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

Kdo bi bili župani  
v gorenjskih mestih
Kdo bodo kandidati za župane v 
večjih gorenjskih občinah? V neka-
terih strankah in listah kandidatu-
re še tehtajo. 

2

GORENJSKA

Spodbujajo trajnostno 
mobilnost 
Evropskemu tednu mobilnosti, ki 
poteka med 16. in 22. septem-
brom pod sloganom Združuj in 
učinkovito potuj, se pridružuje 
tudi enajst gorenjskih občin.

4

RAZVEDRILO

Letošnji Kravji bal  
podiral rekorde 
Na letošnjem Kravjem balu je pa-
del rekord v številu obiskovalcev 
in številu cik na paradi. Sirarstvo 
in planšarstvo se v Bohinju dviga-
ta iz pepela. 

15

ZADNJA

Podbreška potica  
daleč slovi 
Podbreška potica je že znana in 
nagrajena v slovenskem prostoru, 
pred dnevi pa so z njo postregli 
tudi v evropskem parlamentu v 
Strasbourgu. 

24

VREME

Danes in jutri bo sončno. 
Jutri popoldne lahko  
nastane kakšna ploha.  
V četrtek bo sončno, jutro 
bo ponekod megleno. 

12/25 °C
jutri: sončno
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Spomini in spoznanja  
dr. Ernesta Petriča
Z dr. Ernestom Petričem po poteh  
novejše zgodovine

Diplomat, pravnik, politik, profesor in gorenjski rojak  
dr. Ernest Petrič je dejavno sodeloval v ključnih 
dogajanjih novejše zgodovine Slovenije. Svojo razgibano 
poklicno pot je povzel v knjigi Spomini in spoznanja. 
Vodila ga je od vlade Staneta Kavčiča do prizadevanj za 
mednarodno uveljavitev slovenske države in utrditev te 
iste kot pravne države. Že drugič bo gost Glasove preje, z 
njim se bo pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v četrtek, 20. septembra 2018, ob 19. uri  
v Knjižnici A. T. Linharta v Radovljici, Vurnikov trg 1. 

Pokrovitelj Preje je Ciril Globočnik, župan  
Občine Radovljica.

Prosimo vas, da svojo udeležbo na Glasovi preji   
sporočite na tel. št.: 04/201 42 10 vsak dan  
od 7. do 15. ure, ali po e-pošti na: info@g-glas.si.
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Prijave za ogled:

naselje Voge – Britof, Kranj
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Mateja Rant

Kranj – Akciji Očistimo Slo
venijo se je poleg organizira
nih skupin po občinah pri
družilo tudi veliko samoor
ganiziranih skupin posame
znikov, so pojasnili v druš
tvu Ekologi brez meja in 
pou darili, da cilj akcije ni bil 
podirati rekordov v udelež
bi, ampak doseči zavedanje, 
da je pomemben že dan po 
akciji. »Vsak mora čutiti po
trebo, da za okolje skrbi vsak 
dan.« Prostovoljci na terenu 

so tudi na Gorenjskem za
znali, da je odpadkov neiz
merno manj kot v prejšnjih 
letih, ob tem z navdušenjem 
ugotavlja Katja Sreš iz druš
tva Ekologi brez meja. 

Na podatke o količini zbra
nih odpadkov po občinah še 
čakajo, je pojasnila Katja 
Sreš, je pa kot zelo uspešno 
ocenila sobotno akcijo v Tr
žiču, kjer niso čistili divjih 
odlagališč, ampak so se po
svetili popisu in odstranje
vanju invazivnih rastlin. 

Odpadkov že 
bistveno manj
Največji svetovni civilni akciji čiščenja okoliša 
World Cleanup Day 2018 so se preteklo soboto 
pridružili tudi v nekaterih gorenjskih občinah. 
Glavni problem ostajajo gradbeni odpadki, veliko 
je tudi smetenja.

Suzana P. Kovačič

Zvirče, Križe, Žiganja vas – 
Tudi sedem poklicnih kme
tovalcev, sedem družin s Tr
žiškega, je vpetih v organizi
ran slovenski trg; z zelenja
vo zalagajo trgovine, hotele, 
gostilne. Peter Jarc je na te
lefonu pokazal nekaj naro
čil, ki bi jih ta teden dosta
vil trgovcem: včeraj 1300 ki
logramov solate gentile, da
nes tri tisoč kosov endivije, 
v četrtek tri tisoč kilogramov 
endivije, v petek dva tisoč ki
logramov endivije in tako 
naprej ... A je moral dobavo 

odpovedati, ker je njegov 
pridelek na njivah v Žiganji 
vasi in Križah – približno 
šest hektarov – praktično v 
celoti pokosila toča. Petnajst 
minut divjanja kot oreh de
bele toče v petek malo po še
sti zvečer je bilo dovolj, da so 
endivija, štrucar, kristalka, 
rdeči radič in kitajsko zelje 
potolčeni, solatni listi sce
frani ... Še v soboto dopol
dne ob skupinskem ogledu 
škode so zrna toče svareče 
ležala med njivami.

»Kmetovanje je v naših 
družinah prisotno že okrog 
šestdeset let. Delujemo 

povezano, že pred leti smo 
kot prvi v Sloveniji organi
zirano začeli propagirati slo
vensko zelenjavo. Za trgovce 
pa mora biti zelenjava stood
stotno lepa, samo tako lahko 
prodamo,« je pojasnil Anton 
Aljančič, ki kmetuje petde
set let, že od otroštva; a tako 
katastrofalne sezone, kot je 
letošnja, ne pomni. 

Matic Aljančič je povedal, 
da so po poletni suši, ki je ra
stline zakrknila, končno za
čeli normalno prodajati ze
lenjavo, za ves ta teden so 
imeli polna naročila. 

Zaradi toče ostali brez pridelka
V petek malo po šesti zvečer je klestila kot oreh debela toča, ki je pridivjala 
iz smeri Begunj in je v tržiški občini v pasu od Zvirč mimo Križev in Žiganje 
vasi povzročila gromozansko škodo sedmim pridelovalcem zelenjave, ki od 
tega živijo. Letos jih je narava udarila že drugič, najprej s sušo.

Nekaj pridelovalcev zelenjave si je ogledalo škodo na njivi Vinka Golmajerja v Zvirčah.

45. stran

44. stran
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D. Ž., A. Se.

Jesenice: tudi kandidatka 
za županjo

V jeseniški občini je kot 
prvi kandidaturo za župan-
sko mesto napovedal Miha 
Rebolj, nekdanji hokejist in 
zdajšnji podžupan. Je kan-
didat Stranke modernega 
centra (SMC), kot je dejal, 
pa kandidira iz strasti do do-
mačega kraja in ker v obči-
ni vidi še veliko neizkorišče-
nega potenciala. Ali bo kan-
didiral še četrtič, se še vedno 
ni dokončno odločil sedanji 
župan Tomaž Tom Mencin-
ger, ki je doslej volitve trik-
rat dobil kot kandidat na listi 
Socialnih demokratov. V Li-
sti Marjana Šarca (LMŠ) še 
poteka evidentiranje kandi-
datov za župane, kandidat 
bo najverjetneje Janko Pirc, 
ki je na županskih volitvah 
na Jesenicah dvakrat kandi-
diral na listi LDS, vmes pa 

je bil tudi član SMC. Župan-
sko kandidatko bodo imeli v 
stranki Levica Jesenice – Je-
seniška alternativa, za mes-
to županje se bo v boj poda-
la Alma Rekić, slaščičarka in 
sodnica iz kuharskega šova 
MasterChef. Neodvisna li-
sta Za boljše Jesenice, kate-
re kandidat je bil na zadnjih 
volitvah Ahmed Pašić (ki je 
kasneje odstopil tudi kot ob-
činski svetnik in se preselil 
v Singapur), tokrat svojega 
kandidata za župana ne bo 
imela. V DeSUS, N.Si in SLS 
naj bi o tem, ali bodo imeli 
županske kandidate, odloča-
li v prihodnjih dneh. 

V Kranju za zdaj znani 
štirje kandidati

V Kranju bodo letos za-
gotovo dobili novega župa-
na ali županjo, saj aktualni 
župan Boštjan Trilar ne bo 
kandidiral. Bo pa Trilarje-
va stranka Več za Kranj sku-
paj s Stranko Alenke Bratu-
šek in Listo za razvoj Kranja 

(nosilec Igor Velov) za nove-
ga župana kandidirala Izto-
ka Puriča, nekdanjega direk-
torja Javnega gospodarske-
ga zavoda Brdo, ki je včeraj 
tudi uradno napovedal svo-
jo kandidaturo. Z njim se 
bo na županskih volitvah za-
gotovo pomeril predsednik 
Hokejske zveze Slovenije in 
nekdanji predsednik uprave 
Zavarovalnice Triglav Ma-
tjaž Rakovec, ki ga podpira 
SD, išče pa še širšo podpo-
ro. Kandidaturo sta najavi-
la tudi mestna svetnika Bar-
bara Gunčar, ki je pred vo-
litvami ustanovila Stranko 
za enakomeren lokalni ra-
zvoj in podjetnost, in Zo-
ran Stevanović, ki namerava 
kandidirati s podporo voliv-
cev (podpise že zbira), zato 
je pred kratkim tudi začasno 
odstopil kot podpredsednik 
SNS in zamrznil članstvo v 
stranki. V SMC bodo župan-
skega kandidata izbirali šele 
v začetku oktobra, po naših 
podatkih pa imajo že evi-
dentirana vsaj dva kandida-
ta, med njima naj bi bil tudi 
svetnik in nekdanji podžu-
pan Primož Terplan. Tudi v 
SDS se o kandidatu še odlo-
čajo, med možnimi imeni, 
ki krožijo v javnosti, pa naj 
bi bil ponovno tudi nekdanji 
podžupan in poslanec Bo-
jan Homan. V NSi so se od-
ločili, da svojega kandidata 
ne bodo imeli, se bodo pa po 
opravljenih razgovorih odlo-
čili, katerega drugega kandi-
data bodo morebiti podprli. 
Podoben odgovor smo pre-
jeli tudi iz DeSUS-a. 

Tržič: v politiko se vrača 
nekdanji župan

Kandidat za župana liste 
Spremembe za preporod Tr-
žiča je občinski svetnik An-
drej Frelih, odločitev je po-
jasnil: »Tržič je imel skozi 
zgodovino pomembno vlo-
go, dandanes pa zaradi za-
mujenih priložnosti in ko-
ruptivnih praks upravljanja 

tone v pozabo. Z listo prina-
šamo spremembe, ki jih nuj-
no potrebujemo za ponov-
ni preporod Tržiča.« Kandi-
dat je tudi občinski svetnik in 
enkrat že županski kandidat 
Klemen Belhar z liste Zagon, 
ki pravi: »V Tržiču že dve de-
setletji vlada slaba politika, 
kar pomeni, da občina stal-
no nazaduje. Takšne politike 
je dovolj. Potrebujemo politi-
ko, ki je iskreno usmerjena v 
razvoj občine.« Aktualni žu-
pan Borut Sajovic bo četrtič 
kandidiral, in sicer s podpi-
si občanov. Povedal je, ima 
še dovolj energije in projek-
tov, ter dodal, da so v občini 
v zadnjih desetih letih posta-

vili zdrave temelje, zdaj pa je 
na vrsti zagotovitev družbe-
nega standarda, kot so grad-
nja nove knjižnice ter prizid-
ka k OŠ Križe in zdravstvene-
mu domu. V politiko se vra-
ča Pavel Rupar, ki bo kandidi-
ral s podpisi občanov: »Ljud-
je me podpirajo, začeli so na-
mreč primerjati čas, ko sem 
še vodil občino. Tržič potre-
buje pridne, pametne, dob-
re delavce in več sodelova-
nja.« Podjetnica in občinska 
svetnica Mateja Čadež je do 
nedavnega razmišljala o kan-
didaturi za županjo s podpo-
ro stranke Dobra država, a 
se je odločila, da izstopi iz tr-
žiške politike v celoti: »Če pa 
bo župan še naprej Borut Sa-
jovic, se iz občine umikam 
tudi poslovno. Zaradi v res-
nici mačehovskega odno-
sa do podjetništva in mašče-
valnosti župana, če nisi nje-
gov, poslovno v njej ne mo-
rem več delovati. Želim si žu-
pana, ki bo delal v dobro vseh 
občanov ...« O kandidaturi s 
podporo SD se odloča Drago 

Zadnikar, nekdanji tesni so-
delavec župana Sajovica. V 
SMC se o kandidatu še odlo-
čajo, iz SDS in NSi odgovora 
nismo prejeli, DeSUS kandi-
data nima. 

Radovljica: vsaj en 
protikandidat

V Radovljici je že znano, 
da bo imel dosedanji kan-
didat Ciril Globočnik, ki se 
bo na volitvah potegoval za 
svoj tretji mandat, vsej ene-
ga protikandidata, to je mag. 
Andrej Potočnik, kandidat 
SDS. Kot je povedal Mark 
Toplak, Potočnik sicer ta te-
den še čaka na dokončno po-
trditev, v stranki pa so se tudi 

odločili, da bo Mark Toplak 
nosilec njihove liste kandi-
datov za člane občinskega 
sveta. Kot je povedal občin-
ski svetnik Simon Resman, 
bo N.Si tudi na teh volitvah 
tako kot pred štirimi leti pod-
prla župansko kandidaturo 
Cirila Globočnika.

Škofja Loka: v strankah 
še skrivnostni

V Škofji Loki sedanji žu-
pan Miha Ješe ne bo vnovič 
kandidiral za župana, še nap-
rej pa želi sodelovati v občin-
ski politiki. Katerega kandi-
data za župana ima njego-
va lista Miha Ješe in prija-
telji Loke, še ni želel razkri-
ti, smo pa neuradno izvede-
li, da naj bi bil to zdajšnji po-
džupan Tine Radinja. Za žu-
pana bo kandidiral tudi ob-
činski svetnik Rolando Kraj-
nik, najostrejši nasprotnik 
koalicije Mihe Ješeta v dose-
danjem občinskem svetu in 
najglasnejši, ko je šlo za eko-
loška vprašanja. Kandidiral 
bo s Komunalno ekološko 

listo, ki se je zdaj preobliko-
vala v stranko. Da se priprav-
lja na župansko kandidaturo, 
je potrdil tudi Janez Demšar, 
ki vodi lokalni odbor stranke 
SMC, poleg tega je tudi pod-
predsednik KS Trata. Kan-
didiral bo s podporo občank 
in občanov, SMC in še neka-
terih posameznikov list in 
strank, s katerimi se še dogo-
varja. V ostalih strankah os-
tajajo skrivnostni in nam od-
govora na vprašanje o župan-
skih kandidaturah še niso 
dali. Kandidata ne bo imela 
stranka DeSUS, prav tako ga 
v Škofji Loki nima Lista Mar-
jana Šarca.

V Kamniku vsaj pet 
kandidatov

V Kamniku je kandidatu-
ro za županski stolček že po-
dal Igor Žavbi, kamniški po-
džupan, ki po odhodu Mar-
jana Šarca do izteka manda-
ta že opravlja funkcijo župa-
na. Podprla ga bo Lista Marja-
na Šarca. Tudi podžupan Ma-
tej Slapar je že potrdil kandi-
daturo za župana. O njegovi 
podpori bodo v kratkem od-
ločali organi N.Si, kot pa do-
daja, si želi in pričakuje čim 
širšo podporo vseh, tudi vo-
livcev. Podpise podpore vo-
livcev zbira tudi Sandi Uršič, 
44-letni komercialist iz Črne 
pri Kamniku, zaposlen v pod-
jetju Euroton, ki je kot član 
svetov zavodov ter športnih 
klubov dejaven tudi na lokal-
nem območju. Za županski 
stolček se bo ponovno pote-
goval tudi svetnik Dušan Pa-
pež, ki bo kandidiral s podpo-
ro svoje liste. Na volitve se bo 
podal tudi podjetnik Matjaž 
Zorman, lastnik Eko Resorta 
pod Veliko planino v Godiču. 
Kot nam je povedal, bo kan-
didiral kot neodvisen kandi-
dat s podporo več list. Katere 
ga bodo podprle, pa še ni želel 
razkriti, saj so, kot pravi, po-
govori še v teku. Da jo h kan-
didaturi nagovarjajo, nam je 
potrdila tudi Julijana Bizjak 
Mlakar, vendar, kot dodaja, 
sama temu ni najbolj naklo-
njena. »Pustimo času čas,« se 
za zdaj še ni želela opredeliti 
Bizjak Mlakarjeva. Govorice, 
da naj bi kandidiral za župa-
na, pa je odločno zavrnil Gre-
ga Cvirn, prokurist podjetja 
Ci&Ca in predsednik Krajev-
ne skupnosti Podgorje.

Svojega kandidata ne bodo 
imeli v Levici, kjer ne razmi-
šljajo niti o morebitni podpo-
ri kakšnemu od znanih žu-
panskih kandidatov. Podob-
no tudi v občinskem odboru 
Stranke Alenke Bratušek ne 
bodo imeli svojega kandida-
ta, zagotovo pa bodo nameni-
li podporo kakšnemu izmed 
njih. A o konkretnih imenih 
še niso želeli govoriti.

Kdo bi bili župani v gorenjskih mestih
Kdo bodo kandidati za župane v večjih gorenjskih občinah? V nekaterih strankah in listah kandidature še tehtajo. 

Novembra bomo volili nove župane, na sliki: volivka na zadnjih lokalnih volitvah 2014.
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Do 18. oktobra morajo kandidati vložiti svoje 
kandidature za lokalne volitve, do tega dne občinske 
volilne komisije tudi sprejemajo podpise podpore. 
Že naslednji dan, 19. oktobra, se začenja volilna 
kampanja.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MILENA REVEN z Blejske Dobrave.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Guinnessova knjiga rekordov 2019 prinaša 23 slovenskih re-
kordov. Pet rekordov je povsem novih, en rekord pa je bil od 
lanske izdaje izboljšan. Slogan nove izdaje Guinnessove knjige 
rekordov je: Velika knjiga, velike sanje. Tudi letos prihaja z 
novimi neverjetnimi dosežki, spektakularnimi akrobacijami, 
prodornimi odkritji v znanosti in neprimerljivimi športnimi 
uspehi. Obenem pa knjiga predstavlja tisoče novih rekordov 
s področja narave, znanosti, družbenih medijev, tehnologije, 
glasbe, filma in športa ter seveda v klasičnih kategorijah, kot 
so človeško telo, velike stvari in najrazličnejše zbirke. Po oddaji 
knjige v tisk sta bila letos dosežena še dva nova slovenska 
rekorda, ki pa bosta objavljena v izdaji za leto 2020. Eden je 
bil največja skupina koscev doslej, o čemer smo pisali tudi v 
Gorenjskem glasu. Knjiga je odlično praznično darilo za otro-
ke, zanimiva zabava, za odrasle pa vir preverjenih informacij. 

Nagradno vprašanje: Koliko koscev je štela skupina, ki se ji 
je uspelo vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov? Odgovo-
re s svojimi podatki pošljite do srede, 26. septembra 2018, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali  
na  koticek@g-glas.si.

Knjiga rekordov – slovenska izdaja 2019
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od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Predstavljajte si, da otroci 
rastejo v miru. Predsta-
vljajte si ljubezen in tova-

rištvo med ljudmi. Predstavljaj-
te si, da si človek z drugim vse 
deli. To je le nekaj v slovenščino 
prevedenih verzov iz znane pe-
smi Johna Lennona Imagine. 
In zdaj si predstavljajte, da se 
ti verzi, ki nosijo izredno pozi-
tivno sporočilo miru, nekomu 
zdijo sporni.

Ker prav to se je zgodilo na 
eni od škofjeloških šol, na ka-
teri so pretekli teden med prvo-
šolce razdelili osemdeset slika-
nic Amnesty International z 
naslovom Pomisli, v kateri je 
Lennonovo pesem v slovenšči-
no prepesnil Milan Dekleva. V 
dobri veri, da bo služila kot ko-
risten učni pripomoček, s kate-
rim bodo širili sporočilo miru 
na svetu, je nakup slikanic za 
prvošolce omogočilo škofjelo-
ško podjetje Knauf Insulation. 
S pomočjo ilustracij francoske-
ga grafika Jeana Juliena ob be-
sedah Johna Lennona namreč 
slikanica pripovedujejo zgodbo 
goloba z oljčno vejico v kljunu, 
ki se po svetu odpravi širit spo-
ročilo miru in prijateljstva med 
vse ptice, ne glede na barvo per-
ja ali obliko kljuna. Ob slikani-
ci so pripravili tudi pedagoška 
gradiva, namenjena otrokom 
med četrtim in enajstim letom, 
ki lahko predstavljajo iztočnico 
za pogovor o knjigi in njenem 
sporočilu, miru, prijaznosti, 
vojni in trpljenju ter ustvarja-
nje lastnih sporočil miru. Zato 
so se tako učiteljice kot tudi 

učenci iskreno razveselili, ko so 
v roke prejeli vsak svojo knjigo 
in jim je učiteljica razložila 
simboliko goloba z oljčno vejico 
v kljunu. A na žalost njihove-
ga navdušenja nad knjigo niso 
delili nekateri starši, ki se jim 
je slikanica zazdela ideološko 
sporna, saj naj bi z njo v šoli 
širili ateizem. Pustimo ob stra-
ni, da naj bi bila šola laična in 
ideološko nevtralna in je torej 
taka razprava že sama po sebi 
brezpredmetna, ampak kljub 
temu je težko razumeti, da se 
lahko nekomu izredno pozi-
tivna vsebina knjige zdi nepri-
merna za prvošolce. Zato, ker 
si avtor pesmi želi, da se ljudje 
ne bi ločevali ne po nacionalni 
ne po verski pripadnosti? Pa 
čeprav je v današnjem svetu, 
ko nekateri jemljejo pravico 
v svoje roke in so z orožjem 
pripravljeni braniti meje v 
svojih glavah, sporočilo miru 
še kako potrebno. Slikanico je 
pregledala tudi predsednica 
mladinske sekcije pri Društvu 
slovenskih pisateljev dr. Aksi-
nja Kermauner in jo označila 
za zelo kakovostno.

Očitno se želja avtorja pe-
smi, da bi se mu tudi drugi 
pridružili v prizadevanjih za 
mir in bi ves svet zaživel kot 
eno, da nihče ne bi bil sam, na 
žalost še dolgo ne bo uresniči-
la. Zato, kot je v predgovoru 
napisala Yoko Ono Lennon: 
»Pomisli. Skupaj lahko ures-
ničimo mir. Potem bo svet res 
enovit in skupen.« Si je to res 
tako težko predstavljati?

Predstavljajte si …

KOMENTAR
Mateja Rant

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – V četrtek, 13. 
septembra, smo dobili tri-
najsto slovensko vlado. Vla-
do vodi premier Marjan Ša-
rec, sestavljajo pa jo mini-
stri: Andrej Bertoncelj (fi-
nance), Samo Fakin (zdra-
vstvo), Boštjan Poklukar 
(notranje zadeve), Jernej Pi-
kalo (izobraževanje), Andre-
ja Katič (pravosodje), Dejan 
Prešiček (kultura), Zdravko 
Počivalšek (gospodarstvo), 
Jure Leben (okolje), Ksenja 
Klampfer (delo, družina, 
socialne zadeve), Miro Ce-
rar (zunanje zadeve), Alen-
ka Bratušek (infrastruktu-
ra), Marko Bandelli (kohezi-
ja), Peter Jožef Česnik (Slo-
venci po svetu), Karl Erjavec 
(obramba), Aleksandra Pi-
vec (kmetijstvo), Rudi Med-
ved (uprava). Ministri so od 
predhodnikov v petek tudi 
že uradno prevzeli posle.

Gorenjska peterica

Nova slovenska vlada je 
tudi gorenjsko obarvana. 
Premier Marjan Šarec pri-
haja iz Kamnika, doslej je 
bil župan te gorenjske obči-
ne, pred tem pa smo ga poz-
nali kot igralca in imitatorja. 
Lani je kandidiral za pred-
sednika države in se uvrstil 
v drugi krog z Borutom Pa-
horjem in predsedniško bit-
ko z njim izgubil. Pač pa je 
s svojo Listo Marjana Šarca 
takoj začel aktivnosti za par-
lamentarne volitve. Karl Er-
javec, ki živi v Naklem, vodi 
pa stranko upokojencev De-
SUS, je ponovno postal mi-
nister za obrambo. Na tem 
položaju je bil namreč že 
v prvi Janševi vladi, takrat 

se ga najbolj spomnimo po 
razvpiti aferi Patria. Vodil 
je še ministrstvi za okolje in 
prostor in v prejšnjem man-
datu ministrstvo za zunanje 
zadeve. Ministrica za infra-
strukturo je Alenka Bratu-
šek, ki je v letih 2013 in 2014 
vodila slovensko vlado, nato 
pa se v letu 2014 neuspešno 
potegovala za položaj evrop-
ske komisarke. V minulem 
mandatu je bila poslanka 
stranke SAB in na letošnjih 
parlamentarnih volitvah, 
kjer sama sicer ni bila izvo-
ljena, z njo uspešno presto-
pila prag državnega zbora. 
V vladi pa sta povsem nova 
Boštjan Poklukar z Bleda in 
Dejan Prešiček iz Radovlji-
ce. Poklukar je bil v preteklo-
sti zaposlen na ministrstvu 
za obrambo in je vodil cen-
ter za obveščanje v Kranju, 
zdaj pa se je s stranko LMŠ 
prebil v vrh državne politike 
in postal minister za notra-
nje zadeve. Dejan Prešiček, 

profesor saksofona na Kon-
servatoriju za glasbo in balet 
v Ljubljani, pa je novi minis-
ter za kulturo, in sicer iz kvo-
te stranke SD.

Najprej kadrovske zadeve

Nova vlada se je še na dan 
svojega imenovanja sestala 
na prvi seji in tako uresniči-
la napoved premiera Marja-
na Šarca, da je čas, da zač-
ne delati. Začela je s kad-
rovskimi zadevami. Imeno-
vala je generalnega sekre-
tarja vlade Stojana Tram-
teta in več državnih sekre-
tarjev. Veliko razburjenje v 
javnosti je povzročilo ime-
novanje Damirja Črnčeca 
za svetovalca za nacionalno 
varnost v kabinetu predse-
dnika vlade. Gre za nekda-
njega direktorja varnostno-
-obveščevalne službe Sove, 
znanega predvsem po pro-
timigrantski in ksenofob-
ni retoriki. Šarec njegovo 
imenovanje utemeljuje z 

dejstvom, da gre za prizna-
nega strokovnjaka.

Tudi med državnimi se-
kretarji najdemo imena z 
Gorenjskega. Mateja Vrani-
čar Erman, prejšnja mini-
strica za finance, na tem mi-
nistrstvu ostaja kot državna 
sekretarka, enak položaj bo 
imel Metod Dragonja (doslej 
že dvakrat gospodarski mini-
ster, nazadnje pa imenovan 
kot direktor podjetja 2TDK 
iz prejšnjega mandata, ki 
naj bi vodilo gradnjo druge-
ga tira). Na gospodarskem 
ministrstvu želi Zdravko Po-
čivalšek še naprej obdržati 
Evo Štravs Podlogar, kandi-
datka za še eno sekretarko pa 
je prejšnja poslanka Andreja 
Potočnik iz Tržiča. 

Za takojšnje delo vlade so 
poskrbeli sindikati javnega 
sektorja, ki so takoj po izvo-
litvi nanjo naslovili zahteve 
po nadaljevanju pogajanj, ki 
so bila prekinjena ob odsto-
pu Cerarjeve vlade. 

Vlada začela z delom
Minuli četrtek imenovana nova, trinajsta slovenska vlada pod vodstvom Marjana Šarca se je takoj po 
izvolitvi sestala na prvi seji. 

Gorenjsko obarvana trinajsta slovenska vlada (od leve):  Karl Erjavec, Alenka Bratušek, 
Marjan Šarec, Dejan Prešiček in Boštjan Poklukar / Foto: Gorazd Kavčič

Premier Marjan Šarec z ministrsko ekipo, imenovano minuli četrtek / Foto: Gorazd Kavčič
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Pšenica
izboljševalka:

ENERGO (R)
poudarjena kakovost

IZALCO (R)
super kakovostna
resnica

BERNSTEIN (G)
pridelek in kakovost,
2 v 1

LENNOX (G)
presevna pšenica

Krušna pšenica:

SOFRU (R)
zgodnja in rodna
resnica

ALIXAN (G)
večni rekorder

HYBELLO
(G, hibrid)
kakovosten hibrid

Krmna pšenica:

SPONTAN (G)
visok pridelek in
beljakovine

Ozimni ječmen:

SANDRA (D)
brez prave
konkurence

AZRAH (V)
odporen, več slame

HEDY (hibrid)
stabilen, odporen
na sušo

Ozimna tritikala:

COSINUS
šampijon v zrnju
in slami

RIPARO
zgodnja, rodna,
stabilna

OZIMNA ŽITA 2018

Najboljša v vseh
pogojih!

Ozimna rž:

ELEGO
stabilna kakovost

BINNTTO (hibrid)
hibridna rž

Ozimni oves:

WILLAND
pridelek, kot ga še
niste imeli

Ozimna pira:

OSTRO
kakovostno pražito

OZIMNA ŽITA 2018

Najboljša v vseh
pogojih!

Sorte so vam na voljo v vseh dobro založenih trgovinah s semeni.
Več informacij na maloprodajnih mestih, pri svetovalni službi
Agrosaat, v prospektu in na spletni strani.

www.agrosaat.si

RWA Slovenija d. o. o.
Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica
t: 01 514 00 70, e: info@agrosaat.si

oglas_ozimna_ita_2018_2.pdf   1   03/09/2018   13:49

»Česar nam ni suša priza-
dela, je zdaj pobrala toča,« 
Matic Aljančič razočaranja 
ne more skriti. Mogoče da 
se bo obrasla le zelo majhna 
količina zelo mladih rastlin.

V običajnih okoliščinah so 
maj, junij in julij meseci, ko 

pridelovalci zelenjave delajo 
za pokritje stroškov (semen, 
embalaže, plačilo davka ...), 
avgust, september in okto-
ber pa prinesejo nekaj zas-
lužka, ki ga lahko investira-
jo tudi v izboljšave. Na vpra-
šanje, ali je zelenjavo vredno 
zavarovati, so vsi po vrsti od-
kimavali. Da je predrago, so 

povedali, Jarc je še razložil: 
»Zavarovalnice npr. ocenijo 
škodo na solati do deset, naj-
več trideset odstotkov. Sto-
odstotna škoda zanje pome-
ni samo prazna njiva, ko vi-
dijo samo še rjavo zemljo. 

Ne upoštevajo pa trgovskih 
norm. Kupec na polici želi 
imeti brezhibno solato, in če 
take nimamo, je ne moremo 
prodati. Za nas je torej velika 
škoda že tista, ki je samo del-
no vidna.« 

Zaradi toče ostali brez pridelka
31. stran

Še naslednji dan so zrna toče svareče ležala med njivami.

Ena od Aljančičevih uničenih njiv na približno 1,2 hektara. 
Radič je »izgubljen«, njivo bodo lahko samo še podorali.

Iz regijskega centra za obveščanje so v petek sporočili, 
da je deževje povzročilo še več težav. V Šenčurju je 
meteorna voda zalila podvoz pod avtocesto in ogrožala 
stanovanjski hiši. Meteorna voda je povzročila težave 
tudi v objektih v Križah in Seničnem, na območju 
Domžal, Vira in Doba. Povsod so na pomoč priskočili 
gasilci in vodo izčrpali. V Kamniku je meteorna voda 
zalila prostore podjetja Danfos, kjer pa so vodo izčrpali 
že zaposleni. 

Ana Šubic

Kranj – Z različnimi aktiv-
nostmi se je v nedeljo začel 
Evropski teden mobilnosti 
(ETM), ki bo trajal do sobo-
te. Osrednja tema evropske 
pobude, ki spodbuja k pro-
mociji in uvedbi trajnostnih 
prometnih ukrepov v lokal-
nih skupnostih, se tokrat na-
naša na možnosti in koris-
ti prepletanja različnih vrst 
okolju in zdravju prijaznih 
potovanj na vsakodnevnih 
poteh, kot so hoja, kolesar-
jenje, javni prevoz, deljenje 
prevoza, motorna vozila, ki 
nimajo negativnih učinkov 
na okolje. Med rekordnimi 
77 slovenskimi občinami, ki 
se letos pridružujejo ETM, 
je enajst gorenjskih: Kranj, 
Šenčur, Radovljica, Jeseni-
ce, Bled, Bohinj, Tržič, Ško-
fja Loka, Kamnik, Vodice in 
Medvode.

V šolo s Pešbusom

V Kranju in tudi nekate-
rih drugih gorenjskih obči-
nah, denimo v Bohinju, na 
Bledu, v Tržiču …, te dni po-
sebno pozornost posvečajo 

aktivnosti Pešbus, ki na za-
baven in otrokom privlačen 
način promovira hojo v šolo 
v organiziranem spremstvu. 
V Bohinju se ETM pridružu-
jejo s projektom Peš je IN, 
avto bo(HIN). Parkirišče pri 
tržnici v Bohinjski Bistrici 
so te dni zaprli in na njem 
vzpostavili javno površino 
za druženje občanov in obi-
skovalcev. Podobno je v Kra-
nju, kjer v okviru aktivnosti 
Park(irni) dan na treh parki-
riščih izvajajo izobraževal-
ne in zabavne vsebine. Tudi 
v občini Tržič je del šolskih 
parkirišč začasno preurejen 
v prometno učilnico, s či-
mer opozarjajo na potrebo 
po bolj racionalni rabi pros-
tora pred javnimi stavbami. 
V petek bodo v tržiškem sta-
rem mestnem jedru ime-
li Prometni dan z delavni-
cami in bodo ulice name-
nili tržiškim učencem. Ot-
roci kamniških šol in vrtcev 
pa se bodo družili že v četr-
tek dopoldne, ko bo na Glav-
nem trgu dan brez avtomo-
bila in se bodo ob različnih 
dejavnostih zabavali v sre-
dišču mesta.

Ponekod bodo ob ETM 
tudi omejevali promet. Ob-
čina Jesenice bo denimo v 
četrtek omejila motorni pro-
met osebnih vozil v okolici 
občinske stavbe, osnovnih 
in srednjih šol ter vrtcev, 
obenem pa bo ves dan mo-
žen brezplačen mestni po-
tniški promet. V Medvodah 
bo vse do petka zaprta Med-
voška cesta od začetka mo-
stu čez Soro do tržnice. V ra-
dovljiški občini vse dni ETM 
vozi brezplačni mestni av-
tobus na relaciji Radovlji-
ca–Lesce. Danes in v sobo-
to brezplačni mestni avto-
bus nudijo tudi v Škofji Loki, 
kjer se v času ETM podobno 
kot v drugih občinah vrstijo 
še številni drugi dogodki na 
temo trajnostne mobilnosti.

Kot zanimivost velja ome-
niti še nov projekt EU, ki 
spodbuja uporabo kolesa na 
poti v službo in po opravkih 
ter ga izvajajo v Kranju. V 
kranjskem kolesarskem iz-
zivu bodo sodelujoči tri te-
dne preko mobilne aplika-
cije beležili prevožene kilo-
metre, najboljše pa bodo na 
koncu nagradili.

Spodbujajo trajnostno 
mobilnost
Evropskemu tednu mobilnosti, ki poteka med 16. in 22. septembrom pod 
sloganom Združuj in učinkovito potuj, se z različnimi aktivnostmi in dogodki 
pridružuje tudi enajst gorenjskih občin.

Jure Ferlan

Crngrob – Drugo septembr-
sko nedeljo je v Crngrobu 
potekalo vseslovensko pri-
trkovalsko srečanje, ki je tu 
potekalo že drugič, nazadnje 
leta 1984. 

Na ansamblu štirih bro-
nastih zvonov v mogočnem 
zvoniku cerkve Marijinega 
oznanjenja se je predstavi-
lo 16 pritrkovalskih ekip iz 
vseh slovenskih regij. Vsaka 
ima nekoliko drugačen način 
pritrkavanja, zato imajo tako 
sodelujoči kot poslušalci na 

srečanju možnost spoznava-
ti izročilo različnih predelov 
Slovenije. Crngrobski zvo-
novi so posebni, ker so eni 
redkih, ki jim je v celoti pri-
zanesla prva svetovna vojna 
in so ostali vsi v zvoniku, ve-
liki zvon iz leta 1807 pa ima 
na obodu prvi napis v sloven-
ščini. Kot je pojasnil pritrko-
valski referent in soorganiza-
tor srečanja Tomaž Polanec, 
je pritrkavanje letos na pred-
log koordinatorja varstva kul-
turne dediščine Ministrstvo 
za kulturo RS vpisalo v regi-
ster nesnovne dediščine.

Bronaste melodije 
objele Crngrob

Nastop skupin v zvoniku
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Glavni problem sicer še 
vedno ostajajo gradbeni od-
padki, veliko je tudi razprše-
nih odpadkov oziroma sme-
tenja. Ta čas imajo na Go-
renjskem v registru ozna-
čenih 643 divjih odlagališč, 
nekaj so jih po besedah Ka-
tje Sreš očistili v okviru so-
botne akcije. »Ta čas je naj-
večje število odlagališč za-
znati v Radovljici in Kranju, 
a je te podatke treba obrav-
navati s previdnostjo, saj 
nam je v sklopu akcije us-
pelo popisati in posodobi-
ti tretjino odlagališč, zato s 
popisom še vedno nadalju-
jemo in pozivamo posame-
znike, da nam pri tem poma-
gajo.« V društvu se zaveda-
jo, da ta problem ne bo izgi-
nil čez noč, čeprav je letošnja 
akcija čiščenja Slovenije 

potekala pod geslom Še zad-
njič. »Ozaveščanje in spre-
memba vedenj je tek na dol-
ge proge. Zagotovo pa nam 
je marsikoga uspelo prep-
ričati, da vsak korak šteje,« 
verjame Katja Sreš in napo-
veduje, da se s 16. septem-
brom aktivnosti v sklopu ak-
cije niso končale. »Intenziv-
no se bomo začeli posveča-
ti projektom, kampanjam 
in pobudam, ki bodo na dol-
gi rok prispevali k manjšim 
količinam odpadkov.« Tako 
bodo med drugim zače-
li kampanjo o petih najbolj 
problematičnih plastičnih 
izdelkih za enkratno upo-
rabo, raziskovali bodo vrste 
plastike in procese reciklira-
nja, v prihodnje bodo prek 
združenih pobud pozivali k 
pravilnemu ravnanju z od-
padki tudi posamezne ciljne 
skupine.

Odpadkov že 
bistveno manj
31. stran

Akciji Očistimo Slovenijo so se v soboto pridružili tudi 
prostovoljci v Škofji Loki. / Foto: Andreja Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Vrednost kanali-
zacije v južnem delu obči-
ne Šenčur je okoli 5,4 mili-
jona evrov, v ta znesek pa je 
vključeno tudi urejanje vo-
dovoda, meteorne kanali-
zacije in javne razsvetljave. 
Povsod, kjer gradijo kanali-
zacijo, bodo uredili tudi ces-
te, po besedah župana Cirila 
Kozjeka mora biti nanje do 
zime položen vsaj grobi as-
falt. Sicer pa dela intenziv-
no potekajo, zaradi gradnje 
je zaprta tudi glavna cesta 
Kranj–Smlednik čez Trbo-
je, obvoz pa po desnem bre-
gu Save čez Mavčiče. Gradi-
jo tudi cesto od Trboj do či-
stilne naprave, trenutno pa 
je odprtih pet ulic, kjer pola-

gajo kanale, še dodaja župan 
in ob tem omeni, da nekate-
ri ne upoštevajo cestnih za-
por, kar moti gradnjo, ki bi jo 
radi končali po terminskem 
planu.

Gradnja kanalizacije in 
čistilne naprave sta največ-
ji naložbi v občini, ki pa le-
tos še ne bosta povsem 
končani. Čistilna naprava 

(njena vrednost je 2,7 mili-
jona evrov) naj bi poskusno 
obratovala do konca sep-
tembra prihodnje leto, dru-
go leto naj bi končali tudi ka-
nalizacijo v Trbojah in Žer-
javki, nato pa bi nadaljevali 
z Voklim in Prebačevim in 
naselja na južnem delu do-
končali do leta 2021, ko naj 
bi bilo odvajanje odpadnih 
voda končno urejeno po vsej 
občini. Severni del je dokon-
čan tudi po zaslugi sofinan-
ciranja iz Evropske unije, za 
južni del za zdaj denarja iz 
evropskih virov ni, zanj si-
cer Občina Šenčur kandidi-
ra skupaj s kranjsko mestno 
občino. Slednja naj bi pri-
spevala tudi del sredstev za 
čistilno napravo (dobrih 39 
odstotkov), z njo in Občino 

Medvode se dogovarjajo tudi 
za sofinanciranje magistral-
nega vodovoda. 

Če sofinanciranja ne bo, 
se bo občina zadolžila. »Za 
zdaj zadolževanja za naše 
projekte še ni, je pa s pro-
računom predvideno, da se 
zadolžimo za 1,5 milijona 
evrov. Vendar pa tečejo vse 
aktivnosti, da nam tega ne 
bi bilo treba,« je dejal župan 
Kozjek. Poleg tega, da čaka-
jo na odločitev v zvezi z mo-
rebitnim evropskim financi-
ranjem, nameravajo prodati 

tudi štiri hektarje zemljišča. 
V tem sklopu so poleg Tr-

boj in Žerjavke zgradili tudi 
povezovalni kanal Voglje–
Trboje, z dodatnim črpali-
ščem bo prebivalcem tega 
kraja, kjer je bila kanaliza-
cija zgrajena že pred nekaj 
leti, omogočen priklop. Kak-
šen bo komunalni prispevek 
za občane, ki bodo na novo 
dobili urejeno odvajanje od-
padnih voda? Župan pravi, 
da ga bodo odmerili po ena-
ki metodologiji, ki je veljala 
za naselja na severu občine.

Pozno jeseni v poskusni zagon
Gradnja čistilne naprave v Trbojah gre h koncu. Upajo, da jo bodo lahko ob koncu oktobra že poskusno 
zagnali. Obenem gradijo tudi kanalizacijo za vasi Trboje in Žerjavka, kar naj bi bilo povsem končano 
prihodnje leto, med prvimi pa se bodo lahko na čistilno napravo priključevali prebivalci Vogelj.

Čistilna naprava v Trbojah dobiva končne obrise. / Foto: Gorazd Kavčič

Na kanalizacijo in čistilno napravo naj bi se v prihodnje 
priklopilo 648 gospodinjstev na južnem delu občine 
Šenčur, in sicer v Prebačevem 129, Trbojah 176, na 
Žerjavki 19, v Vogljah 179 in v Voklem 145. 

Naložba v kanalizacijo 
je vredna 5,4 milijona 
evrov, v čistilno napravo 
pa 2,7 milijona.

Jože Košnjek

Kranj – Slovenska gospo-
darska zveza iz Celovca 
in Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica iz Kra-
nja sta partnerici v čez-
mejnem projektu Connect 
Sme Plus Evropskega skla-
da za regionalni razvoj v 
okviru programa čezmej-
nega sodelovanja Interreg 
Slovenija – Avstrija 2014 
– 2020. Omenjeni projekt 
vabi k sodelovanju manjša 
in srednja podjetja na obeh 
straneh meje, ki imajo do 
280 zaposlenih in vidijo 
prihodnost v internaciona-
lizaciji poslovanja, pa za to 
nimajo ne znanja in ne po-
guma. Na vsaki strani meje 
se lahko vključi v projekt 
do trideset malih in sre-
dnjih podjetij, ki bodo že 

od letošnjega oktobra nap-
rej deležna strokovnega 
svetovanja pod vodstvom 
mentorjev in spoznavanja 
mednarodnega poslovne-
ga okolja. Svetovanje za 
slovenska podjetja bo po-
tekalo v slovenščini, za av-
strijska podjetja pa v nem-
ščini. Predstavniki sode-
lujočih podjetij bodo ime-
li možnost sodelovanja na 
poslovnih dogodkih v Slo-
veniji in v Avstriji, vključe-
ni pa bodo tudi v poslovni 
delegaciji, ki bosta obiskali 
Bosno in Hercegovino ter 
Srbijo. Vrednost projekta 
je okrog šeststo tisoč evrov. 
Na slovenski strani spreje-
ma prijave Območna obr-
tno-podjetniška zbornica 
Kranj, kjer so povedali, da 
je na voljo še nekaj prostih 
mest. 

Priložnost za manjša 
podjetja
Še do 21. septembra se mala in srednja podjetja 
lahko prijavijo za sodelovanje v čezmejnem 
projektu Connect Sme Plus.



www.gorenjskiglas.si

Urša Peternel

Pri 86 bom prvič 
stala na modni 
pisti! Tega ni-
sem počela ni-
koli v življenju! 

Vem pa, kako manekenke 
hodijo, elegantno postavlja-
jo eno nogo pred drugo,« je 
tik pred začetkom petkove 
modne revije pripovedova-
la ena od stanovalk Doma 
upokojencev dr. Franceta 
Bergelja na Jesenicah, go-
spa Rozalija. Skupaj s Stan-
ko, Ljudmilo, Marijo, An-
gelo, Anamarijo, Jožetom, 
Ivanom in drugimi sostano-
valci se je pogumno dvakrat 
sprehodila po modni pisti v 

domski dvorani in predsta-
vila jesensko-zimsko kolek-
cijo oblačil za seniorje, ki 
so jih za to priložnost pri-
peljali iz Senior trgovine 
iz Domžal. Manekenke in 
manekeni so ob spremlja-
vi glasbe oblačila predsta-
vili sostanovalkam in so-
stanovalcem, ki so kot gle-
dalci vsak nastop pospremi-
li z navdušenim aplavzom. 
V prvem delu so predstavi-
li puloverje, bluze in hlače, 
v drugem delu pa jakne, jo-
pice in brezrokavnike. Brez 
vidne treme so vsi z nasme-
hom na obrazu in občudo-
vanja vrednim pogumom in 
samozavestjo opravili svojo 
nalogo. Po koncu modne 

revije so vsi stanovalci obla-
čila lahko tudi kupili, mane-
kenke in manekenki celo s 
popustom.

Kot je dejala Tamara Ov-
nik iz Senior trgovine, tovr-
stne modne revije prireja-
jo v domovih za starostnike 
po vsej državi, odzivi pa so 
vselej odlični. »Nikakor ni 
namen samo prodaja obla-
čil, temveč v prvi vrsti pri-
pravimo zanimiv dogodek 
za stanovalce,« je povedala. 
Kot je dodala, pa so stano-
valci vedno veseli, da lahko 
kar v domu izberejo oblači-
la, saj večina od njih v trgo-
vine ne zahaja več. S tem ne 
nazadnje olajšajo delo tudi 
svojcem. 

Manekeni pri skoraj devetdesetih
V domu starostnikov na Jesenicah so pripravili modno revijo, v vlogi manekenk in manekenov pa so nastopili stanovalci. 

Stanovalci kot manekeni: nekateri so se po modni pisti popeljali z vozički, 
drugi ob pomoči bergel, a vsi z nasmehom na obrazu in občudovanja 
vrednim pogumom in samozavestjo. / Foto: Gorazd Kavčič

20.10.—27.10.2018

Že petič zapovrstjo bomo v hotelu Delfin poskrbeli
za pester kulturni program, ugodno ponudbo piv  
in odlično zabavo z različnimi glasbenimi izvajalci.

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi.
Popusti in doplačila po rednem ceniku.

7x polpenzion 7x polni penzion

Upokojenci 287 € 329 €

Ostali gostje 329 € 371 €
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Samo iz najokusnejšega domačega mesa, 
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin),
brez umetnih barvil in brez alergenov.

MESNICE ČADEŽ: Kranj, Koroška cesta 26 | Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež
Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 6 | Škofja Loka, Kapucinski trg 4 (v pritličju NAME)
Naše mesnine lahko kupite v trgovinah SPAR, Mercator, E.Leclerc in v vseh bolje založenih trgovinah po Sloveniji.

www.mesarstvo-cadez.si

Danica Zavrl Žlebir

Drugo leto za-
pored so le-
tni dodatek, 
tako imeno-
vani regres, 

znova prejeli vsi upokojen-
ci. Prej je bil zaradi varčeval-
nega zakona izplačan le ti-
stim z najnižjimi pokojni-
nami. Znesek je bil dodan 
pokojninam ob koncu juli-
ja, zato ne dvomimo, da so 
ga tudi že porabili. Prejelo 

ga je 604.975 uživalcev, od 
tega 589.292 uživalcev po-
kojnin in 15.683 uživalcev 
nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja. Letni dodatek v 
skupnem znesku skoraj 120 
milijonov evrov so izplača-
li v petih različnih zneskih, 
od 410 evrov tistim, ki dobi-
vajo najnižje pokojnine (teh 
upokojencev je 121.747), do 
100 evrov tistim, katerih po-
kojnina znaša nad 780 evrov 
(teh je 164.443). Za upoko-
jence, ki dobivajo od 450 do 

550 evrov, je letni dodatek 
znašal 270 evrov, tisti s po-
kojnino med 550 in 650 evri 
so prejeli 210 evrov, preje-
mniki od 650 do 780 evrov 
pa 160 evrov. 

Letni dodatek je bil lani iz-
plačan 643.129 upokojen-
cem. Upravičencem do le-
tnega dodatka, ki so pravice 
iz pokojninskega zavarova-
nja dobili po juliju letos, so 
(bodo) letni dodatek izplača-
li skupaj z izplačilom prve 
pokojnine ali nadomestila.

Poleti dobili letni 
dodatek 

Hiša prijaznih ljudi, kjer nisi nikoli sam
Nekoč – pa ne tako davno – pred skoraj-
da štiridesetimi leti, se je uresničil dolgo-
letni sen o domu za starejše na lepi trži-
ški lokaciji, v Bistrici, obdani s soncem. To 
so bili časi, ko je ideja Petra Uzarja prodrla 
do prebivalcev Tržiča, ki so z lastnimi pri-
spevki zgradili dom. Lepi časi so bili to – 
dober namen, iskrena volja in odločnost, 
da si ustvariš pogoje za lepšo starost. Že 
sama lokacija je snovalcem doma poma-
gala k lepi zgodbi, ki še vedno nastaja – 
dom je namreč obdan z zelenim parkom, 
vadbenimi napravami, ki jih radi obisku-
jejo tako stanovalci doma v spremstvu fi-
zioterapevtke kot vnuki, ko obiskujejo 
svoje stare starše, ki živijo v domu.
Kot je bila ideja o domu iskrena, je bil tudi 
novo zgrajeni dom od začetka nadstan-
darden, saj so že takrat prevladovale eno-
posteljne sobe, le malokatera je bila tro-
posteljna.
Po dolgih letih, ko je Dom Petra Uzarja s 
svojim delovanjem že vzpostavil ugled 

med stanovalci in svojci, se njegova 
uspešna zgodba piše še naprej. V domu 
živi 182 stanovalcev, veliko prebivalcev 
prihaja v dnevno varstvo ali se spozna 
z živ ljenjem v domu prek začasnega bi-
vanja, vse več pa je tudi prebivalcev Tr-
žiča, ki ostanejo tudi v starosti v doma-
čem okolju in jim zaposleni v Domu Pe-
tra Uzarja nudijo pomoč na domu.
Tržiški dom starejših je bil v zadnjih le-
tih večkrat prepoznan kot socialnovar-
stveni zavod, kjer nastajajo inovativni 
pristopi, ki so prijazni stanovalcem in 
drugim obiskovalcem. V zadnjih štirih 
letih je spremenil tudi podobo – krasi-
jo ga srebrna streha in prizidek v obliki 
avle, fontane in domske kavarne in velik 
prireditveni prostor, ki spodbuja med-
generacijsko druženje. Letos je pridobil 
tudi priznanje za najbolj urejen dom v 
Bistrici, polni certifikat Družini prijazno 
podjetje, certifikat Družbeno odgovor-
no podjetje, kolektiv pa razvija dom s 

svojimi idejami tudi prek certifikata E-
-Qalin. Ravno zaposleni so skupaj z dr. 
Jano Mali razvili inovativen projekt ce-
lostne oskrbe stanovalcev z demenco, 
ki poudarja pomen kakovostnega živ-
ljenja ljudi z demenco.
Domska kuhinja ponuja hrano, v kate-
ri ni umetnih dodatkov, temveč je pri-
pravljena skrbno, z mislijo na stanoval-
ce, je sveža in ustreza različnim vrstam 
dietne prehrane. Regijski gerontolo-
ški Center za aktivno in prijetno stara-
nje nadaljuje z aktivnostmi, s katerimi 
se vključuje in povezuje v lokalno sku-
pnost.
Zgodba Doma Petra Uzarja se piše na-
prej – poglavja, ki sledijo, bodo podala 
zgodbo prenove celotnega doma, razvi-
janja socialnih inovacij. Prijaznost, stro-
kovnost, ohranjanje dostojanstva in 
spoštovanje vseh – zaposlenih v domu, 
stanovalcev in svojcev – pa ostajajo 
glavne vrednote doma.

Direktorica Doma Petra Uzarja  
dr. Anamarija Kejžar

Cene veljajo na osebo v dvoposteljni sobi za izbran paket. 
Doplačila na osebo na dan: polni penzion 6 €, enoposteljna 
soba 11 €, turistična taksa 1,27 €.

Na krompirjeve poËitnice 
z babico in dedkom!

KROMPIRJEV PAKET
27. 10.– 4. 11. 2018

UPOKOJENCI  
člani DU UPOKOJENCI

OSTALI
GOSTJE

3x polpenzion 111 € 123 € 141 €

5x polpenzion  
akcija 4=5  148 € 164 € 188 €

Cena vključuje:
• Nastanitev v sobi z balkonom in klimo • Dobrodošlica 
• Neomejeno kopanje v bazenih z ogrevano morsko vodo 
(30°C–32°C) • Telovadba v vodi in telovadnici • Brezžična 
internetna povezava v vseh sobah • Živa glasba za ples v petek 
in soboto • Sef v recepciji • Izposoja pohodnih palic • Hotelsko 
balinišče in rusko kegljišče, pikado • Bogat animacijski program  
• Prost vstop v Kneippov vrt

T 05 660 74 00
rezervacije@hotel-delfin.si
www.hotel-delfin.si
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Ročevnica 58, Tržič, T: 04 598 03 00
E: info@dputrzic.si, www.dputrzic.si



Zgodba

8 Upokojenski glas, torek, 18. septembra 2018

Suzana P. Kovačič

Tržičan mora 
umreti opol-
dne, ker so ta-
krat vsi hudi-
či na Ljube-

lju.« Tržičanka Marija Pe-
tek, ki je 8. septembra pra-
znovala šestindevetdeseti 
rojstni dan, je iskrivih mi-
sli in tudi kratkočasnic, kot 
je pravkar zapisana. Je upo-
kojena zgodovinarka, ki je 
za zgodovino navduševala 
generacije učencev na teda-
nji Osnovni šoli heroja Graj-
zarja. »Če česa ne veš o zgo-
dovini Tržiča, vprašaš Ma-
rijo,« je ob slavju Marijine-
ga rojstnega dne povedala 
Francka Globočnik, predse-
dnica Kulturnega društva tr-
žiških likovnikov, ki po rodu 

ni Tržičanka, a se o zgodovi-
ni pri Mariji rada poduči. Še 
ena vez se je spletla med Ma-
rijo Petek in Jožico Koder, ki 
je še kot učiteljica slovenske-
ga jezika v osnovni šoli po-
učevala Marijinega sina Da-
mijana. Ko pa je Jožica pred 
leti začela zbirati in zapiso-
vati folklorne pripovedi, je k 
Petkovim pogosteje začela 
zahajati. Spominja se, da je 
Marija vedno nekaj študira-
la, izpisovala, pregledovala. 
To še vedno počne, trenutno 
popisuje lipe po tržiški obči-
ni, in kot nas je podučila, je 
najstarejša lipa v Žiganji vasi 
pri cerkvi, le da nobeden či-
sto točno ne ve, koliko je sta-
ra. Popisala je tudi vodna ko-
rita po občini. Do podrobno-
sti pozna svoje drago mesto 
Tržič, njegovo preteklost na 

vseh področjih, njegovo zgo-
dovino, kulturo, družbeno 
in družabno življenje, soci-
alno podobo ljudi, način ži-
vljenja, šege in navade. 

Marija se je rada udeleže-
vala literarnih večerov v Knji-
žnici dr. Toneta Pretnarja v 
Tržiču, domačini so jo pogo-
sto srečevali tudi na tržiškem 
»pvac«. Pri njej doma se je re-
klo pri Nosanovih, a se Mari-
ja zasmeji in pove, da nič ni 
bilo narobe, če ji je kdo rekel 
kar Pvacarka. V mlajših letih 
je Marija tudi veliko kvačka-
la, vezla. Ročnih del se je na-
učila v Učiteljski šoli dr. Kre-
ka, višji šoli s pravico javno-
sti v Ljubljani; v zgradbi nek-
danje šole je danes bolnišni-
ca dr. Petra Držaja. 

Raziskovalni duh si je 
Marija delila s pokojnim 

možem Mihaelom, s kate-
rim sta skupaj preživela šest-
deset let. Leta 1983 sta raz-
iskala in zbrala podatke ob 
100-letnici gasilcev v Tržiču. 
Za Kroniko župnije Tržič, ki 
je izšla leta 1988, ju je nago-
voril arhitekt Vito Primožič, 
po domače Kovarjev iz Trži-
ča. Leta 2003 je Mihael pi-
sal knjigo Začetki skakalne-
ga športa v Tržiču in okolici, 
Marija je tudi sodelovala pri 
njenem nastajanju.

Skozi življenje je treba 
zmerno hoditi, svetuje Ma-
rija Petek. »In da pošteno 
opraviš delo, ki ga imaš,« 
je še dodala na praznova-
nju rojstnega dne, ki se mu 
je pridružil tudi župan Bo-
rut Sajovic. Precej simpa-
tično smešnih reči, kratko-
časnic, je povedala že pred 

leti tudi Jožici Koder. No, 
ena govori o prepiru zara-
di okna. Takole gre: »Na 
Dobrči so postavljali novo 
kočo. Dva planinca sta šla 
spat v zgornji prostor. Ele-
ktrike v koči še ni bilo. Do 

štirih zjutraj sta se prepira-
la zaradi okna, eden ga je 
zapiral, drugi odpiral. Eden 
je hotel spati pri zaprtem, 
drugi pri odprtem oknu. 
Zjutraj pa sta ugotovila, da 
okno nima šipe.«

Vedno nekaj študira
Vse naokrog v stanovanju so leksikoni, enciklopedije, študijska literatura. Tudi 
kak lepo izvezen prt na mizi, okrog katere se posedejo Jožica Koder, Francka 
Globočnik in Marija Petek. Rade in večkrat se srečujejo na Marijinem domu, ko pa 
Marija, upokojena zgodovinarka, tako srčno pripoveduje o njenem Tržiču, njegovi 
zgodovini in ljudeh. Marija Petek je imela osmega septembra rojstni dan, le da je 
bil tokratni obisk njej dragih prijateljic presenečenje. 

Slavljenka Marija Petek s Francko Globočnik, 
ki je spekla »Franckino sahar torto«, in z Jožico 
Koder, ki je spekla kruh.

Prihod v dom je lahko tudi priložnost za nov začetek
Ne še tako dolgo nazaj se je domov za starejše pogosto držal slab sloves zadnje postaje na človekovi življenjski poti. Danes so sodobni domovi 
vse prej kot to, celo nasprotno. Ni malo starejših, ki se jim s prihodom v dom kvaliteta življenja spremeni bistveno na bolje. To vsakodnevno  
izkušajo tudi v Domu dr. Janka Benedika Radovljica.

Urejeno in prijazno okolje, prijetne sobe, 
nega in zdravstvena oskrba, družba, obilo 
aktivnosti, ki so prilagojene starejšim, in re
dna prehrana so stvari, ki jih mnogo staros
tnikov, ko začnejo njihove moči pešati, v do
mačem okolju pogreša.

V sodobnih domovih, kakršen je Dom dr. 
Janka Benedika, pa so na voljo vsem sta
novalcem. Zato ni redko, pravi Alen Gril, ki 
dom kot vršilec dolžnosti vodi zadnjih se
dem mesecev, da starostniki po prihodu v 
dom kljub začetnemu domotožju in stresu, 
ki ga povzroča sprememba okolja, doživijo 
nekakšen preporod. »Kar pogosto se zgodi, 
da se starejši ob prihodu v dom nekako po
novno aktivirajo, dobesedno spet postavijo 
na noge, zaživijo kvalitetno in nato tu doži
vijo zares visoko starost.« 
V zadnjih mesecih so v domu naredili veliko. 
Delovanje je bilo usmerjeno predvsem v za
gotavljanje kakovostnih in strokovnih stori
tev za stanovalce ter zagotavljanju zadovolj
stva zaposlenih. Kajti zaposleni, zadovolj
ni z delovnimi razmerami, so eden ključnih 

pogojev za izvedbo kakovostnih storitev za 
stanovalce doma.  Pravi, da z veseljem vodi 
ustanovo, v kateri je prostora za 222 stano
valcev, za katere skrbi skoraj 150 zaposlenih.
Številni, tako stanovalci kot zaposleni, se 
še kako strinjajo z njim. Med njimi je go
spod Milojko iz Tržiča, ki je v dom prišel leta 
2015.  »Zadovoljen sem, fizioterapevtka me 
je prepričala, da migam, razgibava me, tako 
da sem zdaj mnogo bolj aktiven, kot sem bil 
prej, ko sem bil še doma.«
Gospa Katarina je prišla pred sedmimi leti 
iz Studenčic. »Brat je bil že tu, redno sem ga 
obiskovala in mi je bilo všeč,« pojasni, zakaj 
se je odločila, da v dom pride tudi ona. Zatr
di, da rada hodi na številne aktivnosti, ki so 
na voljo stanovalcem: na telovadbo, pevske 
vaje, lutkovno skupino. Družbe je dosti, pra
vi, posebej pestro je, ko se s sostanovalci do
bijo pri kavi, ki jo redno kuha. 
Da se imajo lepo, pritrdi tudi Brigita Klav
žar, ki je v domu zaposlena kot varuhinja. 
»Delam z dementnimi. Pomagam jim pri 
zajtrku, peljem jih ven; radi gremo na spre
hod. Poskrbim, da čim več naredijo sami, 

v okviru svojih zmožnosti seveda.« Brigita 
pravi, da rada dela s starejšimi, zato se je 
tudi pred dobrim mesecem dni vrnila na
zaj na delo v Dom dr. Janka Benedika, od 
koder je pred časom zaradi razmer, ki ji niso 
ustrezale, odšla.
Ksenija Lumpert je delovna terapevtka, ki 
jo imajo stanovalci neizmerno radi. Skupaj 
z animatorji, varuhi in ostalimi zaposlenimi 
skrbi za to, da se v domu ves čas kaj dogaja. 
»Posebej pozorni smo na funkcionalno mo
bilnost, na to, da se naši stanovalci družijo 
in ne zapirajo sami vase, da jim je dobro in 
da vsak najde aktivnost, ki mu ustreza in ga 
ohranja vitalnega.« Zadovoljna je, da je stro
kovno osebje v domu posebej dobro uspo
sobljeno za sanacjo stanja po poškodbah 
centralnega živčnega sistema. »Vemo, kako 
jih lahko čim hitreje rahabilitiramo, za to ima
mo znanje pa tudi sodobne pripomočke, ki 
nam omogočajo učinkovito delo.«
Zelo pester je tudi delavnik fizioterapev
tke Brede Pavlenc. »Večina stanovalcev 
ima veliko volje, zelo se potrudijo, da čim 
dlje ostanejo mobilni, zato je vadba, sploh 

skupinska, zelo priljubljena med njimi. Z ve
seljem gremo tudi v zunanji fintes; sodobne 
naprave, ki jih uporabljajo starejši, zajema
jo vse komponente, stanovalci pa jih radi in 
s pridom uporabljajo.«
In ker se dober dan začne z dobrim zajtrkom, 
konča pa z okusno večerjo, je še kako po
membno tudi, kdo drži v roki prvo kuhalni
co. Borut Mežan dobro ve, kaj imajo starejši 
radi na krožniku. Pa tudi, katera je tiste vrste 
hrana, ki jim najbolj koristi. »Seveda se trudi
mo, da jim v kar največi meri ustrežemo, jedi 
njihove mladosti, ki jih imajo radi, jim ne mo
remo in nočemo odtegovati, a ob tem pazlji
vo upoštevamo tudi načela varovalne prehra
ne,« je povedal.

Alen Gril

Šercerjeva ulica 35, T: 04 537 50 00
E: Tajnistvo@dom-drjankabenedika.si

www.dom-drjankabenedika.si
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Terme Dobrna,
najstarejše slovensko
termalno zdravilišče, z več 
kot 610-letno tradicijo.

   Preverite na www.terme-dobrna.si

  JESENSKI VIKEND ODDIH
   že od 38,90 € na osebo/noč (min. 2 noči)

SENIOR ODDIH
V TERMAH DOBRNA

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega doma do   
 Term Dobrna in nazaj

 ✓ 1 x storitev za zdravje v  medicinskem centru
 ✓ 1 x storitev za dobro počutje v wellness centru
 ✓ aktivnosti in družabni večeri
 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ najem kopalnega plašča  

5-DNEVNI SENIOR ODDIH
do 30. 12. 2018

5 x polpenzion + kopanje,
že od 205,00 € oseba / 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ

IZREDNI TERMIN
4-DNEVNI SENIOR ODDIH
08. 10. do 12. 10. 2018
16. 10. do 20. 10. 2018

4 x polpenzion + kopanje,
že od 164,00 € oseba / 4 noči

BREZPLAČEN PREVOZ
 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega   

 doma do Term Dobrna in nazaj
 ✓ 1 x storitev za dobro počutje v   

 wellness centru
 ✓ aktivnosti in družabni večeri
 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ najem kopalnega plašča  

Tržič – V Domu Petra Uzarja so pred dnevi organizirali že 18. 
domski piknik, ki se ga je udeležilo več kot tristo stanovalcev 
in njihovih svojcev. V zabavnem programu je nastopil an-
sambel Storžič, ki je z glasbo razveselil mnoge obiskovalce in 
stanovalce doma, ki so na odru zaplesali in zapeli. Vzdušje so 
popestrile tudi Country babice, domski »žoga band« Sončki 
in domski pevski zbor Slavčki pa so pokazali, da je življenje 
v tržiškem domu starejših pestro in ponuja vrsto različnih 
aktivnosti. Za srečelov so prispevali številni tržiški podjetniki 
in drugi partnerji doma, zbrana sredstva s srečelova pa bodo 
namenili izletom stanovalcev in njihovim aktivnostim. Da je 
piknik uspel, je rezultat sodelovanja kolektiva kot tudi okusne 
hrane in slaščic, ki so prišle iz domske kuhinje. Stanovalce je 
že tradicionalno pozdravil tržiški župan Borut Sajovic, ki je 
pohvalil delo in napredek doma.

Družili so se na že tradicionalnem pikniku

Za prijetno vzdušje je poskrbel tudi domski 
»žoga band« Sončki. 

Veliko pomanjkanje mest v 
domovih starejših občanov 
po celotni Sloveniji, še pose
bej pa v Ljubljani in Kranju, že 
dolgo spravlja v veliko stisko 
zlasti svojce, ko ne vedo, kako 
naj poskrbijo za svoje starej
še sorodnike, ko obnemorejo, 
ko niso več sposobni poskrbe
ti sami zase ali ko je demenca v 
takšni fazi, da si jih ne upajo pu
stiti več samih doma. Največje 
potrebe se kažejo prav na po
dročju namestitve starejših z 
demenco.
Dom upokojencev Kranj ima 
214 stanovalcev, tudi dva va
rovana oddelka, a želijo si 
še izboljšati kakovost življe
nja oseb z demenco, nam  je 

zaupala direktorica Doma 
mag. Zvonka Hočevar in do
dala: »Zaradi vse večje pro
storske stiske smo se odloči
li povečati skupne prostore za 
stanovalce z demenco in jim 
tako omogočiti še prijaznejše 
preživljanje jeseni. Trudimo se, 
da bi stanovalci čim manj ob
čutili kakršnekoli omejitve gi
banja, zato smo zgradili nov 90 
m2 velik zimski vrt, ki bo ogre
van in bo uporaben vse dni v 
letu. Prostori so svetli, spredaj 
je velik pokrit nadstrešek, kjer 
stanovalci radi posedajo. Lepo 
urejen pa je tudi prenovljen 
park, ki stanovalcem nudi pri
jetno naravno senco pod kroš
njami dreves ali pod senčniki. 

Veseli pa smo tudi pridobitve 
nove terase v velikosti 90 m2 
nad zimskim vrtom, namenje
ne stanovalcem z demenco v 
prvem nadstropju, saj jim tako 
ne bo treba več z dvigalom v 
pritličje, če bodo želeli ven.«
Ker pa kapacitet doma ne mo
rejo povečati brez soglasja 
ustanovitelja, so se odločili, 
da zgradijo zimski vrt in nove 
sprehajalne poti tudi v dnev
nem varstvu. »Tako bomo lah
ko sprejeli več uporabnikov v 
dnevno varstvo in jim omo
gočili še kvalitetnejše biva
nje pri nas,« je povedala Hoče
varjeva. Na področju dnevne
ga varstva nastajajo novi pro
stori, večji in svetlejši, da bodo 

v dnevno varstvo lahko spre
jeli še dodatne starostnike, ki 
jim bodo zagotovili tudi doda
tne prostore za počivanje, saj 
se zavedajo, da starejši človek 
brez počivanja ne zmore biti 
pokonci ves dan. 
S številnimi dejavnosti, ki se 
dnevno odvijajo v domu, sta
novalcem popestrijo njihov 
vsak dan. Eden takšnih dogod
kov je bil dan odprtih vrat malo 
drugače. Otroci delavcev so se 
ob koncu počitnic pridružili pri 
delu svojim staršem in tako do
dobra spoznali, »kje dela moja 
mami, moj ati«. Stanovalci so 
uživali v druženju z njimi in 
morda se bo prav iz tega na
slova kdo izmed njih odločil za 
plemenit poklic, ki ga opravlja 
njegova mama v domu.

TOPLA JESEN ŽIVLJENJA V DOMU UPOKOJENCEV KRANJ

Nov zimski vrt s parkom

Direktorica mag. Zvonka Hočevar
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Igor Kavčič

Portorož – Prvič v 21-letni 
zgodovini Slovenskega film-
skega festivala je šla glavna 
nagrada v roke ženski fil-
marki. Po vesnah za režijo, 
ki sta ju prejeli Hanna Slak 
lani za film Rudar in Maja 
Weiss leta 2002 za film Va-
ruh meje, je tokrat najpo-
membnejšo nagrado vesna 
za najboljši celovečerni film 
Ne bom več luzerka preje-
la scenaristka in režiserka 
Urša Menart. Film je žirija 

v sestavi Uldis Dimiševskis, 
nekdanji vodja produkcije 
in razvoja, pomočnik direk-
torja Latvijskega filmskega 
centra, Polona Juh, igralka, 
in Boštjan Virc, producent, 
prepoznala kot najbolj ce-
lovit filmski izdelek tega fe-
stivala. »Relevantnost teme, 
dodelan scenarij in precizna 
režija Urše Menart, izvrstna 
igralska zasedba z Evo Jese-
novec na čelu ter vsi preos-
tali avtorski prispevki tvori-
jo prepričljivo celoto. Gene-
racijska problematika je ak-
tualna in pereča, a jo film 
obravnava z inteligentno 
noto humorja, absurda in 
topline,« je med drugim za-
pisano v obrazložitvi. Film 
Ne bom več luzerka je pre-
jel tudi vesni za najboljši sce-
narij in najboljšo stransko 
žensko vlogo (Živa Selan).

Obiskovalci so si na festi-
valu lahko ogledali 111 fil-
mov, od tega 52 v tekmoval-
nem programu. Nagrado 
po izboru občinstva je pre-
jel film Posledice s povpreč-
no oceno 4,75. Filmu je stro-
kovna žirija namenila tudi 
tri vesne, in sicer režiserju 
Darku Štantetu za najbolj-
šo režijo, Mateju Zemljiču 
za glavno moško vlogo in Ti-
monu Šturbeju za stransko 
moško vlogo. »Enotna in tr-
dna režija, v okviru katere 
nastaja zgodba, ki nas hkra-
ti privlači in odbija, obenem 

navduši in potre, vsekakor 
pa do najmanjših podrob-
nosti razkrije kompleksno 
življenje mladine danes. Iz-
jemen prvenec, v katerem 
režiser presenetljivo dobro 
upravlja prav vsak delček,« 
je žirija med drugim zapisa-
la k vesni za režijo.

Kar štiri vesne so šle filmu 
Izbrisana avtorja in režiser-
ja Mihe Mazzinija. Za naj-
boljšo glavno žensko vlogo 
je vesno prejela Judita Fran-
ković Brdar, za najboljšo iz-
virno glasbo Jura Ferina, 

Pavao Miholjević in Vladi-
mir Godár, za najboljšo sce-
nografijo Matjaž Pavlovec 
in najboljšo kostumografijo 
Sanja Džeba. Po dve festival-
ski nagradi so prejeli filmi 
Zgodovina ljubezni v režiji 
Sonje Prosenc (za poseben 
izvirni dosežek; za najbolj-
šo fotografijo – Mitja Ličen), 
dokumentarec Koliko se lju-
biš? režiserke Nine Blažin 
(Zlatjan Čučkov za najbolj-
šo montažo; za najboljši do-
kumentarni film) in mladin-
ski film Gajin svet režiserja 
Petra Bratuše (Nataša Sevč-
nikar za najboljšo masko; za 
posebne dosežke). Vesno za 
najboljši zvok (Julij Zornik) 
je prejel film Lep pozdrav iz 
svobodnih gozdov režiser-
ja Iana Soroke, za najboljši 
kratki film pa Poslednji dan 
Rudolfa Nietscheja režiserja 
Blaža Kutina. Vesno za naj-
boljšo manjšinsko kopro-
dukcijo je prejel film Zim-
ske muhe režiserja Olma 
Omerzuja, za najboljši ani-
mirani film pa film Koyaa – 
Divji ležalnik režiserja Ko-
lje Sakside. Vesno za naj-
boljši študijski film je prejel 
film Voyage voyage režiserja 
Luna Sevnika, drugo za po-
sebne dosežke pa Nori dne-
vi režiserja Damiana Nena-
dića. Najboljša filma sklopa 
Podmladek sta Metum (sku-
pinsko delo) in Kar človek 
čuti režiserja Urha Pirca.

Zmagovalka,  
ne »luzerka«
Najboljši celovečerec festivala je film Ne bom več 
luzerka scenaristke in režiserke Urše Menart. Štiri 
vesne ustvarjalcem Mazzinijevega filma Izbrisana.

Podeljevanja nagrad najboljšim se je udeležil novi kulturni 
minister Dejan Prešiček, ki je čestital tudi Urši Menart za 
najboljši celovečerni film Ne bom več Luzerka.
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Igor Kavčič

Kranj – Razstavljavca, 
izvrstna slikarja Milan Erič 
in Zvonko Čoh nas že s sa-
mim naslovom razstave po-
tisneta v stanje razmisle-
ka. Roko na srce, ta ne traja 
dolgo. Pravzaprav se njunih 
razstav spominjamo za ved-
no, tako posebne, drugačne 
in kot take so bolj zapomn-
ljive. Privoščimo si torej ma-
lenkosten popravek naslova 
v Vidno, a za vedno.

Milan Erič in Zvonko Čoh, 
k razstavi se zapišeta Eri-
Čoh, sta si vstopnico za Ga-
lerijo Prešernovih nagrajen-
cev pridobila leta 1999, ko 
sta prejela nagrado Prešer-
novega sklada za celovečer-
ni animirani film Socializa-
cija bika. Sicer večkrat na-
grajena slikarja sta v kranj-
ski galeriji prvič gostovala 
leta 2012. Da sta tokrat pri-
nesla druga dela, se pošali-
ta. Tako kot prvič sta si tudi 
tokrat vzela čas in za razliko 
od večine drugih umetnikov 
sama teden dni preživela v 
galeriji in postavljala razsta-
vo, ki temu primerno seveda 
ni običajna.

Njuna aktualna dela so 
predstavljena v pritličju in 
prvem nadstropju, medtem 
ko je razstavišče v tretjem 
nadstropju namenjeno naj-
mlajšim, saj soba kar kipi 
od ilustracij, tudi tistih Čo-
hovih iz kultne zbirke Enci 
benci na kamenci, ki je med-
tem doživela že svoj četrti 
del. »Nič se nisva dogovar-
jala,« odgovori Zvonko Čoh 
na vprašanje, kako sta se do-
govorila, po kakšnem ključu 

bosta za svoja dela izbirala 
posamezne prostore galeri-
je. »Pregledala sva dela, ki 
sva jih namenila za razstavo, 
kam bi katero od njih najbo-
lje sodilo – in začela postav-
ljati razstavo.« 

Razstava, ki spravlja v 
dobro voljo

Umetnostni zgodovinar 
Sarival Sosič, dober pozna-
valec njunega dela, je v ka-
talogu razstavo označil za 
zmagoslavje podob, saj lah-
ko sledimo njihovim preo-
brazbam, ko v imenu real-
nega aktualna postaja tudi 
likovna igra najrazličnejše 
figuralike, narave kot nosil-
ke zgodb in izrazov te geo-
metrije kot gradnika celo-
vitosti, kjer vedno in znova 

prevladuje za oba ustvarjal-
ca tako značilna in izrazito 
upoštevana risba. »Ob raz-
stavljenih delih lahko zasle-
dimo med avtorjema veliko 
raznolikost. A kljub temu 
med deli ne manjka stičnih 
točk. Če razmišljam iz pov-
sem osebnega stališča – ko 
pridem na odprtje razsta-
ve in vidim njuna dela, mi 
je vselej lepo pri srcu. Spro-
stim se. Pri postavitvah sta 
avtorja izjemno domiselna, 
spretna in zelo dobro obvla-
data prostor. V ospredje sto-
pi njuno poznavanje razme-
rij in geometrije znotraj li-
kovne podobe, ki se potem 
širi v sam prostor razstavlja-
nja. Po drugi strani pa je pri-
sotna sproščenost, igrivost, 
ki je včasih hudomušna in 
zabavna, včasih pa resna, 
odvisno, kako globoko pog-
ledamo v likovno delo,« je 
povedal Sosič. 

Detajli odpirajo nove 
zgodbe

Detajli posameznih veli-
kih platen pravzaprav pišejo 
povsem druge zgodbe. Kot 
recimo pri Eričevem tripti-
hu St. Moritz, v katerem so 
povezani prizori smučarjev, 

čudovite zasnežene narave, 
helikopterja nad smučišči 
in … čez prelaz prihajajo be-
gunci iz črne Afrike s svojim 
poglavarjem na čelu. Dva 
svetova, dve različni kulturi 
– danes tako zelo aktualno, 
mar ne? Ali pa platno Z nas-
lovom Zvonka Čoha, kjer v 
podlagi vidimo položnico za 
plačilo odvoza smeti, pre-
ko nje pa temeljito grafično 
obdelavo z besednimi in li-
kovnimi intervencijami. Če 
povzamemo iz naslova, hu-
dič se skriva v detajlih, miš-
ljeno in zapisano seveda v 
žlahtnem pomenu besede. 

Razstava je polna iskre-
nosti, pristnosti in narav-
nosti, kar obiskovalca zago-
tovo vedno znova razveseli. 
Mesec in pol bomo nedvom-
no v Galerijo Prešernovih 
nagrajencev hodili po dob-
ro voljo. Vsakič znova. Do 
25. oktobra, ob 18. uri, ko bo 
v galeriji pogovorni večer z 
umetnikoma, ki se jima bo 
pridružil tudi Sarival Sosič, 
bosta slikarja tudi zaključi-
la triptih, ki ga ob svojih ob-
časnih obiskih, mogoče jih 
boste ob obisku galerije tudi 
ujeli med delom, ustvarjata 
na licu mesta v galerijskem 
drugem nadstropju.

Hudič se skriva v detajlih
V Galeriji Prešernovih nagrajencev je na ogled razstava likovnih del akademskih slikarjev in nagrajencev 
Prešernovega sklada Milana Eriča in Zvonka Čoha. Prijatelja v likovni umetnosti in bivanju sta razstavo 
naslovila Vidno, a ne za vedno.

Milan Erič in Zvonko Čoh sta opremila tudi atrij Galerije Prešernovih nagrajencev, ki 
namiguje tudi na medsebojno povezovanje in sklepanje prijateljstev – v galeriji. 

Milan Erič: St. Moritz, tuš in akvarel na platnu (2018) – 
detajl s smučarji in begunci na istem smučišču

Zvonko Čoh: Z naslovom, akril na platnu (2014) – detajl s 
položnico
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»V času trajanja razstave bodo v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev potekale tudi otroške delavnice, na 
katerih bodo o knjižnih ilustracijah Milana Eriča in 
Zvonka Čoha govorili Anja Štefan, Andrej Rozman 
Roza, Roman Gašperin in Marjan Kovačič Beltram. 
Dne 3. oktobra ob 18. uri bosta Milan Erič In Zvonko 
Čoh vodila po razstavi, 25. oktobra, prav tako ob 18. 
uri, pa se bo pogovornemu večeru pridružil tudi 
Sarival Sosič.«



11Gorenjski glas
torek, 18. septembra 2018

maja.bertoncelj@g-glas.si

Andraž Sodja

Jesenice – Pred okoli 
osemsto gledalci v Dvora-
ni Podmežakla so hokejisti 
HDD SIJ Acroni Jesenice 
minuli petek visoko prema-
gali ekipo italijanske Corti-
ne s kar 7 proti 1. 

Po izenačenem uvodu, saj 
sta ekipi prvo tretjino zaključi-
li brez zadetkov, so Jeseničani 
popustili zavore in v drugi tre-
tjini zadeli trikrat, dokončno 

pa so zapečatili usodo Italija-
nov v zadnji tretjini s kar pe-
timi zadetki. Čeprav je še ne-
kaj minut pred koncem kaza-
lo, da bo jeseniška mreža po 
zaslugi izvrstnega Clarka Sa-
undersa ostala nedotaknjena, 
pa je Italijanom po prekršku 
nad vratarjem in gneči v vra-
tarjevem prostoru uspelo po-
tisniti plošček v mrežo, sod-
niki pa so po ogledu posnetka 
gol priznali. Ta pa ni skalil je-
seniškega veselja, h kateremu 

je največ pripomogel junak 
tekme Tadej Čimžar s t. i. hat 
trickom. Po zaključku tek-
me je Čimžar dejal, da so se 
v pripravljalnem obdobju naj-
več naučili tako, da so čestita-
li nasprotnikom in se vrnili v 
domačo dvorano in trdo treni-
rali. Pričakujejo, da jim bo to 
prineslo dobre rezultate tudi v 
nadaljevanju sezone.

Po besedah trenerja HDD 
SIJ Acroni Jesenice Gab-
ra Glaviča so cilji letošnje 

sezone podobni kot lani, to-
rej uvrstitev v končnico Alp-
ske hokejske lige in osvoji-
tev naslova državnih prva-
kov: »Začetek je pokazal, da 
smo učinkoviti in da igramo 
dobro. Pripravljalno obdob-
je je pripravljalno obdobje 
in tam se stvari preizkušajo, 
normalno pa je, da nisi za-
dovoljen s pokalnim pora-
zom, to zame že ni bilo več 
pripravljalno obdobje. Ne 
maramo izgubljati, a tako 
pač je. Danes smo pokazali 
dobro igro in tako bomo na-
daljevali.« Na vprašanje, ali 
pri Jeseničanih lahko priča-
kujemo še morebitne okre-
pitve, saj je ekipa na nekate-
rih položajih sestavljena iz 
mladih igralcev, pa Glavič 
dodaja, da si okrepitev želi-
jo, a pričakujejo vrhunskega 
igralca: »Vsakodnevno pri-
hajajo ponudbe na mizo, a 
povprečnih igralcev ne želi-
mo, potem raje damo prilož-
nost mladim, ki iz igre v igro 
rastejo. Iščemo tako neko-
ga, od katerega se bodo lah-
ko mladi učili, nabirali izku-
šnje, kar največ šteje.«

Jeseničani visoko premagali Cortino
Visoka zmaga za uvod v Alpsko hokejsko ligo, cilji trenerja Glaviča realni in podobni lanskim: končnica 
AHL in naslov državnih prvakov.

Jeseničani so se na uvodni tekmi Alpske hokejske lige veselili kar sedmih zadetkov. 

Maja Bertoncelj

Kranj – Innsbruck v Avstri-
ji je bil prizorišče letošnjega 
svetovnega prvenstva v špor-
tnem plezanju in parapleza-
nju. Močni slovenski repre-
zentanci sta se skupaj vese-
lili šestih medalj, kar tri pa 
je prispevala Janja Garnbret 
(Šaleški AO), zlata v bal-
vanih in v kombinaciji ter 
srebrna v težavnosti. Novo 
odličje je v paraplezanju os-
vojil Škofjeločan Gregor Se-
lak (Društvo za razvoj ple-
zalne kulture), ki je bil tret-
ji v kategoriji omejitve giba-
nja RP3. To je njegova druga 
medalja s svetovnih prven-
stev, prvo, prav tako bronas-
to, je osvojil leta 2016.

Selak: »V tem letu sem 
zelo napredoval«

»Glede na rezultate bi lah-
ko v Innsbruck prišel po več 
kot bron. S svojim pleza-
njem sem zadovoljen. Dob-
ro sem se ogrel, odplezal 
sem brez napak in dal svoj 

maksimum, kar je bistvo, 
tako da sem zelo zadovoljen. 
Imam novo medaljo in izziv 
za prihodnje leto, ko bo sve-
tovno prvenstvo na Japon-
skem. Gremo še višje,« je 
dejal Selak in se dotaknil še 
finalne smeri in konkuren-
ce: »Omogočila je res lepo 
plezanje, bila je prva liga, 

kot sta bili že v kvalifikaci-
jah, tako da so se postavljavci 
res izkazali. Svetovni prvak 
je ostal isti, je res toliko bolj-
ši. Letos, ko sem začel tre-
nirati z Romanom Krajni-
kom, pa sem tudi sam zelo 
napredoval, in če bova na-
daljevala še prihodnje leto, 
bova ujela še Francoza. Na-
predek je, konkurenca pa 

je tudi veliko večja. Tokrat 
drugo in četrtouvrščenega 
na prejšnjem prvenstvu ni 
bilo, tako da so novi obra-
zi in vsi so vedno boljši,« je 
povedal 29-letni Gregor Se-
lak, ki so mu leta 2014 dia-
gnosticirali multiplo sklero-
zo. Nekdanji mladinski re-
prezentant v športnem ple-
zanju je nato nov izziv našel 

v paraplezanju. Svetovni pr-
vak je postal Francoz Roma-
in Pagnoux, drugi je bil Bri-
tanec Michael Cleverdon.

Pred premiero filma o 
njem z naslovom Gre Gor

Zgodba Gregorja Selaka je 
zanimiva, tako da so o njem 
posneli športno-dokumen-
tarni film. Naslov ima Gre 

Gor. Premierna projekcija 
bo ta četrtek, 20. septembra, 
ob 19. uri v Kreativnem cen-
tru Mizarnica v Žireh, in v 
petek, 21. septembra, ob 19. 
uri v Inkubator in Cowor-
king centru Lokomotiva v 
Škofji Loki. Film je končni 
izdelek udeležencev delav-
nic Programa ustvarjalnih 
in podjetniških znanj.

Bron za škofjeloškega paraplezalca, 
o katerem so posneli film
Za slovenskimi športnimi plezalci je uspešno svetovno prvenstvo, katerega prvo ime je Korošica Janja Garnbret z dvema zlatima 
in srebrno medaljo. Bron je šel tudi na Gorenjsko. V paraplezanju ga je osvojil Škofjeločan Gregor Selak.

Gregor Selak (prvi z desne), plezalec z multiplo sklerozo, je na letošnjem svetovnem 
prvenstvu v paraplezanju osvojil svojo drugo bronasto medaljo. / Foto: Manca Čujež

Bližajo se tekme 
svetovnega pokala v 
športnem plezanju, ki 
bodo v Dvorani Zlato 
polje v Kranju potekale 
od 28. do 30. septembra. 

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi 
Telekom so konec tedna od-
igrali tekme osmega kroga. 
Gorenjski obračun je bil v 
Domžalah, kjer je kranjski 
Triglav poskrbel za presene-
čenje in zmagal z 1 : 2. 

Kranjčani so povedli že v 
25. minuti, ko je zadel Mar-
ko Gajič. Vse do 89. minu-
te se rezultat ni spremenil, 
nato pa je po kotu z glavo ize-
načil Tilen Klemenčič, nek-
danji igralec Triglava. Vese-
lje v domačem taboru se še 
ni poleglo, ko je Tilen Mla-
kar preigral prav strelca za 
izenačenje Tilna Klemen-
čiča in neubranljivo streljal 
pod prečko za novo vodstvo 
in zmago. »Verjel sem, da 
lahko zmagamo, in to nam 
je uspelo. Čestitke fantom,« 
je bil po tekmi kratek trener 
Kranjčanov Dejan Dončič. 

V vodstvu je še naprej Ma-
ribor, Domžale so pete, Tri-
glav pa je sedmi. 

Nogometaši v drugi sloven-
ski nogometni ligi so odigra-
li tekme sedmega kroga. Rol-
tek Dob je doma izgubil s Fu-
žinarjem z Raven (0 : 1), Kal-
cer Radomlje pa je doma s 4 : 
1 premagal Beltince. Rezulta-
ti gorenjskih ekip na tekmah 
petega kroga v tretji slovenski 
nogometni ligi – center: Žiri 
– Komenda 0 : 2 in Ivančna 
Gorica – Sava Kranj 1 : 0, Ti-
nex Šenčur – Zagorje (tek-
ma je bila zaradi naliva vpe-
tdeseti minuti pri rezultatu 
1 : 1 prekinjena). Tekme tret-
jega kroga so odigrali nogo-
metaši v gorenjski nogome-
tni ligi. Rezultati: SIJ Acroni 
Jesenice – Visoko 1 : 5, Polet 
– Bohinj 1 : 2, Velesovo – Za-
rica Kranj 2 : 2, Bitnje dobro-
zasenci.si – Škofja Loka 1 : 2, 
Šobec Lesce – Niko Železniki 
3 : 0 in Britof – Preddvor 6 : 1.

Triglav poskrbel za 
presenečenje v Domžalah

Kranj – Tekme prvega kroga so odigrali tudi hokejisti v ligi 
IHL. Kranjski Triglav je gostil HK Slavija Junior in zmagal z 2 
: 0 (1 : 0, 0 : 0, 1 : 0), zadetka pa sta dosegla Anže Terlikar in 
Miha Ahačič.

Hokejisti Triglava premagali Slavijo

Rudno polje – Biatlonke in 
biatlonci so na Pokljuki na-
stopili na tekmah letnega 
državnega prvenstva Slove-
nije. V soboto so se pomerili 
v sprintu, v nedeljo pa še na 
tekmi s skupinskim startom. 
Zmagovalca sta bila oba 
dneva ista. Pri članih je bil to 
Jakov Fak (SD Pokljuka), pri 
članicah pa Urška Poje (SK 
Loška dolina). Poleg odličij 
državnega prvenstva so bile 
podeljene tudi nagrade za 
sezono 2017/2018. Najboljši 
mladi tekmovalec je bil Alex 
Cisar (TSK Triglav Kranj), 
tekmovalka Urška Poje, tek-
movalec pa Jakov Fak.

Fak in Pojetova 
dvakratna prvaka

Kranj – Slovenska namiz-
noteniška reprezentanca bo 
od danes do 23. septembra 
v Alicanteju nastopila na 
posamičnem evropskem pr-
venstvu. V moški konkurenci 
sta v glavni žreb že uvrščena 
Bojan Tokič in Darko Jorgič, 
v ženski pa Alex Galič, med-
tem ko bodo morali Deni Ko-
žul, Jan Žibrat, Peter Hribar, 
Aleksandra Vovk, Katarina 
Stražar in Ana Tofant igrati 
že v skupinskem delu tek-
movanja. Izbranci Andreje 
Ojsteršek Urh so zaključni 
del priprav imeli v Opatiji, 
izbranke Vesne Ojsteršek pa 
so se dobile na nekaj skupnih 
treningih.

Namiznoteniški igralci 
na evropsko prvenstvo



12 Gorenjski glas
torek, 18. septembra 2018

G i b a n j e  z a  z d r a v j e

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe
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Jesen je čas za obisk gora
Konec poletja se narava 

spravlja k počitku in se obar-
va v najrazličnejše rumeno-
-rjave-rdeče odtenke. Čudo-
vita je. Jesen je idealen čas za 
v gore. Vreme je v tem času 
stabilno, temperature se 
spustijo in so ravno pravšnje 
za aktivnosti v naravi.

Tisti, ki niste vajeni hoje v 
hribe, začnite z nižjimi grič-
ki, na gorenjskem koncu 
jih je polno. Lahko se lotite 
bližnjih vrhov ali pa vzpon 
združite z izletom v druge 
kraje. Bolje telesno priprav-
ljeni in izkušeni pa se odpra-
vite v sredogorje ali visoko-
gorje, kjer se zares naužije-
te vseh lepot narave. 

Hoja v hribe je primerna 
čisto za vse starostne skupi-
ne, le dolžino in zahtevnost 
ture je treba prilagoditi svo-
jim sposobnostim. Na turi 

se naužijemo svežega zraka, 
okrepimo svoj srčno-žilni in 
imunski sistem, izgubimo 
kak odvečni kilogram, okre-
pimo mišice nog, spodbudi-
mo krvni obtok in izboljša-
mo svojo vzdržljivost. Vsi, ki 
imate močno povečano te-
lesno težo ali kakšne druge 
zdravstvene težave (težave s 
sklepi spodnjih okončin), se 
najprej posvetujte s svojim 
zdravnikom, ki vam bo sve-
toval, kako postopoma zače-
ti hojo v hribe, ali pa si hojo 
olajšajte z uporabo poho-
dnih palic.

Za hojo v hribe potrebu-
jemo ustrezno obutev in 
oblačila – odvisno od viši-
ne vzpona. Daljše in zahtev-
nejše ture opravljamo, bo-
lje moramo biti opremlje-
ni. Za krajše vzpone je pri-
merna vsakršna športna 

oprema. Med vzponom se 
močno potimo, zato smo ob-
lečeni v lažja športna oblači-
la, na vrhu pa potrebujemo 
dodatna oblačila, da se oble-
čemo ali preoblečemo. V vi-
sokogorju je lahko kljub pri-
jetnim temperaturam v do-
lini zelo hladno, zato tudi v 
toplejših mesecih rokavice, 
kapa in jakna niso odveč.

V gore se običajno odprav-
ljamo zjutraj ali v dopoldan-
skem času, saj je vreme tak-
rat stabilnejše. Jeseni so dne-
vi že precej krajši, zato mora-
mo poskrbeti, da smo v doli-
ni pred temo. Pred odhodom 
moramo zaužiti zadostno 
količino pijače in hrane, ki 
pa ne sme biti preobilna, 
saj bi nas to oviralo pri hoji. 
Pripraviti pa moramo še te-
kočino (vodo ali izotonične 
napitke) in malico (količina 

je odvisna od dolžine ture) za 
s seboj. V nahrbtnik damo še 
kremo za zaščito pred son-
cem, sončna očala, pokriva-
lo, dodatna oblačila, prvo po-
moč, zemljevid … S seboj 
vzemimo še pohodne palice. 
Veliko lepše je, če se na turo 
odpravimo v družbi.

Hojo začnemo v zmer-
nem/počasnem tempu in 
pazimo, da se ne zaganja-
mo. Bolje pripravljeni lahko 

po začetnem ogrevanju tem-
po pospešite, začetniki in 
slabše pripravljeni pa nada-
ljujte v konstantnem tem-
pu in po potrebi vsakih 15 do 
30 minut na kratko predah-
nite. Hoja v breg je naporna 
in od nas zahteva nekaj tru-
da in vztrajnosti, vendar je z 
osvojenim vrhom poplačan 
ves trud, zadovoljstvo je ve-
liko, počutje dobro, razgled 
pa veliko lepši kot v dolini.

Jelena Justin

Visoke Ture (nemško 
Hohe Tauern) je gorov-
je v glavni verigi Central-
nih Alp, vzhodno od prela-
za Brenner. Greben leži na 
meji med avstrijskimi de-
želami Salzburg, Koroška 
in vzhodna Tirolska. Ob-
močje vključuje tudi najviš-
jo goro Avstrije, Veliki Klek 
/ Grossglockner, 3798 n. m. 
A Veliki Klek ne bo naš cilj. 
Ne še! Tokrat bomo obiska-
li salonski tritisočak, Anko-
gel, 3250 m. Zakaj salonski? 
Zato, ker dolžino vzpona 
nanj skrajša kabinska žič-
nica, a gore kljub temu ne 
gre podcenjevati, saj ni pov-
sem nezahtevna. Ravno na-
sprotno. Nametani granitni 
bloki, ki so tako značilni za 

Visoke Ture, in izpostav-
ljen vršni greben, zahteva-
jo od gornika trezno glavo in 
trden korak. 

Preko predora Karavanke 
se zapeljemo proti Špitalu 
ob Dravi, kjer zavijemo levo 
proti Lienzu. V vasi Möll-
brücke opazimo oznake za 
Mallnitz in alpsko cesto na 
Veliki Klek. V naselju Zgor-
nja Bela / Obervellach nas 
oznake za Mallnitz usmeri-
jo desno. Cesta se strmeje 
vzpne, pripelje do Mallnit-
za, mi pa cesti sledimo vse 
do spodnje postaje kabin-
ske žičnice Ankogel. Avgu-
sta 2018 je povratna vozov-
nica stala 25 evrov. 

Od zgornje postaje žičnice 
gremo po širokem kolovozu 
navzdol. Desno, na pomolu 
vidimo kočo Hannoverhaus. 

Z desne se priključi kolovoz 
od koče, mi pa nadaljujemo 
naravnost v smeri Ankogla 
čez prostrana pobočja gra-
nitnih plošč in trave. V zmer-
nem vzponu pridobivamo 
višino pod vrhovoma Grau-
leiten in Plattenkogel. Trav-
nat svet izgine izpod nog. 
Pred nami so granitni kam-
ni in plošče. Pridobivamo vi-
šino in kmalu se vzpenjamo 
ob ledeniku Lassacher Kees. 
V avgustu 2018 je bilo snega 
na poti komaj za vzorec, kar 
pa ne pomeni, da če se bomo 
odločili za turo na Ankogel, 
doma lahko pustimo dere-
ze. Te naj kar bodo v nahrb-
tniku. Prečimo ledenik in se 
strmo povzpnemo do škr-
bine Radeck, kjer se usme-
rimo desno in po strmem, 
kot skladovnica naloženem 

pobočju granitnih plošč, 
ponekod rahlo izpostavlje-
no, dosežemo Mali Anko-
gel, 3090 n. m. Previdnost 
je potrebna na vsakem kora-
ku, saj se nam granitne ploš-
če lahko pod nogami močno 
zamajejo. Z Malega Ankogla 
se pred nami pokaže vršna 
piramida Ankogla, 3250 n. 
m. Vzpon tukaj postane zah-
tevnejši, zato to kljub vsemu 
ni salonski tritisočak. Pot 
vzpona poteka po desni stra-
ni grebena, ponekod dovolj 
široka, a tudi izpostavljena. 
Pot ni zavarovana, in da ob-
držimo ravnotežje, si poma-
gamo z rokami. Vzpon je 
strm, izpostavljen in neva-
ren za zdrs. Sploh če so ska-
le mokre. Stabilnost nekate-
rih skal in plošč je bolj ma-
jajoča, zato bodimo pozorni. 

Pod vrhom pot zavije v levo 
in nas čez strm skalni skok 
pripelje do križa na vrhu An-
kogla. Pravi vrh Ankogla je 
nekaj deset metrov naprej 
in ga dosežemo po izjemno 
izpostavljenem granitnem 
grebenu. 

Vrh postreže z lepim 
razgledom, če nam je vreme 
naklonjeno: pred nami je 
mogočna Hochalmspitze pa 
Säuleck, spodaj je ogromno 
ledeniških jezer, med njimi 
tudi Plessnitzsee … Z vrha 
Ankogla sestopimo po poti 
vzpona. Najtežji del sestopa 

je ravno vršni greben, sploh 
prvi metri pod vrhom, kjer 
večina sestopi s hrbtom nap-
rej. Previdno na tem vršnem 
delu, kjer se držimo skal in 
sestopamo počasi, da ne 
prožimo peska in malih gra-
nitnih plošč. Ko dosežemo 
Mali Ankogel, nas do zgor-
nje postaje kabinske gondo-
le čaka še približno uro in 
pol sestopa. 

Nadmorska višina: 3250 m
Višinska razlika: 670 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Ankogel (3252 n. m.)

Salonski tritisočak …
… ki pa ga ne gre podcenjevati. Nametani kamniti bloki in izpostavljen vršni greben zahtevajo od 
gornika trezno glavo in trden korak.

Kamniti bloki, preko katerih je speljana pot, nas spremljajo skoraj celotno pot. / Foto: Jelena Justin Pogled na vrh Ankogla z grebenske poti / Foto: Jelena Justin

Greben Ankogla, kot ga vidimo z Malega Ankogla 
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Kranj – Slovenska reprezen-
tanca v košarki 3 x 3 je na 
evropskem prvenstvu prišla 
do končnega tretjega mesta 
in bronaste medalje. Na tek-
mi za tretje mesto so Sloven-
ci ugnali Rusijo (21 : 15). To 
je četrta medalja za Slovenijo 
na evropskih prvenstvih, prva 
bronasta. Simon Finžgar je 
bil izbran v najboljšo trojko 
prvenstva. Poleg njega so 
bili v reprezentanci še Adin 
Kavgić, Gašper Ovnik in Anže 
Srebovt, vodja odprave pa je 
bil Matic Vidic.

Evropski bron

Razmišljate o vstopu na tuje trge?
Potrebujete sodobna znanja za samostojno nastopanje na tujih trgih?

Ste malo ali srednje veliko slovensko podjetje in bi  
vaš začetni trg lahko bila Avstrija?  

Ste avstrijsko podjetje pa bi svoj proizvod ali storitev radi širili v Slovenijo?
Potrebujete nove poslovne partnerje v tujini?

Prijavite se v t. i. 

ČEZMEJNO ŠOLO  
INTERNACIONALIZACIJE 

projekta Connect SME Plus in se pridružite skupini slovenskih in avstrijskih podjetij 
na brezplačnem praktičnem usposabljanju za učinkovito in samostojno nastopanje 
na tujih trgih. Vključena podjetja bodo že v času usposabljanja, pa tudi po njegovem 
zaključku, lahko pridobivala praktične izkušnje v okviru številnih poslovnih dogodkov 
doma in v tujini. Ob podpori mentorjev, ki jih bomo zagotovili v okviru projekta,  
pa bodo vključena podjetja oblikovala tudi svojo strategijo nastopanja na tujih trgih.

Rok prijave: 21. september 2018

Projekt Connect SME Plus je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru  
Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Več informacij o čezmejni šoli internacionalizacije,  
o javnem povabilu in pogojih prijave:

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj (vodilni partner projekta)
Spletna stran: www.oozkranj.com 
E-pošta: connect@oozkranj.com 

Tel.: 04 281 83 14

Maja Bertoncelj

Planica – Za tekmovanje Red 
Bull 400 Planica, za najtež-
ji sprint na štiristo metrov 
na svetu, se je letos prijavi-
lo kar 1047 tekmovalcev iz 
22 držav. V soboto jih je bilo 

za startno črto le nekaj manj 
kot toliko. Na planiško veli-
kanko bratov Gorišek so tek-
li šestič. To je bila znova re-
kordna izvedba, saj je Luka 
Kovačič postavil nov rekord. 
Izboljšal je svoj lanski čas, 
pritekel drugo zaporedno 

zmago in mejnik potisnil 
pod pet minut. Do vrha je 
potreboval 4 minute in 59 
sekund.

»Verjetno se niti še ne za-
vedam, kaj mi je uspelo, na-
mreč zmagati na najtež-
ji Red Bull 400 preizkušnji 

nas svetu – in še z rekordom. 
Zjutraj so padale stave, ali bo 
šlo pod pet minut ali ne. Šlo 
je za las, a pokazal sem, da se 
da. Sem seveda super zado-
vljen. Mislim, da je kakšna 
sekunda za izboljšanje še 
mogoča, ne bi pa nič napo-
vedoval. Pustimo se prese-
netiti,« je bil zadovoljen Kra-
njčan Luka Kovačič, lanski 
in letošnji zmagovalec Pla-
nice. Prvič se je zgodilo, da 
so bili na prvih treh mestih 
sami Slovenci. Drugi je bil 
namreč Nejc Kuhar (5:12), 
tretji pa Luka Mihelič (5:17).

Najhitrejša ženska je bila 
Barbara Trunkelj (6:28). Na 
drugo mesto se je uvrstila 
prav tako Slovenka Ana Ču-
fer (6:54), tretja pa je bila Av-
strijka Marlies Penker (7:05). 
Trunkljeva ni za veliko zgre-
šila rekorda, ki ga od leta 
2016 drži Italijanka Valenti-
na Belotti (6:20). Tekmovale 
so tudi štafete v moški, me-
šani in poklicni (uniformira-
ni) kategoriji. Slednje so bile 

do lani le gasilske, v formatu 
osemkrat petdeset metrov, 
letos pa so kategorijo razši-
rili na vse uniforme, z eki-
pami štirih, torej štirikrat so 
metrov. Pri moških ekipah 
je bila najboljša ekipa Kasi-
ce, pri mešanih Laufarji, pri 

poklicnih pa prostovoljni ga-
silci iz Zagradca.

Tek na planiško letalnico 
je za večino tekma s samim 
seboj, v kateri morajo pre-
magati legendarnih štiristo 
metrov v dolžino in 202 me-
tra v višino.

Rekorden tek na planiško letalnico
Kranjčan Luka Kovačič je v šesti izvedbi teka na planiško letalnico bratov Gorišek postavil nov mejnik. Do vrha je pritekel v manj kot petih minutah. V ženski 
konkurenci je bila najhitrejša Barbara Trunkelj. 

Luka Kovačič na poti do zmage in novega rekorda. 

Legendarnih štiristo metrov v dolžino in 202 metra v višino je izziv tudi za številne ženske. 

Maja Bertoncelj

Kranj – V soboto se je v Kra-
nju končal letošnji Festival 
športa, ki je znova privabil 
obiskovalce vseh generacij. 
Vsak je našel nekaj zase.

Živahno je bilo tudi v so-
boto, na zadnji dan festival-
skega dogajanja. Športna tr-
žnica in glavni prireditveni 
oder sta bila predvsem v zna-
menju otrok. Številni so se 

prišli seznanit z različnimi 
športi in možnostmi špor-
tnega udejstvovanja v Kra-
nju. Na stojnicah so se pred-
stavljala športna društva in 
drugi izvajalci športnih pro-
gramov. Med drugim je po-
tekal tudi turnir trojk v ulič-
ni košarki.

Po odzivih sodeč, so Kra-
njčani in drugi Festival špor-
ta lepo sprejeli in je dogo-
dek, ki popestri utrip Kranja.

Športno v Kranju
Festival športa je bil dobro obiskan.

Športno dogajanje v središču Kranja / Foto: Primož Pičulin

Ljubljana – Atletska zveza 
Slovenije pripravlja množič-
no akcijo, s katero spodbuja 
otroke k atletskim korakom 
in želi ozavestiti sodelujoče 
o pomenu zdravega nači-
na življenja. Jutri, 19. sep-
tembra, bo v okviru projekta 
Začni mlad, tekmuj pošteno 
potekal najbolj množičen tek 
otrok v Sloveniji, ki se ga bo 
glede na prijave udeležilo več 
kot 17 tisoč otrok. Slovenske 
osnovne šole (učenci prve 
triade), šole s prilagojenim 
programom in vrtci bodo v 
sklopu rednega pouka, od-
mora, v času popoldanskega 
varstva ali v sklopu interesnih 
dejavnosti organizirali tek na 
100 ali 200 metrov (po lastni 
izbiri, prilagojeno starosti ot-
rok). To sta tudi uradni atlet-
ski disciplini, ki sta vedno na 
programu največjih medna-
rodnih in domačih športnih 
tekmovanj.

Množičen tek otrok
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Kranj – Vaterpolisti ŠD Kranj 75, ki so bili na nedavnem 
evropskem veteranskem prvenstvu v kategoriji 40+ tretji, so 
v soboto nastopili na tradicionalnem mednarodnem turnirju 
v Rovinju in v konkurenci VK Vojvodina iz Novega Sada in 
domačega VK Delfin osvojili prvo mesto. Z 9 : 3 so najprej 
premagali VK Delfin, nato pa z 1 0 :4 še VK Vojvodina. 

Nov uspeh vaterpolistov ŠD Kranj 75
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Simon Šubic

Kranj – Pri domu Gasilsko 
reševalne službe Kranj je v 
soboto potekalo prvo sreča-
nje prvih posredovalcev na 
območju Nujne medicin-
ske pomoči Kranj, ki je bilo 
v prvi vrsti namenjeno izo-
braževanju, druženju in iz-
menjavanju izkušenj prvih 
posredovalcev. Dogodek je 
bil namenjen tudi splošni 
javnosti, za katero so pripra-
vili prikaz reševanja v prime-
ru prometne nesreče in sez-
nanitev s postopki oživljanja 
s pomočjo AED oziroma av-
tomatskega defibrilatorja. 
O vlogi prvih posredovalcev 
smo se ob tej priložnosti po-
govarjali z doktorico medici-
ne Zalo Dragonjo, vodjo pro-
jekta prvih posredovalcev v 
Kranju in okoliških občinah.  

Koliko časa v Kranju že de-
luje sistem prvih posredo-
valcev?

»Sistem deluje od leta 
2014, pred mano ga je vodil 
dr. Mitja Mohor. Do danes 
se je v sistem vključilo že 16 
prostovoljnih gasilskih dru-
štev, letos se bodo vključi-
la še tri nova društva. Zače-
li smo z najbolj oddaljeni-
mi območji, kot je Jezersko, 
nato smo ga postopoma ši-
rili tudi na bližja območja.« 

Kaj je namen prvih posredo-
valcev?

»Namen sistema prvih 
posredovalcev je, da ti pri-
dejo do pacienta pred priho-
dom reševalnega vozila, zato 
smo ga najprej vzpostavili v 
krajih, ki so najbolj oddalje-
ni od Kranja. V teh krajih je 
čas prihoda reševalnega vo-
zila lahko dolg tudi dvajset 
minut, vemo pa, da se z vsa-
ko minuto čakanja zmanjša 
določen odstotek možnosti 
preživetja za pacienta. Cilj je 
torej, da si prebivalci na od-
daljenih krajih znajo tudi 
sami pomagati do prihoda 
reševalnega vozila. Vse so-
delujoče občine so obljubi-
le tudi financiranje opreme 
za prve posredovalce, tako 
da ima vsak PGD, ki je vklju-
čen, avtomatski defibrilator 
in torbo z opremo, v kateri so 
kisik, dihalna maska ter sa-
nitetni in obvezilni material. 
Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske pa sodeluje pri njihovem 
izobraževanju.« 

V sistem prvih posredoval-
cev so vključena le gasilska 
društva. Zakaj?

»Tako je urejeno na ob-
močju Zdravstvenega doma 

Kranj, torej v občinah Kranj, 
Preddvor, Naklo, Jezersko, 
Šenčur in Cerklje, ponekod 
v Sloveniji pa imajo sistem 
tudi drugače urejen in imajo 
vključene tudi laike. V Kra-
nju smo se za vključitev ga-
silcev odločili, ker so že prip-
ravljeni odzvati se na klic, 
imajo odzivnike in primer-
na vozila, ki jih lahko upo-
rabijo za prevoz do kraja do-
godka. Poleg prostovoljnih 
gasilcev na Jezerskem v pro-
jektu sodelujejo tudi gorski 
reševalci, v Kranju pa, ko je 
to potrebno, za posredova-
nje aktiviramo poklicne ga-
silce. Na našem območju je 
sicer trenutno okoli 150 li-
cenciranih prvih posredo-
valcev z veljavno licenco, 
medtem ko je usposoblje-
nih prvih posredovalcev še 
več, a vsi letos niso obnovili 
licenc, kar je sicer potrebno 
vsako leto.« 

Kaj morajo znati prvi posre-
dovalci?

»Na usposabljanju jih uči-
mo oživljanja, kar je najbolj 
pomembno za preživetje, 
se pravi stise prsnega koša, 
umetno dihanje in upora-
bo AED, saj je dokazano, da 

krajši je čas za uporabo de-
fibrilacije, večja je možnost 
preživetja. Učimo jih tudi 
ukrepanja pri hudih krvavi-
tvah, pri odstranitvi tujkov iz 
dihal ter pri možganski kapi 
in srčni kapi. V teh prime-
rih jih tudi aktiviramo. Ved-
no jih aktiviramo za oživlja-
nje in v primerih tujkov v di-
halih, v ostalih primerih pa 
po presoji. Aktivirani so pre-
ko regijskega centra za obve-
ščanje. Ob klicu na 112 lah-
ko že v centru za obveščanje 
glede na vsebino klica in po 
pogovoru z medicinsko se-
stro takoj sprožijo prve pos-
redovalce, zdravniku pa klic 
vežejo tedaj, ko se se je tre-
ba odločiti, ali je aktivaci-
ja prvih posredovalcev nuj-
na ali ne. Prvi posredoval-
ci, ki so aktivirani, imajo si-
cer vedno možnost poklicati 
zdravnika za nasvet, ko pri-
haja do dilem ob prihodu na 
kraj ali pride do sprememb 
stanja.« 

Kolikokrat letno v povpre-
čju posredujejo prvi posre-
dovalci in kakšna je njihova 
uspešnost?

»Letos je bilo do avgusta 
trideset intervencij prvih 

posredovalcev. O uspešnos-
ti pa lahko govorimo ob vsa-
ki intervenciji, saj so nas 
prvi posredovalci seznanili, 
da so jih ljudje dobro spre-
jeli in da jim je v uteho, da 
nekdo hitro pride do pacien-
ta in mu razloži, da je uspo-
sobljen in je prišel pomagat. 
Čas, ko nekdo čaka na pri-
hod reševalcev, čeprav ved-
no zelo hitimo, se namreč 
vsakemu zdi dolg, s priho-
dom prvih posredovalcev pa 
se ta občutek omili. Če spra-
šujete o preživetju, se je tre-
ba zavedati, da prve posredo-
valce prožimo večinoma, ko 
je stanje pacienta zelo hudo 
in je potrebno oživljanje. Le-
tos sicer na našem območju 
nismo imeli intervencije, ko 
bi prvi posredovalci oživi-
li bolnika, v Sloveniji pa jih 
je že bilo nekaj. Vseeno lah-
ko ocenimo, da se je sistem 
pokazal kot uspešen in se ga 
splača razvijati še naprej.« 

Mnoge intervencije so za 
prve posredovalce najbrž 
stresne, še posebej, če se ne 
končajo uspešno. Kako je 
poskrbljeno za njihovo psi-
hološko podporo?

»Stresna je vsaka interven-
cija, toliko bolj za prve posre-
dovalce, ki so načeloma vsi 
laiki, za nameček gre za nji-
hova domača okolja, znan-
ce, sosede, včasih celo otro-
ke ... Prvi posredovalci imajo 
vedno možnost se pogovori-
ti z nami, nas povprašati, kar 
jih muči. S poveljniki gasil-
skih društev se na to temo 
tudi sestajamo, a kot so nam 
povedali, za zdaj prošenj za 
psihološko pomoč niso pre-
jeli. Imamo pa v načrtu, da bi 
uvedli zaupnike, da bi imeli 
tudi prvi posredovalci mož-
nost pogovora in predelave 
stresnih intervencij.«

Še beseda o današnjem sre-
čanju prvih posredovalcev v 
Kranju, ki ste ga organizira-
li prvič. Kaj je namen sreča-
nja?

»Srečanje je organizirano 
predvsem z namenom, da se 
prvi posredovalci med sabo 
družijo in bolje spoznajo, za-
gotovo pa tudi, da pridobijo 
dodatno znanje. Organizira-
li smo namreč tudi tekmo-
vanje ekip prvih posredo-
valcev. V zdravstvu imamo 
takšna tekmovanja redno 
organizirana, saj so zelo ko-
ristna, ker lahko vadimo raz-
lične situacije v kontrolira-
nih okoljih. Prav zato smo 
nekaj podobnega želeli po-
nuditi tudi prvim posredo-
valcem.«

Sistem se splača še razvijati
»Lahko ocenimo, da se je sistem prvih posredovalcev pokazal kot uspešen in se ga splača razvijati 
še naprej,« je ocenila zdravnica Zala Dragonja, vodja projekta prvih posredovalcev na območju 
Zdravstvenega doma Kranj. Cilj projekta prvih posredovalcev je, da si prebivalci v oddaljenih krajih 
znajo tudi sami pomagati do prihoda reševalnega vozila, je pojasnila.

Zala Dragonja, dr. med., vodja projekta prvih posredovalcev 
v Kranju / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Češnjevek – Kranjski krimi-
nalisti so v nedeljo ponoči na 
območju Cerkelj obravnava-
li smrt osebe v večjem ribni-
ku, so sporočili s Policijske 
uprave Kranj. Po prvih po-
datkih naj bi moški umrl za-
radi utopitve. 

Pokojnega so v vodi opa-
zili nekaj po polnoči, priso-
tni krajani pa so ga iz vode 
izvlekli še pred prihodom 
policije. Prvo pomoč so mu 
nudili tudi policisti in gasil-
ci, a oživljanje ni uspelo. Po-
licisti, ki na tujo krivdo za 
zdaj ne sumijo, so odredili 
sanitarno obdukcijo trupla.

Utonil v ribniku

Naklo – Minuli konec tedna je občan kranjskim policistom 
izročil denar, ki ga je našel na enem od bankomatov na ob-
močju Naklega. Policisti zdaj pozivajo lastnika, naj se oglasi 
na Policijski postaji Kranj. Informacije je mogoče dobiti samo 
osebno, z obiskom policijske postaje, so pojasnili.

Na bankomatu našel denar

Kranj – Gorenjski policisti so prejšnji teden prejeli osem pri-
jav o povoženju divjadi, in sicer na cestah v Letenicah, proti 
Ljubelju, v Resjah, Bohinju, Naklem in Bledu ter na avtocesti 
pri Mostah in na avtocestnem uvozu v Podtaboru. Nesreče 
so se večinoma dogajale zgodaj zjutraj in na krajih, kjer so 
tovrstna trčenja pogostejša, ugotavljajo policisti, ki zato voz-
nike opozarjajo, naj na krajih, kjer lahko pričakujejo divjad in 
kjer so na to opozorjeni s prometno signalizacijo, vozijo še 
posebej previdno.

Osemkrat povozili divjad

Simon Šubic

Jeprca – Škofjeloški policisti 
so v nedeljo obravnavali več 
vlomov v vozila na počivališ-
ču Jeprca pri Medvodah. Ne-
znani storilci so namreč v ne-
deljo ponoči v najmanj pet vo-
zil vlomili z naviranjem vrat, 
iz katerih so pobrali denar, 
bančne kartice in darila. 

Policija ugotavlja, da so 
storilci v tem primeru izko-
ristili nepozornost lastnikov 
vozil, ki so bili tedaj na pra-
znovanju. »Kot že večkrat, 

ponavljamo opozorilo, naj 
se vredne stvari ne pušča-
jo v vozilu, ki je lahka tarča 
za tatove. V vozila je namreč 
lahko vlomljeno v zgolj ne-
kaj sekundah, povzročena 
škoda pa velikokrat prese-
ga tudi vrednost odtujene 
stvari. Najpogosteje so od-
tujeni denar, kartice, torbi-
ce, nahrbtniki, računalniška 
oprema, telefoni in podobni 
manjši vredni predmeti,« je 
razložil Bojan Kos, predstav-
nik za odnose z javnostmi 
Policiijske uprave Kranj.

Med praznovanjem  
na delu vlomilec 

Simon Šubic

Kranj – Zavod Varna pot v 
sodelovanju z Lidlom Slo-
venija vabi na delavnico o 
prometni varnosti, ki bo da-
nes od 10. do 18. ure pote-
kala pred Lidlovo posloval-
nico na Šucevi ulici v Kra-
nju. Preventivno-izobraže-
valna delavnica bo vključe-
vala prometni poligon za 
najmlajše, spretnostni po-
ligon za starejše otroke in 
starše na kolesu in skiro-
ju ter predstavitev naletnih 
tež in otroških varnostnih 
sedežev. Predstavili bodo 
tudi obvezno opremo na 
kolesu in izvedli simulaci-
jo, kako čelada varuje gla-
vo, ter postavili poligon z 
gokarti za mladostnike in 
starejše. Organizatorji so 
napovedali tudi simulacijo 

vožnje pod vplivom alkoho-
la, drog ali utrujenosti ter 
simulacijo zdrsov na drseči 
podlagi. V primeru slabega 
vremena bo delavnica pote-
kala jutri.

V Zavodu Varna pot 
so pojasnili, da pomem-
ben del svojih programov 
posvečajo izobraževanju in 
ozaveščanju otrok, zato v 
sodelovanju z Lidlom Slo-
venija že peto leto zapored 
izvajajo izobraževalni pro-
jekt Skrbimo za varne šol-
ske poti, ki je namenjen ot-
rokom in mladostnikom 
ter njihovim staršem. Glav-
ni namen delavnic je izo-
braževanje in osveščanje 
najbolj ranljivih skupin v 
prometu, ki se ob začetku 
šolskega leta vračajo v šol-
ske klopi, obenem pa tudi 
na ceste.

Danes prometna delavnica

KRATKE NOVICE

Sobotno srečanje so izkoristili tudi za tekmovanje ekip 
prvih posredovalcev. / Foto: Primož Pičulin
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7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

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. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

Andraž Sodja

Že 61. tradicionalni 
Kravji bal v Bohi-
nju je znova pos-
tregel z vrsto pre-
sežkov, med kate-

rimi je najpomembnej-
ši zagotovo rekord v števi-
lu obiskovalcev, ki jih je bilo 
tudi po zaslugi enkratnega 
vremena več kot osem tisoč. 

Kravji bal kot najstarejša in 
najpomembnejša bohinjska 
turistična prireditev ne pome-
ni le zaključka sezone gor-
ske paše, temveč tudi simbo-
ličen zaključek poletne turisti-
čne sezone, kjer tudi planšars-
tvo znova dobiva pomembnej-
šo vlogo. To so tokrat pokaza-
li tudi s podelitvijo priznanj 
bohinjskim planinam, kjer 
so planšarji vseh generacij, še 
zlasti pa mladina, kar je nav-
dušujoče, zaradi velikega pov-
praševanja komajda sproti 
izdelovali sir. 

V spremljevalnem pro-
gramu pestrega dogajanja 

so nastopili Godba Bohinj 
in Godba Cerklje, domače 
folklorne skupine, plesalke 
Country ritma in drugi, zve-
zda dneva pa je bil Ansam-
bel Saša Avsenika, ki je sto-
pil na oder, ki je v preteklem 
stoletju že večkrat gostil tudi 
Ansambel bratov Avsenik. 
Kot je dejal Sašo Avsenik, je 
poseben občutek nastopiti na 
takšni prireditvi: »Nastopa-
mo povsod po svetu, v Kana-
di, Nemčiji, Švici, potem pa 
stopiš na ta oder in je noro. 
Taka publika in tako vzdu-
šje dasta glasbeniku še več 
veselja in še večjo odgovor-
nost pred obiskovalci, saj res 
hočeš biti kar najboljši.« Vti-
se prireditve pa je strnil Jure 
Sodja, vodja organizacije v 
Turističnem društvu Bohinj. 
Lepo vreme in že lepa napo-
ved sta naredila svoje: »To, 
kar vidimo danes, to je Krav-
ji bal. Lepo je videti polno pri-
zorišče, polne stojnice, ljudje 
uživajo. Kravji bal je paradna 
prireditev Turističnega druš-
tva Bohinj, v katero je vložene 

veliko promocije, veliko sred-
stev in res je, da je to priredi-
tev, ki je za nas in mislim, da 
tudi za Bohinj, najpomem-
bnejša. Še naprej se bomo 
trudili, glavni cilj pa je, da 
prireditev ostane najmanj na 
takšnem nivoju.«

LETOŠNJI KRAVJI BAL 
PODIRAL REKORDE
Na letošnjem Kravjem balu je padel rekord v številu obiskovalcev in 
številu cik na paradi. Število sodelujočih planin pa kaže, da se sirarstvo in 
planšarstvo v Bohinju dvigata iz pepela.

Turistično društvo Bohinj je podelilo priznanja biserček Bohinja planinam Zadnji Vogel, Krstenica, Velo polje in Mišelj vrh, 
Konjšica, v Lazu, Zajavornik in Uskovnica. / Foto: Andraž Sodja

Tudi Kravji bal je skupaj z društvom rejcev cikastega goveda 
delno zaslužen za rešitev avtohtone bohinjske pasme pred 
izumrtjem. Cika se tako danes vrača v bohinjske planine 
in na Kravji bal, kjer so tudi izbirali štirinožno kraljico 
bohinjskih planin. / Foto: Andraž Sodja

Oživljenih je 28 bohinjskih planin, kjer gojijo že 862 glav 
živine, na Kravji bal pa so prignali več kot sto glav živine v 
spremstvu majerjev in majeric. / Foto: Andraž Sodja

Tradicionalna »basenga«, skoraj stokilogramski kotel za sirjenje, ki so ga nekoč nosili na 
planino in z nje. / Foto: Andraž Sodja
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Grega Flajnik

P
respali smo v navz-
ven lepem hotelu v 
modernem turistič-
nem naselju Zaton. 
No, bivanje v hote-

lu je bilo manj lepo, saj se 
nam je zdelo, da sta tako ose-
bje kot stavba precej utruje-
na od naporne poletne sezo-
ne. Pravo presenečenje je sle-
dilo zjutraj, ko so nam pripra-
vili zajtrk: nekaj marmeladic 
in masla, kruh in neka čud-
na kava. Vse prej kot dober 
kolesarski zajtrk in tudi ne 
v skladu s tem, kar smo bili 

dogovorjeni. Tudi po pogo-
voru z lastnikom hotela se ni 
dalo nič urediti. Ta dan bomo 
že, si rečeva z Janezom, in že 
skujeva načrt za naslednji 
zajtrk. Ta je bil precej obil-
nejši kot prvi, s pogledom 
na morje, saj sva se z lastni-
kom lokala ob obali v Biogra-
du dogovorila, da lahko ob 
osmih zjutraj, ko bodo še vsi 
spali, zajtrkujemo pri njih. 

Prvi dan ob morju smo se 
po zapletih z zajtrkom odpe-
ljali v okolico Vranskega jeze-
ra, ki je poseben ornitološki 
rezervat, v katerem so odkri-
li več kot 235 vrst ptic. Pose-
bnost pa je tudi, da je voda v 

njem delno slana. Jezero je 
bilo včasih namreč prava smr-
deča mlakuža, nato pa so pre-
bivalci izkopali kanal, prek 
katerega vanj priteka sveža 
slana voda in se meša s sladko. 
Okoli jezera je precej kolesar-
skih poti, vendar so večinoma 
namenjene gorskim kolesar-
jem. Izbrali smo nekoliko dalj-
šo in asfaltirano pot po okoliš-
kih vaseh. V vasi Radošinovci 
nas je pričakal prijazen proda-
jalec sadja, kolesarje pa sem 
priganjal, da moramo nap-
rej, ker smo že pozni. Posta-
nek je neizbežen, saj je Tone-
tu počila zračnica. Izkazalo se 
je, da je sadjar lastnik lokala, 

ki ga odpre, če pride večja sku-
pina. Bilo je kot naročeno.  
Pot smo nadaljevali do nasle-
dnjega lokala. Ta je pri Janezu 
v ribarnici, ki so jo ob koncu 
sezone že zaprli. Senca v bliži-
ni morja, kopanje, juha, nare-
zek in kava so še kako dob-
ro deli. Sledil je zahtevni del 
poti: kolesarjenje po promet-
nem odseku jadranske magi-
strale in nato po makadamu. 
Oboje je precej stresno – naj-
prej zaradi varnosti, nato zara-
di tresenja. Ob koncu smo bili 
precej »pretreseni«. Na sre-
čo se je vse končalo brez poš-
kodb ali počenih zračnic. 
Večerjali smo v Biogradu na 

Moru in medtem premleva-
li dogodke preteklega dne.  
Moja izkušnja tega dne je, da 
bodo morali turistični delav-
ci v okolici Zadra postoriti še 
marsikaj, da bodo kolesarske 
steze res kakovostne – torej 

da bodo poti logično speljane, 
ne da bi se kolesarji s strahom 
vozili po prometnih cestah ali 
bi se asfaltirana pot kar naen-
krat nadaljevala po zelo sla-
bem makadamu. 

(Se nadaljuje)

S KOLESOM PO OKOLICI ZADRA (2)

Tokrat smo veliko kolesarili po makadamu. Pridni na kolesu, pridni pri mizi / Foto: Jože Cimperman Počitek ob morju se še kako prileže. / Foto: Jože Cimperman

Pred kolesarjenjem smo si ogledali traso poti in velikost 
Vranskega jezera. 

Srce

Na tisoče koščkov
kot porcelan
se razleti,
zdrobi v droben prah
moje srce.

Solze dobro poznajo
svojo pot.
Prehodile so jo
že neštetokrat.

Ena za drugo
polzijo v morje
razočaranja 
preko utrujenega lica. 

Nuša

Draga Nuša, lepa pesem, a prežeta z bolečino. Nikar, živ-
ljenje je lepo in nihče ne ve, kaj nam prinaša jutrišnji dan. 
Za dežjem vedno posije sonce. Meta

PESMI MLADIH

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

O
troke je v 
soboto v deže-
lo Živžava z 
Maistrovega 
trga popelja-

la Godba na pihala Mestne 
občine Kranj. Na Pungertu 
so se nato otroci lahko pri-
družili veselemu rajanju na 
in pod glavnim odrom, svojo 
ustvarjalno energijo pa spro-
stili v številnih delavnicah.

Delavnice so jim tudi letos 
pomagala izvesti društva, ki 
delujejo v Kranju, saj je ob 
začetku šolskega leta zanje to 

dobra priložnost, da se pred-
stavijo morebitnim novim 
članom, je pojasnila Sonja 
Mlakar iz društva Pungert. 
Otroci so se tako lahko zaba-
vali ob ustvarjalnih in špor-
tnih dejavnostih, prvič so 
pripravili še foto kotiček, od 
koder je lahko vsak za spo-
min domov odnesel fotogra-
fijo z Živžava. Otroci so uži-
vali ob predstavi lutkovnega 
gledališča Tri Lev in miška, 
s svojimi zabavnimi domi-
slicami jih je nasmejal tudi 
čarovnik Grega. Precejš-
nja gneča je vladala še pred 
Mini Planico, kjer se je vsak 
lahko vživel v naše skakalne 

smučarske junake. Taborni-
ki so s palačinkami poskrbe-
li za lačne želodčke, lakoto 

je bilo mogoče potešiti tudi s 
slastnimi testeninami, ki so 
jih delili zgolj za en evro.

PUNGERT ZAVZELI OTROCI
Začetek šolskega leta so z zabavo na koncu mesta otrokom tudi letos polepšali v društvu Pungert Kranj 
s prireditvijo Živžav, tokrat že petnajsto po vrsti.

Pungert so preteklo soboto napolnile mlade družine z 
majhnimi otroki. / Foto: Primož Pičulin

Otroci so se lahko preskusili tudi na Mini Planici. 

V Sokolskem domu so tudi letos pripravili otroški glasbeni 
abonma Umetnost otrokom, ki bo prek opere, baletne pred-
stave, glasbenih pravljic in lutkovne predstave otroke pope-
ljal v svet glasbe in umetnosti. Abonma je mogoče vpisati od 
danes pa vse do konca septembra pri blagajni Sokolskega 
doma od torka do petka od 10. do 12. ure in od 17. do 19. ure, 
ob sobotah od 9.30 do 12.30 ter ob nedeljah ob 9.30 do 12.30 in 
od 17. do 19. ure. Oktobra se bodo otroci v družbi raziskovalca 
Jacquesa Cousteauja potopili pod gladino morja in spoznali 
Ribje fantazije v izvedbi Glasbene šole Kranj. Novembra se 

bodo lahko zabavali z junaki Mačjega mesta, v katerega bodo 
povabili člani društva Oddih Gorajte, čarobnost decembr-
skih praznikov pa bodo razkrili otroci iz Vrtca Sončni žarek v 
pravljici Skrivnostna noč. Društvo Glasba drama bo v januar-
ju z glasbeno pravljico Trije snežaki dokazala, da sta prijatelj-
stvo in pomoč bližnjim pomembnejša od prepira, februarja 
pa se bo z Gledališčem Malih Velikih mogoče pogreti pod 
Afriškim soncem. Skupaj s Kulturno-umetniškim društvom 
Cona 8 in Martinom Krpanom bodo marca reševali dunajski 
dvor pred zlobnim Brdavsom, za konec pa bodo z otroki Vrt-
ca Škofja Loka in učenci Glasbene šole Škofja Loka punčki 
Lenčki pomagali iskati izgubljenega medvedka Mikca.

Vpisujejo nove abonente
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TIn vendar se vrti
Včasih je bilo nevarno 

trditi, da se vrti Zemlja oko
li Sonca. Za kaj takšnega so 
ljudje končali tudi na grma
di, vendar nasilje ni ustavi
lo napredka znanosti in res
nice. Osemnajstega septem
bra leta 1819 pa se je rodil 
francoski fizik Jean Bernard 
Leon Foucault, ki je izredno 
natančno izračunal hitrost 
svetlobe, nevernim Toma
žem pa tudi v praksi doka
zal, da se Zemlja vrti.

Na vrhu pariškega Pan
teona je postavil velikan
sko nihalo. To je bila želez
na krogla s premerom šest
deset centimetrov, ki je bila 
obešena pod kupolo. Na 
spodnji strani je krogla ime
la ost, ki je segala skoraj do 
tal, tako da je zarisala svojo 
pot v pesek, s katerim so bila 
posuta tla. Kroglo so poteg
nili vstran in jo z vrvico pri
vezali k steni. Ko se je vse 
pomirilo, so vrvico prežgali 
(če bi jo prerezali, bi zmotili 

nihanje) in nihalo se je spu
stilo v svoj prvi zamah. Ost 
je počasi nihala in začrtovala 
v pesku vedno nove in nove 
sledi. Smer nihanja se je 
sukala natanko toliko, koli
kor je napovedoval račun 
za geografsko širino Pariza. 
Gledalci so tako dobesedno 
spremljali vrtenje Zemlje 
pod nihalom. Celoten obrat 
je trajal 31 ur in 47 minut.

Eden največjih fizikov in 
astronomov je bil Galileo 
Galilei. Podal je zakone pro
stega pada in odvrgel Aristo
telovo prepričanje, da različ
no težka telesa padajo z razli
čnimi hitrostmi. Ugotovil je 
Galilejev zakon ali zakon o 
vztrajnosti, po katerem telo 
miruje ali se giblje  premo 
enakomerno  po  premici  s 
stalno hitrostjo, če nanj ne 
deluje nobena zunanja sila, 
kar pravi tudi prvi Newtonov 
zakon. 

Leta 1592 je postal profe
sor matematike na Univerzi 

v Padovi. Sestavil je svoj Gali
lejev ali nizozemski daljno
gled in ga kot prvi uporabil 
za astronomska opazovan
ja. Z daljnogledom je odkril, 
da  Rimska cesta razpade v 
ogromno število  zvezd  sla
bega sijaja, in tako ovrgel šte
vilne legende o njenem nas
tanku, saj o njeni naravi dot
lej niso vedeli ničesar. 

Gibanje Jupitrovih sateli
tov je prepričalo Galilea, da 
ne krožijo vsa nebesna tele
sa okrog Zemlje, kot je bilo 
tedaj splošno veljavno mne
nje. Na osnovi svojih opa
zovanj je predvideval, da je 
v središču gibanja Sonce, 
Zemlja pa kroži okrog njega 
kot vsi drugi planeti.

Ker je podpiral  Koperni
kov sistem, je prišel v spor 
s cerkvenim naukom. Zato 
mu je leta 1616 inkvizici
ja  prepovedala učiti, da se 
Zemlja vrti okoli Sonca in 
da je Sonce središče sveta. 
Izdal je svoj heliocentrični 

sistem, kar je bilo obsoje
no kot heretično. Leta 1633 
je bil v Rimu  proces pro
ti takrat sedemdesetletne
mu Galileu. Njegov nauk 

je bil spoznan za heretične
ga. Javno se je moral odreči 
tezi, ki nasprotuje Bibliji. Od 
leta 1757 so njegova dela spet 
dovoljena.

Pregovori in reki
   Japonski pregovor: Revež nima prostega časa.
   Francoski pregovor: Vse se da prenesti, razen  

brezdelja.

   Italijanski pregovor: Kdor se ne prebudi ob pravem 
času, ostane zadaj.

   Nemški pregovor: Kdor sam spi, ne more drugih 
buditi.

Smeh ni greh
   Srečo je v shrambi pojedel vse piškote, ki jih je  

napekla mama.
 Mama: »Kaj nisi nič pomislil na brata?«
  Srečo: »Seveda sem. Ves čas sem se bal, da bo prišel 

v shrambo.«
   Pijanec hoče plačati večerjo: »Imel sem zrezek, 

krompir, solato in vino.«
  Natakar: »Solate vam ne bom zaračunal, ker so bile 

to rože.«

Samo Lesjak

T
ržiškemu glas
benemu druš
tvu Fankadelik je 
uspelo v svoj kraj 
pripeljati velika 

imena domače hiphopov
ske in raperske scene, s Kle
menom Klemenom na čelu. 
Neuničljiva raperska legen
da, ki je glasbeno sceno za
znamoval s svojimi pripove
dovalskimi sposobnostmi, 
je v Tržič prišel z legendar
nim Simonom Stojkom Fal
kom, do njunega sklepnega 
nastopa energičnega veče
ra pa so se pred njim zvrs
tile mnoge lokalne vzhajajo
če hip hop zvezde pa tudi že 
uveljavljeni nabrušeni jeziki 
v raperskih vodah.

Uvod je pripadel mla
dim plesalcem breakdancea 
domačega plesnega kluba 
pod vodstvom Jureta Marki
ča, ki so povsem ogreli zbra
no občinstvo, nato pa sta 
oder zasedla udarna hipho
perja El Jasko in LaFe, ritem 
pa je dvigoval tudi beatbo
xer Tilen. Prvi gost večera je 
bil izolski MC Drill, trenut
no eno izmed najvidnejših 
imen na domači rapovski 
sceni, znan tudi kot Bolani 
Doktor oz. Vokalni dirigent, 
ki je temperaturo s pomočjo 
mlade hiphoperke Masayah 
dvignil do vrelišča.

Nov vrhunec je koncer
tni večer doživel z nasto
pom domačina Jošta Tad
vana Urbanca z umetniš
kim imenom Joe Joe, čla
nom kolektiva T.M.S. Crew 

– s katerim Joe Joe že pripra
vlja svež material, regional
ne rapovske gonilne sile, ki 
z vsakim nastopom bolj pre
rašča svoje meje. Najhitrej
ši MC iz Tržiča se z rapom 
ukvarja že več kot deset let, 
publiki na Gorenjski plaži 
pa je predstavil svoj prvi solo 
album Joe 123 Raps – skla
dbe, iz katerih veje tako kri
tičen odnos do družbenih 
instanc, v katere smo vpeti, 
kakor tudi povsem osebne 
zgodbe, pa naj bodo preple
tene z ljubezenskimi stra
stmi, (ne)iskrenostjo prija
teljskih odnosov ali pa pov
sem banalnimi vsakdanjimi 
situacijami, ki na tak ali dru
gačen način določajo našo 
življenjsko strukturo. K 
sodelovanju na albumu mu 
je uspelo privabiti takšne 

hiphoperske kalibre, kot so 
Zlatan Čordič, Ali Massiv, 
Kox (Trifekta), Lana Petrovič 
... Tako kot sta prostor in čas 
izoblikovala njegov življenj
ski in posledično tudi glas
beni izraz, tako tudi on vra
ča udarec z nenadkriljivimi 
rimami in udarnimi ritmi v 
avtorskih skladbah, katerih 
moč glasbenih stimulansov 
mnoge predrami iz pasivne
ga stanja – če so jim le prip
ravljeni prisluhniti.

Karizmatični raper brez 
dlake na jeziku brezkom
promisno nastavlja ogleda
lo vse prej kot rožnatim dru
žbenim razmeram, ki nas 
obdajajo, obenem pa sku
ša na vsako situacijo pogle
dati s pozitivne perspektive. 
Vse to pa na neki način vel
ja tudi za celotni nastopajo
či hiphoperski sestav (vklju
čno s tržiškim DJjem Wide 
Dimensionom), ki je navdu
šil občinstvo na Gorenjski 
plaži, ki se mu Joe še pose
bej zahvaljuje za udeležbo, 
zahvala pa gre tudi Jasminu 
Mulaliču za gostinsko oskr
bo ter vsem, ki so priskočili 
na pomoč tudi v finančnem 
smislu, ter seveda doma
či občini za podporo in pos
luh, je dodal Joe, z željo po 
ponovitvi tovrstnih večerov 
– hip hop v Tržiču torej ima 
prihodnost.

RAPERSKO SLOVO POLETJU
Oder Gorenjske plaže v Tržiču so zasedli hiphopovski mojstri hitrega rimanega ubesedovanja in 
spontanega odzivanja na situacije. 

Brez dlake na jeziku: 
karizmatični Joe Joe 

Ljubitelji hip hopa vseh generacij na Gorenjski plaži 
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Medvode – V petek, 21. septembra, bo od 19. ure naprej v 
Klubu Jedro potekalo druženje ob desetletnici medvoškega 
mladinskega centra Klub Jedro. V desetih letih so v Jedru 
izvedli nešteto dogodkov z najrazličnejšimi vsebinami, ki 
jih je obiskalo mnogo ljudi iz različnih krajev. Obletnico 
bodo počastili s prijetnim druženjem, obujanjem spomi-
nov in zabavo, za katero bosta poskrbela člana glasbenega 
dua Artcoustic Kristjan Škofljanec in Denis Jambrošić, ki 
sta pred kratkim nastopala v oddaji Zvezda Slovenije.

Druženje in koncert ob obletnici Kluba Jedro

sudoku_LAZJI_18_75
NALOGA

2 6 4 8 7
7 8 9

3 7 6 4
7 3 6 5 8

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

7 5 1
9 5 2 8 3

sudoku_LAZJI_18_75

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_75
NALOGA

2 7 5
5 6 2

6 2 8 3
9 3 4 8

3 2
1 5 6 3

4 1 7 5
3 4 6

9 1

sudoku_TEZJI_18_75

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 
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1563
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sudoku_TEZJI_18_75

REŠITEV

287493516
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641258973
795324681
364819752
812576439
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138945267
579632148

sudoku_LAZJI_18_75
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3764
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943
63217
8132
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95283

sudoku_LAZJI_18_75

REŠITEV

296435187
745128936
138769254
472396518
519847362
683251479
864913725
327584691
951672843
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PRAZNOVANJA

TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

G
asilci PGD 
Reteče - Gore-
nja vas so 
imeli prete-
kli teden kar 

nekaj dela tudi s postavlja-
njem mlaja za svojega člana 
Miho Tominca, ki je dopol-
nil osemdeset let.

Organizacijske niti je imel 
v rokah njegov sin Miha, ki je 
na postavljeni dvajsetmetrski 
mlaj, na vrhu katerega plapo-
la slovenska zastava, pritrdil 
gasilsko čelado, cev in tablo s 
številko osemdeset. Za konec 
je jubilant moral pokazati 
še nekaj svojega gasilskega 

znanja. In se je izkazal. Kaj se 
ne bi, saj je gasilec že vrsto let 
– s činom gasilski častnik 2. 
stopnje. Njegova življenjska 
pot se je začela 16. septem-
bra 1938 na Planini nad Hor-
julom. Od tam je šel s trebu-
hom za kruhom najprej za 
kratek čas v Ljubljano, nato pa 
za dve leti na služenje vojaš-
kega roka. Po vrnitvi domov 
je nekaj časa živel pri bratu v 
Poljanah, nato pa se je prese-
lil v Škofjo Loko. Zaposlen je 
bil v podjetju LTH, kasneje se 
je izšolal za poklicnega gasil-
ca in bil tri leta v poklicni eno-
ti Škofja Loka. Z ženo Branko 

sta v gasilskem domu, danes 
Na Studencu, tudi živela in 
bila zraven še hišnika. V tis-
tih letih se jima je rodil tudi 
prvorojenec Miha. Ko je bila 
ukinjena poklicna enota, je v 
društvu prevzel vlogo povelj-
nika. Za tem je službo nada-
ljeval kot avtoprevoznik, saj 
je imel tudi poklicno šolo za 
voznika. Sedemindvajset let 
je vozil tovornjak za Elektrote-
hno. Leta 1977 so se preselili v 
novo hišo v Reteče in družina 
se je povečala še za hčer Majo. 
Po upokojitvi je ostal aktiven 
tako na gasilskem kot na dru-
gih področjih. Danes je član 

domačega društva, v prostem 
času pa rad hodi v hribe, goba-
ri, dela na vrtu in v gozdu, zai-
gra na harmoniko ... Samo da 
se ves čas nekaj dogaja. 

Ob praznovanju osemde-
setletnice se je zares veliko 
dogajalo. Na predvečer posta-
vljanje mlaja, prav na rojstni 
dan pa še družinsko prazno-
vanje. In nepozabnih trenut-
kov bo očitno še kar nekaj, saj 
je za darilo dobil tudi dopust 
na Krku in panoramski polet 
nad Triglav. Z letalom se še ni 
peljal, na Triglavu pa je že bil 
– pri triinsedemdesetih, na 
kar je še danes ponosen.

DVAJSETMETRSKI MLAJ  
ZA OSEMDESETLETNIKA
Osemdeseti rojstni dan je praznoval Miha Tominc. Na predvečer jubileja so mu domači gasilci postavili 
mlaj, ob tem pa je moral pokazati, da je še vedno vešč gasilskih veščin.

Praznovanje se je začelo večer pred jubilejem s postavljanjem mlaja. 

Gasilci so preverili njegove 
gasilske veščine.

Na Radiu Sora so v torek, 11. septembra, praznovali 39. 
rojstni dan. V dobri družbi in nasmejanih obrazov se je 
ekipa posladkala tudi s torto, odkrito pa se je veselila tudi 
že naslednjega praznovanja, ko bo obletnica okrogla. 
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»Zdravje«

Zopet vas prosim za nasvet; 
upam, da mi boste odgovori-
li. Težave imam z zdravjem. 
Bo v službi kaj sprememb. Kaj 
pa mož?

Vsem odgovorim, zato je vaš 
strah odveč. Težave, ki jih 
imate, vas resnično tarejo – in 
vem, da vam ni lahko. Vide-
ti imate ponovne preglede, 
morda vam bodo svetovali 
operacijo – in jaz je na vašem 
mestu ne bi odklonila. V prvi 
vrsti vam je vse to sprožil stalni 
stres. Nikoli si niste vzeli časa 
zase. V bližnji prihodnosti 
vam vidim zelo dobre obete, 
da vam zaradi zdravstvenih 
težav odobrijo pokoj. Morda 
ste v preteklosti že poskuša-
li, a ni bil pravi čas. Ponovno 
boste poskusili in uspelo vam 
bo. Veliko manj – oziroma 
čisto nič – bi bili obremenje-

ni, če vam ne bi bilo več treba 
misliti na službo. Kaj naj vam 
rečem glede moža? Zaradi 
njega ste velikokrat utrujeni, 
saj na vas prenaša svojo ener-
gijo, ki vam ni preveč po godu. 
Imejte se radi, sebe postavite 
na prvo mesto. Lepo vas poz-
dravljam.

»Amerika«

Še nikoli nisem tako dolgo 
čakala na vaš odgovor, zato 
mislim, da se je moje pismo 
izgubilo. Ker sem mama, 
imam tudi temu primerne 
skrbi in sem stalno obreme-
njena. Zanima me za sina in 
njegove otroke. 

Sin je naredil pravo potezo s 
tem, ko je zamenjal službo. 
Tudi če je ne bi, ni imel želje 
ostati doma oziroma nada-
ljevati dela na kmetiji. Otroci 
so pridni in zelo aktivni, zara-

di njih ni treba biti v skrbeh. 
Vidim, da bi kasneje delo pre-
vzel srednji otrok s pomočjo 
starejšega. Ta trenutek o tem 
še ne razmišlja, a ob pravem 
času se bo vse lepo uredilo. 
Ne vem, zakaj ste glede poto-
vanja obupali, saj se vam kaže 
ponovna priložnost in res je 
škoda, da tega ne bi izkoristili. 
Želim vam vse dobro.

»Tisa«

Sem vaša redna bralka. 
Obračam se tudi jaz z vpra-
šanji za prihodnost. Kako bo z 
zdravjem in f inancami, ali bo 
v daljšem roku prišlo do pro-
daje hiše. Za sina pa prihod-
nost, služba in za vnuka šola 
in zdravje. Zahvaljujem se 
vam za odgovor in vam želim 
še veliko uspehov pri delu. 

Draga bralka, brez zamere, za 
svoja leta se še kar dobro drži-

te. Celo življenje ste bili poziti-
vni in niste dovolili okolici, da 
vam vodi usodo, ampak ste 
vedno sami prevzeli vajeti in 
odgovornost za vse. So dne-
vi, ko se ne počutite preveč 
dobro, ampak ste oseba, ki 
nočete razmišljati o bolezni. 
Imate preveč drugega dela. 
Na splošno vam vidim lepe 
spremembe pri počutju. Gle-
de financ boste naslednje leto 
precej lažje dihali, saj se vam 
nekje nekaj sprosti. Če spra-
šujete za prodajo hiše zaradi 
finančne krize, potem tega ne 
vidim, niti ne dolgoročno. Sin 
je že dalj časa precej obreme-
njen in zadnje čase ne vidi sve-
tle točke. V službi ga ob koncu 
leta čakajo dobre spremembe 
in bo potem precej lažje. Tudi 
glede čustev ga čakajo lepi tre-
nutki. Zaradi vnuka ne bodite 
v skrbeh, vse bo v redu. Lepo 
vas pozdravljam.

Bralka si je izbrala sedem 
kart: Božje oko, Sovražnik, 
Oficir, Otrok, Veselje, Hiša, 
Žalost. Pod šifro Kozoroginja 
bi rada izvedela za splošni 
pogled in ni postavila dolo-
čenega vprašanja. Gremo 
počasi karto za karto. Božje 
oko, kot že dobro vemo, je 
najboljša karta v kompletu. 
Pomeni tudi, da bralki veliko 
pomenijo malenkosti in zna 
dobro opazovati okolico in po 
naravi je kar preveč previdna, 
tako da jo to lahko tudi ome-
juje. Karta Sovražnik pove, 
da je velikokrat zgolj opazo-
valec vsega dogajanja in si 
ne upa iti v ospredje. Morda 
razmišlja o samostojnem 
delu, kar sploh ni slaba ideja. 
Karta Oficir je tista, ki kaže 
na to, a za zdaj še ni pravega 
poguma. Na splošno je tre-
ba postaviti meje in določiti 
pričakovanje. Do sebe in dru-
gih. V karti Otrok se skrivata 
radoživost in pomanjkanje 
tistih malih stvari, ki človeka 
spravijo v dobro voljo. Vese-
lje vsekakor ponazarja veselje 
do življenja in hrepenenje po 

pravem partnerstvu. S karto 
Otrok bi lahko potrdili, da v 
prihodnosti do tega pride, 
torej do sreče in veselja v dvo-
je. Hiša prinaša nekaj skriv-
nosti, ki niso za širšo javnost, 
saj bralka noče razkriti vseh 
svojih tegob. Drži se načel, 
pa čeprav sebi v škodo. Na 
dolgi rok to seveda ni dobro. 
Tudi zadnja karta Žalost nam 
da vedeti, da je treba odpreti 
srce. Včasih sicer zato res pri-
de do razočaranja, a so tudi 
sreča, ljubezen in veselje. Če 
smo zaprti, tega vsega ni. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževanja« 
in svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

V soboto, 8. septembra 2018, so v Kranju zakonsko zvezo 
sklenili Aleksej Ivanov in Anja Pirec Vukić ter Igor Maka-
rić in Tanja Blagojević, na Zgornji Beli Tilen Debevec in 
Špela Suhoveršnik, v Škofji Loki Iztok Sovinc in Kristina 
Homec, Mark Imaana Laibuta in Barbara Venek, Janez 
Žibert in Urška Možina ter Boris Bevk in Betka Petrovič, 
na Bledu pa Dejan Zemljič in Maja Bračun, Vernes Tata-
rević in Amra Ahmić ter Žiga Rus in Vanessa Brataševec. 
V soboto, 15. septembra 2018, sta se v Radovljici poročila 
Gašper Urh in Lucija Zaletel, v Dvorski vasi pa Gašper 
Golob in Valerija Kuselj.

Mladoporočenci

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 43 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 11 dečkov in 11 deklic. 
Najtežji deček je tehtal 4600 gramov, najlažji deklici pa je 
tehtnica pokazala 2520 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 
13 dečkov in 8 deklic. Najtežji deček je ob rojstvu tehtal 
4370 gramov, najlažja pa je bila deklica, ki je tehtala 2970 
gramov.

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

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje 
v Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo čez Imotsko polje in si ogledali dve slikoviti 
kraški jezeri (Rdeče in Modro jezero). Skozi mesto Imotski se bomo sprehodili do glav-
nega mestnega trga s spomenikom Tinu Ujeviću. Pot bomo nadaljevali proti Makarski 
rivieri, kjer bomo večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperi-
tivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju nere-
tvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito naravo. 
Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi spe-
cialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj proti hotelu, kjer se 
bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. Za doplačilo bo možna vožnja z ladjo 
ob obali. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v Makarsko, eno najlepših letovišč v  
Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti Šibeniku. Ustavili se bomo v mestu Skradin ob reki 
Krki, kjer bomo imeli toplo malico in možnost za sprehod. Popoldne se bomo vračali 
proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 188 EUR na osebo.

IZLET// od petka, 26. oktobra, do nedelje, 28. oktobra 2018

Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim  
avtobusom po programu, 2 polpenziona v dvo- 
posteljnih sobah v hotelu z najmanj 3 zvezdica-
mi, obiranje mandarin, 3 kg mandarin na osebo,  
vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično kosilo 
z neretvanskimi specialitetami in zabavo in pijačo 
Pri Jozotu, vstopnino za ogled Modrega in Rdeče-
ga jezera, toplo malico v Skradinu zadnji dan ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 48 EUR za dve nočitvi

Nagrade:  3-krat knjiga MELANDA

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, 3. oktobra 2018, 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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Komičarka Kathy Griffin (57) bi morala 
nastopiti v humoristični oddaji v Mia-
miju, vendar je zaradi nesreče z letalom 
nastop prestavila.  “Letalo, v katerem 
sem potovala, je v zadnjem delu zagore-
lo, tako da smo imeli zasilni pristanek. 

Imam praske in odrgnine, toda vsi smo v redu,” je zapisala 
Griffinova, ki pravi, da je obtičala na letališču v drugem 
mestu. Njen naslednji nastop bi morala imeti v četrtek v 
Orlandu na Floridi.

Zaradi letalske nesreče odpovedala nastop

Kanadski raper Drake (31) se videva 
z osemnajstletno manekenko Bello 
Harris. Opažena sta bila med večer-
jo v italijanski restavraciji v Washin-
gtonu, kamor so se kasneje vrnili 
skupaj s prijatelji. Par je bil prvič 

opažen skupaj avgusta. Takrat je pevec, znan po skladbi In 
My Feelings, objavil njuno prvo fotografijo in podnjo zapi-
sal: ”Nikjer ne bi bil raje.” Manekenka je nazadnje sodelo-
vala z modnimi hišami Calvin Klein, Guess in Forever 21.

Drake se videva z osemnajstletnico

Umrla je ameriška igralka in pevka Marin 
Mazzie, najbolj poznana po nastopih v 
muzikalih Ragtime, Passion in Kiss Me, 
Kate. Zanjo je bil usoden rak jajčnikov, s 
katerim se je borila zadnja tri leta. Stara je 
bila sedeminpetdeset let. Umrla je na svo-

jem domu, obdana z družino in prijatelji. Sicer pa je poleg 
nastopov na Broadwayu zaigrala tudi v serijah Without a 
Trace, Still Standing, Nurse Jackie, 'The Big C in Smash.

Poslovila se je igralka Marin Mazzie

Ameriški igralec kanadskih korenin, zvez-
dnik serije Prijatelji Matthew Perry (49), 
je zadnje mesece preživel v bolnišnični 
postelji. V Los Angelesu je bil operiran 
zaradi težav z debelim črevesom. Igralec 
že okreva na svojem domu. Sicer pa je 

imel tudi v preteklosti težave z zdravjem, z zasvojenostjo 
od tablet in alkohola. Kdaj se bo vrnil na filmska platna, 
ni znano.

Matthew Perry tri mesece v bolnišnici

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Z
a uvod v festival 
Loka jo piha so 
že v dopoldan-
skih sobotnih 
urah na Trgu 

pod gradom v Škofji Loki 
poskrbeli gostitelji – Mes-
tni pihalni orkester Škofja 
Loka. Njegova predsedni-
ca Neja Mlakar pravi, da si, 
ko so s festivalom začenjali, 
niso mislili, da se bo razvil v 
takem obsegu in do te mere, 
kot je danes. Pod vodstvom 
dirigenta Romana Grab-
nerja, sicer Korošca, ki pa 
živi v Ljubljani, igrajo loš-
ki »pihalci« že dvanajst let. 

Neja se pošali, da če imajo 
v Ljubljani Štajerca, imajo v 
Škofji Loki Korošca.

Na festivalu so tokrat nas-
topili poleg Mestnega pihal-
nega orkestra Škofja Loka 
še Pihalni orkester Alples 
Železniki, Pihalni orkester 
Alpina Žiri, Pihalni orkes-
ter Tržič in Pihalni orkester 
Glasbene šole Škofja Loka. 
V popoldanskem delu doga-
janja je sledil promenadni 
nastop orkestrov na že ome-
njenem Trgu pod gradom, 
Mestnem trgu in plošča-
di pred Namo, potem para-
da vseh orkestrov, koncer-
ti, festival pa se je zaključil 
ob večernih zvokih skupine 
Ensemble Ankaran. 

Istočasno pa je Cankar-
jev trg gostil že kar 35. Loš-
ki umetniški festival – LUFt. 
Tokrat je ustvarjalcem dela-
la družbo prava indijanska 
družina. V velikem indijan-
skem šotoru je domoval indi-
janski poglavar Črni sokol, 
s katerim so se otroci lah-
ko srečali, se mu pridružili 
pri indijanskem petju, sko-
rajda bojnih krikih, igranju 
na bobne. Kdor je hotel, je 
lahko dobil tudi indijansko 
ime. Simpatične animator-
ke Indijanke pa so poskrbe-
le za vrvež na otroških delav-
nicah, kjer so najmlajši lah-
ko slikali, izdelovali perjani-
ce, si privoščili tudi poslika-
vo z bojnimi barvami. Idejo 

indijanske vasi je na LUFtu 
uresničeval Zavod Enostav-
no prijatelji.

Bine Baloh in Andraž Vovk 
pa sta nasmejana in razposa-
jena mlada gorenjska glasbe-
nika, ki smo ju v soboto sre-
čali v manjši koncertni izve-
dbi na terasi kavarne LABi-
rint by Experiment v Lescah. 
V dvoje z imenom Bufétkar-
ja nastopata že dve leti. Ima-
ta širok glasbeni repertoar, 
namenjen najrazličnejšim 
okusom in prilagojen razli-
čnim željam. Poslušalcev je 
bilo na terasi priljubljene-
ga lokala v Lescah kar nekaj, 
nekdo med publiko pa je pol-
glasno pripomnil: »Tudi na 
porokah igrata, veste.«

LOKA JO PIHA
Letos je Mestni pihalni orkester Škofja Loka organiziral že deseti festival pihalnih orkestrov Loka jo 
piha. V goste je povabil orkestre iz ožje in širše gorenjske soseščine. Istočasno je mesto gostilo že  
35. Loški umetniški festival – LUFt. V Lescah pa sta nastopila Bine Baloh in Andraž Vovk.

Tokrat so na desetem festivalu pihalnih orkestrov Loka jo piha poleg Mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka nastopili še 
Pihalni orkester Alples Železniki, Pihalni orkester Alpina Žiri, Pihalni orkester Tržič in Pihalni orkester Glasbene šole Škofja 
Loka. Oglasilo se je tudi Mažoretno društvo Železniki. / Foto: Andrej Tarfila

Neja Mlakar in Roman Grabner, predsednica in dirigent 
Mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka / Foto: A. B.

Na LUFtu je svoje »popullin« medvede in zanimivo sadje 
predstavila tudi Dejana Majstorović z Jesenic. / Foto: Andrej Tarfila

Lik indijanskega poglavarja je bil otrokom zelo zanimiv. Bine Baloh in Andraž Vovk / Foto: A. B.

Melita Čadež iz Poljan nad Škofjo Loko na loškem 
umetniškem festivalu sodeluje od začetka, tako da je 
s svojimi simpatičnimi oblačili za najmlajše v soboto 
»luftala« že petintridesetič. Kreativnosti ji ne zmanjka. 
Na začetku je bilo šivanje hobi, a je ta kmalu prerasel 
svoje okvire. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Gobe rastejo!
»Ne uganeš, kje sem!« se mi na telefonski klic oglasi naša 
Lojzka. »Kje pa si? Že kje visoko v hribih.« »Ne. V gmajni. V go-
bah. Polno košaro jih imam. Pa drugi tudi. Kakšni lepi jurčki!«
Da te dni rastejo gobe, sem že slišala. Dovolj je vlage, dovolj 
toplote, tudi črna luna se je izkazala za »ta pravo«. In ko so 
vsi pogoji izpolnjeni, gobe z vso silo porinejo ven svoje kapice. 
Zato danes nekaj receptov z gobami. Samo da ne boste zdaj 
vsi drli v Besnico in njeno okolico. Držite se svojih terenov, 
saj veste, kje gobe vedno dobite. Pa ne naberite več kot dva 
kilograma na osebo! Pazite. Inšpektorji so že na delu.

Gobova juha s krompirjem

Potrebujemo: 1,5 litra vode, 4 krompirje, 1 lovorjev list, poper 
v zrnju, sol, 3 žlice olja, pol čebule, 200 do 250 g gob, 1 žlico 
moke, peteršilj.
V vrelo vodo stresemo na kocke narezan krompir. Dodamo 
začimbe in sol ter kuhamo 10 minut. Na olju zarumenimo 
sesekljano čebulo ter dodamo očiščene, oprane, osušene in 
narezane gobe. Dušimo, dokler gobe ne upadejo, potem jih 
oprašimo z moko, zmešamo in stresemo v juho. Kuhamo še 
približno 10 minut, potem jed potresemo s svežim seseklja-
nim peteršiljem in ponudimo. Po okusu lahko jed začinimo z 
nekaj kapljicami kisa ali obogatimo z žlico kisle smetane. Naj-
boljša je gobova juha, ki smo jo pripravili iz mešanih vrst gob.

Gobe z jajci in sirom

Potrebujemo: 1 čebulo, 2 jajci, od 15 do 20 dag gob, 5 dag na-
ribanega sira, sol, poper.
Na olju prepražimo sesekljano čebulo, dodamo dobro očiš-
čene, oprane, narezane in prekuhane gobe, jajca, nariban sir, 
sol, poper, premešamo in še malo popečemo. Ponudimo s 
kruhom, solato, narezanim paradižnikom itd. 

Ocvrte gobe

Potrebujemo: 25 dag gob, za testo za cvrtje pa 0,5 dl mleka, 2 
jajci, 2 žlici moke, sol.
Testo napravimo tako, da vse sestavine dobro razžvrkljamo in 
nekoliko močneje posolimo. Vsako gobo pomočimo v testo 
in ocvremo v razgretem olju. Tako pripravljamo predvsem 
mehke gobe, kot so dežnikarice in pravilno očiščene bisernice, 
lahko pa tudi ostrigarje.

Vložene gobe

Za en kilogram gob potrebujemo pol litra kisa za vlaganje, 10 
strokov česna, lovorove liste (po enega na vsak kozarec), poper 
v zrnu, sol.
Gobe narežemo, prevremo in odcedimo. Kis za vlaganje 
razredčimo z vodo, posolimo, prevremo in dodamo malo 
olja. To tekočino vlijemo v vroče kozarce, ki jih napolnimo z 
gobami, s česnom, poprom in lovorjem. Kozarce ohladimo 
in zapremo s pokrovčki.

Janez Logar

Po revijah in časopisih, ra-
diu in televiziji, spletu in Fa-
cebooku pišete in tožite druga 
drugi, kakšni so moški, kakšni 
so vaši možje in partnerji. To-
liko pritoževanj čez nas, toliko 
slabega. Navadili smo se na 
kritike: spet nisi prišel točno 
iz službe, zakaj ne pospraviš 
za sabo, ne igraš se s svojimi 
otroki, kaj pa si mislil, ko si 
kupoval tole majico, nisi ure-
dil prenočišča za naju, le kje si 
mogel izbrati tako slabo resta-
vracijo, kdaj se boš že odlepil 
od svoje mame, pazi, kako ješ, 
kako pa si tole organiziral, spet 
nisi prijatelj s svojo čistočo, spet 
nisi opral mojega avtomobila 
… V svoji vnemi govorite, da 
niti ne moremo priti do bese-
de. Če že ne kritizirate, delite 
nasvete, kot bi mi bili stari pet 
let. V podrobnosti razlagate, 
kaj je treba storiti, kako naj 
poskrbimo za otroke, ko vas ne 
bo doma tri ure in pol. Samo 
omenimo, da ne potrebujemo 
ne kritike ne navodil, ve pa 
nas takoj zadušite z izbruhom 
jeze. In se potuhnemo. Ti imaš 
prav, jaz pa mir. Preprosto se 
nam ne da več. Večkrat niti 
ne poslušamo več toče besed in 
glasnega razmišljanja. Potem 
prevzamete vse v svoje vajeti, 
naredite po svoje. In nato tar-
nate, kako zelo ste utrujene in 
da ne veste, kje ste dobile tega 
»dedca«. Seveda vam to potrdi 
vaša mama, če ji le namignete 
na to zgubo.   

Halo, halo, dame. Pozab-
ljate, da smo tudi mi, moški, 
navadna in preprosta bitja. 
Želimo vam pripadati. Radi 
smo v bližini umirjene ženske, 
in ne ob delovnem in brnečem 
stroju, ki tako ali tako vse ve in 
najbolje zna. Želimo, da nas 

opazite. In to ne samo takrat, 
ko nas potrebujete. Če še ne ves-
te, izvolite: pogosto se zelo bo-
jimo vaše jeze. Takrat otrpne-
mo in se potuhnemo. Kadar 
smo rahlo pokazali svoj strah, 
ste nas prezirale in ponižale, 
tako da vam tega ne bomo več 
priznali. Ti imaš prav, jaz pa 
mir. To niti ni mir, to je umik. 
Tako se umaknem v svojo ga-
ražo, sadovnjak, v gozd, malo 
več delam, kot je treba, obiščem 
mamo, ki me razume, tudi 
pivo ali dva pomagata, da se 
pomirim.

Od vas si želimo pohvalo, 
in ne grajo. Spoštovanje, in 
ne prezir. Spodbudo, in ne 
zaničevanja. Ne znamo in ne 
upamo si pokazati, da nam je 
hudo. Ja, hudo nam je, kadar 
nekaj »zamočimo«, kadar nis-
mo uspešni, težko nam je, ko 
se trudimo, pa nam ne uspe. 
Večkrat niti ne veste, kako radi 
bi vas osrečili, pa nas ob naših 
nerodnostih kritizirate. Nato 
obupamo. Dolgo nazaj je že 
tega. A bi lahko ve, dame, kdaj 
opazile ta naš trud? Drži, da 
smo večkrat »štorasti«. Pove-
mo težko, naredimo tudi ne 
najbolje. Saj ni nihče idealen 
– vsaj dva sva na tem svetu. 
Kdaj pa kdaj nam dajte pri-
znanje, da celo boginje potre-
bujete bogove. Vendar vedite: 
vaša milina je boljša kot vaša 
ostrina, vaš nasmeh je boljši 
kot posmeh, vaša ljubkost je 
boljša kot grobost, vaše občudo-
vanje je boljše kot poniževanje, 
vaše približevanje nam je ljub-
še kot vaše oddaljevanje, rajši 
poslušamo vaše šepetanje kot 
brenčanje.

Ne pozabite na svoje moške

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

Mojca Logar

Ko je pri nas zrelo grozdje, 
vemo, da je v deželo prišla je-
sen. Vendar so danes letni časi 
in vreme tako nepredvidljivi, 
da se človek težko ravna po 
starih navadah. Letos je vse 
sadje obilno obrodilo, tudi prej 
bo zrelo, in ta hip je grozdja 
povsod, kar ga hočete. Za nas 
to pomeni vkuhavanje soka. 
Zaradi obilne letine se je ta 
hobi razširil čez cel konec te-
dna. Začeli smo v petek okrog 
dvanajstih in končali v nedeljo 
popoldne. Ne morem reči, da 
nisem bila utrujena. V nedeljo 
zvečer sem bila zelo utrujena, 
pa imam obilo pomočnikov. 
Vsi so vsaj malo pomagali, 
čeprav ima vsak mladenič svoje 
opravke, tekme, sestanke, igro. 

Svojega grozdja nimamo, 
eno pošiljko je Janez dobil v 
Šenčurju, drugo sta pripeljala 
moja starša. Torej grozdje so 
obrali drugi. Sledi pecljanje, 
kjer ni potrebno biti prav na-
tančen. Grozdne jagode ku-
hamo v dveh črnih sokovnikih 
Emo Celje, eden je star več kot 
šestdeset let, drugi jih ima ka-
kih deset. Oba sta enaka. To 
počnemo v garaži. Vse obiranje 
poteka na terasi in pranje po-
sode kar na travi z vrtno cevjo. 
Pod nobenim pogojem ne bi 
tega počela v kuhinji na par-
ketu. Nikakor. Sok iz sokovni-
ka teče v velike lonce in vse to 
potem zlijemo v nerjaveč sod s 
pipico. Tako stočen sok je treba 
še prekuhati in dodati sladkor. 
Sok v sodu segrevamo s potop-
nim gorilcem in potem ga s 
pipico natakamo v steklenice s 
širokim grlom. Letos smo sku-
hali sto litrov soka, porabili pa 
smo osem kilogramov sladkor-
ja. Prav zaradi tega je grozdni 
sok čudovit. Grozdje je sladko 

samo po sebi, in če hočemo 
piti bolj sladkega, ga preprosto 
manj razredčimo z vodo. Vča-
sih sem mislila, imeli bomo več 
soka, če dam malo več sladkor-
ja. Potem je imel sok okus po 
sladkorju, in ne po grozdju. 
Tak je naš način prehranjeva-
nja. Tega ne bi počela, če tega 
v moji in Janezovi mladosti ne 
bi počeli doma in bi bila tega 
vajena, če mi ne bi pri tem vsi 
pomagali in če ne bi tega poče-
la v garaži in zunaj. 

V soboto je potekala akcija 
Očistimo Slovenijo. Sedaj veli-
ko govorimo ne le o pravilnem 
ločevanju odpadkov, pač pa 
o zmanjšanju odpadkov. To 
pa se začne pri nakupovanju. 
Trajnostna, povratna embala-
ža, kupujmo manj. Verjetno 
se večina strinja, da je takole 
pripravljen sok naraven, zdrav 
in kakovosten. Kupljeni sadni 
sokovi imajo lahko le malo sad-
ja, gazirane pijače imajo veliko 
sladkorja in umetnih snovi. 
Vsi bi torej uporabljali domače, 
le delali ne bi. Bolj enostav-
no je kupiti. Če pri nas ne bi 
kupovali mleka na kmetiji in 
bi vso pijačo kupili v enkratni 
embalaži, bi potrebovali večji 
zabojnik za smeti. Vse govo-
ri v prid domači pridelavi. Je 
cenejše, bolj zdravo, trajnostno, 
le eno napako ima – pripraviti 
jo moraš sam. Če mi sedaj še 
kdo ponudi grozdje, mu z ve-
seljem posodim vso opremo za 
kuhanje soka, mu grem celo 
pokazat, kako se to dela. Spre-
minjanje navad je najtežje, 
vendar edino to vodi do dru-
gačnega vedenja potrošnika. 
Nekaj pa je dobro: ko človek 
okusi boljšo hrano, slabše ne 
uživa več.

Grozdje

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Jabolčna torta s skuto
Tako, pa se je začela se

zona jabolk. Glede na ko
ličino vseh teh sadežev jih 
bomo lahko verjetno uživa
li še skozi celo leto. Pa da ne 
bomo pekli samo zavitka ali 
jabolčne pite, naredimo ja
bolčno torto s skuto, ki je še 
enostavnejša za pripravo in 
po vrhu vsega presenetljivo 
dobrega okusa.

Za pripravo jabolčne torte 
s skuto potrebujemo: za bi
skvit: 0,5 kg jabolk (teža olu
pljenih in brez semen), 150 
g moke, pol pecilnega pra
ška, 4 jajca, 70 g sladkor
ja, 1 vanilin sladkor, 120 g 
mletih orehov ali mandljev, 
ščepec soli; za nadev: 350 g 
skute, 2 dl sladke smetane, 1 

večje jabolko (približno 200 
g olupljenega in očiščene
ga), 1 vanilin sladkor, 2 žli
ci sladkorja, pol žličke cime
ta, lupinica ene bio limone, 
sok pol limone.

Priprava biskvita: Oluplje
na in očiščena jabolka nari
bamo. V skodeli skupaj zme
šamo moko, pecilni prašek, 
mlete orehe in ščepec soli. 
Rumenjake ločimo od belja
kov. Beljake stepemo v čvrst 
sneg, rumenjake pa pome
šamo s sladkorjem in jih pe
nasto stepemo. Dodamo va
nilin sladkor in mešanico iz 
moke. Dobro premešamo, 
nato v to maso vmešamo še 
naribana jabolka. Maso na
devamo v namaščen pekač 

in pečemo v pečici pri tem
peraturi 180 °C približno 30 
minut. Pečen biskvit vzame
mo iz pečice in ga ohladimo.

Priprava nadeva: Oluplje
no in očiščeno jabolko nare
žemo v kozico. Dodamo dve 
žlici vode, zavremo in nato 
pokrito kuhamo, dokler ne 
nastane jabolčna čežana. V 
posodi zmešamo skuto, va
nilin sladkor, sladkor, ci
met, limonino lupinico in 
limonin sok. Primešamo 
nekoliko ohlajeno jabolčno 
čežano.

Nazadnje stepemo še 
smetano in jo na rahlo vme
šamo v skutino maso. Prip
ravljeno kremo nadeva
mo po jabolčnem biskvitu, 

poravnamo in torto postavi
mo za vsaj dve uri v hladil
nik. Ohlajeni torti snamemo 
tortni obod, narežemo in po
nudimo.

Nasvet: Za polno
vredno torto uporabimo 

polnozrnato moko, po že
lji pa lahko dodamo še dve 
žlici lanenega semena. V bi
skvit lahko prav tako vmeša
mo rozine, ki bodo poskrbe
le za dodatno sočnost in sve
žino torte.
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Prodajalec, m/ž (Gorenjska)
Pričakujemo: prijaznost in ustrežljivost do strank, komunikativnost, samostojnost, 
osebno urejenost, poznavanje trgovinskega poslovanja, vozniški izpit B-kategori-
je. Pami, d. o. o., Vipavska cesta 50, 5000 Nova Gorica. Prijave zbiramo do 21. 9. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Konstrukter, m/ž (Lipnica)
Prednost imajo kandidati, ki imajo željo po konstruiranju, absolventi strojništva, 
ravnokar diplomirani inženirji. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prija-
ve zbiramo do 5. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog, m/ž (Kranj)
Ključne naloge: priprava programov za proizvodne naprave (P&P, SMT), priprava 
temperaturnih profilov za peči, priprava programov za strojni pregled izdelkov 
(AOI) ... Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 12. 10. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

UX/UI-oblikovalec, m/ž (Šenčur pri Kranju)
V svoj tim vabimo oblikovalca/designerja z nekajletnimi izkušnjami s področja gra-
fičnega oblikovanja. Vaše delo bo obsegalo oblikovanje kreativnih grafičnih rešitev 
(2D/3D) s področja razvoja igralniške opreme. Zuum, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 14. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji bio prehrane, m/ž (Kranj)
Iščemo delavca za delo v proizvodnji, profil živilski tehnolog s tehničnimi znanji (V. 
stopnja izobrazbe), ki ima od 5 do 10 let delovnih izkušenj, delavca za delo v proi-
zvodnji, profil živilska panoga (IV. stopnja izobrazbe), lahko začetnik. BIO PAK pa-
kirnica, d. o. o., Savska loka 22, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 10. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Programer 6-osnih robotov, m/ž (Šenčur)
 Vaše ključne odgovornosti in naloge: priprava programov za industrijske robote, iz-
vajanje sprememb programov v skladu z načrti izdelkov, korekcije programov, opti-
mizacija programov robota ... Flexido, d. o. o., Poslovna cona A 25, 4208 Šenčur. Pri-
jave zbiramo do 10. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Zaradi širitve poslovanja konstantno iščemo večje število sodelavcev za delo v pro-
izvodnji. K sodelovanju vabimo dinamične in samostojne osebe za delo na delov-
nem mestu upravljalec strojev. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 27. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Zbilje)
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 6 EUR neto), delo pet dni na 
teden, možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/
enote. Pričakujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slo-
venskega jezika, zaželene so izkušnje z delom z blagajno, skrb za red in čisto-
čo, lastno prevozno sredstvo. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohor-
skega bataljona 34, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 19. 9. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, strojni, m/ž (Škofja Loka)
Od kandidatov pričakujemo: primerno izobrazbo: IV. ali V. stopnje strojne ali 
gradbene smeri, prednost imajo kandidati z izkušnjami ... LTH Castings, d. o. o., 
Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 5. 10. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Železniki)
Opis delovnega mesta: prevzemanje, skladiščenje in izdajanje blaga, opravljanje 
internega transporta, vodenje skladiščne dokumentacije, urejanje delovnega oko-
lja, preventivno vzdrževanje delovnih sredstev Bosch Rexroth, d. o. o., Kidričeva 
81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 18. 9. 2018. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Skladiščnik v živilskem obratu m/ž (Naklo)
K sodelovanju vabimo novega sodelavca za delo na delovnem mestu skladiščnik v 
živilskem obratu v Naklem. Mercator IP, d. o. o., Dunajska cesta 110, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 20. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser UPS-naprav, m/ž (Šenčur)
Če ste samostojni, prodorni in komunikativni ter želite delati v stimulativnem 
delovnem okolju s stimulativnim nagrajevanjem in možnostjo napredovanja in 
osebnostnega razvoja, vabljeni! Mides international, d. o. o., Kapiteljska ulica 
9, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 9. 2018. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Komercialni inženir za področje procesnih sistemov, m/ž (Medvode)
Pogoji za delo: zaželena je končana VI. stopnja visokošolske ali VII. stopnja univer-
zitetne strokovne izobrazbe strojne, lahko tudi ekonomske oz. druge ustrezne teh-
nične smeri z osnovnim znanjem s področja strojništva; znanje iz področja proda-
je, komercialne veščine in občutek za cene; tekoče znanje angleškega jezika (go-
vorno in pisno) ... Brinox, d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 14. 10. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

V evropskem letu kulturne dediščine in ob začetku Dnevov kulturne 
dediščine s temo Kjer preteklost sreča prihodnost Vas vljudno vabimo na 

odprtje razstave Globus – od veleblagovnice do knjižnice.
 V sredo, 19. septembra 2018, ob 18. uri bo v pritličju knjižnice v Globusu 

odprtje razstave o gradnji in prenovi stavbe ter o njenem arhitektu 
Edvardu Ravnikarju, ob 19. uri pa predavanje arhitektke Majde Kregar, 

ki je Globus spremljala skozi čas.

Prijazno vabljeni.

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. 

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 19. 9.
20.00 PREDATOR: VRNITEV
21.55 VSI VEJO
16.10 CHRISTOPHER ROBIN
18.00 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 19. 9.
16.20, 20.50 PREDATOR: VRNITEV
17.40, 20.00 MILO ZA DRAGO
15.30, 19.00 CHRISTOPHER ROBIN
17.15 ČRNI KKKLANOVEC
18.30, 20.30 NUNA
18.30 PRAVIČNIK 2
16.50 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, sinhro.
21.10 MEGALODON: PREDATOR IZ GLOBIN
19.50 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
16.30 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 20. 9.
20.00 PLESNA TERAPIJA

Petek, 21. 9.
18.00 CHRISTOPHER ROBIN
20.00 PRAVIČNIK 2

Sobota, 22. 9. 
16.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, sinhro.
18.00 CHRISTOPHER ROBIN
20.00 PRAVIČNIK 2

Nedelja, 23. 9.
16.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, sinhro.
18.00 PLESNA TERAPIJA
20.00 TERMINAL

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

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

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v časopisu Gorenjski 
glas 7. septembra 2018 z geslom PRIFARCI NA GORENJSKEM, 
ki prejmejo dve vstopnici za koncert Prifarskih muzikantov z 
gosti, so: Martina Torkar iz Kranja, Franc Langerholc iz Škofje 
Loke in Venčeslav Thaler iz Ljubljane. 

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v časopisu Gorenj-
ski glas 4. septembra 2018 z geslom PRIDITE POD KROŠNJO 
KULTURE, so: 1. nagrado – bisk predstave v okviru Maistrovega 
abonmaja – prejme Ana Fric iz Škofje Loke, 2. nagrado – knjigo 
Slovenija, biser narave – prejme Ivanka Kuralt iz Zgornje Be-
snice in 3. nagrado – štartnino na Veronikin tek in majico – prej-
me Karmen Avsec iz Črnuč. 

Nagrajencem iskreno čestitamo. 

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

PRIREDITVE

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur, Zgornja Bela – V Medgene-
racijskem centru Kranj bodo danes, v torek, 18. septembra, 
ob 10.30 vesele urice nemščine, v sredo, 19. septembra, bo 
ob 18. uri predavanje Človek kot večdimenzionalno bitje 
– 5. del. Predaval bo Zoran Železnikar. V četrtek, 20. sep-
tembra, bo ob 17. uri predavanje Soočenje z izzivi demence. 
V Cerkljah bo v TIC-u danes, v torek, 18. septembra, ob 16.30 
tombola, v Preddvoru pa prav tako v TIC-u jutri, v sredo, 19. 
septembra, ob 9. uri umovadba. Jutri, v sredo, bo ob 8.30 v 
Športni dvorani Šenčur ob 8.30 telovadba za prožno telo, v 
četrtek, 20. septembra, pa bo ob 19. uri v Domu krajanov na 
Zgornji Beli joga. Za vse prireditve so obvezne prijave na te-
lefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Palačinkin živžav
Gozd – Planinsko društvo Križe v nedeljo, 23. septembra, 
z začetkom ob 10. uri pred Zavetiščem v Gozdu organizira 
tradicionalno družabno prireditev Palačinkin živžav. 

Srečanje ob svetovnem dnevu srca
Kranj – Gorenjska podružnica za zdravje srca v soboto, 
29. septembra, ob svetovnem dnevu srca vabi na srečanje 
v Kranjski Gori. Avtobus bo izpred Sloge na Primskovem v 
Kranju odpeljal ob 9. uri. Udeleženci bodo lahko plavali v 
Aqua Larixu, se udeležili nordijske hoje, izvedli test telesne 
zmogljivosti in meritev dejavnikov tveganja: krvnega tlaka, 
holesterola in sladkorja. Prijave do 25. septembra sprejema 
gospa Inge Sajovic po telefonu: 030 673 541. 

Pravljično popoldne 
Vodice – Pred Knjižnico Vodice bo jutri, 19. septembra, ob 
17.30 družinsko praznično popoldne. Z avtorico knjige Dra-
ga luna, lahko noč Katarino Dežman boste lahko spoznali 
slikanico in z otroki ugotavljali, zakaj smo enkrat dobre, dru-
gič pa slabe volje. 

IZLETI

V Landshut in Regensburg
Radovljica – Skupina, ki na Univerzi za tretje življenjsko ob-
dobje (Ljudska univerza) v Radovljici posluša umetnostno 
zgodovino, se bo v soboto in nedeljo, 13. in 14. oktobra, ude-
ležila izleta v Landshut in Regensburg. Do 21. septembra se 
lahko prijavite na elektronski naslov anamarija.kunstelj@
gmail.com, kjer boste dobili tudi vse druge informacije.

Deseti Pohod po Tovorni poti
Možjanca – V soboto, 22. septembra, bo 10. Pohod po To-
vorni poti (drugi del poti). Zbirno mesto bo v okrepčevalnici 
Rožmarin na Možjanci med 7. in 8. uro. Vodnik bo Franci 
Štirn, tel. 041 293 312. Pot je primerna za vse pohodnike, 
tudi družine z otroki. Obvezne so prijave pri Tatjani Štirn, 
tel. 041 293 312.

S kolesom čez Rovte
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi na kolesarjenje, ki 
bo v četrtek, 20. septembra, na relaciji Naklo–Ovsiše–Rov-
te–Kranj–Naklo. Start bo ob 9. uri pred Domom upokojen-
cev Naklo.

PREDAVANJA

Človek v naravi in v odnosu do prostoživečih živali
Tržič – Občina Tržič vabi na predavanje Mira Dovžana, člana 
Lovske družine Tržič, z naslovom Človek v naravi in v odnosu 
do prostoživečih živali, ki bo danes, v torek, 18. septembra, 
ob 18. uri v Razstavno-izobraževalnem središču Dolina.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
18. 9.

13/26 °C

Nedelja 
23. 9.

8/22 °C

Sreda 
19. 9.

Četrtek
20. 9. 

Petek
21. 9. 

Sobota
22. 9.

12/27 °C 12/26 °C 10/24 °C 9/22 °C

Ponedeljek 
24. 9.

Torek
25. 9.

Sreda
26. 9.

Četrtek
27. 9.

8/20 °C 7/19 °C 8/20 °C 8/20 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

18. 9. tor. Irena 6.43 19.08

19. 9. sre. Suzana 6.45 19.06 

20. 9. čet. Svetlana 6.46 19.04 

21. 9. pet. Matej 6.47 19.02

22. 9. sob. Mavricij 6.49 19.00

23. 9. ned. Slavojko 6.50 18.58

24. 9. pon. Nada 6.51 18.56



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

V 84. letu nas je zapustil dragi

Slavko Jereb
iz Stražišča pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in 
sveče. Hvala g. župniku Bojanu Likarju za lep obred. Še enkrat 
hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi 
Stražišče, september 2018

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše.  
Brez pomena zanje  
so razdalje, kraj in čas.

NOVO V 

KRANJU

 
Mirka Vadnova 1,  Kranj, tel.: 04 29 27 100

Odpiralni čas: pon.-pet. od 7-15 ure, sob. zaprto

 

Trgovina z inštalacijskim materialom

Ogrevanje · Vodovod
Kopalniška oprema
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EUR

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

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

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

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

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

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

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

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

NEPREMIČNINO v Kokrškem logu, 
tel.: 031/314-235 18002744

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HYUNDAI iX35 2.0 CRDI 4WD, letnik 
2012, redno servisiran, potrjena ser-
visna knjiga, lepo ohranjen. Avto Lu-
šina, d.o.o., Gosteče 8, Škofja Loka, 
04/50-22-000, 041/630-754  
 18002828

MITSUBISHI carisma  2001, reg. 
11/18, nove gume, nove luči, delno v 
okvari, tel.: 030/348-890 18002746

MITSUBISHI Colt 1.3, letnik 2011, 
61.900 km, prvi lastnik, redno servisi-
ran, potrjena servisna knjiga. Avto Lu-
šina, d.o.o., Gosteče 8, Škofja Loka, 
04/50-22-000, 041/630-754  
 18002829

MITSUBISHI Outlander 2.0 4 WD, 
letnik 2007, 112.000 km, redno servi-
siran, potrjena servisna knjiga. Avto Lu-
šina, d.o.o., Gosteče 8, Škofja Loka, 
04/50-22-000, 041/630-754  
 18002830

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18002275

TEHNIKA
PRODAM

TELEVIZIJO Philips z diagonalo 
80 cm, nova, cena 150 EUR, tel.: 
041/582-308 18002837

STROJI IN ORODJA
PRODAM

ELEKTRIČNI varilni aparat Varstroj, 
brusilnik Bosch in stroj za rezanje ke-
ramike, tel.: 031/254-639  
 18002839

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA hrastova in bukova drva, možna 
dostava, tel.: 031/330-425 18002785

SUHA metrska mešana drva, 6 m3, 
cena simbolična, tel.: 041/809-711 
 18002826

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

MIZO z ultrapasom 100 x 70 cm in 
pohištvo dnevne sobe – zaradi selitve, 
tel.: 04/20-41-431, 040/552-824  
 18002835

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

DRSALKE Adidas, št. 39, cena 10 
EUR, tel.: 040/232-490 18002842

ROLERJE št. 39, cena po dogovoru, 
tel.: 040/232-490 18002840

ROLERJE Salomon, štev. 43, cena 10 
EUR, tel.: 040/232-490 18002841

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18002844

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

KAKARIKI papagaje in Cebrice exote 
ščinkavce, vsi so letošnji mladiči, ugo-
dno, tel.: 041/840-792 18002846

PODARIM

V KRANJU oddam prisrčne mlade 
mucke, črne ter črno-bele barve. 
So vajeni mačjega stranišča, tel.: 
040/873-909 18002827

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

DEUTZ 5006, s kabino in nakladal-
cem, trosilec gnojila Vicon 400-lit., 
odjemalec silaže, tel.: 041/706-526 
 18002834

KUPIM

TRAKTOR, mini bager in kiper prikoli-
co, tel.: 031/500-933 18002726

PRIDELKI
PRODAM

BELO grozdje, neškropljeno, zelo 
sladko, tel.: 031/678-746 18002832

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

JABOLKA, obrana, neškropljena z do-
mačega vrta, tel.: 041/874-776  
 18002833

KRMNI in jedilni krompir, bel in rdeč, 
ter ajdo, tel.: 040/355-865 18002845

KROMPIR za krmo, tel.: 041/873-
887 18002843

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 MESECA staro teličko simentalko, 
tel.: 031/254-367 18002836

DVA bika, stara 17 mesecev, in pašno 
kravo s teletom ali brez, tel.: 041/211-
602 18002847

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, in kg piščanci, pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakar-
jeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 18002666

OSTALO
PRODAM

KOTEL za žganjekuho, 80-litrski, tel.: 
031/601-947 18002831

MESO od bika simentalca, tel.: 
041/584-185 18002838

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

KUHINJSKI pomočnik (m/ž) – hono-
rarno delo v Hotavljah, 2 uri dnevno, 
redno plačilo. Reina, d.d., Savska 
loka 1, Kranj, tajnistvo@reina.si, tel.: 
04/23-75-546 18002816

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE  vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 18002651

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18002668

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909  
 18002601

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  
 18002667

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 18002743

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18002669

RAZNO
KUPIM

MEDALJE, odlikovanja, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 18002694

Rezultati 74. kroga – 16. septembra 2018
5, 10, 12, 13, 15, 22, 23 in 37

Loto PLUS: 7, 8, 11, 12, 28, 29, 36 in 15
Lotko: 6 8 6 1 3 0

Sklad 75. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 75. kroga za PLUS: 420.000 EUR

Sklad 75. kroga za Lotka: 1.070.000 EUR

LOTO

Kdo, če ne ti – kdaj, če ne zdaj?
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 20. septembra, ob 18. uri na brezplač-
no predavanje Kdo, če ne ti – kdaj, če ne zdaj? Predaval bo 
Andrej Pešec, univ. dipl. pol., v prostorih Humane, združenja 
svojcev pri skrbi za mentalno zdravje, Oldhamska 14, Kranj.

Maistrov večer
Kamnik – V rojstni hiši Rudolfa Maistra se bo jutri, v sredo, 
19. septembra, ob 19. uri začel Maistrov večer – predavanje 
Miha Sluge Vojni zločini avstro-ogrske soldateske.

RAZSTAVE

Razstava klekljanih čipk in fotografij
Cerklje – Klekljarska skupina Lastovke in fotograf Marjan 
vabi na razstavo klekljanih čipk in fotografij. Odprtje bo v 
četrtek, 20. septembra, ob 18. uri v Petrovčevi hiši. Ogled bo 
možen vsak dan od 9. do 19. ure do vključno 27. septembra.

Karavanke – prostor povezav in razhajanj
Kranjska Gora – V Liznjekovi domačiji bo v četrtek, 20. sep-
tembra, ob 18. uri odprtje muzejske razstave Karavanke – 
prostor povezav in razhajanj.

PREDSTAVE

Ni ga lepšga kraja
Žirovnica – Zavod za turizem in kulturo Žirovnica 22. sep-
tembra vabi v Čopovo rojstno hišo na premierni predstavitvi 
filma o poti kulturne dediščine Žirovnica Ni ga lepšga kraja. 
Predstavitvi bosta ob 11. in ob 14. uri. Prijavite se do 20. sep-
tembra, na naslov urska.aljancic@visitzirovnica.si.
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

13/27 oC

9/24 oC

15/30 oC

17/28 oC

15/28 oC

12/27 oC

11/27 oC

19/28 oC

14/27 oC

14/27 oC

12/27 oC

11/26 oC

12/27 oC

12/26 oC

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

12/25 °C 10/27 °C11/26 °C

info@g-glas.si

Anketa

Janez Rogelj, PGD Šenčur:

»V občini Šenčur sem po-
magal postaviti mrežo javno 
dostopnih defibrilatorjev, 
zato je bil vstop med prve 
posredovalce logičen korak. 
Posredoval sem že večkrat, 
trikrat tudi uspešno.«

Simon Šter, PGD Mavčiče:

»Rad pomagam ljudem, naš 
kraj je tudi precej oddaljen od 
Kranja, zato sem postal prvi 
posredovalec. Ta vloga mi 
pomaga tudi pri osebni ras-
ti. Posredoval sem že v treh 
primerih.« 

Luka Pisovec, PGD Besnica:

»Vsi, ki smo prvi posredoval-
ci, predvsem radi pomagamo 
ljudem, še posebno zado-
voljstvo pa je, če nekomu re-
šiš življenje. V Besnici sicer 
v dveh letih še nismo imeli 
nujnega primera.«

Nina Kocjančič,  
PGD Jezersko:

»Na Jezerskem imamo prve 
posredovalce že pet let, sama 
sem se za to med drugim 
odločila, ker sem diplomira-
na sestra. Na leto imamo od 
šest do sedem intervencij.«

Simon Šubic

V Kranju in okoliških občinah 
je trenutno okoli 150 prosto-
voljnih gasilcev, ki so tudi li-
cencirani prvi posredovalci, 
ki predstavljajo laično pod-
poro službi nujne medicin-
ske pomoči ob zastojih srca 
in kapeh v oddaljenih krajih.

Foto: Primož Pičulin

Radi pomagamo 
sočloveku

Luka Rogelj, PGD Bitnje:

»K prvim posredovalcem 
sem se priključil iz želje, da 
pomagam sočloveku, ne na-
zadnje sem zato postal tudi 
gasilec. V našem društvu je 
sicer okoli deset licenciranih 
prvih posredovalcev.« 
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Danes in jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod po dolinah in 
kotlinah megla, ki se bo lahko zadržala tudi del dopoldne-
va. Jutri popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V 
četrtek bo sončno, jutro bo ponekod megleno. Še naprej bo 
nadpovprečno toplo za ta čas.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Pri gorenjskem po-
nudniku lesenih montažnih 
hiš Jelovica, ki ima proizvo-
dnjo hiš v Preddvoru, pravi-
jo, da lahko lesene in nizko-
energijske hiše postavljajo v 
vseh letnih časih. Letos so jih 
največ postavili v pomladnih 
mesecih, ko so bile priprav-
ljene tudi temeljne plošče ali 
kleti. Montažno hišo v Jelovi-
ci sicer postavijo in pokrijejo 
v treh do petih dneh, potem 
se dela nadaljujejo v notran-
josti, hiša pa je vseljiva že v 
šestih mesecih od dneva po-
stavitve. To pritegne veliko 
novograditeljev. 

Jelovica bo septembra od-
prla vrata dveh svojih mon-
tažnih hiš v Kranju. Hišo v 
naselju Britof – Voge bodo 
obiskovalcem odprli že to 

soboto, 22. septembra, med 
9. in 15. uro. Moderno za-
snovana hiša iz serije EVO 
ima 145 kvadratnih metrov 
bivalne površine v dveh eta-
žah, ravno streho in veli-
ko okenskih površin. Dru-
ga hiša iz serije PICK&PLA-
CE (izberi in postavi) bo 
na ogled v petek, 28. sep-
tembra, med 14. in 18. uro 
na Primskovem. Hiša z dvo-
kapno streho in modernim 
kubusom v velikosti 126 kva-
dratnih metrov bivalne povr-
šine ima odlično razporedi-
tev prostorov v pritličju in 
mansardi. Obe hiši sta niz-
koenergijski in zato za ogre-
vanje porabita zelo malo, Je-
lovica namreč svoje lesene 
hiše razvija v smeri nizke po-
rabe. Prijave za ogled hiš v 
Kranju sprejemajo na www.
jelovica-hise.si.

Hiše Jelovica spet odpirajo 
vrata

Suzana P. Kovačič

Strasbourg – Na uradnem se-
dežu evropskega parlamen-
ta v Strasbourgu je bila v to-
rek, 11. septembra, na pova-
bilo in v organizaciji evrop-
ske poslanke Romane Tomc 
predstavitev Podbreške po-
tice. Med več kot sto prisot-
nimi so potici na njeni poti 
vse dobro zaželeli tudi dru-
gi slovenski poslanci (Lojze 
Peterle, Franc Bogovič, Pa-
tricija Šulin in Igor Šoltes).

Podbreško potico so 
predstavili podžupan Obči-
ne Naklo Jure Renko, pred-
sednica Kulturnega društva 
(KD) Tabor Podbrezje Daca 
Perne, vodja projekta Jer-
nej Jeglič in mojstrici peke 
Podbreške potice Barbara 
Pogačnik ter Veronika Aljan-
čič. Jeglič je poudaril ohra-
njanje podbreške kulinarič-
ne dediščine, tri značilne 

podbreške nadeve (iz suhih 
jabolčnih krhljev, iz suhih 
hruškovih krhljev viljamov-
ke in iz suhih tepk ter suhih 
jabolčnih krhljev), sestavine 
iz lokalnega okolja (od 17 je 
kar deset podbreških), pred-
pisan postopek peke potice v 
enotni potičnici, certificira-
ne mojstrice peke in njihove 

vrhunske rezultate na tek-
movanjih ter postopek zašči-
te znaka – blagovne znamke 
in potice kot zajamčene tra-
dicionalne posebnosti. 

Daca Perne in Jure Ren-
ko sta predstavila KD Tabor 
Podbrezje in Občino Naklo, ki 
podpirata projekt Podbreška 
potica in ohranjanje tudi 

druge dediščine. Ob zaključ-
ku srečanja je zadišalo po 
Podbreški potici, mojstrici 
Barbara Pogačnik in Veroni-
ka Aljančič sta jo ponudili pri-
sotnim, ki so, kot je povedala 
delegacija, pohvalili harmo-
ničnost vonja in arome poti-
ce, gladkost skorje, njen zna-
čilni občutek v ustih ... 

Podbreška potica daleč slovi
Podbreška potica je že znana in nagrajena v slovenskem prostoru, pred dnevi pa so z njo postregli tudi 
v evropskem parlamentu v Strasbourgu.

V Podbreško potico je položena ljubezen, tokrat so jo okušali tudi slovenski poslanci v 
evropskem parlamentu, na sliki z delegacijo iz Občine Naklo, ki je potico predstavila. 

Fo
to

: a
rh

iv
 J

. J
eg

lič
 

Tržič – Danes ob 19. uri vabljeni v Knjižnico dr. Toneta Pret-
narja v Tržič na Besedarije z naslovom Ko sem zaljubljen bil. 
Vsako pomlad in jesen nekaj članov Društva upokojencev Tr-
žič smelo podeli z drugimi svoje zapisane spomine, pesmi, 
fotografije. Zaljubiti se in zaljubljen biti je bilo vedno lepo. 
Boleče tudi. Na teh Besedarijah bodo pogumni Marija Fran-
tar, Brigita Lupša, Jana Zaplotnik Cvirn, Vladimir Ovsenek in 
Jaka Praprotnik.

Tokratne Besedarije na temo zaljubljenosti

Simon Šubic

Kranj – Na Facebooku je bil 
12. septembra ustvarjen pro-
fil Kranjska vahta, na kate-
rem so objavili fotografije 
domnevnega urjenja obo-
rožene skupine, ki naj bi 4. 
septembra potekalo v »goz-
dovih dežele Kranjske«. Ob-
javo so včeraj že umakni-
li in kasneje razložili, da je 
šlo zgolj za medijski ekspe-
riment. »Po pričakovanju 
v Sloveniji ni resnega no-
vinarskega poročanja, saj 

pograbijo vsako neumnost, 
brez da bi preverili dejstva. 
V opomin vsem airsoft in 
paintball društvom, ne obja-
vljajte slik, ker vas lahko me-
diji obravnavajo za paravo-
jaško organizacijo,« so zapi-
sali njeni avtorji. Na Policij-
ski upravi Kranj so pojasnili, 
da na podlagi objav na soci-
alnih omrežjih kriminalisti 
vodijo preiskavo in v sodelo-
vanju s pristojnim državnim 
tožilstvom preverjajo more-
bitne sume uradno pregon-
ljivih kaznivih dejanj.  

Po Štajerski vardi še 
Kranjska vahta?


