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

TOREK, 25. septembra 2018

Leto LXXI, št. 77, cena 1,85 EUR                   Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

Hranilne knjižice  
vse manj aktualne 
Katere banke še ponujajo poslova
nje s hranilnimi knjižicami in kdo 
so uporabniki, ki jih v razmahu 
digitalnega bančništva še uporab
ljajo? 

3

ŠPORT

Triglav doma  
znova brez točke 
Kranjski prvoligaši so na tekmi 
doma izgubili tudi z zadnjeuvršče
nim Rudarjem, Domžalčani pa so 
iz Maribora prinesli točko.

9

KULTURA

Poklon pianistom  
in klavirju 
Prvi Festival za mesto in klavir, 
imenovan Pianopolis, je v treh ve
čerih v kranjskem stolpu Škrlovec 
povezal sodobne, klasične, 
džezov ske, elektronske in avtorske 
zvoke klavirja. 

8

ZADNJA

Obnova Aljaževega 
stolpa se končuje 
Na Jesenicah so včeraj prvič poka
zali delno obnovljen Aljažev stolp, 
ki naj bi ga sredi naslednjega te
dna že vrnili nazaj na vrh Triglava. 

24

VREME

Danes bo delno jasno.  
Jutri in v četrtek bo prete-
žno jasno. Vse dni bo 
suho, jutra bodo hladna, 
ponekod bo možna slana. 

-1/15 °C
jutri: pretežno jasno

Ponudba velja od 26. 09. do razprodaje zalog oz. najkasneje do 01. 10. 2018.
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Dan odprtih vrat
28.9.2018

Prijave za ogled:
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Kranj – Letošnja strokovna 
tema ob jutrišnjem dnevu 
slovenskih lekarn, 26. sep
tembru, so izdelki iz zdra
vilnih rastlin. Ta dan bo v le
karnah brezplačno dosegljiva 
knjižica Izdelki iz zdravilnih 
rastlin, s podnaslovom O 
pravilni in varni uporabi 
zdravil. Izdalo jo je Slovensko 
farmacevtsko društvo, Sekci
ja farmacevtov javnih lekarn. 
Knjižica postreže z nasveti 
o nabiranju, pripravi, shra
njevanju, pravilnem izboru 
izdelka iz zdravilnih rastlin 
in primernosti uporabe pri 
različnih bolezenskih stanjih 
in starostnih skupinah. Poleg 
tega bodo v Gorenjskih lekar
nah 26. septembra brezplač
no izvajali meritve telesne 
teže in višine, krvnega tlaka 
in glukoze v krvi. Med 24. in 
28. septembrom brezplačno 
izvajajo tudi storitvi: pregled 
uporabe zdravil in izdelavo 
osebne kartice zdravil. 

Dan slovenskih lekarn

Marjana Ahačič

Radovljica – Dr. Ernest Pe
trič, diplomat, pravnik, poli
tik in profesor, je bil pretekli 
četrtek gost Glasove preje. S 
publicistom Miho Nagličem 
se je pogovarjal o svoji raz
gibani poklicni poti, ki jo je 
nedavno povzel v novi knjigi 
Spomini in spoznanja. Dr. 
Petrič je občinstvo v novi ra
dovljiški knjižnici navdušil 
z iskrivimi odgovori, jasni
mi mislimi, širokim pogle
dom na svet in zgodovino 

ter drznimi komentarji tako 
preteklih kot aktualnih do
gajanj v družbi.

V mladosti Tržičan, zdaj 
častni občan Bleda, ni bil 
prvič gost Glasove preje. Z 
Miho Nagličem sta se o me
stu Slovenije v svetu pogo
varjala pred dvajsetimi leti, 
ko je bil še sredi svoje boga
te diplomatske in akadem
ske kariere. »Danes ni nobe
nega dvoma o tem: Slovenija 
je suverena država, članica 
OZN. Smo del Zahoda, kjer 
se živi najbolje, kjer je največ 

svobode, ustvarjalnosti, ma
terialnih dobrin, zdravja in 
znanja. Na začetku naše sa
mostojnosti smo imeli velik 
ugled, zdaj se mnogi, ki so 
startali veliko za nami, gib
ljejo hitreje. Mi se zaplete
mo, včasih nam manjka zna
nja, včasih volje … Ampak, 
saj veste, življenje gre enkrat 
malo gor, drugič malo dol. 
Ni treba, da nas zato navdaja 
pesimizem.« Daljši prispe
vek o Glasovi preji z dr. Pe
tričem bomo objavili v pet
kovem Gorenjskem glasu.

Glasova preja z dr. Ernestom Petričem
Gost Glasove preje, ki je bila tokrat v prostorih nove radovljiške knjižnice, 
je bil diplomat, profesor, politik in ustavni pravnik dr. Ernest Petrič. V 
iskrivem pogovoru s publicistom Miho Nagličem je predstavil svoje videnje 
pomembnega štiridesetletnega obdobja, ki so ga zaznamovale velike 
spremembe v družbi, dr. Petrič pa jih je imel priložnost doživeti kot bližnji 
opazovalec in tudi akter. 

Miha Naglič in dr. Ernest Petrič v pogovoru na Glasovi preji v radovljiški Knjižnici A. T. 
Linharta. / Foto: Gorazd Kavčič
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANČIŠKA ZUPAN iz Bohinjske Bistrice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Poslovilna turneja komedije 50 odtenkov ženske

Ženske so slabše voznice, neprestano govorijo in so popol-
noma nerazumne, ko pride »tisti čas« v mesecu. Obožujejo 
čokolado, kozarec rdečega in petje pod tušem. Ko se pokvari 
pralni stroj, takoj pokličejo strokovnjaka, za zamenjavo žarnice 
pa prosijo soseda ali svojega dragega. So vedno urejene in v 
koraku z najnovejšo modo, na zalogi pa imajo nešteto parov 
čevljev. Najraje na svetu cele dneve pospravljajo in kuhajo ter 
v mislih načrtujejo svojo sanjsko poroko. Resnica o ženskah 
še nikoli ni bila tako zabavna kot v tej komediji. Barbi se šali na 
lasten račun, brez dlake na jeziku ruši stereotipe in pove čisto 
vse! Komičarka Barbi Šov pravi: »Nisem zmešana, ženska 
sem!« Medvode, Železniki in Kamnik so le trije od več kot dvaj-
setih krajev na poslovilni turneji komedije 50 odtenkov ženske. 
Vstopnice so na voljo na www.barbisov.com, kjer najdete tudi 
vse termine in kraje gostovanj. Vabljeni, da se pridružite Barbi 
na njeni poti in se od srca nasmejite. 

Štirim naročnikom Gorenjskega glasa bomo podarili po eno 
vstopnico, če boste pravilno odgovorili na nagradno vpra-
šanje: Kateri je prvi naslednji termin turneje 50 odtenkov 
ženske? Odgovore pošljite do ponedeljka, 1. oktobra 2018, na 
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na  
koticek@g-glas.si.

Matevž Pintar

Turistično društvo Bohinj 
je eno izmed najuspešnejših 
v Sloveniji. Posodobili in ure-
dili so kamp Danica in prido-
bili četrto zvezdico. V anketi, 
v kateri je sodeloval 201 pre-
bivalec Bohinja, smo doma-
čine spraševali, ali so glede 

na dosežene uspehe ponosni 
na turistično društvo, ki delu-
je v njihovem kraju. 

Tri četrtine anketiranih je 
zelo ponosnih na svoje tu-
ristično društvo. Slaba peti-
na sodelujočih meni, da bi v 
društvu lahko storili več, se-
dem odstotkov pa aktivnosti 
društva ne pozna.

Za podporo turizmu je le-
tos v Bohinju mogoče brez-
plačno parkirati in se pripe-
ljati od parkirišča do jezera 
ter nazaj. Krajane smo vpra-
šali, ali menijo, da so s tem 
rešene težave s parkiranjem 
in gnečo. 

Da sta brezplačno parkira-
nje in prevoz od parkirišča do 

jezera odpravila težavo z gne-
čo in parkiranjem, meni 48 
odstotkov vprašanih. Nekaj 
manj, 43 odstotkov anketira-
nih, je odgovorilo, da rešitev 
težav s parkiranjem ni odpra-
vila, slaba desetina pa o tem 
nima mnenja. 

Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste si vzeli čas za našo an-
keto. Če bi želeli Gorenj-
ski glas redno prebirati, nas 
lahko pokličete v kontaktni 
center invalidskega podje-
tja v Škofjo Loko na številko 
04/51 16 440 in si ob naroči-
lu izberete eno od daril.

Domačini so ponosni  
na Turistično društvo Bohinj

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški žu-
pan Ciril Globočnik je na-
povedal, da se bo na novem-
brskih volitvah potegoval še 
za tretji županski mandat. 
Kot na prejšnjih lokalnih vo-
litvah bo tudi tokrat kandidi-
ral kot samostojni kandidat; 
podpise podpore zase in za 
svojo Lista Cirila Globočni-
ka, ki ima v tem mandatu 
devet svetnikov, zbira še da-
nes in jutri. 

»Z opravljenim delom v 
preteklih dveh mandatih 
smo zadovoljni, vidimo pa še 
precej izzivov za naslednje-
ga. Še posebno me veseli, da 
so se vabilu h kandidaturi na 
letošnjih lokalnih volitvah 
odzvali vsi dosedanji občin-
ski svetniki in svetnice; po-
kazali smo, da smo dobra 
ekipa, ki želi delati predvsem 
za blaginjo ljudi,« je pouda-
ril Globočnik. Dejal je še, da 
si bo prizadeval za aktivnej-
šo vlogo občanov, načrtu-
je uvedbo participativnega 
proračuna, v okviru katere-
ga bodo prav občani odločali 

o delu projektov. Napovedal 
pa je tudi ustanovitev funda-
cije za šport, ki bo mladim 
iz družin, ki tega finančno 
ne zmorejo sami, omogoča-
la aktivno udeležbo v špor-
tnih aktivnostih. »Poudariti 
tudi želim, da bom v odno-
su do države zelo aktiven, saj 

moramo postopoma končno 
priti na zakonsko opredelje-
no ''glavarino''. Samo Ob-
čina Radovljica je na ra-
čun zmanjšanih prihod-
kov v preteklih letih izgubi-
la 15 milijonov evrov. Ker pri 
nas vsak evro obrnemo trik-
rat, si ni težko predstavljati, 

koliko več bi bilo mogoče 
postoriti ob samo nekoliko 
večjih prihodkih,« je pou-
daril Globočnik, ki sta ga 
na predstavitvi spremlja-
la dosedanji podžupan Mi-
ran Rems in nova kandidat-
ka na Listi Cirila Globočni-
ka dr. Maja Kolar.

Zbira podpise za tretji mandat
Radovljiški župan Ciril Globočnik bo znova kandidiral, podpise podpore zbira še danes in jutri.

Radovljiški župan Ciril Globočnik je vnovično kandidaturo napovedal ob podpori 
dosedanjega podžupana Mirana Remsa in nove kandidatke na listi – strokovnjakinje za 
ekološko poljedelstvo dr. Maje Kolar. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Košnjek

Brezje – Intenzivno vklju-
čevanje slovenskega naro-
dnega Marijinega svetišča 
na Brezjah v mrežo evrop-
skih Marijinih svetišč in v 
razprave o pomenu in ra-
zvoju romarskega turizma 
ni ostalo brez odmeva. Da-
nes poteka na Brezjah do-
godek evropskih razsežno-
sti: srečanje predstavnikov 
Mreže evropskih Marijinih 
narodnih svetišč. Zastopa-
nih jih bo 18 iz Hrvaške, 
Madžarske, Belgije, Fran-
cije, Anglije, Slovaške, Por-
tugalske, Švice, Romunije, 
Poljske, Gibraltarja, Irske, 
Malte, Ukrajine in Sloveni-
je. Prvič, in prav na Brezjah, 

se jim bo pridružil predstav-
nik Svetega sedeža, pred-
sednik papeškega sveta za 
novo evangelizacijo msgr. 
Rino Fisichella. Dogodek je 
velika čast za Brezje, kjer se 
letos spominjajo 155. oble-
tnice prvega čudeža in 120. 
obletnice prihoda franči-
škanov, in tudi Slovenijo in 
priložnost za njuno dodat-
no promocijo. 

Predstavniki Marijinih 
svetišč so se na Brezjah zbra-
li danes, 25. septembra, delo 
pa bodo sklenili v petek. Na-
črtovana sta obiska Ljublja-
ne, tudi parlamenta, seme-
niške knjižnice in stolni-
ce, kjer bo mašo daroval lju-
bljanski nadškof metropolit 
Stanislav Zore, in Bleda.

Evropsko srečanje na 
Brezjah
Na Brezjah se bodo danes zbrali predstavniki 18 
evropskih Marijinih svetišč in Svetega sedeža.

Mateja Rant

Kranj – Misiji za čistejše 
okolje se je v okviru akci-
je Očistimo Slovenijo po 
podatkih, ki so jih zbra-
li Ekologi brez meja, prid-
ružilo tudi 134 slovenskih 

občin oziroma 63 odstot-
kov vseh občin. Akcije se 
je udeležilo več kot 28 ti-
soč posameznikov, ki so 
iz narave odstranili več kot 
77 ton odpadkov, pri tem 
pa so očistili tudi 68 div-
jih odlagališč. Pri čiščenju 

je pomagalo več kot 13 tisoč 
otrok iz 114 vzgojno-izo-
braževalnih ustanov. Na ta 
dan je potekala tudi akcija 
Čista obala, v sklopu katere 
je potekal popis odpadkov. 
»Tudi letos so 'zmagovalci' 
na seznamu najpogosteje 

najdenih odpadkov ciga-
retni ogorki,« so pojasni-
li v društvu Ekologi brez 
meja, kjer so postregli še s 
podatkom, da se je na glo-
balni ravni akcije udeleži-
lo 15 milijonov ljudi v 158 
državah. 

Pridružili sta se dve tretjini občin
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Ob odlični gobarski 
sezoni so gozdovi že 
nekaj časa polni go-

barjev, ki lahko kaj hitro na-
polnijo košare. Vse lepo in prav, 
dokler priljubljen jesenski hobi 
številnih Slovencev ostaja v 
mejah sprejemljivega. Žal pa 
so mnogi gobarji nenasitni 
in se povsem požvižgajo na 
gobarska pravila, saj na tem 
področju ni pravega nadzora. 
Tudi to je eden od razlogov, da 
se ne držijo količinske omejitve 
in s fotografijami (pre)polnih 
košar kar tekmujejo po družab-
nih omrežij – brez vsakršne bo-
jazni. Po razlagi kmetijskega 
ministrstva gozdarski inšpek-
tor sicer lahko uvede postopek 
za prekršek, če je iz fotografi-
je in drugih dokazov mogoče 
ugotoviti osebne podatke krši-
telja, kraj, čas in obseg kršitve. 
Kako bi to učinkovito prenesli 
v prasko, pa je že drugo vpra-
šanje, saj bi se gobar, če že ne 
drugače, zagotovo zagovarjal, 
da obilna bera, ki je večkratnik 
dovoljenih dveh kilogramov 
gob po osebi, ni samo njegova 
in da je bilo nabiralcev več …

Na ministrstvu pojasnjujejo, 
da je prva prioriteta gozdarske 
inšpekcije nadzor nad izva-
janjem sanitarne sečnje. In te 
je ogromno, tako kot bolnega, 
poškodovanega in napadenega 
drevja, ki ga je treba odstrani-
ti iz gozdov. Gozdarji so na 
zgornjem Gorenjskem samo le-
tos označili 225 tisoč kubičnih 
metrov lubadark in lastnikom 
gozdov izdali več kot 2100 od-
ločb za sečnjo. Ukrepanju proti 

tistim, ki niso pravočasno sani-
rali gozdov, se tako prednostno 
posvečata tudi oba inšpektorja, 
ki delujeta na Gorenjskem. 

Nadzor nad nabiranjem 
gob tako poteka občasno, na 
podlagi prijav, čeprav bi v času 
intenzivne rasti gob gorenj-
ska inšpektorja verjetno ime-
la dovolj dela že v obljudenih 
gobarskih destinacijah. Poleg 
tega bi za intenzivnejši nadzor 
nad gobarjenjem potrebovali 
več inšpektorjev, priznavajo na 
ministrstvu. V lanski gobarski 
sezoni so tako inšpektorji za-
radi kršitev uredbe o varstvu 
samoniklih gliv izrekli le tri 
opomine in štiri globe.

A nenasitno nabiranje še 
zdaleč ni edini problem v času 
gobarske sezone. Enako pereča 
je nedovoljena vožnja v narav-
nem okolju, saj nekateri nabi-
ralci uporabljajo gozdne ceste v 
nasprotju z režimom uporabe. 
Vozijo se po gozdnih cestah, 
ki so namenjene izključno za 
gospodarjenje z gozdom, po 
gozdnih vlakah ali pa nedo-
voljeno parkirajo v naravnem 
okolju. To je še posebej mote-
če v gozdovih, kjer potekata 
sanitarna sečnja in obnova v 
preteklih ujmah poškodovanih 
gozdov. Odlaganje lesa ob ce-
stah je marsikje oteženo, vlake 
so zaparkirane, težave so pri 
odvozu lesa … 

Kakorkoli že, več reda bomo 
v gozdovih vzpostavili šele, ko 
bodo kršitelji za neprimerno 
ravnanje vključno s prekomer-
nim gobarjenjem bolj pogosto 
in krepko udarjeni po žepu.

Gobarjenje po slovensko

KOMENTAR
Ana Šubic

Mateja Rant

Kranj – V začetku junija se 
je začela uporabljati nova 
prostorsko-gradbena zako-
nodaja. Z novim gradbe-
nim zakonom so med dru-
gim poenostavili pot do pri-
dobitve gradbenega dovolje-
nja in omogočili legalizaci-
jo črnih gradenj in neskla-
dnih objektov, starejših od 
dvajset let. Za objekte z ve-
čjimi odstopanji je treba v 
petih letih vložiti zahtevo 
za legalizacijo, vlagatelj pa 
bo moral plačati nadomesti-
lo za degradacijo in uzurpa-
cijo prostora ter komunal-
ni prispevek. To pa še ved-
no ni mogoče storiti za ne-
varne objekte, za katere je 
bil že izrečen inšpekcijski 
ukrep. Pri gorenjskih uprav-
nih enotah so doslej prejeli 
le nekaj vlog za legalizacijo 
objektov, ki jo omogoča nova 
zakonodaja.

Do konca avgusta so pri 
kranjski upravni enoti pre-
jeli dve vlogi za legalizacijo 
gradenj in tri vloge za izdajo 
dovoljenja za objekt daljše-
ga obstoja. Vloge so bile po-
dane za legalizacijo stano-
vanjske hiše, poslovnega in 
gospodarskega objekta ter 
garaže. Po besedah načel-
nika Upravne enote Kranj 
Matjaža Dovžana so izda-
li eno dovoljenje za objekt 
daljšega obstoja, doslej pa 
niso zavrnili nobene vloge 
iz razloga, ker lastniki ne 
bi bili upravičeni do lega-
lizacije po novem zakonu. 
Pri Upravni enoti Radovlji-
ca so po besedah načelnice 
Maje Antonič od uveljavi-
tve gradbenega zakona pre-
jeli osem vlog za legalizaci-
jo, od tega pet za legalizacijo 
objektov daljšega obstoja in 
tri za legalizacijo objektov 
izvedene gradnje pred uve-
ljavitvijo zakona. Odločbe 

v teh primerih še niso bile 
izdane, je dodala. Pri škof-
jeloški upravni enoti so do 
konca avgusta prejeli manj 
kot deset vlog za legalizaci-
jo objektov, je pojasnil na-
čelnik Bojan Miklavčič. Naj-
več vlog je za pridobitev do-
voljenja za objekte, zgra-
jene brez gradbenega do-
voljenja pred 1. januarjem 
1998, nobena izmed preje-
tih vlog pa še ni rešena, ker 
vlagatelji še dopolnjujejo 
predloženo dokumentacijo, 
je pojasnil Miklavčič in do-
dal, da gre v večini primerov 
za enostanovanjske stavbe. 
Tudi pri Upravni enoti Jese-
nice možnosti za legalizaci-
jo starejših na črno zgraje-
nih objektov še ni izkoristi-
lo veliko ljudi. Od junija so 
namreč prejeli le dve vlogi 
za izdajo gradbenega dovo-
ljenja za legalizacijo objek-
tov izvedenih gradenj pred 
uveljavitvijo gradbenega 

zakona in dve vlogi za iz-
dajo dovoljenja za objekt 
daljšega obstoja. »V nobe-
ni od navedenih zadev še 
nismo odločili, v večini pri-
merov pa gre za stanovanj-
ske objekte,« je še pojasni-
la načelnica Alenka Burnik. 
Na Upravni enoti Kamnik 
so do konca avgusta preje-
li le dve vlogi, in sicer se en 
zahtevek za izdajo dovolje-
nja za objekt daljšega obsto-
ja nanaša na stanovanjski 
objekt, drugi pa na legaliza-
cijo opornega zidu in grad-
njo nadstreška, je razložila 
vodja oddelka za občo upra-
vo Bogdana Ravnik Mura-
tagič. Enega so zaradi ne-
popolnosti že zavrgli, dru-
gi je še v fazi dopolnjevanja, 
je dodala. Alenka Maršič z 
Upravne enote Tržič pa je 
razložila, da doslej še niso 
prejeli nobene vloge za le-
galizacijo črnih gradenj po 
novem gradbenem zakonu.

Malo vlog za legalizacijo
Z novim gradbenim zakonom so omogočili tudi legalizacijo črnih gradenj, starejših od dvajset let. 
Pri gorenjskih upravnih enotah doslej niso prejeli veliko tovrstnih vlog.

Aleš Senožetnik

Kranj – Nova kreditna banka 
Maribor se je poleti odločila 
za ukinitev poslovanja s hra-
nilnimi knjižicami. Knjiži-
cam bo novembra ob koncu 
prehodnega obdobja prene-
hala veljava, lastnikom pa jih 
bodo nadomestili z debetno 
kartico Visa, če se ne bodo 
odločili drugače. 

Za podoben korak se od-
loča vse več bank, ki poslu-
jejo v Sloveniji. Pri SKB so 
se za ukinitev poslovanja s 
hranilnimi knjižicami de-
nimo odločili že pred 14 leti. 
Med bankami, ki še posluje-
jo s hranilnimi knjižicami, 

pa so Abanka, Delavska hra-
nilnica, Deželna banka Slo-
venije in Gorenjska banka 
ter Lon.

Pri Deželni banki Sloveni-
je, kjer števila komitentov, 
ki tovrstno storitev upora-
bljajo, sicer niso razkrili, so 
pa povedali, da je takšnih ko-
mitentov precej, večinoma 
gre za starejše uporabnike, 
s hranilnimi knjižicami pa 
poslujejo tudi tisti, ki imajo 
hkrati odprte tudi transakcij-
ske račune.

Podobno odgovarjajo tudi 
pri Delavski hranilnici, kjer 
sicer zaznavajo rahel trend 
upadanja, kljub temu pa o 
ukinitvi še ne razmišljajo. 

»Gre večinoma za popula-
cijo upokojencev, ki niso v 
tolikšni meri seznanjeni z 
modernimi načini elektron-
skega poslovanja, je to zanje 
vsekakor prednost, saj lah-
ko v vsakem trenutku vodi-
jo evidenco o stanju na svo-
jem osebnem računu,« od-
govarjajo.

Poslovanje s hranilnimi 
knjižicami obstoječim ko-
mitentom ohranjajo tudi 
pri Gorenjski banki, kjer pa 
novih ne odpirajo več že od 
lanskega aprila. Tudi v Lonu 
uporabnikom še omogočajo 
tovrstne storitve, novih knji-
žic pa ne odpirajo več. Knji-
žice bodo v prihodnjih letih 

povsem ukinili. Hranilne 
knjižice pa še vedno izda-
ja Abanka. Strošek izdaje 
znaša 15 evrov, vodenje pa je 
brezplačno.

V največji slovenski ban-
ki NLB so se za ukinitev hra-
nilnih knjižic odločili, ker so 
komitentom želeli olajšati fi-
nančno poslovanje in jim ga 
omogočiti tudi izven poslov-
nega časa poslovalnic. Kot 
pravijo, ti niso imeli zara-
di ukinitve nikakršnih stro-
škov, komitenti pa odslej 
uporabljajo bančno kartico, 
katere prednost je plačeva-
nje na različnih prodajnih 
mestih.

Pred časom so hranilne 
knjižice ukinili tudi v banki 
Sberbank, saj zanje ni bilo 
več zanimanja. Strankam 
pa so, kot pravijo, omogočili 
druge produkte, ki omogoča-
jo sodobnejše poslovanje, kot 
sta elektronski varčevalni ra-
čun, na katerem so sredstva 
ves čas dostopna, ter otroške, 
študentske in upokojenske 
varčevalne račune.

V Intesi Sanpaolo Bank so 
knjižice ukinili konec leta 
2016, saj zanjo ni bilo več 
poslovanja, uporabljal pa jo 
je le 0,1 odstotka njihovih 
uporabnikov. Tudi pri Addi-
ko Bank so varčevalne knji-
žice ukinili, banka Sparkas-
se pa varčevalnih knjižic ni-
koli ni ponujala.

Hranilne knjižice vse manj aktualne
Katere banke še ponujajo poslovanje s hranilnimi knjižicami in kdo so uporabniki, ki jih v razmahu 
digitalnega bančništva še uporabljajo?

Vse manj bank posluje s hranilnimi knjižicami. / Foto: Gorazd Kavčič
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Za nedoločen čas zaposlimo

šoferja tovornih vozil m/ž
(LKW Lenker)

za dnevne prevoze tovora v Spodnjo Avstrijo.
Od vas pričakujemo dobro znanje nemščine, vozniško 
dovoljenje kategorij B, C, E, C95 in delovne izkušnje.

Mesečna plača 1.550,00 EUR bruto + dnevnice.

•••••

Za nedoločen čas zaposlimo

mizarja m/ž 
(Tischler/in)

za prevoz in montažo pohištva. 
Od vas pričakujemo dobro znanje nemščine, vozniško 

dovoljenje kategorije B, po možnosti tudi C, E, C95 
in delovne izkušnje. Mesečna plača 1.500,00 EUR bruto 

+ dnevnice (velja za C, E). 

•••••

Iščemo poslovnega partnerja -

avtoprevoznika 
(Transportunternehmen)

s tovormin vozilom in prikolico s cerado.
Opravljanje prevozov celo leto, ralacija avstr. 

Koroška–Spodnja Avstrija in nazaj. Plačilo po dogovoru.
 

Izhodiščna točka je Celovec/Klagenfurt, delo od ponedeljka 
do petka, 14 plač letno.    

Prosimo, javite se nam v nemškem jeziku po e-pošti na:
guenter.hermetter@rieglertrans.at

www.rieglertrans.atA
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Od predlaganih dveh 
evrov bi 1,6 evra ostalo v ob-
činski blagajni, 25 odstotkov 
oziroma v tem primeru šti-
rideset centov pa je obvezen 
delež promocijske takse, ki 
se na ravni države uporabi za 
promocijo slovenskega tu-
rizma. S tem tudi tržiška ob-
čina usklajuje tisto, kar ji na-
laga zakon. Višino takse so, 
kot je pojasnil vodja občin-
skega Urada za gospodar-
stvo in družbene dejavnosti 
Vid Meglič na septembrski 
seji občinskega sveta, določi-
li s primerljivimi občinami. 
Svetnika Uroša Ribiča skrbi, 
da je taksa previsoko pos-
tavljena za nočitve v planin-
skih kočah, Meglič pa je po-
vedal, da so petdesetodsto-
tne oprostitve takse možne 
oziroma da so upravičenci 
do znižanja in oprostitve do-
ločeni v zakonu. Župan Bo-
rut Sajovic je prepričan, da o 
tem, kam bo gost šel, ne bo 
odločila višina takse, ampak 

kakovost storitev. »Mora-
mo pa naravnim vrednotam 
tudi postaviti svojo ceno,« je 
še menil župan. Razprava se 
je razvila v smeri, kaj turis-
tom (še) ponuditi brezplač-
no, kaj ne, občina denar pot-
rebuje tudi za vlaganje v in-
frastrukturo. Svetnik Andrej 
Frelih je menil, da bi nekaj 
evrov lahko zaračunavali na 
urejenem parkirišču za avto-
dome v Bistrici, Andraž Žit-
nik pa je v razmislek ponudil 
uvedbo cestnine na kakšni 
gorski cesti; a bi bilo zaraču-
navanje cestnine lahko pro-
blem zaradi lastništev. Sve-
tnik Marko Poljanc je opo-
zoril, da preden začnejo 
kjerkoli zaračunavati, mora-
jo obiskovalcem najprej ne-
kaj ponuditi. Pripombe, pre-
dloge v zvezi s takso bo ob-
činska uprava sprejemala 
do prvega oktobra, odlok naj 
bi sprejeli na oktobrski seji, 
a najkasneje do konca letoš-
njega leta, ker je promocij-
ska taksa obvezna z začet-
kom leta 2019.

Vrednost takse  
in vpliv turizma
Predlagana vrednost turistične in promocijske 
takse v tržiški občini je dva evra. Bodo tudi 
naravnim vrednotam postavili svojo ceno? Mateja Rant

Bled – V Festivalni dvorani 
na Bledu so v soboto slove-
sno odprli letošnje Dneve 
evropske kulturne dediščine 
(DEKD), v okviru katerih se 
bo do 6. oktobra po vsej drža-
vi zvrstilo okrog 430 dogod-
kov, od tega približno dese-
tina na Bledu. Kot je pouda-
ril generalni direktor Zavo-
da za varstvo kulturne dediš-
čine Slovenije Jernej Hudo-
lin, Bleda kot gostitelja slo-
vesnosti ob odprtju DEKD 
niso izbrali po naključju, saj 
so prav na Bledu nekateri 
naši najprepoznavnejši kul-
turni spomeniki – od otoške 
cerkve in stopnišča do nje 
do Blejskega gradu in blej-
skih vil.

Tudi minister za kulturo 
Dejan Prešiček je v svojem 
nagovoru poudaril, da je bil 
Bled vedno žarišče kultu-
re in raznolikosti. Že v pre-
teklosti so ga obiskovali šte-
vilni romarji, tu so se ustav-
ljali celo kralji, za svoja sre-
čanja so ga izbrali pisate-
lji. »Vsak je na Bledu pus-
til sled, ki je kot trden most 
med preteklostjo in priho-
dnostjo,« se je navezal na le-
tošnje temo DEKD Naša de-
diščina: kjer preteklost sreča 
prihodnost. Dediščina je po 
njegovih besedah izjemno 
pomemben steber naše dr-
žave in identitete. »Prostor, 
kulturna krajina, navade, 
obrtna znanja in kulinarika 

so naš duhovni in realni ka-
pital, kulturna dediščina je 
vrednota Evrope.« Prepri-
čan je, da so Dnevi evropske 
kulturne dediščine v Evrop-
skem letu kulturne dedišči-
ne priložnost, da ponovno 
opozorimo na izjemno bo-
gastvo slovenske kulturne 
dediščine, ki tudi z vpisi na 
UNESCO seznam nesnov-
ne kulturne dediščine člo-
veštva in s prejetimi znaki 
evropske kulturne dedišči-
ne postaja vse bolj mednaro-
dno prepoznavna. Pri ohra-
njanju dediščine imajo po-
membno vlogo tako lastni-
ki kulturnih spomenikov 

kot prostovoljci in strokov-
njaki, je še poudaril Preši-
ček. »Dediščina je namenje-
na vsem in je last vseh,« je ob 
tem dejal Jernej Hudolin in 
dodal, da imamo v Sloveniji 
več kot trideset tisoč znanih 
in še več malo manj znanih 
gradnikov naše kulture. Šte-
vilni med njimi bodo v okvi-
ru DEKD odprli svoja vra-
ta obiskovalcem. V Sloveni-
ji se lahko pohvalimo z naj-
večjim številom dogodkov 
na prebivalca, ki se bodo od-
vili v okviru DEKD, je še po-
nosen Hudolin.

Največ dogodkov bodo 
pripravili na Gorenjskem, 
kar 88, od tega približno po-
lovico na Bledu. »Bled ni le 
turistični kraj, želimo ga pri-
kazati tudi kot kraj žive de-
diščine, ki jo pomagajo oh-
ranjati prostovoljci iz na-
ših številnih društev,« je 

poudaril župan Janez Faj-
far. Več kot šestdeset njiho-
vih članov je pomagalo obli-
kovati tudi uvodno priredi-
tev, na kateri so na humo-
ren način na platnu in tudi 
v živo prikazali pet pogla-
vij iz bogate blejske prete-
klosti. Razjasnili so okoliš-
čine začetka blejskega gos-
postva v letu 1004, prikaza-
li so skrivnostni obisk prote-
stanta Primoža Trubarja na 
Blejskem gradu leta 1561, iz-
vedeti je bilo mogoče tudi, 
kako so leta 1813, ko so tudi 
po naših krajih plenili Na-
poleonovi vojaki, v zgodovi-
no stopile pogumne Blejke. 
Arnold Rikli je zbrane po-
skušal prepričati, da nam 
najbolj koristita zrak in svet-
loba, kralja Aleksandra Ka-
rađorđevića pa je bilo mo-
goče spoznati kot strastne-
ga lovca. 

Naš duhovni in realni kapital
Na Bledu so gostili letošnji uvodni dogodek v 28. Dneve evropske kulturne dediščine in 6. Teden 
kulturne dediščine, na katerem so se na humoren način sprehodili skozi blejsko zgodovino.

Eno od pomembnih poglavij iz blejske preteklosti predstavlja tudi začetnik zdraviliškega 
turizma na Bledu Arnold Rikli. / Foto: Primož Pičulin

Marjana Ahačič

Radovljica – Občinski podrob-
ni prostorski načrt za obmo-
čje osrednjih površin za ob-
močje v centru Lesc, imeno-
vanem za Mlinaričem, na 
pretežno nepozidanem trav-
niku površine 2,1 hektara 
ureja gradnjo dveh enosta-
novanjskih objektov ter šti-
rih večstanovanjskih objek-
tov ob Železniški ulici s po-
slovno-javnim karakterjem, 
na pozidanem delu pa omo-
goča določene spremembe.

Občina Radovljica je s po-
stopkom izdelave podrob-
nega prostorskega načrta 

začela na pobudo lastnikov 
zemljišč, ki na območju že-
lijo graditi eno- in večstano-
vanjske objekte. V idejni za-
snovi je bilo izdelanih več 
variant pozidave, kot naj-
bolj primerna, so pojasni-
li na občinski upravi, pa je 
bila prepoznana fina struk-
tura, ki se prilagaja okoliš-
ki strukturi. Ob robu Rožne 
doline sta tako kot zaokroži-
tev območja predvidena dva 
enostanovanjska objekta. 
Osrednji del sedanjega trav-
nika bi bil pozidan s šesti-
mi objekti v dveh linijah ob 
robu ter večjo zeleno površi-
no v sredini. Dva objekta ob 

Železniški ulici imata po na-
črtih poslovno-javni karak-
ter, štirje objekti v notran-
josti so večstanovanjski. V 
vsakem naj bi bilo od osem 
do dvanajst stanovanj večjih 
dimenzij, bloki naj bi ime-
li dve nadstropji in terasne 
etaže s predvideno ozelenje-
no ravno streho. Kot poudar-
jajo pripravljavci dokumen-
ta, takšen višinski gabarit 
ne presega višine ježe ter ne 
presega bistveno višine oko-
liških objektov.

Vseh šest objektov naj bi 
povezovala enotna podzem-
na parkirna etaža, ki se bo 
prek dveh ramp navezovala 

na Železniško ulico. Osre-
dnje območje bi bilo urejano 
kot individualni ali skupno-
stni zeleni vrt za stanovalce 
z vsem dostopnim otroškim 
igriščem. Odprta zelena po-
vršina naj bi ohranjala stik z 
ježo ter pogled na rob vaške-
ga jedra Lesc. Dokument je 
javno razgrnjen še do sredi-
ne prihodnjega meseca, jav-
na obravnava dopolnjenega 
osnutka pa bo prihodnji torek 
v prostorih občine Radovljica.

Svetniki so osnutek pro-
storskega načrta, ki mu na-
sprotuje svet Krajevne skup-
nosti Lesce, potrdili na taj-
nem glasovanju.

Prva zelena luč za nove bloke v Lescah
Radovljiški občinski svet je v sredo na svoji zadnji seji s tajnim glasovanjem prižgal zeleno luč za 
spremembe prostorskih dokumentov, ki bodo omogočale gradnjo štirih blokov ob Železniški ulici.

 V okviru DEKD se bo do 6. oktobra po vsej državi 
zvrstilo okrog 430 dogodkov. Največ dogodkov bodo 
pripravili na Gorenjskem, kar 88, od tega približno 
polovico na Bledu.

Potoče – Dom starejših občanov Preddvor praznuje 70-letnico. 
Slavnostna prireditev ob jubileju bo v četrtek, 27. septembra, 
ob 16. uri. Kulturni program bodo oblikovali pevka Ditka, pe-
snica in oskrbovanka doma Neža Maurer, ddr. Mira Delavec 
Touhami v vlogi Josipine Turnograjske in Saša Pivk Avsec.

Jubilej Doma starejših občanov Preddvor
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657. SEJEM NA TRAVNIKU 

V ŠENTVIDU OB GLINI/ST. VEIT 

NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM
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Aleš Senožetnik

Cerklje – Občinski praznik 
so v Cerkljah praznovali v 
nedeljo, že v petek pa je v 
Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika potekala tudi ob-
činska slovesnost s pestrim 
kulturnim programom, ki 
so ga soustvarjala društva 
v občini. Nastopili so člani 
Godbe Cerklje, Komorne-
ga moškega pevskega zbora 

Davorina Jenka, Folklora 
Cerklje, s simpatičnim pro-
gramom pa so slovesnost 
popestrili tudi otroci Vrtca 
Murenčki.

Slavnostni govornik žu-
pan Franc Čebulj je v svo-
jem govoru spomnil na šte-
vilne projekte, ki jih je v zad-
njem obdobju izvedla ali pa 
se nanje pripravlja občinska 
uprava. 

»Stopamo po poti, ki je do-
ločena. Tudi če mislimo, da 
lahko spreminjamo svet, vse 
teče po natančno določenih 
tirnicah. Ali bomo potova-
li skupaj, s pozitivno ener-
gijo ali zavedanjem ali pa se 
prepirali in zastrupljali drug 
drugega? To je samo naša od-
ločitev, za dobro in slabo pa 
smo sami odgovorni,« je po-
udaril Čebulj in se dotaknil 
tudi prihajajočega manda-
ta. Poudaril je, da naj bo vo-
dilo pri delovanju v nasled-
njem mandatu spoštovanje 
do okolja, ki smo ga dolžni 
čuvati za prihodnje rodove.

Na občinski slovesnosti so 
podelili tudi trinajst nagrad 
in priznanj. Veliko plaketo, 
za priznanjem častnega ob-
čana drugo najvišje občin-
sko priznanje, je prejel Jo-
žef Žlebir, ki je bil leta 2007 
eden od pobudnikov ustano-
vitve Gasilske zveze Cerklje, 
ko ji je predsedoval do letoš-
njega leta, ko je postal njen 
častni predsednik. »Jožef 
Žlebir si je vseskozi prizade-
val za napredek in razvoj ga-
silskih organizacij v občini 
in na širšem območju. Z nje-
govo posebno pripravljeno-
stjo za delo, dolgoročno vizi-
jo delovanja gasilskih orga-
nizacij in vzorom mlajšim 
generacijam, na katere je z 
veseljem prenašal svoje zna-
nje in izkušnje, je Gasilska 
zveza Cerklje napredovala v 
trdno in povezano organiza-
cijo,« so med drugim zapisa-
li v obrazložitvi nagrade.

Malo plaketo pa je preje-
la Angelca Maček, ki aktivno 
sodeluje tako v domači vasi 

Adergas kot v občini. Angel-
ca Maček je dejavna članica 
KUD Pod lipo Adergas ter v 
cerkvenem mešanem pev-
skem zboru in Župnijskem 
pastoralnem svetu in kraše-
nju cerkve v Adergasu. 

Nagrado občine je prejel 
Stanko Maček, ki vodi Špor-
tno društvo Adergas in je v 
življenju pretekel že več kot 
25 maratonov. Pred časom 
pa se je kvalificiral tudi na 
najprestižnejši ultramara-
ton na svetu, Špartatlon, ki 
ga je pretekel v manj kot 33 
urah.

Priznanja občine je letos 
prejelo pet posameznikov. 
Lojzka Mrgole za delo v sku-
pini klekljaric Lastov, Brane 

Jagodic za bogato delo na 
področju glasbe in kulture, 
Marija Marko za prispevek 
k razvoju Društva upokojen-
cev Cerklje na Gorenjskem 
ter Breda Žargaj in Mira 
Gerkman iz dramske sekci-
je Pod Stražo.

Spominske plakete so po-
delili štirim nagrajencem. 
Silvo Sirc jo je prejel za dol-
goletno delo v KUD Pod lipo 
Adergas, Frane Kropivnik 
pa za razvoj Zgornjega Brni-
ka in občine ter dolgoletno 
delo v društvih, predvsem v 
PGD Zgornji Brnik. Marjan 
Luskovec je kot podpredse-
dnik Gasilske zveze Cerklje 
in poveljnik Civilne zašči-
te Občine Cerklje plaketo 

prejel za delo na prostovolj-
nem in humanitarnem po-
dročju. Grad Strmol, ki je bil 
letos pri eni od uglednih tu-
jih revij izbran za unikatni 
grad leta, pa je plaketo pre-
jel skupaj s Kavarno Strmol 
za prispevek k turističnemu 
razvoju občine.

Letos pa so podelili tudi 
najvišje priznanje za člo-
vekoljubno dejanje, ki ga 
je prejela Katja Cukjati. Di-
plomirana babica in člani-
ca PGD Štefanja Gora je 
namreč lani novembra na 
Krvavcu izvajala masažo 
srca do prihoda reševalcev 
in s tem rešila življenje sta-
rejšemu pohodniku, ki mu 
je zastalo srce.

Praznično v Cerkljah
V petek so ob občinskem prazniku v Cerkljah pripravili slovesnost, na kateri 
so podelili tudi trinajst občinskih priznanj.

Slavnostni govornik na 
slovesnosti je bil Franc 
Čebulj, ki končuje svoj šesti 
mandat županovanja.

Trinajst letošnjih nagrajencev Občine Cerklje

Vilma Stanovnik

Kranj – V imenu Komisi-
je za nagrade in priznanja 
sveta Mestne občine Kranj 
je njen predsednik mag. 
Igor Velov predstavil pred-
log za letošnje nagrajence, 
ki bodo priznanja dobili ob 
občinskem prazniku. Sve-
tniki so se strinjali, da na-
ziv častnega občana za pri-
spevek k razvoju družbene-
ga okolja in prepoznavnost 

Kranja prejme Andrej Ba-
bič. 

Nagrado Mestne občine 
Kranj bo za pomoč uporab-
nikom zdravstvenih stori-
tev prejel Vili Breznik, listi-
no o priznanju pa bosta pre-
jela fotograf, ki je prispeval 
k prepoznavnosti Kranja 
Andraž Muljavec, in Prosto-
voljno gasilsko društvo Mav-
čiče ob 110-letnici delovanja. 

Velike plakete bodo pre-
jeli Kulturno društvo 

Pihalni orkester Mestne 
občine Kranj ob 120-letni-
ci, Iztok Škofic za uvajanje 
novih tehnologij na podro-
čju informiranja in Rasti-
slav Rastko Tepina za pri-
spevek na področju kultu-
re in za prepoznavnost laj-
narjev. Veliko Prešernovo 
plaketo bo prejel Akadem-
ski pevski zbor France Pre-
šeren ob petdesetletnici iz-
jemno kakovostnega zbo-
rovskega petja.

Andrej Babič bo častni občan
Kranjski mestni svetniki so potrdili predlog letošnjih dobitnikov občinskih 
priznanj, naziv častnega občana pa si je zaslužil Andrej Babič.

Igor Kavčič

Kranj – V soboto so na Tru-
barjevi domačiji na Rašici 
podelili že 26. Rožančevo 
nagrado. Letos so bili med 
finalisti nedavno umrli An-
drej Capuder za knjigo Za-
mrznjene besede, Peter Ko-
vačič Peršin za Stopinje v pe-
sku zgodovine, Urša Zabu-
kovec za knjigo Vseživo, ži-
rija v sestavi Ifigenija Simo-
nović, Marko Golja, Mateja 
Komel Snoj in Tomo Virk 
pa je za najboljšo prepoznala 

esejistično zbirko Bleda Svo-
boda Jasmina B. Freliha, li-
terata mlajše generacije iz 
Žabnice.

Kot je v utemeljitvi zapisa-
la žirija, se z Bledo svobodo 
Frelih preizkuša tudi v ese-
jistiki, to pa nič manj veli-
kopotezno kot v romanu in 
kratki prozi – poetika nje-
govega eseja je celo nekoli-
ko podobna tej zadnji. Pred 
bralcem je izbrušena literar-
na govorica, v številnih po-
gledih proza, nabita s suge-
stivnostjo, ki skozi meandre 

leposlovne retorike enako 
nagovarja tako njegov estet-
ski čut kot potrebo po refle-
ksiji. Da Frelih težave sodob-
nega sveta – zlasti njegovih 
grozot, mlade generacije, di-
gitalne civilizacije, humani-
stične in posthumanistčne 
etike, umetniškega ustvarja-
nja in celo ekonomije in po-
litike – reflektira tako, da tudi 
bralca spodbode k refleksiji, 
še sporoča strokovna žirija. 
Rožančevo nagrado za naj-
boljšo esejistično zbirko po-
deljujejo že od leta 1993.

Frelihu Rožančeva nagrada
Letošnjo Rožančevo nagrado za najboljšo esejistično zbirko je prejel Jasmin 
B. Frelih za zbirko Bleda svoboda.
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Odprti smo vsak dan  
od 7. do 19. ure,

ob sobotah do 13. ure.

                                            DOMAČE DOBROTE: jabolčni kis, krhlji,    
         sokovi, čaji, bučno olje, sončnično olje, moka, med, marmelade, piškoti, 
rezanci, kreme in tinkture …, lokalni suhomesni izdelki

   BLEJSKI SIR tudi na sejmu v Komendi od 12. 10. do 14. 10. 2018             

   ORODJE ZA VRT FISKARS: vrtne škarje, noži, vile, lopate …      

   GOZDARSKI PROGRAM: stroji, zaščitna sredstva, servis Stihl …

   ŽELEZNINA: pleskarski program, laki, vijaki, svedri,  
orodje Unior …

   GRELCI BURDA

   MLINI IN STISKALNICE SADJA

   PROGRAM ZA VLAGANJE: steklenice, kozarci,  
pokrovi, vse za kisanje, fermentiranje

   SEMENSKI ČESEN IN ČEBULČEK

   OZIMNICA: krompir, čebula, česen, jabolka

   VSE ZA UREJANJE GROBOV:  
pesek, zemlja, trajnice in enoletnice    NAGROBNE SVEČE

   SADIKE GRMIČEVJA  IN SADNEGA DREVJA

   PROGRAM ZA KMETIJSTVO: pašna oprema, hlevska oprema, 
motorna olja in maziva za traktorje, akumulatorji …

Suzana P. Kovačič

Kuhajmo z Matejo Reš je 
bila delavnica v Medgenera-
cijskem centru Kranj, tokrat 
na temo Čarobni svet buč. 
»Izmed-jesensko zimskih 
buč vsako let vzgojim manj 
buč, kot bi jih želela, a tiste 
glavne vzgojim, nekaj pa jih 
dobim od staršev in prijate-
ljev. Vsako leto jih nekaj 
tudi kupim, saj si ne morem 
kaj, da ne bi doma krasila s 
tako mojstrovino narave,« je 
povedala Reševa in nadalje-
vala: »Buče sorte hokaido so 
predstavnice buč velikank. 
Odlikuje jih čvrsto meso 
škrobne konsistence. Jedi 
odlično zgosti, uporabljamo 
ga tudi namesto krompirja. 
Odlične so za juho, bolj ali 
manj debelo narezane ter 
spečene v pečici. Izredno 
uporabne so namesto moke 
za zgostitev juh in omak. 
Obožujem tudi sorto delica 

ali njej podobno sweet 
mama, med katerima skoraj 
ni razlike. Odlikuje ju izre-
dno čvrsto sladko meso te-
mno oranžne barve, ki izra-
zito spominja na kostanj. Če 
nimam dobrega noža, se teh 
buč lotim kar tako, da jih kot 
žogo vržem ob tla.«
Izmed muškatnih buč Reše-
va goji sorto early butternut, 

zanjo se je v Sloveniji prijelo 
ime maslenka. »Izredno za-
nimive oblike je tudi njej 
zelo podobna, a vitkejša in z 
zavitim vratom sorta trom-
bolino. Ti dve buči imata pe-
ščišče le v spodnjem delu in 
sta zato nadvse praktični za 
uporabo. Imata čvrsto meso 
in sta fine, maslene teksture 
z majhnimi vlakni. Primer-

ni sta tako za kuho kot za 
peko. Njuna sestra je velika 
rebrasta buča z imenom 
muscade de Provence, ki 
ima kot pomaranča rumeno 
meso, izrazito sadno aromo 
in velika vlakna. Enake teks-
ture, a podolgovate oblike je 
sorta lunga di Napoli, njena 
manjša različica pa lunga di 
Nica. Vse muškatne buče 
imajo tanko lupino, ki jo 
zlahka olupimo z nožem za 
zelenjavo na poteg. Te buče 
so uporabne le za sladke jedi 
in se ob kuhanju ne zgosti-
jo. Izredno so uporabne za 
pripravo sokov ali marmelad 
in krem za peciva,« je nave-
dla Mateja Reš.

Tretja skupina so vrtne 
buče, katerih uporabna je-
sensko-zimska predstavnica 
je buča z imenom sladki 
cmok oziroma sweet dum-
pling z okusom po kostanjih 
oziroma lešnikih. Podobne 
tej so želodaste buče. Zaradi 
rebraste strukture je najbo-
lje, da jih spečemo v pečici. 
»Še kar nekaj sort buč naj-
demo na tržišču. Sama po-
segam po ekoloških seme-
nih in imam dobre izkušnje. 
Pridelava semen se sicer zdi 
preprosta, saj imajo buče 
ogromno semen, ki jih mi-
mogrede lahko pojemo su-
rove ali jih spečemo na pon-
vi ali v pečici, toliko, da zač-

nejo pokati. Žal pa se buče 
rade skrižajo in je malo ver-
jetno, da nam uspe vzgojiti 
bučo, ki jo pričakujemo. Za 
semenjenje moramo posa-
diti bučo na samo – in še to 
le eno sorto. Seme buč je 
kaljivo vsaj pet let, zato lah-
ko vsako leto vzgajamo novo 
sorto in jih imamo dovolj, 
da jih tudi podarjamo ljubi-
teljem buč,« je dejala Reševa 
in še svetovala: »Če ne pora-
bimo cele buče, je najbolj 
praktično, da jo skuhamo na 
pari, pretlačimo in shrani-
mo v zamrzovalnik. Bučni 
pire je lahko osnova števil-
nih jedi. Seveda lahko zamr-
znemo tudi koščke buč.«

Čarobni svet buč
»Jesensko-zimske buče se odlično skladiščijo in jih ni treba skrivati. 
Postavimo jih po okenskih policah ali hodnikih za okras v turobnih dneh. 
Dobro se skladiščijo tudi na sobni temperaturi. Vlaga v skladišču jim ne 
godi, nimajo pa nič proti, če so v skladišču s krompirjem. Na hladnem pa 
moramo skladiščiti bučo čajoto, ki sicer prehitro požene poganjek za novo 
rast,« svetuje Mateja Reš, promotorka pridelave in uživanja domače hrane. 

Mateja Reš s kmetije Vrt okusov je na četrtkovi delavnici med drugim povedala nekaj o 
glavnih sortah buč, razlikah med njimi in njihovi uporabnosti. / Foto: Primož Pičulin

Sladoled z bučo in cimetom

0,25 l nestepene sladke smetane
1–2 veliki žlici medu
0,5 žličke cimeta (lahko tudi manj)
0,5 l zamrznjenega pireja buče maslenke (ali kake 
druge, tudi hokaido)
1 zmrznjena zelo zrela banana (ali kaki ali asimina), 
olupljena, narezana na kose
Smetano, med in cimet v sekljalniku zmešamo, da 
se med raztopi. Prelijemo v vrč. Pire narežemo na 
kose. V sekljalniku zdrobimo bučo in banano, nato 
pa dodamo cimet in smetanovo mešanico. 

Marjana Ahačič

Radovljica – Tudi letos so na 
radovljiškem šolskem učnem 
vrtu, edinem tovrstnem vrtu 
pri nas, ki deluje po najstrož-
jih načelih biodinamike, pri-
pravili srečanje ob zaključku 
sezone. Predstavili so novi 
čebelnjak, ki ga je postavilo 
Čebelarsko društvo Radovlji-
ca. Bližnji osnovni šoli bosta 
zato učencem poleg vrtnar-
skega lahko ponudili tudi če-
belarski krožek. Redni obi-
skovalci vrta, predvsem otro-
ci, bodo na ta način pridobili 

še jasnejši vpogled v naravo 
in pomembnost čebel pri 
pridelavi hrane in ohranja-
nju biotske pestrosti. Na vrtu 
pa se bodo še posebno trudi-
li, da bodo novim stanoval-
kam namenjali raznoliko 
pašo s sejanjem medovitih 
rastlin, je povedala dr. Maja 
Kolar, pobudnica projekta 
ureditve biodinamičnega 
vrta. Na prireditvi so svoje 
pridelke in izdelke ponudili 
ekološki kmetje, predstavile 
so se trgovine, kjer je mogo-
če kupovati s ponovno upo-
rabljeno embalažo.

Praznik na šolskem vrtu

Obiskovalci so lahko pokusili jedi, ki so jih iz zelenjave, 
pridelane po smernicah Demeter na biodinamičnem vrtu, 
pripravili in postregli dijaki bližnje Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica.
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Suzana P. Kovačič

Želva je podjetje za usposab
ljanje in zaposlovanje invali
dov, ki ga je ustanovilo Soži
tje – Zveza društev za pomoč 
osebam z motnjami v dušev
nem razvoju Slovenije leta 
1991 na predlog zavoda za 
zaposlovanje. Osnovno po
slanstvo je usposabljanje in 
zaposlovanje oseb s posebni
mi potrebami, predvsem 
motnjo v duševnem razvoju, 
in drugih težje zaposljivih ter 
iskanje novih zaposlitvenih 
priložnosti zanje. Svojo po
slovno enoto (PE) ima Želva 
v Škofji Loki in je edina na 
Gorenjskem. V tem okolju 
so prepoznavni po nudenju 
vrtnarskokomunalnih stori
tev, kar je njihova tržna de
javnost. »Zelo dobro sodelu
jemo z Občino Škofja Loka, 
ki je naš največji partner, pa 
tudi z nekaterimi podjetji. 
Naši zaposleni delajo pod 
vodstvom mentorjev; skrbijo 
za urejenost javnih površin, 
to je čiščenje zelenic, pločni
kov, avtobusnih postajališč, 
praznjenje košev za odpad
ke, ... Med vrtnarskimi opra
vili je v tem času največ ko
šnje trave, obrezovanja okra
snih dreves, grmovnic in ži
vih mej. Za obrezovanje sa
dnega drevja in vrtičkarska 
opravila (spomladi predvsem 
priprava vrta za setev, jeseni 
pospravljanje vrta) pa nas 
največ pokličejo fizične ose
be. To so starejši, ki dela 
sami ne zmorejo več, pa tudi 
mlajši, ki so zelo zaposleni 
in jim za urejanje trave ali 
vrta zmanjkuje časa, imajo 
pa radi svoj košček zemlje,« 
je pojasnil Matjaž Vončina, 
vodja vrtnarsko komunalnih 
storitev v PE Želva v Škofji 
Loki, in dodal, da se njihovi 
mentorji stalno strokovno iz
obražujejo, zelo dobro sode
lujejo z Biotehniškim cen
trom Naklo. 
Vončina je povedal, da imajo 
delo vse leto, vsak čas bodo 
tukaj novoletne prireditve, če 
pa bo zima postregla s sne
gom, bodo imeli sploh veliko 

dela s čiščenjem javnih povr
šin. »Ves čas se dokazujemo, 
trudimo se, da imamo dovolj 
dela, in širimo dejavnost, po
leg že omenjene škofjeloške 
občine v Poljansko in Selško 
dolino ter proti Kranju in 
Medvodam. Povsod smo lepo 
sprejeti, s teh območij so 
doma tudi naši zaposleni.«
Želva po Sloveniji nudi še 
druge storitve v mizarskih in 
šiviljskih delavnicah, zele
nem programu, čistilnih ser
visih ... ima tudi svoje var
stvenodelovne centre in bi
valne enote. V Škofji Loki iz
vajajo, poleg opisanih vrtnar
sko komunalnih storitev še 
program socialne vključeno
sti, ki ga financira in predpi
suje pogoje zanj pristojno 
ministrstvo. Za program je v 
Škofji Loki zadolžena Natali
ja Rus. Kot je razložila, imajo 
vključenih devet ljudi s statu
som nezaposljivih oseb. 
»Dnevno prihajajo v našo 
PE, skušamo jim zagotoviti 
enostavna opravila, ki so jih 
zmožni narediti, in sodeluje
mo s podjetji, ki zapolnjujejo 
invalidske kvote. Tukaj seve
da ne gre za ekonomske 
učinke, ampak je predvsem 
pomembno, da se vseh devet 
oseb čuti koristne, da niso 
doma za štirimi stenami, 
ampak se socializirajo na vse 
mogoče načine.« Oziroma, 
kot je pojasnil Matjaž Vonči
na, da vedo, da so v službi, da 
gre torej za obveznost, ki pa 
jo po njegovih izkušnjah zelo 
dobro sprejemajo.

Zaposleni tudi z 
vrtnarskimi opravili 
V škofjeloški Želvi, podjetju za usposabljanje in 
zaposlovanje invalidov, sedemnajst zaposlenih 
pod vodstvom mentorjev skrbi za urejenost 
javnih površin, za pravilno obrezano sadno in 
okrasno drevje ... V Želvi izvajajo tudi program 
socialne vključenosti za nezaposljive osebe.

Matjaž Vončina 

Med opravili je v tem času tudi košnja trave. 
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V dvorani nad gasilskim domom v Gozdu - Martuljku bo v 
četrtek, 4. oktobra, ob 17. uri, predavanje Vrtnarjenje na vi-
sokih gredah. Seznanili se boste, kako vam bo gojenje ra-
stlin na visokih gredah olajšalo vrtnarjenje, kako po naravni 
poti pridelati kakovostno hrano in najbolj učinkovito izkori-
stiti gredni prostor za pridelavo vrtnin. Predavanje bo orga-
nizirano v sklopu projekta Nazaj k naravi, ki ga financira 
Občina Kranjska Gora. Predhodne prijave na sprejemajo na 
gaia@klubgaia.com ali na telefon 01 755 81 60.

Predavanje o vrtnarjenju na visokih gredah

Jesenske barve že počasi prihajajo v naše okolje, september 
je zelo aktiven mesec za vrtičkarje. Naštejmo le nekaj opravil: 
sajenje zelenjave, ki bo prezimila na vrtu, konec septembra se 
npr. sadi prezimna čebula. Drobnjak, peteršilj in druga zeli-
šča, ki so občutljiva za pozebo, bo z vrta treba prestaviti v 
lončke. Če paradižnik še ni zrel, ga prenesite v notranje pro-
store in počakajte, da dozori. Prazne grede lahko prekopljete. 
Tudi odpadlo listje je dragoceno, saj z njim dobite hranilen 
kompost – sproti ga grabite in odnašajte na kompostni kup. 

Nekaj opravil na vrtu v septembru
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www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55

Nevarno odložite na varno – akcija zbiranja  
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati z ostalimi odpadki. Zbiramo jih ločeno, saj le tako lahko preprečimo 
njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno 
uničili. Med nevarne odpadke, ki jih lahko oddate, sodijo: odpadna zdravila, barve, laki, topila, škropiva, pe-
sticidi, razne kemikalije, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, 
tonerji, neonske cevi … Oddate lahko tudi embalažo dezodorantov, osvežilcev prostora, lakov  
za lase, sprejev in barv, ki so pod pritiskom, in čeprav je embalaža prazna, je še vedno nevarna, saj lahko 
povzroči eksplozijo. Nevarne snovi lahko vsebujejo tudi nekatera čistila ali kozmetična sredstva in tudi  

sodijo med nevarne odpadke. 

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko vse leto brezplačno oddate tudi v času odprtja zbirnega centra Zarica in Tenetiše. 

Uporabnike vabimo k oddaji nevarnih odpadkov samo iz gospodinjstev. Komunala Kranj obvešča 
vse uporabnike o akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo potekala na območju mestne občine 
Kranj ter občin Naklo, Šenčur Preddvor in Jezersko v času od 8. do 19. oktobra 2018. Prijazno  
vabljeni, da nas obiščete v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov in poskrbite, da nevarni odpad-
ki ne bodo ogrožali okolja in ne nazadnje tudi našega zdravja. Preverite lokacije zbirnih mest in 

časovni razpored akcije.

Območje Datum Ura Kraj zbiranja

Mestna občina Kranj

KS Primskovo pon., 8. 10. 2018 od 13.00 do 16.00 pred Zadružnim domom na Jezerski cesti

KS Vodovodni stolp pon., 8. 10. 2018 od 16.15 do 19.00 OŠ Simona Jenka (ob šoli)

KS Planina tor., 9. 10. 2018 od 10.00 do 13.00 na parkirišču pri Športni dvorani Planina

KS Zlato polje tor., 9. 10. 2018 od 13.15 do 16.00 pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti

KS Kokrica tor., 9. 10. 2018 od 16.15 do 19.00 na parkirišču pred Domom krajanov Kokrica

KS Žabnica sre., 10. 10. 2018 od 10.00 do 13.00 na parkirišču ob rokometnem igrišču

KS Bitnje sre., 10. 10. 2018 od 13.15 do 16.00 parkirišče pri naslovu Srednje Bitnje 128 (avtoprevozništvo)

KS Stražišče sre., 10. 10. 2018 od 16.15 do 19.00 Škofjeloška cesta v križišču z Delavsko cesto

KS Besnica čet., 11. 10. 2018 od 10.00 do 13.00 na prostoru pri gostilni in pošti

KS Struževo čet., 11. 10. 2018 od 13.15 do 16.00 pod mostom nasproti ekološkega otoka

KS Mavčiče čet., 11. 10. 2018 od 16.15 do 19.00 na parkirišču pred pokopališčem Mavčiče

KS Čirče pet., 12. 10. 2018 od 10.00 do 13.00 na parkirišču ob nogometnem igrišču

KS Britof pet., 12. 10. 2018 od 13.15 do 16.00 na parkirišču ob nogometnem igrišču

KS Predoslje pet., 12. 10. 2018 od 16.15 do 19.00 na parkirišču pri osnovni šoli

KS Golnik pon., 15. 10. 2018 od 10.00 do 13.00 na parkirišču poleg gasilskega doma

KS Goriče pon., 15. 10. 2018 od 13.15 do 16.00 na parkirišču ob telovadnici osnovne šole

KS Trstenik pon., 15. 10. 2018 od 16.15 do 19.00 pri trgovini

Občina Naklo

tor., 16.10. 2018 od 13.00 do 18.00 v zbirnem centru Naklo

Občina Šenčur

sre., 17. 10. 2018 od 12.00 do 15.00 na parkirišču pri Kulturnem domu Visoko

sre., 17. 10. 2018 od 15.30 do 18.30 na parkirišču za gasilskim domom v Voklem

Občina Preddvor

čet., 18. 10. 2018 od 13.00 do 18.00 na parkirišču pri Jelovici

Občina Jezersko

pet., 19. 10. 2018 od 13.00 do 18.00 v zbirnem centru Remont

Jesen na vrtu, torek, 25. septembra 2018
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Alenka Brun

Kranj – Pretekli četrtek so v 
stopniščni galeriji kranjske 
Panorame Stara pošta odprli 
slikarsko razstavo članov Li-
kovne skupine Leon Koporc, 
KUD-a Kliničnega centra in 
Medicinske fakultete Lju-
bljana. Galerija Stara pošta je 
njihova dela enkrat že gosti-
la. Lahko si ogledate 21 raz-
stavljenih umetniških del, 
slik skupine, katere umetni-
ški vodja je akademski slikar 
Janez Kovačič. Tokrat razsta-
vljajo: Tone Pačnik, Zden-
ka Vinšek, Roman Planko, 
Ivo Kolar, Jure Gobec, Stan-
ka Golob, Zorka Svatina Ci-
man, Ivanka Kraševec Pre-
šern, Jasmina Čisić, Henrik 
Krnec, Mira Uršič, Ljudmi-
la Pačnik, Bogdan Breznik, 
Emilija Erbežnik, Karl Hru-
za, Zdravko Dolinšek, Maja 
Kosem, Janez Ovsec, Ivan 
Žan Prešern, Dušan Sedej, 

Radko Oketič. Razstavo, ki 
bo na ogled do 15. novembra 
2018, je ob odprtju pospre-
mil zvok harfe kranjskega 
harfista Jana Gorjanca, pri-
sotne je pozdravila gostite-
ljica Barbara Gorjanc, nekaj 
besed pa sta publiki name-
nili še nekdanja predsednica 
omenjenega društva Zvon-
ka Slavec ter Sava Rant Haf-
ner, članica skupine, tokrat 
tudi v vlogi soorganizatorke 
razstave.

Ta četrtek, 27. septembra, 
pa vas Panorama Stara po-
šta, ki je našla svoj prostor na 
vrhu stopnične galerije, vabi 
še na večer odlične glasbe s 
petjem ob spremljavi klavir-
ja vokalista Žige Jana Krese-
ta, študenta Akademije za 
glasbo v Ljubljani in pevca 
skupine Perpetuum Jazzile. 
Prisluhnili boste lahko tako 
slovenski kot tuji glasbi – pa 
tudi kakšno avtorsko delo se 
bo našlo vmes.

Razstavljajo člani Likovne 
skupine Leon Koporc
Na ogled je v galeriji kranjske Stare Pošte 
postavljenih enaindvajset del, v četrtek pa bo v 
Panorami Stara pošta v Kranju gostoval Žiga Jan 
Krese.

Med razstavljenimi slikami so tudi dela Toneta in Ljudmile 
Pačnik ter Emilije Erbežnik.

Igor Kavčič

Kranj – Lahko bi rekli, da gre 
v igri Venera v krznu ame-
riškega dramatika, scenari-
sta in pisatelja Davida Ivesa 
pravzaprav za en naslov in 
dva avtorja. V Ivesovi drami 
mladi tekstopisec namreč 
pripravlja odrsko adaptacijo 
na podlagi besedila Leopol-
da von Sacher-Masocha iz 
leta 1870, razvpitega avtorja 
erotične literature, ki je dal 
ime mazohizmu, in zanjo 
na avdiciji išče igralko. »Gre 
za odnos med režiserjem 
in igralko, med moškim in 
žensko, lahko bi rekli, da je 
besedilo feministično, hkra-
ti pa tudi revolucionarno,« o 
danes še vedno – ali pa toli-
ko bolj – aktualnem besedi-
lu razmišlja Marina Poštrak, 
dramaturginja in umetni-
ška vodja Prešernovega gle-
dališča, ki v izzivu predstave 
omenja tudi drugo dimenzi-
jo – dela v gledališču. Vene-
ra v krznu je bila v New Yor-
ku od prve uprizoritve prava 
uspešnica in je leta 2012 v re-
žiji Romana Polanskega do-
bila tudi filmsko verzijo.

S Prešernovim gledališ-
čem po igri Merlene Dietrich 
pred petimi leti tokrat drugič 
sodeluje Primož Ekart. »Pri-
mož je tako režiser kot igra-
lec, kar je nedvomno idealna 
kombinacija za to predsta-
vo,« meni direktorica gleda-
lišča Mirjam Drnovšček.

»Gre za zgodbo o režiser-
ju, ki išče igralko za vlogo in 
najde svoj pravi jaz. Tekst 
nam je dal veliko materia-
la za razmišljanje, naredili 
smo zanimivo, seksi, zabav-
no, duhovito in razmišljujo-
čo predstavo,« je dejal reži-
ser Primož Ekart. »Ko smo 
odkrivali vse plasti dobro na-
pisanega in strukturiranega 
besedila in se soočali s situa-
cijami, smo odkrivali lastne 
predsodke.« Da se je Sacher-
-Masochu godila krivica, saj 
je v naši zavesti povezan 
samo s spolno prakso, spre-
gledano pa je njegovo opo-
zarjanje na seksizem, meni 

Ekart. »Ko smo ozavestili 
lastne predsodke, smo ugo-
tovili, da stališče avtorja ni 
nujno tudi naše stališče. 
Gre za to, kako režiser vodi 
gledalčev pogled, ki je nujno 
moški pogled,« o dobrem 
delovnem vzdušju v kranj-
skem teatru še dodaja reži-
ser.

»Pravzaprav smo se pri 
študiju lotili vloge ženske 
in moškega v dvajsetem 
stoletju. Na Broadwayu so 
predstavo označili za ''good 
kinky fun'', dobro žgečkljivo 
zabavo. Sama menim, da ob 
tem odpira še ogromno pro-
vokativnih in perečih tem 

današnjega časa,« je pove-
dala dramaturginja Simona 
Hamer. Vlogo Thomasa igra 
Borut Veselko: »Besedilo je 
bilo zame velik izziv. Ženska 
emancipacija? Mislim, da 
lahko bodoče gledalce pred-
stave vsaj malo spodbudimo 
in zintrigiramo z mislijo, 
da ženska v vsakem prime-
ru potegne ''ta kratko'', pa 
naj bo sužnja ali gospodari-
ca, kot pravi Vesna v predsta-
vi.« Vesna Pernarčič, ki igra 
vlogo Wande, pa razmišlja: 
»To ni igra le o nečem, kar 
se odvija med režiserjem in 
igralko, ampak o moči v od-
nosih med spoloma.«

Prihaja Venera v krznu
Jutri zvečer bo na odru Prešernovega gledališča v Kranju premiero doživela krstna slovenska uprizoritev 
igre Davida Ivesa Venera v krznu. V režiji Primoža Ekarta igrata Vesna Pernarčič in Borut Veselko.

Venera v krznu je tokrat »rezervirana« za Vesno Pernarčič in in Boruta Veselka. / Foto: Nada Žgank

Maša Likosar

Kranj – Po junijskem ulič-
nem koncertnem marato-
nu, na katerem je nastopi-
lo 38 pianistov na treh loka-
cijah v središču Kranja, je 
Layerjeva hiša s programski-
ma partnerjema, to sta Pia-
noRoom in KUD Kataman, 
pripravila še veličasten je-
senski klavirski praznik s 
štirimi premiernimi nasto-
pi domačih in mednarodnih 
glasbenikov. 

Prvi festivalski večer bi naj-
bolje opisali z besedno zve-
zo klasična romantika. Ru-
sinja Olga Scheps, ki živi in 
deluje v Nemčiji, je upravi-
čila svoj sloves trenutno naj-
bolj iskane in zaželene pia-
niste ter z ganljivo predsta-
vo navdušila prebivalce in 
obiskovalce mesta. Zaigrala 
je dela Mozarta, Beethovna, 

Stravinskega, Scriabina ter 
Čajkovskega. Drugi večer je 
sledil prehod iz klasike v so-
dobnost. Festival je gostil dva 
izjemno talentirana piani-
sta: domačega klasika  Jure-
ta Goručana, ki je zavrgel 
vnaprej pripravljen material 
in zaigral kar po občutku, ter 
Poppy Ackroyd iz Anglije, ki 
je uporabila vseh deset prstov 
za sprehod po več kot enem 
instrumentu ter poskrbela 
za umirjen in melodičen za-
ključek večera. V velikem slo-
gu pa sta Pianopolis zaklju-
čila Tine Grgurevič, ki delu-
je pod imenom Bowrain, ter 
Rok Zalokar. Kot pravita, je 
bil njun nastop improvizaci-
ja avtorskega džezovsko obar-
vanega minimalizma, ki je 
vezan na trenutek, hkrati pa 
je tudi rezultat glasbene rezi-
dence Layerjeve hiše v okviru 
projekta Dvocikel. 

Poklon pianistom in klavirju
Prvi Festival za mesto in klavir, imenovan Pianopolis, je v treh večerih v kranjskem stolpu Škrlovec 
povezal sodobne, klasične, džezovske, elektronske in avtorske zvoke klavirja.

Drugi festivalski večer je nastopil Jure Goručan, slovenski 
pianist z razkošno domišljijo in izjemnim občutkom za 
klavir. / Foto: Primož Pičulin

Naklo – KUD LIK Naklo vabi na odprtje razstave planinskih 
slikarskih motivov, naslovljene V planinskem svetu, in sicer v 
torek, 25. septembra, ob 19. uri v Pavlinovi galeriji v kulturnem 
Domu Janeza Filipiča. Razstava bo odprta do 9. oktobra, in 
sicer ob nedeljah od 10. do 12. ure in ob torkih od 18. do 19. 
ure, ostale dni po dogovoru.

V planinskem svetu

Tržič – Kulturno umetniško društvo Ampus vabi na odprtje 
razstave Temačni srednji vek: In morte ultima veritas (V smrti 
leži resnica), ki bo v četrtek, 27. septembra, ob 19. uri v stari 
fužini Germovki v Tržiču. V starem in temačnem ambientu bo 
razstava odpirala svet človeške krutosti in domišljije, temačno 
obdobje srednjega veka pa postavila v današnji čas.

Temačni srednji vek

Kranj – V četrtek, 27. septembra, bo ob 20. uri v Layerjevi hiši 
koncert zasedbe Blue Train Quintet. Gre za klasični džezovski 
kvintet, ki ima v svoji ritem sekciji klavir kot harmonični in-
strument. Kvintet v zasedbi Uroš Sever, Andrej Vernik, Marko 
Petrušič, Daniel Homšak in Kristjan Rok Buzeti gravitira pro-
ti klasičnemu (melodičnemu) džezu, vendar mu tudi ostale 
smeri (free, avantgarda, new stream ...) niso tuje. Relativno 
mlada zasedba prinaša nov, svež veter v slovenska glasbena 
jadra. Kvintet izvaja tudi avtorska dela izpod peresa enega 
vodilnih domačih skladateljev neklasične glasbe, sicer virtuo-
znega pianista Marka Petrušiča.

Blue Train Quintet v Layerjevi hiši
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Andraž Sodja

Jesenice – Jeseniški hokejisti 
so prvo srečanje z lanskimi 
prvaki Alpske hokejske lige 
(AHL) iz Asiaga izkoristili za 
posebno priložnost. Začetek 
tekme so namreč izkoristili 
za športno slovo enega naj-
večjih sinov Podmežakle, le-
gendarnega Lixa, gospoda 
Zero, vratarja Roberta Kri-
stana, ki je pomagal krojiti 
največje uspehe jeseniške-
ga in slovenskega hokeja. 
Kristan, ki se je maja letos 
odločil zaključiti hokejsko 
kariero, je bil eden največ-
jih junakov sanjske sezone 
2004/2005, ki so jo Jeseni-
čani zaključili brez poraza 
in prvič po desetletju osvoji-
li naslov državnih prvakov. 
To pa je po besedah Rober-
ta Kristana tudi eden nje-
govih najlepših spominov, 
med katere pa zagotovo sodi 
tudi izjemen uspeh na olim-
pijskih igrah v Sočiju, kjer 
se je s čustvenimi besedami 
zapisal v srca navijačev. Kot 
je za Gorenjski glas še pove-
dal Kristan, je bilo ogromno 
lepih trenutkov. »Žal mi je 

le, da kariere nisem zaklju-
čil tukaj, v Dvorani Podme-
žakla. Kljub temu velika zah-
vala Jeseničanom za to lepo 
gesto, občutki so seveda fe-
nomenalni. Škoda, ker dvo-
rane niso bolj polne, a ver-
jamem, da se bo tudi to iz-
boljšalo, če bodo delali s tako 
paro naprej. Brez Jesenic ni 

Olimpije in obratno, brez 
obeh praktično ni slovenske-
ga hokeja, treba je podpreti 
te mlade fante, saj pred pol-
nimi dvoranami lahko po-
kažejo še boljšo igro, kar bo 
popeljalo slovenski hokej 
v lepo prihodnost,« razmi-
šlja Robert Kristan. Kristan 
je državnim prvakom v boju 

z lanskimi prvaki Alpske ho-
kejske lige Asiagom prine-
sel tudi pravo mero sreče s 
prvim ploščkom, saj so Jese-
ničani po hudem boju šele 
v podaljšku strli odpor Asi-
aga in vknjižili zmago z 2 : 1. 
Ta bo nedvomno tudi moč-
na spodbuda za nadaljeva-
nje tekmovanja.

Ob slovesu Roberta Kristana 
padel Asiago
Jeseniški hokejisti so na prvi tekmi letošnje sezone proti lanskim prvakom Asiagu ob zaključku kariere 
simbolično počastili jeseniško legendo Roberta Kristana, vse pa kronali še s težko priborjeno zmago.

Robert Kristan je na tekmi vrgel prvi plošček in Jeseničanom v boju z aktualnimi prvaki 
Alpske hokejske lige prinesel srečo.

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi SNL 
Telekom so minuli konec te-
dna odigrali tekme devetega 
kroga. Presenečenje so prip-
ravili nogometaši Domžal, ki 
so na gostovanju v Maribo-
ru osvojili točko, saj se je tek-
ma končala z rezultatom 2 : 2 
Za Domžalčane sta z avtogo-
loma zadela nogometaša Ma-
ribora Mitja Viler v 19. sekun-
di in Saša Ivkovič v 64. minu-
ti srečanja. 

Negativno presenečenje 
minulega kroga pa je rezultat 
v Kranju, kjer so nogometaši 
Triglava še četrtič klonili na 
domačem igrišču. Tokrat so 
jih premagali nogometaši ve-
lenjskega Rudarja, ki so zadnji 
na lestvici. 

Triglav je bil v prvem delu 
boljši in si priigral nekaj pri-
ložnosti, a so gosti zadeli iz ka-
zenskega strela, potem ko je z 
roko nespretno igral Žan Ku-
mer. Izenačil je Marko Gajič iz 
kazenskega strela po prekršku 
Josipa Tomaševiča nad Deni-
jem Juričem. Po kotu z desne 

strani, ki ga je v 64. minuti iz-
vajal Trifković, je bil v skoku 
najvišji Nejc Pušnik, ki je pos-
krbel za novo vodstvo Rudar-
ja, 1 : 2 pa je bil tudi končni 
izid tekme. »Nismo izkoristi-
li svojih priložnosti, tudi do-
sojena enajstmetrovka nas je 
presenetila. V drugem polča-
su smo si želeli zmage in tru-
dili smo se do konca, vendar 

se ni izšlo,« je tekmo na kon-
cu komentiral trener Triglava 
Dejan Dončič. 

Vodi Maribor z 21 točkami, 
štiri manj ima Olimpija na 
drugem mestu, Domžale so z 
11 točkami pete, Triglav pa je z 
devetimi točkami osmi. Nas-
lednji, deseti krog bo na spore-
du sredi tedna. Že jutri Dom-
žalčani gostujejo v Krškem, v 

četrtek pa Triglav ob 15.30 go-
sti Muro. 

V osmem krogu druge SNL 
se je tekma Brežice Terme Ča-
dež – Roltek Dob končala z 1 : 
1, tekma Drava Dakinda Ptuj – 
Kalcer Radomlje pa je na spo-
redu danes.

Vse tekme šestega kroga so 
v soboto odigrali nogometaši 
v tretji SNL – center. Rezulta-
ti: Sava Kranj – Komenda 4 : 2, 
Zagorje – Arne Tabor 69 0 : 1, 
Svoboda Ljubljana – Ivančna 
Gorica 3 : 3, Žiri – Bled Hirter 1 
: 3 in Brinje Grosuplje – Tinex 
Šenčur 5 : 1. V soboto so no-
gometaši v gorenjski nogome-
tni ligi odigrali pet tekem če-
trtega kroga. Doseženi rezul-
tati so: Visoko – Preddvor 6 : 
0, Niko Železniki – Britof 0 : 
4, Škofja Loka – Šobec Lesce 2 
: 0, Bohinj – Velesovo 4 : 2 in 
SIJ Acroni Jesenice – Polet 4 
: 0. Upoštevajoč sobotne vre-
menske razmere in posledič-
no stanje igrišča v Športnem 
parku Zarica je pričakovano 
odpadla tekma med ekipama 
Zarica Kranj in Bitnje dobro-
zasenci.si. 

Triglav doma znova brez točke
Kranjski prvoligaši so na tekmi doma izgubili tudi z zadnjeuvrščenim Rudarjem, Domžalčani  
pa so iz Maribora prinesli točko.

Nogometaši Triglava tudi na četrti domači tekmi niso 
osvojili točke. / Foto: Primož Pičulin

Andraž Sodja

Planica – Zmagovalec špor-
tnega konca tedna v Plani-
ci, kjer so se na zaključni 
tekmi letošnje poletne veli-
ke nagrade pomerili nordij-
ski kombinatorci, je bil Av-
strijec Mario Seidl, ki je do-
bil obe tekmi. 

Po skakalnem delu so-
botne preizkušnje presene-
čenja na vrhu ni bilo, saj je 
konkurenci oba tekmoval-
na dneva znova pobegnil 
Avstrijec Mario Seidl, ki si 
je z izvrstnimi skoki pribo-
ril lepo prednost pred teka-
škim delom, kjer je prednost 
tudi zadržal. Najboljši Slo-
venec je bil Vid Vrhovnik na 
19. mestu, med trideset naj-
boljših pa se je uvrstil še Rok 
Jelen s 27. mestom.

Nedeljska preizkušnja se 
je znova končala z zmago 
Seidla. Najboljši Slovenec 
Vid Vrhovnik je po skakal-
nem delu s 130 metri zasedel 
13. mesto, ki pa ga je z odlič-
nim tekaškim nastopom iz-
boljšal in dosegel končno 11. 
mesto ter s tem izboljšal lan-
skoletno 12. mesto in doslej 
najboljšo slovensko uvrsti-
tev tokrat poškodovanega 
Marjana Jelenka. 

Tudi v skupnem seštevku 
poletne velike nagrade je sla-
vil Seidl, drugo mesto je os-
vojil Finec Ilkka Herola, tret-
je pa Avstrijec Martin Fritz. 
Vid Vrhovnik je na koncu 
z 42 zbranimi točkami lan-
skoletni dosežek popravil 
za deset točk in je osvojil 31. 
mesto, Rok Jelen pa je osvo-
jil končno 62. mesto.

Poletna nagrada Seidlu
Minuli konec tedna so se v Planici na zaključnih 
tekmah letošnje poletne sezone pomerili najboljši 
nordijski kombinatorci. 

Vid Vrhovnik se je doma izkazal.

Škofja Loka – Najboljši slovenski telovadec Sašo Bertoncelj je 
na svetovnem pokalu v Sombotelu v finalu na konju z ročaji os-
vojil srebrno kolajno. Bertoncelj je uspešno povišal težavnost 
sestave glede na kvalifikacijsko in prejel oceno 14,500 točke. 
Zmagal je najboljši iz kvalifikacij Ukrajinec Oleg Vernjajev. 
Bertoncelj bo konec tedna nastopil še na svetovnem pokalu v 
Parizu, nato pa ga čaka vrhunec sezone – oktobrsko svetovno 
prvenstvo v Katarju.

Sašo Bertoncelj drugi v Sombotelu

Škofja Loka – Minuli konec tedna so bile odigrane prve tekme 
v novoustanovljeni mednarodni floorball ligi – IFL. Vse tri slo-
venske ekipe so slavile, škofjeloški Insport celo dvakrat. Ločani 
so namreč najprej v soboto z 8 : 4 premagali beljaški VSV, v 
nedeljo pa z 9 : 2 še Wiener FV. Dunajčane je že v soboto v 
dvorani na Trati z 8 : 3 premagala Polanska banda. Od sloven-
skih predstavnikov je imela še najtežje delo Borovnica, ki je po 
kazenskih strelih s 5 : 6 izgubila z moštvom celovškega KAC-a.

Dve zmagi za Insport

Ločani so na prvi tekmi premagali beljaški VSV.
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Jelena Justin

Planina Pecol nad Nevej-
skim sedlom je izhodišče 
za številne lepe ture v viso-
kogorje Zahodnih Julijcev. 
Eden od takih vrhov je tudi 
Strma peč / Monte Cimone. 
Če pogledamo s planine pro-
ti Montažu, so vmes še Klav-
ni noži in Zabuš, daleč tam 
zadaj pa je skrita Strma peč. 
Če jo obiščemo jeseni, nas 
čaka barvit vzpon. 

Zapeljemo se proti Trbi-
žu in tik pred njim zavijemo 
levo proti prelazu Predel. 
Pri Rabeljskem jezeru zavi-
jemo desno proti Nevejske-
mu sedlu / Sella Nevea oz. 
po slovensko prelazu V Žle-
beh. Na prelazu zavijemo 

desno na strmo, asfaltira-
no cesto, ki nas čez šest ki-
lometrov pripelje do plani-
ne Pecol. 

S parkirišča gremo po as-
faltirani cesti proti zahodu, 
do zadnje mlekarne. Sledi-
mo dobro označenemu ko-
lovozu št. 621, ki pelje pro-
ti vasi Patocc (trenutno pot 
še vedno neprehodna zaradi 
požara leta 2013). Takoj za 
mlekarno se pot malce spu-
sti, nato pa skoraj eno uro 
poteka vodoravno. Hodimo 
pod južnim pobočjem Za-
buša, ko dosežemo razpotje. 
Zavijemo desno na pot št. 
640. Steza se v zlagoma v ok-
ljukih vije čez travnato pobo-
čje, preči v levo mimo spod-
molov na drugo stran in se 

strmo dviguje v okljukih 
vse do škrbine Vandul/
Peklenska vrata, 1986 m. S 
škrbine nadaljujemo levo 
po kratkem zavarovanem 
delu, čez gladko skalo, po-
nekod precej izpostavljeno, 
do stranskega vrha na Pizzo 
Viene, 2124 n. m. Za ta del 
poti neveščim priporočam 
uporabo samovarovalne-
ga kompleta. Ko dosežemo 
greben, nadaljujemo des-
no in pod grebenom zagle-
damo bivak Sandro del Tor-
so. Z desne se nam pridruži 
zavarovana pot, ferata Nori-
na, ki se na Strmo peč pne iz 
doline Dunje, a je trenutno 
že nekaj časa zaprta. Obišče-
mo bivak in se vrnemo preč-
no na markirano pot, ki nas 

bo vodila do vrha Strme peči. 
Vršno pobočje Strme peči ni 
tako strmo, kot napoveduje 
ime gore. Menjajo se trav-
nata in skalnata območja. 
Pri hoji čez skalne stopnje 
bomo morda morali upora-
biti roke. Pazljivi bodimo tik 
ob robu, saj Strma peč pre-
padno pada v dolini Dunje. 

Na vrhu so vidni ostanki 
starega bivaka in tipično za 
italijanske hribe je na teme-
nu gore tudi kip Marije. Če 
bomo ujeli fantastično vre-
me, bo razgled z vrha ču-
dovit: Naborjetske gore nad 
dolino Dunje, Montaž, Klav-
ni noži in Zabuš, na dru-
gi strani pa Kanin s svojim 
pogorjem, Žrd, proti zaho-
du pa Karnijske Alpe, z lepo 

vidnimi Monte Chiavals, 
Zuc dal Bor, Grauzaria in 
Sernio, še bolj na zahodu ki-
pijo Dolomiti, na severu pa 
Visoke Ture. 

Z vrha Strme peči sesto-
pimo do sedla pod bivakom. 
Tukaj je potrebne malce pa-
zljivosti, da vdenemo ste-
zico št. 641. Pot se strmo 
spušča po travnatem dolu, 
ki je v spodnjem delu precej 
krušljiv in zagruščen. Tukaj 
moramo biti zelo previdni, 
da nam ne zdrsne. Gruščast 
teren nas pripelje na marki-
rano pot št. 621, ki poteka 
iz vasi Patocc. Nadaljujemo 

levo po njej. Do planine 
Pecol nas čaka kar nekaj ki-
lometrov poti. Pot poteka 
tudi skozi del, ki ga je leta 
2013 zajel velik požar. V 
goro Monte Jovet, na skraj-
nem zahodu Zahodnih Ju-
lijcv, je namreč udarila stre-
la, ki je povzročila ogromen 
požar. V štirih letih se drevje 
ni nič kaj obnovilo, zanimi-
vo je, da se še vedno čuti pri-
sotnost požganega v zraku. 

Nadmorska višina: 2380 m
Višinska razlika: 880 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Strma peč / Monte Cimone (2380 n. m.)

Domovanje kozorogov
Višinska razlika ni velika, je pa gora distančno oddaljena. Leta 2013 je njeno južno pobočje zajel požar, 
katerega posledice so še danes močno vidne.

Pogled na Strmo peč od bivaka Sandro del Torso / Foto: Jelena Justin Pot nas vodi mimo erodiranih spodmolov. / Foto: Jelena Justin

Ko se le ustaviš, gledaš ter občuduješ. / Foto: Jelena Justin

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Ohranjanje gibljivosti (f leksibilnosti)
Gibljivost je poleg moči, 

hitrosti, koordinacije, rav-
notežja in preciznosti ena 
od osnovnih človekovih mo-
toričnih sposobnosti. Zelo 
pomembna je v vseh staro-
stnih obdobjih, saj pogojuje 
razvoj vseh ostalih sposob-
nosti in je pomemben de-
javnik naše splošne telesne 
pripravljenosti.

Pomembno je, da giblji-
vost ohranjamo skozi vsa ži-
vljenjska obdobja, saj pogo-
juje tudi naše splošno poču-
tje, telesno držo, kakovost 
gibanja ter vitalnost. V tret-
jem življenjskem obdobju 
se začne zaradi vplivov sta-
ranja prožnost naših mišic, 
tetiv, obsklepnih struktur 
in kože zmanjševati, zato 
je zelo pomembno, da jo z 
ustreznimi vajami čim dlje 

ohranjamo, saj s tem izbolj-
šujemo kakovost življenja in 
zmanjšujemo verjetnost za 
nastanek poškodb. Če je ose-
ba neaktivna, postaja vedno 
manj gibljiva in izgubi celo 
tisti razpon fleksibilnosti, 
ki je potreben za vsakdanja 
življenjska opravila, kar po-
meni tudi manjšo delovno 
učinkovitost.

Če se ukvarjate s katero 
koli rekreativno vadbo, lah-
ko raztezne vaje izvajate na 
začetku ali na koncu vadbe 
ali pa obakrat. Vaje za gib-
ljivost pa lahko izvajate tudi 
kot samostojno vadbo. Pri-
poročam, da si izberete ter-
mine, v katerih boste vaje re-
dno izvajali, in naj to postane 
kar vadbena rutina. Sklope 
vaj si lahko poiščete v različ-
ni literaturi in na spletu, za 

povečanje gibljivosti sta zelo 
primerna tudi joga in pilates. 
Če boste vaje izvajali zjut-
raj, boste prebudili celo telo. 
Vadbe gibljivost ne smete za-
nemarjati niti mladi.

Gibljivost je odvisna od 
starosti, spola in od nekate-
rih prirojenih dejavnikov – 
tako so nekateri že od mla-
dega bolj/manj gibljivi. Tis-
te vaje, ki so vam najtežje in 
vam povzročajo največ te-
žav, vaše telo najbolj potre-
buje – kljub naporom, ki jih 
od vas zahtevajo, saj ima-
te tam očitno najslabšo gib-
ljivost. Vendar ne obupajte 
in jih redno izvajajte. Gib-
ljivost je namreč sposob-
nost, ki jo je mogoče z re-
dno vadbo precej izboljšati. 
Gibljivost posameznih skle-
pov med seboj ni povezana, 

tako da moramo izvajati vaje 
za vse dele telesa. V grobem 
jih razdelimo na gibljivost 
rok in ramenskega obroča, 
gibljivost nog in gibljivost 
trupa. Zmanjšana giblji-
vost mišic je pogosto težava 
za najrazličnejše bolečine v 
sklepih (hrbtenica, kolena), 
zato se pri bolečinah splača 

najprej poskusiti z razteza-
njem mišičnih skupin v tem 
sklepu. 

Vadba gibljivosti ni ener-
gijsko zelo zahtevna, nujno 
je potrebna za vsakogar, zato 
poskusite že jutri. Z bolj gib-
ljivim telesom se boste bo-
lje počutili in boste lažje op-
ravljali različne naloge.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Trimfejst je za-
bavna pustolovščina v nara-
vi za skupine, družine in po-
sameznike. »V zaledju Ško-
fje Loke bomo iskali kontro-
lne točke, reševali naloge in 
uganke, pretegnili noge in 
telo, se okrepčali, si dvignili 
srčni utrip, predvsem pa se 
zabavali in dobro imeli,« pra-
vijo organizatorji – Športna 
zveza Škofja Loka in Društvo 
Tek 4 mostov, ki to nedeljo, 
30. septembra, pripravljata 
prvo tovrstno prireditev. 

Na Trimfejst se lahko pri-
javijo skupine, družine in 
posamezniki. Vsaka ekipa 
(tudi posameznik je ekipa) 
dobi na začetku opis poti do 
prve kontrolne točke in kar-
tonček. Kartonček ima se-

dem polj, ki jih je treba pre-
luknjati na kontrolnih toč-
kah (na vsaki kontrolni točki 
bo luknjač, ki ga uporablja-
jo pri orientacijskem teku). 
Kontrolne točke bodo ozna-
čene z rdeče-belimi zas-
tavicami. Na treh kontrol-
nih točkah mora ekipa re-
šiti uganko/nalogo (na teh 
točkah bodo kontrolorji). Z 

rešitvijo je mogoče odpreti 
skrinjo, v kateri so navodila 
za nadaljevanje poti. 

Dolžina poti je devet kilo-
metrov, višinska razlika je 150 
metrov, predvideni čas za vse 
naloge pa od 2,5 do tri ure. 

Prireditev se bo začela ob 
10. uri pri Športni dvora-
ni Poden v Škofji Loki. Eki-
pe bodo startale vsake tri mi-
nute. Prijavljene ekipe bodo 
prejele točen čas starta po 
e-pošti. Udeležba na Trim-
fejstu šteje tudi za 38. Špor-
tno-rekreacijske igre Špor-
tne zveze Škofja Loka.

»Na Trimfejstu ne bomo 
merili časa. Šteje le število naj-
denih kontrolnih točk. Udele-
ženci, ki bodo našli vseh se-
dem kontrolnih točk, bodo 
na cilju prejeli kolajno,« poja-
snjujejo organizatorji. 

Prijavnina na osebo je se-
dem evrov. Za otroke do de-
set let je brezplačna. Vklju-
čuje organizirano prireditev, 
okrepčilo na poti, toplo mali-
co na cilju in kolajno. 

Predprijave so možne še do 
četrtka, 27. septembra, prek 
spletne strani www.trim-
fejst.si. Prijaviti se bo mogo-
če tudi na dan dogodka.

Zabavna 
pustolovščina 
To je Trimfejst, ki ga za to nedeljo pripravljajo  
v Škofji Loki.

Na Trimfejstu ne bodo merili časa. Šteje le število 
najdenih kontrolnih točk. Udeleženci, ki bodo našli 
vseh sedem kontrolnih točk, bodo na cilju prejeli 
kolajno.

Vilma Stanovnik

Kranj – Tudi letos od 23. do 
30. septembra že četrtič pote-
ka prireditev Evropski teden 
športa. Gre za pobudo Evrop-
ske komisije za spodbujanje 
športa in telesne dejavnosti v 
Evropi. Glavna tema kampa-
nje ostaja #BEACTIVE (Bodi-
te aktivni), njen cilj pa je vse 
ljudi spodbuditi k telesni de-
javnosti – ne le med tednom 
športa, temveč vse leto. 

V Olimpijskem komiteju 
Slovenije – Združenju špor-
tnih zvez tako pozivajo, da 
je čas za akcijo, v sklopu te-
dna športa pa so zbrali več kot 
dvesto prijav različnih dogod-
kov, na katerih pričakujejo vsaj 
devetdeset tisoč udeležencev.

Že drugo leto zapored 
Evropski teden športa pove-
zujejo z nacionalnim progra-
mom o prehrani in telesni de-
javnosti Dober tek, Sloveni-
ja. Novost letošnjega leta pa je 
povezovanje s kulturo v okvi-
ru projekta Umetnost, šport 
in dediščina. S programom 
različnih ustvarjalnih delavnic 

povezujejo kulturo in šport ter 
spodbujajo h kakovostnemu 
preživljanju prostega časa.

Pomembno vlogo pri pro-
jektu igrajo tudi ambasadorji 
projekta. Letos jih je k projek-
tu pristopilo 13. To so olimpi-
onik Miroslav Cerar st., telova-
dec Sašo Bertoncelj, plavalka 
Sara Isaković, alpski smučar 
Rok Perko, paraalpski smučar 
Jernej Slivnik, judoistka Raša 
Sraka Vuković, deskar na sne-
gu Žan Košir, atletinja Brigi-
ta Langerholc, telovadec Mi-
tja Petkovšek, plavalka Anja 
Čarman, košarkar Marko Mi-
lič, parakajakaš Dejan Fabčič 
in kolesar Andrej Hauptman.

V okviru tedna športna bodo 
med drugim izpeljali športne 
igre zaposlenih, projekt Slo-
venija planinari, nacionalni 
strokovni posvet z naslovom 
Z umetnostjo o športu, giba-
nju, naravi in zdravju, Olim-
pijski dan starejših, strokovni 
posvet z naslovom Kaj je zdrav 
šport mladih?, Olimpijski fe-
stival, dobrodelni večerni tek 
Migimigi za dober namen ter 
Romsko mini olimpijado.

Evropski teden športa

Vilma Stanovnik

Hotavlje – Da je jubilejna pri-
reditev nekaj posebnega tako 
za organizatorje kot udele-
žence dvajsetega Vzpona s 
kolesi na Blegoš, je bilo slu-
titi že ob srečanju pred prire-
ditvijo. Letos je namreč kole-
sarke in kolesarje ob prijavi 
čakal zajtrk z domačimi dob-
rotami, kruhom iz krušne 
peči, domačo zaseko in slad-
ko domačo marmelado. 

Vse to je bila gotovo do-
datna motivacija za več kot 
sto tekmovalk in tekmoval-
cev vseh generacij, ki so se 
izpred zadružnega doma na 
Hotavljah zagnano podali 
do koče na Blegošu.

Zmagovalca Tavčar  
in Žakljeva

Tekma je bila tokrat pre-
cej taktična, na koncu pa sta 
se jubilejne zmage veseli-
la Luka Tavčar (Calcit bike 
team), ki je za vzpon potre-
boval 44 minut in 31 sekund, 

ter v ženski konkurenci Ta-
nja Žakelj, ki je na Blegoš 
prikolesarila v 51 minutah in 
45 sekundah.

»Oba absolutna zmagoval-
ca, Tanja Žakelj in Luka Tav-
čar, imata svojevrstno zve-
stobo do Blegoša, predvsem 
do najvišje stopničke zmago-
valnega odra. Luka je že šti-
rikrat stopil nanjo, pri Tanji 
pa je manj dela, če prešteje-
mo, kolikokrat ni bila med 
zmagovalkami. Poglejte ar-
hiv vseh rezultatov na sple-
tni strani www.sdmh.si, je 
vreden ogleda. Imata pa oba 
zmagovalca Blegoša za seboj 
močne konkurente, ki bodo 
v naslednjih letih gotovo pos-
krbeli za gnečo v boju za pre-
stiž,« je v imenu organizator-
jev povedal Niko Stržinar.

Radi številka dvajset

Sicer pa so bili letos orga-
nizatorji veselili res lepega 
vremena, saj so imeli v letih 
priprave tekmovanja že zelo 

raznolike izkušnje. Največ o 
njih bi vedela povedati tudi 
najzvestejša udeleženka tek-
movanja Rada Žakelj iz Ži-
rov, ki so ji organizatorji že 
na startu podelili številko 
dvajset, saj je bila edina, ki 
je sodelovala prav na vseh iz-
vedbah dirke na Blegoš, s ča-
som 1;05:16 pa je dokazala, 
da se lahko kosa tudi s pre-
cej mlajšimi kolesarji in ko-
lesarkami. 

Pukli Bratušu in 
Šimenčevi

Na cilju na Blegošu sta bila 
hitra tudi Dean Bratuš (MBK 
SportR.si), ki je s časom 45 
minut in 5 sekund osvojil dru-
go mesto, in Laura Šimenc 
(KD Umag), ki je bila s ča-
som 57 minut in 53 sekund 
druga v ženski konkurenci. 
Dean in Laura sta se veselila 
tudi zmage v generalni razvr-
stitvi pokala kolesarskih vzpo-
nov po škofjeloškem hribovju 
– Pokala polanskih puklov. 

Zanimiv je podatek organi-
zatorjev, da je pri vzponih na 
vseh pet »puklov« (Stari vrh, 
Pasja ravan, Javorč, Lubnik in 
Blegoš) v tem letu sodelovalo 
več kot tristo kolesarjev in ko-
lesark. 

»Poljanska dolina je očitno 
res vabljiva kolesarska desti-
nacija. Ne samo na omenje-
nih prireditvah, tudi sicer so 
ceste in klanci na naših kon-
cih polni kolesarjev. To pa je 
za razvoj rekreacije in kole-
sarskega turizma samo pozi-
tivno. Moramo pa zato ostali 
udeleženci v prometu ves čas 
imeti v obziru, da nismo sami 
na cesti. Vendar, ker smo tudi 
sami kolesarji, je sobivanje 
na cesti temu primerno laž-
je,« pravi Niko Stržinar, ki je 
bil tako kot drugi udeleženci 
prireditve vesel, da je jubilej-
ni kolesarski vzpon sovpadal 
tudi z novo, energično zased-
bo v koči na Blegošu, ki je ime-
la priložnost kmalu po nasto-
pu dela okusiti, da Blegoš sre-
di septembra ne miruje.

Najštevilnejša ekipa

»V največjem številu so se 
na Blegoš podali kolesarji iz 
sosednje vasi. Kolesarsko 
društvo Belaunce iz Gorenje 
vasi je kot najštevilnejša eki-
pa dokazala, da bomo zanj še 
slišali. Enako velja za najbolj 
glasno in fer navijaško sku-
pino na Blegošu. Fan klub 
Tanje Žakelj zadnja leta re-
dno poskrbi, da Tanja prislu-
ženega pršuta ne more ime-
ti le zase,« je povedal Strži-
nar in dodal, da se organiza-
torji še posebno zahvaljujejo 
Krasu za dolgoletno pomoč 
in zaupanje organizatorju. 

Ob jubileju kolesarski 
praznik na Blegošu
Zanesenjaki Športnega društva Marmor Hotavlje so prejšnjo nedeljo že dvajsetič pripravili Vzpon  
s kolesi na Blegoš, ki je tudi letos štel za veliko nagrado Kras Sežana in občinsko prvenstvo občine 
Gorenja vas - Poljane. Prireditev je letos drugič potekala v spomin na Lojzeta Oblaka in je hkrati 
pomenila tudi zaključno tekmo Pokala polanskih puklov.

Najboljše tekmovalke in tekmovalci so si tudi v jubilejni izvedbi prislužili nagrado Krasa 
Sežana – okusen pršut. / Foto: Arne Istenič (ŠDMH).

S Hotavelj proti Blegošu se je podalo več kot sto kolesarjev in kolesark. / Foto: Arne Istenič (ŠDMH)

Žirovka Rada Žakelj se je 
edina udeležila prav vseh 
dvajsetih vzponov na 
Blegoš. / Foto: Arne Istenič (ŠDMH)
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so prejšnji te-
den z zaslišanjem sodne iz-
vedenke za varstvo pri delu 
in požarno varnost dr. San-
dre Senčič nadaljevali so-
jenje Robertu Zorku, ki ga 
kranjsko tožilstvo obtožuje 
malomarnosti in opustitve 
skrbi za splošno varnost, za-
radi česar naj bi 7. novembra 
2013 prišlo do eksplozije su-
šilne komore za prašno bar-
vanje v družinskem podjetju 
Excenter v Hrastju. Posledi-
ce eksplozije in kasnejšega 
požara so bile hude: 44-le-
tni serviser Adolf Potočnik 
je umrl, poškodovalo se je 
več delavcev (tudi obtoženi), 
nastala pa je tudi premo-
ženjska škoda v višini 219 ti-
soč evrov. 

Za nastanek eksplozije naj 
bi bila kriva razpoka na to-
plotnem izmenjevalniku su-
šilne komore, ki naj bi nasta-
jala dlje časa, od zunaj pa ni 
bila vidna. Odkrili so jo šele 
pri pregledu sušilne komo-
re po nesrečnem dogodku. 

Tudi Senčičeva je po pregle-
du celotne dokumentacije 
ocenila, da je razpoka obsta-
jala že dlje časa: »Vsa izve-
denska mnenja, če jih zdru-
žite, to ugotavljajo. Okvara je 
bila taka, da je peč lahko ne-
kaj časa še vedno normalno 
obratovala, dokler ni prišlo 
do tlačne razlike v izmenje-
valniku toplote.«

Sodna izvedenka je spom-
nila, da je pokojni serviser 
Adolf Potočnik dan pred 

eksplozijo opravil servis na 
oljnem gorilniku peči. Nas-
lednje jutro se je ob zagonu 
peči ugotovilo, da ta ne de-
luje ustrezno, saj se ni do-
volj ogrela. Ta pomanjklji-
vost se je pravilno evidenti-
rala s strani delavca in poro-
čala delodajalcu, napravo pa 
so tedaj tudi izklopili. »Če 
so delavci dobili navodilo di-
rektorja, naj napravo ustavi-
jo in so jo, je bilo to pravil-
no. Pravilna je bila tudi ka-
snejša komunikacija s pro-
izvajalcem, ne vemo pa na-
tančno, kakšna je bila vse-
bina te komunikacije,« je v 
uvodu ugotovila sodna izve-
denka. 

Ali je bil serviser ustre-
zno usposobljen za odpra-
vo napake, Senčičeva ni že-
lela ugibati, je pa poudari-
la, da so v tisti situaciji ob-
stajale okoliščine, ki so se 

zameglile s predhodnim 
servisom na peči. »Servi-
ser je bil usmerjen v svo-
je poznavanje problemati-
ke, ker pa je menil, da z go-
rilnikom ni nič narobe, naj-
verjetneje pa ni prepoznal, 
kaj je pravi problem, to si-
cer le predvidevam, je ko-
municiral s proizvajalcem. 
Tedaj se je zapletlo,« je ugo-
tovila Senčičeva in poudari-
la, da je serviser tedaj zagnal 
ugasnjeno peč, ki je dosega-
la vedno višjo temperatu-
ro. »V navodilih proizvajal-
cev navadno piše, da se pri-
silni prižig naprave, če se ne 
ugotovi napaka, ne sme iz-
vesti. V navodilih za to peč, 
ki so bila zelo splošna in 
ne za profesionalno upora-
bo, pa tega ni napisano. Le 
da je ob neuspešnem zago-
nu treba poiskati proizva-
jalca, da ugotovi vzroke za 

napako,« je poudarila. Ob 
tem je dodala, da ima pro-
izvajalec obravnavane peči 
za dodatno plačilo na razpo-
lago tudi precej bolj podrob-
na navodila. »Glede na indi-
ce bi se moralo vedeti, da ni 
problem v gorilniku, ampak 
v sami napravi. Zato bi mo-
ral oškodovanec upošteva-
ti osnovno varnostno pravi-
lo, da se vsa popravila izvaja 
na neobratujoči in ohlajeni 
peči,« je dejala. 

Senčičeva je med drugim 
še pojasnila, da bi morali v 
Excentru imenovati strokov-
nega delavca za varnost in 
zdravje pri delu, ki svetuje 
in pomaga delodajalcu pri 
izboru nove opreme ali re-
konstrukciji obstoječe, ven-
dar iz sodnega spisa ni razvi-
dno, kako je bilo to v podjetju 
urejeno. Poleg tega je servi-
siranje s strani zunanjega iz-
vajalca opravljanje naročni-
ške storitve, po zakonu pa 
gre v tem primeru za skup-
no delovišče, zato sta za nje-
govo zdravje odgovorna tako 
izvajalec kot naročnik in bi 
moral biti imenovan delavec 
za usklajeno izvajanje ukre-
pov, kar je navadno na stra-
ni naročnika, ni pa nujno, 
je dodala. »Iz listin ni razvi-
dno, kakšna so bila razmer-
ja konkretnega dne,« je deja-
la Senčičeva, ki je tudi ugoto-
vila, da v podjetju niso ime-
li ustrezno narejene ocene 
tveganja varnosti in zdrav-
ja pri delu, poleg tega v do-
kumentaciji ni našla pisnih 
navodil delodajalca za varno 
delo z delovno opremo. 

Peči ne bi smeli zagnati
»V navodilih proizvajalcev navadno piše, da se prisilni prižig naprave, če se ne ugotovi napaka, ne sme 
izvesti,« je na sojenju Robertu Zorku zaradi eksplozije v Excentru poudarila sodna izvedenka. 

Obtoženi Robert Zorko (na sliki z odvetnikom Markom 
Drinovcem) je eksplozijo v družinskem podjetju obžaloval, 
ne čuti pa krivde zanjo. / Foto: arhiv GG

Manca Perdan

Kranj – Na 22 izbranih loka-
cijah po Sloveniji je podje-
tje Hofer pred svoje poslo-
valnice namestilo avtomat-
ske eksterne defibrilatorje 
(AED), ki so stalno javno do-
stopni. V petek so s sodelo-
vanjem podjetja iHELP pri-
kazali postopek oživljanja 
z AED-jem. Enega so pos-
tavili tudi pri njihovi poslo-
valnici na Smledniški ces-
ti v Kranju. »Zavedamo se, 
da uporaba defibrilatorja ob 
hitrem posredovanju lahko 
reši življenje. Ker pa še ved-
no vzbuja strah, pa ni do-
volj, da defibrilator imamo, 
ampak ga moramo znati 
tudi uporabljati. Prav to nas 

je spodbudilo, da kupce, lo-
kalno skupnost in ostalo jav-
nost naučimo te uporabe in 
se skupaj znebimo neprije-
tnega občutka,« je pojasni-
la Maja Weinberger, mene-
džerka odgovornega vode-
nja podjetja in zagotavljanja 
kakovosti izdelkov.

Predsednica Lions kluba 
Kranj Saša Homan je razlo-
žila, da Lionsi že drugo leto 
sodelujejo s Hoferjem v sku-
pnih prizadevanjih za ohra-
njanje zdravja srca in nude-
nja pomoči ob srčnem zasto-
ju. Lani so sodelovali pri po-
stavitvah stalno javno dosto-
pnih defibliratorjev, letos pa 
pri demonstracijah oživlja-
nja z AED-jem. V Kranju 
so za slednje minuli petek 

poskrbeli predstavniki pod-
jetja iHELP. »Najprej preve-
rimo odzivnost osebe, nato 
preverimo, ali diha. Če ne, 
pokličemo na pomoč in ta-
koj začnemo z oživljanjem. 
Prva in zelo pomembna je 
masaža srca in šele ko prip-
ravimo srce v pravo stanje, 
lahko uporabimo defibrila-
tor,« je postopek opisal Peter 
Cakič iz podjetja iHelp in na-
daljeval, da je AED avtomat-
ska naprava, ki nas skozi po-
stopek sama vodi v sloven-
skem jeziku. »Postopek sicer 
ni zahteven, vendar je zna-
nje treba obnavljati. Strah 
pred uporabo se pojavi rav-
no iz neznanja, ko pozabimo 
oz. ne vemo natančno, kaj 
narediti,« je povedal. »Kot 

Kranjčan bi si želel, da bi 
bilo javno dostopnih defibri-
latorjev po trgovskih centrih 
in drugih ustanovah še več. 
Ker je ključno posredovanje 
v prvih štirih minutah, to po-
meni, da moramo biti zelo 
blizu defibrilatorja, da ta pri-
de v poštev. Živim v krajevni 
skupnosti Orehek - Drulovka 
in v celem kraju ni niti enega 
defibrilatorja, tako da smo še 
daleč od tega, da bi bilo ideal-
no,« je še dodal.

Podjetje iHELP ima zabe-
leženo največjo mrežo defi-
brilatorjev v Sloveniji, hkra-
ti pa tudi mrežo prvih pos-
redovalcev, kot so gasilci, 
policisti, varnostniki, voja-
ki, in mrežo laičnega dela 
uporabnikov. Razvili so tudi 

brezplačno aplikacijo za 
mobilne naprave iHELP, ki 
omogoča, da hitreje in bolj 
efektivno pokličemo na po-
moč. Z enim pritiskom na 
gumb se avtomatično alar-
mira prej omenjena mreža 
prvih posredovalcev in lai-
kov v polmeru petsto metrov, 

hkrati pa se sproži tudi klic 
na 112 oziroma na številko za 
klic v sili v državi, kjer se na-
hajamo. Tam nam operater 
svetuje in pomaga naprej. V 
iHELP bazi je sicer trenutno 
prijavljenih 8797 defibrila-
torjev po vsem svetu, od tega 
jih je 1916 v Sloveniji.

Neznanje povzroča strah pred AED
V kranjskem Hoferju so predstavili postopek oživljanja z avtomatskim zunanjim defibrilatorjem (AED), 
saj želijo med lokalno skupnostjo razširiti znanje in zmanjšati strah pred njegovo uporabo.

Predstavniki podjetja iHELP so prikazali postopek oživljanja 
z avtomatskim eksternim defibrilatorjem, ki je pred 
Hoferjevo poslovalnico v Kranju dostopen ves čas.

Gornja Radgona – Minuli konec tedna je v Gornji Radgoni 
potekalo državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža 
Haceta, na katerem so lep uspeh dosegla tudi gorenjska ga-
silska društva. Najbolj veseli so se domov vrnili člani PGD 
Žiri, saj je ekipa članic B zmagala, člani B pa so bili drugi. 
Med najboljše tri se je v kategoriji mladincev zavihtela tudi 
ekipa PGD Mavčiče. Mavčiški gasilci so sicer na letošnjem 
državnem tekmovanju nastopali kar z rekordnimi desetimi 
ekipami; svoje ekipe niso imeli samo v kategorijah članic A 
in starejših gasilk, medtem ko sta pri članih B in članicah B 
tekmovali po dve njihovi ekipi. 

Žirovke zmagale na državnem tekmovanju

Simon Šubic

Kamnik, Bled – V soboto 
zvečer je neznani oborožen 
moški oropal bencinski ser-
vis na Bakovniku v Kamni-
ku, v nedeljo ponoči pa je na 
Bledu neznanec oropal mo-
škega. 

V soboto okoli 21.45 je 
v prodajalno bencinske-
ga servisa v Kamniku vsto-
pil zamaskiran storilec, ki 
je z orožjem v roki, men-
da je imel pištolo, od pro-
dajalk zahteval denar. Ko je 
prejel denar, je peš zbežal s 

kraja zločina. Ropar je sre-
dnje postave, visok med 170 
in 180 centimetri. Obraz je 
imel zakrit z maskirno kapo 
z izrezom za oči in usta, ob-
lečen pa je bil v temen pulo-
ver, sive hlače in rjave špor-
tne copate. 

Na Ljubljanski cesti na 
Bledu pa se je v nedeljo oko-
li 4.30 neznani moški z avto-
mobilom pripeljal do oško-
dovanca, izstopil iz vozila in 
oškodovancu s silo odtujil 
denarnico. Po dejanju je s še 
dvema osebama v avtomobi-
lu kraj zapustil.

Preiskujejo dva ropa

Kokra – Na cesti Preddvor–Jezersko v Kokri sta v soboto oko-
li 11. ure trčila voznik osebnega vozila in motorist. Nesrečo 
je povzročil motorist, sicer tujec, ki je zaradi neprilagojene 
hitrosti med vožnjo proti Preddvoru padel po vozišču, nakar 
je njegovo motorno kolo zdrselo v avtomobil, ki je pripeljal v 
nasprotni smeri. Pri trčenju sta obe vozili zagoreli, požar so 
pogasili kranjski poklicni gasilci. V nesreči ni bil nihče poško-
dovan, nastala pa je večja gmotna škoda. 

V trčenju zagorela motor in avtomobil
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Maša Likosar

T
radicionalni se j em 
v Mengšu je bil v 
znamenju tra-
dicije, kmečkih 
opravil in ljud-

skega izročila. Predsednik 
Kulturnega društva Mihaelov 
sejem Matjaž Repnik pojasni: 
»Sejem v Mengšu, posvečen 
domačemu farnemu zavezni-
ku sv. Mihaelu, je tradicija z 
bogato zgodovino in lepo pri-

hodnostjo.« Nadaljuje: »Šest-
indvajseto leto sejmarjenja 
smo namenili obujanju spo-
minov in seznanitvi mladih 
s starimi kmečkimi običaji. 
Prvič smo prikazali ličkanje, 
pripravo kruha, žganjekuho, 
zapel je cepec, prvič pa smo 
tudi uprizorili 'ohcet' po sta-
ri šegi.«

Slavnostni govornik Miha-
elovega sejma je bil ustanovi-
telj društva, pobudnik Miha-
elovega sejma, prvi župan 
Mengša, legenda Alpskega 
kvinteta in dirigent Menge-
ške godbe veteranov Janez 
Per, ki se je uzrl na začetke 
sejma. 

Tridnevno dogajanje je 
konec tedna ponudilo boga-
to glasbeno, plesno in kultur-
no doživetje. Prvi dan je bil 
namenjen zabavi, nastopil je 
DJ Johny s Petkovo pumpo 
in skupina Pop Design, ki je 
prizorišče zapolnila do zad-
njega kotička. Matjaž Rep-
nik pove, da dogodka s toli-
ko obiskovalci v Mengšu še 
ni bilo. V soboto jim je zago-
dlo vreme. Odpovedati so 
morali dogodke, ki so pote-
kali na prostem, tako ni bilo 

prikazala poklicev policista 
in gasilca, odpovedan je bil 
tudi nastop Pro strongmana 
Matjaža Belška, so pa pod 
šotorom za izjemno vzduš-
je poskrbele domače glasbe-
ne in plesne skupine, folklo-
risti, godbeniki, potekali so 
tudi številni dogodki za otro-
ke, od gledaliških predstav 
do čarovnika Jole Coleja, 
zvečer pa je nastopil ansam-
bel Biseri. Nedeljo so začeli s 
sveto mašo za božje varstvo 
pri prostovoljnem gasilstvu, 
zaključili pa z glasbo za dob-
ro voljo in ples z narodno-za-
bavnim ansamblom, prilju-
bljenimi Veseli Begunjčani.

SEJEMSKO MESTO

Sejem v Mengšu je bil letos v znamenju kmečkih običajev 
in ljudskega izročila. / Foto: Primož Pičulin

Mengeški folkloristi so skupaj s člani turističnega društva 
in društva Mihaelov sejem prvič uprizorili 'ohcet' po stari 
šegi. / Foto: Primož Pičulin

Alenka Brun

F
estival kranjske klo-
base je bil tokrat 
prvič v organiza-
ciji Javnega zavo-
da Sotočje iz Med-

vod v sodelovanju z Gospo-
darsko interesnim združe-
njem (GIZ) proizvajalcev 
kranjske klobase. Kot tak je 
festival namenjen promoci-
ji kranjske klobase, tradicio-
nalnega slovenskega proiz-
voda, ki je na trgu Evropske 
unije (EU) zaščiten z geo-
grafsko označbo in označen 
s simbolom kakovosti EU.

In kljub dežju je v soboto 
ob Zbiljskem jezeru dišalo 
po kranjski klobasi, ki je naš-
la pot na vsakdanji in prazni-
čni jedilnik slovenskega člo-
veka že daleč v preteklosti – 
in tako je ostalo do danes. 

Kakovost kranjske klobase 
in njena polna aroma prepri-
čata tudi najzahtevnejše gur-
mane. Letos so obiskoval-
ci festivala lahko degustira-
li kar dvanajst kranjskih klo-
bas certificiranih proizvajal-
cev – od tega jih je bila polo-
vica z Gorenjskega. V nagra-
dni igri pa so lahko tudi pre-
verili svoje znanje o sloven-
skih zaščitenih proizvodih 
in se pomerili v prepozna-
vnosti simbolov kakovosti 
hrane EU. Na koncu je sre-
čni izžrebanec prejel daril-
no košaro, polno zašpilje-
no dobrih kranjskih klobas. 
Dogajanje pa je popestrilo 
tudi kulinarično ustvarjanje 
lanskoletne zmagovalke slo-
venskega MasterChefa Sare 

Rutar. Tokrat je pripravila 
raviole z nadevom iz kranj-
ske klobase in piščančjo 
rulado, ravno tako z nade-
vom iz kranjske klobase, ter 
za prilogo jabolčni chutney 
in pastinakov pire.

Na festivalu smo sreča-
li tudi generalno sekretarko 
GIZ-a Mesne industrije Slo-
venije Ano Ahčin. Ko smo jo 
povprašali, ali je tudi sama 
ljubiteljica kranjske kloba-
se, je najprej povedala, da res 
škoda, da jim vreme ni šlo na 
roko, saj bi se obiskovalcev 
na festivalu trlo, potem pa z 
navdušenjem nadaljevala: » 
Kranjsko klobaso imam res-
nično rada. Zagotovo jo za 
kosilo pripravim vsaj dva-
krat na mesec – ker je dobra 

in ker jo lahko pripravim z 
zeljem, kislim krompirjem, 
če se mi res mudi, pa le s kaj-
zerico.«

Obiskovalci festivala so 
kranjsko klobaso degustira-
li s kruhom, sicer največkrat 
pa zraven postrežejo gorči-
co ali hren. Kako pa je z nje-
no pripravo, nas je zanima-
lo. Uradna navodila pravijo, 
da jo damo v vrelo vodo in jo 
pustimo vreti osem minut, 
nato pa odstavimo in servi-
ramo. A večinoma imajo lju-
dje – že od nekdaj – izdelan 
svoj recept, kako bo pa nji-
hova »kranjska« res odlič-
na. Tako nam je večina vpra-
šanih zaupala, da kranjsko 
klobaso dajo v mrzlo vodo, 
in ko ta zavre, pustijo, da vre 

še dve minuti – »da ne gre 
vsa dobrota ven« – in potem 
lonec odstavijo. Nekateri 
pa jo na primer po zavretju 
kuhajo na nizkem ognju še 
deset minut. Spet tretji pa so 
se nasmehnili: »Pri kuhan-
ju kranjske klobase ima 
vsak kuhar ali kuharica svo-
je ''fore''.«

Zanimivo pa je bilo, da 
smo tokrat med večino-
ma promotorkami oziroma 
predstavnicami kranjskih 
klobas opazili le dva promo-
torja – in oba sta predstav-
ljala gorenjski »revir«, obi-
skovalci pa so lahko pokusi-
li kranjske klobase večjih in 
manjših certificiranih pro-
izvajalcev praktično z vseh 
koncev Slovenije. 

KRANJSKA KLOBASA – 
ZAŠPILJENO DOBRA
Ob Zbiljskem jezeru so v soboto organizirali Festival kranjske klobase, na katerem so lahko obiskovalci 
kar na dvanajstih stojnicah pokusili kranjsko klobaso. Organizatorji festivala se kljub deževnemu 
vremenu niso pustili zmesti. Dogajanje so pač prestavili pod šotor.

Na letošnjem Festivalu kranjske klobase so lahko obiskovalci pokusili kranjsko klobaso 
dvanajstih certificiranih proizvajalcev.
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Zrla je v obraz pred sabo,
v oči, ki jih ni več poznala.
Jeza jo že davno je minila,
saj čustva se ne bodo več vrnila.

Strah zdaj v mislih zasejan,
sprašuje jo, 
kakšen zdaj bo njen vsak dan.
Bi pozabila na vse, 
za kar se je trudila,
ali bi se prilagodila 
in na svoje želje pozabila?

Odgovora ji ni dalo 
niti vino v kozarcu,
bo kaj drugače,
ko pride dete v marcu?
Ljubezen najčistejšo bo odslej
gojila za svoje bitje milo.
In nekaj v njej je govorilo,
da to bo vse spremenilo.

Alenka

»Bi pozabila na vse, za kar se je trudila, ali bi se prilago-
dila in na svoje želje pozabila?« Res je, otrok je materi na 
prvem mestu. Takrat pozabi na vse in obstaja samo eno. 
Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 

Mati

PESMI MLADIH

Grega Flajnik

T
retji dan je bil 
najlepši, saj smo 
kolesarili po oto-
kih Pašman in 
Ugljan, ki sta bila 

prvotno en otok, a so ju leta 
1883 ločili, ko so skopali pre-
kop z imenom Ždrelac. Ime 
je kar pravo, saj bibavica pov-
zroča močan morski tok, ki 
smo ga lahko opazovali z 
mostu čez prekop. Zjutraj 
smo se najprej podali s traje-
ktom iz Biograda na Moru do 

Tkona na Pašmanu. Nadalje-
vali smo s kolesom po cestah, 
ki so na obeh otokih lepo spe-
ljane, pogosto tudi ob morju. 
Klancev ni veliko, promet pa 
se nekoliko zgosti le, ko na 
otoku pristane trajekt. Oba-
la vasic Bali, Kukljica, Kali 
in Preko nas je kar vabila, da 
ostanemo dlje časa in si pri-
voščimo skok v topo morje, a 
čakala sta nas še dolga pot in 
trajekt. Pristanišče Gaženi-
ca leži na južnem delu Zad-
ra. Po lepi obalni cesti smo se 
podali v središče Zadra, mes-
ta z bogato zgodovino vse 

od časa Rimljanov. Kolonijo 
z imenom Julia Jader naj bi 
osnoval že sam Julij Cezar in 
naj bi služila kot samostojni 
municipij (mesto) odsluže-
nih rimskih vojakov. Ogle-
dali smo si vhod v mesto, sta-
ro mestno jedro in moder-
ni znamenitosti Zadra: mor-
ske orgle, ki proizvajajo zvok 
s pomočjo morskih valov, in 
krog premera 22 metrov z 
imenom Pozdrav soncu. Od 
tam je najlepši razgled na 
sončni zahod. Kolesarski dan 
smo zaključili v bližini mes-
ta na obali in toplem soncu. 

Zadnji dan smo se najprej 
podali v Nin, ki je bil v sre-
dnjem veku središče škofije 
neodvisne hrvaške cerkve-
ne veje. Ogledali smo si naj-
manjšo baziliko na svetu iz 
devetega stoletja, v kateri je 
maševal škof Grgur Ninski. 
Čudovito mestece so pred 
dvema letoma poškodovale 
močne poplave, ki so poru-
šile most, ki vodi do sredi-
šča mesta. Nato smo kole-
sarili še na otok Vir, kamor 
pride ob koncih tedna veli-
ko domačinov. Potepanje 
smo zaključili v borovi senci 

na znameniti peščeni Kralji-
čini plaži. V bližini je zdra-
vilno blato, ki obiskovalcem 
pomaga pri zdravljenju raz-
ličnih revmatskih in drugih 
bolezni. Tudi nekateri naši 

kolesarji so preizkusili zdra-
vilnost blata. Tako smo kon-
čali štiridnevno potepanje 
po okolici Zadra, ki je bilo v 
jesenskem času pravo razva-
janje. (Konec)

S KOLESOM PO OKOLICI ZADRA (3)

Najlepši del kolesarjenja – vožnja s trajektom. Na sliki sta 
Matevž in Slavko pred pristaniščem v naselju Tkon.

V poplavah porušeni most v Ninu / Foto: Jože Cimperman Pogled kolesarjev z mostu prek prekopa Ždrelac / Foto: Jože Cimperman

Mateja Rant

V 
okviru progra-
ma Varno na 
kolesu že sedmo 
leto spodbujajo 
varno in samo-

stojno vključitev najmlaj-
ših udeležencev v promet in 
zagovarjajo uporabo kolesa 
kot trajnostnega prevoznega 
sredstva. Med ambasadorji 
programa so tudi učenci OŠ 
Janeza Mencingerja Bohinj-
ska Bistrica. S kolesarskim 
izletom do Ribčevega Laza 
pretekli ponedeljek so mla-
de osveščali o varni vožnji s 
kolesom.

»Želimo si, da kolo posta-
ne ena izmed možnih alter-
nativ za učence pri prevozih 
na krajših razdaljah, saj ima 

to poleg koristi za zdravje 
ugoden vpliv tudi na okolje,« 
je pojasnila Monika Zupanc, 
mentorica programa Varno 

na kolesu na OŠ Janeza Men-
cingerja Bohinjska Bistri-
ca. Skupina učencev tretje 
triade iz omenjene šole se 
je tako s kolesi odpravila na 
izlet do Ribčevega Laza, kjer 
so se srečali z učenci 4. razre-
da podružnične šole, ki obi-
skujejo krožek Športne abe-
cede in so se do Ribčevega 
Laza po kolesarski stezi pri-
peljali iz Srednje vasi. Tako 
so uradno odprli novo kole-
sarsko sezono v tem šolskem 
letu, ko bodo z rednim kole-
sarjenjem in spremljanjem 
svojih poti na osnovi prevo-
ženih kilometrov tekmovali 
za nagrado programa Varno 
na kolesu.

VARNO KOLESARJENJE
Mladi ambasadorji programa Varno na kolesu iz Osnovne šole Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 
so s kolesarjenjem podprli poslanstvo Evropskega tedna mobilnosti.

Učenci zadnje triade OŠ Janeza Mencingerja Bohinjska 
Bistrica so se s kolesi odpravili na izlet do Ribčevega Laza.  
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Več kot sedemsto otrok iz kranjskih in okoliških vrtcev je v 
začetku septembra sodelovalo na letošnji Mini olimpijadi 
na atletskem stadionu v Kranju. Mini olimpijado Olimpijski 
komite Slovenije pod vodstvom Aleša Šolarja pripravlja že 
deset let. »Gre za eno največjih mini olimpijad, ki tradicio-
nalno poteka prav v Kranju. Otroci skozi igre in druženja na 
dogodku spoznavajo tudi olimpijske simbole in vrhunske 
športnike ter tako pridobivajo nove izkušnje in športne vre-
dnote,« je pojasnila Ines Zabret iz službe za komuniciranje 
kranjske občine. Otroke so s svojim obiskom tudi letos raz-
veselili številni znani športniki. 

Mini olimpijada v Kranju
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Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 43 novorojen-
čkov. V Kranju je na svet prijokalo 9 dečkov in 18 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4030 gramov, najlažjemu 
dečku pa je tehtnica pokazala 2900 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo po 8 dečkov in deklic. Tudi tu sta bila najlažji in 
najtežji dečka – prvemu je tehtnica pokazala 2480, druge-
mu pa 4250 gramov.

Novorojenčki

Kolumbov novi svet
Marca leta 1493 se je Kri-

štof Kolumb vrnil s prve-
ga uspešnega potovanja in 
z ladjo Nina pristal v Bar-
celoni. Na dvor se je odpra-
vil v slavnostnem sprevodu, 
obdan z oboroženimi mor-
narji ter Indijanci s perjani-
cami na glavah, zlatimi okra-
ski na rokah in nogah, suli-
cami v rokah in papigami na 
ramenih. Kralj ga je sprejel 
kot podkralja indijanskih 
dežel in ni dovolil, da bi ga 
pozdravil kleče. Po poroči-
lu o uspehu so mu prizna-
li vse naslove in mu oblju-
bili novo, večje ladjevje za 
nadaljnje raziskovalne poti.

Tako je že 25. septembra 
1493 pod Kolumbovim vods-
tvom odplulo 17 ladij s 1500 
možmi čez Atlantski oce-
an. Naleteli so na otočje Mali 
Antili, 22. novembra pa so bili 
že pred Hispaniolo in nasel-
bino, ki so jo tam ustanovili 
pred letom. Vas je bila praz-
na, hiše porušene, preživelih 

ni bilo. V pohlepu po zlatu so 
postali priseljenci nasilni in 
domačini so pobili vse do zad-
njega. To je pomenilo konec 
prijateljstva med domačini in 
tujci. Nova naselbina, ki so jo 
postavili Kolumbovi možje, 
je bila trdnjava.

Pri nadaljnjem raziskova-
nju otočja so odkrili še Jamaj-
ko. Bili so prepričani, da so 
ob indijski obali. Kolumb 
je trdno verjel v novo odkri-
to pot do Indije. Vsa posad-
ka je morala njegovo prep-
ričanje potrditi s prisego. A 
ker niso našli zlata, je začelo 
med mornarji vreti. Odpra-
va se je morala vrniti.

Tudi doma mu niso odpus-
tili, da se je vrnil praznih rok. 
Proti njemu se je začela gon-
ja in moral se je zagovarjati 
pred kraljem. Njegova zvezda 
je zašla in le s težavo je zbral 
denar za tretje potovanje leta 
1498. Odplul je s šestimi lad-
jami in južneje od Malih Anti-
lov odkril otok Trinidad. Toda 

še vedno ni spoznal, da je 
pred veliko novo celino, čep-
rav so že stoletja pred njim 
vedeli, da je svet okrogel.

* Ali veste, kaj pome-
ni izraz Kolumbovo jajce? 
Besedna zveza pomeni ide-
jo, ki je povsem jasna in oči-
tna, potem ko poznaš njeno 
skrivnost. 

Motili bi se, če bi pomi-
slili, da gre za Kolumbovo 
odkritje Amerike. V resnici 
gre za dogodek, ki naj bi se 
zgodil kasneje. Kolumba naj 
bi namreč izzivali, da bi slej 
ko prej kdo drug odkril Ame-
riko, če je ne bi on. Zato je 
izzval prisotne, naj postavijo 
kurje jajce tako, da bo stalo 
na ožjem delu. Nikomur ni 
uspelo, Kolumb pa je kuha-
no jajce potolkel ob mizo in 
ga na spodnjem delu nekoli-
ko sploščil, da je stalo pokon-
ci in dodal, da je razlika med 
njim in prisotnimi v tem, da 
bi oni to sicer znali storiti, 
dejansko pa je to storil le on.

Pregovori in reki
  Ruski pregovor: Gorje pesnikom, če je car pesnik.
   Turški pregovor: Ne meči kamna, dokler nisi izbral 

cilja.
  Angleški pregovor: Levja koža ni nikoli poceni.
  Francoski pregovor: Cena se pozabi, kakovost ostane.

Smeh ni greh
   Policist rešuje križanko in vpraša kolega: »Ženski 

organ?«
 »Vodoravno ali navpično?« 
 »Vodoravno.« 
 »Potem so pa usta.«
   V gostilno pride od pijače pošteno izmučen moški 

in naroči kavo.
  Natakarica: »Ne verjamem, da vam bo kava  

pomagala. Nadaljevati bi morali tam, kjer ste včeraj 
končali.«

 Gost: »Prav. Imate pol ure časa zame?«
   Dekle vpraša natakarja: »Kdo je tisti prikupni 

moški pri sosednji mizi?«
  Natakar: »Imena ne poznam, vem pa, da se ukvarja 

z branjem misli.«
 Dekle: »Zato torej ves čas zardeva, ko me gleda.«

Peter Colnar

Samo Lesjak

V 
desetih letih so 
v Klubu Jedro 
izvedli nešteto 
dogodkov z naj-
različnejšimi 

vsebinami, ki jih je obiska-
lo mnogo ljudi iz domače 
pa tudi ostalih regij. Oble-
tnico so zato počastili s pri-
jetnim druženjem, obuja-
njem spominov na mno-
ge koncerte ter dogodke, ki 
jih je gostil klub, ter zaba-
vo ob koncertu, za katere-
ga sta poskrbela člana glas-
benega dua Artcoustic Kri-
stjan Škofljanec in Denis 

Jambrošić, med drugimi 
znana po nastopu tudi v 
oddaji Zvezda Slovenije.

Vsako leto bolje oprem-
ljen in funkcionalno dovršen 
Klub Jedro ostaja zvest svoje-
mu poslanstvu: namenjen je 
izvajanju kulturnega in mla-
dinskega programa, mla-
dinskih projektov, družen-
ju in kakovostnemu preživ-
ljanju prostega časa mladih. 
Program Jedra ponuja dne-
vni center za mlade in mla-
dostnike Bivak ter organizira 
ustvarjalne delavnice, šolske 
plese, potopisna predavan-
ja, različne jezikovne teča-
je ter filmske projekcije. Ob 
koncih tedna so na sporedu 

koncerti, plesne predstave, 
različni sejmi, odprtja liko-
vnih ali fotografskih razstav 
in ostale javne prireditve.

Kot je dejal programski 
vodja Rok Tomšič, Klub Jed-
ro ob vseh naštetih dejavno-
stih, ki jih vseskozi ponuja 
obiskovalcem, ostaja tudi 
prostor, ki nudi možnost 
za pridobivanje kompetenc 
mladih, ki jim pomagajo 
pri kasnejših zaposlitvah – 
v Jedru se že deset let redno 
izvajajo mladinski, kulturni 
in izobraževalni programi, 
mladinski center pa je red-
no uspešen na razpisih, kot 

so LAS, EVS, Urad za mladi-
no itd. Hkrati z deseto oblet-
nico Kluba Jedro so prazno-
vali tudi dvajset let od usta-
novitve MKC Medvode, ki 
je bil ustanovljen leta 1998 
in predstavlja temelj mla-
dinskega dogajanja v Med-
vodah.

Klub Jedro pa bo s pes-
trim programom nadalje-
val tudi v prihodnje: že ta 
petek, 28, septembra, bo v 
Jedru potekal tradicionalni 
festival Metal med vodami, 
ki bo gostil udarne zasedbe 
Cowboys From Hell, Erup-
tion in SkyEye.

DESETKA V JEDRU
V petek so v medvoškem mladinskem Klubu Jedro s koncertom in sproščenim druženjem zabeležili 
desetletnico svojega delovanja. V Jedru ostajajo aktivni še naprej, že ta konec tedna prihaja tradicionalni 
festival Metal med vodami.

Koncert ob desetletnici Jedra: Duo Artcoustic / Foto: arhiv Kluba Jedro

Na festivalu Metal med vodami bo nastopila tudi zasedba 
Eruption. / Foto: arhiv GG (Zoran Kozina)

Šenčur – V soboto, 29. septembra, bo ob 20. uri v Domu 
krajanov v Šenčurju koncert znanega glasbenika Marka 
Vozlja s spremljevalno skupino Mojstri. Marko Vozelj je 
bil dolgoletni član skupine Čuki, pred desetimi leti pa se je 
podal na samostojno pot in kmalu izdal album Moj svet. Na 
Slovenski popevki je trikrat postal zmagovalec občinstva. 
Je prejemnik viktorja za najboljšega glasbenega izvajalca. 
Od leta 2014 nastopa skupaj z zasedbo Mojs3 (Matjaž Vla-
šič, Boštjan Grabnar, Maj Vlašič, Marko Lednik).

Marko Vozelj in Mojstri v Šenčurju

Marko Vozelj in Mojstri prihajajo v Šenčur. 
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Kranj – Vrata nove sezone je odprl tudi Trainstation Squat, 
kjer bo ves teden glasbeno obarvan, tudi z mednarodno 
udeležbo. V torek, 25. septembra, bo ob 20. uri koncert 
italijanske black metalske zasedbe Discomfort; sredin 
večer bo v znamenju balkanskega jama s poudarkom na 
bolgarskih ritmih Črnega morja; v četrtek, 27. septembra, 
bo ob 20. uri oder Traina zasedla italijanska death metal 
skupina Hour of Penance; noč iz petka na soboto pa bo 
namenjena ljubiteljem elektronskih ritmov (DJ-ji Veztax, 
Necropsi, Zwook ...).

Pestro dogajanje na Trainu
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V Kranju sta se 10. septembra 2018 poročila Denis Moč-
nik in Valentina Jerič, na Bledu 12. septembra 2018 Luka 
Brudar ter Joanne Marie O'Donnell in 13. septembra 2018 
Peter Michael Collins in Katja Meglič Collins. Dne 15. sep-
tembra 2018 so se poročili: v Kranju Jure Kozelj in Vesna 
Jazbec, Boštjan Brezar in Kaja Stritih ter Tomaž Jurlin in 
Simona Milaković; v Preddvoru: Tomaž Polajnar in Maja 
Logar ter Miha Pipp in Barbara Jerebič; v Škofji Loki Tomaž 
Podobnik in Mojca Mrak; na Visokem pri Poljanah pa: Jaka 
Demšar in Neža Gaberšček, Matej Frlan in Martina Dole-
nec ter Luka Šinkovec in Sandra Šajnovič.

Mladoporočenci

Alenka Brun

L
judmila Petrnel je 
v Domu upokojen-
cev Kranj že od leta 
2014, prav 21. sep-
tembra pa so ji v 

domu pripravili tudi manj-
še praznovanje. Milka sicer 
malce slabše sliši, je pa še 
zelo bistra, zvedava gospa. 
Kljub temu da svojih otrok 
nima, so ji ob vstopu v novo 
ero čestitali njeni drugi naj-
bližji, med katerimi je kar 
nekaj takih, ki jo obiskujejo 
dnevno. Pihala je tudi sveč-
ke na torti, vpisala se je v Zla-
to knjigo stoletnikov Doma 
upokojencev Kranj, obiskali 
so jo z Mestne občine Kranj, 
ob stoletnici pa ji je občina 
podelila tudi častno listino.

Ljudmila Petrnel, rojena 
Ahačič, je doma iz Zabuko-
vja pri Kranju. Po osnovni 
šoli, ki jo je obiskovala v Stra-
žišču, se je izučila za šiviljo.

Ljubezen jo je pripeljala v 
Stražišče. Njen prvi soprog 
je bil fotograf Andrej Rovan. 
Ljubezen do dela z ljudmi in 
fotografije ju je združila tudi 
v delu. A skupna pot je bila 

žal kratka, saj jo je prekini-
la Andrejeva smrt. Neda-
leč od doma pa je Milka kas-
neje spoznala svojega nove-
ga moža, Franceta Petrne-
la. Kot smo že omenili, Mil-
ka svojih otrok ni imela, ven-
dar je bila dobra mama vsem 
otrokom iz drugih zako-
nov. Vedno so jo klicali kar 
mama. 

Delo fotografinje je kasneje 
opustila in se zaposlila v tovar-
ni Planika v Kranju kot šivilja, 
kjer se je tudi upokojila.

Milka rada pripovedu-
je zgodbe iz svojega življen-
ja. Izredno rada je vozila svo-
jo oranžno »bolho«; hodila 
v hribe – na Triglavu je bila 
recimo trikrat, doma je vrt-
narila, spominja se svojih 

odličnih marmelad ... Skr-
bela je tudi za veliko golo-
bov pismonoš pasme floren-
tinec.

Kmalu po devetdesetem 
letu starosti se je Milka odlo-
čila, da gre v dom: hiša je pos-
tala prevelika in tudi zdravje 
ni bilo ravno na njeni strani. 
Nekaj let je preživela v Domu 
starejših občanov v Preddvo-
ru, zdravje se je izboljšalo in 
vrnila se je domov. Še vedno 
je opravljala vsa gospodinj-
ska dela in ob pomoči bliž-
njih normalno živela. Leta pa 
so minevala, starost je vendar-
le pustila posledice tudi pri 
Milki: tokrat se je nastanila 
v Domu upokojencev Kranj, 
kjer je prejšnji teden prazno-
vala že svoj stoti rojstni dan.

MILKINA STOTICA
V petek, 21. septembra, je svoj stoti rojstni dan praznovala Ljudmila Petrnel. Večina jo kliče kar Milka.

Ljudmila Petrnel je 21. septembra praznovala stoti rojstni dan.

Ob Milkinem osebnem prazniku se je v Domu upokojencev Kranj zbrala pisana in vesela 
družba vseh, ki so slavljenki zaželeli vse najboljše. 

Župan Občine Naklo Marko Mravlja ter predsednik in 
tajnica Društva upokojencev Naklo Jože Kajin in Slavka 
Jelenc so povabili občane, ki so v minulih mesecih 
praznovali osemdeset, devetdeset in več let, na 
tradicionalno srečanje ob kosilu v gostilno Marinšek v 
Naklem. Sredinega srečanja so se udeležili Ana Verdir, 
Marjeta Pintar, Marija Prosen, Ana Perne, Andrej Košič, 
Franc Svetelj, Marija Bajželj, Micka Golba, Lovro Markič 
in Jožef Špilak. Druženje je z igranjem na harmoniko 
popestril mladi Andraž Aljančič. S. K. / Foto: Primož Pičulin

Tradicionalno druženje z jubilanti

»Moje misli«
Pozdravljeni, Tanja. V iska-
nju odgovorov sem se odloči-
la, da se obrnem tudi za vas. 
Zanima me, ali se bom kdaj 
izvlekla iz denarnih težav. Ali 
lahko pričakujem kakšne pri-
jetne spremembe tudi na lju-
bezenskem področju?
Kratka romanca, bi lahko 
rekli, pa se je spogledova-
nje hitro razvilo – in se ob 
takem nadaljevanju tudi bo 
– v resno ljubezensko zve-
zo. Saj se boste navadili, vse 
potrebuje svoj čas, tudi pri-
jetnejše stvari. Do sedaj ste 
bili za večino stvari sami, živ-
ljenje se vam je spremenilo. 
Naklonjenost je z obeh stra-
ni enako močna, vežejo vaju 
skupni interesi. V začaranem 
krogu nenehnih finančnih 
težav se niste znašli po nak-
ljučju, saj ste skrbno načrto-

vali vsak naslednji korak. Ne 
očitajte si, da ste se znašli v 
takšni situaciji, saj niste ime-
li velikega vpliva nanjo. Niste 
zaletavi in svojih potreb niste 
nikoli dajali na prvo mesto. 
Dolgovi so se stopnjevali in 
žalostno stanje na računu 
vam je grenilo vsakdan. Pri-
šlo je do točke, ko ste morali 
pošteno paziti, koliko si lah-
ko privoščite. Velik del odgo-
vornosti za takšen razplet 
nosi dejstvo, da ste sredstva, 
ki ste jih pridobili z odreka-
njem, bili pripravljeni nuditi 
svojim domačim v težavah. 
Slika bo postajala jasnejša in 
ljudje, ki so bili na neki način 
odvisni od vaše pomoči, 
si bodo opomogli po dru-
gi poti. Lahko boste prav vi 
tisti, ki jim boste pomagali 
na pravo pot. Spremembe 
sprva ne bodo opazne, a lah-

ko ste mirni, tega temnega 
obdobja v vašem življenju 
bo konec. Poigravate se tudi 
z mislijo o zaposlitvi v tuji-
ni. Če ne boste poskusili, ne 
boste nikoli vedeli, kako bi 
bilo. Poleg dobrosrčnosti in 
prilagodljivosti je v vas tudi 
nekaj tistega poguma, ki je 
potreben v življenju vsakega 
človeka. Pokažite ga svetu. 
Rada bi vam še rekla, da ste 
veliko prevečkrat žalostni 
in to res ni dobro. Najprej 
morate zaupati sebi, nato se 
boste lahko tudi odprli dru-
gim, ki si želijo vaše bližine. 
Vse bo še dobro. Želim vam 
veliko lepega.

»Krila 72«
Pišem vam prvič. Zanima me 
za zdravje in službo. Hvala.
Pri zdravju je prišlo do 
zapletov, ki so vam pokvarili 

dopust. Prav bi bilo, da mu 
namenite nekaj več pozorno-
sti, saj lahko pusti dolgoroč-
no posledice. Potreben bo 
temeljit pregled, preden si 
boste lahko pošteno odda-
hnili. Poslušajte svoje telo 
in raje opravite kakšen pre-
gled več. Služba vas izčrpava 
in prej napisano je močno 
povezano ravno s stresnim 
delom, ki ga opravljate. Vaše 
misli preprosto niso več tako 
zbrane kot nekdaj. Poskusi-
te se pozanimati o menjavi 
delovnega mesta, saj bi s 
tem močno razbremenili 
svoje zdravje. Vprašanje, ki 
si ga morate postaviti, poz-
nate, le odgovor še ni čisto 
jasen. Glede osebnega živ-
ljenja naj vam povem, da se 
vam bo prav kmalu izpolnila 
neka skrita želja in zelo boste 
veseli. Imejte se radi! Srečno.

Skoraj vedno pri svojem 
vedeževanju uporabim sis-
tem sedmih kupčkov. Pri tej 
tehniki spraševalec postavlja 
vprašanja. Na primer: Zani-
ma me ljubezen in si izbe-
rem kupček pod številko 
tri. Ali: Zanima me zdravje 
in bi izbrala kupček številka 
sedem. In tako naprej, dokler 
se ne izkoristijo vsi kupčki. 
Za eno vprašanje lahko izbe-
remo tudi dva kupčka, če se 
v enem vidi premalo ali pa je 
malo kart, včasih tudi samo 
ena. Vse je odvisno od tega, 
kako smo jih takoj na začetku 
razporedili. Zanimiva je tudi 
tehnika, da naredimo sedem 
kupčkov. Seveda jih polaga-
mo od leve proti desni strani, 
nato pa vseh sedem obrne-
mo in si naenkrat razlagamo 
po sedem kart, vse dokler jih 
ne zmanjka. Ker jih ni v vsa-
kem kupu enako, jih na koncu 
poljubno sestavimo. Že sem 
pisala o tem, na kakšen način 
najlažje pogledamo, ali se 
nam bo želja izpolnila. Ose-
ba, ki ima željo, meša karte in 
pri tem misli na svojo željo. 
Ko se umiri, neha mešati kar-
te, nato od vrha šteje do pet-

najste karte. Če se do te karte 
pojavi karta Upanje, se želja 
uresniči. Lahko se poišče, na 
katerem mestu je karta, če jo 
do petnajste ni, se pogleda, 
kateri karti sta za njo in pred 
njo – in tako lahko vidimo, 
katera ovira obstaja, da se 
želja ne uresniči. Na primer 
karte Vdova, Upanje in Sreča 
pomenijo, da se želja sicer 
nekoč bo uresničila, ampak 
bo treba še malo počakati. 
Karte Žalost, Upanje in Smrt 
pomenijo, da se mora, pre-
den se uresniči ta želja, še 
nekaj zgoditi.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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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 š
lji te do srede, 10. 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.

 
V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

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

www.gorenjskiglas.si

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

180 strani
ISBN 978-961-6893-86-2

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 

ŽIVLJENJE 

DREVES
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 

9 789616 893862

ISBN 978-961-6893-86-2          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

15EUR
90

                        + poštnina

19   90
EUR

Cena knjige je 

Strastni ljubitelj narave 
Peter Wohlleben na 
podlagi najnovejših 
znanstvenih spoznanj, ki 
jih podkrepi z opažanji 
in izkušnjami z živalmi 
iz prve roke, osvetli 
neznani svet: zapletene 
vedenjske vzorce živali 
v gozdu in na domačem 
dvorišču, njihovo 
čustveno življenje in 
zavest. In tako bralcu 
postane jasno, da so 
nam živali veliko bliže, 
kot smo bili prepričani.
Čudovita, poučna in 
osupljiva knjiga!

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

196 strani
ISBN 978-961-6893-91-6

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI

Ljubezen, žalost, sočutje – razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten kot gozdna miš, ža-

losten kot košuta – so živali res zmožne takšnih čustev? Ni takšno 

raznoliko čustveno življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi najnovejših 

znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z opažanji in izkušnjami 

z živalmi iz prve roke, osvetli neznani svet: zapletene vedenjske 

vzorce živali v gozdu in na domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno, da so nam živali 

veliko bliže, kot smo bili prepričani.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem gozdu ne spremlja le dnev-

nega utripa dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki se zadr-

žujejo v temni goščavi in mogočnih drevesnih krošnjah. Pri tem 

opazi marsikaj zanimivega: čustveni svet kuncev in gozdnih miši, 

jelenov in divjih svinj, drozgov in sinic je veliko bogatejši, kot 

smo bili mislili. Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo socialno 

življenje, v katerem je čas tudi za ljubezen in žalost, in pogumno 

se uprejo grozeči nevarnosti, namesto da bi nagonsko zbežali. Del 

živalskega vsakdanjika je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se z 

vidnim navdušenjem spuščajo po strehi kot po sankališču!

»Knjiga, ki lahko vedno preseneti!« - Deutschlandradio Kultur,  

Johannes Kaiser

»Ne kič, ampak rezultat resnih raziskav in dolgoročnega opazovanja.« - 

Die Zeit, Jens Jessen

»Knjige PetraWohllebna razširijo naše dojemanje sveta.« -  

The Tagesspiegel, Denis Schec

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 
ŽIVLJENJE 
ŽIVALI
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. Pri založbi Narava je izšla tudi 

njegova knjiga Skrivno življenje dreves.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem 

gozdu ne spremlja le dnevnega utripa 

dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki 

se zadržujejo v temni goščavi in mogočnih 

drevesnih krošnjah. Pri tem opazi marsikaj 

zanimivega: čustveni svet kuncev in goz-

dnih miši, jelenov in divjih svinj, drozgov in 

sinic je veliko bogatejši, kot smo bili mislili. 

Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo 

socialno življenje, v katerem je čas tudi za 

ljubezen in žalost, in pogumno se uprejo 

grozeči nevarnosti, namesto da bi na-

gonsko zbežali. Del živalskega vsakdanjika 

je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se 

z vidnim navdušenjem spuščajo po strehi 

kot po sankališču!

Tudi pri domačih živalih in hišnih ljub-

ljenčkih Peter Wohlleben opaža izrazito 

čustveno zavedanje: v knjigi je predstavil 

svojo kobilo Bridgi, ki se osramočeno 

obrne proč, če se neprimerno vede, in 

opisuje, kako njegov premeteni petelin 

Fridolin prelisiči svoj kokošji harem, da 

pride do akcije.

Peter Wohlleben črpa iz svojih dolgoletnih 

izkušenj kot gozdar, pri čemer se opira na 

najnovejša znanstvena spoznanja – to je 

osupljiva in izčrpna knjiga, zaradi katere 

bomo na živali v gozdu in na livadah, v hiši 

in na dvorišču začeli gledati z drugačnimi 

očmi.  

Ljubezen, žalost, sočutje – 

razkrivanje osupljivega 

skritega sveta čustev

DRUGAČEN POGLED V 

ČUSTVENO ŽIVLJENJE 

ŽIVALI

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten 

kot gozdna miš, žalosten kot košuta – so živali res 

zmožne takšnih čustev? Ni takšno raznoliko čustveno 

življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi 

najnovejših znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z 

opažanji in izkušnjami z živalmi iz prve roke, osvetli 

neznani svet: zapletene vedenjske vzorce živali v 

gozdu in na  domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno,  

da so nam živali veliko bliže, kot smo bili prepričani. 

Čudovita, poučna in osupljiva knjiga!  

9 789616 893916

ISBN 978-961-6893-91-6          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstve-

nik. Študiral je gozdarstvo in je bil 

več kot dvajset let uradnik na dežel-

nem gozdnem gospodarstvu. Ker je 

želel uresničiti svoje ekološke sanje, 

je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na ob-

močju gorovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev pra-

gozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja 

predavanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem narave.  

Pri založbi Narava je izšla tudi njegova knjiga Skrivno 

življenje dreves.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED 

V ČUSTVENO 

ŽIVLJENJE ŽIVALI

Čudovita, poučna  

in osupljiva knjiga!

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

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

www.gorenjskiglas.si

194 strani; 200 x 125 mm; mehka vezava

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

www.gorenjskiglas.si

Narava skriva številna 
presenečenja: 
listavci vplivajo na 
vrtenje Zemlje, žerjavi 
sabotirajo špansko 
proizvodnjo šunke 
in iglavci lahko ust-
varijo dež. Z avtorjem 
uspešnic o naravi Pet-
rom Wohllebnom se 
potopimo v osupljivi 
svet, poln čudovitih 
prepletov med 
rastlinami in živalmi: 
kako vplivajo drug 
na drugega? In 
kaj se zgodi, ko 
v tem natančno 
uravnoteženem 
svetu kolesje 
preskoči zobec?

                        + poštnina
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180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava
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Kristen Bell  (38) je priznala, da enkrat 
tedensko kadi marihuano, ki je v Kalifor-
niji legalna, medtem ko se njen mož Dax 
Shepard (43) že štirinajst let izogiba dro-
gam in alkoholu. Oboževalci so igralki 
očitali, da bi morala ob nekdanjem odvi-

sniku tudi sama biti trezna. “Ali ste resni? To je tako, kot 
vpričo diabetika ne bi jedli čokolade,” je soprogo branil 
Shepard, ki pravi, da bi po njegovem mnenju vsak moral 
pred smrtjo poskusiti ekstazi in nore gobice.

Kristen brez občutka krivde kadi marihuano

Policisti so v Teksasu aretirali Erica Swar-
bricka,  zalezovalca pevke Taylor Swift 
(28). Po dveh letih groženj v več kot štiri-
desetih pismih ji je nazadnje celo grozil, 
da jo bo posilil in ubil. V primeru, da ga 
na sodišču spoznajo za krivega, se mu 

obeta do pet let zapora in dvesto petdeset tisoč dolarjev 
denarne kazni. To je že tretjič, da se pevka sooča z zale-
zovalcem. Aprila je neznanec z nožem vdrl v njen dom v 
Los Angelesu.

Aretirali zalezovalca Taylor Swift

Justin Theroux (47) je prvič spregovoril 
o ločitvi od Jennifer Aniston (49). Kot 
pravi, ni bilo nobene drame, kot so jo 
omenjali mediji, temveč nežna ločitev 
brez sovraštva. “Najina ločitev je bila 
prijateljska, dolgočasna in neboleča. Žal 

nama je edino najinega prijateljstva, ki ni več enako,” je 
povedal Theroux. Igralca sta bila skupaj skoraj osem let, 
poročena pa malo manj kot tri leta.

Justin Theroux spregovoril o nežni ločitvi

Pevka in igralka Noah Cyrus (18), mlajša 
sestra bolj znane igralke Miley Cyrus, pro-
daja svoje solze. Steklenička, v kateri je 
dvanajst njenih solz, stane dvanajst tisoč 
dolarjev in bo na prodaj le oseminštiri-
deset ur. Razlog te nenavadne poteze ni 

znan. Mediji namigujejo, da gre za promocijo njene nove 
pesmi Good Cry, ki naj bi nastala po burnem razhodu od 
Lila Xana.

Solze, vredne 12.000 dolarjev

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V
ečerni del praz-
novanja Koroni-
ne nove preob-
leke se je začel z 
rezanjem rdeče-

ga traku pred vstopom v à la 
carte restavracijo Montana 
in samopostrežno restavra-
cijo Garden, za kar sta poskr-
bela predsednik uprave dru-
žbe Hit Janez Mlakar in dire-
ktor Korone Tomaž Repinc. 
Na pomoč jima je prisko-
čil tudi novi obraz, nosilka 
podobe prenovljene Koro-
ne, simpatična svetlolaska 

Anja Višnjevac. Ob restav-
raciji pa je svoj prostor dobi-
la tudi nova kavarna s pano-
ramsko zunanjo teraso ter 
prijetnim družabnim pros-
torom s kaminom.

Nekdo med povabljenimi 
je glasno razmišljal: »Pred-
stavljajte si razgled skozi 
velika okna restavracije pozi-
mi, ko bo povsod, kamor bo 
segal pogled, belo … To bo 
restavracija z daleč najlep-
šim razgledom v Kranjski 
Gori.« Bo nemara res drža-
lo, smo pomislili.

Za večerjo in zadovolj-
ne nasmehe sta bila tokrat 
zadolžena vodja kuhinje 

Janja Bučić in kuhar, Pri-
morec v gorenjski kuhinji, 
Damjan Komac. Svoje delo 
sta opravila odlično.

Kdor je želel, si je lah-
ko ogledal še manjši center 
dobrega počutja, ki je v naj-
višjem nadstropju, glede na 
ponudbo bi lahko rekli že 
kar letovišča Korona, saj lah-
ko pri njih tudi prespite. 

Za plesni utrinek ob dru-
ženju ob večerji so poskr-
beli člani madžarske plesne 
skupine Ritmi Divini, višek 
večera pa je zagotovo pred-
stavljalo dogajanje v dvorani 
Teater, katere podobo so rav-
no tako osvežili. Žal se častni 

gost Niki Lauda kot ambasa-
dor igralnih aparatov Novo-
matic slavnostnega odprtja 
ob prenovi zaradi zdravja ni 
mogel udeležiti, je pa prišel 
Hannes Reichmann. Direk-
torju Repincu je predal zna-
čilno rdečo kapo s ščitkom, 
za katero bodo v Koroni naš-
li poseben razstavni pros-
tor. Predal pa je še simboli-
čni ček srečnežema oziro-
ma potovanje za dve osebi v 
Berlin.

Sladkosnedi pa so si lahko 
privoščili kos rojstnodnev-
ne torte, s katero so zaključi-
li petkov večerni slavnostni 
del praznovanja ob prenovi. 

KRALJICA ZABAVE
Hitov igralniško-zabaviščni center Korona v Kranjski Gori je v petek zvečer pripravil praznovanje ob 
prenovi. Spoznali smo nosilko podobe prenovljene Korone Anjo Višnjevac, kot častni gost pa naj bi  
se oglasil Niki Lauda, a mu jo je žal zagodlo zdravje.

Ekipa hotela Špik iz Gozda - Martuljka: direktor Predrag 
Canjko, vodja velnesa Simona Rozman, vodja recepcije Jože 
Petrič ter Anita Grilc in Matjaž Triplat, prodajni sektor

Direktor družbe Hit Alpinea Milan Sajovic, Eva Štravs 
Podlogar z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter Dominik S. Černjak, novi investitor v Jasni.

Tevž Korent, član uprave Hita, Anja Višnjevac, direktorica 
občinske uprave v Kranjski Gori Vesna Okršlar in 
kranjskogorski župan Janez Hrovat

Direktor Korone Tomaž Repinc je skupaj z novim obrazom 
prenovljene Korone Ljubljančanko Anjo Višnjevac prevzel 
značilno rdečo kapo s ščitkom.

Madžarski plesalci, ki so s svojim nastopom popestrili 
večer in večerjo.

Za kulinariko sta skrbela vodja kuhinje Janja Bučić in kuhar 
Damjan Komac.

Za tiste, ki so si zaželeli nekaj sladkega, sta bili na na 
Festivalu kranjske klobase v Zbiljah prisotni tudi Lara 
Hojnik in Zala Kozjek s slaščicami iz Gostilne Legastja 
iz Trnovca, kjer so sicer znani po hrani s »šporgeta«, 
uporabi svežih in lokalnih sestavin. Tudi sladoled, pravi 
Zala, delajo doma. / 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

Na paradižniku pečeni mesni polpeti
Ob besedi mesne kroglice 

se marsikomu posvetijo oči. 
In njim podobna jed so mes-
ni polpeti, ki jih lahko prip-
ravimo na nekoliko druga-
čen način. Namesto da jih 
spečemo v ponvi (ali celo 
ocvremo), jih pripravimo v 
kombinaciji s paradižnikom 
in na koncu za piko na i do-
damo še rezino sira ali žlico 
kisle smetane. 

Za pripravo v paradižni-
ku pečenih mesnih polpe-
tov potrebujemo: za polpe-
te: 0,5 kg mletega mesa, 200 
g starejšega kruha, 1 dl mle-
ka, 1 jajce, 1 čebulo, 3 stro-
ke česna, 1 šopek peteršilja, 
1 žlico olja, sol in poper; za 

paradižnikovo omako: 0,5 
kg paradižnikov, 1 žličko 
rožmarina, 3 žlice olivnega 
olja, ščepec soli; dodatno: sir 
ali kislo smetano.

Najprej pripravimo polpe-
te: Kruh narežemo na manj-
še kocke ter ga zalijemo z 
mlekom. Čebulo in česen 
na drobno sesekljamo ter ju 
prepražimo na žlici olja. V 
skledi zmešamo mleto meso, 
ščepec soli in popra, nase-
kljan peteršilj, jajce, prepra-
ženo čebulo in česen ter na-
močen kruh. Vse skupaj dob-
ro pregnetemo in iz dobljene 
mase oblikujemo polpete. 

Za pripravo paradižni-
kove omake narežemo 

paradižnik na kocke ter jih 
razporedimo po pekaču. 
Potresemo z rožmarinom, 
posolimo in prelijemo z 
olivnim oljem. Pekač posta-
vimo v pečico, ogreto na 180 
°C, za 5 minut. Nato na para-
dižnike razporedimo polpe-
te in postavimo nazaj v peči-
co za 15 minut. Po tem času 
polpete obrnemo in peče-
mo še 15 minut. Pekač vza-
memo iz pečice in po para-
dižnikovi omaki razporedi-
mo rezine sira ali kisle sme-
tane. Počakamo 5 minut, da 
se sokovi umirijo in nato 
postrežemo.

Nasvet: Če pride masa 
za polpete preveč lepljiva, 

dodajmo nekaj krušnih 
drobtin. Kot sir se tej jedi 
najbolj prileže mocare-
la. Polpete postrežemo k 

izbrani prilogi, kot je so pri-
mer pire krompir, široki re-
zanci, polenta, ali pa le veli-
ka skleda solate.

Mojca Logar

Veliko kulturnih skupin in 
društev pozna vaje ob koncih 
tednov. Namen takšnih sre-
čanj je intenzivno in zgošče-
no delo. Tak intenzivni konec 
tedna lahko nadomesti vsaj 
pet vaj med tednom. Ljudje 
so zbrani na enem mestu, 
pripravljeni in skoncentrira-
ni na delo. Običajno gremo v 
kakšno kočo, hostel ali dom, 
kjer nam tudi kuhajo. 

Zadnji konec tedna smo 
imeli vaje z zborom v hostlu 
v Postojni. Vsaka skupnost 
pomeni tudi druženje in tak 
konec tedna je dobrodošel za 
utrjevanje skupinske dinami-
ke, spoznamo se z novimi pev-
ci, kakšno rečemo. Skupina se 
mora dobro poznati, se pogo-
varjati in družiti, da si zaupa 
in da lahko ustvarja. V soboto 
zvečer smo bili pevci že krepko 
utrujeni, pa vendar je po ce-
lodnevnem petju treba izvesti 
še železni repertoar. K zboru 
se je priključila učiteljica sal-
se in nagovarjali smo jo, naj 
nam pokaže kakšne plesne 
korake. Nihče ni vedel, da je 
tudi novi zborovodja odličen 
plesalec salse, in tako sta nam 
najprej zaplesala nekaj plesov. 
Onemeli smo ju gledali, kako 
dobro jima gre, čeprav sta 
prvič plesala skupaj in izhaja-
ta iz različnih plesnih šol. Po-
tem smo prišli na vrsto še mi. 
Ob pol polnoči smo umaknili 
stole iz učilnice in pripravili 
prostor za ples. Ne bi si mis-
lil, da je po celodnevnem pet-
ju ob taki uri še toliko vneme 
za učenje plesa. Plesni koraki 
gredo do osem in tako smo 
šteli in delali obrate, menjali 
smeri in slike. Bila sem že na 
mnogih intenzivnih vajah, pa 
česa takega še nisem doživela. 
Nasploh so pevci pogosto šibki 

v plesu, še redkeje pa je ples za-
bava zborovodjem. 

Pogosto je v skupinah dile-
ma glede zahtevnosti in pri-
čakovanj vodij in udeležencev. 
Zelo dobro je, če vsi vedo, kaj 
pričakujejo, si želijo in kaj 
zmorejo. Vedno nove člane 
sprejmejo z neko avdicijo, pre-
izkusom, potem pa se lahko 
zgodi, da jih v nekem trenut-
ku ne potrebujejo več. Skupi-
na se menja in vsi člani jim 
ne ustrezajo več. Ljudje smo 
različni in imamo različne 
vloge. Nikoli ne bodo prispevki 
vseh v skupini enaki. Hudo je, 
če se pričakovanja in zmož-
nosti tako razlikujejo, da vaje 
za pevca ali zborovodjo pos-
tanejo stresne. Človek pa kar 
vztraja in vztraja. Voditelji so 
zelo različni. Nekdo pristopi 
do ljudi tako, da jih navduši, 
opogumi, drugi jih ustrašijo, 
ljudje se zakrčijo in ni učinka. 

Morda sem šele sedaj spo-
znala, da bolj cenim človeč-
nost kot visoko strokovnost, 
kjer cilji opravičujejo vsa 
sredstva. Nič ni popolno, mor-
da je popolna narava. Sedaj 
opazujem, kako se v neki sku-
pini počutim. Ali smo ljudje 
pomembni kot ljudje ali so 
to le mejniki na poti do cilja. 
Kaj lahko se zgodi, da cilj ni 
dosežen, ljudi pa tudi ni več. 
Pa so že davno ugotovili, da je 
pot do cilja pomembnejša kot 
plaketa, medalja, priznanje 
ali kakšen kipec. 

Na vajah ob koncu tedna 
smo začutili, da je prijetno 
ustvarjati skupaj. Pevcem, ki 
jih ni bilo, smo sporočili: ne 
veste, kaj ste zamudili. Ve-
selimo se naslednjih vaj, kaj 
šele koncerta, ki bo že konec 
novembra.

Intenzivne vaje
Janez Logar

Prejšnji teden smo le bežno 
omenili to čustveno navezo. 
Spola sta lahko tudi obrnjena. 
Bolj je pomembno, da se jeza 
in strah v naših odnosih zelo 
pogosto povežeta. Takšna ču-
stvena povezava med zakonci 
oziroma partnerji vztraja leta 
in leta. Celo navadimo se tako 
živeti in ne vidimo, da obsta-
ja izhod iz te mučne naveze. 
Na koncu sta oba utrujena, 
nemočna, drug drugega ob-
tožujeta za slabo zakonsko 
zadovoljstvo. 

Zakaj pride do tako zaple-
tenega odnosa? Zato, ker smo 
se tega nekje naučili. Kar se 
Janezek nauči, to Janezek 
zna! Najprej moramo vedeti, 
da je (glede na naslov) žena 
sama odgovorna za svojo jezo. 
Moževa dejanja ali pasivnost 
samo spodbudijo jezo, ki je v 
njej že zelo dolgo časa. Mož 
nima moči, da bi ji to jezo 
odvzel. Zelo pogosto se moški 
trudimo ustreči ženi. Ko že na-
redimo več stvari in celo dobro 
so postorjene, pa niso opravlje-
ne dovolj hitro ali pa se nismo 
obrnili na pravi način ali pa 
smo vzeli napačno orodje ali 
pa smo napačno razmišljali 
… Mož se lahko trudi in trudi, 
vendar bo ona še vedno jezna. 
In dokler bo samo obtoževala 
moža za njegova dejanja, ni 
rešitve iz njenega čustvenega 
zapora. Še enkrat poudarimo, 
da so lahko vloge zamenjane. 
Mož ni prava tarča za njeno 
jezo, je pa res, da jo v njej pre-
budi. Njena jeza spada v nje-
no primarno družino, kjer ni 
bila slišana, sprejeta, hotena 
in opažena v zadostni meri. In 
tistega, česar ni dobila doma, ji 
mož ne more dati.

Njemu pa se ob ženski jezi 
prebudi strah. Ali celo zamr-

zne in bo naredil vse, samo da 
ne bo deležen ženske jeze. Kar 
se Janezek nauči, to Janezek 
zna! Morda je njegova mama 
v jezi vpila in celo udarila. 
Takrat je ta moški še kot otrok 
zamrznil, saj ni mogel dojeti, 
zakaj je mama tako groba. 
Možno pa je tudi, da je bila 
mama stalno podzavestno jez-
na (mogoče na svojega moža), 
pa je ta moški še kot otrok od-
raščal v vzdušju strahu pred 
jezno mamo. Zagotovo ima 
zelo slabe spomine na žensko 
jezo. Vendar mu nič ne poma-
ga, če se izgovarja na domače 
razmere izpred mnogih let. 
Danes je ta strah pred žensko 
jezo njegov. Samo njegov. Kot 
je tudi njegova odgovornost za 
sprejetje in predrugačenje tega 
in teh strahov.

V intimnih odnosih se naša 
čustva (kar določa nivo naše 
zemeljske sreče) preigravajo 
najbolj močno. Ko se bosta ti 
dve žrtvi medsebojnega boja 
vsaj malo umirili, bosta ugo-
tovili, da se jima tako jeza kot 
strah v manjši intenzivnosti po-
javljata v vseh odnosih. Večkrat 
to sicer znamo prikriti, odriniti 
teh čutenj pa ne moremo.

Rešitev: ali do smrti pre-
igravava svojo bolečo čustveno 
ujetost ali pa si rečeva: »Ti, jaz 
mislim, da je dovolj. Odrasla 
sva. Prevzemam odgovornost 
za svojo jezo, ti pa prevzemi 
odgovornost za svoj strah pred 
mojo jezo. Ne znava sicer 
najbolje delati s temi čustvi, 
znava pa drug drugega odlič-
no prizadeti. Mora obstajati 
rešitev. Potrudila se bova. Jaz 
imam dovolj. Pravzaprav ne 
morem več.«

Njena jeza in njegov strah

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Kolerabica 

Priznam, da kolerabice pri nas nismo nikoli sadili, ker je, po 
mamino, še največ odvrnila rumena koleraba, ki se da lepo 
mešati z drugo zelenjavo, s fižolom in testeninami v enolonč-
nicah in tudi jeseni se lažje pospravi. Bela, svetlo zelena ali 
lepo modra kolerabica pa, če je ne porabiš do časa, postane 
»lesena« in ni več za rabo. Moraš prav ujeti dovolj mlado, da 
jo lahko uporabiš za dušeno prilogo k mesu ali pire krompirju, 
jo nadevaš z mesom ali sirom, celo paniraš jo lahko in ocvreš 
– in tudi surovo v solati pripraviš, če je zelo mlada. Pravijo, da 
je kolerabica k nam prišla s severa, da je največ pojedo Nemci, 
pri nas pa je to bolj mestna zelenjava. Veliko je pridelajo tudi 
Indijci; verjetno so jim to kulturo prinesli Angleži. Jaz sem jo 
skuhala v sopari in podušila z maslom. Odlična je.

Dušene kolerabice

Potrebujemo: 5 kolerabic, 2 žlici olja, 1 čebulo, pol žličke moke, 
sol, svež peteršilj, 2 žlici smetane.

Kolerabicam odstranimo liste, jih operemo, olupimo in zre-
žemo na listke ali rezance. Na olju prepražimo sesekljano 
čebulo, dodamo zrezane kolerabice, jih potresemo z moko, 
vse skupaj prepražimo, zalijemo z vročo vodo in pokrito du-
šimo. Čez čas solimo, dodamo oprane in zrezane mlade liste 
kolerabic in dušimo do mehkega. Na koncu jed potresemo s 
peteršiljem in primešamo smetano.

S sirom nadevane mlade kolerabice

Potrebujemo: 8 mladih zelenih kolerabic, 1 žlico olja, 1 manjšo 
čebulo, 30 g masla ali margarine, 1 žličko drobtin, žlico ali dve 
naribanega parmezana, sol, poper.

Kolerabice tanko olupimo in jim izdolbemo sredino. Kolerabi-
ce, izdolbeno vsebino in mlade liste skuhamo v slanem kropu. 
Vse skupaj odcedimo, kolerabice napolnimo z nadevom, jih 
postavimo v nepregorno posodo, potresemo z drobtinami in 
parmezanom, poškropimo z maslom, po potrebi še solimo 
in popopramo ter zapečemo v pečici.
Nadev: kuhano izdolbeno vsebino kolerabic in liste drobno 
sesekljamo, stresemo na svetlo rumeno praženo čebulo, do-
damo žličko drobtin in parmezan, obložimo s kosmiči masla 
in opečemo v vroči pečici.

Zelenjavna solata s kolerabicami

Potrebujemo: 2 do 3 mlade kolerabice, 100 g korenja, 1 manjšo 
kumaro, 100 g rdečih redkvic, 4 paradižnike, 1 majhno čebulo, 5 
žlic olja, svež peteršilj, sol, poper, kis.

Očiščene kolerabice, korenje, kumaro, redkvice in čebulo gro-
bo nastrgamo. Paradižnik narežemo na tanke rezance, solimo 
in popramo, potresemo s sesekljanim peteršiljem, pokaplja-
mo z oljem in okisamo, dobro premešamo in ponudimo.
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                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

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.
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NA CERKLJANSKO IN IDRIJSKO 
Vabimo vas na izlet v Idrijo. Najprej se bomo ustavili v partizanski bolnici Franja  
in podoživeli, kako so med drugo svetovno vojno v njej pomagali ranjenim.  
Sledil bo ogled Cerkljenaskega muzeja, v katerem bomo spoznali laufarje – 
znane cerkljanske pustne like. Lokalni vodnik nam bo nato predstavil Idrijo in 
njeno mestno središče. Sledilo bo tipično idrijsko kosilo v Gostišču Barbara. 
Spoznali bomo lahko, kaj so smukavc, žlikrofi, strjenka z žlikrofi,  geruš.   
Po kosilu se bomo odpravili še do Divjega jezera.

CENA: 32 EVROV
Cena vključuje: voden ogled mesta, ogled partizanske bolnice Franja, ogled 
Cerkljanskega muzeja v Cerknem, tradicionalno idrijsko kosilo,  ogled Divjega 
jezera in DDV.

Odhodi avtobusa:
	z AP Radovljica ob 6.30
	z AP Creina Kranj ob 6.55
	z AP Mercator Primskovo ob 7.05
	z AP Škofja Loka ob 7.25

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19.30.

          IZLET// 8. oktobra 2018

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04 201 42 41, se oglasite osebno  
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Za odjave, ki prispejo 
kasneje kot dva delovna dneva pred izletom, zaračunamo potne stroške.

Urša Peternel

Jesenice – Kar 81 sodelavcev 
jeseniških družb Skupine 
SIJ (SIJ Acroni, SIJ Elektro-
de in SIJ SUZ) je septembrski 
dan namesto v službi prežive-
lo ob opravljanju prostovolj-
nih aktivnosti. Tako so s sta-
novalci Doma upokojencev 
dr. Franceta Bergelja igrali 
družabne igre in se pomerili 
v ruskem kegljanju, gasilcem 
Prostovoljnega gasilskega 

društva Jesenice so pomagali 
pospraviti in urediti prostore 
društva, pobarvali pa so tudi 
igrala ob Domu Pristava v Ja-
vorniškem Rovtu, na Hruši-
ci, v parku Podmežakla in na 
Stari Savi. Pri tem so se jim 
pridružili tudi hokejisti eki-
pe HDD SIJ Acroni Jeseni-
ce. V akciji so sodelovali tudi 
vodstveni delavci; v dom staro-
stnikov, kjer biva mnogo upo-
kojencev jeseniških družb 
Skupine SIJ, sta prišla glavni 

direktor SIJ Acroni Bran-
ko Žerdoner in član uprave 
Skupine SIJ Tibor Šimonka. 
»V Skupini SIJ čutimo pripa-
dnost in odgovornost do oko-
lja, v katerem delamo in živi-
mo. Naša skupina ne bi mog-
la poslovati brez podpore lo-
kalnega okolja in dobrih od-
nosov s prebivalci. Zato smo 
se v Skupini SIJ odločili, da v 
skupnost vrnemo del podpo-
re, ki jo ta nudi nam,« je de-
jal Šimonka. 

Dan so preživeli kot 
prostovoljci
Zaposleni iz treh jeseniških železarskih družb so dan namesto v službi 
preživeli ob opravljanju prostovoljnih dejavnosti. 

Družili so se s starostniki doma upokojencev, barvali igrala, pomagali gasilcem pospravljati 
prostore društva ...

Ana Šubic

Gorenja vas – Kmetijsko-
-gozdarski zavod Kranj vabi 
na delavnico Senzorična ka-
kovost mesnih izdelkov kot 
rezultat tehnologije izdela-
ve domačih mesnin, ki bo 
v ponedeljek, 1. oktobra, ob 
9. uri v prostorih Kmetijsko 

gozdarske zadruge Škofja 
Loka v Gorenji vasi (nad za-
družno trgovino). Vodila jo 
bo Irena Kos, univ. dipl. inž. 
živil. tehnol., specialistka za 
predelavo mesa na KGZS. 
Predavala bo o uporabi aditi-
vov in ovitkov, označevanju 
suhomesnatih izdelkov in 
značilnostih senzoričnega 

ocenjevanja mesnin. Nato 
bodo izvedli praktično oce-
njevanje suhomesnatih iz-
delkov, ki jih lahko udele-
ženci prinesejo v ocenjeva-
nje. Delavnica je brezplačna, 
obvezne pa so prijave, ki jih 
sprejemajo do petka na tele-
fonski številki 04/511 27 01 
(Vanja Bajd Frelih).

O kakovosti mesnih izdelkov

Tržič – V četrtek, 27. sep-
tembra, ob 17. uri so otroci 
vabljeni v Knjižnico dr. Tone-
ta Pretnarja na posebno uro 
pravljic s Kinološkim dru-
štvom Storžič, katerega čla-
ni bodo prikazali in povedali 
mnogo zanimivega o psičkih.

Posebna ura pravljic
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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

Sreda, 26. 9.
20.00 FANTASTIČNO POPOTOVANJE 
FAKIRJA, KI JE OBTIČAL V IKEINI OMARI
21.45 NUNA
16.10 MOJ KUŽA PATRICK
18.00 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 26. 9.
18.00, 20.00 FANTASTIČNO  
POPOTOVANJE FAKIRJA, KI JE OBTIČAL  
V IKEINI OMARI
17.20, 19.20 MOJ KUŽA PATRICK
20.45 PREDATOR: VRNITEV
20.15 MILO ZA DRAGO
15.50 CHRISTOPHER ROBIN
18.40, 20.40 NUNA
17.50 PRAVIČNIK 2
16.20 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, sinhro.
21.15 MEGALODON: PREDATOR IZ GLOBIN
15.30 VOHUN, KI ME JE NATEGNIL

18.30 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
16.40 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 26. 9.
20.00 NA OBALI CHESIL

Četrtek, 27. 9.
20.00 WHITNEY

Petek, 28. 9.
19.00 GAJIN SVET

Sobota, 29. 9., 
16.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!, sinhro.
18.00 GAJIN SVET
20.00 PEPERMINT: ANGEL MAŠČEVANJA

Nedelja, 30. 9.
16.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!, 3D, sinhro.
18.00 NA OBALI CHESIL
20.00 PEPERMINT: ANGEL MAŠČEVANJA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
25. 9.

2/16 °C

Nedelja 
30. 9.

5/17 °C

Sreda 
26. 9.

Četrtek
27. 9. 

Petek
28. 9. 

Sobota
29. 9.

2/17 °C 3/20 °C 6/22 °C 4/19 °C

Ponedeljek 
1. 10.

Torek
2. 10.

Sreda
3. 10.

Četrtek
4. 10.

5/18 °C 5/18 °C 6/17 °C 5/16 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 25. septembra, sreda, 26. septembra, in četrtek, 27. septembra
19.30 David Ives: VENERA V KRZNU (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 27. septembra
19.30 Feri Lainšček: PETELINJI ZAJTRK

GLEDALIŠKI SPORED

25. 9. tor. Gojmir 6.52 18.54

26. 9. sre. Justina 6.54 18.52 

27. 9. čet. Kozma, Damijan 6.55 18.50           

28. 9. pet. Venčeslav 6.56 18.48

29. 9. sob. Mihael 6.57 18.46

30. 9. ned. Sonja 6.59 18.44

1. 10. pon. Julija 7.00 18.42

Urša Peternel

Kranj – V našem uredništvu 
se je v začetku tedna oglasil 
Alojz Štirn, slikar iz Britofa 
pri Kranju, z zanimivo zgod-
bo o svoji povezavi z Aljaže-
vim stolpom. Štirn je na-
mreč avtor panoramske sli-
ke vrhov, ki je doslej krasi-
la notranjost stolpa. Na sli-
ki so vsi okoliški vrhovi, ki 
se vidijo z vrha Triglava. Kot 
je povedal Štirn, so njegovo 
sliko v stolp namestili leta 
1994, naslikal pa jo je s po-
sebnim postopkom na ner-
javno pločevino s poliure-
tanskimi barvami, ki so od-
porne proti mrazu in vroči-
ni. Štirn se spominja, da se 
je za poslikavo dogovarjal z 
Gregorjem Klančnikom in 
Miho Potočnikom, takra-
tnima predsednikoma PD 

Ljubljana Matica oziroma 
Planinske zveze Slovenije. 

Štirn ne ve, ali bo njego-
va panoramska slika oko-
liških vrhov ostala tudi v 

obnovljenem stolpu ali ne. 
Kot je povedal vodja ob-

nove stolpa dr. Martin Kav-
čič, odločitev o tem še ni bila 
sprejeta, saj bo notranjost 
stolpa s panoramo, skrinjico 
z žigom in spominsko plo-
ščo predmet nadaljnjih od-
ločitev in konzervatorskih 
posegov.

Zanimivo je, da je Štirn s 
svojimi slikami opremil tudi 
Triglavski dom na Kredari-
ci; kolekcijo slik je ustvarjal 

med leti 1992 in 1996, po-
gosto je bival na Kredarici in 
po okoliških gorah iskal mo-
tive. Sicer so prav gore eden 
njegovih najljubših moti-
vov, je pa izjemno plodovit 
slikar, saj je doslej naslikal 
že preko 5400 slik, največ v 
tehnikah olje in akvarel. Nje-
gove slike visijo v sedemnaj-
stih državah sveta, za svoje 
delo pa je prejel tudi veliko 
Prešernovo plaketo Mestne 
občine Kranj.

Avtor slike v Aljaževem stolpu
Alojz Štirn, slikar iz Britofa pri Kranju, je avtor panoramske slike vrhov, ki je doslej krasila notranjost 
Aljaževega stolpa.

Slikar Alojz Štirn z dokumentacijo, fotografijami in slikami panorame.

Prvo panoramsko sliko vrhov je v stolp dal namestiti že 
Jakob Aljaž. Izdelati jo je dal iz skic za sliko Triglavska 
panorama Marka Pernharta. Slika je iz stolpa po nekaj 
letih izginila oziroma je bila uničena, v kasnejših letih 
pa so nove panorame naslikali Franc Dolinšek, Vinko 
Mazi, zadnji avtor pa je Alojz Štirn.
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Izvršni direktor, m/ž (Kranjska Gora) 
Kandidat za izvršnega direktorja družbe HIT Larix, d. d., mora izpolnjevati poleg za-
konsko določenih še naslednje razpisne pogoje: visoka izobrazba tehnične, eko-
nomske, pravne ali druge ustrezne smeri, aktivno znanje slovenskega jezika, ak-
tivno znanje enega od uradnih jezikov EU. Hit Larix, d. d, Borovška cesta 99, 4280 
Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 5. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Zbilje) 
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 6 nevrov neto), delo pet dni na te-
den, možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/enote. Pri-
čakujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenskega jezika, 
zaželene izkušnje na blagajni, skrb za red in čistočo, lastno prevozno sredstvo. Dotik 
gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 20. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mesar-prodajalec, m/ž (Bled)
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe živilske ali druge ustrezne smeri, izkušnje na po-
dobnih delovnih mestih, veselje do dela z ljudmi, komunikativnost. Spar Slovenija, d. 
o. o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 10. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir za podporo strankam, m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena visokošolska izobrazba naravoslov-
ne smeri (VI./2), delovne izkušnje na primerljivem delovnem mestu, aktivno znanje an-
gleškega jezika, znanje nemškega jezika je prednost, znanja s področja projektnega vo-
denja, sposobnost prezentiranja in prenosa znanja ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 
4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 14. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Komenda) 
Opis delovnega mesta: vizualna kontrola izdelkov, občasna dodelava izdelkov, pripra-
va embalaže in potrebnih elementov za delo, pakiranje izdelkov, skrb za čistočo in 
urejenost delovnega mesta ... Plamtex INT., d. o. o., Pod bukvami 8, 1218 PC Žeje 
pri Komendi. Prijave zbiramo do 20. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec za področje financ in računovodstva, m/ž (Škofja Loka) 
Opis dela: svetovanje strankam – pomoč pri uporabi ERP OpPIS, identifikacija in re-
ševanje vsebinskih in tehničnih problemov, spremljanje in proučevanje potreb, 

zahtev in izzivov strank s ciljem dopolnitve in razvoja ustreznih storitev in rešitev v 
ERP OpPIS, testiranje programa in pisanje uporabniških navodil. Opal informatika, d. 
o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 10. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

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

Prodajalec na oddelku butika, hišnega tekstila, preprog ali svetil, m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske, ko-
mercialne ali druge ustrezne smeri, zaželene izkušnje na področju prodaje dodatkov za 
dom, smisel in željo za delo s kupci, orientiranost k rezultatom, pozitivno naravnanost 
in kooperativnost. Mömax LES-MMS trgovska družba, d. o. o. , Cesta na Bokalce 40, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 20. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavci za vzdrževanje vozil, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Za vzdrževanje tovornih vozil ter priklopnikov iščemo energične in pozitivno naravna-
ne kandidate za delo v mehanični, kleparski in ličarski delavnici ter avtopralnici. Jur-
čič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 19. 10. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec za uvajanje poslovne informacijske rešitve MIT Orkester, m/ž (Kranj)  
Opis dela in odgovornosti: uvajanje ključnih uporabnikov za uporabo poslovne in-
formacijske rešitve MIT Orkester, zahtevna podpora uporabnikom, poslovno-orga-
nizacijsko svetovanje, vodenje projektov implementacije. MIT informatika, d. o. o., 
Smledniška cesta 140, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 10. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Brnik) 
V novo zgrajenem logističnem centru na Brniku z več kot sedemdeset tisoč palet-
nimi mesti bomo zaposlili več posameznikov na delovno mesto: skladiščnik. Kueh-
ne+Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 130F 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 19. 10. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec blagovne znamke Champion (Kranjska Gora) 
Vaše delo bo obsegalo: prodaja blaga, prevzem in izdaja blaga, optimizacijo zalog, iz-
dajo računov, urejanje izložbe, zaključek blagajne. Trgovski center Tivoli – Moto Shop, 
d. o. o. , Leskoškova 12, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 19. 10. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Operater v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
Glavne odgovornosti na delovnem mestu: sodelovanje pri načrtovanju razvoja pro-
cesov in izdelkov, izdelava tehnološke dokumentacije in poročil, organiziranje in izva-
janje realizacije proizvoda, upoštevanje predpisov in sistemskih zahtev pri načrtova-
nju tehnologije ... Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 18. 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

TERENSKI KRVODAJALSKI AKCIJI – OKTOBER 2018
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi,  

da se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite ene od OK-
TOBRSKIH terenskih  krvodajalskih akcij, ki bosta:

V PONEDELJEK, 1. OKTOBRA 2018, 
v Športni dvorani v Šenčurju, Pipanova cesta 43  in   

V TOREK, 2. OKTOBRA 2018, 
v Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje – športna  

dvorana, Krvavška cesta 2, Cerklje.

Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 11. septembra 2018, je bil Kino Sora. Geslo križanke je 
bilo: JUBILEJNI KRISTALNI ABONMA. Nagrajenci, ki prejmejo 
vsak po eno vstopnico za koncert ali predstavo po izbiri, so: Si-
mona Kuhar iz Dupelj, Ana Fric iz Škofje Loke in Jože Živalič iz 
Mavčič. Nagrajencem čestitamo!

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. 

vodenje po Kranju 
RAVNIKAR IN PLEČNIK SKOZI ZGODBE
Zavod za turizem in kulturo, Janko Zupan
sreda, 26. 9., ob 18.00, pred vhodom v MKK
Prijave na prireditve@mkk.si.

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.

predavanje in ogled filma
NOČ IMA SVOJO MOČ
Ustanova Hiša eksperimentov, 
Institut  »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut in 
Tehniški muzej Slovenije
petek, 28. 9., ob 18.00 predavanje in 
ob 19.oo ogled filma, dvorana

razstava 
7. MEDNARODNI FESTIVAL LIKOVNIH 
UMETNOSTI KRANJ – ZDSLU 2018: 
GEOMETRIJA – RACIONALNOST POGLEDA
Peter Marolt, Nejč Slapar
Odprtje v četrtek, 27. 9., ob 18.00, dvorana.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

PRIREDITVE

Medgeneracijske delavnice
Kranj, Šenčur, Cerklje, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo danes, v torek, 25. septembra, ob 9. uri predava-
nje Nasilje nad starejšimi, v četrtek, 27. septembra, bo ob 17. 
uri srečanje z naslovom Življenje z osebo z demenco, ob 18. 
uri pa multimedijska izobraževalna delavnica Izobraževanje 
za mir. V Domu krajanov v Šenčurju bo danes, v torek, 25. 
septembra, ob 9.30 delavnica Klepetajmo po nemško, jutri, 
v sredo, 26. septembra, pa ob 8.30 v Športni dvorani Šen-
čur Telovadba za prožno telo. V TIC-u v Cerkljah bo v četrtek, 

27. septembra, ob 9. uri Umovadba za starejše. V prostorih 
Društva upokojencev Preddvor bo danes, v torek, 25. sep-
tembra, ob 17. uri tombola, v četrtek, 27. septembra, pa se bo 
v preddvorskem TIC-u ob 17. uri začela delavnica Z dihanjem 
do boljšega zdravja. Za vse dejavnosti so obvezne prijave na 
telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Kolesarska izleta
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet 
Kranj–Škofja Loka–Dolina Hrastnice–Kranj, ki bo v torek, 2. 
oktobra, z odhodom ob 8. uri izpred nekdanje trgovske šole 
na Župančičevi ulici. Tura je srednje zahtevna, izlet pa bo 
odpadel, če bo deževalo.

Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 27. sep-
tembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Medvode–
Pirniče–Smlednik–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma 
upokojencev Naklo.

Na Raduho
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 6. okto-
bra, v Kamniško-Savinjske Alpe, na Raduho. Tehnično manj 
zahtevne hoje z višinsko razliko 735 m bo za okrog pet ur. 
Odhod z minibusom izpred Mercator Centra Primskovo bo 
ob 7. uri. Prijave in informacije: Klemen Ručigaj, tel. 051 693 
294, klemen.rucigaj@gmail.com, ali Sebastjan Potočnik, tel. 
031 408 439, sebastjan.potocnik@gmail.com.

PREDAVANJA

Predavanje Humane odpade
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, obvešča, da v četrtek, 27. septembra, ob 16. uri za-
radi bolezni odpade predavanje Katarine Lavš Mejač, prof. 
psih., ped., z naslovom Kar se zgodi, ostane v družini. 

Naravne rešitve za možgane
Škofja Loka – Danes, v torek, 25. septembra, se bo ob 18. uri 
v Kašči na Spodnjem trgu začelo predavanje Sanje Lončar z 
naslovom Naravne rešitve za možgane.

Predavanje Marka Juhanta
Kranj – Danes, v torek, 25. septembra, bo ob 19. uri v knji-
garni Ognjišče na Koroški cesti 19 gost predavatelj, pisatelj, 
spec. med. MVO Marko Juhant, specialni pedagog za mo-
tnje vedenja in osebnosti. Svoje izkušnje in spoznanja iz 
dolgoletnega dela z otroki v obliki predavanj s konkretnimi 
primeri iz vsakodnevnega življenja prenaša na učitelje, vzgo-
jitelje, starše in otroke.

OBVESTILA
Vpis v nemške in angleške igralne urice
Jesenice – Iz Občinske knjižnice Jesenice vabijo osnovno-
šolce k vpisu na nemške igralne urice (ob ponedeljkih) ter 
angleške igralne urice (ob torkih). 

Stolp točajev z Ostrovice v Šinkovem Turnu
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v torek, 2. oktobra, ob 19.30 
strokovno predavanje in predstavitev knjige Jurija Šilca Stolp 
točajev z Ostrovice v Šinkovem Turnu. Že tretja knjižica v 
zbirki Sledi preteklosti, ki jo izdaja Kulturno prosvetno druš-
tvo Šinkov Turn, išče odgovor na vprašanje, kdo je graditelj 
in lastnik prve stavbe, po kateri se vas Šinkov Turn imenuje. 

Denar skozi čas

Kranjska Gora – V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine 
bo v petek, 28. septembra, med 10. in 12. uro v Liznjekovi 
domačiji potekala delavnica Denar skozi čas. Na delavnici 
boste spoznali denar, ki je krožil na obeh straneh Karavank od 
rimskega cesarstva do danes, izdelali pa boste tudi šparov-
ček/mošnjiček. Najave sprejemajo v Gornjesavskem muzeju 
Jesenice na telefon: 04 58 33 505 ali na e-naslov: info@gmj.si.

KONCERTI

Letni koncert
Bohinjska Bela – Moški pevski zbor Triglav Lesce Bled pod 
umetniškim vodstvom Mateje Praprotnik vabi na letni kon-
cert, ki bo v Domu krajanov na Bohinjski Beli v soboto, 29. 
septembra, ob 19.30. Vstopnine ne bo.

RAZSTAVE

Spomini na Sokolski dom
Škofja Loka – V galeriji na hodniku Knjižnice Ivana Tavčarja 
bo v četrtek, 27. septembra, ob 18. uri odprtje razstave Spo-
mini na Sokolski dom.

Človek in voda
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice vabi jutri, v sredo, 
26. septembra, ob 19. uri v Foto galerijo na Jesenicah, Trg 
Toneta Čufarja 4, na odprtje fotografske razstave Človek in 
voda Igorja Debevca, člana Fotokluba Ljubljana.

Impresija ognja
Železniki – V Galeriji Muzeja Železniki bodo v petek, 28. 
septembra, ob 19. uri odprli razstavo slik slikarja Janeza Mo-
horiča - Mokrn'ka. Razstava bo odprta do 5. novembra.
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ZAHVALA

V 92. letu nas je zapustila draga 

Štefanija Križnar 
iz Zg. Bitenj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem, DU Žabnica in znancem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje in sveče. Posebna zahvala kolektivu Doma Taber Cerklje za 
nesebično pomoč v času njenega bivanja v domu. Hvala župniku 
za obred in hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni
Bitnje, september 2018

Zdaj ne trpiš več, draga mama,
zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič)

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustil 
naš dragi oče in stari oče

Franc Lušina
p. d. Urbankov Franc iz Dolenje vasi

Na zadnjo pot ga bomo pospremili danes, v torek, 25. septembra 
2018, ob 16. uri na pokopališču v Selcih. Žara pokojnika bo na dan 
pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Žalujoči vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal. 

Z žalostjo sporočamo, da je umrla naš dolgoletna sodelavka

Marija Jovanović
upokojenka

Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Delavke in delavci Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Območna enota Kranj

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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+ 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

Rezultati 76. kroga – 23. septembra 2018
3, 19, 26, 29, 30, 31, 36 in 35

Loto PLUS: 3, 5, 9, 10, 14, 22, 24 in 21
Lotko: 7 4 2 2 1 0

Sklad 77. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 77. kroga za PLUS: 440.000 EUR

Sklad 77. kroga za Lotka: 1.110.000 EUR

LOTO

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
IŠČEM garsonjero ali enosobno stano-
vanje, v pritličju ali z dvigalom, Kranj z 
okolico, tel.: 059/016-701 18002905

PRODAM

STANOVANJE, 70 m2, cena 125.000 
EUR, tel.: 041/826-939 18002915

GARAŽE
PRODAM

GARAŽO v Vrečkovi ulici v Kranju, tel.: 
031/781-422 18002897

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

KIA Sportage, letnik 1995, za simbo-
lično ceno, tel.: 031/742-045 18002901

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

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša grad-
bena dela – z vašim ali našim mate-
rialom, 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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 18002691

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati; izjemne tehnične, 
umetnostne, sporočilne in energ. vred-
nosti, tel.: 040/567-544  
 18002866

STARINE
KUPIM

MEDALJE, odlikovanja, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430  
 18002902

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

ŠPORTNI voziček za dvojčke, športni, 
rabljen, tel.: 031/671-991  
 18002903

UGODNO prodam otroški stolček za 
hranjenje, tel.: 031/671-991 
 18002904

KMETIJSKI  
STROJI
KUPIM

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

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

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

PRIDELKI
PRODAM

CCA 90 kockastih senenih bal, Bled, 
teža 15–17 kg, prva košnja, tel.: 
040/528-674 
 18002887

EKO jabolka na jablani, 0,50 EUR/kg 
in plastične sodove za namakanje sad-
ja, tel.: 031/648-526  
 18002906

KROMPIR, jedilni in krmni, beli in rde-
či, tel.: 031/225-062  
 18002907

OLIVNO olje, 40 litrov, cena 10 EUR/
liter, tel.: 051/369-750  
 18002899

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

14 DNI starega bikca simentalca in 3 
teličke različne starosti, tel.: 041/873-
497  
 18002908

ČB bikca, starega 12 dni, tel.: 
041/582-168 
 18002900

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

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 2–3 mese-
ce, tel.: 031/280-774  
 18002898

BIKCA simentalca, starega 10–20 dni, 
tel.: 04/25-91-294, 040/888-535  
 18002913

OSTALO
KOVINSKO-stekleni rastlinjak, 3,5 x 
2,5 m, in prodam brzoparilni kotel, 
100-litrski, tel.: 041/422-451 
 18002910

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

BAROK bar Škofja Loka išče osebo za 
delo v strežbi. Klara Turk, s.p., Stara 
cesta 17, Šk. Loka, tel.: 040/511-
194 
 18002914

IŠČEMO – voznika tovornjaka, kot 
okrepitev naše ekipe, za delo v Avstriji 
in Nemčiji. Plača po dogovoru. Vese-
limo se vašega klica +436/764-601-
702, Janez Grilc. Diaplan Stahl + Holz 
GmbH, Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Ce-
lovec, Avstrija  
 18002864

ZAPOSLIMO komercialista za prodajo 
kmetijske mehanizacije. PC Kmečki 
stroji, d.o.o., Sv. Barbara 23, Škofja 
Loka  
 18002896

IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč v kuhinji ali na 
domu, okolica Kranja, tel.: 040/215-
044 
 18002909

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE  vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838  
 18002651

Podjetje Jurčič & Co., d. o. o. je družinsko podjetje, ki z več kot  
dvajsetletnimi izkušnjami na področju mednarodnega cestne-
ga prevoza, najsodobnejšimi tovornimi vozili in z lastnim servi-
som vozil zagotavlja zanesljive povezave blaga po Evropi.  

Za vzdrževanje tovornih vozil ter priklopnikov iščemo ener-
gične in pozitivno naravnane sodelavce (m/ž)

ZA DELO V MEHANIČNI,  
KLEPARSKI in LIČARSKI DELAVNICI  

ter AVTOPRALNICI.
Ponujamo vam takojšnjo zaposlitev, pošteno plačilo in toplo 
malico. Prijavljenim na Zavodu za zaposlovanje pa uredimo 
vključitev v delovni preizkus, da preverite svoje znanje, vešči-
ne in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. 

Pisne prijave pošljite na info@jurcic.com ali pokličite na  
04 27 11 500.

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

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
PODARIM

NAŠLA se je majhna mucka, pisane 
rjave barve, stara cca 3 mesece, Stra-
žišče, tel.: 040/142-644 18002856

RAZNO
PRODAM

2 MENAŽNI posodi in ženske plenice, 
velikost M, tel.: 040/854-721  
 18002912

NOVO manjšo motorko, zračno pištolo, 
masažni stol, avtoradio, tel.: 041/364-
504 18002911

 

 

 

 

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Franc Vehar, Dolenji Vrh: 

Sezona je boljša kot lansko 
leto. Spomladi smo dobili re-
gratov med, sledili so akaci-
ja, lipa in kostanj. Ta je letos 
zacvetel zelo zgodaj, prej kot 
lipa, kar ni običajno. Na kon-
cu pa smo dobili še hojo.« 

Igor Luzar, Zapuže:

»Na Gorenjskem je bila letos 
sezona kar dobra, med pa 
zelo gost in ga je bilo težko 
točiti. Med tudi sam uživam 
vsak dan, sicer na poseben 
način. V skodelico dam mle-
ko, žlico medu in cimet.«

Anže Perčič, Senično:

»Gorenjska je imela letos zelo 
slabo sezono medu, ker je bilo 
veliko dežja. Tisti, ki prevaža-
mo čebele okoli, smo med 
dobili. Drugi, ki imajo staci-
onarne, fiksne čebelnjake, pa 
medu niso dobili toliko.«

Erik Luznar,  
Begunje na Gorenjskem: 

»S čebelami se preživljam. 
Sem četrta generacija, ki se 
ukvarja s čebelami, čebelarstvo 
je v družini tradicija. Sezona na 
Gorenjskem je bila podpov-
prečna, rešila nas je lipa.«

Manca Perdan

V Čebelarskem centru v Les-
cah so preteklo soboto prip-
ravili Festival medu in Dan 
medu v kulinariki, kjer so se 
predstavili tudi čebelarji. Na-
ključno izbrane smo povpra-
šali, kakšna je bila letošnja 
sezona medu. 

Foto: Gorazd Kavčič

Čebelarji o 
sezoni medu  

Aleš Rodman, Vipava: 

»Prvo polovico leta je bila se-
zona boljša, drugo polovico 
pa slabša, ker ni bilo gozdne-
ga medu. Prej so bili cvetlični, 
akacijev in lipov. V primerjavi 
z lansko pa je bila celotna le-
tošnja sezona boljša.« 

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

3/15 oC

1/12 oC

6/20 oC

11/20 oC

5/15 oC

3/14 oC

5/14 oC

11/19 oC

3/16 oC

6/16 oC

3/15 oC

4/14 oC

5/16 oC

5/15 oC

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

-1/15 °C 0/20 °C1/15 °C

info@g-glas.si

Danes bo delno jasno, še bo pihal severni veter. Jutri in v če-
trtek bo pretežno jasno. Vse dni bo suho, jutra bodo hladna, 
predvsem ponekod v zatišnih legah bo možna slana. 

Suzana P. Kovačič

Rateče – Ob mednarodne-
mu tednu gluhih je bila v 
soboto in nedeljo v desetih 
planinskih kočah po Slove-
niji akcija Gluhi strežejo v 
planinskih kočah. Pripravi-
la sta jo Odbor Planinstvo za 
invalide/osebe s posebnimi 
potrebami (OPP) pri Planin-
ski zvezi Slovenije in Zveza 
društev gluhih in naglušnih 
Slovenije. Poslanstvo akci-
je je omogočiti polno dosto-
pnost in vključevanje glu-
hih in naglušnih v družbeno 
okolje, povečevanje prilož-
nosti za delo in pridobivanje 
izkušenj, kot je strežba v ko-
čah. Goste so postregli tudi 
v domu v Tamarju. »Neka-
teri gostje so vedeli za akci-
jo, drugi so bili presenečeni, 
ko sva k mizi pristopila dva – 
gluha oseba in tolmačka – in 
jih je zanimalo, zakaj sva kar 
dva natakarja. Večina gostov 
je bilo zelo zainteresiranih, 
takoj so vprašali, kako se kaj 
pokaže v znakovnem jezi-
ku; ozaveščanje o gluhoti in 
naglušnosti je bil tudi eden 
od namenov akcije. Mogoče 
je bilo malo začetnega stra-
hu pri slišečih, kako naj na-
ročijo. Ko pa so videli, da glu-
hi razume kretnjo, da lahko 

tudi iz ustnic kaj prebere, da 
so neki znaki precej osnov-
ni in da sem še jaz zraven 
kot tolmačka, je bilo vse v 
redu,« je povedala prosto-
voljka tolmačka Maruša Ho-
čevar. V domu v Tamarju so 
se v strežbo in animacijo go-
stov vključili Darja Vogri-
nec, Matjaž Žnidar, Lea Bi-
jol, Blaž Urh in Nina Oreš-
nik. Lea iz Domžal je bila v 
vlogi animatorke. »Gostom 
sem pokazala, kako se gluhi 
sporazumevamo, jih učila 
abecede, pristopila h kakšni 
družini in skozi igrico poka-
zala, kako gluhi komunicira-
mo; da tudi slišeči dobijo iz-
kušnjo več. Nekateri so bili 

radovedni, tudi sami so ime-
li ideje, kako bi kaj pokazali, 
in smo se temu tudi nasme-
jali. Nekateri pa so bili malo 
bolj zadržani.« 

Vodja skupine v Tamar-
ju je bil Blaž Urh, tudi član 
delovne skupine pri pripravi 
akcije, sicer pa študent me-
hatronike na višji strokov-
ni šoli v Kranju. »V soboto 
je bilo na žalost slabo vreme 
in je bilo manj gostov, v ne-
deljo jih je bilo pa veliko. Na 
začetku smo bili malo zme-
deni, a smo se hitro nauči-
li. Smo previdni, ko nosimo 
pladenj, da ne polijemo stva-
ri,« je v smehu dejal in do-
dal, da so uživali pri delu v 

strežbi. In kakšen je bil od-
ziv gostov? »Nekateri prehit-
ro govorijo in sem jih prosil, 
da počasi in odločno pove-
jo, ker jih potem lažje razu-
mem. Pokazali so tudi na je-
dilnem listu, kaj bodo pili in 
jedli, in smo se lepo spora-
zumeli,« je pojasnil Blaž. 
Gostom je bil na voljo tudi 
leseni pripomoček na mi-
zah, in sicer na eni strani 
pobarvan z modro, kar je po-
menilo naročilo, na drugi z 
zeleno, kar je pomenilo pla-
čilo, če pa je bil položen, go-
stje kakšne želje niso imeli.

Povod za izvedbo akcije 
je inkluzija vseh, ne glede 
na invalidnost ali ne-invali-
dnost, še posebno gluhih in 
naglušnih. Jurček Nowakk 
iz Planinstva za invalide/
OPP je povedal, da je bil na-
men več kot dosežen. »Vede-
li smo, da delamo dobro, am-
pak da bo po kočah tako do-
ber odziv ... Prišli so tudi taki, 
ki v hribe ne hodijo, a se jim 
je zdelo prav, da podprejo ak-
cijo. Zaznali smo tudi obisk 
tujcev. In pobude, naj akcija 
postane tradicionalna.« Eki-
po, njihovo zavzetost in de-
lavnost je zelo pohvalil oskr-
bnik doma v Tamarju Mar-
ko Bernik, ki si prav tako želi 
ponovnih druženj.

Uživali so v strežbi
Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah je odprla novo poglavje v planinski zgodbi, kjer vsak doživi 
drugačnost in prejme priložnost. Goste so gluhi in prostovoljka postregli tudi v domu v Tamarju.

Ekipa, ki je goste postregla v domu v Tamarju

Kamnik – Kamniška izpostava Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije v četrtek, 27. septembra, ob 17. uri vabi v gostišče 
Repnik na Vrhpoljah pri Kamniku na pogovor z novo mini-
strico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro 
Pivec. V pogovoru z ministrico se bodo dotaknili kmetijstva in 
čebelarstva, iskali pa bodo odgovore na vprašanja, ali Slovenija 
in občina Kamnik še potrebujeta kmeta, ali bodo najboljša 
kmetijska zemljišča pozidana, zakaj pri nas dnevno propade 
več kmetij in mnoga druga. Govoriti nameravajo tudi o pro-
blematiki pobiranja gozdnih sadežev in sprehodih po gozdu, 
s čimer naj bi bile motene z ustavo zagotovljene pravice la-
stnikov gozdov.

Kmetijska ministrica prihaja na obisk v Kamnik

Urša Peternel

Jesenice – Obnova Aljaževe-
ga stolpa se zaključuje, kon-
čana naj bi bila do konca te-
dna, predvidoma sredi nas-
lednjega tedna pa naj bi stolp 
– če bo le vreme dopuščalo 
– prepeljali nazaj na vrh Tri-
glava. Kako je potekala do-
sedanja obnova, so novinar-
jem predstavili včeraj na Je-
senicah, v prostorih podjetja 
KOV, kjer opravljajo obnovit-
vena dela. Kot je poudaril di-
rektor Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije Jer-
nej Hudolin, obnova poteka 

z veliko pazljivosti in ogrom-
no mero srčnosti, časovno pa 
celo kakšen dan prehitevajo 
terminski plan. Stolp so v de-
lavnici podjetja KOV razstavi-
li, ga speskali, včeraj je bil že 
sestavljen nazaj, v prihodnjih 
dneh pa ga bodo še pobar-
vali. Ob pomoči helikopter-
ja Slovenske vojske ga bodo 
predvidoma naslednjo sredo 
ali četrtek prepeljali nazaj na 
vrh Triglava. Kot so poudari-
li vsi, ki sodelujejo pri obnovi, 
pa bo od odnosa vseh, ki obi-
skujejo Triglav, odvisno, ko-
liko vzdrževanja stolpa bo po-
trebno v prihodnje. 

Obnova Aljaževega 
stolpa se končuje
Na Jesenicah so včeraj prvič pokazali delno 
obnovljen Aljažev stolp, ki naj bi ga sredi 
naslednjega tedna že vrnili nazaj na vrh Triglava.

Aljažev stolp v delavnici podjetja KOV na Jesenicah. 
Obnova bo zaključena do konca tedna. / Foto: Gorazd Kavčič


