne porav-
nave sta za Gorenjski glas po-
trdila tako državno pravobra-
nilstvo kot Radojevićev odve-
tnik Janez Hočevar iz kranj-
ske Odvetniške družbe Hoče-
var - Mokorel. 

Stanko Radojević je bil za-
radi domnevnega bombnega 
napada na zgradbo policijske 
uprave in postaje v Kranju na 
kranjskem okrožnem sodi-
šču marca 2010 obsojen na 
dve leti in pol zapora, soob-
toženi Dejan Savić pa na dve-
letno zaporno kazen. Sodbo 
je višje sodišče z malenko-
stnim znižanjem kazni tudi 
potrdilo. Obramba je nato 
vložila zahtevo za varstvo za-
konitosti, ker sta obtožba in 
kasnejša obsodba temelji-
li na (po njenem) nezakoni-
to pridobljenih dokazih, saj 

je policija v svoji evidenci ne-
zakonito hranila DNK, ki ga 
je od tedaj mladoletnega Sa-
vića pridobila v nekem dru-
gem postopku, v katerem niti 
ni bil pravnomočno obso-
jen. Takšna hramba DNK je 
po sodbi evropskega sodišča 
za človekove pravice pome-
nila kršitev konvencije o člo-
vekovih pravicah, je ves čas 
zatrjevala njuna obramba. Z 
njo se je na koncu strinjalo 
tudi vrhovno sodišče, smisel-
no podobno sodbo pa je izda-
lo še ustavno sodišče. Vrhov-
ni sodniki so zato sodbo raz-
veljavili, obenem iz sodnega 
spisa izločili vse nezakoni-
to pridobljene dokaze, zade-
vo pa vrnili prvostopenjske-
mu sodišču v ponovno od-
ločanje. Do vnovičnega so-
jenja pa sploh ni prišlo, saj 
je kranjsko tožilstvo oktobra 

2015 odstopilo od nadaljnje-
ga pregona.

Mlada Kranjčana sta kas-
neje tožila državo zaradi ne-
upravičenega odvzema pros-
tosti, saj sta med mletjem sod-
nih mlinov že prestala izreče-
ni zaporni kazni. Dejan Savić 
je terjal 164.200 evrov odško-
dnine, maja letos pa je kranj-
sko sodišče njegovemu zah-
tevku delno ugodilo in mu pri-
sodilo odškodnino v znesku 
46.200 evrov z zamudnimi 
obrestmi od 7. januarja 2016. 
A ker je uspel le z manjšim de-
lom zahtevka, je moral državi 
poravnati stroške pravdanja v 
višini 2273 evrov. Sodba je že 
pravnomočna. Kot že rečeno, 
sta Radojević in državno pra-
vobranilstvo tokrat ubrala dru-
gačno pot in se pogodila, pre-
den je odškodninski zahtevek 
začelo obravnavati sodišče. 

Druga odškodnina za krivo obsodbo
Stanku Radojeviću, ki je bil skupaj z Dejanom Savićem neupravičeno obsojen za bombni napad na 
policijsko zgradbo v Kranju, v skladu z izvensodno poravnavo pripada skoraj 37 tisoč evrov odškodnine.
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Simon Šubic

Šenčur – V soboto je v Šen-
čurju potekalo regijsko ga-
silsko tekmovanje za mla-
dino, na katerem je nasto-
pilo 78 ekip v kategorijah pi-
onirk in pionirjev ter mla-
dink in mladincev. Pome-
rile so se v mokri vaji s hi-
drantom, v vaji z vedrovko, 
v štafeti s prenosom vode, v 
razvrščanju in v teoretičnem 
znanju. »Tekmovalci so po-
kazali dobro pripravljenost, 
kar je glede na to, da so se 
tekmovanja udeležile le naj-
boljše ekipe iz posameznih 
gasilskih zvez, pravzaprav 
pričakovano. O tem priča 
tudi dejstvo, da so v nekaj 

primerih odločale zgolj de-
setinke sekunde,« je razlo-
žil Rudolf Sušnik, predse-
dnik Gasilske zveze Kokra, 
ki je v imenu Gasilske zveze 
Gorenjske organizirala re-
gijsko tekmovanje. 

Najboljše tri ekipe v vsa-
ki kategoriji so si v Šenčur-
ju zagotovile sodelovanje na 
državnem tekmovanju pri-
hodnje leto. Pri pionirjih so 
to ekipe iz prostovoljnih ga-
silskih društev Mavčiče, Be-
gunje in Trboje, pri pionir-
kah ekipe Poljan, Mavčič in 
Hrušice, pri mladincih so 
bili najboljši gasilci Mavčič, 
Dobračeve in Žirov, pri mla-
dinkah pa ekipe Podblice, 
Mavčič in Brega ob Savi.

Mladi gasilci pokazali 
dobro pripravljenost

Na regijskem gasilskem tekmovanju v Šenčurju je nastopilo 
78 mladinskih in pionirskih ekip z vse Gorenjske. 
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Tudi zadnjo soboto po-
poldne naj bi se z vnukom 
s terenskim vozilom odpe-
ljal v pregled svojega gozda 
na Lubniku. Ko ju zvečer še 
ni bilo nazaj v Dolenjo vas, 
so ju začeli iskati. Najprej so 
okoli 19.15 v strmem pobo-
čju med drevesi uzrli razbi-
tine avtomobila, več časa pa 
je v popolni temi v strmem 
gozdu vzelo iskanje Slavka 
in njegovega mladoletnega 
vnuka, ki ju je med prevrača-
njem vrglo iz vozila. Oba sta 
zaradi hudih poškodb umr-
la na kraju nesreče. Škofje-
loški gasilci so požarno za-
varovali kraj nesreče in iz-
tekajoče tekočine iz vozila 
posuli z vpojnimi sredstvi, 

tukajšnji gorski reševalci 
pa so pokojnika prenesli do 
ceste in ju predali pogrebni 
službi.

Tragične nesreče pod Lub-
nikom policija ne obravnava 
kot prometno nesrečo, am-
pak kot dogodek, saj se je 
zgodila na poti, ki se ne upo-
rablja za javni cestni pro-
met, je razložil Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj. Le-
tos je v prometnih nesre-
čah na Gorenjskem umrlo 
šest oseb, 57 nesreč pa se je 
končalo s hudimi poškodba-
mi. V enakem obdobju lani 
so gorenjski policisti prav 
tako obravnavali šest nesreč 
s smrtnim izidom in 65 ne-
sreč, ki so imele za posledi-
ce hude poškodbe udeležen-
cev. 

Pod Lubnikom umrla 
dedek in vnuk
31. stran

Kranj – Na območju Kranja so policisti pred dnevi v treh po-
stopkih zasegli prepovedano drogo konopljo. V enem primeru 
so gorenjski policisti za izvajanje izravnalnih ukrepov manjšo 
količino prepovedane konoplje, ki je bila pripravljena za upo-
rabo, zasegli vozniku, v dveh primerih pa so kranjski policisti 
zasegli še manjše število sadik te prepovedane droge. V vseh 
treh primerih policisti vodijo postopke.

Trije zasegi konoplje



Aleš Senožetnik

K
metijski sejem v 
Komendi vsako leto 
pritegne množico 
obiskovalcev. A šte-
vilni ne pridejo le 

zaradi bogate ponudbe raz-
stavljavcev. Vse bolj je sejem 
privlačen tudi zaradi pestre-
ga nabora narodno-zabavnih 
ansamblov, ki se v treh dneh 
zvrstijo na odru pod šoto-
rom. Tudi minuli konec ted-
na, ko so organizatorji v sklo-
pu sejma priredili že deveti 
Veseli oktober v Komendi, ni 
bilo nič drugače.

V petek so obiskoval-
ce razgreli fantje iz skupi-
ne Pop Design ter skupina 
Teqila in članice Kvinteta 
slovenskih deklet. V soboto 
dopoldne so tridnevni žur 
nadaljevali člani Pihalne-
ga orkestra Alples Železni-
ki, Godba Dobrepolje, Har-
monikarski orkester Robija 
Stoparja in Harmonikarski 
orkester Barbara Premo-
govnik Velenje. Zvečer so 
nastopili ansambel Odziv, 
skupina Calypso in Skater. 
Nedeljski glavni gostje pa 
so Veseli Begunjčani. Vse 
tri dni pa so za veselo vzdu-
šje skrbeli še številni drugi 
nastopajoči.

»Letošnji obisk je bil zelo 
dober. Vsak muzikant, ki je 
nastopil na odru, je k temu 
prispeval svoj delež. Med 
najbolj obiskanimi je bil 
petkov večerni program ter 
današnji s skupino Vese-
li Begunjčani,« nam je 
povedal glavni organizator 
zabavnega programa Aljaž 

Oberkrainer, ki v Komen-
di vsako leto zbere udarno 
mešanico najbolj priljublje-
nih glasbenikov.

Na spomladanskem sej-
mu bo na vrsti že deseti 

Veseli oktober v Komen-
di. Ob prvi okrogli obletni-
ci pa organizatorji obljub-
ljajo še bolj pester program. 
»Pripravljamo poseben, 
jubilejni program. Poleg 

številnih slovenskih, bomo 
povabili tudi odličen avstrij-
ski ansambel. A več o tem 
povem v naslednjih mese-
cih,« je skrivnostno zaklju-
čil Aljaž.

ZABAVEN KONEC TEDNA NA 
KOMENDSKEM SEJMU
Sejem v Komendi je tudi letos postregel s pestrim narodno-zabavnim programom, ki je tudi tokrat 
privabil številne zabave željne obiskovalce.

Ana Dušica Ogrizek, pevka Ansambla Vižarji

Tudi med stojnicami je pela harmonika.

Pestra sejemska ponudba je pritegnila številne obiskovalce.

V nedeljo so za zabavo poskrbeli člani skupine Veseli 
Begunjčani.

www.cineplexx.si

SOBOTA, 14 .  OKTOBER

POSLIKAVE OBRAZA S PONI MOTIVI
BALONI „MOJ MALI PONI“

V CINEPLEXXU
OD 12. OKTOBRA
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Grega Flajnik

T
ako smo se konec 
septembra tudi 
glasov bralci 
odpeljali spozna-
vat lepote zaho-

dne Srbije z glavno atrakci-
jo izleta, ki se imenuje vož-
nja z ozkotirno železnico z 
imenom Šarganska osmi-
ca. Pravzaprav smo se pel-
jali po delu ozkotirne žele-
znice, ki je nekoč povezova-
la Beograd s Sarajevom in 

Dubrovnikom. Na tej pro-
gi je tako imenovani vlak 
Ćira zadnjič vozil leta 1974. 
Del proge v obliki osmice od 
Mokre Gore do postaje Šar-
gan Vitasi so ponovno oživi-
li in muzejski vlak spet vozi 
skozi številne tunele. Na 
nekaj več kot 15-kilometrski 
progi se spusti za tristo met-
rov nadmorske višine, pel-
je skozi 22 tunelov in prečka 
več kot pet mostov. Zračne 
linije med prvo in zadnjo pos-
tajo pa je komaj nekaj več kot 
tri kilometre. Progo, speljano 

po zelo slikoviti pokrajini, 
so graditelji dejansko ovili 
okrog dveh gora in z njo zari-
sali obliko številke osem. Na 
progi je več zanimivih postaj. 
Mogoče najbolj znana je pos-
taja Golubovići, ki jo je zna-
ni režiser Emir Kusturica dal 
zgraditi za svoj film Življe-
nje je čudež (Život je čudo). 
Za potrebe filma so povsem 
novo postajo zgradili v rusti-
kalnem stilu in samo za fasa-
do porabili trikrat več denar-
ja, kot če bi gradili klasično. 
Terasa na tej postaji nudi lep 

razgled, zlasti na hrib Meća-
vnik, na katerem je omenje-
ni režiser dal postaviti zani-
mivo vas Drvengrad. Nasle-
dnja postaja je Ludi kamen, 
o katerem legenda govori, da 
sta sa fant in punca ob njem 
zaljubila in čez nekaj let tam 
tudi zaročila. Od takrat je 
kamen dobil to ime, in kdor 
bi se rad zaljubil, mora roko 
položiti na kamen, si to zaže-
leti in seveda plačati nekaj 
dinarjev. Vodnik je razložil, 
da moraš kamen podkupiti – 
to se namreč v Srbiji pogosto 

dogaja. Poleg velikega kam-
na so podjetni lastniki proge 
postavili še manjši kamen, 
na katerega pa stopijo tis-
ti, ki si želijo samo kratko 
avanturo ali skok čez plot. 

Tudi za izpolnitev te želje 
je treba seveda plačati. Vož-
nja, ki je skupaj z vsemi pos-
tajami trajala tri ure, je hit-
ro minila. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

IZLET PO ZAHODNI SRBIJI (1)
Za vse, ki smo se rodili vsaj deset let pred osamosvojitvijo, je obisk krajev nekdanje Jugoslavije posebno 
doživetje. Najbrž tudi zato, ker se z veseljem spominjamo časov, ko smo bili več kot tri desetletja mlajši. 

Sproščen pogovor gostov na postaji Mokra Gora Takole si na postaji Ludi kamen mladi obljubljajo zvestobo. 

Poganjalo, s katerim so se oskrbovalci proge vozili po 
tirnicah.

Proga Šarganske osmice je speljana po slikovitih gričih 
zahodne Srbije.
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Aforizem

Če si vedno nasmejan, izpadeš precej smešno, ko si resen.

Barve

Ob zadostni količini rdečega vina se tudi črna prihodnost 
zdi rožnata.

Cilji

Vrstniki so sanjali, da bi postali doktorji, odvetniki in 
direktorji,
jaz pa sem hotel biti srečen in zadovoljen. Vedno sem 
izbiral težje poti.

Danes

Če bi včeraj lahko videl jutri, danes ne bi bil zanimiv.

Iluzija

Čeprav nisem čarovnik, včasih živim v iluziji.

Ključ

V tebi se skriva ključ, ki odklepa debele rešetke zapora, 
kamor te zaklepajo skrbi.

Espantajo

Misli, včasih težke, včasih pa čisto preproste. Razmišlja-
nje, ki nas popelje v drugačne svetove. Iz misli nastanejo 
besede, iz besed nastajajo pesmi, aforizmi in še mnogo 
drugega. Hvala Espantajo za lepe misli in resnice. Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

PESMI MLADIH

Mateja Rant

N
a dobrodelnem 
Čopkovem 
teku so se tudi 
letos zbrali 
učenci OŠ Ore-

hek, to je okrog petsto otrok, 
ki so se jim kot vedno prid-
ružili še otroci iz tamkajš-
njega vrtca, pa tudi številni 
starši, dedki, babice, prijate-
lji, znanci, učitelji in ostali 
delavci šole. Skupaj so tekli 
za otroke s posebnimi potre-
bami. »Ti učenci so vključe-
ni v redne šole že vrsto let, 
pri nas pa jim je prav veveri-
ček Čopko pomagal do tega, 
da lahko delajo in se učijo s 
svojimi vrstniki že štiriin-
dvajseto leto,« so pojasnili v 
OŠ Orehek.

Po oceni ravnateljice Ivke 
Sodnik se letos lahko pohva-
lijo z rekordno udeležbo 
na Čopkovem teku, saj se 
je poleg učencev in vrtčev-
skih otrok teka udeležilo tudi 
ogromno staršev in drugih 
sorodnikov. Med drugim so 

tako oblikovali tudi žensko 
in moško tekaško ekipo. Tek 
sicer nima izrazito tekmo-
valnega značaja, je poudari-
la Ivka Sodnik, bolj pomem-
ben je dober namen. Izku-
piček od startnine, ki je zna-
šala simboličnih pet evrov, 
so namreč v celoti namenili 
za Veveričkov šolski sklad in 
Sončkov sklad v vrtcu. Skupaj 
so zbrali okrog 1300 evrov, 
je pojasnila Ivka Sodnik. »S 
tem denarjem potem v prvi 
vrsti financiramo tabore in 

dneve dejavnosti, saj nam je 
pomembno, da se jih udele-
žijo prav vsi otroci. S pomočjo 
socialne delavke na zelo dis-
kreten način poiščemo otro-
ke, ki si tega ne bi mogli pri-
voščiti in bi torej ostali doma. 
Ravno tisti, ki najbolj pot-
rebujejo pomoč, se namreč 
nočejo izpostavljati.«

V okviru Čopkovega teka 
so pripravili tudi pester spre-
mljevalni program, v okviru 
katerega so med drugim letos 
gostili Matica Tičarja, fanta z 

downovim sindromom, ki se 
je povsem sam naučil igra-
ti harmoniko. Za otroke so 
razen tega pripravili različne 
športne igre, da so lažje poča-
kali na tekmovanje. Ob tem se 
je ravnateljica posebej zahva-
lila še Janezu Drakslerju, ki 
jim vsako leto izkaže gostol-
jubje na svojem posestvu, da 
sploh lahko izpeljejo tako veli-
ko prireditev. Pri organizaci-
ji so jim v veliko pomoč tudi 
gasilci z Brega, je še dodala 
Ivka Sodnik.

REKORDNI ČOPKOV TEK
V Osnovni šoli Orehek Kranj so preteklo sredo pripravili 12. humanitarni Čopkov tek in tako simbolično 
pomagali učencem s posebnimi potrebami.

Dobrodelnega Čopkovega teka se je letos udeležilo rekordno število tekmovalcev. 
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Samo Lesjak

T
radicionalna pri-
reditev Pevci nam 
pojejo, godci pa 
godejo je pregle-
dna predstavitev 

poustvarjalnosti pevskih in 
godčevskih skupin, ki poteka 
pod okriljem Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnos-
ti, gostiteljstvo pa je prevze-
la Območna izpostava Kranj. 
Tokrat so na Visokem občin-
stvo s svojimi nastopi nav-
dušili KD Dobrava Naklo, 
FS Podkuca (mlade pevke in 
pevci ljudskih pesmi, godca 
otroške FS ter Primož Gni-
dovec), KD Folklora Cerklje 

(Pevska skupina Klasje), KD 
Sava Kranj (Folklorna sku-
pina Sava, Pevska skupina 
Dečve), AFS Ozara Kranj 

(Mladi godci, Alpski godčev-
ski sestav, pevska skupina 
Bodeče Neže, Kranjski fur-
mani), KD FS Iskraemeco 

Kranj (vokalna skupina), 
Pevska skupina Pol šnopsa 
Podblica z okolico in godčev-
ski sestav Folklornega druš-
tva Šenčur.

V pestrem sporedu, ki ga 
je povezoval Peter Šalamon, 
strokovno pa spremljala 
Urša Šivic, ki bo izbrala ude-
ležence regijskega srečan-
ja, se je vsaka skupina pred-
stavila s po dvema pesmima 
– na ta način vsi nastopajo-
či ohranjajo pevsko in god-
čevsko ljudsko izročilo prej-
šnjih generacij. Za uspešne 
ter s kulturnega vidika izje-
mno pomembne nastope se 
je vsem zahvalil tudi pred-
stavnik organizatorja JSKD 
OI Kranj Aldo Komar.

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

Mladi godci AFS Ozara Kranj so navdušili z igranjem na 
tradicionalne inštrumente. / Foto: Gorazd Kavčič

Dol s Planine: Godčevska skupina FD Šenčur / Foto: Gorazd Kavčič

Pevski skupini Dečve se naslednje leto obeta jubilej, 
dvajsetletnica nastopanja. / Foto: Gorazd Kavčič

Samo Lesjak

P
rojekt PASI (Perfor-
ming Art for Social 
Inclusion – Odrske 
umetnosti za soci-
alno vključevanje) 

je predstavil Domen Rako-
vec, predstavnik društva Pro-
Soc, ki je med drugim pobu-
dnik ter organizator festivala 
Integra, ki je že dvakrat pote-
kal v Kranju. Mednarodni 
projekt je namenjen mladin-
skim delavcem, ki se pri svo-
jem delu srečujejo s social-
no izpostavljenimi oz. izklju-
čenimi, marginalnimi sku-
pinami mladih. Rdeča nit 
metode projekta je ustvarjal-
nost, ki izhaja iz posamezni-
kovih obstoječih možnosti in 
zmogljivosti, samoraziskova-
nja individuuma in njegovih 
dimenzij in se izvaja v sklopu 

širšega socialno-kulturne-
ga dela. Udeleženci so med 
usposabljanjem pridobili teo-
retično osnovo in široko pale-
to praktičnih znanj, ki teme-
ljijo na ustvarjalnem gibu, 
drami in umetnostni terapi-
ji. Osvojene metode, znanje 

in veščine bodo lahko upora-
bili pri ponovni integraciji in 
opolnomočenju ranljivih sku-
pin mladih. Umetnost v soci-
alno kulturnem kontekstu je 
način, kako izraziti svojo kul-
turo v najlepši luči. Vsaka 
dejavnost, ki omogoča odklop 

iz stresnega okolja in ki teme-
lji na sprostitvi preko izraža-
nja jaza in telesa ter spošto-
vanju drugega, človeku povr-
ne moči in zaupanje vase ter 
v okolico, obenem pa je tudi 
temelj vključevanja v družbe-
no okolje, je sklenil Rakovec.

ODER – VRATA V DRUŽBO
V Kranjski Gori se je septembra enaindvajset oseb iz sedmih evropskih držav udeležilo enotedenskega 
projekta PASI, namenjenega mladim, ki skozi odrsko umetnost pomagajo družbeno ranljivim skupinam 
pri vključevanju v družbo.

Javno predstavitev v Kranjski Gori, t. i. flash mob, si je v živo preko Facebooka ogledalo več 
kot osem tisoč ljudi. / Foto: arhiv projekta

Samo Lesjak

V 
sredo, 11. okto-
bra, bo ob 19.30 
v Kristalni dvo-
rani Sokolske-
ga doma v Škof-

ji Loki uvodni koncert letoš-
nje sezone Kristalnega abo-
nmaja, nastopil bo Marko 
Čepak 4tet. Džezovski kita-
rist Marko Čepak - Maki bo 
predstavil svoj avtorski pro-
jekt Makia Planet. Kvartet, 
ki ga sestavljajo še Simone 
Serafini (kontrabas), Giulio 
Scaramella (klavir) in Aljo-
ša Jerič (bobni), sodobno 
pristopa k izvedbi komplek-
snih glasbenih kompozicij. 
Po zgledu svojih vzornikov, 
kot so Gilad Hekselman, 

Mike Moreno, Mark Tur-
ner Aaron Parks in dru-
gi, Čepak sledi svojemu cil-
ju, to je ustvarjati in igrati 
izvirno glasbo, ki je zanimi-
va za glasbenike, ki jo igra-
jo, kot tudi prijetna za pos-
lušalčevo uho. Skladbe pro-
grama so, poleg dveh avtor-
skih skladb Aljoše Jeriča, vse 
izvirne Čepakove kompo-
zicije, večinoma komponi-
rane v neparnih ritmih, kar 
skladbam daje značilni bal-
kanski pridih, odigrane pa 
so v sodobnem odprtem dže-
zovskem stilu z improvizira-
nimi medigrami. Repertoar 
ponuja moderne džezovske 
balade, pa tudi močno ritmi-
zirane skladbe, ki pa vselej 
dopuščajo dovolj odprtosti 
in svobode.

DŽEZOVSKI ZAČETEK 
KRISTALNEGA ABONMAJA

Marko Čepak - Maki / Foto: arhiv glasbenika (Jože Požrl)

Kranj – V petek, 13. oktobra, bo ob 20. uri v Beer Pubu kon-
cert zasedbe Made in Yugoslavia, ki bo s starim dobrim 
yu-pop rokom poskrbela za vse glasbene nostalgike.

Made in Yugoslavia v Beer Pubu

Made in Yugoslavia / Foto: arhiv GG (Primož Pičulin)

Kranj – V petek, 13. oktobra, bo od 21. ure v rok lokalu 
Down Town potekal glasbeni tematski večer: Rocktober-
fest. Za glasbo bo skrbel DJ Keptn.

Rocktoberfest v Down Townu

Cerklje – V soboto, 14. oktobra, bo ob 10. uri v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika večna pravljica Sneguljčica v 
operni izvedbi Eve Černe in Klemena Torkarja, najmlajše 
pa bo obiskal tudi čarodej Jole Cole.

Sneguljčica in čarodej v Cerkljah
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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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Alenka Brun

A
ndreja je doma 
iz Škofje Loke, 
rojena Gerbec, 
Marko iz Vir-
maš, kjer danes 

zakonca Volčjak tudi živi-
ta. V hišo sta se preselila 
leta 1982. Letos je dan nju-
ne poroke »padel« na nedel-
jo, tako da sta se odločila, da 
bosta svojo rubinasto poro-
ko, kakor jo tudi imenuje-
jo, praznovala dejansko na 
dan, ko sta se poročila. Pred 
štiridesetimi leti je bila to 
sobota, 8. oktobra; pisalo pa 
se je leto 1977.

V zakonu sta se Volčjako-
vima rodila hči Tina in sin 
Polde, ki pravita, da sta star-
ša opravila svoje delo odlič-
no, saj sta ju vzgojila v dobra, 
delovna in poštena človeka. 
Za kar sta jima zelo hvalež-
na. Oba imata že svoji druži-
ni, tako da imata slavljenca 
tudi že tri vnuke: Emo, Roka 
in Nino. Druženje z njimi 
jima je v prav posebno vese-
lje. Marko rad preživlja čas 
še na vikendu na Bukovem 
vrhu, medtem ko Andreja 
uživa v vrtnarjenju.

Okroglo obletnico poro-
ke sta Volčjakova proslavila 
v ožjem družinskem krogu, 
ob kosilu na kmetiji odpr-
tih vrat Andrejon v Goren-
ji Žetini. Povabilu se je odz-
vala tudi Andrejina poročna 
priča Tone Perne s soprogo 
Bogdano. Volčjakovima so 

na zabavi pripravili manj-
še presenečenje, saj so mizo 
okrasili kot poročno, poskr-
beli pa so tudi za zvok har-
monike. V dar sta dobila tor-
to, za katero so poskrbeli 
domači, in pa darilni bon, da 
se bosta lahko odpravila na 
kakšen krajši oddih. Večje 

– če ne največje preseneče-
nje – pa ju pravzaprav čaka 
danes, ko bosta odprla časo-
pis, saj so domači poskrbe-
li tudi za današnjo objavo, 
ki bo ostala zabeležen in v 
besedo ujet prijeten spomin 
na njuno štirideseto obletni-
co poroke.

POROČENA OKROGLIH 
ŠTIRIDESET LET
Prvič sta se videla pri petih letih, ko sta bila s starši na izletu na Vršiču, naslednjič šele po šestnajstih 
letih. V nedeljo pa sta Andreja in Marko Volčjak iz Virmaš pri Škofji Loki praznovala štirideset let, odkar 
sta rekla usodni da.

Andreja in Marko Volčjak v družbi prič: Toneta Perneta in že 
pokojnega Janeza Hafnerja / Foto: osebni arhiv

Andreja Volčjak, Tina Volčjak, Ema Triler, Rok Volčjak, Nina Volčjak, Marko Volčjak  
in Polde Volčjak / Foto: osebni arhiv

V soboto, 30. septembra 2017, sta se v Preddvoru poročila 
Gregor Novak in Tjaša Markič, na Jesenicah Aleš Drobič 
in Saša Lavrič, na Bledu Matej Rozman in Nina Boljtar ter 
Miha Trkov in Katarina Trkov, v Dvorski vasi pa Tomaž 
Hočevar in Marjeta Premrov.

Mladoporočenci

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 44 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 12 deklic in 16 dečkov. 
Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2060 gramov, najtežji 
deklici pa je tehtnica ob rojstvu pokazala 4380 gramov. 
Na Jesenicah se je rodilo 6 deklic in 10 dečkov. Najtežja 
in najlažja sta bili deklici – prvi je tehtnica pokazala 4020, 
drugi pa 2730 gramov.

Novorojenčki

Danes si bomo natančneje 
ogledali karto Bolezen. Tako 
kot karte Smrt, Nesreča in 
Sovražnik je karta Bolezen 
ravno tako negativno obar-
vana. V prvem hipu vsak ob 
tej karti najprej pomisli na 
fizično bolezen, na nekaj 
strašnega in nerešljivega. 
Na sliki karte je v ospredju 
oseba, ni razločno ali je žen-
skega ali moškega spola, 
ki leži v postelji. Pokrita je 
do ramen in telo se ne vidi. 
Odeja in vzglavnik sta v beli 
barvi. Bela barva, kot vemo, 
ščiti pred negativnimi vplivi 
in deluje pomirjajoče prav 
tako zavese, ki so zelene 
barve in skupaj ustvarjajo 
umirjen prostor. Na steni 
se vidi le del slike in ne cel 
okvir. Okno je zatemnjeno z 
ruleto in se ne vidi ven. Del 
stene je črne barve, ki prav 
tako deluje kot zaščita pred 
vsem slabim. Na omarici 
so stekleničke z zdravili in 
kozarec. Skratka, pri tej karti 
se ne smemo takoj odločiti, 
da gre za fizično bolezen. 
Lahko je utrujenost, ki jo je 
treba preležati. Ali se nekdo 
samo pretvarja, da je bolan, 

saj ne vemo, kaj je res v ste-
kleničkah. Je stanje nemoči, 
ko potrebujemo nekoga, da 
nam stoji ob strani in nas na 
neki način neguje, dokler ne 
okrevamo. Zaradi splošne 
nemoči oseba ni sposobna 
za odločitve in spremem-
be. Je čas, ko namesto da bi 
se težave reševale in bi se s 
tem veliko naredilo, se raje 
težave pospravijo pod pre-
progo oziroma pod posteljo, 
nekam, kjer se ne vidijo. Gre 
za beg pred realnostjo, kar 
je včasih pač potrebno. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Usoda«
Že ste mi odgovorili in zopet 
se obračam k vam po pomoč. 
Zanima me zdravstveno sta-
nje sina. 
Spregledala sem vašo pošto, 
nisem pa pozabila na vas. 
Upam, da se je v tem času 
stanje obrnilo na bolje. Gle-
de sina mislim. Edina rešitev 
zanj je strokovna pomoč, saj 
drugače se mu ne da poma-
gati. Njegova duša je ranjena 
in prizadeta in nikakor si ne 
more pomagati sam, tudi 
vaša ljubezen in vsa strpnost 
sta žal premalo. Vztrajati 
morate pri tem, da se začne 
zdraviti v temu namenjeni 
ustanovi. Zavetišče ni zanj, 
da mu pomagate doma pa je 
premalo oziroma ni dovolj. 
V resnici je čudovit človek, 
žal pa mu je pot, ki si jo je 
izbral, prinesla same padce 
in težave. Seveda je zaradi 

vsega tega postal apatičen 
in mu nobena stvar čisto nič 
ne pomeni in ni sposoben 
razmišljati drugače. Pogovo-
rite se sami z njegovim ose-
bnim zdravnikom in se odlo-
čite za pot naprej, da se mu 
pomaga. Hči bo spoznala 
dobrega fanta in ustvarila si 
bo družino. Starejša hči ima 
naporno obdobje, a lahko se 
zgodi, da si bo zaželela imeti 
še enega otroka. Odnos s pri-
jateljem je odvisen od razpo-
loženja, včasih se vam zdi, da 
bi moralo biti drugače, spet 
drugič pa ste zadovoljni. Vse-
kakor ste na pragu dobrih 
sprememb. Želim vam vse 
dobro.

»Primorka 2017«
Zanima me odnos med  mano 
in hčerama ter med mano in 
atom. Ali bo ostal enak? Kako 
kaže atu pri stanovanju?

Kot vidim, se lepo razumete, 
gradite odnos, kar se seveda 
pozna povsod. Tudi v priho-
dnosti bo tako. Z očetom se 
bosta še naprej dobro razu-
mela. Pri stanovanju vidim 
kar nekaj težav, a na koncu se 
dobro reši za očeta in stano-
vanje bo njegovo. Pri zdravju 
pri nikomer ne vidim ničesar 
posebnega, edino, kar vidim, 
so stresne situacije, ki pa slej 
ko prej minejo in se vse pos-
tavi nazaj na svoje mesto. 
Lepo vas pozdravljam.

»Metulj«  
Vašo rubriko z veseljem prebi-
ram. Pri odgovorih ste izčrpni 
in polni optimističnih nasve-
tov. Moje vprašanje se nanaša 
na moje odnose z najbližjimi. 
Žalostna je resnica, da od lju-
di, ki jih imamo najraje, naj-
več pričakujemo, a pogosto 
je rezultat ravno nasproten. 

Ravno od teh istih ljudi dobi-
mo nazaj najmanj. Zakaj je 
tako, ne vem, ampak svet se 
vrti v čudno smer, in če – ter 
kadar – se tudi sami ne vrti-
mo v isti smeri, nastane teža-
va. Ko težavo enkrat prepoz-
namo, jo je težko sprejeti, še 
težje pa ji pobegniti. In zato 
se temu reče, da stojimo na 
istem mestu. In to se je zgo-
dilo vam. Zavedate se, da je 
prišel čas, ko morate stopiti 
korak naprej, a tega enostav-
no ne zmorete narediti. A to 
ne pomeni, da tega enkrat v 
prihodnosti ne boste stori-
li. Saj boste! Pozabili ste se 
imeti radi, ko pridete nazaj 
do pravih čustev, ne bo več 
poti nazaj. Samo vi ste tis-
ti, ki ste sami sebi najbolj 
pomembni in vaše življenje 
je samo vaše. Začeli ga boste 
živeti prej, kot si to sploh lah-
ko mislite. Srečno.
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_10. 10. 2017

Organizator: NAGP d.o.o.

Kranj, 28. 10. 2017
ŠPORTNA DVORANA 

ZLATO POLJE

V KRANJ PRIHAJA MUZIKAL

Reši križanko, in morda 

brezplačni vstopnici
prejmeš prav ti.

Nagrade: 
1. nagrada: dve vstopnici za muzikal Moje pesmi, moje sanje
2. nagrada: dve vstopnici za muzikal Moje pesmi, moje sanje
3. nagrada: knjižna nagrada Gorenjskega glasa

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

TOREK_10. 10. 2017

Avstralska raperka Iggy Azalea (27) se 
je znašla na sodišču zaradi neplačanih 
računov v višini tristo tisoč dolarjev. 
Poravnavo, vključeno s sodnimi stroški, 
zahteva podjetje American Express. Pev-
ka podjetju ni plačevala več kot dve leti in 

tako za kar petkrat prekoračila svoj limit. Sicer pa je Aza-
lea svoj prvi album The New Classic, na katerem je bilo 
kar nekaj uspešnic, izdala leta 2014. Čakamo njen drugi 
album, ki bi moral iziti že poleti.

Iggy Azalea ne plačuje računov

Enaindvajsetletnica, ki ni želela biti ime-
novana, trdi, da jo je posili teksaški raper 
Nelly (42), s katerim naj bi se spoznala 
v nočnem klubu v Washingtonu. Njegov 
odvetnik pravi, da bo dokazal, da je to laž. 
Na nedolžnost se sklicuje tudi raper, ki 

pravi, da je nad obtožbami šokiran. Nelly je bil aretiran 
in obtožen posilstva druge stopnje, vendar je bil kmalu, 
proti plačilu varščine, izpuščen na prostost. Trenutno je 
na turneji skupaj s pop dvojcem Florida Georgia Line.

Črni oblaki obtožbe nad Nellyjem

Zvezdnik filmske serije Ameriška pita 
Jason Biggs (39) in Jenny Mollen (39) sta 
postala drugič starša. Tudi tokrat sta se 
razveselila sinčka, ki sta ga poimenovala 
Lazlo. Ta se je pridružil triletnemu bratcu 
Sidu. »Mama, očka in starejši bratec so 

super,« je potrdil njihov predstavnik, igralec pa je s svo-
jimi oboževalci na Instagramu že delil prvo fotografijo s 
svojim drugorojencem.

Še en sin za Jasona in Jenny

Enega izmed najvplivnejših mož Hol-
lywooda, slavnega producenta Harvey-
ja Weinsteina, časopis New York Times 
obtožuje več desetletij trajajočega spol-
nega nadlegovanja mladih igralk. Večina 
igralk molči, spregovorila pa je Ashley 

Judd, ki pravi, da ji je Weinstein, za neprimerne protiu-
sluge, ponujal pomoč pri igralski karieri. Odvetniki so 
obtožbe zanikali, Harvey pa je svoje neprimerno vedenje 
priznal in se zanj javno pokesal.

Filmski producent nadlegoval igralke

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
a Krtovmo, kot 
pravijo doma-
čini prostoru, 
kjer Rokovna-
či piknik orga-

nizirajo, se je v nedeljo ogla-
silo ogromno obiskovalcev. 
Prišli so iz različnih krajev 
Slovenije, ne samo Gorenj-
ske. Verjetno je k temu pre-
cej prispevala tudi sončna in 
suha jesenska nedelja.

Predsednik besniške-
ga društva Rokovnači Miro 
Kemprle nam je razložil, 
da so za obiskovalce spet 
pripravili lepo število sto-
jnic z bogato ponudbo 

različnih domačih jedi, 
izdelkov, pijač ter okusne 
hrane. »Kakšnih 47.« Kot 
vedno so se za obe nedelji 
s kostanjem dobro založi-
li: nekaj sto kilogramov. Po 
pečenem kostanju je diša-
lo na več koncih. Pokusi-
li ste lahko tudi znameni-
to domačo gobovo pašteto 
ali pa si privoščili »kajlo« 
kruha z zaseko. Rokovnaški 
bograč in golaž sta med obi-
skovalci imela svoje privr-
žence, že opoldne pa je bila 
precejšnja vrsta pri stojnici 
Pr’ krompirjevmu medved, 
kjer so ponujali pečenice, 
pražen krompir in zelje. Ni 
manjkalo domačega peciva, 
pit in drugih sladic – tudi 

kostanjevih. Bogata je bila 
ponudba sira in mlečnih 
izdelkov. Oglasil se je graj-
ski pisar, iz Dolenjske roko-
delca Jože Belaj in Franc 
Jaklič. Tatjana Švab se je 
predstavila s svojimi plete-
nimi izdelki, Ana Bučar pa 
z unikatnim lesenim naki-
tom iz hruškovega lesa. Pri-
haja sicer z Golnika, a sedaj 
živi v Škofji Loki. Podobno 
kot Tatjana, ki se je ravno 
tako omožila v Loko, je pa 
Kranjčanka. Pletilke v nje-
nih rokah niso obstale za 
sekundo. Pravi, da »štrika« 
že petdeset let.

Seveda je bil na pikniku 
plačilno sredstvo dim: vre-
dnost enega je bila dvajset 

centov. Tako je bila v samo 
dogajanje vpeta tudi rokov-
njaška banka. Predvsem 
prisotne moške pa je tradi-
cionalno zanimal še obisk 
Dimežove vukne, posebne-
ga rokovnjaškega »lokala«.

Na pikniku smo sliša-
li tudi angleščino. Charlot-
te Allard in Carl Mungai sta 
se za konec tedna ustavila 
pri prijateljih v Besnici. Par 
iz mesta Bath v Angliji se je 
odločil, da bo letošnji dopust 
potoval z avtom po Evropi, 
sedaj sta že na poti proti Avs-
triji in Nemčiji. Navdušenja 
nad piknikom nista skrivala, 
gostitelji pa so poskrbeli, da 
so bile njune brbončice nep-
restano zaposlene.

KOSTANJEV PIKNIK
Rekreativno društvo Rokovnači iz Zgornje Besnice je v nedeljo že enaindvajsetič organiziralo 
tradicionalno kostanjevo zabavo Kostanov piknik. Vabijo pa vas, da jih obiščete še naslednjo nedeljo  
od 11. ure dalje, ko bodo piknik ponovili. Upajo tudi, da jim bo šla narava z vremenom na roke.

Ivan Berce (levo) in in Miro Kemprle (s klobukom) v družbi 
Charlotte Allard in Carla Mungaia

Za varnost na cesti in parkiranje so skrbeli Žirovci: Marjan 
Dolenec, Robert Ferlan in še Pavle ter Franci Dolenec.

Tokrat smo za stojnico srečali tudi zakonca Markuta, Janeza 
in Jano iz Čadovelj.

Jaka Bešter in »kajle« kruha, namazane z okusno gobovo 
pašteto, ob kateri bi se še angelčkom smejalo ...

Marjan Eržen in Vili Janc sta skrbela za stolitrski kotel 
posebnega rokovnaškega bograča.

Matej Udir, Tone Jelenc in Janez Bešter so na eni od 
gostinskih »postaj« skrbeli za kostanj.

V soboto smo dobili še miss universe Slovenje. 
Najlepša domačega univerzuma je postala 22-letna 
Ptujčanka Emina Ekić, prva spremljevalka ravno tako 
22-letna Ariela Mandelc iz Bistrice pri Tržiču in druga 
spremljevalka 19-letna Celjanka Venessa Preložnik. 
Svetovni izbor za miss universe 2017 pa bo 26. 
novembra v znamenitem Las Vegasu. / Foto: arhiv organizatorja
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z zdrobovimi žličniki, seseklja-
ni zrezki, pražen krompir, jabolčni hren, motovilec, orehovi 
polžki; večerja: okisana govedina, toast, melona
Ponedeljek – kosilo: gobova juha s krompirjem, palačinke z 
marelično marmelado, jabolčni kompot; večerja: hrenovke z 
gorčico, endivija s paradižnikom in sirom v solati, francoska 
štruca
Torek – kosilo: korenčkova juha z gobami, špageti z bolonj-
sko omako, zelena solata, pretlačena skuta z banano; večerja: 
krompirjev pire s špinačo, mleko
Sreda – kosilo: telečja obara, krompirjeva polenta, endivija s 
paradižnikom v solati; večerja: na slanini dušena blitva z jajci 
na oko, čebulni kruh
Četrtek – kosilo: ješprenj z zelenjavo, naravni zrezki, ocvrt 
krompir, zeljna solata s fižolom; večerja: skutni štruklji, kom-
pot iz kutin
Petek – kosilo: špinačna juha, skuše po tržaško, blitva s krom-
pirjem po dalmatinsko, melona; večerja: zdrobov praženec, 
višnjev kompot
Sobota – kosilo: pečena svinjska rebra s sladkim zeljem, teste-
ne krpice z maslenimi drobtinicami, jabolčni zavitek; večerja: 
paprika z jajci, polnozrnat kruh, grozdje

Sesekljani zrezki

Potrebujemo: 1,5 kg svinjine, 2 žemlji ali 2 kosa kruha, svež 
peteršilj, 1 strok česna, majaron, sol, poper, 2 jajci mleko; 10 
dag moke, še 2 jajci, 2 žlici olja, 15 dag drobtin, olje za cvrtje.
Svinjino, namočeni in v mleku ožeti žemlji zmeljemo, dodamo 
sesekljan peteršilj, strt česen, majaron, sol, poper, jajci in vse 
to dobro pregnetemo. Iz zmesi napravimo hlebčke, jih pova-
ljamo v moki, nato v raztepenem jajcu, zmešanem z žlicama 
olja, ter v drobtinah in jih ocvremo.

Orehovi polžki

Potrebujemo: 25 dag moke, 1 jajce, 10 dag masla, 2 žlici slad-
korja, 1 vanilijev sladkor, malo soli.
Nadev: 1 rumenjak, 12 dag narezanih orehov, malo limoni-
ne lupinice, sladkorja po okusu, sneg iz 1 beljaka, sladkor za 
posip.
Napravimo testo iz moke, jajca, masla, sladkorja, vanilijevega 
sladkorja in ščepca soli. Medtem ko testo počiva na hladnem, 
pripravimo nadev: penasto umešamo rumenjak, mu dodamo 
orehe, sesekljano limonino lupinico, sladkor in sneg iz belja-
ka. Testo razvaljamo v podolgovato obliko, ga namažemo z 
nadevom, zvijemo, zrežemo na rezine, jih položimo na pekač 
s papirjem za peko in spečemo v srednje vroči pečici. Pečene 
polžke posujemo s sladkorno moko.

Mojca Logar

Peti oktober je mednarodni 
dan učiteljev. Umeščen je tudi 
v Unescov seznam pomemb-
nih datumov. Nekatere šole 
imajo prost dan, drugod or-
ganizirajo izobraževanje, pri 
nas smo izvedli mednarodni 
festival, posvečen učiteljem. 
174 učiteljev iz desetih držav je 
predstavilo svoje primere dobre 
prakse. Prišli so iz vse Slove-
nije, iz osnovnih in srednjih 
šol. Več misli se je oblikovalo 
ob koncu – upajmo si več in 
drugače. Bodimo avtonomni 
in prepričani v svoje početje, 
ohranimo strast do svoje stroke 
– predmeta, ki ga poučujemo, 
in srčnost do otrok. Šola naj bo 
varen prostor za tujce, prišle-
ke, tiste, ki nimajo toliko ma-
terialnega, za tiste, ki komaj 
zmorejo snov, in tiste, ki želijo 
in zahtevajo več znanja. Vse 
to naj bi koordiniral učitelj. 
Prav to in še več. Mlajši kole-
gi so bolj ambiciozni in željni 
novih dosežkov, dokazovanj, 
tekmovanj. Starejša učiteljica 
pa pravi, z leti sem vedno bolj 
dovzetna za ranljive skupine 
otrok, priseljence, tiste, ki ne 
zmorejo. Vprašam jo, prine-
sejo to leta, izkušnje in mod-
rost? Morda ali pa preprosto 
srčnost. Z leti in izkušnjami je 
človek tudi sam doživel spreje-
tost tam, kjer je ni pričakoval, 
razumevanje, ko ga nihče ni 
zmogel, naklonjenost, ko so 
mu vsi drugi kazali hrbet, in to 
lahko vrača. Otroci so vendar 
otroci, mladostniki in najstni-
ki želijo biti razumljeni, sliša-
ni, dogaja se jim veliko, česar 
ne znajo razložiti, in hvaležni 
so, če jim posvetimo čas. Lah-
ko so bogati ali revni, bolj ali 
manj sposobni. Šola je prostor, 

kjer lahko dobijo priložnost, da 
se izkažejo, ugotovijo, v čem so 
dobri, kaj je njihova prednost 
in kaj bi lahko izboljšali. V 
nekaterih predvidevanjih pok-
licev prihodnosti pravijo, da 
srednješolskega učitelja ne bo 
več, to bo opravil računalnik. 
Predvideli so tudi, da knjig ne 
bo več, in zvezkov, da bo vse to 
elektronsko. Kredo in tablo so 
ponekod nadomestile elektron-
ske naprave in peresa. Tako 
kot so jih pospešeno kupova-
li, jih že pospešeno ukinjajo 
in mečejo stran. Pomembna 
vzgoja je interakcija z drugi-
mi, vzpostavljanje odnosov. 
Pisanje s pisalom v možganih 
vzpostavi sinapse, ki se med 
seboj povezujejo in množijo. 
Pri elektronskih napravah se 
manj. Kaj je lepšega kot učiti se 
na primer o gozdu v naravi, in 
ne preko elektronike, in v nara-
vi se lahko učimo tudi drugih 
predmetov. Torej šola še vedno 
stoji in pade z učitelji, tako 
kot vsaka druga organizacija. 
Starši naj skrbijo za odnose 
doma in naj najprej uredijo 
sebe, potem bodo zlahka za-
upali učiteljem in šoli. Udele-
ženka je ob koncu konference 
rekla, mislila sem, da bom zelo 
utrujena, pa sem polna energi-
je. Dobila sem nove ideje, za-
čutila sem šolo z vsemi čutili. 
Počutim se kot doma. No, če 
se kjerkoli počutimo kot doma, 
potem zagotovo ni težko delati 
in imamo občutek, da gremo 
iz enega doma v drugi dom. 
In tako počutje bodo učitelji 
sevali na učence ali dijake in 
obratno. Učenje je vedno vza-
jemen proces.

Dan učiteljev
Janez Logar

Potem ko smo si priznali, 
da z zamero vzdržujemo pre-
kinjen odnos, se moramo not-
ranje odločiti, da bomo sami 
sebi dali darilo in stopili na pot 
uničenja ali vsaj zmanjšanja 
zamere do človeka, ki nam je 
storil krivico. Pomaga nam, če 
vemo, da nam je ta človek dal 
največ, kar je zmogel in znal. 
Vendar to ne zmanjša naše 
notranje bolečine – to so ob-
čutki nepoštenosti, izigranosti, 
zapostavljenosti, občutki dru-
gorazrednosti, osramočenosti, 
ponižanja, pozabljenosti … 
Zato je prvi in nujni korak pri 
zmanjševanju zamer podoži-
vetje, ogled od blizu, soočenje 
s svojim razbolelim notranjim 
stanjem, ki ga povzročajo opi-
sana občutja. Recimo temu 
obžalovanje. Sami pred sabo 
obžalujmo, da smo bili delež-
ni krivice, ki se nam je zgodi-
la. Brez tega koraka naslednji 
koraki ne bodo imeli učinka. 
Ne bežimo pred temi bolečimi 
notranjimi občutki. So del nas 
in sami od sebe nas ne bodo 
zapustili. Živeli bodo še naprej 
v nas, nas grenili in razjedali. 
Ko jih bomo sprejeli, bodo iz-
gubili svojo moč. Opazujmo se, 
kaj se z nami dogaja, ko smo 
ob človeku, do katerega kuha-
mo zamero. Dopustimo, da se 
v nas prebudi jeza, bes, užalje-
nost pa tudi žalost, sram …, ki 
je v nas. Ponovimo to večkrat 
in intenzivnost se bo začela 
zmanjševati. Dodatno bomo 
pospešili podoživetje teh težkih 
vzdušij, ko bomo opazovali 
svoje telesne senzacije – trese-
nje notranjih organov, napetost 
rok ali celega telesa, mravljin-
ce, glavobole, rdečico … Z zave-
danjem lastnih čutenj in hkrati 

lastnih telesnih občutkov se bo 
začel zmanjševati boleči ba-
lon zamere, ki je med nami in 
drugim človekom. Vseeno je, 
kdo naredi ta korak. Mi ali on. 
Balon težkih čutenj bo nehal 
pritiskati na nas in nanj. Mi 
bomo lažje živeli, on pa bo za-
čutil, da je nekaj drugače. Ne 
hitimo stran od tega koraka. 
Naj traja več tednov ali celo 
mesecev. To je malo v primer-
javi z zamerami, ki trajajo leta 
in leta. Škoda, da bi se pobotali 
šele na smrtni postelji. In žal 
se veliko ljudem dogaja ravno 
to. Oče se je opravičil za svojo 
grobost sinu, ki se je že dolgo 
nazaj odselil in ni želel stika, 
hči je prišla tik pred smrtjo 
in sta se pobotala, sestri sta si 
segli v roke ob nesrečni smrti 
enega sina … Pred tem pa so 
kuhali zamero drug do dru-
gega, se prepirali in jezili nad 
dejanji drugega. Vsakega pa je 
na svojem koncu sveta bolelo, 
da ni priznan s strani starša, 
sprejet, zavržen … Kje je moj 
sin, kaj sem naredila narobe, 
da se je hči popolnoma odmak-
nila, rada bi bila s sestro prija-
teljica … Tega nam res ni tre-
ba. Prevzemimo vajeti v svoje 
roke. Imamo razum, da lahko 
upravljamo lastne zamere in 
z njimi povezana težka čute-
nja. Najbolj bolijo zamere iz 
naše primarne družine. Zato 
začnimo sproščati balon med 
nami in nam najbližjim. Za-
radi moje sreče. Nadaljujemo 
naslednje korake zmanjševa-
nja zamer: odpuščanje, ljube-
zen, hvaležnost.

Reševanje zamer

Gobe z žlikrofi
O letošnji evforiji gob 

smo že pisali. Da bomo dob-
ro izkoristili letošnje gobe, 
bodo tudi danes in v nasled-
njih tednih tema receptov 
prav gobe. Že sama beseda 
žlikrofi nam pove, da bomo 
kuhali nekaj slastnega. Do-
datek svinjske ribice in gob 
ali pa samo jurčkov pa bo 
vse skupaj spremenilo v iz-
jemno okusno jed.

Za pripravo svinjske ribi-
ce z gobami in žlikrofi potre-
bujemo: 1 ali 2 svinjski ribi-
ci, 2 dl rastlinskega olja, 1 žli-
co gorčice, sol in poper, 1 pest 
očiščenih lisičk, 250 g jurčk-
ov, 20 g masla, 1 dl smetane 
za kuhanje, 1 paket žlikrofov. 

Svinjsko ribico narežemo 
na medaljone, ki naj bodo 

približno 1,5 cm debeli. Po-
ložimo jih v posodo in zali-
jemo s toliko olja, da bo vse 
meso prekrito z oljem. Poso-
do pokrijemo in postavimo 
v hladilnik. Tako shranjena 
svinjska ribica lahko počaka 
v hladilniku tudi več kot te-
den dni. 

Ko se bomo odločili, da 
bomo pripravljali svinjsko 
ribico, medaljone vzamemo 
iz olja. Iz obeh strani jih po-
solimo, popramo in prema-
žemo z gorčico. Ponev moč-
no segrejemo in na njej z 
obeh strani popečemo prip-
ravljene svinjske medaljone. 
Pečemo jih približno 3 do 5 
minut na vsaki strani. Pe-
čene medaljone prestavimo 
na krožnik ter jih pokrijemo. 

V isti ponvi, kjer smo pekli 
meso, raztopimo maslo ter 
na njem prepražimo lisič-
ke in jurčke. Prilijemo sme-
tano za kuhanje, premeša-
mo in v omako položimo pe-
čeno meso. Kuhamo še eno 
minuto, toliko, da se meso 
poveže z omako. Žlikrofe 
skuhamo po navodilih z em-
balaže ter jih postrežemo k 
omaki in mesu.

Nasvet: Ponve za peko nič 
ne namastimo, saj je bilo 
meso shranjeno v olju in je 
tako na njem ostalo nekaj olja.

Za pripravo žlikrofov s po-
pečenimi jurčki potrebuje-
mo: sveže jurčke, žlikrofe, 
peteršilj, 1 žlico masla, sol in 
poper.

Jurčke narežemo na tanke 
rezine, debele približno pol 
centimetra. Z ene strani jih 

malo posolimo in popramo. 
V ponvi raztopimo maslo in 
na njem z obeh strani po-
pečemo jurčke. Pečemo jih 
približno tri minute na vsaki 
strani oz. toliko, da se z obeh 
strani lepo zapečejo. Žlikrofe 
skuhamo po navodilih z em-
balaže. Na krožnik servira-
mo žlikrofe, popečene jurčke 
in vse skupaj potresemo s se-
sekljanim peteršiljem.

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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sudoku_LAZJI_17_81
NALOGA

5 2 3 8 1
2 4 1 6

7 5 9
9 4 7 8

8 3 5 7
6 2 4 1

7 6 8
1 5 8 3

3 1 2 4 9

sudoku_LAZJI_17_81

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_81
NALOGA

4 9 5
9 7 2 8

3 8 7 1
8 6 5
3 2

7 4 8
1 4 9 8
3 7 1 9

8 5

sudoku_TEŽJI_17_81

REŠITEV

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

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_81
NALOGA

495
9728

3871
865
32

748
1498
3719

85

sudoku_TEŽJI_17_81

REŠITEV

481795263
697213584
253648719
826374951
345189672
179562438
714936825
538427196
962851347

sudoku_LAZJI_17_81
NALOGA

52381
2416

759
9478

8357
6241

768
1583

31249

sudoku_LAZJI_17_81

REŠITEV

569238417
724951683
318467592
947612358
182345976
653789241
476893125
291576834
835124769

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 11. 10.
15.00, 18.00, 21.00 IZTREBLJEVALEC 
2049
19.20 BORG / McENROE
19.10, 20.45 MAME NA VEČERJI
21.20 SLEDI V SNEGU
16.00, 17.35 KOŠARKAR NAJ BO
17.20 VIKTORIJA IN ABDUL
15.40 JAZ, BARABA 3, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 11. 10.
17.30, 20.40 IZTREBLJEVALEC 2049
15.30, 19.00 BORG / McENROE
18.15, 20.00 MAME NA VEČERJI
20.10 AMERIŠKI MORILEC
17.40 MATI!
18.45 LEGO NINJAGO FILM
16.40 LEGO NINJAGO FILM, 3D
20.50 KINGSMAN: ZLATI KROG
17.00 SPET DOMA

21.10 TISTO
16.20 TRD OREH 2, sinhro.
15.40 JAZ, BARABA 3, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 12. 10.
20.00 DRUŽINICA

Petek, 13. 10.
18.00 KOŠARKAR NAJ BO
20.00 LEDENA BABICA

Sobota, 14. 10.
16.00 MOJ MALI PONI: FILM, sinhro.
18.00 LEDENA BABICA
20.00 DRUŽINICA

Nedelja, 15. 10.
16.00 KOŠARKAR NAJ BO
18.00 PONOVNI POGLED NA MODRI ŽAMET
20.15 NEBO NAD BERLINOM

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 11. oktobra, in četrtek, 12. oktobra
19.30 Vinko Möderndorfer: TRI ŽENSKE (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
10. 10. 

9/17 °C

Nedelja 
15. 10.

6/20 °C

Sreda 
11. 10. 

Četrtek
12. 10. 

Petek
13. 10. 

Sobota
14. 10.

8/19 °C 8/20 °C 7/19 °C 8/18 °C

Ponedeljek 
16. 10.

Torek
17. 10.

Sreda
18. 10.

Četrtek
19. 10.

5/18 °C 4/17 °C 5/16 °C 5/14 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

10. 10. tor. Danijel 7.12 18.25

11. 10. sre. Milan 7.13 18.23

12. 10. čet. Maks 7.15 18.21

13. 10. pet. Edvard  7.16 18.19

14. 10. sob.  Veselko 7.18 18.18

15. 10. ned. Terezija 7.19 18.16

16. 10. pon.  Jadviga 7.20 18.14

Mateja Rant

Bled – V slaščičarski delavni-
ci Hotela Park so imeli pre-
tekli četrtek razlog za dvojno 
praznovanje, to je štirinajst 
milijonov doslej izdelanih 
kremnih rezin in razglasi-
tev Bleda za najboljšo sla-
doledno destinacijo na sve-
tu po zaslugi njihovega sla-
doleda, ki so ga poimenova-
li sladogled. »Ob originalni 
blejski kremni rezini, ki jo 
v slaščičarski delavnici Ho-
tela Park izdelujejo že od 
leta 1953, tako Bled na sve-
tovni zemljevid sladkih po-
želenj po novem postavlja 
tudi sladoled,« so ponosni v 
Sava Hotelih Bled, pod kate-
re sodi omenjena slaščičar-
ska delavnica.

Tekmovanje za najbolj-
šo sladoledno destinacijo je 
tretje leto zapored organizi-
rala irska marketinška agen-
cija Soolnua, blejski slašči-
čarski mojstri pa so med-
narodno žirijo prepričali z 
zgodbo o blejskih razgledih, 
ujetih v kepici sladoleda. 
»Sladogled ni samo odlične-
ga okusa, ampak v sebi nosi 
tudi zgodbo, in sicer je sla-
dogled zgodba o Bledu, ki 
obiskovalcem ponuja naj-
lepše razglede – na jezero 
z otočkom, grad in okoliške 
gore,« je poudarila direktori-
ca Sava Hotelov Bled Mojca 
Krašovec. Kepico zmagoval-
nega sladoleda po besedah 
vodje slaščičarske delavnice 
v hotelu Park Tanje Markelj 

sestavljajo tri plasti, in si-
cer temna čokolada s surovi-
mi zrni kakava, ki ponazarja 
prečudovito naravo, kvinoji-
na sladoledna krema z man-
dlji, cimetom in rozinami 
za poživitev ter kremast ma-
skarpone, ki doda romantič-
no plat. Vse skupaj so posu-
li s karameliziranimi orehi. 
»Ideja za ta sladoled je zorela 
počasi, slaščičarji smo neke 
vrste umetniki. Razmišlja-
li smo v različnih smereh, 
in ko smo približno vede-
li, kakšne sestavine naj bi 
uporabili za sladogled, smo 
okuse dopolnjevali, da ne bi 
eden ali drug prevladoval, 
ampak lahko delček prav 

vsakega občutimo v sladole-
du,« je razložila Tanja Mar-
kelj in dodala, da jim je us-
pelo zmagovalno kombina-
cijo pričarati že v prvem po-
skusu. Ker je bil tako zani-
miv in drugačen od ostalih, 
so ga že poleti veliko proda-
li, zdaj pa sploh vse več obi-
skovalcev Bleda želi posku-
siti blejski sladoled, je nav-
dušena Tanja Markelj.

Najbolj pristna blejska sla-
dica pa še vedno ostaja kre-
mna rezina. Na dan jih po 
besedah Tanje Markelj izde-
lajo tudi do 3500, če bi vse 
doslej izdelane kremne rezi-
ne postavili eno vrh druge, 
pa bi nastal sedem metrov 

visok zid okrog Blejskega je-
zera. »Oče« blejske kremne 
rezine je slaščičarski moj-
ster Ištvan Lukačević, ki se 
je na Bled preselil iz Vojvo-
dine. »Navdih za to priljub-
ljeno sladico je črpal iz svo-
jih domačih korenin – v re-
ceptu za krempito je polovi-
co jajčne kreme nadomestil 
s stepeno smetano in tako 
ustvaril sladico, ki še danes 
pritegne na Bled marsikate-
rega sladkosneda, v sloven-
ski tradiciji pa je postala sko-
rajda 'obvezno darilo', ki ga 
družina prinese domov z iz-
leta na Gorenjsko,« so pojas-
nili v Sava Hotelih Bled. Pri 
pripravi blejske kremne re-
zine se še vedno natančno 
držijo originalnega recepta 
izpred več kot šestdesetih let 
in je po vseh teh letih še ved-
no enakih dimenzij, torej se-
dem centimetrov široka in 
sedem centimetrov visoka 
kocka. V 64 letih so jih izde-
lali že 14 milijonov, zanje pa 
so porabili okrog 380 tisoč li-
trov smetane, več kot 863 ti-
soč litrov mleka, 6.759.130 
jajc, več kot 112 ton moke, 
več kot 300 ton sladkorja 
in več kot 78 ton vaniljeve-
ga  sladkorja, so še izračuna-
li v blejski slaščičarski delav-
nici, v kateri vsak dan kuhajo 
sveže originalne blejske kre-
mne rezine.

Prepričali z blejskimi razgledi
Na Bledu so pretekli četrtek praznovali 14-milijonto izdelano originalno blejsko kremno rezino in zmago 
Bleda s sladogledom na tekmovanju za najboljšo letošnjo sladoledno destinacijo.

V slaščičarski delavnici Hotela Park vsak dan izdelajo od 2500 do 3500 originalnih blejskih 
kremnih rezin – levo vodja slaščičarske delavnice Tanja Markelj, desno njen pomočnik 
Tomaž Detela. / Foto: Tina Dokl

Po zaslugi sladogleda so letos Bled razglasili za najboljšo sladoledno destinacijo na svetu. 

Žiri – V podjetju Alpina so v sodelovanju z Zvezo prijateljev 
mladine Slovenije (ZPMS) tudi letos pripravili dobrodelno 
akcijo z naslovom Podari svoj par, v okviru katere zbirajo je-
sensko in zimsko obutev za slovenske družine v socialni sti-
ski. Rabljeno, a še uporabno toplo otroško, moško in žensko 
obutev lahko posamezniki do 31. oktobra prinesejo v katerokoli 
prodajalno Alpine. Vso zbrano obutev bodo v žirovski tovarni 
očistili in popravili. Obenem bo Alpina primaknila tristo parov 
tople obutve iz njihovega prodajnega programa in jo skupaj z 
zbrano obutvijo ob pomoči ZPMS predala članicam društev iz 
celotne Slovenije na zaključnem dogodku na sedežu podjetja 
v Žireh. Drugo sezono akcije Podari svoj par so pospremili 
tudi z dobrodelno dražbo tekmovalnih tekaških čevljev Alpina, 
ki so jih podarili najuspešnejši slovenski biatlonci Jakov Fak, 
Teja Gregorin in Klemen Bauer. Tako zbrana sredstva bodo 
namenili financiranju štipendijskega sklada ZPMS.

Čevlji za pomoč družinam v stiski
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HUMANITARNI KONCERT
ŠPORTNA DVORANA PLANINA, KRANJ, 26. 10. 2017 ob 19. uri

PRODAJA VSTOPNIC:
Zavod za turizem in kulturo Kranj 
Kavarna Medeni vrt, Šenčur
Gorenjski glas, d.o.o.,  Kranj 
Rdeči križ Kranj  - Bleiweisova 16

Več info.: www.kranj.ozrk.si in 04 201 86 72. B
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Janez Kuhar

Cerklje – Pobudnik in usta-
novitelj rekreacijske ekipe je 
bil danes že pokojni Avgust 
Perne. Z igranjem so zače-
li 27. septembra 1967. leta, 
ko so v Cerkljah odprli novo 
osnovno šolo in telovadnico, 
potlej so se preselili v novo 
športno dvorano. Mali nogo-
met igrajo vsako sredo eno 

uro in pol, udeležuje se ga 
od šest do osem športnikov-
-rekreativcev, ki sestavijo dve 
ekipi. Ob koncu leta razgla-
sijo najboljšega nogometaša, 
ki je dosegel največ zadetkov. 
Zimska liga poteka od prve-
ga septembra do konca šol-
skega pouka 25. junija, med 
počitnicami pa poteka pole-
tna liga. Po Pernetovi smrti 
je moral lani iz zdravstve-
nih razlogov prenehati igrati 

nogomet Milan Ažman, ki pa 
še vedno skrbno beleži v kro-
niki vse mesečne in letne do-
godke. Najstarejši član eki-
pe je Jože Žun, ki bo prihod-
nji mesec dopolnil 80 let, po-
leg njega so v ekipi še 79-letni 
dr. Franci Mezeg, 77-letni dr. 
Borut Belehar, 76-letni Milan 
Ažman, 70-letni Ciril Mrgole, 
67-letni Jernej Zajc in 45-letni 
Matjaž Petek, ki je v ekipi že 

več kot deset let. Žal so se pre-
zgodaj poslovili od ekipe igral-
ci dr. Maksimilijan Tušek, Fi-
lip Lajmiš in Avgust Perne, ki 
so bili aktivni v moštvu zad-
njih deset let. 

Ob zlatem jubileju so igral-
ci prejeli spominsko plaketo, 
ki jo je izdelal slikar in kipar 
Milan Ažman. Slovesno so jo 
namestili v prostoru gostilne 
Češnar v Cerkljah, kjer ima-
jo ob sredah redna druženja.

Že petdeset let 
igrajo nogomet
Ob koncu septembra je v Cerkljah praznovala zlati 
jubilej, 50-letnico rekreativnega igranja malega 
nogometa, skupina osmih rekreativcev.

Mali nogomet igrajo že petdeset let in tudi tako skrbijo  
za zdravje.

Jože Košnjek

Naklo – Članice in člani 
Društva upokojencev Nak-
lo so bili septembra na kar 
dveh izletih. Lepot in zani-
mivosti niso iskali daleč, 
ampak so jih odkrivali na 
Gorenjskem in Koroškem. 
Naša dežela je res lepa. Žal 
smo za te lepote večkrat sle-
pi, so poudarjali. V začet-
ku meseca so v dveh avto-
busih odšli na pot najstarej-
ši člani društva. Obiskali so 
Brezje, kjer jim je o Brez-
jah in slavni Marijini podobi 

pripovedovala vodja Romar-
skega urada dr. Andreja Er-
žen Firšt. V Begunjah so si 
ogledali Muzej družine Av-
senik in se srečali z zgodo-
vino te begunjske družine 
in nepozabno potjo ansam-
bla Avsenik. O obojem jim 
je v dvorani Pod Avseniko-
vo marelo pripovedoval Aleš 
Avsenik, sin Gregorja Avse-
nika. V Begunjah je sledil še 
ogled Muzeja talcev, iz kate-
rega so mnogi odhajali brez 
besed, in doline Drage. Štiri-
najst dni kasneje pa so upo-
kojenci iz Naklega odšli na 

izlet po Gorenjski in Koro-
ški, ki smo ga organizirali 
v Gorenjskem glasu. Slabo 
vreme niti najmanj ni mo-
tilo popotnikov. Planinski 
muzej v Mojstrani, kjer je bil 
prvi postanek, je naredil na-
nje izjemen vtis. Slovensko 
planinstvo nikjer drugje ni 
predstavljeno tako celovito, 
razumljivo in kvalitetno kot 
v mojstranskem muzeju. Iz 
Mojstrane so izletniki sko-
zi Trbiž (načrtovana pot pre-
ko Korenskega sedla zaradi 
snega ni bila mogoča) poto-
vali proti Ziljski dolini. Usta-
vili so se pri cerkvi v Vratih/
Toerlu takoj za italijansko-
-avstrijsko mejo, ki se pona-
ša z izjemno starimi freska-
mi. V Hotelu Stara pošta v Bi-
strici na Zilji sta jim zakonca 
Pepca in Ludvik Druml z be-
sedo in sliko popeljala v zgo-
dovino Zilje, njenih običajev 
in noše, in pripovedovala o 
sedanjosti, ki je pogosto kru-
ta do vsega, kar je slovenske-
ga. Naš jezik in kultura sta 
se tam vseeno obdržala. Obi-
skali so vas Brdo/Egg, kjer je 
bil rojen Jakob Jobst, ki je kot 
skladatelj, zborovodja in or-
ganist deloval v Žireh in tam 
tudi umrl.

Kako lepa je naša dežela
Tako pravijo člani Društva upokojencev Naklo po dveh izletih. Spoznavali  
so Gorenjsko in Koroško.

Izletniki iz Društva upokojencev Naklo med obiskom 
Planinskega muzeja v Mojstrani

Urša Peternel

Jesenice – Jesenice so lani 
dobile največjo ulično posli-
kavo, tako imenovani mu-
ral, ki ga je na pokritem pri-
reditvenem prostoru na Sta-
ri Savi naslikal poljski ume-
tnik M-city. Poslikan je bil 
tudi oporni zid pri železni-
škem nadvozu, avtorja mu-
ralov sta Azram in Lunar. 
A ker je na Jesenicah indu-
strijskih objektov, ki kar kli-
čejo po tovrstnih poslikavah, 
še ogromno, so se jeseniški 
študenti odločili, da bodo s 
takšnimi projekti nadaljeva-
li. Tako so v sklopu letošnje-
ga Festeelvala, ki sta ga orga-
nizirala Mladinski svet Jese-
nice in Klub jeseniških štu-
dentov, povabili dva nova 
ulična umetnika, Teresso 
Neppi iz Trsta, ki ustvarja 
pod umetniškim imenom 
Te Sera, in srbskega umetni-
ka Arteza, ki je največji moj-
ster uličnih poslikav v regiji. 

Te Sera je poslikavo ustva-
rila ob pokritem priredit-
venem prostoru na Sta-
ri Savi, Artez pa na objektu 

na Skladiščni ulici. »Ko so 
mi poslali fotografije stene, 
sem opazila, da gre za pre-
hod, da mimo hodijo ljudje, 
zato sem želela ustvariti mo-
tiv, ki mimoidočega ustavi, 
zatem pa ga napelje, da pog-
leda naprej in sledi svojim 
ciljem,« je povedala Te sera. 
Srbski umetnik Artez pa je 
v sklopu velike poslikave 

naslikal dva lika, eden pred-
stavlja naravo, drugi mesto, 
celota pa ponazarja ravno-
vesje med naravo in urba-
nim prostorom. 

Kot je povedala Manca Jer-
šin, so organizatorji Feste-
elvala opazili, da ljudje Je-
senice še vedno dojemajo 
kot degradirano industrij-
sko mesto, čeprav so se v 

zadnjih letih močno spreme-
nile. »Poslikave se nam zdi-
jo odlična priložnost, da obr-
nemo industrijsko preteklost 
v svojo korist in površine, ki 
so ostale iz teh časov, izkoris-
timo za poslikave. Morda bo 
prav zaradi poslikav kdo pri-
šel na Jesenice in se na lastne 
oči prepričal, da so v resnici 
povsem prijetno mesto. Obe-
nem pa želimo domačinom 
dati nekaj, na kar bodo lahko 
ponosni,« je dejala. 

Tovrstne velike stenske 
poslikave javnih površin 
krasijo mnoga evropska 
mesta. Po besedah Mance 
Jeršin bodo projekt v prihod-
njih letih nadaljevali in celo 
razširili. »Glavna težava pa 
je seveda denar. Poslikave 
predvsem zaradi materialov 
in stroškov dvigala niso po-
ceni, naš proračun pa ni ve-
lik. Upamo, da bodo v priho-
dnosti naš trud prepozna-
la uspešna jeseniška podje-
tja in nam finančno poma-
gala,« je dejala. Je pa pro-
jekt sofinanciran iz razpisa 
za turistične prireditve Ob-
čine Jesenice.

Poslikave velikih objektov
Velike industrijske površine na Jesenicah dobivajo novo podobo z zidnimi poslikavami, tako imenovanimi 
murali. »Poslikave se nam zdijo odlična priložnost, da obrnemo industrijsko preteklost v svojo korist,« 
pravijo jeseniški študenti. Tokrat sta ustvarjala dva mlada umetnika, Te Sera iz Trsta in Artez iz Srbije.

Artez, ki je ustvarjal na Skladiščni ulici, je eden največjih 
umetnikov poslikav na Balkanu.

Lahovče – Semenarska hiša Pioneer bo v četrtek, 12. oktobra, ob 
10. uri pripravila na kmetiji Miha Janharja v Lahovčah žetev po-
skusnega nasada koruze za zrnje. Pridelek različnih sort koruze 
bodo stehtali in tako ugotovili, kateri hibrid je letos dal boljše 
rezultate oziroma kateri je primernejši za gorenjske razmere.

Želi bodo koruzo za zrnje

Kranjska Gora – Od 17. do 
19. oktobra bodo v Kranjski 
Gori potekali Dnevi sloven-
skega turizma, ki so osrednji 
strokovni dogodek v turiz-
mu v Sloveniji. V treh dneh 
se bodo zvrstili plenarni del 
s podelitvijo priznanj v turiz-
mu, 64. Gostinsko turistični 
zbor Slovenije, prireditev 
Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna ter 20. Slovenski turi-
stični forum. Vzporedno bo 
potekal tudi prvi vseslovenski 
turistični hackathon Sloveni-
ja za 5-zvezdična doživetja. 

Dnevi turizma
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Zavarovalni zastopniki m/ž in pomožni zavarovalni zastopniki m/ž (celotna 
Slovenija)
Ne bodi del nezadovoljne množice. Naredi spremembo in postani naš sodelavec. 
Generali, d. d., vabi k sodelovanju zavarovalne zastopnike in pomožne zavaroval-
ne zastopnike. Prijavi se! Generali zavarovalnica, d. d., Ljubljana, Kržičeva 3, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec na oddelku pomorskega transporta m/ž (Brnik)
Delovno mesto zajema organizacijo transportov ter skrb za celotno administrativ-
no podporo našim kupcem na področju pomorskega prometa. Odgovorni boste 
za vzdrževanje dolgoročnih odnosov s kupci ter iskanje optimalnih logističnih reši-
tev na področju pomorskega transporta. Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 130f, 
4210 Brnik. Prijave zbiramo do 2. 11. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sistemski inženir m/ž (Kranj)
Pričakujemo: dobro poznavanje operacijskega sistema linux (nameščanje, konfi-
guracija, razhroščevanje ...), poznavanje in uporaba različnih odprtokodnih oro-
dij linux za nadzor delovanja sistemov, poznavanje virtualnih konceptov, posebej 
KVM, znanje skriptih jezikov (Bash, Python …), znanje C-jezika ... Iskratel, d. o. o., 
Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 5. 11. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Kuharski pomočnik m/ž (Bohinjska Bistrica)
Vaše naloge bodo: sodelovanje pri pripravi obrokov, čiščenje delovne površine in 
delovnih sredstev, delitev hrane, oskrbovanje delilne linije. Sodexo, d. o. o., Želez-
na cesta 16, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 5. 11. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za plače in bonitete m/ž (Škofja Loka)
Pričakujemo: najmanj VI. stopnjo izobrazbe, aktivno znanje angleškega jezi-
ka, vsaj 5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, poznavanje de-
lovnopravne zakonodaje, poznavanje programa Kadris in Kadris 4 je prednost, 
izkušnje z delom v proizvodnem okolju so prednost. Knauf Insulation, d. o. o.,  
Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 17. 10. 2017. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (Naklo)
Pričakujemo: dokončano IV. stopnjo izobrazbe trgovske, gradbene ali druge teh-
nične smeri, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, poznavanje gradbenega mate-
riala, črne metalurgije, naravnanost na stranke, komunikativnost, občutek za ureje-
nost. Merkur trgovina, d. d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 18. 
10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec-svetovalec m/ž (Kranj)
Vaš profil: veselje do dela z ljudmi, visoka stopnja ustrežljivosti/naravnanosti na 
potrebe kupca in izrazit smisel za prodajo, poznavanje prodajne ponudbe, želja in 
pripravljenost za timsko delo, prilagodljiv urnik vam ne predstavlja ovir, samoorga-
niziranost, marljivost, poklicne izkušnje na področju prodaje, mogoče celo s pod-
ročja sam svoj mojster, 4. stopnja izobrazbe. Obi, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Produktni vodja za EPC m/ž (Kranj)
Iščemo sodelavca, ki bo odgovoren za implementacija LTE/EPC-omrežja v portfelj 
Iskratelovih rešitev (Wireless Broadband, VoLTE, VoWiFi, NG Core), ima znanje in iz-
kušnje na področju 2G, 3G in 4G omrežij in paketnih jeder, poznavanje IMS-omrežja 
in 3GPP-relevantnih standardov ... Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 17. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji m/ž (Komenda)
Opis delovnega mesta: kontrola izdelkov, pakiranje izdelkov, skrb za red in čisto-
čo na delovnem mestu, druga dela po nalogu predpostavljenih. Plamtex INT., d. o. 
o., Pod bukvami 8, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 3. 11. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Samostojni inženir za podporo strankam m/ž (Kranj)
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena visokošolska izobrazba teh-
niške smeri, eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, aktivno 
znanje angleškega jezika (pisno in ustno), poznavanje podatkovnih baz (Microsoft 
SQL, Oracle, DB2). Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
18. 10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik surovin m/ž (Kranj)
Opis del: sprejem, skladiščenje, priprava in izdaja surovin in embalaže za pekovsko 
proizvodnjo, prevzem in oddaja zamrznjenih izdelkov, naročanje surovin in skrb 
za zaloge, izvajanje inventur, vodenje skladiščne evidence. Don Don, d. o. o., Gasil-
ska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 15. 10. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Posluževalec stroja m/ž (Škofja Loka, Ljubljana)
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo: III., IV., ali V. stopnja, pripravlje-
nost za delo v izmenah (tri ali štiri izmene), kandidati z izkušnjami imajo prednost, 
vestnost in zanesljivost ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave 
zbiramo do 31. 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

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

PRIREDITVE

Jeseničani, od kod in kam?
Jesenice – V Železarskem muzeju v Ruardovi graščini se bo 
danes, v torek, 10. oktobra, ob 18. uri začel muzejski večer 
z naslovom Jeseničani, od kod in kam? – Zgodbe iz železar-
skega mesta in podnaslovom Zdravstveni delavci.

Humanitarna akcija Drobtinica
Kranj – Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj bo 
tudi letos pripravilo humanitarno akcijo Drobtinica, in sicer 
v soboto, 14. oktobra, od 9. do 12. ure na dveh lokacijah tr-
govskih centrov: Mercator Primskovo in Qlandia. Z menjavo 
izdelkov, ki so jih naredili prostovoljci Rdečega križa in mladi 
člani RK iz OŠ Simona Jenka Kranj in OŠ Matije Valjavca 
Preddvor, bodo na stojnicah zbirali prostovoljne prispevke, 
ki jih bodo namenili osnovnim šolam in njihovim šolskim 
skladom za potrebe reševanja stisk učenk in učencev iz so-
cialno ogroženih družin.

Tržič – Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Tržič ob-
vešča, da bo v soboto, 14. oktobra, pred supermarketoma 
Mercator in Spar potekala dobrodelna akcija Drobtinica. 
Stojnice s kruhom in pekovskimi izdelki bodo postavlje-
ne od 8. do 13. ure. Vsa zbrana sredstva bodo namenje-
na osnovnim šolam v Tržiču za obšolske dejavnosti otrok 
iz socialno ogroženih družin. Obenem bodo predstavljali 
tudi temeljne postopke oživljanja z uporabo avtomatskega 
defibrilatorja.

Literarni večer z Janezom Suhadolcem
Tržič – V veliki dvorani Knjižnice dr. Toneta Pretnarja bo da-
nes, v torek, 10. oktobra, ob 19. uri predstavitev arhitekta in 
publicista Janeza Suhadolca.

Tržni dan
Tržič – V starem mestnem jedru Tržiča bo v soboto, 14. ok-
tobra, Tržni dan z bogato ponudbo in prodajo rokodelskih 
izdelkov iz lesa, gline in volne, domačih dobrot, kot so do-
mači sir in skuta, suhomesnati izdelki, med in medeni izdel-
ki, ter zdravilnih čajev, obutve, tekstilnih izdelkov … 

Sejem rabljene lovske opreme
Tržič – Na Gorenjski plaži se bo v soboto, 14. oktobra, ob 10. 
uri začel Sejem rabljene lovske opreme.

Ob svetovnem dnevu učiteljev
Cerklje – Klub Liberius vabi danes, v torek. 10. oktobra, ob 
18. uri v galerijo TIC-a na počastitev svetovnega dne učite-
ljev. Ob tem bodo obudili spomin na prizadevnega in skoraj 
pozabljenega Založana Mateja Močnika, na katerega spo-
minja le še spominska plošča na pročelju rojstne hiše, na 
ljubečo učiteljico Tončko Perčič in še koga.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Zgornja Bela, Šenčur – V Medgene-
racijskem centru Kranj bo danes, v torek, 10. oktobra, ob 18. 
uri delavnica Razumem, znam slovensko, namenjena otro-
kom od 11. do 15. leta, ki jim slovenščina ni materni jezik. Jut-
ri, v sredo, 11. oktobra, lahko na gobarsko druženje ob 18. uri 
prinesete do pet različnih gob na prepoznavanje. V četrtek, 
12. oktobra, bo ob 18. uri Likovno ustvarjanje za mlade. Jutri, 
v sredo, 11. oktobra, bo ob 17. uri v TIC-u Cerklje Poklicno 
svetovanje, prav tako ob 11. uri pa bo na OŠ Cerklje delavnica 
Somatski gibi. Na Društvu upokojencev Preddvor bo jutri, v 
sredo, 11. oktobra, ob 16.30 družabni večer s tombolo, isti 
dan bosta ob 20. uri v Domu krajanov na Zgornji Beli ob 20. 
uri delavnica Dihanje in delavnica Joga. Na Občini Šenčur 
bo v četrtek, 12. oktobra, ob 17. uri Poklicno svetovanje. Ob-
vezne prijave za vse prireditve sprejemajo po telefonu 041 
724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bodo danes, v torek, 
10. oktobra, nemške urice ob 17. uri, otroke vabijo k vpisu. 
Jutri, v sredo, 11. oktobra, bodo ustvarjalne delavnice ob 17. 
uri, v četrtek, 12. oktobra, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 
13. oktobra, pa bo Brihtina pravljična dežela za tiste otroke 
od 4. leta, ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri.

IZLETI
Na Kurji vrh
Tržič – Planinsko društvo Tržič vabi v soboto, 14. oktobra, 
na planinski izlet na 1762 m visoki Kurji vrh, zelo malo obi-
skan razglednik nad Gozdom - Martuljkom. Odhod bo ob 
7. uri izpred Osnovne šole Tržič. Prijave do jutri, srede, 11. 
oktobra, zbira Stanko Koblar na: stanko.koblar@gmail.com 
ali po tel. 040 627 808.

Od kraške vasice do sredozemskega mokrišča
Tržič – Ljudska univerza Tržič vabi v soboto, 14. oktobra, na 
izobraževalni izlet Od kraške vasice do sredozemskega mo-
krišča. Odhod bo ob 7. uri iz Tržiča. Dodatne informacije: 
Ljudska univerza Tržič, info@lu-trzic.si, 04 592 55 51.

Tradicionalni pohod Čemšenik–Jakob
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v nedeljo, 15. okto-
bra, na že sedmi tradicionalni pohod Čemšenik–Jakob. Ne-
zahtevne hoje bo skupaj okrog pet ur. Dolžino poti bo delo-
ma mogoče prilagoditi vašim sposobnostim oz. jo skrajšati. 
Odhod s posebnim avtobusom izpred Globusa v Kranju bo 
ob 7.30. Avtobus bo peljal skozi Kokrico, Predoslje in Britof v 
Preddvor, lahko pa se pridružite tudi na izhodišču pohoda v 
Kokri. Prosijo, da zaradi organizacije prevoza ob prijavi spo-
ročite udeležbo in pripišete svoje podatke (ime, priimek, te-
lefonska številka, e-naslov in kje boste vstopili na avtobus), 
in sicer na: pd.iskra.kranj@gmail.com ali ob sredah med 17. 
in 18. uro v društveni pisarni na Laborah; Olga Pavlin (031 
882 671), Miha Mrak (064 126 877 ali mihael.mrak@gmail.
com). Pohod bo ob vsakem vremenu.

Pohod po Srjanski poti in Šenčurju
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje aktivne člane in 
pohodnike na pohod v soboto, 14. oktobra, po Srjanski učni 
poti. Ogledali si boste tudi zanimivosti Šenčurja (muzej, spo-
menik in obe cerkvi) ter zaključili z druženjem ob dobrem to-
plem obroku. Zbirno mesto bo pred Ljudsko univerzo v Kranju 
ob 8.45 ali ob 9. uri pred Domom krajanov v Šenčurju. Prijave 
sprejema do četrtka, 12. oktobra, Ivan (031 485 490). Pohod bo 
v vsakem vremenu, priporočajo primerno pohodno opremo.

Na Kresišče in Trupejevo poldne
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 21. ok-
tobra, na Kresišče in Trupejevo poldne, vrhova v glavnem 
grebenu Karavank. Odhod s posebnim 20-sedežnim avto-
busom izpred Creine v Kranju bo ob 7. uri. Tura traja osem 
ur. Hoja v suhem tehnično ni zahtevna, če pa je na poti 
sneg, obstaja nevarnost zdrsa! Prijave in informacije: Kle-
men Ručigaj, tel. 051 693 294, klemen.rucigaj@gmail.com; 
Žiga Hočevar, tel. 031 304 040, ziga.hocevar@gmail.com ali 
v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro.

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. 

Spodnje Duplje – v Graščini Duplje bodo v četrtek ob 18. uri 
v organizaciji KTD pod Krivo jelko Duplje odprli fotografsko 
razstavo Nejca Balantiča z naslovom Moksa (minevanje). Na-
govor bo imel častni konzul Hašemitske kraljevine Jordanije 
Samir Amarin, kritično oceno fotografij bo podal akademski 
slikar Janez Kovačič. Razstava bo na ogled en mesec v času 
odprtja galerije oziroma ob predhodni najavi v graščini. 

Odprtje fotografske razstave z naslovom Moksa

Tržič – Občinski svetniki so na nedavni seji sprejeli nov Pravilnik 
o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
v občini Tržič. Kot je povedal v. d. direktorja občinske uprave 
Vid Meglič, je bil prejšnji pravilnik še iz leta 2004, posodobitev 
je bila nujna tudi zaradi sprememb v zakonodaji. Pojasnil je, 
da je bila komisija pri pripravi pravilnika dovolj široka, saj so 
vključili vse deležnike, ki soustvarjajo tržiško ljubiteljsko kulturo. 
Novi pravilnik ureja postopek dodeljevanja finančnih sredstev, 
namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske 
kulture, in pogoje za sodelovanje v postopku javnega razpisa za 
sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini.

Nov pravilnik za sofinanciranje ljubiteljske kulture

Jasna Paladin

Domžale – Občina Domža-
le in Gasilska zveza Domža-
le sta v četrtek, 5. oktobra, v 
Športni dvorani Domžale or-
ganizirala dobrodelni gasil-
ski koncert, že osmi po vrsti. 
Na dogodku so tudi letos zbi-
rali denar za Sklad za social-
no ogrožene družine prosto-
voljnih gasilcev. Tudi letošnji 
koncert so popestrili številni 
narodno-zabavni ansambli, 
glasbeniki in drugi nastopa-
joči, ki so se odpovedali ho-
norarju in tako tudi sami po-
kazali podporo gasilcem. 
»Vsako leto organizatorji, na-
stopajoči in obiskovalci doka-
zujemo, da nam ni vseeno za 
družbo, v kateri živimo, in 
nam predvsem ni vseeno za 

njene posameznike. Gasil-
cem in prijateljem gasilcev 
besede, kot so pomoč, soli-
darnost, prostovoljstvo in od-
rekanje, pomenijo veliko. To 
niso le fraze in lepe besede, 
ampak dejansko predstavlja-
jo način našega življenja, ra-
zumevanja sveta in našega 
zavedanja, da je treba sočlo-
veku, ki ga je prizadela ne-
sreča, pomagati čim hitreje,« 
je dejal predsednik Gasilske 
zveze Domžale Stane Kovač. 
Na posebnem računu Gasil-
ske zveze Domžale je trenu-
tno dobrih 32 tisoč evrov, na-
menjenih izključno pomoči 
gasilskim družinam. Denar 
delijo po posebnem pravilni-
ku, do sedaj pa so iz omenje-
nega sklada pomagali že pe-
tim družinam.

Zbirali so denar za 
socialno ogrožene gasilce
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Te nepozabne knjige, ki 
je nastala v sodelovanju 
z organizacijo Amnesty 
International in sloni 
na nesmrtni pesmi 
Johna Lennona, ni 
strah pomisliti, da bo 
svetu zavladal mir.

»Pesem Pomisli  
vsebuje močno 
spoznanje, izvirajoče 
v brezmejni ljubezni 
do človečnosti  
in skupne  
prihodnosti.« 
Yoko Ono Lennon

Pridruži se malemu golobu na poti okrog sveta in mu 

pomagaj zasejati seme miru in prijateljstva med vsemi 

pticami, ne glede na barvo, obliko in velikost.

Te nepozabne knjige, ki je nastala v sodelovanju z organizacijo 

Amnesty International in sloni na nesmrtni pesmi Johna Lennona,  

ni strah pomisliti, da bo svetu zavladal mir.

Pesem Pomisli vsebuje močno spoznanje, izvirajoče v brezmejni  

ljubezni do človečnosti in skupne prihodnosti  — Yoko Ono Lennon

Zaslužek od prodaje avtorskih pravic te knjige  

bo doniran Amnesty International.
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32 strani, 240 x 275 mm, trda vezava

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
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                        + poštnina
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Zelišča so zelo 
zdrava in s 
svojim okusom 
dopolnjujejo jedi. 
Mirjam Grilc, ki 
je v Sloveniji že 
prepoznavna dobra 
poznavalka zelišč, 
nam je v knjigi 
tokrat zaupala 
zanimive recepte 
za sladice z njimi. 
Dokazala je, da so 
zeliščne sladice 
nekaj posebnega, 
slastnega in jih 
moramo preizkusiti. 

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, 190 x 190 mm, trda vezava

K temu nas vabijo tudi slike v knjigi, saj so barvite in razigrane,  
kot se za zelišča spodobi – delo njene hčere Eve Legiša, študentke 
fakultete za dizajn. 

OSMRTNICA

Žalostni sporočamo, da nas je v 73. letu zapustil ljubi mož, oči 
in dedi

Nace Repina 
Od njega se bomo poslovili v sredo, 11. oktobra 2017, ob 16. uri. 
Žara bo od 10. ure dalje v mrliški vežici na kranjskem pokopališču.

Zelo ga bomo pogrešali: žena Dragica in sinova Sandi in Borut  
z družinama

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

KMETIJSKO obdelovalno zemljo, 
2750 m2, med naseljem Hlebce in 
Hraše. Parc.št. 237/1, 254/2, 255/1, 
255/4 vse k.o. Nova vas. Cena po do-
govoru. Pokličite, tel.: 041/621-202, 
Klavdija, 041/347-472, Viktor 
 17003264

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 17003173

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce,, 
tel.: 040/629-675 
 17003227

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

8 M3 bukovih drv, tel.: 041/350-916  
 17003297

UGODNO prodam lesne brikete in pe-
lete za kurjavo, tel.: 040/887-425  
 17003265

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

2 POSTELJI s predalnikom ter jogi-
jem, tel.: 041/335-539 
 17003234

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

KOŠARKARSKE superge Adidas, štev. 
38 2/3, rdeče-črne barve, rabljene pol 
leta, odlično ohranjene, tel.: 041/780-
732  
 17003148

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

SLIKA je lepo darilo za praznik, god. 
Šopki, krajine ... od 20 EUR dalje, tel.: 
04/25-21-374  
 17003290

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 17003300

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

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

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MUCKE, spomladance, tel.: 04/23-
32-947 17003278

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

1-REDNI kombajn Mengele, 2-redno 
sejalnico koruze in cepilec za drva na 
sveder, tel.: 031/585-345 17003298

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 17003238

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

DROBNI krompir in krmno peso, tel.: 
041/973-629 17003291

MOŠT, jabolčni, sveže stisnjen, ugo-
dno prodajamo. Kmetija PRINC, Hudo 
1 pri Kovorju, 4290 Tržič 17003305

ZELJNATE glave belega zelja, primer-
nega tudi za kisanje. Možna dostava, 
tel.: 040/208-048 17003295

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
041/396-384 17003299

BREJO, pašno kravo in telico, tel.: 
041/211-602 17003303

ČB bikca, starega 2 tedna, tel.: 
041/506-183 17003289

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo, pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 17003224

KRAVO, četrta laktacija, breja osem 
mesecev, in telico po izbiri, brejo osem 
mesecev, tel.: 041/515-867 17003294

KRAVO z mlekom iz ekološke reje, tel.: 
04/53-31-286, 031/505-087 17003301

KUNCE, stare 18 tednov, krmljene z 
mrvo in ječmenom, za  meso ali nadalj-
njo rejo, Križe, tel.: 051/819-044  
 17003261

KUPIM

BIKCA simentalca, od 200 do 350 kg 
težkega, tel.: 031/604-918 17003302

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 17003296

OSTALO
PRODAM

BOKSE za konje, silokombajn Menge-
le 300, predsetvenik Rav, manjši šrotar 
za žita, tel.: 041/706-526  
 17003293

HLEVSKI gnoj, novo manjšo motorno 
žago in zamrzovalno skrinjo, 210-litr-
sko, tel.: 041/364-504 17003292

KUPIM

NUJNO potrebujem seno, tel.: 04/25-
51-928 17003304

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO mizar-monter, pomočnik-
monter, kot okrepitev za našo eki-
po, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfurt 17003225

ZAPOSLIMO samostojnega & izkuše-
nega kuharja/vodjo kuhinje. Nudimo 
stimulativno plačilo, dodatna izobraže-
vanja, po potrebi garsonjero. Hotel Be-
llevue, d.o.o., Šmarjetna Gora 6, Kranj 
04/27-00-071  
 17003175

MEGALES, d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
– zaposlimo prevzemnika-odkupovalca 
lesa s poznavanjem gozdno-lesnih sor-
timentov. Ponudbo pošljite na e-naslov 
info@megales.si. 17003237

IŠČEM

IMATE željo po dodatnem zaslužku? K 
sodelovanju vabimo upokojence/-ke, 
za delo v klicnem centru v Kranju. Nu-
dimo prilagodljiv delovni čas in odličen 
zaslužek. Španovina, d.o.o., Savska 
Loka 21, Kranj, tel.: 040/130-054 
 17003232

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 17003216

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., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17003226

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  
 17003215

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 17003217

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

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 81. kroga –  
8. oktobra 2017

4, 7, 10, 14, 21, 26, 37 
in 8

Loto PLUS:
4, 6, 8, 11, 13, 35, 36 in 34

Lotko: 8 0 3 1 5 8

Sklad 82. kroga za 
Sedmico: 310.000 EUR

Sklad 82. kroga za PLUS: 
160.000 EUR

Sklad 82. kroga za Lotka: 
310.000 EUR

LOTO

www.gorenjskiglas.si

Kolesarska izleta
Kranj – Iz Društva upokojencev Kranj vabijo danes, 10. okto-
bra, na kolesarski izlet na relaciji Kranj–Medvode–Kranj, 17. 
oktobra pa bo kolesarski izlet v neznano. Odhod z lastnimi 
opremljenimi kolesi bo ob 8. uri izpred bivše trgovske šole 
na Župančičevi ulici.

Na Šavnik nad Sorico
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
na Šavnik nad Sorico (1574 m) v četrtek, 12. oktobra, z od-
hodom posebnega avtobusa ob 8. uri izpred Creine. Srednje 
težke pohodniške poti s tristo metri višinske razlike bo za tri 
ure. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva do srede, 
11. oktobra, do 9. ure.

OBVESTILA
Učenje tehnik pravilnega dihanja in  
sproščanje s petjem
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 12. oktobra, ob 16. uri na brezplačno 
delavnico Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje s 
petjem, ki bo potekala v prostorih Humane na Oldhamski 
14 (pri Vodovodnem stolpu) in jo bo vodila Tatjana Gričar.

KONCERTI
Koncert Pihalnega orkestra Alpina Žiri
Žiri – Pihalni orkester Alpina Žiri vabi na tretji abonmajski 
koncert, ki bo v soboto, 14. oktobra, ob 19. uri v dvorani 
DPD Svoboda Žiri. Na odru se jim bodo pridružili člani Ži-
rovske dramske sekcije. Člani orkestra vabijo, da z njimi pre-
živite lep večer ob poslušanju slovenske glasbe.

Koncert z nasmehom
Žiri – Moški pevski zbor Alpina Žiri pripravlja malce drugačen, 
poseben koncert, ki bo v petek, 13. oktobra, ob 20. uri, ponovi-
tev pa v soboto, 14. oktobra, ob 21. uri. V zborovski izvedbi bo 
mogoče slišati pop in rokovske skladbe domačih in tujih avtor-
jev. Koncert bo v dvorani DD Partizan v Žireh. Vstop bo prost.

RAZSTAVE
Slike Dareta Birse
Jesenice – V Galeriji Kosova graščina bodo v četrtek, 12. ok-
tobra, ob 18. uri odprli razstavo slik Dareta Birse z naslo-
vom Messagge = Massagge. Razstava bo na ogled do 24. 
novembra.

Sto let od rojstva Stanka Koširja
Kranjska Gora – Gornjesavski muzej Jesenice v četrtek, 12. 
oktobra, vabi v Knjižnico Kranjska Gora na odprtje razstave 
ob 100. obletnici rojstva Stanka Koširja, domačina in avtorja 
14 knjig z domoznansko tematiko ter častnega občana obči-
ne Kranjska Gora. Spomin nanj in njegovo delo bosta obudi-
li etnologinja Erika Kavalar in dr. Rozina Švent. Razstavo bo 
predstavila etnologinja Zdenka Torkar Tahir.
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Anketa

Marina Roblek iz Tržiča:

»Sama sem bila trgovka in 
v nedeljo ni prijetno delati, 
saj si odtrgan od družine. V 
nedeljo nikoli ne grem v trgo-
vino. Odpuščanj zaradi tega, 
ker bi bile trgovine v nedeljo 
zaprte, ne bi smelo biti.« 

Lina Škerlj iz Tenetiš: 

»Težko rečem, ali bi morale 
biti trgovine v nedeljo zaprte 
ali ne. Med tednom delam po 
vse dneve in grem tedaj težko 
po nakupih. Zelo bi mi odgo-
varjalo, če bi bile trgovine od-
prte ob nedeljah popoldne.« 

Irena Oman  
iz Zgornjih Bitenj:

»Nedelja je dan za družino, 
zato je nujno, da so trgovine 
zaprte. Ne kupujem ob nede-
ljah. Ob nedeljah naj delajo 
študentje, zaposleni pa bi 
morali biti prosti.«

Margareta Vovk Čalič  
iz Kranja:

»Nedelja je dan za druženje, 
a ne po trgovskih centrih, 
zato naj bodo trgovine ob 
nedeljah zaprte. Zelo redko 
obiščem trgovino za konec 
tedna.«

Maša Likosar

Volivci so pred 14 leti na re-
ferendumu izrazili voljo, da 
bi morale bile trgovine ob 
nedeljah zaprte; poslanec 
Andrej Čuš, Zeleni Slovenije 
in drugi pa zdaj predlagajo 
spremembo zakona, s kate-
rim bi uresničili na referen-
dumu izraženo voljo.  
Foto: Tina Dokl

V nedeljo  
v trgovino?

Štefka Benigar iz Kranja:

»Strinjam se, da so trgovine 
ob nedeljah zaprte, saj ima-
jo tudi prodajalci pravico do 
počitka. Če pa že morajo biti 
trgovine odprte ob nedeljah, 
bi zaposleni za nedeljsko delo 
morali dobiti dvojno plačilo.« 

info@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutri in v 
četrtek bo zjutraj in dopoldne po nekaterih kotlinah megla, 
čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Suzana P. Kovačič

Zgornje Bitnje – V nesreči 
Krajnčevi niso ostali sami 
in pred zimo je tudi zaradi 
pridnih rok družina že na 
toplem v domačem domu. 
»Iskreno smo hvaležni za 
vsakršno pomoč sorodni-
kom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem, humanitar-
nim organizacijam Rdeči 
križ in pa Karitas z dobro-
delnim koncertom ter pod-
jetjem in trgovcem, ki so na-
sproti prišli z izrednimi po-
pusti. Toliko solidarnosti so 
pokazali ljudje; nekaterih 
sploh ne poznava, pa so po-
magali,« sta poudarila Kraj-
nčeva. Rdeči križ Slovenije, 
Območno združenje Kranj 

je že 28. marca, ko je priš-
lo do požara, začel s huma-
nitarno akcijo Požar Bitnje 
za zbiranje sredstev za na-
kup gradbenega materiala 
in drugih potrebščin. Do 8. 
maja, ko so z akcijo zaključi-
li, so zbrali 6.795 evrov. Po-
leg številnih darovalcev je 
sredstva prispevalo tudi več 
Krajevnih organizacij Rde-
čega križa Bitnje, Cerklje, 
Stražišče, Bela - Bašelj, Vo-
dovodni stolp, Čirče, Kok-
ra, Orehek, Podbrezje, Pre-
doslje, Britof, Šenčur - Sre-
dnja vas, Goriče, Žabnica, 
Duplje, Primskovo, Hrastje 
- Prebačevo in Preddvor.

Kako velik šok je bil to, se 
z besedami ne da opisati, 
je po požaru povedal Boris 

Krajnc. Gorelo je praktično 
vse, družina je ostala brez 
strehe nad glavo in brez pre-
moženja. Kljub hitremu po-
sredovanju gasilcev Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Bitnje in kranjskih poklic-
nih gasilcev je ostalo bore 
malo. Družina se je začasno 
vselila v stanovanje, ki jim ga 
je ponudil sosed, da so bili 
čim bliže domu, saj so takoj 
začeli s popravili. 

Mesec in pol po požaru so 
že spali v domači hiši, delo 
je potekalo tako rekoč noč in 
dan. Hiša je v tem času že sa-
nirana, opremljena, manjka-
jo le še detajli. »Z Borisom 
sva kdaj že komu pomagala 
in zdaj se nama je vse to povr-
nilo. Resnično je, da se dob-
ro delo z dobrim povrne,« je 
prepričana Judita, Boris pa 
ganjeno dodal: »Nisem vedel, 
da imamo toliko prijateljev.«

Kranjčevi že v domači hiši
Zakonca Krajnc iz Zgornjih Bitenj se zahvaljujeta vsem, ki so njihovi družini, ki je marca po požaru 
ostala brez strehe nad glavo, pomagali na kakršenkoli način. 

Gorelo je praktično vse, od pohištva, računalnika, televizije, 
klavirja do vtičnic za elektriko ...

Delo je potekalo »noč in dan«, sta povedala Judita in Boris 
Krajnc. Hiša je v tem času že sanirana. 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur, Kranj – Letos pole-
ti sta Mestna občina Kranj 
in Občina Šenčur dokonča-
li kolesarsko stezo, ki se na 
kranjskem delu začenja pri 
trgovskem centru Tuš, vodi 
čez polje in skozi gozd v so-
sednjo občino in se konča 
pri šenčurski poslovni coni. 
Občini sta asfaltirali vsa-
ka svoj odsek (dolžina v ob-
čini Šenčur je osemsto me-
trov), sedaj pa urejata tudi 
ustrezno prometno signali-
zacijo. Ta bo prepovedovala 

vožnjo vsem motornim vo-
zilom, kajti steza je name-
njena zgolj pešcem in kole-
sarjem ter lastnikom tam-
kajšnjih zemljišč. »Dogo-
vorjeni smo tudi z medob-
činskim inšpektoratom, 
da bo z večjo frekvenco op-
ravljal nadzor upoštevanja 
teh predpisov in prekrškar-
jem izrekel ustrezne kazni,« 
poudarja Aleš Puhar z Ob-
čine Šenčur. Prvi odzivi ko-
lesarjev in sprehajalcev so 
dobri, saj jim do Kranja (ali 
do Šenčurja) ni več treba po 
nevarni regionalni cesti.

Varneje po kolesarski stezi

Kolesarji so zelo zadovoljni z novo urejeno kolesarsko 
povezavo Šenčur–Kranj. / Foto: Tina Dokl 

Šenčur – Občinski svet v Šenčurju je na septembrski seji obrav-
naval predlog cen storitev oskrbe s pitno vodo na območju 
občin Kranj, Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in 
Jezersko. Večina občinskih svetov je o predlogu že sklepala. 
Za vse omenjene občine sicer veljajo enotne cene. Predlagano 
podražitev (višja cena je zlasti na račun omrežnine) so šenčur-
ski svetniki z večino glasov zavrnili, vendar lahko pričakujejo, 
da bo Komunala Kranj kmalu znova predlagala višje cene, 
prihodnjič s prepričljivejšimi utemeljitvami. Pač pa so svetniki 
pritrdili predlogu za spremembo cen ravnanja z odpadki in 
ustrezne elaborate. Te cene bodo v prihodnje nekoliko nižje. 
Odločali so tudi o opredelitvi javne infrastrukture na področju 
kulture, s čimer bodo imeli v prihodnje možnost kandidiranja 
za državna sredstva za tiste objekte, ki bodo v zemljiško knjigo 
vpisani kot stalno namenjeni kulturni dejavnosti.

Zavrnili podražitev vode

Kranj – Medtem ko se cene 95-oktanskega motornega bencina 
in dizelskega goriva na črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 
oblikujejo prosto, država še naprej na vsaka dva tedna določa 
cene teh goriv na preostalih črpalkah. Danes, v torek, se bo na teh 
črpalkah cena 95-oktanskega motornega bencina znižala za 0,7 
centa na 1,264 evra za liter, cena »dizla« pa se bo zvišala za 1,6 
centa na 1,221 evra za liter. Na vseh črpalkah pa se prosto obli-
kujeta ceni 100-oktanskega motornega bencina in kurilnega olja.

Pocenitev bencina in podražitev »dizla«


