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

Veliko je že odločenih, 
nekateri še razmišljajo
Medtem ko smo že pisali o doslej 
znanih kandidatih za župana v ve
čjih gorenjskih občinah (Jesenice, 
Radovljica, Tržič, Kranj, Škofja 
Loka in Kamnik), tokrat objavlja
mo še pregled »županskega doga
janja« v preostalih občinah.

2

GORENJSKA

Sedanji najemnik  
v negotovosti
Po odločitvi sodišča je hotel Jelka 
znova prešel v last Družbe za 
spodbujanje razvoja Triglavskega 
narodnega parka (TNP) v stečaju, 
zato je pogodba s sedanjim uprav
ljavcem, Športnim društvom Po
kljuka, pod vprašajem.

4

KRONIKA

Ob napadu  
ni bil prišteven
Sodišče je Boštjana Jakšo, ki je v 
neprištevnem stanju poskušal ubi
ti očeta, poslalo na psihiatrično 
zdravljenje in varstvo v zdravstve
ni ustanovi. Zaradi ponovitvene 
nevarnosti mu je podaljšalo pripor 
do pravnomočnosti sodbe.

14

RAZVEDRILO

Spomin na  
Franca Koširja
Z odkritjem spominske plošče sre
di vasi, s spomini na njegovo živ
ljenje in glasbo so se na Koroški 
Beli spomnili legendarnega Fran
ca Koširja, člana Ansambla bratov 
Avsenik. Rojen je bil 1. oktobra 
1931 na Koroški Beli. 

15

VREME

Danes bo pretežno oblačno, 
popoldne se bo delno zjasni-
lo. Jutri in v četrtek bo pre-
vladovalo sončno vreme. 
Zjutraj bo ponekod megla.

2/16 °C
jutri: večinoma sončno

Maja Bertoncelj

Kranj – Sto osem športnih 
plezalk in plezalcev je pre
tekli konec tedna v Kranju 
tekmovalo na letošnji peti 
tekmi svetovnega pokala v 
težavnosti. Pod steno so jih 
spodbujali gledalci, ki so 
tudi tokrat v nedeljskem fi
nalu napolnili športno dvo
rano na Zlatem polju. Go
renjska je najboljše plezal
ce na svetu gostila že triin
dvajsetič.

Finale so začeli mo
ški, kjer Slovenija ni imela 

svojega predstavnika. Do
men Škofic (ŠPO PD Radov
ljica) je osvojil dvanajsto 
mesto. Po vodstvu v kvalifi
kacijah se mu sobotni polfi
nalni nastop ni posrečil. Na 
zadnjih štirih kranjskih tek
mah je bil vselej med najbolj
šo peterico, predlani najvišje 
kot drugi. Zmage se je z edi
nim vrhom finalne smeri ve
selil Italijan Stefano Ghisolfi, 
drugi je bil aktualni svetovni 
prvak v težavnosti Avstrijec 
Jakob Schubert, tretji pa Ja
ponec Masahiro Higuchi. »V 
polfinalu sem bil sproščen, 

a se sredi smeri nekako ni
sem znašel. Drobne napake 
so mi vzele potrebno energi
jo za ključni del. Škoda, ker 
se mi ravno v Kranju ni uspe
lo uvrstiti v finale, da bi lahko 
užival pred domačimi gledal
ci. Vsaj v kvalifikacijah sem 
plezal odlično,« je pojasnil 
24letni Domen Škofic, ki si 
je tako nedeljski spored mo
ral ogledati pod steno. Je pa 
navdušil številne ljubitelje 
plezanja, med katere je delil 
kartice z avtogramom.

Škofic doma ostal brez finala
Najboljši športni plezalci na svetu so že triindvajsetič tekmovali na tekmi 
svetovnega pokala v Kranju. Za nove slovenske stopničke je z drugim 
mestom poskrbela Korošica Janja Garnbret, medtem ko je Radovljičan 
Domen Škofic ostal brez finala. Osvojil je dvanajsto mesto. Kranjska tekma 
letos ni bila zadnja v sezoni. Plezalci še na Kitajsko.

Domen Škofic je v finalu gledalce navduševal pod steno, potem ko se mu plezanje v 
polfinalu ni posrečilo. / Foto: Gorazd Kavčič411. stran

Maša Likosar

Moste – Na neformalnem 
ogledu zaključka gradnje 
novega gasilskega doma, 
ki so se ga z Gasilske zve
ze Slovenije udeležili po
veljnik Franci Petek, pred
sednik Janko Cerkvenik in 
namestnica predsednika Ja
nja Kramer Stanjko, svetni
ki Občine Komenda, župan 
Stanislav Poglajen, podžu
pan Igor Štebe, predstavnik 
gradbenega podjetja SGP 
Graditelj Tomaž Lamov
šek in svetovalec pri gradnji 
Mirko Kepic, je predsednik 
PGD Moste Roman Kosir
nik predstavil prostorske in 
finančne načrte. »Več let 

smo se spopadali s prostor
sko stisko v starem domu 
in tudi zunaj njega, zato so 
že od leta 2011 potekale ak
tivnosti za gradnjo novega. 
Ta obsega upravno stavbo v 
treh nadstropjih, šest gara
žnih mest, od katerih bo eno 
za skladiščni prostor, nad 
garažami pa je na voljo šest 
stanovanj, ki so namenjena 
predvsem našim operativ
nim članom društva.« 

Finančni načrt za pokri
tje vrednosti projekta zaje
ma 160 tisoč evrov od Obči
ne Komenda, 450 tisoč evrov 
kredita in štirideset tisoč 
evrov lastnih sredstev.

Milijon in pol evrov vreden gasilski dom
Prostovoljno gasilsko društvo Moste je septembra lani začelo graditi nov gasilski dom. Točno leto dni 
kasneje dela zaključujejo, konec oktobra se selijo v nove prostore, uradno odprtje pa načrtujejo ob 
devetdesetletnici 25. maja prihodnje leto.

Konec oktobra se gasilci PGD Moste selijo v nov gasilski 
dom. / Foto: Tina Dokl 46. stran

Simon Šubic

Kranj – Policijski stavkovni 
odbor, v katerega sta združe
na Policijski sindikat Slove
nije (PSS) in Sindikat polici
stov Slovenije, od včeraj na
daljuje stavko policistov, ki so 
jo začeli 12. februarja, po od
stopu prejšnjega predsedni
ka vlade Mira Cerarja pa 14. 
marca zamrznili. Predsednik 
PSS Radivoj Uroševič je pou
daril, da nikakor ne želijo z iz
vajanjem stavkovnih aktivno
sti kakorkoli ogroziti varno
sti državljank in državljanov 
ter države, stavkovne aktivno
sti, ki jih bodo lahko izvajali 
poleg redne oblike stavke, pa 
bodo pravočasno napovedali. 
Stavka v policiji ima sicer do
ločene zakonske omejitve.

V policijskih sindikatih 
navajajo, da je prejšnja vla
da lani enostransko posegla 
v pravice, pridobljene s stav
kovnim sporazumom iz sre
dine leta 2016. Z lanskim 
podpisom aneksa h kolektiv
ni pogodbi za državno upra
vo je namreč bolje ovredno
tila določena delovna mesta 
tudi pri ostalih pooblašče
nih uradnih osebah, s tem 
pa je znova porušila razmer
ja in razvrednotila poklic po
licista. 

Na ministrstvu za javno 
upravo zagotavljajo, da vla
da odmrznitev stavke je
mlje z vso resnostjo, za no
tranje ministrstvo pa je naj
pomembneje, da se čim prej 
najdejo ustrezne rešitve, 
pravijo. 

Policisti od včeraj 
znova stavkajo
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Knjigo prejme GUSTL KOCJANČIČ z Brezij.

AKTUALNO info@g-glas.si

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Muzikal Briljantina 28. oktobra prihaja v Medvode 

Jim Jacobs in Warren Casey sta leta 1970 ustvarila muzikal 
Briljantina (Grease). Slovenci se še spomnimo istoimenskega 
filma iz leta 1978, v katerem sta se v glavnih vlogah proslavila 
Olivia Newton-John in John Travolta. Dogajanje je postavljeno 
na šolo Rydell High, kjer se neotesan in predrzen fant Danny 
Zuko zaljubi v lepo vzgojeno dekle Sandy. Skupaj z vrstni-
ki odkrivata pasti ljubezenskega življenja. V glavnih vlogah 
igrajo Saša Lešnjek/Maša Medved kot Sandy in Luka Markus 
Štajer/Matjaž Kumelj kot Danny. Igralska zasedba se lahko 
ob številnih izbrancih z avdicije pohvali tudi z velikimi imeni 
slovenskega filma in gledališča: Janez Hočevar - Rifle, Gojmir 
Lešnjak - Gojc, Uroš Smolej, Domen Valič in Alenka Tetičkovič. 
Vstopnice so že v prodaji. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
predstavo v Medvodah. Nagradno vprašanje: Kdo je prevedel 
pesmi za muzikal Briljantina v slovenščino? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do srede, 10. oktobra 2018, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Prejšnji ponedeljek se je začel boj za petdeset tisoč evrov v 
resničnostnem šovu Kmetija. Voditeljica Kmetije Natalija Brat-
kovič je na kmetiji pozdravila 17 tekmovalcev, ki so jih že prvi dan 
čakala presenečenja. Že ob vselitvi je bilo videti razkorak med 
»navadnimi smrtniki«, kot jih je poimenovala nekdanja udele-
ženka Big Brotherja Ksenija Koren, in znanimi obrazi resnično-
stnih šovov Survivor, Bar, Big Brother, MasterChef, Kmetija in 
Kmetija slavnih. Letošnja kmetija je na zaslone prinesla osveži-
tev, saj so se tekmovalci vselili na moderno kmetijo, kjer imajo 
tekočo vodo, elektriko, kopalnico, stranišče in kuhinjo z vso belo 
tehniko. Glede na njihove osebne profile in predrzne odzive 
v preteklih oddajah lahko pričakujemo zelo pestro dogajanje. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo nogavice šova Kme-
tija. Nagradno vprašanje: Kateri izmed trenutno sodelujočih 
tekmovalcev v šovu Kmetija 2018 je bil že zmagovalec tega 
šova? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 10. okto-
bra 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 21. septembra 2018, prejme 
dve vstopnici za eno od otroških predstav v Cerkljah ali na 
Kokrici Marija Štefelin iz Radovljice.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 21. septembra 2018, prej-
meta vsak po eno vstopnico za koncert skupine Parni Valjak 
Petra Praprotnik iz Kranja in Mateja Bončina iz Škofje Loke.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 25. septembra 2018, prejmejo 
vsak po eno vstopnico za predstavo 50 odtenkov ženske Ivanka 
Kuralt iz Zg. Besnice, Miro Uranič iz Naklega, Martin Kropivnik 
iz Cerkelj in Darko Vajt z Golnika. Nagrajencem čestitamo!

Resničnostni šov Kmetija

M. A., U. P., A. So., S. K., M. 
R., D. Ž., J. P., A. Se., M. B.

Kranjska Gora, Žirovnica

V Kranjski Gori je svo-
jo kandidaturo na novem-
brskih volitvah že napovedal 
dosedanji župan Janez Hro-
vat. Kot je povedal Blaž Kni-
fic, predsednik občinske-
ga odbora SD, bodo Hrova-
ta podprli tudi Socialni de-
mokrati, medtem ko se or-
gani stranke SDS o svojem 
kandidatu oziroma o podpo-
ri komu drugemu še odloča-
jo, je povedal drugi podžu-
pan Občine Kranjska Gora 
Bogdan Janša.

V žirovniški občini se bo 
za svoj četrti županski man-
dat potegoval sedanji župan 
Leopold Pogačar. Boštjan 
Noč, predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije in podpred-
sednik HDD SIJ Acroni Je-
senice, o kandidaturi še raz-
mišlja; kot je dejal, ima kar 
nekaj podpore, prav tako mu 
ne manjka motiva in idej za 
nadaljnji razvoj občine. Do-
končne odločitve o tem, ali 
bodo imeli županskega kan-
didata, še niso sprejeli v NSi, 
prav tako tudi v SDS, kjer 
spremljajo situacijo, v SD pa 
kandidata verjetno ne bodo 
imeli.

Bohinj, Bled, Gorje 

V Bohinju je za zdaj kan-
didaturo uradno napovedal 
samo podžupan v funkci-
ji župana Jože Sodja, ki bo 
nastopil s podporo Liste za 
Bohinj nekdanjega župana 
Franca Kramarja. Na naše 
vprašanje, ali bo kandidiral, 
je kandidaturo potrdil tudi 
drugi najmočnejši na zad-
njih županskih volitvah Bo-
jan Traven iz Ekipe za pri-
hodnost. Koliko in katere 
stranke se bodo odločile za 
kandidaturo in koga bodo 
predlagale, še ni znano.

Na Bledu aktualni župan 
Janez Fajfar za zdaj še nima 
protikandidata, s katerim bi 
se pomeril na lokalnih voli-
tvah, prav tako se za nov žu-
panski mandat tudi v Gor-
jah za zdaj poteguje samo 
sedanji župan Peter Tor-
kar. 

Naklo, Preddvor, Jezersko

Za tretji mandat za župa-
na Občine Naklo se bo pote-
goval Marko Mravlja, kan-
didat SDS. Kandidat SLS je 

Ivan Meglič, občinski sve-
tnik in županski kandidat 
na prejšnjih volitvah. Drago 
Goričan, nekdanji direktor 
občinske uprave v Naklem, 
bo kandidiral s podporo ob-
čanov, imel bo tudi listo Dra-
ga Goričana za razvoj Obči-
ne Naklo. Kandidaturo je na-
javil tudi sedanji podžupan v 
Naklem Stane Oman, kandi-
dat SD. Iz območnega odbo-
ra DeSUS Naklo pa so spo-
ročili, da resno pristopajo k 
temu, da bodo imeli svojega 
kandidata.

V Preddvoru, kjer doseda-
nji župan Miran Zadnikar 
ne bo več kandidiral, bosta 
za župana zagotovo kandi-
dirala dva. Stranka Poveza-
ne lokalne skupnosti, iz ka-
tere je tudi aktualni župan 
Zadnikar, za župana predla-
ga Aleša Drekonjo, ki je bil 
doslej občinski svetnik. Za 
kandidaturo s podpisi voliv-
cev pa se je odločil Rok Ro-
blek, v trenutnem manda-
tu sicer svetnik SDS. »Od-
ločitev, da ne kandidiram 
na strankarski listi, je priso-
tna že dlje časa, ko sem ugo-
tovil in sprejel dejstvo, da je 
za boljše rešitve potreben 
pristop od spodaj navzgor, 
ključno orodje izvedbe pa je 
pogovor. Če želim biti blizu 
ljudem, moram biti od njih 
tudi predlagan in izvoljen,« 
pravi Roblek.

Edini, ki nam je potrdil, da 
kandidira za župana Občine 
Jezersko, je Tihomir Milčič 
Rebolj, po poklicu policist, 
ki se bo za županski polo-
žaj potegoval s podporo vo-
livk in volivcev in te še ved-
no zbira. Sedanji župan Ju-
rij Rebolj na to mesto ne bo 
več kandidiral. 

Šenčur, Cerklje 

Za novi mandat se bo v 
Šenčurju znova potegoval 
zdajšnji župan Ciril Kozjek. 
Kot že pred štirimi leti bo 
kandidat stranke SLS, priča-
kuje pa širšo podporo strank 
desne sredine. Za zdaj nje-
gov edini znani protikandi-
dat bo očitno Matej Knific, 
predsednik Vaške skupnos-
ti Prebačevo, ki na naše vpra-
šanje odgovarja: »Lahko 
vam za zdaj samo potrdim, 
da poteka zbiranje podpisov 
občanov, ko bodo ti zbrani, 
pa vložim kandidaturo kot 
neodvisen kandidat za žu-
pana Občine Šenčur.«

V Cerkljah bo poleg do-
sedanjega župana Franca 

Čebulja, ki se bo s podpo-
ro volivcev potegoval za že 
sedmi županski mandat, 
za mesto župana kandidiral 
tudi svetnik in nosilec TOP 
Liste Občine Cerklje Luka 
Štumberger, ki je že zbral 
zadostno število glasov in 
kandidaturo tudi uradno že 
vložil.

Žiri, Železniki, Gorenja 
vas - Poljane

V Žireh je poleg aktual-
nega župana Janeza Žaklja, 
kandidata NSi, svojo kandi-
daturo kot kandidat SDS že 
napovedal tudi Andrej Po-
ljanšek. »Naš župan je pred 
časom javno izjavil, da ne 
namerava več kandidirati, 
zato sem se za kandidaturo 
odločil jaz. Župan si je zdaj 
premislil, jaz pa ne,« svojo 
odločitev pojasnjuje Poljan-
šek in dodaja, da je tako že-
lel zagotoviti še naprej ne-
moten potek dobro zastav-
ljenih investicij.

V Železnikih je za zdaj 
kandidaturo potrdil le aktu-
alni župan Anton Luznar, 
ki se na volitve znova poda-
ja s podporo SLS, podpreti 
pa ga namerava tudi stran-
ka SD. Na zadnjih volitvah 
je svojega županskega kan-
didata imela tudi SDS. »O 
možnem kandidatu za žu-
pana se še nismo dokončno 
dogovorili, zato imena še ne 
morem posredovati,« je po-
jasnila Branka Krek Petri-
na, predsednica občinskega 
odbora SDS. NSi kandida-
ta za župana Železnikov ne 
bo imela, prav tako tudi ne 
stranka Premik. »Govori se 
o imenih neodvisnih kandi-
datov, ne vem pa, če se bodo 
opogumili in res potegovali 
za župansko mesto,« je de-
jal predsednik Premika Pe-
ter Mesec.

O morebitnih tekmecih 
na lokalnih volitvah za zdaj 
še ni treba razmišljati niti 
županu Občine Gorenja vas 
- Poljane Milanu Čadežu, ki 
bo znova kandidiral kot kan-
didat SDS.

Medvode, Vodice

V medvoški občini je jav-
no kot prvi kandidaturo za 
župana sporočil sedanji žu-
pan Nejc Smole, ki se bo tudi 
tokrat za županski stolček 
potegoval kot nestrankarski 
kandidat. Volivci v Medvo-
dah bodo najverjetneje lah-
ko izbirali še vsaj med tremi 

imeni in vsi trije so občinski 
svetniki. To so Štefan Čeba-
šek (kot nestrankarski kan-
didat), Leon Merjasec (SDS) 
in Alenka Žavbi Kunaver 
(SMC). Vsi trije so najverje-
tnejšo kandidaturo potrdili.

V Vodicah je kandidaturo 
napovedal le zdajšnji župan 
Aco Franc Šuštar, v drugih 
listah o imenih za zdaj še ne 
govorijo. Kot nam je povedal 
nekdanji župan in občinski 
svetnik ter predsednik ob-
činskega odbora NSi Anton 
Kokalj, sam zagotovo ne bo 
kandidiral, v svetniški sku-
pini NSi, pa se o svojem žu-
panskem kandidatu še odlo-
čajo. Konkretnih odgovorov 
nam niso sporočili niti z dru-
gih svetniških skupin.

Mengeš, Komenda

V Mengšu je kandidaturo 
že napovedal župan Franc 
Jerič. Kandidiral bo s podpo-
ro Liste za Občino Mengeš. 
Svojega kandidata pa imajo 
tudi v Listi Skupaj za men-
geško občino (SMO). Bar-
ve liste bo zastopal njihov 
občinski svetnik Peter Gu-
banc. 

Vnovičen boj za župan-
ski stolček je napovedal tudi 
komendski župan Stanislav 
Poglajen. Med njegovimi iz-
zivalci pa se največ omenja 
Romana Dobnikarja. Nek-
danji občinski svetnik, sicer 
aktualni predsednik Atlet-
ske zveze Slovenije, nam je 
potrdil, da se bo s svojo listo 
potegoval za mesto v občin-
skem svetu, o kandidaturi za 
župana pa je povedal le, da 
bodo med člani liste gotovo 
našli primernega kandidata 
tudi za to funkcijo.

Domžale

V Domžalah je za zdaj 
uradno kandidaturo na-
povedal le aktualni župan 
Toni Dragar, ki bo kandi-
diral ob podpori svoje liste 
LTD. Kot je povedal na ne-
davni novinarski konferen-
ci, mu morebitni tekmeci 
še niso znani, kaj več sadov 
pa ni obrodilo niti naše po-
izvedovanje, saj večina poli-
tičnih strank o svojih kandi-
datih še razmišlja. Ponov-
no naj bi kandidirala Me-
tod Marčun iz Radomelj in 
Alenka Resinovič - Reza, ki 
sta volivce nagovarjala že 
pred štirimi leti, a nobeden 
od njiju kandidature še ni 
uradno napovedal.

Veliko je že odločenih, 
nekateri še razmišljajo
O doslej znanih kandidatih za župana v večjih gorenjskih občinah (Jesenice, Radovljica, Tržič, Kranj, 
Škofja Loka in Kamnik) smo že pisali, tokrat pa objavljamo še pregled »županskega dogajanja« v 
preostalih (manjših) občinah.
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KOMENTAR
Vilma Stanovnik

O zaprtem mostu
Včeraj je minil teden dni, 

odkar je zaprta zahodna 
kranjska obvoznica čez Savski 
otok pri Supernovi. Večina vo-
znikov za zaporo zdaj že ve, ve 
pa tudi, da je vzrok popravilo 
mostu. Skoraj ga ni Kranjča-
na in voznika, ki se redno ali 
občasno pelje po mostu, ki ne 
bi bil prepričan, da je popravi-
lo nujno. 

Asfalt je bil dotrajan, ces-
tišče ob padavinah spolzko, v 
zadnjih dveh letih sta z mosta 
zgrmeli dve tovorni vozili, ki 
sta – k sreči brez hujših pos-
ledic – pristali na parkirišču 
pod njim. Zaradi vsega tega 
so na kranjski občini že dlje 
časa pozivali ministrstvo za 
infrastrukturo (gre seveda za 
državno cesto), da je treba ob-
voznico čim prej obnoviti. 

Letos spomladi je bilo ven-
darle vse pripravljeno za 
gradbena dela, ki so se najprej 
začela pod mostom in so jih 
zaradi zapore dela parkirišč 
opazili zgolj obiskovalci trgo-
vskega centra. 

Prejšnji ponedeljek sredi 
popoldneva, pa so se vozniki 
naenkrat ustavili pred popolno 
zaporo mostu. V nekaj minu-
tah je nastal pravi prometni 
kolaps, zgodilo se je nekaj 
manjših nesreč, tisti, ki so stali 
v zastojih, pa so se na družab-
nih omrežjih spraševali, kaj 
se v Kranju dogaja, in se, ko 
so izvedeli za popolno zaporo 
ceste v naslednjih več kot petih 
mesecih, spraševali, zakaj jih o 
zapori tako pomembne kranj-
ske obvoznice ni nihče obvestil.

Dobri dve uri po zapori ceste 
so opozorilo o daljših zastojih 
na vseh glavnih kranjskih ce-
stah začeli pošiljati s Policijske 
uprave Kranj, s kranjske občine 
pa so sporočili, da bo cesta za-
prta predvidoma do 5. marca, 
ter hkrati pojasnili, da Mestna 
uprava Kranj o zapori držav-
ne ceste do ponedeljka ni bila 
obveščena.

Sredi tedna so si nato pri-
stojni, ob njih tudi kranjska 
ministrica za infrastrukturo 
Alenka Bratušek in domači 
župan Boštjan Trilar, ogle-
dali gradbišče, odgovorni za 
gradnjo pa so pojasnili, da prej 
predvidena polovična zapo-
ra ceste ni mogoča, saj bi bilo 
tveganje za varnost preveliko. 
Ministrica je ob tem spomnila 
na nedavno hudo nesrečo v 
Genovi, kjer se je zrušil del vi-
adukta, pa tudi na dejstvo, da 
je v Sloveniji v slabem stanju 
več kot petdeset mostov, in ob 
koncu ogleda mostu so si bili 
edini, da bo treba pač nekaj 
mesecev potrpeti.

Vprašanje, zakaj Kranjčani 
in vsi drugi vozniki niso pra-
vočasno (vsaj nekaj dni prej) 
izvedeli o zapori ceste, je do 
danes ostalo neodgovorjeno. 
Tako kot neodgovorjena ostaja-
jo večna vprašanja, zakaj mar-
sikje v svetu takšna in podob-
na gradbišča lahko dokončajo 
zgolj v nekaj dneh (v posmeh 
vsem smo po televiziji videli 
primere, ko je gradnja trajala 
le nekaj ur), pri nas pa so zato 
tudi na najbolj obremenjenih 
obvoznicah potrebni meseci. 

Jasna Paladin

Kamnik – Ministrico so minu-
li četrtek na pogovor povabi-
li člani Čebelarskega društva 
Kamnik in kamniške izposta-
ve Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije, da pa je na tem 
področju vrsta odprtih vpra-
šanj, je dokazala velika ude-
ležba vseh tistih, ki so želeli 
ministrici prisluhniti.

Ta je v uvodu priznala, da 
sicer s sodelavci pospešeno 
pregleduje stanje na mini-
strstvu, a po zgolj nekaj te-
dnih vodenja tega resorja na 
vsa vprašanja še ne bo ime-
la odgovorov, zato so sreča-
nje tudi poimenovali kot kle-
pet ob kavi. Poudarila je, da 
je čas za kmete zdaj zelo po-
memben, saj se na ministr-
stvu že pospešeno priprav-
ljajo na načrtovanje prihod-
nje kmetijske politike, in si-
cer za obdobje po letu 2020. 
»Kmetijska politika prinaša 
nekaj bistvenih sprememb, 
ena največjih je ta, da bo v pri-
hodnje vsaka članica EU mo-
rala oblikovati svojo strategi-
jo na tem področju in ne bo 
več krovne, kot je sedaj. To je 

za nas dobro, hkrati pa nam 
prinaša tudi večjo odgovor-
nost, izgovorov namreč ne 
bomo več mogli imeti. Delov-
ne skupine, ki bodo pripravi-
le strategijo, so že oblikovane 
in pozivam vas, da preko svo-
jih združenj in institucij po-
veste svoje predloge, da bomo 
pripravili kar se da dober 

program, ki bo tudi izvedljiv 
v praksi,« je v uvodu povedala 
ministrica in poudarila, da si 
bo prizadevala zmanjšati obi-
lico birokracije v kmetijstvu, 
da bo ena od njenih prioritet 
povečanje samooskrbe s hra-
no in skrajšanje prehrambne 
verige od proizvajalcev do po-
trošnikov, razmišlja pa tudi o 

tem, da bi hrano izvzeli iz jav-
nih naročil, da bi šole in vrtci 
lažje naročali lokalno hrano.

Pogovor je tekel tudi o teža-
vah čebelarjev, pozidavi kme-
tijskih zemljišč, napovedani 
obdavčitvi nepremičnin ter 
zakonodaji, ki kmetom, če-
belarjem in gozdarjem v pra-
ksi ni prijazna.

Ministrica s kmeti in čebelarji
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je na enem svojih prvih uradnih 
obiskov v tej vlogi prisluhnila tegobam kmetov in čebelarjev na Kamniškem. 

Ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandri Pivec je v Kamniku 
prisluhnilo več kot sto kmetov in čebelarjev. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Kranj – Študenti so se na prvi 
stopnji v dveh prijavnih ro-
kih in roku za zapolnitve še 
prostih vpisnih mest lahko 
odločali med 18.481 vpisni-
mi mesti za redni in izredni 
študij, ki so jih razpisali štirje 
javni visokošolski zavodi in 13 
zasebnih visokošolskih zavo-
dov s koncesijo. V prvem pri-
javnem roku so visokošolski 
zavodi prejeli 14.704 prijav 
za vpis, od tega je bilo spreje-
tih 11.119 kandidatov. V štu-
dentskih organizacijah in vi-
sokošolskih zavodih vsem 
študentom, še posebno pa 

brucem, pred začetkom no-
vega študijskega leta na raz-
lične načine izrečejo dobro-
došlico. Na mariborski uni-
verzi, pod katero sodi tudi 
kranjska fakulteta za organi-
zacijske vede, so pretekli te-
den pripravili uvajalni semi-
nar za bruce, na katerem so 
ponudili odgovore na različ-
na vprašanja v zvezi s študi-
jem na njihovi univerzi.

Študente tudi letos čaka 
nekaj novosti. Lani spreje-
ti zakon za urejanje položa-
ja študentov, ki ga je prip-
ravila Študentska organi-
zacija Slovenije, med dru-
gim študentom podaljšuje 

zdravstveno zavarovanje do 
dopolnjenega 26. leta, sta-
tus študenta pa po novem 
ne preneha z dnem, ko štu-
dent magistrira, ampak z iz-
tekom študijskega leta, v ka-
terem je magistriral. Po no-
vem so omogočili tudi kori-
ščenje študentskih bonov do 
21. ure. Po prvih podatkih iz 
Evidenčnega in analitskega 
sistema visokega šolstva v 
RS (eVŠ) so za novo študij-
sko leto štiri univerze in 54 
samostojnih visokošolskih 
zavodov razpisali skupaj 
626 študijskih programov, 
in sicer 249 programov prve 
stopnje s 25.481 vpisnimi 

mesti za vpis v prvi letnik, 
devet enovitih magistrskih 
programov z 837 mesti, 278 
programov druge stopnje 
z 18.284 mesti in devetde-
set doktorskih programov z 
2374 vpisnimi mesti. Tudi 
letos je bilo po podatkih mi-
nistrstva za izobraževanje, 
znanost in šport največ za-
nimanja za umetniške pro-
grame in dizajn, športne 
programe, psihologijo, pro-
grame s področja zdravstva 
in veterine, varstvoslovja ter 
predšolske vzgoje. Novi mi-
nister za izobraževanje Jer-
nej Pikalo je v svoji poslanici 
pred začetkom novega štu-
dijskega leta študentom za-
gotovil, da bo njihova viso-
košolska izobrazba visoko 
priznana pri delodajalcih po 
vsej Evropi in po vsem sve-
tu ter da bodo kot diploman-
ti slovenskih univerz visoko 
cenjen kader za kateregako-
li delodajalca.

Manj mest za bruce
Včeraj se je začelo novo študijsko leto. Tudi letos se nadaljuje trend 
zmanjševanja vpisnih mest, saj so visokošolski zavodi v primerjavi z lanskim 
razpisom razpisali 660 vpisnih mest manj.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Direkcija RS 
za infrastrukturo je julija le-
tos z geodetskim podjetjem 
iz Ljubljane sklenila pogod-
bo za izvedbo postopkov od-
mere zemljišč oziroma sez-
nanitve s potekom meje ko-
ridorja severne obvoznice 

Škofje Loke. Lastnike ze-
mljišč so s potekom tra-
se seznanili ob koncu sep-
tembra. Kot pojasnjujejo na 
Občini Škofja Loka, so od-
mero izvedli na podlagi po-
datkov sprejetega občinske-
ga podrobnega prostorske-
ga načrta (OPPN), ki ga je 
občinski svet sprejel marca 

letos. Meja OPPN za sever-
no obvoznico Škofje Loke 
predstavlja širše območje 
(koridor) severne obvoznice 
za potrebe izgradnje ceste in 
je širša, kot bo kasnejši grad-
beni poseg za severno obvo-
znico, sporočajo z občine. 
Na ogled »zakoličene« trase 
severne obvoznice pa jutri, 

3. oktobra, popoldne vabijo 
člani civilne iniciative, ki so 
v postopku sprejemanja pro-
storskega načrta zanjo tra-
si nasprotovali. Ob ogledu 
si bodo jasneje predstavlja-
li družbeno in okoljsko raz-
sežnost posega, v imenu ci-
vilne iniciative oglednikom 
sporoča Nataša Hafner.  

Zakoličili traso za severno obvoznico
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Kranj – OpenLab v Kranju 
je v sodelovanju z ljubljan-
sko Fakulteto za elektroteh-
niko (FE) in Mestno obči-
no Kranj prejšnji teden po-
novno pripravil festival digi-
talne inovativnosti mladih 
Open Week. Mladim so bile 
na voljo brezplačne delavni-
ce, namenjene spoznavanju 
novih tehnologij in trendov 
– delavnice Pametni dom, 
Multimedija in Programi-
ranje. V sredo je bilo uradno 
odprtje festivala in predsta-
vitev dveh velikih projektov, 
in sicer Mreže FabLab Slo-
venija in DIH Slovenia (Di-
gital Innovation Hub Slove-
nia), v petek pa je bilo dru-
ženje. Mladi so prinesli svo-
je računalnike, jih poveza-
li in tekmovali v računalni-
ških igrah.

Festival v enem tednu zao-
kroža celoletno dogajanje in 
aktivnosti OpenLaba, hkra-
ti pa predstavlja nove trende 
na gospodarskem in tehno-
loškem področju in spodbu-
ja sodelovanje mladih s pod-
jetji v lokalnem okolju. De-
lavnice sicer potekajo vse 
leto, vodijo jih mentorji Pe-
ter Aleksander Bizjak, Do-
men Dolenc in Metod Med-
ja. »Če imaš dobre mentor-
je, imaš vse. Prostor že do-
biš, tehnologijo se da ku-
piti, dobri mentorji pa so 
ključ do uspeha,« je pouda-
ril Janez Bešter, profesor na 

Fakulteti za elektrotehniko 
in pobudnik, da je OpenLab 
pred desetimi leti sploh za-
živel. Sicer pa je namen tako 
imenovanega odprtega labo-
ratorija, kot ga je poimeno-
val Bešter, pritegniti mlade 
iz osnovnih in srednjih šol, 
da bodo bolj ustvarjalni, ino-
vativni in da bi tudi razmiš-
ljali o tem, kaj bi v prihodno-
sti radi delali.

Peter Aleksander Bizjak, 
študent na FE in mentor na 
FabLabu vse leto vodi delav-
nico Pametni dom. »Namen 
je, da mladi dobijo znanje – 
ne univerzitetno znanje, 
ampak praktično,« je po-
vedal in pojasnil, da Open-
Lab mladim omogoča to, če-
sar on v času osnovne in sre-
dnje šole ni imel. Torej ne-
koga, ki bi mu na prijazen in 
preprost način pojasnil ele-
ktroniko, internet in tehno-
logijo na splošno. Prodekan 
FE dr. Roman Kamnik je po-
udaril, da moramo poskrbe-
ti, da mlade navdušimo za 
študij tehnike in informa-
cijsko-komunikacijskih teh-
nologij. »Ti študiji prinašajo 
neko dodano vrednost naši 
družbi, saj skrbijo, da smo 
lahko del visokotehnološke 
države in zaradi tega vsi lah-
ko bolje živimo. Tega se vsi 
ne zavedajo in to je naš pro-
blem. Imamo ljudi, ki so sla-
bo zaposljivi, po drugi stra-
ni pa nam manjka ljudi, ki 
so dobro zaposljivi,« je po-
vedal.

Mentorji so ključ 
do uspeha
V prostorih OpenLaba je tudi letos potekal festival 
digitalne inovativnosti mladih Open Week, na 
katerem so mladi spoznavali nove tehnologije in 
trende na tem področju.

Na sliki (z leve): mentorja Peter Aleksander Bizjak in Metod 
Medja, prodekan Fakultete za elektrotehniko dr. Roman 
Kamnik in mentor Domen Dolenc, ki si želijo mladim 
približati digitalne tehnologije

Urša Peternel

Koroška Bela – Občina Jese-
nice je prejšnji teden prip-
ravila ogled plazu na Po-
toški planini nad Koroško 
Belo in potek sanacijskih 
del. Ta trenutno potekajo 
na potoku Bela, kjer držav-
ni koncesionar Vodnogo-
spodarsko podjetje Kranj 
ureja strugo in zaplavne 
pregrade. Dela, ki so stekla 
v začetku avgusta, potekajo 
celo nekoliko hitreje, kot je 
bilo načrtovano, je po ogle-
du povedal jeseniški podžu-
pan Miha Rebolj.

V kratkem se bo nad vas-
jo Koroška Bela začela grad-
nja nove makadamske ceste 
do zaplavnih pregrad. Cesta 
je že zakoličena, Občina Je-
senice je pridobila tudi so-
glasja lastnikov zemljišč, z 
rebalansom proračuna pa je 
prejšnji četrtek že zagotovi-
la potrebnih 40 tisoč evrov 
za projekt. Nova cesta je nuj-
na za izgradnjo dveh novih 
prodnih pregrad v strugi 

potoka Bela in za vzdrževa-
nje in praznjenje pregrad. 

Kot je napovedal podžu-
pan Rebolj, bodo še letos 
vzpostavili tudi sistem opa-
zovanja (monitoringa) plazu 
Čikla, tudi za to so denar (40 

tisoč evrov) zagotovili z reba-
lansom občinskega proraču-
na. Po Reboljevih besedah 
bo sistem vzpostavitve opa-
zovanja pobočnih premikov 
na plazu Čikla pilotni, vklju-
čeval pa bo kamere in tipala, 

ki zaznavajo premike na sa-
mem pobočju in v strugi po-
toka. V prihodnje bodo za-
gotovili tudi denar za vzpo-
stavitev sistema opazovanja 
na plazu Urbas, je napove-
dal Rebolj.

Kamere in tipala na plazu
Občina Jesenice je z rebalansom zagotovila denar za vzpostavitev sistema opazovanja plazu Čikla. 
Kamere in tipala bodo zaznavali premike na samem pobočju in v strugi potoka.

V potoku Bela na Koroški Beli poteka celovita sanacija struge, ki jo izvaja 
Vodnogospodarsko podjetje (VGP) Kranj. Dela potekajo celo hitreje od načrtov, financira jih 
država, končana naj bi bila do maja prihodnje leto, stala pa bodo 550 tisoč evrov.

Mateja Rant

Goreljek – Sodbo kranjske-
ga sodišča, ki je ugodilo tož-
benemu zahtevku Družbe 
za spodbujanje razvoja TNP 
glede ničnosti prenosa la-
stništva Hotela Jelka in Gos-
tišča Zatrnik na družbo Pok-
ljuka Turizem, je pred ča-
som potrdilo tudi višje so-
dišče. S prenosom lastni-
štva se namreč ni strinjala 
država kot večinska lastni-
ca. Obe nepremičnini, pri 
katerih je kot lastnik vpisan 
Pokljuka Turizem, ta pa je v 
lasti podjetja Elmont Bled, 
sta tako znova prešli v last 
Družbe za spodbujanje ra-
zvoja TNP, ki je v likvidaciji. 
Stečajni upravitelj Kristijan 

Anton Kontarščak je zdaj 
objavil nezavezujoče vabi-
lo k dajanju ponudb, s ka-
terim želi zbrati informaci-
je za presojo najugodnejših 
pogojev za najem hotela in 
gostišča Zatrnik, kar v nego-
tov položaj postavlja seda-
njega upravljavca Športno 
društvo Pokljuka, ki ima z 
Elmontom sklenjeno petle-
tno pogodbo.

Po prepričanju direktor-
ja Elmonta Bled Janeza Žni-
darja se jim je z omenjeno 
sodbo zgodila velika krivi-
ca, zato so že zahtevali re-
vizijo postopka na vrhov-
nem sodišču. V obnovo ho-
tela je namreč družba Pok-
ljuka Turizem vložila znat-
na sredstva, pri čemer jim 

je precej denarja posodil El-
mont Bled, ki ima zato tudi 
vpisane hipoteke na teh ne-
premičninah. Zato Žnidar 
upa, da se jim bo uspelo s 
stečajnim upraviteljem pa-
metno dogovoriti glede na-
jema, saj brez pravega naje-
mnika po njegovem na Pok-
ljuki, ki ni tako dobro razvita 
turistična destinacija, ni us-
peha. V Športnem društvu 
Pokljuka se zavedajo, da ni 
nujno, da bo njihova pogod-
ba ostala enaka tudi z novim 
lastnikom, čeprav se lahko 
pohvalijo, da so poleti delali 
dobro, dobri so obeti tudi za 
zimo, ki bi lahko po pričako-
vanjih pomenila nov zagon 
za naprej. Stečajni upravi-
telj je namreč po službeni 

dolžnosti objavil nezavezu-
joče zbiranje ponudb za na-
jem hotela in gostišča z na-
menom, da bi pridobil in-
formacije glede poštene na-
jemnine. Z Elmontom Bled 
se je namreč že dogovoril, 
da mu pošljejo obstoječe 
najemne pogodbe, saj naj 
bi bilo zaradi preteklih vla-
ganj sedanjega najemnika 
po prepričanju predstavni-
kov Elmonta pogodbo ško-
dljivo razdreti. Kontarščak 
sicer ne vidi nobenega raz-
loga, če je najemna pogodba 
sklenjena pod tržnimi pogo-
ji, da bi najemnik tudi v pri-
hodnje ostal isti, s to izje-
mo, da se od sodbe dalje na-
jemnina plačuje v korist ste-
čajne mase.

Sedanji najemnik v negotovosti
Po odločitvi sodišča je hotel Jelka znova prešel v last Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega 
narodnega parka (TNP) v stečaju, zato je pogodba s sedanjim upravljavcem, Športnim društvom 
Pokljuka, pod vprašajem.

Bled – Svojo kandidatno listo za lokalne volitve je na Bledu 
kot prva vložila Lista Tonija Mežana, ki jo ta čas v sedem-
najstčlanskem občinskem svetu zastopajo štirje svetniki. Lis-
to, katere nosilec je samostojni podjetnik, nosilec dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji in že drugi mandat podžupan blejske 
občine Toni Mežan, sestavljajo predstavniki vseh krajevnih 
skupnosti različnih izobrazbenih struktur, so poudarili ob 
vložitvi liste in dodali, da najmlajša kandidatka šteje 19 let, 
najstarejši kandidat pa 77 let. Večina imen na listi kandidatov 
je v ekipi Liste Tonija Mežana že več mandatov, nekaj pa je 
mladih in novih obrazov, je ob tem pojasnil predlagatelj liste 
Uroš Ambrožič iz Zasipa.

Na Bledu kot prva Lista Tonija Mežana

Kranj – Ta petek bo med 10. in 12. uro na kranjskem stadionu 
prireditev Gorenjska veriga srca. Organizator je OŠ Tržič, na 
stadionu pa bo pet tisoč učencev, dijakov in zaposlenih s 14 
gorenjskih osnovnih in srednjih šol oblikovalo največje »živo« 
srce v Sloveniji. Nastopili bodo Nuša Derenda, Nipke, Čuki, Ti-
len Lotrič, Stiven Rahman, Glasbena šola Tržič in deklamatorji 
sodelujočih šol. Zbrane bodo nagovorili predsednik RS Borut 
Pahor, župana Borut Sajovic in Boštjan Trilar ter predstojnica 
Zavoda za šolstvo OE Kranj Lucija Rakovec. S tem dogodkom 
simbolično sporočajo: Srce naj pogumno bije med ljudmi. 
Medsebojno sodelovanje, prijateljstvo, povezovanje, strpnost, 
spoštovanje in ljubezen zanesljivo ustvarjajo boljši svet.

Na Gorenjski verigi srca tudi predsednik Pahor

Kranj – Jutri v sredo, 3. oktobra, ob 19. uri bo v Mestni knji-
žnici Kranj stripovski večer, na katerem bo predstavljen novi 
stripovski album z naslovom Ivan Cankar: prizori iz življenja. 
O stripu bosta ob Aleksandru Buhu spregovorila njegova av-
torja – scenarist dr. Blaž Vurnik, kustos v Mestnem muzeju 
Ljubljana, in znani risar stripov Zoran Smiljanić. Ob tem bo 
predstavljen tudi Smiljanićev zbornik stripov Vojne zgodbe, 
ki je izšel konec preteklega leta.

Cankar in Vojne zgodbe
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657. SEJEM NA TRAVNIKU 
v Šentvidu ob Glini
Ta najstarejša tovrstna prireditev na avstrijskem 
Koroškem poteka še do 8. oktobra 2018. Deset- 
dnevna prireditev, kjer se pričakuje več kot 
500.000 obiskovalcev, poteka v znamenju kultur-
nih tradicij in običajev. Sejem na travniku obudi 
spomine na tiste daljne čase, ko so kmetje enkrat 
v letu na tržnici zunaj mestnega obzidja kupova-
li po ugodni ceni živino, semena in druge izdel-
ke, poleg tega pa je bila to enkratna priložnost 

raznoraznih kupčij ter srečevanje znancev. Kmetje 
so se lahko tudi malo pozabavali ter tako pozabiti 
na težak vsakdan svojega življenja.

• Velik zabaviščni park s 37 igrali 
• Bolšji trg in tržnica s starinami
• Kramarski trg z 200 stojnicami
• Razstava kmetijske in gozdarske opreme
• Sejem gradnje in novih energetskih virov
• Razstava avtomobilov
• Pester program dogodkov in prireditev, koncerti
• 27 gostinskih površin s kulinaričnimi dobrotami
• 18 stojnic s pijačo in prigrizki
• 20 stojnic z medenjaki, kostanjem itn.

V času prireditve vozi med železniško postajo in 
sejmom vlakec. Obiskovalcem je na voljo tudi do-
volj parkirišč. Vstop je prost!  

www.stveiter-wiesenmarkt.at
facebook.com/st.veiter.wiesenmarkt   Foto: © Stadt St. Veit

Foto: © Stadt St. Veit

Mateja Rant

Kranj – Tema letošnjega Te-
dna otroka je prosti čas. Kot 
poudarjajo pri Zvezi pri-
jateljev mladine Slovenije 
(ZPMS), se bodo osredoto-
čili na pomen kakovostnega 
preživljanja prostega časa, 
saj se zavedajo, kako drago-
cen in pomemben je tako za 
otroka kot za celotno druži-
no. »To je tisti čas, ki si ga 
otroci lahko organizirajo po 
svoje, ko iščejo tisto, kar jih 
veseli in navdušuje. Se dru-
žijo s prijatelji in razvijajo 
svoje socialne kompetence, 
pridobivajo izkušnje iz sveta 
okrog sebe med plezanjem 
po drevesih, na košarkar-
skih in nogometnih igriščih, 
pa tudi na sprehodih po goz-
du ali bližnjem travniku.« 
Družine zato spodbujajo, da 
se čim večkrat »prostočasi-
jo« skupaj in da starši kdaj 
pa kdaj v svoj dom spustijo 
tudi dolgčas.

Že Konvencija o otrokovih 
pravicah priznava otrokom 
pravico do počitka in pro-
stega časa, poudarja pred-
sednica ZPMS Darja Groz-
nik. »Zato letos v Tednu ot-
roka otroke spodbujamo, da 
v prostem času počnejo, kar 

jih veseli. Starše pa poziva-
mo, naj jih pri tem podpre-
jo in spodbujajo.« Prosti čas 
ima v svoji osnovi tri funk-
cije, in sicer počitek, zaba-
vo in razvoj osebnosti, ob 
tem pravi nekdanji predse-
dnik ZPMS Franc Hočevar. 
»Mladi pa se glede na pre-
življanje prostega časa de-
lijo v dve skupini. Na tiste, 
ki so preobremenjeni z ak-
tivnostmi, in na tiste, ki se 

dolgočasijo in niso nikamor 
vključeni. To pomeni, da ne 
morejo v polnosti razvijati 
svojih predvsem socialnih 
kompetenc, pa tudi potenci-
alov.« Ti dve skupini zazna-
vajo tudi v okviru telefona za 
otroke in mladostnike TOM 
telefon, ki pod okriljem 
ZPMS deluje od leta 1990. 
Na podlagi analize klicev iz 
lanskega leta ugotavljajo, da 

je veliko otrok, ki so preobre-
menjeni, vpisanih v obšol-
ske aktivnosti na željo star-
šev, in ne lastno. »Sicer pa 
vedno večji del prostega časa 
mladi preživljajo za računal-
niki, tablicami in pametni-
mi telefoni,« še pojasnjujejo 
pri ZPMS in dodajajo, da se 
tako izpostavljajo tudi števil-
nim pastem virtualnega sve-
ta, zato je po njihovem nuj-
no ozaveščanje o varni in od-
govorni rabi spleta in novih 
tehnologij. Tudi letos so ob 
Tednu otroka pri ZPMS ob-
javili posebno poslanico, ki 
jo je prav za ta namen napi-
sal pesnik in pisatelj Feri La-
inšček. 

Številne prireditve bodo v 
Tednu otroka potekale tudi 
na Gorenjskem. V Društvu 
prijateljev mladine Kranj 
ob tej priložnosti že tradi-
cionalno organizirajo dru-
ženje osnovnošolcev in sta-
rostnikov v Domu upoko-
jencev Kranj. Kot pravijo, v 
prosti čas sodi tudi branje, 
zato so se odločili, da bodo 
na letošnjem srečanju brali 
aktualna kratka besedila ter 
se na podlagi tega pogovar-
jali, kako o posamezni temi 
razmišljajo mladi in kako 
starejši.

Pravica do prostega časa
V tem tednu, ko zaznamujemo Teden otroka, zveze in društva prijateljev 
mladine v vseh večjih krajih po Sloveniji pripravljajo različne prostočasne in 
razvedrilne programe za otroke, s svojimi aktivnostmi se jim pridružujejo 
tudi v vrtcih in šolah.

V Tednu otroka pri 
ZPMS otroke spodbujajo, 
da v prostem času 
počnejo, kar jih veseli, 
starše pa pozivajo, naj 
jih pri tem podprejo in 
spodbujajo.

Danica Zavrl Žlebir

Potoče – Grad Turn je od 
leta 1948 prebivališče starej-
ših občanov. Minuli teden so 
sedemdesetletnico doma, ki 
danes nudi institucionalno 

varstvo 180 stanovalcem v 
Preddvoru in še 56 v disloci-
rani enoti v Naklem, prosla-
vili s slovesnostjo. Z drob-
cem iz zgodovine gradu, 
ki ga viri prvič omenjajo v 
15. stoletju, je navzoče na 

slovesnosti seznanila ddr. 
Mira Delavec Touhami, ki 
je tudi tokrat poosebila prvo 
slovensko pisateljico, pesni-
co in skladateljico Josipino 
Urbančič Turnograjsko. Ta 
je na gradu Turn živela pred 

150 leti in tu v svojem krat-
kem življenju ustvarila vrsto 
povesti in pesmi, znana so 
tudi pisma, ki si jih je izme-
njevala s svojim zaročencem 
Lovrom Tomanom. 

Po koncu druge svetovne 
vojne je bil grad Turn sku-
paj s posestvom razlaščen. V 
zgradbi so prebivale vojaške 
enote NOV in nato še JLA, 
leta 1948 pa so grajske pro-
store namenili za nastanitev 
vojnih sirot, bolnih in osta-
relih. Prvi stanovalci so bili 
na grad Turn premeščeni iz 
Doma slepih Škofja Loka in 
Doma slepih na Okroglem 
pri Kranju, 17. novembra 
1948. Zavod, ki takrat še ni 
imel svojega imena, je delo-
val v sklopu Kmetijskega po-
sestva Preddvor. Leta 1975 je 
bil grad povsem obnovljen, 
stanovalci so v času obnove 
prebivali v hotelu na Šmar-
jetni gori. Leta 1976 je bil 
zgrajen novi dom, čez nekaj 
let je dobil še prizidek, pred 
devetimi leti pa je bila zgra-
jena enota v Naklem, ki jo 

prav tako upravlja Dom sta-
rejših občanov Preddvor. O 
tem delu zgodovine je spre-
govorila direktorica Andre-
ja Valant, ki dom vodi od leta 
2007, pred njo je bil direktor 
Peter Starc. Valantova je še 
povedala, da so pred petimi 
leti dom s pomočjo kohezij-
skih sredstev tudi energetsko 
prenovili. Osnovna dejavno-
sti doma je institucionalno 
varstvo starejših, starejšim, 
ki živijo v okolici Preddvo-
ra in Nakla, nudijo storitve 
razvoza kosil in pomoči na 
domu, izvajajo tudi različne 
programe, prireditve, preda-
vanja. Direktorica je opozori-
la na pomanjkanje kadrov in 
na potrebo po povečanju nji-
hovih kompetenc, saj je zgolj 
požrtvovalnost zaposlenih 
premalo, da bi lahko učinko-
vito skrbeli za starejše. Sode-
lavkam, ki v domu delajo več 
kot tri desetletja, pa je izroči-
la priznanja.  

Zbrane sta pozdravila po-
džupan občine Preddvor Ja-
nez Brolih in predsednik 
skupščine Skupnosti social-
nih zavodov Slovenije Samo 
Beričič, v kulturnem pro-
gramu pa so nastopili pevka 
Ditka, pesnica in stanoval-
ka doma Neža Maurer, ddr. 
Mira Delavec Touhami v vlo-
gi Josipine Turnograjske in 
voditeljica Saša Pivk Avsec. 

Na Turnu proslavili jubilej
Dom starejših občanov Preddvor je proslavil 70-letnico delovanja. 

Na gradu Turn so proslavili 70-letnico Doma starejših občanov Preddvor. / Foto: Tina Dokl

Medvode – V organizaciji 
Zavoda Aktivna starost bo v 
četrtek, 4. oktobra, z začet-
kom ob 9.30 v DEOS Centru 
starejših Medvode potekal 
dogodek z naslovom Mobil-
nost starejših. Cilj je ozave-
ščanje o tematiki dolgožive 
družbe. Slavnostni govornik 
bo predsednik Republike Slo-
venije Borut Pahor.

Mobilnost starejših

Gozd – V nedeljo, 7. oktobra, 
ob 11. uri bo slovesnost ob 74. 
obletnici požiga vasi Gozd. 
Slovesnost ob dnevu prazno-
vanja krajevnih skupnosti 
Križe in Senično organizirajo 
Krajevni odbor za ohranjanje 
vrednot NOB Križe skupaj z 
Občinskim odborom ZB NOB 
Tržič in s podporo Občine 
Tržič, Osnovne šole Križe, 
Planinskega društva Križe in 
PGD Križe. Slavnostni govor-
nik bo Srečko Knafelc, predse-
dnik Društva Zarja spominov 
iz Velikih Lašč. V programu 
bodo nastopili učenci OŠ Kri-
že in Glasbene šole Tržič ter 
Mešani pevski zbor Kokrški 
odred iz Preddvora. Vse, ki bi 
želeli prevoz iz Križ do Goz-
da in nazaj, organizator prosi, 
naj to sporočijo najkasneje do 
petka, na številko 041 203 110. 

Slovesnost ob obletnici 
požiga Gozda
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V naši inženirski pisarni Celovec / Klagenfurt takoj 
zaposlimo angažiranega

tehnika m/ž
Pogoj je zaključena poklicna izobrazba smeri tehnični risar 
oz. srednja tehnična šola gradbene smeri. Poleg tega mora 

dobro obvladati delo s programsko opremo CAD. V naši 
vodilni inženirski pisarni, specializirani na področju 
specialnih nizkih gradenj, vam nudimo zaposlitev za 

nedoločen čas. Mesečna plača najmanj 1.800,00 EUR oz. 
2.100,00 EUR, v primeru boljše kvalifikacije tudi več. 

Veselimo se vaše vloge v nemščini na:
office@gdp.at

www.gdp.at 

Zaposlimo
avtoservisnega tehnika m/ž

(KFZ- Techniker/in) 
Pogoj so delovne izkušnje s področja tovornih vozil in dobro 

znanje nemščine. Mesečna plača najmanj 2.100,00 EUR bruto, 14 
plač letno, po dogovoru tudi več. Prosimo, javite se nam na: 

gabriele.rauch@amskfz.at
•••••

Zaposlimo
sodelavca s poznavanjem področja hidravlike m/ž
(Mitarbeiter/in mit Fachkennnissen der Hydraulik)

Delo obsega montažna dela in gradnje naprav. Pogoj je dobro 
znanje nemščine. Mesečna plača najmanj 2.100,00 EUR bruto, 14 

plač letno, po dogovoru tudi več. Prosimo, javite se nam na: 
gabriele.rauch@amskfz.at

www.amskfz.at

»Kredit bomo poplačali s 
prodajo starega gasilskega 
doma, kupec je že znan, a 
želi biti neimenovan. Preos-
tali del kredita bomo plače-
vali s prihodki najemnin sta-
novanj v novem gasilskem 
domu, poleg tega se bomo 
morali v prihodnjih letih od-
reči večini večjih investicij 
za operativno dejavnost,« 
pojasni tajnik PGD Moste 
Matej Tancek in doda: »Ko 
bo gasilski dom dokončan, 
ki trenutno velja za najmo-
dernejšega na Gorenjskem, 
bo njegova uradno ocenje-
na vrednost znašala milijon 
petsto tisoč evrov.« 

Z novo pridobitvijo je za-
dovoljen tudi župan Ko-
mende Stanislav Poglajen. 

»Nov gasilski dom osrednje 
enote naše občine je velika 
pridobitev za vse občine, saj 
jim bo kot operativno tre-
nutno najbolj usposobljeni 
enoti pri nas, omogočil še 
hitrejše in bolj varne inter-
vencije,« je dejal župan in 
dodal, da je Občina Komen-
da v proračunu za nasled-
nje leto gasilcem PGD Mo-
ste namenila še tretjo dona-
cijo v vrednosti osemdeset 
tisoč evrov.

Gasilci PGD Moste hkra-
ti vabijo 2. novembra na do-
brodelni koncert z naslovom 
Za nov gasilski dom Na po-
moč, na katerem bo nasto-
pilo več kot deset prizna-
nih slovenskih glasbenikov, 
zbrani denar bo šel v celoti 
za finančno pomoč pri grad-
nji.

Milijon in pol evrov 
vreden gasilski dom
31. stran

Maja Bertoncelj,  
Danica Zavrl Žlebir

Medvode – Medvoški ob-
činski svetniki so na seji fe-
bruarja letos sprejeli sklep, 
da Občina Medvode posta-
ne ena izmed ustanovite-
ljic javnega vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda Osnovna 
šola Jela Janežiča poleg ob-
čin Škofja Loka, Železniki, 
Žiri in Gorenja vas - Poljane.

Šola se srečuje z veliko 
prostorsko stisko, ki bi jo re-
šil načrtovani projekt nadzi-
dave. Ker gre za večji stro-
šek, ki ga bodo krile obči-
ne ustanoviteljice, računajo 
pa tudi na pomoč države, so 
k ustanoviteljstvu povabili 
tudi Občino Medvode, iz ka-
tere se na OŠ Jela Janežiča 
vozi 24 otrok. Po načelnem 
da iz Medvod so pristopi-
li k pripravi osnutka odloka 
o ustanovitvi Javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Jela Janežiča. 

Mnenje svetnikov, da je 
še preveč neznank

Minulo sredo so ga obrav-
navali medvoški občinski 
svetniki in sprejeli sklep, da 
občinski svet Občine Med-
vode meni, da osnutek od-
loka ni primeren za nadalj-
njo obravnavo. Ta sestava 
občinskega sveta o tem tako 
ne bo več odločala. Sledili so 
mnenju Odbora za razvoj, ki 
je tudi podal predlog ome-
njenega sklepa, ki je bil na 
koncu izglasovan s 13 glaso-
vi za in petimi glasovi proti. 

Takšna odločitev svetnikov 
je bila predvsem zato, kot 
so poudarjali, ker niso jas-
ne finančne posledice odlo-
čitve za občinski proračun. 
»Mislim, da si moramo vze-
ti čas in podrobno preuči-
ti, kaj bo to prineslo. Mne-
nje odbora je, da se pridobi-
jo dodatne informacije in da 
bi o tem razpravljal nasled-
nji sestav občinskega sveta. 
Informacije so različne, pre-
več je neznank. Posledice, 
predvsem finančne, bodo. 
Na novo se ustanoviteljstvu 
priključuje le Občina Med-
vode, šolo obiskujejo tudi ot-
roci iz Vodic in Kranja, ki pa 
se jih ni povabilo zraven. Po-
leg tega so otroci s posebni-
mi potrebami iz naše občine 

vključeni tudi v šole v dru-
gih občinah, ne samo v Ško-
fji Loki. Kako bomo ravnali, 
če pride pobuda za ustanovi-
teljstvo še od drugje. Poudar-
jeno je bilo tudi, da ni denarja 
za potrebno novo OŠ Preska 
v naši občini, treba se bo za-
dolžiti, hkrati pa bi sofinan-
cirali nadzidek za šolo v Ško-
fji Loki, kar je sicer lepa ge-
sta, da pomagamo drugim 
občinam, ni pa to naša obve-
za,« je pojasnila Alenka Žav-
bi Kunaver (SMC), predse-
dnica Odbora za razvoj, ki je 
v imenu odbora že na začet-
ku seje predlagala, da se toč-
ka umakne z dnevnega reda, 
kar pa ni bilo sprejeto. Med-
voški župan Nejc Smole je 
po seji povedal, da odločitev 

občinskega sveta obžaluje, a 
jo hkrati spoštuje. Kot pravi, 
bo o tem ponovno razprav-
ljal občinski svet v novi sesta-
vi, torej po lokalnih volitvah.

Odziv predsednika sveta 
staršev 

Na odločitev se je odzval 
tudi Tomaž Paulus, pred-
sednik sveta staršev OŠ Jela 
Janežiča. Na župane sed-
mih občin, iz katerih so ot-
roci s posebnimi potrebami, 
ki obiskujejo šolo (poleg že 
omenjenih občin še Vodic 
in Kranja), je naslovil odpr-
to pismo, v katerem je pou-
daril, da ne glede na odloči-
tev Medvod želi le, da se pro-
jekt nadzidave OŠ Jela Jane-
žiča nemoteno nadaljuje s 
polnim tempom. »Starši od 
občin ustanoviteljic upravi-
čeno pričakujemo, da lah-
ko načrtovane novozgrajene 
prostore začnemo uporab-
ljati s 1. septembrom 2019,« 
je še zapisal.

Brez petega ustanovitelja 

Škofjeloški župan Miha 
Ješe je po odločitvi medvo-
škega občinskega sveta skle-
nil sklicati sestanek sedanjih 
ustanoviteljev (poleg Občine 
Škofja Loka so to tudi občine 
Žiri, Železniki in Gorenja 
vas - Poljane). »Sestali naj bi 
se še ta teden in se dogovori-
li, kako zagotavljati normal-
no delovanje Osnovne šole 
Jela Janežiča brez financira-
nja petega ustanovitelja,« je 
dejal Miha Ješe.

Podpore iz Medvod še ni 
Medvoški občinski svetniki niso sprejeli osnutka odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Jela Janežiča. Odločanje so preložili na novo sestavo občinskega sveta.

Osnovna šola Jela Janežiča se srečuje z veliko prostorsko 
stisko. Treba jo bo nadzidati – z ali brez pomoči Občine 
Medvode.

Preddvor – Z oktobrom se v prostorih kulturnega doma v 
Preddvoru začenjajo pogovorni večeri z zanimivimi gosti, ki 
jih pripravlja Ivka Sodnik. Prvi bo že ta petek, 5. oktobra, ob 
19. uri, ko bosta prva gosta ravnatelj preddvorske šole Bog-
dan Sušnik in nova pomočnica ravnatelja za vrtec Suzana 
Delavec. Pogovorne večere je Sodnikova naslovila Naš gost, 
saj pričakuje, da bodo obiskovalci gostom postavljali vpra-
šanja, ki jih žulijo. Namen srečevanj bo sproščen pogovor 
z različnimi gosti o dogajanju v občini Preddvor, na Gorenj-
skem in v širšem slovenskem prostoru. Dotaknili se bodo 
tudi problemov vsakdanjega življenja in odnosov med ljudmi. 
Sogovorniki bodo poleg vplivnih Preddvorčanov tudi znani 
slovenski strokovnjaki. 

Prvi pogovorni večer Naš gost

Škofja Loka – Jutri, v sredo, 3. oktobra, ob 19. uri bo v Galeriji 
Ivana Groharja odprtje fotografske razstave Andreja Perka z 
naslovom Mi hočemo živeti.

Fotografije Andreja Perka

Domžale – Občina Domžale in Gasilska zveza Domžale prip-
ravljata že 9. dobrodelni gasilski koncert, ki bo v četrtek, 4. 
oktobra, ob 19. uri v športni dvorani v Domžalah. Celotni iz-
kupiček koncerta je namenjen skladu za pomoč socialno ogro-
ženim družinam prostovoljnih gasilcev, vključenih v Gasilsko 
zvezo Domžale. Do zdaj so iz sklada finančno pomoč nudili 
že petim družinam, ki so utrpele škodo ob požaru na stano-
vanjskih objektih. Letos bodo na koncertu nastopili: Duo BQL, 
ansambel Petra Finka, skupina Zvita feltna, Godba Domžale, 
moški pevski zbor Centra za zaščito in reševanje Domžale, go-
stje iz pobratene Koprivnice, KUD Grgur Karlovčan iz Kalinov-
ca, ansambel Banovšek in kvintet Dori. Povezovalec koncerta 
bo Slavko Podboj, za humor pa bo poskrbela Modra kronika.

Deveti dobrodelni gasilski koncert

Komenda – Potem ko so na junijski seji komendski svetniki 
proračuna za leti 2019 in 2020 obravnavali v prvem branju, so 
ga na zadnji seji v tem mandatu potrdili tudi v drugem branju. 
V proračunu za prihodnje leto so prihodki ocenjeni na slabih 
5,9 milijona evrov, odhodki pa na 5,8 milijona evrov. V letu 2020 
predvideni prihodki znašajo 6,4 milijona evrov, odhodki pa 6,1 
milijona evrov. Kot je povedala vodja občinskih financ Martina 
Bajde, se je med prvim in drugim branjem največ povečala 
postavka pomoči na domu, ki je višja za 21 tisoč evrov, medtem 
ko drugih večjih sprememb ni bilo. Kljub temu je za sprejem 
proračuna za prihodnje leto glasovalo le šest izmed 13 prisotnih 
svetnikov, dva pa sta bila proti. Kar pet svetnikov se je torej 
vzdržalo. Za proračun za leto 2020 je glasovalo šest svetnikov, 
pet jih je bilo proti. Svoja glasova proti sta obrazložila Milan 
Starovasnik (Lista VEM) in nestrankarska svetnica Klara Berlec. 
Prvi je proračun zavrnil, ker je iz načrta razvojnih programov 
izpadel projekt asfaltiranja ceste v Komendsko Dobravo, druga 
pa zato, ker je izpadel tudi projekt obnove ceste v Suhadolah.

Potrdili proračuna za naslednji dve leti

Kamnik – Medobčinski muzej Kamnik v sodelovanju s člani 
Kulturnega društva Pride možic vabijo v sredo, 3. oktobra, 
na grad Zaprice, kjer pripravljajo Maraton industrijske dediš-
čine na temo nekdanje kamniške smodnišnice. Celodnevno 
druženje se bo začelo ob 11. uri s pirotehnično delavnico za 
vse generacije, ob 16. uri bo voden ogled z avtobusom po sle-
deh nekdanjih kamniških tovarn, ob 19. uri sledi komentirana 
projekcija novih in arhivskih filmov o smodnišnici, ob 20. uri 
pa predavanje in pogovor z naslovom Kaj smo hoteli in kaj 
imamo (nekdanja smodnišnica na razpotju).

Maraton kamniške industrijske dediščine

Kranj – Mladi mepijevci z Gimnazije Kranj se letos odpravljajo 
v Nepal. Tam bodo obiskali tudi sirotišnico ter se srečali s 
tamkajšnjimi otroki. V ta namen bodo v četrtek, 4. oktobra, 
ob 19. uri v avli Gimnazije Kranj organizirali kratko prireditev 
z glasbenimi točkami ter predstavitvijo Nepala in njihove od-
prave. Častni gostje na prireditvi bodo nepalski konzul Aswin 
Kumar Shresta, Boštjan Gorenc - Pižama in Andrej Šifrer. Po 
prireditvi bodo organizirali tudi srečelov in pogostitev.

Mepijevci pod streho sveta
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Suzana P. Kovačič

M
ed aktualni-
mi projekti, 
ki jih izvaja 
društvo, je 
Lusko. Kot 

je povedal Simeon Setnikar, 
je projekt namenjen osnov-
nošolcem s ciljem odpraviti 
stigmo te bolezni: »Pomaga-
mo jim k prepoznavanju 
bolezni in manjšim predsod-
kom v populaciji otrok, kar 
pri mlajših bolnikih s to bole-
znijo znatno pripomore k 
normalnemu psihološkemu 
razvoju in samozavesti mla-
dega bolnika.« Stigma je žal 
še vedno prisotna, je opozoril 
Setnikar, a za psoriazo se ve 
zagotovo: je dedna bolezen 
in ni nalezljiva. 
DPS se je skupaj s še 13 druš-
tvi maja letos pridružilo 
evropski pobudi ONCA 
(Optimal Nautrition Care), ki 
poudarja zelo pomembno 
vlogo klinične prehrane pri 
vodenju večine kroničnih 
bolezni in populacijskih sku-
pin z večjim tveganjem pre-
hranske ogroženosti. »Opti-
malna prehrana je pomem-

bna tudi za nas – bolnike z 
luskavico. Predvsem v zad-
njih desetih letih je stroka 
ugotovila, da je pri bolnih z 
luskavico prisoten tudi velik 
dejavnik tveganja nastanek 
mnogih drugih bolezni. Torej 
je logična posledica tega tudi 
naša pravica do optimalne 
prehrane in s tem zmanjšan-
je dejavnikov tveganja,« je 
pojasnil Setnikar. 
Gorenjska podružnica bo v 
sodelovanju z Medivital 16. 
oktobra ob 18. uri v kranj-

skem hotelu Azul organizira-
la predavanje Roberta Soli-
meja, vrhunskega fitoterape-
vta in fitokozmetologa, ki od 
leta 1975 raziskuje, razvija in 
oblikuje naravne izdelke, pre-
hranska dopolnila in naravno 
kozmetiko.Leta 1998 mu je 
za dosežke v dobro ljudi izro-
čil priznanje tudi papež Janez 
Pavel II. Tema predavanja bo 
uporaba fitoterapije pri kož-
nih obolenjih in obolenjih 
prebavnega trakta. Ob svetov-
nem dnevu psoriaze 29. 

oktobra pa bodo v nakupoval-
nem centru Qlandia Kranj 
predstavili delovanje DPS in 
Podružnice Gorenjska. 
»Vodilo društva je zastopati 
interese naših članov, nuditi 
podporo ter ozaveščati javnost 
o bolezni in možnosti zdrav-
ljenja, življenjskem stilu in 
negi kože ter o ostalih 
pomembnih dejavnikih 
obvladovanja bolezni,« je 
poudaril Setnikar. Društvo 
članom nudi več programov, 
kot so rehabilitacija v sloven-
skih zdraviliških objektih, 
pomoč starejšim in manj 
pokretnim bolnikom s psoria-
zo na domu, športno-rekrea-
cijske dejavnosti, strokovna 
predavanja, zagovorništvo 
pravic ... »Zelo uspešni so 
rezultati zdravljenja v klimat-
skem zdravilišču Veli Lošinj 
in bolnišnici Naftalan v Ivanić 
Gradu na Hrvaškem, saj v 
Sloveniji ni idealnih naravnih 
pogojev za zdravljenje psoria-
ze in specializiranih zdravi-
lišč. Žal pa moramo bolniki to 
storitev še vedno plačati, ker 
nam tega zdravstvena zavaro-
valnica (še) ne sofinancira,« 
je opozoril Setnikar.

Psoriaza ni nalezljiva
V Sloveniji je za psoriazo (luskavico) obolelih okrog štirideset tisoč prebivalcev. V Društvo psoriatikov 
Slovenije (DPS) je včlanjenih 2040 obolelih za psoriazo in podpornih članov. Podružnica Gorenjska 
ima 251 članov, dejavnost je predstavil predsednik podružnice Simeon Setnikar, ki je poudaril, da se 
zaradi številnih programov, ki jih izvajajo, splača biti njihov član. 

V soboto je imela Podružnica Gorenjska pohod in 
spoznavanje gorenjskih krajev (na fotografiji je nekaj 
pohodnikov v Begunjah) ter predavanje o pomenu gibanja 
in prehrane v vsakdanjem življenju, ki sta pomembna za 
ohranjanje in krepitev zdravja tudi bolnikov s psoriazo. 

Lasišče in lasje so pomemben 
del našega telesa, na katere-
ga pa vse prepogosto pozab-
ljamo. Vremenski vplivi, 
smog, UV-sevanje in stres so 
dejavniki, ki vsakodnevno 
vplivajo na strukturo in videz 
las. »Pri pravilni negi las in 
lasišča je pomembno, da naj-
prej ugotovimo njihovo pra-
vo stanje. To lahko storimo z 
običajnim podrobnim pre-
gledom pri frizerju, česar pa 
ne moremo primerjati z 
natančnim strokovnim pre-
gledom s pomočjo elektron-
ske kamere, ki je pravzaprav 
elektronski mikroskop. Z njim 
lahko natančno na celotnem 
območju glave razberemo 
vse bistvene podrobnosti sta-
nja las in lasišča, ne glede na 
dostopnost, gostoto las in 
osvetljenost. Posebna pro-
gramska aplikacija nam nato 
individualno priporoči izbiro 
in uporabo pravilnih prepara-
tov za nego. Pomembna pre-
dnost je tudi, da fotografije, 
izdelane s pomočjo mikros-
kopa, shranimo na računalnik 
in nato skozi čas vidno spre-
mljamo napredek regenera-
cije las in lasišča ter temu pri-
lagajamo nadaljnjo nego,« 
pravijo v kranjskem Frizer-
skem ateljeju Silva, Jerneja 
team, kjer izvajajo predstav-
ljeno terapijo. In dodajajo: 
»Učinkovitost sredstev za 

nego las in lasišča občutno 
povečamo tudi z izvajanjem 
kisikovih terapij. Pri tem gre 
za vpihovanje čistega kisika 
in bio izdelkov v lasišče in 
lase s pomočjo posebne pri-
prave.« 
Pri negi je, upoštevajoč stanje 
las, najpomembneje upora-
biti kakovostno lasno kozme-
tiko. Odveč je poudariti, da 
sredstva, ki vsebujejo le nara-
vne učinkovine, delujejo naj-
manj agresivno. »Učinkovi-
tost takšnih bio proizvodov je 
le na prvi pogled nekoliko 
manjša od sintetičnih učinko-
vin, kar pa nas ne sme zavesti, 
saj te snovi dolgoročno naj-
bolj pomagajo pri dejanski 
regeneraciji las in lasišča – in 
ne zgolj kratkotrajno,« pojas-
nijo v Frizerskem ateljeju Sil-
va, kjer vse nege in terapije 
izvajajo v posebnem, loče-
nem prostoru za razvajanje – 
velnesu, kjer si boste lahko 
oddahnili od vsakodnevnega 
vrveža ter svojim lasem in 
lasišču privoščili nego z 
vrhunskimi metodami in lini-
jami naravnih preparatov pri-
znane lasne kozmetike. »Naša 
želja je, da naš atelje zapusti-
te urejeni, modni in zadovolj-
ni, polni samozavesti, kar 
vam bo zaradi urejenega 
videza zagotavljalo elan za 
uspehe v zasebnem in poslo-
vnem življenju.«

Terapija za lase
Kisik, mikroskopska kamera in bio lasna 
kozmetika v službi zdravih las.
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Za dobro počutje
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Terme Dobrna,
najstarejše slovensko
termalno zdravilišče, z več 
kot 610-letno tradicijo.

 + mini otroški klub in animacija za vso družino

Do 2 otroka bivata BREZPLAČNO
 z dvema odraslima osebama, v času krompirjevih počitnic 

POČITNICE ZA
VSE GENERACIJE
V TERMAH DOBRNA

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

 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega doma do   
 Term Dobrna in nazaj

 ✓ 1 x storitev za zdravje v  medicinskem centru
 ✓ 1 x storitev za dobro počutje v centru La Vita
 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ najem kopalnega plašča  

5-DNEVNI SENIOR ODDIH
do 30. 12. 2018
5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ

IZREDNI TERMINZA SENIOR ODDIH

DO 2 OTROKA BREZPLAČNO!

 ✓ neomejen vstop v bazene,
 ✓ 1 x storitev za dobro počutje v centru La Vita,
 ✓ kopalni plašč v sobi,
 ✓ brezplačen prevoz od doma do Term  

 Dobrna in nazaj, po Sloveniji, brez   
 omejitve kilometrov...

ODDIH ZA DEDKA IN BABICO
od 28. 10. do 31. 10. 2018
3 x polpenzion + kopanje, že od
149,00 € oseba / 3 noči, v Hotelu Vita****

KROMPIRJEVE POČITNICE
od 26. 10. do 04. 11. 2018
1 x polpenzion + kopanje, že od
39,90 € oseba / noč (min. 2 noči)

 ✓ neomejen vstop v bazene,
 ✓ animacija za otroke in odrasle:   

 vodne igre, ples za noč čarovnic,   
 kreativne delavnice, kostanjev piknik,...

DO 2 VNUČKA BREZPLAČNO!

Največji koristi stare finske iznajdbe sta dob-
ro počutje in sprostitev. Človek je bil nekoč 
bolj izpostavljen vremenskim nihanjem. Na 
te spremembe je bil navajen in jih je potre-
boval za dobro počutje. Savna pomeni danes 
podoživljanje vremenskih stresov na bolj pri-
jeten način. Morda je prav to vzrok, da se v 
savni tako dobro počutimo in duševno spro-
stimo. Da dosežemo želen učinek, si moramo 
vzeti čas. Odmisliti moramo vse skrbi in se 
prepustiti občutkom. V Termah Dobrna so na 
voljo finska, parna in infra savna. Dodatno 
nudijo šest do osem programov savnanja 
dnevno, ki vključujejo vrtinčenje zraka z ete-
ričnimi olji, pilinge s soljo, pilinge s sladkor-
jem in cimetom, uporabo negovalnih krem 
(aloe vera); za koriščenje teh programov ni 

doplačila. Novost v njihovi ponudbi so 
tematski večeri, na katerih gostujejo priznani 
mojstri savnanja, novost pri savnanju so tudi 
programi z barvami in s tibetanskimi poso-
dami.

Ogrevanje in temeljito ohlajanje telesa

Savnanje sestavljata dve enako pomem-
bnih dejavnosti – ogrevanje in temeljito 
ohlajanje telesa, ki samo skupaj prinašata 
blagodejni občutek. Pregrevanje telesa 
povzroča znojenje in odstranjevanje škod-
ljivih in nekoristnih produktov iz telesa. 
Znojenje, ki je posledica pospešenega kro-
ženja krvi, je izredno koristna in učinkovita 
telesna reakcija. Je najboljši način za izloča-

nje pota, čiščenje znojnic in pospešitev 
obnavljanja in čiščenja kože, ki po savnanju 
postane nežna in gladka. Toplota pospeši 
obtok v telesu, kar blagodejno vpliva na 
sprostitev napetosti v mišicah. 
Prehajanje iz vročega okolja v hladno pa je 
trening za žile. Za optimalno delovanje krv-
nega obtoka telo potrebuje tako redno izpo-
stavljanje telesnim naporom (športne dejav-
nosti) kot tudi izpostavljanje temperaturnim 
spremembam. Savna s svojimi učinki krepi 
imunski sistem in ob redni uporabi prepreču-
je virusna in bakterijska obolenja ter pospe-
šuje delovanje limfnega obtoka. Ob pravilni 
uporabi savne se bomo dobro počutili in tudi 
dobro spali.

Osnovna pravila savnanja

Postavlja se vprašanje, kako dolgo ostati v 
savni, da bomo dosegli optimalen učinek. 
Čas ni natančno določen in je odvisen od 
vsakega posameznika. Velja pa pravilo, da 
se bomo izognili zdravstvenim težavam in 
dosegli pozitivne učinke, če bomo tempo in 
intenzivnost temperaturnih sprememb pri-
lagodili svojemu notranjemu občutku.

Za prvi odhod v savno priporočajo od osem 
do dvanajst minut savnanja, uporabljamo 
spodnje klopi, lahko ležimo ali sedimo, zad-
nji dve minuti pred odhodom iz savne pa 
sedimo. Pri ohlajanju je obvezno prhanje 
(priporočljivo hladno) nadaljujemo v hladni 
kopeli ali bazenu, s hojo po Kneippovi poti 
ali ohlajanjem v Kneippovih kadičkah, s 
polaganjem ledu na obraz in zatilje. Glavo si 
vedno oprhamo nazadnje. Sledi počitek, čas 
počitka pa naj bo enak času savnanja. Drugi 
odhod v savno lahko traja do 15 minut, 
ponovimo postopek savnanja. Priporočajo 
največ tri do štiri cikle savnanja do trikrat 
tedensko. Pred odhodom iz savne je dobro 
vsaj trideset minut počivati, da se uravnove-
si temperatura telesa. V savni smo brez naki-
ta, ročnih ur ali kovinskih lasnih sponk. Med 
priporočljive napitke sodijo negazirana 
voda, zeliščni in sadni čaji ter sadni ali zele-
njavni sokovi.
V primeru zdravstvenih težav se pred obis-
kom savne posvetujte z zdravnikom. Savna-
nje odsvetujejo pri naslednjih zdravstvenih 
diagnozah: motnje krvnega pretoka, težave s 
srcem in ožiljem, epilepsija, rak, kožne bolez-
ni, viroza, gripa, razširjene žilice na obrazu.

Prijetna oblika sproščanja
Uporaba savne velja za eno najbolj zdravilnih in prijetnih oblik sproščanja. Ob redni uporabi savne (do trikrat tedensko) se kažejo pozitivni 
učinki tako na fizičnem kot duševnem počutju uporabnika. S svojimi učinki savna krepi imunski sistem in ob redni uporabi preprečuje virusna 
in bakterijska obolenja ter pospešuje delovanje limfnega obtoka. Kot pravijo v Termah Dobrna, se bomo ob pravilni uporabi savne dobro 
počutili in tudi dobro spali.

 V Termah Dobrna so na voljo finska, parna in infra savna. Dodatno nudijo 
šest do osem programov savnanja dnevno, ki vključujejo vrtinčenje zraka 
z eteričnimi olji, pilinge s soljo, pilinge s sladkorjem in cimetom, uporabo 
negovalnih krem (aloe vera); za koriščenje teh programov ni doplačila. Novost 
v njihovi ponudbi so tematski večeri, na katerih gostujejo priznani mojstri 
savnanja, novost pri savnanju so tudi programi z barvami in s tibetanskimi 
posodami.
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Spletna lekarna: www.lekarnagorenjske.si         
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Utrujena se zvečer sesedem na kavč in 
zavrtim dan nazaj. Sestanek, telekon-
ferenca, kosilo, redno delo, poročilo … 
Zopet je bil že mrak, ko sem se pelja-
la iz službe. Ob prihodu domov sta me 
že težko čakala otroka; eden s sezna-
mom opreme, ki jo potrebuje za pri-
hajajočo šolo v naravi, drugi s polož-
nico za interesno dejavnost. Med pri-
pravljanjem opreme smo ugotovili, 
da nam manjka nekaj stvari še iz lekar-
ne. Vendar, kdaj naj jo obiščem? Ker 
imam preveč drugih opravkov v nasle-
dnjih dneh, se domislim idealne rešit-
ve: spletne lekarne Gorenjskih lekarn. 
Dostopna je 24 ur na dan, ponuja ogro-
mno izbiro varnih in kakovostnih izdel-
kov, poleg katerih so tudi informaci-
je o lastnostih, sestavi, pravilni upo-
rabi in morebitna druga opozorila. 
Samo en klik do njihove spletne strani   
www.gorenjske-lekarne.si in že imam 
želene izdelke v košarici. Seveda se 
med nakupovanjem spomnim še na 
nujne pripomočke za prihajajoča pre-
hladna obolenja, ki so pred vrati, in je 
res dobro, da jih imamo v vsaki doma-
či lekarni. Sistem me sam vodi do kon-
čnega nakupa. Kako hitro in enostavno 
je nakupovati iz naslonjača, predvsem 
pa – prihranek časa je ogromen!  Zado-
voljno utrujena in brez dodatnih skrbi 
se odpravim k počitku.
Večkrat se znajdemo v stiski s časom, 
morda si želimo diskretnosti pri izbiri 
izdelka ali pa imamo najbližjo lekarno 
daleč stran. V vseh teh primerih je sple-
tna lekarna najboljša rešitev. V spletni 
lekarni Gorenjskih lekarn lahko izbira-
mo med varnimi in učinkovitimi izdel-
ki: prehranskimi dopolnili, medicinski-
mi pripomočki, kozmetičnimi izdelki in 
zdravili za samozdravljenje. Poleg opi-
sov so izdelkom dodana tudi opozori-
la, kdaj je njihova uporaba odsvetova-
na, in tako si resnično lahko vsak doma 

v miru prebere strokovne informacije. 
Če pa je še vedno prisoten dvom ozi-
roma se nam zgodi, da pri samozdrav-
ljenju zabredemo v slepo ulico in  po-
trebujemo strokovno pomoč, se lah-
ko z vprašanjem kadarkoli obrnemo 
na lekarniškega farmacevta. Na splet-
ni strani samo poiščemo rubriko Lekar-
nar odgovarja ali Vprašajte nas (kon-
taktni obrazec) in odgovor bomo dobi-
li v najkrajšem možnem času. Vendar 
pa se moramo zavedati, da je za oce-
no resnosti bolezni ter izbiro in upora-
bo zdravila odgovoren vsak sam. 
Kako pa preverimo, da to spletišče 
deluje zakonito? Lekarne in speciali-
zirane prodajalne, ki pridobijo dovo-
ljenje za izdajanje zdravil prek med-
mrežja uporabljajo skupni logotip, ki 
je v skladu z Izvedbeno uredbo Komi-
sije (EU) in zastavo države članice EU, v 
kateri ima spletna lekarna sedež. Tudi 
besedilo je prevedeno v uradni jezik 
te države. Ta logotip vsebuje zapis 
»Kliknite, da preverite, ali to spletišče 
deluje zakonito«. S klikom na logotip 
se odpre stran Ministrstva za zdravje, 

kjer je objavljen seznam lekarn in spe-
cializiranih prodajaln, ki prodajajo in 
imajo dovoljenje za prodajo zdravil 
na internetu. Namen tega logotipa je, 
da potrošnikom pomaga prepoznati 
spletne strani, ki lahko zakonito pro-
dajajo zdravila in pomagajo prepreče-
vati, da bi ponarejena zdravila vstopi-
la v zakonito dobavno verigo.

Vabimo vas, da tudi vi obiščete sple-
tno lekarno Gorenjskih lekarn (www.
gorenjske-lekarne.si) in se za prihajajo-
če hladnejše dni le z nekaj kliki oskrbi-
te z vsem, kar je priporočljivo imeti v 
hišni apoteki.
Janja Markič, mag. farm.

Spletna lekarna Gorenjskih lekarn
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Suzana P. Kovačič

O
b svetovnem 
dnevu srca, 
29. septem-
bru, je bil 
četrti promo-

cijski tek gorenjskih bolni-
šnic, ki ga skupaj organizi-
rajo zaposleni v Bolnišnici 
za ginekologijo in porod-
ništvo Kranj, Splošni bolni-
šnici (SB) Jesenice, Psihiat-
rični bolnišnici (PB) Begu-
nje in Univerzitetni kliniki 
za pljučne bolezni in alergi-
jo Golnik. Tek je bil v petek 
s startom ob 9. uri izpred 
SB Jesenice, tekli so po 
lokalnih cestah in kolesar-
skih poteh do PB Begunje 
in Klinike Golnik, kjer je bil 
letos cilj, druženje in pogo-
stitev. Trasa teka je bila dol-
ga približno 43 kilometrov, 
tekači so se na njej štafetno 
izmenjevali. Vsega skupaj 

je teklo 220 tekačev v 29 
prijavljenih ekipah; nekate-
re organizacije, ustanove so 
imele tudi po več ekip. 
Sodelovali so Gorenjske 
lekarne, ZZZS, Policijska 
uprava Kranj, Društvo gor-
ske reševalne službe Radov-
ljica, Zdravstveni domovi 
Kranj, Radovljica in Jeseni-
ce, Policijski postaji Radov-
ljica in Kranj, ekipe iz občin 
Tržič, Bled, Jesenice in 
Radovljica, Gasilci Jesenice, 
Slovenska vojska, Čebelar-
ska zveza Slovenije, Zavod 
za šport Jesenice, SB Jese-
nice, PB Begunje, Dom Pet-
ra Uzarja Tržič, SRC Info-
net in BGP Kranj. Tek ni 
tekmovalne narave, njegov 
namen je promocija zdrave-
ga načina življenja z zgle-
dom in povezovanje vseh 
srčnih ljudi, ki skrbijo za 
blagostanje prebivalcev 
Gorenjske.

Tek gorenjskih 
bolnišnic

Cilj letošnjega teka (na sliki) je bil v Kliniki Golnik, od koder 
je bilo 27 od skupaj 220 tekačev. / Foto: Gorazd Kavčič

V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj so že 
spomladi začeli izvajati srečanja za nosečnice in bodoče starše 
Vprašaj babico z namenom, da jim ponudijo dodatne infor-
macije, ki se nanašajo na potek nosečnosti, pripravo na porod 
in porod. Zdaj dodajajo še svetovanje o dojenju ABC dojenja. 
Obe srečanji potekata v knjižnici bolnišnice vsak zadnji torek 
v mesecu, in sicer ABC dojenja ob 12. uri, Vprašaj babico pa 
ob 13. uri. Srečanja vodijo medicinske sestre in babice. Vsako 
sredo ob 13. uri pa je nosečnicam na voljo anesteziolog, ki sve-
tuje glede lajšanja bolečine pred porodom. Na srečanja niso 
potrebne predhodne prijave. BGP Kranj letos tudi prvič orga-
nizira strokovno izobraževanje Prvi izobraževalni dan BGP 
Kranj 26. oktobra v prostorih Zavarovalnice Triglav v Kranju.

Vprašaj babico in ABC dojenja v kranjski bolnišnici

V Sloveniji je obolevnost za rakom dojk pri ženskah na prvem 
mestu, sporočata Zbornica – Zveza in Sekcija medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji (sekcija). Vsa-
ko leto za rakom dojk na novo zboli skoraj 1300 žensk in 
okoli deset moških, a je ta rak visoko ozdravljiv, če je odkrit 
dovolj zgodaj. »Medicinske sestre imamo pomembno vlogo 
pri širjenju znanja o bolezni in ozaveščanju žensk o predno-
stih zdravega načina življenja. Ta je pomemben prvi korak v 
bitki za zmanjševanje obolevnosti,« je povedala Ana Istenič, 
predsednica sekcije. V Sloveniji se za zagotavljanje enakih 
možnosti pri zgodnjem odkrivanju, takojšnjem in učinkovitem 
zdravljenju ter rehabilitaciji za vse ženske zavzema neprofitno 
združenje Europa Donna.

Rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk

Marjana Ahačič

Z 
namenom pro-
mocije zdrave-
ga načina življe-
nja in različnih 
p reven t i vn ih 

programov ter širjenja zna-
nja o posameznih nenalez-
ljivih boleznih ter temeljnih 
postopkih oživljanja so 
moči združili strokovnjaki s 
področja zdravstva in športa 
ter organizirali Družinski 
dan zdravja, ki je bil name-
njen družinam z otroki do 
15. leta in odraslim posa-
meznikom od 20. do 65. 
leta starosti. V okviru prire-
ditve so izvajali meritve 
telesne zmogljivosti in na 
podlagi rezultatov teh meri-
tev udeležencem dali tudi 
kakšen strokovni nasvet. 
Na tako imenovanih zdra-
vih stojnicah so bile na vol-

jo kakovostne informacije o 
tveganjih za posamezne 
nenalezljive bolezni in pro-
gramih za njihovo zgodnje 
odkrivanje. Na tečaju teme-
ljnih postopkov oživljanja 
pa so udeleženci usvojili ali 
obnovili znanje, ki lahko 
reši življenje. Vse aktivnosti 
so bile vodene v okviru 
Zdravstvenega doma Rado-
vljica in so jih vodili zdrav-
niki, medicinske sestre, 
patronažni delavci ter kine-
ziologi. 
S testiranji, tečajem ter sto-
jnicami so udeleženci dobi-
li informacije o telesni pri-
pravljenosti, znanje o prep-
rostih ukrepih, s katerimi je 
možno preprečiti nastanek 
oziroma zgodaj odkriti nas-
tanek kroničnih nenalezlji-
vih bolezni, ter veščine 
temeljnih postopkov oživ-
ljanja.

Dan zdravja
Zdravstveni dom Radovljica je v soboto z 
namenom promocije zdravega načina življenja 
ter izobraževanja o boleznih in postopkih 
oživljanja organiziral Družinski dan zdravja.
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Igor Kavčič

Postojna – V soboto se je v 
Postojni končalo 57. Linhar-
tovo srečanje, ki je postreg-
lo z najboljšimi ljubiteljski-
mi predstavami pretekle gle-
dališke sezone. Med sedmi-
mi tekmovalnimi predstava-
mi, izbral jih je selektor Da-
mjan Trbovc, so bile kar šti-
ri z Gorenjskega, kar kaže na 
kvaliteto in izjemno ustvar-
jalno moč naših ljubitelj-
skih odrov. Dodatna potrdi-
tev je bila sobotna podelitev 
nagrad matiček najboljšim.

Da gornji naslov ni za lase 
privlečen, govori govorijo 
trije matički, ki so šli na Go-
renjsko. Matička za najbolj-
šo predstavo v celoti je komi-
sija dodelila Petelinjemu zaj-
trku Ferija Lainščka, ki sta 
ga skupaj izvedla Šentjako-
bsko gledališče in Gledališče 
Toneta Čufarja Jesenice, za 
najboljšo žensko vlogo si je 
matička priigrala Maša Kav-
čič za vlogo Une v predstavi 
Kos, v uprizoritvi KUD Fo-
fité iz Medvod, za najboljšo 
moško vlogo pa sta bila le-
tos podeljena dva matička, 
in sicer Kranjčanu Damija-
nu Pernetu za vlogo Lojza v 
Petelinjem zajtrku in Juretu 
Rajšpu, ki je v dveh predsta-
vah odigral kar štiri vloge.

Strokovna žirija, ki so jo 
sestavljali igralca Teja Gla-
žar (predsednica) in Rena-
to Jenček ter igralec in dra-
maturg Anže Virant, je v 
žanrsko pisanem naboru 

predstav, ki so se sprehodile 
od satire, commedie dell'ar-
te, realizma, absurda in ka-
bareta, izluščila najžlahtnej-
še. Ekipa, sestavljena iz dveh 
ljubiteljskih gledališč, je na 
oder izvrstno prenesla zgod-
bo enega najuspešnejših slo-
venskih filmov Petelinji zaj-
trk. Da je premišljena reži-
ja igralcem omogočila, da so 
našli nove, svoje vloge, ki so 
jih odigrali odlično, je med 
drugim zapisano v obrazlo-
žitvi. To se je pokazalo tudi 
pri izboru naj igralca. Pri vlo-
gi Lojza, ki jo je ustvaril Da-
mijan Perne, se vsakršna pri-
merjava s taistim filmskim li-
kom konča že v uvodnih mi-
nutah predstave. Perne je 
ustvaril izjemno in samosvo-
jo vlogo, v katere iskrenost ne 
podvomimo niti za sekundo, 
lahko povzamemo strokovne 
komisije. Prav tako navdu-
šuje obrazložitev za najbolj-
šo igralko Mašo Kavčič. »Iz-
jemno se je spopadla z zah-
tevno vlogo zdaj že odrasle 
Une, ki s seboj nosi ogrom-
no travmo iz otroštva. Zbra-
nost in resnost njene odr-
ske persone ne popusti niti 
za hip. Skozi celotno uprizo-
ritev dvojnost njenih občutij 
ustvarja napetost, ki gledalca 
drži v šahu do konca.« 

Poleg matičkov je komi-
sija podelila še posebna pri-
znanja predstavam Alica 
(KUD Franc Kotar Trzin), 
Norci (Koroški deželni tea-
ter Slovenj Gradec) in Kos 
(KUD Fofité, Medvode).

Matiček je Gorenj'c
Petelinji zajtrk za najboljšo predstavo v celoti 
in Damijan Perne ter Maša Kavčič za najboljši 
moško in žensko vlogo so letošnji gledališki in 
gorenjski »matički«.

V najboljši predstavi Petelinji zajtrk tudi najboljši igralec, 
prvi z desne Damijan Perne / Foto: Matej Maček

Maša Kavčič (v ospredju soigralec Janez Vencelj) je bila še 
kako kos zahtevni vlogi v predstavi Kos. / Foto: Matej Maček

Igor Kavčič

Kranj – V Društvu paraplegi-
kov Gorenjske, ki združuje 
člane po poškodbi ali bolezni 
hrbtenjače, so svoj umetniški 
potencial našli tudi trije ljubi-
teljski slikarji Anka Vesel, Bo-
ris Šter in Metod Zakotnik, ki 
se s svojimi deli tokrat predsta-
vljajo na razstavi v avli Zavaro-
valnice Triglav. Kot je na četrt-
kovem odprtju dejal umetno-
stni zgodovinar Jaka Racman, 
imajo vsi trije mnogo sku-
pnih življenjskih imenovalcev 
– tako v hudi življenjski izku-
šnji, ki je posledica prometne 
nesreče ali padca, kot v tem, 
da so zato postali gibalno ovi-
rani. Druži pa jih tudi ljube-
zen do likovnega ustvarjanja. 
V slednjem so našli brezmej-
no svobodo izražanja, kjer so si 
zelo različni v tem, kako poda-
jajo likovno snov tako v tehnič-
nem kot v slogovnem smislu.

»Slikanje mi pomeni spro-
ščanje in hkrati izziv. Slikam v 
tehniki olje na platno, najbliž-
je pa so mi domišljijske kra-
jine. V zadnjem času še bolj 
kot v slikanju uživam v ris-
bi,« je povedala Anka Vesel, 

slikarski kolega Metod Za-
kotnik pa prisega na tehniko 
akvarela, v zadnjem času pa 
se pogosto loteva skiciranja s 
svinčnikom in ogljem. »Tu se 
predstavljam z opusom akva-
relov s tematiko naše slo-
venske krajine in arhitektu-
re, tokrat predvsem značilne 
kraške. Ukvarjam pa se tudi 
z grafiko. Prav je, da se tudi 
mi invalidi lahko predstavi-
mo na ta način in pokažemo, 
da marsikaj zmoremo.« Na-
jizkušenejši likovnik v trojici 
je že večkrat nagrajeni Boris 

Šter. »Slikam po občutku. 
Kjerkoli sem, običajno ne-
kaj narišem in potem doma 
izgotovim do konca. V zad-
njem času se precej posve-
čam abstrakciji, raziskujem 
med različnimi materiali in 
tehnikami. Slikam olja in v 
akrilni tehniki, blizu pa mi je 
tudi grafika, na primer suha 
igla in jedkanica.« 

Svoj bogati likovni opus 
tokrat predstavlja z zelo raz-
ličnimi deli. »Od slike do sli-
ke preseneča v tem, ko od sli-
ke do slike najde svojemu 

občutju ustrezen likovni iz-
raz in motivu, ki ga slika, naj-
bolj ustrezno podobo,« Ra-
cman poudarja Šterovo ra-
znolikost: »Hkrati v svoji li-
kovni razgledanosti ni nek-
do, ki bi sledil učbeniku likov-
nih slogov. On svoj slog izbi-
ra sam.« Med deli Zakotnika 
in Veselove sogovornik vidi 
podobnosti v motiviki, ki pa 
jo na platno podajata na zelo 
različen način. Zakotnik se 
loteva jasnejšega podajanja 
arhitekturnih detajlov ali ce-
lot in tudi tihožitij v akrilni 
tehniki ter pri tem pozna ne-
napisano pravilo, kako mora 
belina iskrivo žareti in dati sli-
ki svetlo podstat. Veselova pa 
v oljni tehniki uporablja do-
kaj nasičene barve v hladnih 
modrih in zelenih tonih, a z 
vedrimi podtoni v svojih kra-
jinah, gorskega jezera ali je-
zera v gozdu prinaša neko po-
zitivnost. »Pri tem se od tra-
dicije odmika k bolj moder-
nim pristopom, še vedno pa 
ostaja v okolju, ki je za neko 
skorajda romantično remini-
scenco krajinske tradicije pri 
nas zelo značilen,« še dodaja 
Jaka Racman.

Tako enaki, tako različni
V avli kranjske območne enote Zavarovalnice Triglav se s svojimi likovnimi deli predstavljajo člani 
likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije: Anka Vesel, Boris Šter in Metod Zakotnik.

Na skupinski razstavi se predstavljajo trije ljubiteljski 
slikarji (z leve): Boris Šter, Anka Vesel in Metod Zakotnik.  
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Igor Kavčič

Kranj – V Prešernovem gle-
dališču so novo sezono, kate-
re repertoar bo, kot so napo-
vedali, vznemirjal naše duše, 
začeli udarno s predstavo in 
tematiko, ki počne prav to, 
dreza v naše misli in na pre-
pih postavlja naše čutenje v 
medosebnih odnosih, prav-
zaprav pa preizkuša naš pog-
led na svet – v katerem so ži-
veli nekoč, živimo mi sedaj 
in kakršen se nam kaže v 
prihodnosti, ki … ah, mogo-
če vam bo prav predstava Ve-
nera v krznu olajšala razmi-
slek o tem.

Gre za dva avtorja ene 
zgodbe. Osnova je ena od 
slavnih novel avstrijskega 
pisatelja Leopolda von Sa-
cher-Masocha, razvpite-
ga avtorja, čigar priimek je 
skorajda sinonim za mazo-
hizem in spolno perverzijo, 
iz leta 1870 pa jo je v aktual-
ni čas na zanimiv način pre-
nesel dramatik David Ives. 
Zgodba se namreč doga-
ja na odru praznega gleda-
lišča, kjer režiser išče igral-
ko za glavno žensko vlogo 
v drami, ki jo je po predlogi 

von Sacher-Masocha napi-
sal sam. Besedilo se skozi 
situacije in dialoge, ki nosi-
jo tako intrigantski kot ero-
tičen naboj, spretno poigra-
va z resničnostjo in iluzi-
jo ter vzbuja razmišljanje o 
tem, kaj je v gledališču av-
tentično in kaj zgolj zaigra-
no, kje se konča zasebno in 
začne odrsko. Če predstava 
odpira vprašanja o odnosu 
do žensk v sodobni družbi, 
na drugi strani tudi odstira 
pogled v zakulisje gledališke 
ustvarjalnosti. 

Ob odlično izpisanem in 
strukturiranem besedilu je 
režiser Primož Ekart igral-
cema ponudil priložnost, 
da pokažeta svojo igralsko 
moč in ustvarjalni razpon, 
kar sta Vesna Pernarčič kot 
Wanda in Borut Veselko kot 
Thomas odlično izkoristi-
la. Pernarčičeva navdušuje 
v Wandini preprostosti in je 
hkrati natančna in izbruše-
na, ko manipulira v medse-
bojni komunikaciji z moš-
kim, tudi na relaciji gospo-
darica – suženj. Prepričljiv 
je tudi Veselko bodisi v reži-
serskem pokroviteljstvu bo-
disi v protipolu kot ubogljivi 

in poslušljivi moški. A še 
vendar moški. Oba spretno 
krmarita med pogovornim 
jezikom, kadar gre za pogo-
vor med režiserjem in igral-
ko, in knjižno slovenščino, 
ko vadita vlogi. Odlično lek-
torsko vlogo je tu opravila 
Maja Cerar. Dramaturginja 
Simona Hamer nam sko-
zi uro in pol dolgo predsta-
vo spretno odkriva zgod-
bo, hkrati pa si nismo več 
prepričani, kaj je res in kaj 
igra. Ne, gledalcu ni dolg-
čas. Sceno za »obe zgod-
bi« je domiselno pripravil 

Damir Leventić, kostumo-
grafija, ki deluje neopazna, 
a je hkrati še kako na mes-
tu, je delo Ljubice Čehovin - 
Sune, medtem ko je glasbo 
oblikovala Darja Hlavka Go-
dina, v pravih trenutkih ne-
koliko »gotsko«.

Konec predstave nas ne-
kako preseneti. Hiter je. In 
zgovoren, ko Wanda Tho-
masu pojasni, da se ne gre 
več teh iger moči, da bo raje 
sama – individuum. Tho-
mas se s tem ne strinja in … 
ja, krzno je res precej izmuz-
ljivo oblačilo.

Izmuzljivost krzna
Novo gledališko sezono so v Prešernovem gledališču začeli s slovensko krstno uprizoritvijo igre Davida 
Ivesa Venera v krznu v režiji Primoža Ekarta. Odlična Vesna Pernarčič in Borut Veselko. 

Venera v krznu: Vesna Pernarčič in Borut Veselko
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Nova roko-
metna sezona v ligi NLB se 
je sicer začela že drugi sep-
tembrski konec tedna, ško-
fjeloški rokometaši pa so se 
na domačem parketu dvo-
rane Poden prvič predstavi-
li šele v četrtem krogu, ko so 
minulo soboto gostili Ma-
ribor Branik. Obe ekipi sta 
imeli iz dosedanjih obraču-
nov po dve zmagi in poraz, 
da bo tekma zanimiva in na-
peta, pa so se zavedali tako 
rokometaši kot navijači, ki 
so napolnili tribune škofje-
loške športne dvorane.

V prvem polčasu srečanja 
je bil obračun precej izena-
čen, v drugem pa so se gostje 
izkazali kot bolj nepopustlji-
vi v obrambi in bolj agresiv-
ni v napadu. Rezultat tega je 
bilo končnih 26 : 31 (13 : 13).

»Na tekmi smo imeli pre-
malo razpoloženih igralcev. 
Nekateri so igrali pod svojim 
nivojem in s takšnim učin-
kom ni bilo moč premaga-
ti tako kvalitetne ekipe, kot je 
Maribor,« je po srečanju po-
vedal trener domačinov Ro-
bert Beguš, ki je bil do sobot-
ne tekme zadovoljen z izku-
pičkom letošnjega prvenstva. 
»Glede na to, da smo osvojili 

štiri točke v gosteh, moram 
biti zadovoljen, vendar nam 
bosta današnji točki gotovo 
manjkali. Sedaj nas čaka tež-
ko gostovanje v Ormožu, do 
takrat pa bo v naši igri, pred-
vsem pa v učinku nekate-
rih igralcev, treba marsikaj 
popraviti. Upam, da se bodo 
rešili tudi problemi z bolezni-
mi,« je še dodal trener Beguš.

»Vedeli smo, da bo tekma z 
Mariborom težka. Morda smo 

jo pričakovali tudi z malce ner-
voze, saj je bila po treh gosto-
vanjih prva v domači dvorani. 
Nekako nam ni stekla borbe-
na in močna obramba, iz ka-
tere bi šli v hitre protinapade 
in dosegali zadetke,« je dodal s 
sedmimi zadetki najboljši do-
mači strelec Gregor Jamnik, 
nekoč član mariborskega mo-
štva, ki si želi, da bi se po teme-
ljiti analizi dobro pripravili na 
naslednjo tekmo.

Bolj zadovoljni so bili v 
taboru Maribora Branika. 
»Tekma je bila težka, saj so 
Ločani vedno, še posebno pa 
doma, neugodni nasprotni-
ki. Večji del tekme smo nad-
zirali igro, po štirideseti mi-
nuti pa nam je uspelo zlomi-
ti odpor Ločanov predvsem 
z večjim številom menjav in 
streli z razdalje,« je povedal 
trener Marko Šibila, nekoč 
tudi trener Ločanov.

Ločani čestitali Mariborčanom
Na prvi domači tekmi nove prvoligaške sezone so morali rokometaši ekipe Urbanscape Loka za zmago 
čestitati gostom iz Maribora Branika, ki so bili boljši tako v obrambi kot napadu.

Rokometaši Maribora Branika (v belih dresih) so v obrambi uspešno ustavljali napade 
domačinov. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofic je v finalu pesti 
držal za svoje dekle Janjo 
Garnbret (Šaleški AO), Slo-
venija pa je imela v ženskem 
finalu še Mino Markovič 
(ŠPK Plus). Slednja je bila 
na koncu osma, Garnbreto-
va pa druga. Boljša od nje je 
bila le Jain Kim iz Južne Ko-
reje, za katero je to že tre-
tja zmaga v Kranju. Na tre-
tjo stopničko je stopila Av-
strijka Hannah Schubert. 
»Želela sem si težkih smeri 
in to sem dobila. Sicer se ni 
končalo, kot bi hotela. Roka 
mi je nekoliko zdrsnila, a 
vseeno sem z drugim mes-
tom zadovoljna. Najbolj pa 
sem vesela, da sem bila le-
tos prva ali druga na vseh 
tekmah, kar kaže, da sem 
konstantna tako v balvanih 
kot v težavnosti. Razlika od 

prejšnjih let je, da sem letos 
plezala brez pritiska. Pred 
domačimi gledalci sem v 
steni res uživala,« je deja-
la 19-letna Janja Garnbret, 
ki je lani v Kranju zmaga-
la, prej pa bila dvakrat tre-
tja. V polfinalu so nastopile 
še Mia Krampl, ki je bila de-
seta, Tjaša Kalan, 12., Lana 
Skušek, 14., Katja Kadić, 19., 

Vita Lukan, 20. in Lučka Ra-
kovec, 24. 

Tekmovanje v Kranju je 
uspelo tudi z organizacijske-
ga vidika. Pod okriljem Med-
narodne zveze za športno 
plezanje jo organizira Pla-
ninska zveza Slovenije, že 23 
let pa je vodja tekme Tomo 
Česen. Poleg tekmovalne-
ga dela v steni je dogajanje 

popestril tudi spremljevalni 
program.

Letošnja tekma v Kranju 
ni bila finalna, kot smo bili 
vajeni. Športni plezalci se se-
lijo še na Kitajsko, kjer bosta 
še dve tekmi v težavnosti. Ja-
nja Garnbret bo tja odpoto-
vala kot vodilna v skupnem 
seštevku, Domen Škofic pa 
kot tretji.

Škofic doma ostal brez finala
31. stran

V zelo zahtevni smeri nobena od finalistk ni dosegla vrha, tudi Janja Garnbret  
(na sliki) ne. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi so odigrali 
tekme 11. kroga. Domžalčani so gostovali v Velenju in z Rudar-
jem izgubili z 2 : 1 (0 : 1). Triglav je tekmo pri gosteh z Alumini-
jem odigral včeraj (do zaključka redakcije še ni bila končana). So 
pa triglavani v četrtek v desetem krogu zabeležili prvo domačo 
zmago v sezoni. S 3 : 0 (1 : 0), so premagali Muro, ki je v nedeljo 
zadala prvi poraz vodilnemu Mariboru. V drugi ligi so nogome-
taši Doba v devetem krogu doma z 1 : 0 (1 : 0) premagali Bilje, 
Radomlje so bile doma s 4 : 0 (2 : 0) boljše od Ankarana. Na 
lestvici vodi Bravo, Radomlje so tretje, Dob pa šesti.

Domžalčani iz Velenja brez točk

Kranj – Telovadec Sašo Bertoncelj je v finalu svetovnega po-
kala na konju z ročaji osvojil tretje mesto in s tem ponovil 
lansko skupno zmago. Pred njim je še svetovno prvenstvo, 
ki bo ta mesec v Dohi.

Bertonclju skupna zmaga na konju z ročaji

Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so v Alpski hokej-
ski ligi pretekli konec tedna zabeležili zmago in poraz. V soboto 
so gostovali v Milanu in bili od ekipe Hockey Milano Rossoblu 
boljši s 4 : 5, v nedeljo pa so na gostovanju pri VEU Feldkirch 
izgubili z 2 : 1. Šesto tekmo v letošnji ligi bodo odigrali jutri na 
domačem ledu proti ekipi EC KC II (začetek ob 19. uri).

Polovičen izkupiček Jeseničanov

Kranj – V Innsbrucku se je v nedeljo s cestno dirko članov 
končalo letošnje svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. 
Slovenci so po smoli Primoža Rogliča (bil je 34.) ostali brez 
boja za odličja. Za najboljšo slovensko uvrstitev na prvenstvu 
je tako med mlajšimi člani poskrbel Tadej Pogačar, ki je bil na 
cestni dirki sedmi. 

Najvišje končal Pogačar

Kranj – Košarkarice kranjskega Triglava, aktualne pokalne 
prvakinje Slovenije, so sezono v prvi SKL za ženske začele z 
zmago proti Iliriji. V gosteh so bile boljše s 57 : 77 (16 : 22, 8 
: 19, 15 : 22, 18 : 14).

Sezono začele z zmago

Locarno – Švicarski Locarno je gostil zadnje letošnje tekmova-
nje padalcev v skokih na cilj za točke svetovnega pokala, kjer 
se je odlično odrezal Matej Bečan, ki je osvojil tretje mesto, 
predvsem pa je navdušil z odličnim rezultatom, saj je po treh 
centimetrih v prvi seriji nanizal sedem zaporednih ničel. 

Matej Bečan tretji na zadnji tekmi

Simon Šubic

Alassio – V italijanskem 
Alassiu se je v nedeljo konča-
lo člansko evropsko prvenstvo 
v balinanju. Slovenska repre-
zentanca, za katero so igrali 
tudi Davor Janžič iz Kranja, 
Aleš Borčnik iz Vodic in De-
jan Tonejc iz Lesc, je osvoji-
la medalje v vseh šestih disci-
plinah. Svetovnima prvako-
ma v dvojicah Davorju Janži-
ču in Juretu Kozjeku je uspe-
lo pokoriti tudi vso evropsko 
konkurenco. V napetem fina-
lu sta bila boljša od francoske 
dvojice Grail–Benoit (8:7). 

Janžič, ki je od leta 2005 zbral 
že pet naslovov svetovnega pr-
vaka in štiri evropske lovorike, 
je ob tem osvojil še bron v na-
tančnem zbijanju, Kozjek pa 
se je okitil še s srebrom v po-
sameznem.

Zelo blizu evropskemu 
tronu je bil v igri v krog tudi 
Tonejc, ki je v finalu proti 
Italijanu Bruzzoneju dolgo 
vodil, lepo priložnost pa iz 
rok izpustil šele v zadnjem 
obratu (26:27). Srebro si je v 
hitrostnem zbijanju pritekel 
tudi Borčnik, ki je v štafeti z 
Anžetom Petričem osvojil še 
bronasto odličje. 

Janžič z evropskim zlatom

Kranjčan Davor Janžič je osvojil že četrti naslov evropskega 
prvaka. / Foto: arhiv GG

Tekmovanje je uspelo 
tudi z organizacijskega 
vidika. Organizira 
ga Planinska zveza 
Slovenije, že 23 let pa je 
vodja tekme Tomo Česen.
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Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Jelena Justin

Uganili ste! Nisem ljubite-
ljica morja v vročih poletnih 
mesecih. Vročina je nezno-
sna, ravno tako gneča. Nik-
jer nobenega miru. Z ve-
likim veseljem pa morske 
kraje obiščem pred ali pa 
po sezoni, torej maja, juni-
ja in septembra, oktobra. 
Na lep jesenski konec tedna 
predlagam, da obiščemo 
Paklenico. S kančkom sre-
če se bomo morda lahko še 
kopali v morju. Ker je Pakle-
nica tudi precej turistična, 
predlagam, da se iz Male 
Paklenice odpravimo v Ve-
liko Paklenico. Redko koga 
bomo srečali. 

Kanjon Male Paklenice je 
malce krajši od Velike, v pov-
prečju širok med 400 in 500 

metri, na najbolj ozkem delu 
pa le deset metrov. Stene na 
obeh straneh se dvigajo več 
sto metrov visoko. Pot je div-
ja, težje prehodna, vsekakor 
pa Paklenico doživimo na 
precej prvinski način. 

Z izhodišča, kjer plača-
mo vstopnino v kanjon, nas 
markacije vodijo po zložni 
stezici, posuti z borovimi ig-
licami. Kanjon je v tem spo-
dnjem delu še izrazito širok. 
Ko se začnemo približevati 
stenam, kanjon postaja bolj 
ozek in ponekod temačen. 
Markacije nas vodijo po levi, 
pa spet po desni strani ka-
njona. Vmes splezamo čez 
apnenčaste balvane. Kamen 
drži. Pot je odlično marki-
rana in nas vodi čez najlaž-
je prehode. Višino vztrajno 
pridobivamo. Potrebna je 

previdnost, sploh med vzpe-
njanjem po zagruščeni poti 
ter med plezanjem čez bal-
vane. Proti koncu kanjona 
se nam z desne strani prid-
ruži pot, ki vodi skozi ka-
njon Orljača. Mala Pakleni-
ca se tukaj razmakne. Iz hu-
dourniške doline nas steza 
usmeri v levo. V prijetnih 
okljukih pridobivamo viši-
no, ko dosežemo kraško iz-
ravnavo Njive Lekine, kjer je 
razpotje mnogih poti. Nada-
ljujemo v smeri zaselka Jur-
line. Prijetna pot skozi borov 
gozdiček je prav navdušujo-
ča. Iz Jurlin lahko nadaljuje-
mo proti Anića kuku, ki je 
znan po številnih plezalnih 
smereh, lahko pa sestopimo 
do Anića luka in nadaljuje-
mo dokaj strm sestop do – 
lahko rečem – magistral-
ke, glavne poti, ki vodi po 
kanjonu Velike Paklenice. 
Ko dosežemo pot, zavijemo 
levo in sestopimo do vho-
da v park. Magistralna pot 
vodi mimo številnih plezal-
nih smeri različnih težav-
nostnih stopenj. Ko doseže-
mo parkirišče na vhodu, na 
levi strani zagledamo mosti-
ček, ki ga prečimo, in že smo 
na učni stezi (Poučna staza), 
ob kateri stojijo številne in-
formacijske table o favni, 
f lori in zgodovini tega dela 
Dalmacije. V vasi Parići za-
vijemo levo, čaka nas nekaj 
vzpona, nato pa dosežemo 
zaselka Jusupi in Jukići in 

že smo nazaj pri jeklenem 
konjičku, na začetku kanjo-
na Male Paklenice. 

Omenjena tura je izvedlji-
va skozi celo leto, je pa pa-
metno preveriti, kako je s 
prehodnostjo Male Pakleni-
ce v primeru daljšega časa 

obilnega deževja. No, pa niti 
ni nujno, da deževje traja 
daljši čas, saj se vode spre-
menijo v hudourniške, ki 
imajo izjemno moč.

Naj na koncu omenim, 
da imamo slovenski planin-
ci, ki smo člani planinskega 

društva in imamo veljavno 
planinsko izkaznico, popust 
pri vstopnini v park. 

Nadmorska višina: 650 m
Višinska razlika: 600 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Iz Male v Veliko Paklenico

Majhna in velika
Za obisk Paklenice je v poletnih mesecih prevroče. No, vsaj zame. Meseca 
maja ali pa jeseni je obisk tega čudovitega kanjona edinstveno doživetje.  
Iz Male v Veliko. 

Kanjon Male Paklenice, kot ga vidimo s ceste, ki vodi do vhoda v park. / Foto: Jelena Justin

V kanjonu je nujno, da zvesto sledimo markacijam, ki nas 
vodijo čez skale in skalne skoke. / Foto: Jelena Justin

Umetnine Matere Narave je izdelala voda. / Foto: Jelena Justin

Skrbimo za zdrave kosti

O osteoporozi se precej go-
vori že kar nekaj časa. Včasih 
je veljala za bolezen, ki pri-
zadene predvsem ženske po 
menopavzi, danes pa vemo, 
da imajo lahko težave tudi 
mlajše ženske in tudi moš-
ki. Osteoporoza je bolezen, 
pri kateri se začne kostna go-
stota postopoma zmanjševa-
ti – to je običajen degenera-
tivni pojav v procesu stara-
nja. Poznamo različne stop-
nje osteoporoze, pri najhuj-
ši obliki so lahko kosti tako 
krhke, da se zlomijo že ob 
močnejšem udarcu. Najpo-
gosteje pride do zloma vre-
tenca, kolka ali roke tik nad 
zapestjem, pri najstarejši 
populaciji je lahko taka po-
škodba usodna. Osteoporo-
zo je možno preprečiti – po-
skrbimo torej za zdravje svo-
jih kosti.

Tvorba kosti traja nekje do 
tridesetega leta starosti, ko 

dosežemo največjo kostno 
maso. Na razvoj kosti vpli-
vajo naša genetska predis-
pozicija, kvalitetna prehra-
na (raznolika, uravnotežena, 
z veliko minerali in vitami-
ni), redna telesna aktivnost 
ter zdrav način življenja. Po 
tridesetem letu začneta mi-
šična in kostna masa posto-
poma upadati. K osteoporozi 
so bolj nagnjene ženske, sta-
rejši, tisti, ki imajo bolezen 
v družini, in tisti, ki so zelo 
drobne konstitucije ali nizke 
telesne teže. Drugi dejavni-
ki, ki vplivajo na njen nasta-
nek, so še: kajenje, čezmer-
no uživanje kofeina in alko-
hola, telesna neaktivnost, 
pomanjkanje kalcija in vita-
mina D ter uživanje nekate-
rih zdravil.

Dobra novica je, da se kosti 
vse življenje neprestano ob-
navljajo, zato ni nikoli pre-
pozno, da začnete misliti na 

svoje zdravje in kosti. Opus-
tite slabe življenjske navade 
(kajenje, čezmerno uživanje 
alkohola), uživajte zadostne 
količine kalcija in vitamina 
D – za nasvet vprašajte svo-
jega zdravnika ali farmacev-
ta, in poskrbite za dovolj gi-
banja. Gibanje ima ogrom-
no pozitivnih učinkov na 
telo: ohranja gibljivost, moč 
ter splošno kondicijo, skrbi 
za zdrav srčno-žilni sistem 
in zmanjšuje možnost za 
nastanek najrazličnejših bo-
lezni, pomaga ohranjati pri-
merno telesno težo, zagota-
vlja boljše fizično in psihič-
no počutje in s tem kakovo-
stnejše in lepše življenje.

Telesna dejavnost je po-
membna za gradnjo in 
vzdrževanje močnih kosti 
in mišic vse življenje. Kosti 
se podobno kot mišice odzo-
vejo na telesno vadbo tako, 
da postanejo močnejše in 

gostejše. Za močne kosti so 
ključne predvsem tiste de-
javnosti, pri katerih kosti in 
mišice delujejo proti težno-
sti – torej tek, hoja, hoja v 
hrib, ples, igre z žogo. Zelo 
pomembne so tudi vaje z do-
datnim bremenom – se pra-
vi vaje z utežmi ali vaje na 
napravah za fitnes. Teles-
na aktivnost mora biti del 

vsakdanjika. Pri že izraže-
ni osteoporozi se je treba iz-
ogibati aktivnostim z veliko 
možnostjo padca in vajam, 
ki zahtevajo močne ali sun-
kovite gibe oziroma povzro-
čajo pretiran napor v določe-
nem delu telesa.

Pravočasno preverite svo-
jo kostno gostoto in storite 
vse, da jo ohranjate!
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Na prireditev 
smo prišli, da smo skupaj v 
naravi, saj so otroci preveč 
časa pri računalnikih in tele
fonih. Tako jih je treba vča
sih spraviti iz hiše in danes 
je odlična priložnost,« je po
vedala Silva Berčič iz Dor
farij, ki je bila le ena od več 
kot petdesetih udeležencev 
prvega Trimfejsta, ki sta ga 
minulo nedeljo organizira
la Zavod za šport in Športna 
zveza Škofja Loka. Poime
novali so ga zabavna pusto
lovščina in res je bilo na raz
ličnih točkah v Škofji Loki in 
okolici slišati kar nekaj sme
ha, saj so morali udeležen
ci ob orientacijskih točkah 
reševati lažje in težje nalo
ge, od iskanja zaklada v skri
nji do podiranja kvadratov. 
Vmes so se tudi pošteno raz
gibali.

»Starostna razlika med 
udeleženci je bila kar velika, 
saj je bil najmlajši udeleže
nec star pet let, najstarejši pa 
več kot sedemdeset. Sodelo
valo je 15 ekip, ki so se prav 
vse potrudile ter našle vse 
kontrolne točke in zaklade, 
rešile vse naloge ter po dese
tih kilometrih srečno prišle 
v cilj. Udeleženci so bili zelo 
zadovoljni s konceptom in 
potekom Trimfejsta, neka
teri pa so šele prvič obiska
li določene manj obiskane 
poti in steze v zaledju Ško
fje Loke,« je v imenu orga
nizatorjev povedal Igor Dra
kulič ter dodal, da je tako or
ganizatorjem kot udeležen
cem šlo na roke tudi idealno 
jesensko vreme. 

»Trimfejst bo prihodnje 
leto zagotovo dočakal drugo 
ponovitev in postal tradicio
nalna jesenska prireditev,« 
je še obljubil Drakulič.

Zabavna pustolovščina 
Da je šport tudi dobra zabava, so se minulo nedeljo lahko prepričali udeleženci prvega Trimfejsta.

Po opravljeni nalogi je bilo odpiranje skrinje z zakladom še 
posebno zabavno.

Maja Bertoncelj

Tržič – V soboto in nedeljo je 
v Tržiču potekal Vikend tr
žiških poti, rekreativno gor
skokolesarsko druženje, ki 
ga je organizirala Občina 
Tržič v sodelovanju s podje
tjem Lajf.

Na dvodnevni Vikend tr
žiških poti so povabili skupi
no gorskih kolesarjev, ki jih 
zanima sproščeno druženje 
in kolesarjenje v naravi brez 

tekmovalnih ciljev. »Naš cilj 
je, da gostom pokažemo, 
kakšne možnosti za kolesar
jenje nudi Tržič, kakšna ču
dovita narava jih tukaj čaka 
in kako gostoljubne so tr
žiške koče,« je povedal An
drej Remškar, tržiški kole
sarski vodnik, ki ga veseli, 
da je Tržič začel dihati s ko
lesarstvom in da je vedno več 
ponudnikov, ki prepoznava
jo vrednost kolesarskih go
stov. 

Vikend tržiških poti

Na svoj račun so prišli tudi otroci, ki so preskusili svoje 
kolesarske spretnosti. / Foto: Primož Pičulin
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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 Cerkljanskega 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.

Maja Bertoncelj

Medvode – Medvode so od 
leta 2011 eno izmed števil
nih mest, ki imajo svoj tek. 
Takrat je bil namreč prvič 
organiziran Medvoški tek. 
Letos je potekal v sedmi iz
vedbi.

Na treh razdaljah – pet, de
set in dvajset kilometrov – je 
teklo skupaj 280 tekačic in 
tekačev. Največ jih je bilo na 

najkrajši, 170. Najhitrejša sta 
bila Aljaž Lenič (BK Medvo
de) in Tina Kozjek (TK Šmar
nogorska naveza). Na deset 
kilometrov sta bila v absolutni 
konkurenci prva v cilju Miran 
Cvet in Petra Florjanič, na naj
daljši, dvajsetkilometrski raz
dalji pa Matic Modic (TK Jo
žica) in Katja Martinšek (ŠD 
Turbo M).

Glavne organizacijske ni
ti ima v rokah nekdanja 

at letinja in olimpijka, me
talka kopja Eufemija Štorga, 
ki v Medvodah vodi ŠD Efi. 
»Udeležba je odlična, tako 
da smo zadovoljni. Medvo
ški tek gre naprej. Vidimo 
se prihodnje leto zadnjo so
boto v septembru,« je pove
dala Štorga, ki je organizira
la tudi priprave na tek – in 
kar 34 »njenih« tekačic in te
kačev se ga je tudi udeležilo. 
Poznamo jih pod imenom 

Trme trmaste, vadijo celo se
zono, družita pa jih ljubezen 
do teka in dobra volja. Med 
njimi je velika starostna raz
lika. Najmlajši je star manj 
kot trideset let, najstarejši jih 
šteje več kot sedemdeset. Kar 
nekaj jih bo teklo tudi na Lju
bljanskem maratonu, ki je 
naslednji cilj tudi številnih 
drugih udeležencev Medvo
škega teka. Ta jim je služil 
kot dober trening.

Tek, ki ga organizira nekdanja atletinja
Na Medvoškem teku je letos teklo dvesto sedemdeset tekačic in tekačev.

Medvoški tek je potekal sedmič. Start in cilj sta bila pred 
Športno dvorano Medvode.

Kranj – Športno dobrodelni projekt 42/42, ki poteka pod ča-
stnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja in 
ga je podprlo 41 slovenskih občin, se bliža koncu. Ekstremni 
tekač Bogomir Dolenc bo v 42 dneh pretekel 42 maratonov. 
Pred njim so le še štirje maratoni. Danes bo tekel na relaciji 
Bled–Bohinj, jutri v Brdih, v četrtek v Medvodah in v petek na 
relaciji Trojane–Velenje. Na poti se mu lahko pridružite in z 
njim odtečete poljubno število kilometrov.

Pred Dolencem še štirje maratoni

Kranj – Kranjčan Luka Kovačič še naprej izboljšuje tekaške 
mejnike. Pred kratkim je izboljšal rekord v teku na planiško 
velikanko, v nedeljo pa še na tekmi Storžič vertikal kilometer. 
Nov rekord proge je 31 minut in 42 sekund, kar je kar precej bo-
lje od dosedanjega rekorda Nejca Kuharja (33:33). »Rekordi so 
namenjeni temu, da se premagujejo. Danes sem imel namen, 
da postavim dober čas, 31 minut in 42 sekund pa je bilo res 
nekoliko nepričakovano na tej prog,« je komentiral Kovačič. To 
je bila prepričljiva zmaga. Drugi je bil Simon Alič (36:23), tretji 
pa Philip Zewe (37:33). V ženski konkurenci je bila najhitrejša 
Karmen Klančnik (46:55), ki ima vedno ženski rekord proge 
(41:53). Start Storžič vertikal kilometra je na južnem pobočju 
Storžiča na nadmorski višini 1060 metrov na planinski poti. 
Trasa poteka sprva po planinski poti, nato pa po lovski poti 
v osrednjem delu južnega pobočja Storžiča. Cilj je na Malem 
Storžiču na nadmorski višini 2060 metrov. 

Kovačič izboljšal še en rekord
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Simon Šubic

Kranj – Na Okrožnem sodi-
šču v Kranju so konec prej-
šnjega tedna končali glav-
no obravnavo zoper osem-
najstletnega Boštjana Jakšo 
iz Rateč, obtoženega dveh 
poskusov uboja, ki jih je sto-
ril v neprištevnem stanju. 
Sodišče mu je izreklo var-
nostni ukrep obveznega psi-
hiatričnega zdravljenja in 
varstva v zdravstvenem za-
vodu, ki lahko po zakonu tra-
ja največ pet let, je pojasni-
la začasna predsednica sodi-
šča Janja Roblek. Zaradi po-
novitvene nevarnosti je so-
dišče Jakši do pravnomoč-
nosti sodbe podaljšalo tudi 
pripor, v katerem je pristal 
januarja letos po napadu na 
svojega očeta. 

Javnost sodnega postopka 
zoper Jakšo ni smela spre-
mljati, zato podrobnosti z 
glavne obravnave niso zna-
ne. Po odgovoru sodišča pa 
lahko sklepamo, da je psi-
hiatrično izvedensko mne-
nje pokazalo, da mlade-
nič v času storitve očitane-
ga dejanja ni bil prišteven, 
ker ni mogel razumeti po-
mena svojega dejanja ali ni 
mogel imeti v oblasti svoje-
ga ravnanja zaradi duševne 
motnje ali duševne manj-
razvitosti. Zaradi ugotovlje-
ne neprištevnosti pa obto-
ženi, tako veleva kazenski 

zakonik, ne more kazen-
sko odgovarjati za svoje de-
janje, četudi je imelo zakon-
ske znake kaznivega dejanja 
poskusa uboja. Iz tega razlo-
ga sodišče Jakši ni smelo iz-
reči sankcije zapora, ampak 
»le« varnostni ukrep. 

Ker je glavna obravnava 
potekala za zaprtimi vrati, 
je v tančico skrivnosti ostalo 
zavito tudi dogajanje 18. ja-
nuarja letos v družinski hiši 
Jakševih v Ratečah. Tedaj 
so kranjskogorski policisti 
po prejeti prijavi nasilnega 
dejanja in povzročitve tele-
snih poškodb posredovali v 

zasebnem prostoru, so sre-
di januarja razložili na Poli-
cijski upravi Kranj. Krimina-
listi so na kraju zasegli nož, 
obtoženčevega očeta pa so 
zaradi poškodb odpeljali v 
jeseniško bolnišnico. Po po-
datkih policije poškodova-
ni ni bil v smrtni nevarnos-
ti. Ostalih podrobnosti poli-
cija takoj po dogodku zaradi 
poteka predkazenskega po-
stopka ni razkrila. Krimina-
listično preiskavo so končali 
februarja, ko so zoper osem-
najstletnika podali kazen-
sko ovadbo zaradi poskusa 
uboja svojega očeta. Policisti 

so tedaj utemeljeno sumili, 
da je sin z nožem, ki so ga za-
segli na kraju dogodka, oče-
tu povzročil vbodno rano, so 
pojasnili na Policijski upra-
vi Kranj. 

Mama obtoženega je sicer 
medijem skušala predstavi-
ti drugačno zgodbo. Za Go-
renjski glas je tako konec ja-
nuarja dejala, da ni bilo ka-
znivega dejanja. Njen mož 
oziroma oče osumljenca da 
je padel na ledu na koničaste 
kamne in šele ob vrnitvi v 
hišo naj bi opazil, da močno 
krvavi, ter zato poklical rešil-
ni avto.

Ob napadu ni bil prišteven
Kranjsko sodišče je osemnajstletnega Ratečana Boštjana Jakšo, ki je januarja v neprištevnem stanju 
poskušal ubiti očeta, poslalo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi.

Sojenje osemnajstletnemu Boštjanu Jakši je potekalo za zaprtimi vrati, zato podrobnosti o 
dogajanju 18. januarja dopoldne v Ratečah niso znane. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Javna agencija RS za 
varnost prometa (AVP) bo v 
okviru nacionalne preven-
tivne akcije za večjo varnost 
pešcev Bodi viden – bodi 
previden, ki bo trajala do 14. 
oktobra, med pešce po vsej 
Sloveniji razdelila 18.500 
odsevnih teles. Pomembno 
je, da pešci z uporabo odsev-
nikov poskrbijo za svojo vi-
dnost, saj se največ nesreč z 
njihovo udeležbo zgodi prav 
v jesenskih in zimskih me-
secih, ko so dnevi krajši, vi-
dljivost slabša, ceste pa so 
spolzke, so na AVP opozori-
li pred začetkom preventiv-
ne akcije. Voznike so ob tem 
pozvali, da zmanjšajo in pri-
lagodijo hitrost vožnje v na-
seljih ter pešcem odstopijo 
prednost na prehodih. Po-
leg preventivno-vzgojnih te-
renskih akcij bo naslednja 

dva tedna potekal tudi okre-
pljen nadzor s strani poli-
cije in občinskih redarstev, 
ki bodo spremljali pravilno 
ravnanje tako voznikov kot 
tudi pešcev v cestnem pro-
metu. 

Lani so se na slovenskih 
cestah smrtno ponesreči-
li 104 udeleženci, med nji-
mi je bilo deset pešcev ozi-
roma skoraj deset odstotkov 
vseh smrtnih žrtev prome-
tnih nesreč. Predlani je bilo 
smrtnih žrtev med pešci 22, 
v zadnjih petih letih pa sku-
paj 82. Letos do konca avgu-
sta je na cestah umrlo deset 
pešcev. Med najbolj ogrože-
ne pešce sodijo predvsem 
starejši, na eni strani zaradi 
pešajočih psihofizičnih spo-
sobnosti, pogosto pa tudi za-
radi slabše opaznosti, saj so 
pogosto temneje oblečeni, 
ugotavljajo na AVP. Lani je 
na primer umrlo pet oseb, 

starejših od 65 let, kar pred-
stavlja polovico vseh umrlih 
pešcev. V zadnjih petih le-
tih pa je v starostni katego-
riji nad 65 let umrlo 41 oseb, 
kar ravno tako predstavlja 
polovico vseh smrtnih žrtev 
med pešci. 

Glavni vzroki za nastanek 
prometne nesreče z najhuj-
šimi posledicami za pešce, ki 
so v zadnjih petih letih vzeli 
življenja 69 pešcev, so neu-
poštevanje in odvzem pred-
nosti, neprilagojena oz. pre-
hitra vožnja voznikov in nep-
ravilnosti pešca. Za pešce je 
zato izrednega pomena, da 
se zavedajo svoje ranljivosti 
in ravnajo po prometnih 
predpisih – pri hoji upora-
bljajo pločnike ter cesto preč-
kajo na označenih prehodih 
za pešce, kjer ni pločnikov 
pa hodijo ob levem robu, da 
prej opazijo nasproti voze-
ča vozila. V primeru teme in 

slabše vidljivosti je tudi nuj-
na uporaba odsevnih teles 
in svetlejših oblačil. Vozniki 
na drugi strani morajo upo-
števati omejitve hitrosti ter 
na prehodih vedno ustaviti 

pešcem oziroma jim z jasno 
kretnjo nakazati varno preč-
kanje ceste. 

Podatki lanskoletne-
ga pilotnega opazovanja 
pešcev so sicer pokazali, da 

kresničko ali odsevni trak 
uporablja le dober odstotek 
pešcev, 4,2 odstotka neko 
drugo odsevno površino, 
kar 93 odstotkov pešcev pa 
ne uporablja nobenega od-
sevnika. AVP bo zato v času 
nacionalne preventivne ak-
cije k povečanju uporabe od-
sevnih teles pristopila še bolj 
aktivno. Policijskim enotam 
po vsej Sloveniji, ki bodo v 
času akcije izvajale poostren 
nadzor tudi nad uporabo od-
sevnih teles, bo zagotovi-
la 3500 odsevnih trakov in 
kresničk, ki jih bodo policisti 
razdelili pešcem in kolesar-
jem. V sklopu preventivne 
akcije pa bo AVP 110 lokal-
nim skupnostim, ki aktivno 
sodelujejo v nacionalni akci-
ji, zagotovila še več kot pet-
najst tisoč odsevnih teles, da 
jih bodo prihodnji teden na 
terenskih akcijah razdelile 
občanom. 

Odsevno telo uporablja le peščica pešcev
Od včeraj po vsej Sloveniji poteka nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev Bodi viden – bodi previden. Pešci so najpogosteje udeleženi v 
prometno nesrečo ravno v jesenskem in zimskem času, ko je vidljivost slabša. 

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
v petek obravnavali tatvino 
denarnice starejši občanki 
na javnem kraju v Kranju. 
Storilec je okoli poldneva 
med pošto na Dražgoški uli-
ci v Kranju in Vodovodnim 
stolpom dohitel oškodo-
vanko in ji iz torbice odtu-
jil denarnico, nato pa stekel 

proti glavni avtobusni po-
staji. Storilec je visok okoli 
175 centimetrov, oblečen je 
bil v temna oblačila, nosil pa 
je črno kapo.

Policisti pozivajo vse, ki so 
morda videli tatvino ali ima-
jo informacije o storilcu, naj 
jim podatke sporočijo na in-
terventno številko 113 ali na 
anonimni telefon policije 
080 1200.

Iz torbice vzel denarnico

Kranj – Komisija za preventivo Gasilske zveze Mestne občine 
Kranj (GZ MOK) v sklopu meseca požarne varnosti v sobo-
to, 6. oktobra, organizira predstavitev gasilske dejavnosti in 
opreme ter zanimive gasilske delavnice za otroke. Prireditev 
bo potekala na Glavnem trgu v mestnem jedru Kranja med 
9. in 12. uro. »Na ogled bo postavljenih nekaj gasilskih vozil 
prostovoljnih društev, z enim vozilom naj bi se pridružili tudi 
poklicni gasilci iz Gasilsko reševalne službe Kranj. Pripravlje-
nih bo kar nekaj aktivnosti, predvsem za otroke,« je sporočil 
Tomaž Perdan, član Komisije za preventivo GZ MOK. »V sklo-
pu oktobra, meseca požarne varnosti, bodo organizirali še več 
takih dogodkov, njihov namen pa je v prvi vrsti ozaveščanje 
občanov pred začetkom kurilne sezone,« je še dodal.

Predstavitev gasilcev v Kranju

V zadnjih petih letih je na slovenskih cestah umrlo 82 
pešcev, med njimi je bila polovica starejših od 65 let. 
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Medvode – V prometni nesreči v Medvodah se je v soboto 
popoldne hudo poškodovala voznica osebnega vozila. Okoli 
14. ure se je z osebnim vozilom Toyota Starlet peljala po regio-
nalni cesti iz smeri Mednega proti Medvodam, ko je zapeljala 
na nasprotno smerno vozišče. Tam je najprej s sprednjim 
desnim vogalom vozila oplazila zadnji levi vogal vozila pred 
seboj, nato pa je čelno trčila še v prednji del traktorja, s ka-
terim se je voznik pravilno pripeljal iz smeri Medvod. Hudo 
poškodovano voznico so z reševalnim vozilom odpeljali v 
ljubljanski klinični center. 

Čelno trčila v traktor

Kranj – Zaradi pozabljene hrane na štedilniku je v petek popol-
dne zagorelo v kuhinji stanovanja na Kidričevi cesti v Kranju. 
Požar so pogasili kranjski poklicni gasilci, ki so v stanovanju 
tudi našli nezavestno stanovalko. Odnesli so jo iz stanovanja, 
reševalci pa so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico. 

Zasmodila se je hrana na štedilniku



Maša Likosar

Janez Celar, ki se je 
rodil na Bregu ob 
Kokri kot prvi sin 
staršev Janeza Celar-
ja in Ane Jekovec, se 

je v letu 1920 zaradi gospo-
darske krize in obubožane-
ga prebivalstva po prvi sve-
tovni vojni v Kraljevini Jugo-
slaviji poskušal v Trstu vkr-
cati na čezoceansko ladjo 
za Ameriko, vendar so mu 
zaradi nepopolne dokumen-
tacije za potovanje zavrnili 
vstop na ladjo. Nekaj časa se 
je preživljal z delom v trža-
škem pristanišču, nato se 
je vrnil domov. Poročil se je 
leta 1927 z Ljudmilo Rogelj 
iz Preddvora. Skupaj sta na 
novi lokaciji na Bregu zgra-
dila hišo, rodilo se jima je 
šest otrok. 

Janez oziroma Janček, kot 
so mu pravili, ter Ljudmila 

sta skupna prednika vseh 72 
Celarjevih, ki so se v soboto, 
22. septembra, drugič zbrali 
na domačiji Celarjevih. Sni-
denje sta organizirala edina 
še živeča hči skupnih pred-
nikov Anica Celar Gorza ter 
njen nečak Branko. Pojas-
nila sta, da se je ideja rodo-
vnega srečanja porodila na 
pogrebih, a ker na njih pre-
vladuje žalost, sta sklenila 
združiti sorodnike na dru-
žabnem srečanju, kjer bi 
utrdili vezi, predvsem pa 
prepevali – Celarjevim gre 
namreč sloves dobrih pev-
cev. »Srečanje nam veliko 
pomeni, predvsem zato, ker 
se poredko vidimo, to pa je 
edinstvena priložnost, za 
katero si vsi vzamemo čas,« 
pravi Anica. 

Srečanje so začeli s sveto 
mašo v cerkvi sv. Lenarta na 
Bregu, maševal je sorodnik 
župnik Janez Celar. Po njej 
so na pokopališču prižgali 

sveče preminulim sorod-
nikom. Pri domači hiši je 
Branko najprej vse zbrane 
pozdravil in predstavil zgo-
dovino njihovih prednikov. 
»Kljub krutim usodam naše 
rodbine v različnih zgodo-
vinskih obdobjih na sloven-
skem ozemlju smo ohranili 
svoje družine in jezik. Ostali 
smo povezani, kar lahko pri-
pišemo Jančku in Ljudmili, 
ki sta imela toliko zavednega 
duha, da sta nas že kot maj-
hne otroke spoznavala, nas 
povezovala in težila k ohra-
nitvi družinske tradicije.« 
Branko je pojasnil, da se je 
v 18 letih, odkar so se prvič 
srečali – tedaj jih je bilo 56 – 
zgodilo mnogo. »Veliko jih 
ni več med njimi, pridružili 
pa so se nam številni novoro-
jenci, tako danes, na dan sre-
čanja, najmlajši član Luka 
šteje osem dni, najstarejša 
pa je teta Anica, ki ima za 
seboj že 75 pomladi.« Dodal 

je še: »Večinoma vsi živimo 
na Gorenjskem, nekateri so 
se preselili na Dolenjsko in 
v Prekmurje, sestra pa živi v 
Nemčiji.« 

Ob tej priložnosti so vsi 
člani Celarjeve rodbine pre-
jeli tudi rodovno knjigo, ki jo 
je Branko izdal v samozalož-
bi. Nosi naslov Skozi stole-
tje 1650–2018, ob 117-letni-
ci rojstva Janeza Celarja (4. 
5. 1901–26. 7. 1993). Knjiga 
popisuje družinsko rekons-
trukcijo rodbine Celar, zgo-
dovino vpisovanja v matične 
knjige na slovenskem ozem-
lju, različne pravne in poli-
tične tvorbe preteklega časa, 
podrobnejšo pravno uredi-
tev urejanja matične knji-
ge, okupacijo slovenskega 
ozemlja 1941–1945. Branko 
upa, da bodo njihovi zanam-
ci uspeli dograjevati družin-
sko drevo in rodbinsko knji-
go ter bodo nadaljevali tradi-
cijo rodovnih srečanj.

RODBINA CELAR 
Po osemnajstih letih se je pred domačo hišo na Bregu ob Kokri drugič srečala širša rodbina Celar,  
ki je bila v krstno matično knjigo prvič uradno zabeležena pred 368 leti. 

Na drugem rodbinskem srečanju se je zbralo 72 potomcev Janeza in Ljudmile Celar. / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

Z 
odkritjem spo-
minske plošče 
sredi vasi, s spo-
mini na njegovo 
življenje in glas-

bo so se v nedeljo zvečer na 
Koroški Beli spomnili legen-
darnega Franca Koširja, čla-
na Ansambla bratov Avse-
nik. Rojen je bil 1. oktobra 
1931 na Koroški Beli, umrl 
pa je 19. decembra 1991 po 
krajši bolezni; pokopan je 
na Blejski Dobravi. Pobu-
do za postavitev spominske 
plošče in spominski večer so 
dali člani KD Možnar. »Bla-

ni smo ponosni nanj,« je v 
imenu organizatorjev dejal 
Robert Sušanj in poudaril, 
da je bil Košir izjemen tro-
bentač, izjemen humorist 
in izjemen človek. V mlado-
sti je nastopal v jeseniškem 
gledališču, po letu 1945 pa 
se je začel resneje ukvarja-
ti z glasbo. Po šoli za kovi-
nostrugarja se je leta 1950 

vpisal v srednjo glasbeno 
šolo v Ljubljani, leta 1953 pa 
se je začelo njegovo sodelo-
vanje z Gorenjskim kvarte-
tom, ki se je kasneje prei-
menoval v Ansambel bratov 
Avsenik. Letos torej mineva 
65 let od začetkov njegovega 
igranja pri Avsenikih, kjer ni 
bil le trobentač; Slavko Avse-
nik ga je namreč prepričal, 
da je začel tudi prepevati. In 
četudi ni bil izjemen pevec, so 
ga ljudje imeli radi, saj je bil 
vsak njegov nastop zanimiv 
in šaljiv. Veliko besedil, tudi 
Jaz sem pa en Franc Košir, 
mu je napisal Tone Fornezzi 
Tof, ki se je prav tako udele-
žil večera na Koroški Beli. Pri-

šli so tudi Koširjevi sorodni-
ki, žena Tatjana, hči Mojca in 
sin Klemen, ki je o očetu dejal, 
da je bil le redko doma, a ko 
je bil, »smo se res fletno ime-
li«. Poleg Hišnega ansambla 
Avsenik, ki je zaigral nekaj 
najbolj znanih skladb, pa so 
večer v spomin Francu Košir-
ju s prisotnostjo počastili 
tudi člani družine Avsenik.

SPOMIN NA FRANCA 
KOŠIRJA

Dogodka so se udeležili tudi Avsenikovi: Grega Avsenik 
z ženo Katarino in njun sin Sašo; na sliki z Robertom 
Sušanjem iz KD Možnar.

Sin Franca Koširja Klemen je obudil spomin na očeta.

V sredo, 19. septembra 2018, sta se v Gozdu - Martuljku 
poročila Marko Robič in Jela Bučić, v soboto, 22. septem-
bra 2018, pa so se poročili: na Brdu pri Kranju Klemen 
Buček in Jerneja Mohar ter Miran Pahor in Tatjana Mesa-
rič, na Zgornji Beli Metod Čebašek in Eva Repnik, na Zgor-
njem Brniku Luka Štefin in Petra Matjan, na Jesenicah pa 
Klemen Witwicky in Tjaša Hanzlowsky Lupše.

Mladoporočenci
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Vilma Stanovnik

M
arsikate-
ri motorist 
zmajuje z 
glavo, ko mu 
poveš, da se 

na pot z motorjem odprav-
ljaš v Nemčijo. Koliko lep-
ši so Dolomiti pa švicarske 
Alpe, marsikdo prisega, da 
je edino smiselno poletno 
potovanje proti jugu. Tako 
moraš uporabiti kar nekaj 

argumentov, da prijatelje 
prepričaš, da je tudi potova-
nje z motorjem po Nemčiji 
svojevrstno doživetje.

Dobra stran potovanja po 
Nemčiji se začne že v Avstri-
ji. Večina avstrijskih cest je 
lepih, tudi prelazi, ki jih na 
poti do Passaua, ki je bil naš 
cilj prvega dne, nismo veli-
ko vključevali, so motoristom 
prijazni. Ko smo se vozili pro-
ti Tauernu, smo prehiteli gru-
čo danskih motoristov, ki so 
potovali z motorji Goldwing 

s prikolicami. Takrat še nis-
mo vedeli, da so dopustovali 
v Portorožu. To so nam pove-
dali naslednji dan, ko smo se 
znova srečali na bencinskem 
servisu v Nemčiji.

V Passau smo se po dobrih 
štiristo kilometrih pripelja-
li sredi popoldneva in skle-
nili, da si mesto, ki je zna-
no kot stičišče treh rek, mal-
ce bolje ogledamo. Seveda v 
nekaj urah ni bilo moč videti 
vseh številnih znamenitosti, 
tako da smo si sprehodili po 

starem mestnem jedru in šli 
v park, ki je na ozkem polo-
toku ob sotočju Donave in 
Inna. Na mogočnih stavbah 

smo videli zapiske o stanju 
vode ob poplavah in si privo-
ščili večerjo v tipični nemški 
gostilni. Priznam, da je nis-
mo ravno lahko našli, saj so 
nas gostinci vabili v grške, 
kitajske in druge restavraci-
je, ki so preplavile mesto.

Drugi dan smo potovali ob 
češko-nemški meji, mimo 
Chama in Bayreutha. Prevo-
zili smo že dobrih štiristo kilo-
metrov in sklenili, da se ustavi-
mo v Lichtenfelsu. Že na poti 
proti staremu mestnemu jed-
ru so napisi opozarjali, da pri-
hajamo v mesto košar (Korb-
stad). Tam so bili namreč zna-
ni proizvajalci pletenih košar, 

in čeprav to ni več najpomem-
bnejša gospodarska panoga, 
je mesto polno košar. 

Vrhunec potovanja smo 
doživeli tretji dan, ko smo 
prispeli do Nürburgrin-
ga. Ogledali smo si dirka-
lišče Nordschleife. Tam se 
ob določenih dneh in urah 
vsak za plačilo po dirkalni 
stezi lahko zapelje s svojim 
avtomobilom ali motorjem. 
To smo izvedeli šele tam in 
sklenili, da bomo to storili 
naslednjič. Oziroma bodo to 
storili naši trije motoristi – 
jaz sem tudi tokrat sedela na 
sovoznikovem sedežu

(Se nadaljuje)

NEMŠKI KROG (1)
Ko greš na izlet ali potovanje, je navadno cilj pomembnejši od poti,  
pri potovanju z motorjem pa je cilj običajno zgolj del poti.

Passau je znan kot mesto treh rek, saj leži ob sotočju 
Donave, Inna in Ilza. 

Če si želite ogledati košare vseh vrst in velikosti, potem 
lahko obiščete muzej v Lichtenfelsu.

Pred Nürburgringom, ki je bil eden od ciljev našega potovanja

Da

Da, da, da rekla tebi sem.
Da rekla sem ti,
stopila ter hodila bom 
po poti, kateri zame si jo tlakoval.
Da sedaj hodim
po poti, tlakovani samo zame,
da, srečna sem,
da, pogum ljubezni moje je vodilo,
da, tebi sem zaupala,
da, tebi sem verjela.
Da, tebi sem dala vso ljubezen,
kar jo premore moje srce, moj Svet.
Da tebi rekla sem, 
da, moje Življenje,
da, tebi prepustila sem se,
da vodiš me po neznanih poteh.

Jana Jagodic

Vsak dan nam prinese nova spoznanja. In ko rečemo da 
življenju, postane vsak dan lepši in svetlejši. Želim vam 
veliko sonca. Meta

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.

PESMI MLADIH

Mateja Rant

T
ri skupine otrok 
iz vrtca na Oreh-
ku, skupaj jih je 
bilo 61, so se na 
kmetijo odpra-

vili v okviru Dnevov evrop-
ske kulturne dediščine, ki so 
letos posvečeni temi Naša 
dediščina: kjer preteklost 
sreča prihodnost. Imeli so 
priložnost spoznati, kako 
poteka življenje na kmeti-
ji danes, obenem pa so jim 
prikazali, kako so dela opra-
vljali nekoč.

Otroci so si po besedah 
pomočnice vzgojiteljice 
Urške Kalan najprej ogle-
dali star kozolec, kamor so 
nekoč spravljali seno, nato 
so jim pokazali še, kak-
šen sušilni sistem imajo 
na kmetiji danes. Ogleda-
li so si staro in novo hišo in 
hlev, da so ju lahko primer-
jali med seboj, nato pa so se 
odpravili še na ogled celot-
ne kmetije, kjer živijo tudi 
krave, biki, telički, kokoške, 
petelini, piščančki, race, vie-
tnamski in ameriški prašič, 

zajci, koze, osel ter mačke in 
psa. »Kokošim smo pobrali 
jajca, zajcem in kozam smo 
ponudili pobrana jabolka, 
kravam in bikom travo, mla-
demu teličku pa mleko,« je 
razložila Urška Kalan. Otro-
ci so v nadaljevanju sode-
lovali še v treh delavnicah. 
Med drugim so lahko videli, 
kakšne traktorje so uporab-
ljali nekoč in kakšne danes 
ter sodobno veliko prikolico 

in stare »gare«. Ko je gos-
podar kmetije ročno poko-
sil travo, so jo otroci pogra-
bili in naložili na »gare« ter 
jo skupaj odpeljali v hlev in 
nahranili živali. Na koncu 
so se še fotografirali ob veli-
kem sodobnem traktorju. 
Potem so se v hiši pridružili 
gospodinji, ki jim je pokaza-
la, kako se pripravljajo žgan-
ci. »Za mizo smo z leseni-
mi žlicami jedli žgance in 

kislo mleko iz ene posode, 
tako kot so to delali včasih,« 
je pojasnila Urška Kalan in 
dodala, da jim je za posla-
dek gospodinja pripravila 
razkošne palačinke z mar-
melado ali s čokolado, česar 
pa včasih ni bilo. Za konec 
so si ogledali še, kako so vča-
sih molzli na roke in dana-
šnjo sodobno mlekarno, ko 
se mleko po ceveh iz hleva 
zbira v veliki cisterni.

SPOZNAVALI DEDIŠČINO
Otroci iz vrtca pri Osnovni šoli Orehek so na kmetiji Kalan na Jami spoznavali življenje na kmetiji nekoč 
in danes ter tudi sami sodelovali pri nekaterih kmečkih opravilih.

Otroci iz vrtca na Orehku so spoznavali življenje na kmetiji. / Foto: arhiv vrtca

V sredo, 12. septembra, smo šli k potoku Češnjica. Med 
potjo smo opravljali naloge, se pogovarjali in igrali. Ko smo 
prišli, smo pomalicali in se pogovarjali. Urh je našel kost. 
Potem smo jo vsi opazovali in ugibali, čigava je. Urh jo je 
hotel vzeti domov, ampak učiteljici nista pustili. Po poti 
nazaj smo šli hitreje, čeprav smo bili utrujeni. Bil je lep izlet.

Žare Valcl, 5. razred, PŠ Dražgoše

Športni dan

OTROŠKA PERESA
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Peter Colnar

Ljudska republika Kitajska
Leta 1949 je prišlo do 

združitve vseh kitajskih 
ozemelj v eno državo. Ljud-
ska republika Kitajska je 
bila ustanovljena 1. oktobra 
1949 po končani tretji revo-
lucionarni vojni, ki je traja-
la od leta 1945 do leta 1949. 
Njen voditelj je postal Mao 
Cetung. Tako se je Sovjet-
ski zvezi postavila ob bok 
še ena močna komunisti-
čna država, ki je imela vse 
možnosti, da postane vele-
sila. Čeprav Stalin ni pod-
piral Komunistične partije 
Kitajske, si je Sovjetska zve-
za takoj po zmagi revolucije 
začela prizadevati za naklo-
njenost nove komunistične 
sosede na Daljnem vzhodu. 

Kmalu so se pokazale 
prve razlike, ki so načele 
zavezništvo. Peking je jav-
no pokazal, da se ne strinja 
z moskovsko ideologijo, in 
z obeh strani je bilo slišati, 

da je spor nastal zaradi raz-
ličnega pojmovanja mark-
sizma in leninizma. Kitaj-
ci so očitali Sovjetski zvezi 
malomeščanske odklone in 
revizionizem ter javno kri-
tizirali tezo o mirnem pre-
hodu socializma v komuni-
zem. Po kitajskem pojmo-
vanju bi se moral svetovni 
status quo nasilno spreme-
niti. Sovjetska zveza se ne 
bi smela izneveriti svetovni 
revoluciji zaradi ravnotežja 
v jedrskem orožju, to oro-
žje pa naj bi bilo dokaz, da 
je sovjetska politika impe-
rialistična in da tudi s pod-
piranjem revolucij v tret-
jem svetu samo napeljuje 
vodo na mlin socialistične-
ga imperializma.

Sovjetska zveza je po pre-
izkušenem receptu najprej 
odtegnila pomoč, potem pa 
odpoklicala vse strokovnja-
ke in razveljavila sporazum, 

po katerem je bila dolžna 
pomagati Kitajski pri razvo-
ju jedrskega orožja. 

Nasprotja so dosegla vrh 
marca 1969 s spopadom 
na meji, ker Kitajska ni pri-
znala meje, o kateri je skle-
nila pogodbo z »gnilo« car-
sko Rusijo. Po letu 1967, ko 
so na Kitajskem opravili prvi 
jedrski poskus, pa je dobil 
spor med državama zaradi 
boja za strateško pomem-
bne položaje v tretjem sve-
tu povsem nove razsežnosti.

Presenetljivo je, da se je 
ostra konkurenčnost med 
državama končala s koncem 
hladne vojne med demokra-
tičnim in komunističnim 
svetom oziroma z razpadom 
Sovjetske zveze in demokra-
tizacijo v Rusiji. Ko so postale 
ZDA nesporna prva svetovna 
velesila, je prišlo do strpnej-
ših, tudi prijateljskih odno-
sov med Rusijo in Kitajsko.

Pregovori in reki
   Ruski pregovor: Kadar je car prehlajen, vsa Rusija 

kašlja.
   Japonski pregovor: Kdor lovi jelene, se ne zmeni za 

zajce. 
   Francoski pregovor: Tistemu, ki nas pusti čakati, 

preštevamo napake.
   Hrvaški pregovor: Lahko je čakati, dokler obstaja 

upanje.

Smeh ni greh
   Fantek in mlajša gospa čakata na avtobus. Fantek jo 

nekaj časa skrivaj ogleduje, nato pa vpraša: »Gospa, 
oprostite, ali vi nimate joškov?«

 Gospe je nerodno. Zardi, na hitro pogleda okoli, ali  
 ga je kdo slišal, in odgovori: »Seveda jih imam.«
 Fantek: »Zakaj pa jih potem ne nosite?«
   Žena, ki že nekaj ur kuha mulo, se nenadoma zasmeji.
 Mož: »Ali te je končno le minilo?«
 Žena: »Ne, samo obraz si moram malo spočiti.«
   Fant dekletu: »Ali bi šla k meni v sobo na kavo?«
  Dekle: »Če bi povabil na seks, bi šla, kave pa ne 

pijem.«

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 48 novorojenčkov. 
Na Jesenicah je na svet prijokalo 13 deklic in 17 dečkov. Naj-
lažja je bila deklica, ki je tehtala 2100 gramov, najtežji deček 
pa je tehtal 4060 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 7 deklic 
in 11 dečkov. Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je 
tehtnica pokazala 4120, drugemu pa 2670 gramov.

Novorojenčki

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: 
»Bolje preprečiti, kot 
škropiti.“ Del knjige je 
namenjen preventivi 
(krepitvi rastlin) - kaj 
narediti, da rastline ne 
bodo zbolele. Drugi 
del pa obravnava 
varstvo vrtnin na 
naraven način. Ko se 
pojavijo težave, pa so 
pomembni  napotki za 
domačo pripravo ali pa 
nakup eko pripravkov, 
biotičnih pripravkov, 
bio stimulatorjev,.... 
V knjigi najdemo 
odgovor za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

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

www.gorenjskiglas.si
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Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava 19
EUR

                        + poštnina

Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: 
»Bolje preprečiti, kot 
škropiti.“ Del knjige je 
namenjen preventivi 
(krepitvi rastlin) - kaj 
narediti, da rastline ne 
bodo zbolele. Drugi 
del pa obravnava 
varstvo vrtnin na 
naraven način. Ko se 
pojavijo težave, pa so 
pomembni  napotki za 
domačo pripravo ali pa 
nakup eko pripravkov, 
biotičnih pripravkov, 
bio stimulatorjev,.... 
V knjigi najdemo 
odgovor za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

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

80%C 80%M 80%Y 80%K
100%C 100%M 100%Y 100%K

40%C 40%M 40%Y 40%K

80%C 80%M 80%Y
100%C 100%M 100%Y

40%C 40%M 40%Y

80%C 80%M 80%Y 80%K
100%C 100%M 100%Y 100%K

40%C 40%M 40%Y 40%K

80%C 80%M 80%Y 80%K
100%C 100%M 100%Y 100%K

40%C 40%M 40%Y 40%K

80%M 80%Y 80%K
100%M 100%Y 100%K

40%C 40%M 40%Y 40%K

80%C 80%M 80%Y 80%K
100%C 100%M 100%Y

40%C 40%M 40%Y

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava 19
EUR

Samo Lesjak

E
na od najbolj zna-
nih pop-rokovskih 
skupin nekdanje 
Jugoslavije Parni 
valjak se po dvajset-

ih letih vrača v Škofjo Loko. 
Pod okriljem festivala Pisana 
Loka bodo nastopili na idili-
čni lokaciji vrta na Škofjelo-
škem gradu, kjer bodo obo-
ževalcem postregli z najve-
čjimi glasbenimi poslasti-
cami, uspešnicami, s kate-
rimi navdušujejo že štiride-
set let. Izdali so več kot pet-
najst studijskih albumov, pet 
albumov, posnetih v živo, 
na katerih je mnogo skladb, 

oplemenitenih s karizma-
tičnim glasom pevca Akija 
Rahimovskega, s katerimi so 
osvajali lestvice najbolj pos-
lušanih radijskih postaj. V 
vseh teh letih so svojo vitri-
no dodobra napolnili z mno-
gimi nagradami, nekaj je 
še povsem svežih z letošnje 
podelitve uglednih hrvaških 
glasbenih nagrad porin. Po 
razprodanih koncertih v Are-
ni Pula, splitskem Spaladiu-
mu, varaždinski Areni in lju-
bljanskih Stožicah so še ved-
no polni energije, ki jo bodo 
z veseljem delili tudi z loškim 
občinstvom.

Ob Parnem valjku bodo 
oder Loškega gradu zasedli 
še blejski rokerji John F. Doe 

in loška zasedba Fire Skulls. 
Rokovska skupina John F. 
Doe je bila ustanovljena pred 
osmimi leti, leta 2015 pa je 
izšel njihov prvenec z naslo-
vom JFD. Njihov zadnji izde-
lek je digitalni EP z naslovom 
John EP Doe, ki je na voljo v 
vseh glasbenih knjižnicah 
oz. na internetnih straneh. 
Prodoren vokal pevca Mar-
ka Zemljiča obogati raznoli-
ko tehniko, melodične verze 
in uporabo raznovrstnih zvo-
čnih efektov, ki jih ustvarja-
ta kitarist Aleš Svetina ter 
klaviaturist in spremljeval-
ni vokalist Luka Zemljič. 
Dinamično ritmično sekcijo 
dopolnjujeta bobnar Bojan 

Marinko in basist Tilen Kna-
flič. Njihova glasba je zlitje 
različnih stilov, prevladujejo 
pa zvoki indie glasbe ter gara-
žnega roka.

Skupino Fire Skulls iz Ško-
fje Loke sestavljajo nadobud-
ni najstniki, ki navdušujejo 
s svojo igrivostjo. Zasedba, 
basistka Lucija Maja Tavčar, 
kitarist in vokalist Lan Ber-
toncelj, saksofonist Jakob 
Žorž in bobnar Maks Kovač, 
preigrava udarne rokovske 
skladbe skupin, na repertoar-
ju pa imajo tudi že nekaj las-
tnih avtorskih skladb, ki jih 
bodo 12. oktobra ob 20. uri 
predstavili obiskovalcem kon-
certnega večera Pisane Loke.

PO DVAJSETIH LETIH  
SPET V LOKI
V petek, 12. oktobra, na Škofjeloški grad prihaja ena najpriljubljenejših zasedb nostalgičnega roka,  
ki deluje že štiri desetletja, Parni valjak. Poleg legend bodo na odru tudi blejski rokerji John F. Doe  
ter mladi domačini Fire Skulls.

Štirideset let glasbene nostalgije: Parni valjak 

Mladi in perspektivni: Fire Skulls / Foto: arhiv skupine (Agencija Glasilka)
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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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  NOVA KNJIGA

                                         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.

20
EUR

Maša Likosar

K
lapo Mali grad iz 
Kamnika, ki jo ses-
tavlja osem članov, 
lahko uvrstimo 
med pionirje klap-

ske glasbe izven domovine 
te priljubljene zvrsti. Že več 
kot 15 let je minilo, odkar je v 
mestu pod Grintovci zadone-
la dalmatinska pesem in tako 
pripeljala v naše okolje nekaj 
drugačnega, novega in nena-
vadnega za alpski svet. Klapa 
je v času delovanja »prepela« 
tako rekoč vse slovenske regi-
je, večkrat nastopila na Hrva-
škem, tuji pa ji niso tudi odri 
v Avstriji, Italiji in Veliki Bri-
taniji. Pevci so tudi organiza-
torji prvih nastopov Srečanja 
klap v Kamniku, ki je sedaj že 
tradicionalno. Odre je Klapa 
delila z najboljšimi klapami 
in pevci, kot so Tereza Keso-
vija, Oliver Dragojevič, Petar 
Grašo, Meri Cetinić, Radoj-
ka Šverko, Klapa Intrade in 
Gibonni, katerega skladbe v 
klapskih aranžmajih z vese-
ljem izvajajo. Njen reperto-
ar zajema tako tradicionalno 
dalmatinsko glasbo kot pri-
redbe modernejših skladb, 
ki jih izvajajo a capella ali ob 
spremljavi instrumentov.

Člani Klape Mali grad 
so na velikem koncertu ob 
15-letnici delovanja pove-
dali, da se je na njihovi poti 
zgodilo marsikaj grenkega, 

a slabo je zbledelo in lepo 
ostalo – tako bodo ostali tudi 
lepi spomini na jubilej ob 

petnajstletnici. Poleg slav-
ljencev pa so na koncertu 
nastopili še Prvo slovensko 

pevsko društvo Lira iz Kam-
nika, Werner, Tanja Zajc 
Zupan in Teja Saksida, Maj-
da in Marjan Petan, Vrhpolj-
ski tamburaši, Klapa Lavan-
da, Klapa Kvarner in Sloven-
ski muzikanti, dogajanje pa 
je povezoval Jure Sešek. 

Koncert pa je imel tudi 
častna gosta: podžupana v 
začasnem opravljanju funk-
cije župana Občine Kamnik 
Igorja Žavbija, oglasil pa se 
je tudi novi predsednik Vla-
de Republike Slovenije Mar-
jan Šarec, ki je članom Kla-
pe Mali grad čestital in jim 
zaželel uspešno v nadaljnjih 
petnajst let.

PIONIRJI KLAPSKE GLASBE
Klapa Mali grad letos beleži petnajstletnico delovanja. Jubilej so proslavili s slavnostnim koncertom  
s številnimi gosti v dvorani Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku.

Razširjena zasedba Klape Mali grad – vsi nekdanji in sedanji člani – je zapela pesem v 
spomin na nedavno preminulega člana Franceta Plahuto. / Foto: Tina Dokl

Werner, Teja Saksida in Tanja Zajc Zupan / Foto: Tina Dokl

Danes se bomo še malo 
podrobneje posvetili kom-
binacijam treh kart. Če se 
spomnite, smo imeli sistem 
splošnega pogleda, ko stran-
ka premeša karte in naredi tri 
sorazmerno enake kupčke. 
Vedeževalec jih obrne na lice 
in povezuje po tri vrhnje karte  
skupaj, dokler jih ne zmanj-
ka. Ta sistem je najboljši za 
vajo in naredite ga lahko tudi 
sami sebi. Sporočilo, Neis-
krenost, Pismo – na površje 
bodo prišle neke skrivnosti, 
nekaj, kar se je prikrivalo, in 
sledi pogovor v zvezi s tem. 
Ali pa bodo prišle neke novi-
ce, ki jim ne smemo kar ver-
jeti, saj so lahko laži. Sodnik, 
Zakon, Božje oko – reševa-
le se bodo uradne zadeve, 
povezane z družino, in rezul-
tat bo zelo dober. Nenadna 
sreča, Zguba, Nekaj denar-
ja – velika sreča nas čaka 
pri razgovoru, v katerem 
bodo pomembne malen-
kosti. Bolezen, Sovražnik, 
Hrepenenje – slabo počutje 
ali bolezensko stanje izvira 
iz psihičnega stanja. Oseba 
se v svojem okolju ne počuti 
dobro in hrepeni po spre-

membah. Obisk, Tat, Nesre-
ča – nasprotna stran bo hote-
la spravo, ki pa ni najboljša 
rešitev, saj v tem odnosu ne 
bo nikoli drugače, za kar so 
razlog prevelika nadvlada in 
stalna razočaranja. Ljubica, 
Vdovec, Ljubezen – vrača 
se stara ljubezen in čustva 
pridejo na površje. Darilo, 
Upanje, Oficir – izpolni se 
osebna želja in nasprotna 
stran pokaže pravo lice. Zve-
stoba, Smrt, Težave – zaradi 
osebne izgube so vidne še 
določene posledice, ki pa 
ne smejo podirati mostov 
v prihodnosti. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Služba in partner«
Pozdravljeni, draga Tanja. 
Zopet se obračam na vas. 
Žal še čakam odgovor na 
svoje vprašanje, ki sem vam 
ga poslala pod šifro Kakšna 
služba. Še vedno upam na 
vaš odgovor. Sedaj vas pro-
sim, da pogledate za seda-
njo službo. Zanima me, ali 
ostanem v tej službi? Pa še 
zanima me, ali dobim resne-
ga partnerja. Če ga dobim – 
kdaj, kje in kakšen se mi obe-
ta? Želim si še enega otroka. 
Ali se mi želja izpolni? Imam 
hčerko. Ali lahko pogledate 
še zanjo in mi poveste, na 
kaj moram biti pozorna pri 
njej, na kaj paziti, kaj si žele-
ti in kaj dobrega in slabega 
pričakovati? Upam na vaše 
odgovore in vam želim srečo 
na vseh področjih.
Čisto res odgovorim na vsa-
ko vašo pošto, sem šla pre-

verit za nazaj, a vaše nisem 
našla. Tudi to se zgodi, za 
kar se opravičujem in vas 
prosim, da ponovno pošljete 
vprašanje. Sedanja služba je 
služba, saj pač morate služiti 
denar in preživeti, vendar jaz 
vam tukaj ne vidim tiste pra-
ve prihodnosti. Sicer pokaže, 
da vam zaposlitev podaljša-
jo, in tukaj ne vidim težav. 
V roku leta in pol pa se vam 
odpira čisto novo področje 
in zelo velika sprememba. 
Končno boste prišli do zapo-
slitve, ki vam bo pisana na 
kožo in se boste dobro poču-
tili in ne bo samo služba kot 
služba. V ljubezni ste dožive-
li že kar nekaj razočaranj, a 
k sreči še vedno verjamete v 
ljubezen, kar je seveda prav. 
Razočaranja so izkušnje, ki 
nas izoblikujejo. Vsekakor 
vas čaka resni partner, s kate-
rim boste začeli graditi novo, 

lepšo prihodnost. Kot vidim, 
ga še ne poznate – to bo čis-
to nova oseba. Do srečanja 
pride čisto nepričakovano in 
ne bo v vašem okolju. Čisto 
takoj bosta oba vedela, da je 
to tisto pravo. Ne bo nobenih 
dvomov ali prikrivanj. Da, 
imeli boste še enega otroka, 
prepričana sem. Vidim sina. 
Vse bo v najlepšem redu. 
Vaša hčerka je polna čustev, 
sicer po eni strani mirna, po 
drugi strani pa ima preveč 
energije. Pustite ji svoj prav, 
a ne pretiravajte. Naj izraža 
svoja čustva in čim prej naj 
ima dejavnost, pri kateri bo 
imela veliko gibanja, kot je na 
primer ples. Je en velik son-
ček. Želim vam vse dobro. 

»Hobi 43«
Redno prebiram vašo rubri-
ko. S partnerjem imava tre-
nutno nekaj težav in me zani-

ma, ali nama jih bo uspelo 
prebroditi. Zanima me tudi, 
ali bom kdaj imela otroke. 
Kako pa kaže s partnerjevo 
službo?
Težave, ki jih imata, so preho-
dne. Kot vidim, se imata rada 
in v bistvu imata lep odnos. 
Oba sta utrujena od vsakod-
nevnih skrbi in malo se vama 
je zalomilo. Treba se je veliko 
pogovarjati in ne skrivajta v 
sebi tistega, kar čutita. Vi vse-
kakor ne marate v sebi zadr-
ževati česarkoli, zdi pa se, da 
je partnerja strah pogovora 
o določenih temah. To ne 
pomeni, da vas nima rad in 
da nimata enakih ciljev. Pot-
rebuje malo več časa in več 
potrditve iz okolice. V priho-
dnosti vam vidim dva otroka. 
Partner ima še v tem letu zelo 
dobre spremembe na poslov-
nem področju in vsekakor bo 
izpeljal svoj načrt. Srečno.
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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-ROC, 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO, 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)  
pošljite do petka, 12. oktobra 2018, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Kdor želi odkrivati nove poti, potrebuje samozavest!
Novi T-Roc jo ima vgrajeno serijsko. Prepričal vas bo tako s svojim svežim in 
razburljivim videzom kot tudi s celo vrsto inovativnih asistenčnih sistemov, ki 
bodo poskrbeli za udobno, navdušujočo in še varnejšo vožnjo. Želite tudi sami 
odkrivati nove poti? Vabljeni v najbližji prodajni salon Volkswagen!

Uresničujemo prihodnost.

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 155−118 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,8−5,1 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 
6. Emisije NOX: 0,0519−0,0148 g/km. Število delcev: 0,00263−0,00001 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Nekatera prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. Porsche Slovenija 
d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Novi T-Roc.
Prirojena samozavest.

VW_Dilerski_TRoc_2017_137x198.indd   1 09/01/2018   09:36
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Po štirih letih zveze sta se poro-
čila  Gwyneth Paltrow (46) in 
režiser Brad Falchuk (47). Med 
svati so bili tudi Jerry Seinfeld, 
Steven Spielberg, Cameron 
Diaz, Benji Madden in Robert 

Downey Jr. Na poroko sta se pripravljala celo leto in se 
močno trudila obdržati vse podrobnosti zase. Poroka je, 
po poročanju tujih medijev, potekala na zasebni pose-
sti njunega prijatelja, stand-up komika Jerryja Seinfelda 
v Hamptonsu, kamor je bilo povabljenih več kot štiristo 
svatov. To je za oba drugi zakon.

Gwyneth drugič dahnila usodni da

Igralca Rachel Weisz (48) in Daniel 
Craig (50) sta se razveselila rojstva 
deklice. Podrobnosti ostajajo za 
zdaj neznane. Novico, da pričaku-
jeta prvega skupnega otroka, sta 
sporočila v začetku leta. Rachel ima 

iz prejšnje zveze z režiserjem Darrenom Aronofskyjem 
dvanajstletnega sina Henryja, Craig pa iz zakona s Fiono 
Loudon šestindvajsetletno hčerko Ello.

Rachel Weisz povila hčerkico

Devetintridesetletna igralka Busy Phi-
lipps je razkrila, da je bila v mladosti spol-
no zlorabljena. Novico je objavila pod 
svojo šolsko fotografijo iz leta 1993. “To 
sem jaz, pri štirinajstih. Istega leta sem 
bila posiljena,” je zapisala igralka, ki pra-

vi, da je petindvajset let odlašala z razkritjem resnice, ki jo 
je pred kratkim delila tudi s svojo družino. Več podrobno-
sti je zapisala v svoji avtobiografiji, ki bo izšla 16. oktobra.

Tudi Busy s težkim otroštvom

Komik Eddie Murphy (57) je za 
roko zaprosil Paige Butcher (39) 
in ji nadel ogromen diamanten 
prstan. Kdaj bosta stopila pred 
oltar, še ni znano. Sicer pa par 
pričakuje drugega otroka. Po 

dveletni hčerkici  Izzy Ooni se bosta tokrat razveselila 
sina. Eddie ima iz prejšnjih zvez še osem otrok, s katerimi 
se, kot pravi, vsi odlično razumejo in se imajo nadvse radi.

Eddie Murphy je zaročen

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

P
rojekt Gourmet 
over Mura (GOM) 
po novem sestav-
lja sedem kulinari-
čnih ponudnikov, 

ki smo jih spoznali na bro-
du na Muri, ko so ga predsta-
vili medijem. Gre za ponud-
nike, ki jih povezujejo dru-
žinska tradicija, zgodovi-
na, znanje, kulinarika in lju-
bezen do predajanja stras-
ti Pomurja. Zgodbo o kuli-
naričnem povezovanju so 
pred nekaj leti že začeli, a z 
manjšim številom sodelu-
jočih, tokrat pa so se gostil-
ni Rajh, šunkarni Kodila in 
vinski kleti Marof pridruži-
li še okusi domačije Firbas, 

Pivovarne Bevog, oljarne 
Kocbek in vina Steyer. Ugo-
tovili so, da če želijo uspeš-
no zgodbo, morajo stopiti 
skupaj – in nastal je GOM. 
Zamišljen je kot kulinarični 
izlet, obiskovalci pa si lahko 
po željah prilagodijo obisk, 
kjer se srečajo s kulinarični-
mi dobrotami. 

Celovec pa je med 24. in 30. 
septembrom gostil Dneve 
alpsko-jadranske kuhinje. In 
kot so poetično zapisali naši 
sosedje: »Dnevi alpsko-ja-
dranske kuhinje pomeni-
jo svatbo vrhunskih gostin-
skih dobrot Slovenije, Furla-
nije, Istre in Koroške.« V uvo-
dnem delu je v gradu Maria 
Loretto v Celovcu ob Vrb-
skem jezeru šest izvrstnih 
kuharjev in kuharic govorilo 

o svoji filozofiji kuhanja, kre-
ativnosti, okusih. Dogodek 
je spretno moderiral Lojze 
Wieser, med sodelujočimi 
pa sta bila tudi dva Slovenca: 
Jure Tomič (Ošterija Debe-
luh) iz Brežic in Luka Košir 
(Brunarica Grič) iz Šentjošta 
nad Horjulom. Jure je tudi že 
takoj po uvodni predstavitvi 
kuhal z avstrijskim kolegom, 
ki je deset let živel in delal v 
Splitu in veljal za enega bolj-
ših kuharjev v tistem okolju, 
Christianom Cabalierjem. 
Na meniju smo zasledili tudi 
sladoled z ajdovim kruhom, 
kar je dalo misliti, da bodo 
gostje okušali domače okuse 
in okuse preteklosti, a v zani-
mivih sodobnih preoblekah.

Dnevi so v nadaljevan-
ju potekali v smislu kuhe, 

receptov, tematskih veče-
rov, ki so se ves teden odvi-
jali po različnih lokalih v 
mestu, ob koncu tedna pa 
je več kot trideset vrhun-
skih pridelovalcev na rene-
sančnem notranjem dvo-
rišču stare mestne hiše na 
Starem trgu, neposredno 
na trgu in notranjem dvo-
rišču Bamberger predstavi-
lo svoje izdelke in pridelke. 
Na voljo je bilo vse od kruha 
do čokolade, rib, jagenjčka, 
sirov, slastnih sladic, vina, 
piva, domačih sokov ... Med 
drugimi ni manjkala Ire-
na Fonda s svojim branci-
nom, obiskovalci pa so lah-
ko pokusili tudi gorenjske 
specialitete različnih pride-
lovalcev iz občine Gorenja 
vas - Poljane.

MURA, ALPE IN JADRAN
V septembru so povabili na predstavitev projekta, ki ga sestavlja sedem prepričljivih družinskih zgodb 
iz Pomurja, prejšnji teden pa so naši severni sosedje gostili Dneve alpsko-jadranske kuhinje.

Lena Kodila in pladenj vabljivih prekmurskih gibanicTanja Pintarič iz gostilne Rajh, ki je pri projektu od začetka

Kdor je želel, se je lahko na pravem »staroselcu« popeljal z 
Bojanom Firbasom. Vabilu na vožnjo s starodobnikom se je 
odzval predvsem nežnejši spol.

Vasja Golar (Pivovarna Bevog), ki vari pivo v Avstriji, in oljar 
Gorazd Kocbek; njegova soproga Mihaela Margan Kocbek 
je povezovala predstavitev.

Jure Tomič, Christian Cabalier (restavracija Kochwerkstatt) 
in Luka Košir

Lojze Wieser (levo) in pobudnik projekta ter šef celovškega 
turističnega združenja Helmuth Micheler

Barcaffè je konec septembra začel Roadshow po 
gorenjskih mestih. Najprej so se ustavili v Škofji Loki, 
kjer je nastala tudi fotografija promotork Sarah Šmid in 
Nine Kavčič, ki sta mimoidočim »kavoljubom« skuhali 
kavico, kdor je želel, pa je zavrtel tudi kolo sreče. / Foto: A. B.
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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

Ohrovt – trpežen, dober, poln vitaminov

Letos je dobro obrodil. Zaradi dežja glave kar pokajo – in take 
porabimo najprej. Res so njegovi listi trdi, a se v sopari ali vroči 
vodi hitro omehčajo. Porabimo vse, tudi najbolj trde in temno 
zelene zunanje liste, kajti v njih je največ vitaminov in rudnin. In 
ne kuhajmo ga predolgo, ker tako kot vsa zelenjava hitro izgublja 
svoje najboljše sestavine. Vitamini A, C in K so njegovo bogastvo. 
Ohrovt je zelenjava severa, pri Škotih je bila v starih časih ohrov-
tova juha vsakdanja jed, listnati ohrovt, ki zraste visoko in ga le 
počasi trgajo proti vrhu, pa je zelo cenjen na jugu, pri Grkih in 
Rimljanih pa tudi Dalmatincih in Istranih. 

Govedina z ohrovtom in rižem

Za 4 osebe potrebujemo: 2 žlici olja, kos čebule, 30 dag sočne 
govedine, pol ohrovtove glave, 1 paradižnik ali malo mezge, sko-
delico kostne juhe ali juhe iz kocke, sol, malo kumine, paprike in 
majarona, 20 dag riža, 2 žlici naribanega sira.
Na olju prepražimo sesekljano čebulo, na kose narezano 
meso, na tanke rezance narezan očiščen ohrovt, na kocke 
narezan olupljen paradižnik. Čez čas jed zalijemo, osolimo, 
začinimo, pokrijemo in dušimo. Mehkemu mesu in ohrovtu 
dodamo opran riž, ga po potrebi zalijemo, osolimo, začinimo, 
pokrijemo in dušimo naprej. Jed ponudimo s sirom.

Ohrovt s krompirjem

Za 4 do 5 oseb potrebujemo: 1,25 kg ohrovta, 1 kg krompirja, 1 dl 
olja, 5 strokov česna, sol, poper, 1 pečenico ali polsuho klobaso.
Ohrovt operemo ter zrežemo na malo širše rezance. Krompir 
olupimo in zrežemo na lističe. Oboje skupaj kuhamo v slani 
vodi do mehkega. Prilijemo zelo malo vode, tako da dobimo 
nazadnje, ko oboje skupaj zmešamo, gosto kašo. Zabelimo jo 
z vročim oljem, solimo, popramo in dodamo zmečkan česen. 
Jed zboljšamo z drobno narezano kuhano kranjsko klobaso 
ali pečenico.

Ocvrt ohrovt

Za 4 do 6 oseb potrebujemo: 2 kg ohrovta, 1 jušno kocko, slan 
krop; za cvrtje 10 dag moke, 3 jajca, 15 dag drobtin in pol litra olja.
S srednje velikih ohrovtovih glav odstranimo zunanje liste. 
Kompaktne, trde glave razrežemo na 4 do 6 velikih delov. 
Skuhamo jih na pol v slani vodi, ki smo ji dodali jušno kocko. 
Med kuhanjem jih enkrat obrnemo. Kuhane odcedimo in oh-
ladimo. Mrzle kose povaljamo v moki, nato v stepenih jajcih 
in v drobtinah ter ocvremo v vročem olju.

Ohrovt v solati

Potrebujemo 50 dag ohrovta, 3 stroke česna, 1 žličko gorčice, sol, 
olje, kis, tolčeno kumino, poper.
Mehke ohrovtove liste narežemo na rezine, skuhamo v slani 
vodi, odcedimo, vodo pa shranimo. Vse sestavine zmešamo in 
zalijemo s poljubno količino ohrovtove vode. Lahko dodamo 
še kuhan narezan krompir. Zelo dober je, če ga pripravimo z 
bučnim oljem.

Skutna pita z medenimi jabolki
Skutna pita z medenimi 

jabolki na zunaj deluje le še 
kot neka običajna jabolčna 
pita, vendar ko jo prereže-
mo, se pod jabolki skriva bo-
gat skutni nadev. To je zago-
tovo pita, ki je ne bomo pek-
li samo enkrat, saj se tako 
dobre pite enostavno ne mo-
remo najesti. 

Za pripravo skutne pite z 
medenimi jabolki potrebu-
jemo: za testo: 250 g moke, 
50 g mletega sladkorja, 100 
g masla, 1 jajce, 1 ščepec soli; 
za skutni nadev: 0,5 kg sku-
te, 100 g sladkorja, 1 vani-
lin sladkor, lupinica 1 bio li-
mone, sok pol limone, 4 jaj-
ca, 200 ml smetane, 2 žlici 
jedilnega škroba (gustina); 

za jabolčni nadev in mede-
ni preliv: 5 jabolk, 1 žličko ci-
meta, 4 žlice medu, sok 1 li-
mone.

Priprava testa: Moko pre-
sejemo, jo posolimo, potre-
semo s sladkorjem in ji doda-
mo na kocke narezano mas-
lo ter jajce. Vse skupaj zgne-
temo v čvrsto testo. Testo za-
vijemo v folijo in ga pustimo 
počivati v hladilniku vsaj 30 
minut.

Medtem ko testo počiva, 
pripravimo skutni nadev: 
Skuti primešamo sladkor, 
vanilin sladkor, limonino lu-
pinico, limonin sok, škrob 
ter jajca. Vse skupaj dobro 
premešamo, da se sestavi-
ne enakomerno porazdelijo. 

Smetano stepemo ter jo na 
rahlo vmešamo k skutni 
masi.

Ohlajeno testo razvaljamo 
in z njim obložimo name-
ščen pekač. Testo enakomer-
no prešpikamo z vilicami ter 
nanj razporedimo skutni 
nadev. Jabolka olupimo, jih 
očistimo in narežemo na li-
stiče. Položimo jih čez sku-
tni nadev ter jih nato potrese-
mo s cimetom in prelijemo z 
medenim prelivom. Medeni 
preliv pripravimo tako, da v 
kozici segrejemo med in sok 
limone, dokler ne nastane 
enakomerna tekoča zmes. 

Pito pečemo v pečici, ogre-
ti na 170 °C, eno uro. Peče-
no pito vzamemo iz pečice, 

počakamo, da se nekoliko 
ohladi, ter jo narežemo in 
ponudimo.

Nasvet: Sestavine zadoš-
čajo za pekač premera 26 

cm. Ker pride pita dokaj vi-
soka, lahko uporabimo tudi 
nekoliko večji pekač. Pito po 
želji postrežemo s kepico va-
niljevega sladoleda. 

n JAZ, MIDVA IN MI

Mojca Logar

Danes nekateri komaj ča-
kajo, da se upokojijo, drugi 
bi radi ostali v službi, kolikor 
dolgo še lahko. Zdi se, da je 
odvisno, kakšen napor pred-
stavlja služba, kako se človek 
počuti, kako mu služi zdravje 
in kakšne načrte si je zadal za 
svoje tretje življenjsko obdobje. 

Meni so bolj všeč tisti, ki se 
upokojijo takoj, ko morejo, in 
potem delajo tisto, kar so že-
leli, pa za to ni bilo časa. Ne 
veš, kje je prava meja in mera 
zmogljivosti, inovativnosti, 
občutka, da še zmoreš in si ne-
pogrešljiv, in občutka, da ko-
lektiv komaj čaka, da nastopiš 
drugo službo – upokojitev. 

V petek sem bila na odprtju 
apartmajev v okolici Tržiča. 
Gospa se je upokojila in pre-
uredila hišo v apartma. Tik 
pred upokojitvijo je povsem 
za svoje veselje diplomirala na 
višji šoli in sedaj je postala so-
bodajalka. Prejela je nekaj ob-
činskih sredstev za preureditev 
apartmajev, kar seveda ni bilo 
dovolj, vložila kar nekaj de-
narja in danes je podjetnica. 
Poletna sezona je bila že pol-
no zasedena in sedaj, ko se je 
stanje malce umirilo, je prip-
ravila odprtje. Prišel je sam 
gospod župan in gospa je bila 
vidno ganjena in zadovoljna, 
da končno počne nekaj, kaj 
rada dela, ji je v veselje in pri 
tem uživa. Povabila je tudi 
svojo učiteljico angleščine, da 
bi preverila, kako to počne v 
praksi. Gospa je posebna, kot 
smo vsi. Otroci so svetovljani 
in tako jih je obiskala na nji-
hovih poklicnih poteh v Ame-
riki, Avstraliji in Aziji. Na 
dan odprtja je oblekla rdečo 
obleko z belimi rožami, ki jo je 
pred leti kupila na Havajih in 

jo je sedaj prvič oblekla. Gostje 
prihajajo iz celega sveta. Ob-
čudujejo našo deželo, mir in 
zeleno pokrajino, prijazne lju-
di in dobro hrano. Gospa ima 
doma kokoši, zajce, zelenjavo 
in vse to je namenjeno gostom. 

Vse kaže v prid rasti turiz-
ma v svetu, v Sloveniji pa še 
posebej. Mnogi se sprašujejo, 
ali bo oziroma kdaj bo ta ba-
lon počil. Ljudje so preuredili 
hiše in drvarnice v apartma-
je, v večjih mestih kupujejo 
stanovanja in hiše in jih pre-
urejajo v namestitve za tujce. 
Koliko časa bo še vse raslo, se 
jim bodo investicije povrnile, 
tega ne ve nihče. Pomembne-
je se mi zdi, ali bomo znali 
kontrolirati in omejiti ter nad-
zorovati obisk naravnih in 
kulturnih znamenitosti v Slo-
veniji, postaviti dnevne kvote 
obiskovalcev in skrbeti, da nas 
tujci ne bodo dobesedno potep-
tali. Bomo znali ponuditi tudi 
lokalne posebnosti, ne le oba-
le, Bleda, Bohinja, Postojnske 
jame in Triglava? Za tujce je 
vsaka vas biser, narava in ze-
lenje so povsod. 

Mladi upokojenci uživajo. 
Tale gospa ni osamljen pri-
mer. Podobni upokojenci, ki 
so postali sobodajalci, povedo, 
da končno počnejo nekaj, kar 
radi delajo. Pravijo, da so bili 
vzgojeni v duhu pridnosti, češ 
drži se službe, četudi ni ideal-
na. Nihče jih ni spraševal, ali 
se ob delu dobro počutijo in ali 
v tem uživajo. Sedaj so upoko-
jenci. Prvič delajo nekaj, kar 
radi delajo, pri tem so uspešni 
in neodvisni. Bodimo pogu-
mni in poskrbimo za to že v 
svoji aktivni delovni dobi.

Podjetni upokojenci

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Od nekdaj poslušamo raz-
prave o vzgoji. Starši pa najbolj 
izkušamo vzgojo. Vzgajamo 
po naših najboljših močeh – 
glede na znanje in vedenje, ki 
ga imamo. Ko otroci odrastejo, 
premišljujemo o svojih načinih 
vzgoje, svojih dejanjih, celo 
besedah, vendar takrat je vlak 
že odpeljal. Nič ni narobe, če 
si priznamo nepravilnosti. Le 
vzemimo si čas in se o tem po-
govorimo s svojimi odraslimi 
otroki. Če že imajo svoje otro-
ke, nas bodo lažje razumeli. 
Nam pa bodo zelo hvaležni za 
takšne pogovore. Seveda to ni 
enostavno. Preprosto povejmo, 
kaj smo takrat vedeli in znali 
o vzgoji. Zato opravičilo za 
neprimerno vzgojo ni odveč. 
Lahko pričakujemo kakšno 
solzo in tudi jezo. Vse to je 
zelo pričakovano. Zagotovo pa 
bomo s takšnimi dejanji prido-
bili iskreno spoštovanje svojih 
otrok. Ja, tako enostavno je to! 
Otroci se nikoli ne moremo od-
povedati želji po starševskem 
sprejetju, starši se moramo pa 
potruditi, da nas bodo otroci 
lahko spoštovali. 

O vzgoji poslušamo: majhni 
otroci, majhne skrbi, veliki 
otroci velike skrbi; jabolko ne 
pade daleč od drevesa; lažje 
je vzgajati sosedove otroke kot 
lastne; kakršen oče, takšen sin; 
kakor mati prede, tako hči tke; 
kakor jih starši uče, tako mla-
diči žvrgole … Zveni resnično, 
kajneda. Še vedno pa nimamo 
odgovora, ali je vzgoja enostav-
na ali težka. Zakaj nekateri 
starši vzgajajo lažje, drugi tež-
je, zakaj je v nekaterih druži-
nah več težav, v drugih manj, 
zakaj so nekateri otroci v šoli, 
kasneje v službi, v družbi pro-
blematični, drugje je teh težav 

manj? Več kot je vprašanj, 
manj je odgovorov. Kako to, da 
imamo danes toliko tehničnih 
rešitev za lažje življenje, ne 
vemo pa, kako bolj enostavno 
in učinkovito (z manj proble-
mi) vzgajati. 

Nekaj dejstev: Našim otro-
kom (ne glede na njihovo sta-
rost) je velikokrat hudo, starši 
pa jih v tem nismo sposobni 
prepoznati in še manj sprejeti, 
otrokovo vedenje je vedno po-
gojeno z njegovim čustvenim 
stanjem; zato je mnogo bolje, 
da se osredotočimo na njegovo 
čustveno stanje, kot da kritizi-
ramo njegovo vedenje in napa-
ke. Otroci so vedno barometer 
družinskega vzdušja. S svojim 
vedenjem le odigravajo dru-
žinsko vzdušje. Ja, tako eno-
stavno je to! V družini vlada 
naravni red. Zato družinskega 
vzdušja ne ustvarjajo otroci, 
temveč starši. In zanimivo: to 
nista oče in mati, temveč mož 
in žena. Tista njuna čudna 
vzdušja, ki jih jima ne uspe 
regulirati, zmanjševati, dati v 
besede, nato boleče odigravajo 
otroci. Za moža in ženo se je 
lažje ukvarjati z otrokovimi 
problemi kot z njunimi in nji-
ma samima. Tako preprosto je 
to zapisati. Najprej poskrbiva 
za sebe. Nato se bodo otroci 
samodejno umirili. Brez izje-
me. Tako postane vzgoja eno-
stavna! Vzgoja otrok je odvisna 
od najinega medsebojnega 
razumevanja in naravnih pra-
vil družine. Jaz sem dekan, ti 
profesorica (lahko tudi obrne-
va poziciji), najini otroci štu-
dentje. To je priložnost za naš 
družinski doktorat.

Tako enostavno?

Janez Logar je terapevt  
v zakonsko in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo  
v sredo, 3. oktobra,  
ob 16. uri v avlo  
Gorenjskega glasa.

Do snidenja lep pozdrav!
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Prodajni inženir, m/ž (terensko delo po vsej Sloveniji) 
Naš naročnik je nemško mednarodno družinsko podjetje Hauraton, ki je uspešno 
podjetje v industriji gradbenega materiala in že več kot šestdeset let razvija sofi-
sticirane tehnologije za ekološko odvodnjavanje in dreniranje. Na področju povr-
šinskega odvodnjavanja je podjetje eden vodilnih svetovnih dobaviteljev. Dekra 
zaposlitev, d. o. o., Leskoškova cesta 11, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 10. 10. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni razvijalec (experienced developer), m/ž (Šenčur) 
Razvoj, spreminjanje in vzdrževanje poslovnih spletnih in mobilnih aplikacij. Upo-
raba agilnih metodologij ter sodelovanje v razvojni ekipi SCRUM. Delovanje v skla-
du z dodeljenimi nalogami, zahtevami strank in partnerjev pri implementaciji po-
sameznih projektov. Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave 
zbiramo do 15. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji bio prehrane, m/ž (Kranj) 
Iščemo: delavca za delo v proizvodnji, profil živilski tehnolog z tehničnimi znanji 
(V. stopnja izobrazbe), 5–10 let delovnih izkušenj, delavca za delo v proizvodnji, 
profil živilska panoga (IV. stopnja izobrazbe), lahko začetnik. Bio pak pakirnica, d. 
o. o., savska loka 22, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 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 
reševanje 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 informati-
ka, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 10. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Delavec za enostavna dela v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: odgovornost za kakovostno opravljanje 
dela ter skrbno ravnanje z materialom in delovnimi sredstvi, odgovornost za pra-
vočasno opozarjanje nadrejenih ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 30. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Servisni inženir, m/ž (Bled) 
Iščemo servisnega inženirja za vzdrževanje sistemov na področju učinkovite rabe 
in proizvodnje energije v stavbah, industriji in energetskih sistemih. Petrol, d. 

d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana. Prijave zbiramo do 29. 10. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Skladiščnik-voznik, m/ž (Kranj in teren) 
Pričakujemo: vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, pred-
nost imajo kandidati z vozniškim dovoljenjem C- in/ali E-kategorije, zaželen izpit za 
viličarja. ARC-Kranj, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 28. 10. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Predstavnik storitev za kupce, m/ž (Škofja Loka)
Od kandidata pričakujemo višjo izobrazbo družboslovne ali naravoslovne smeri, 
aktivno poznavanje MS Office, programa SAP, znanje angleškega jezika in enega 
dodatnega tujega jezika (španščina, francoščina ali italijanščina) ter izkušnje z de-
lom v mednarodnem okolju. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Pri-
jave zbiramo do 10. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Referent v logistiki, oddelek cestnih prevozov, m/ž (Šenčur pri Kranju, Brnik) 
Najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju cestnega transporta, poznavanje ope-
rativnega poteka dela, dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti, zaže-
lene so izkušnje z delom v timu ... 2hm logistics, d. o. o., Ankaranska cesta 7A, 6000 
Koper. Prijave zbiramo do 28. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja del, m/ž (Ljubljana, Škofja Loka …) 
Delo bo vključevalo: organiziranje, usklajevanje in nadzor del, usklajevanje in nad-
zor del zunanjih izvajalcev, sodelovanje pri izvajanju del na terenu, pripravo ana-
liz, poročil in predlogov ukrepov, izdelovanje začasnih in končnih situacij ... GVO, 
d. o. o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 10. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Svetovalec, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge: vljudno pozdravljanje strank in aktivno svetovanje s pomočjo odprtih 
vprašanj, skrb za učinkovit in prijazen prodajni proces, aktivno pridobivanje stro-
kovnega znanja o izdelkih in storitvah, uporaba računalnika; predstavitev izdelkov, 
s poudarkom na reklamnih artiklih ... Obi, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 12. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za planiranje in kontroling, m/ž (Brnik) 
Naš novi sodelavec bo zadolžen za: sodelovanje pri pripravi kratkoročnih in dol-
goročnih načrtov družbe, spremljanje uresničevanja načrtov družbe, pripravljanje 
strokovnih podlag s področja dela ... Fraport Slovenija, d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 
4210 Brnik – Aerodrom. Prijave zbiramo do 15. 10. 2018. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Natakar, m/ž (Zbilje) 
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 6 EUR neto), delo 5 dni na teden, 
možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/enote. Priča-
kujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenskega jezika, 
zaželene izkušnje na blagajni, skrb za red in čistočo, lastno prevozno sredstvo. Do-
tik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 20. 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

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. 
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2 3 8 4 5 9
6 3 2 7

5 2 1
5 2 4 6

1 9 8 2
8 7 5 3

2 1 8
9 4 7 1
6 4 3 7 2
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REŠITEV

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

3 2 1
4 2

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

3 7
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REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_79
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35
2714

321
42

6148
56
873
9821
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REŠITEV

319274568
627185394
485396721
798541632
261937485
534862179
872413956
946758213
153629847
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238459
6327

521
5246

1982
8753

218
9471
64372

sudoku_LAZJI_18_79

REŠITEV

238471659
516329487
497856213
359712846
164938572
872564931
721685394
983247165
645193728

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 3. 10.
16.20, 18.00 GAJIN SVET
21.40 PEPERMINT: ANGEL MAŠČEVANJA
19.40 VEČERNA ŠOLA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 3. 10.
20.00 ZVEZDA JE ROJENA
17.30, 19.10 GAJIN SVET
16.30, 20.40 PEPERMINT: ANGEL 
MAŠČEVANJA
17.00, 20.15 VEČERNA ŠOLA
16.00 FANTASTIČNO POPOTOVANJE 
FAKIRJA, KI JE OBTIČAL V IKEINI OMARI
16.20 MOJ KUŽA PATRICK
18.00 PREDATOR: VRNITEV
21.00 MILO ZA DRAGO
18.30, 20.30 NUNA
18.20 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE

15.30 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 3. 10.
20.00 ČRNI KKKLANOVEC

Četrtek, 4. 10.
20.00 HLADNA VOJNA

Petek, 5. 10.
18.00 HIŠA ČAROBNE URE
20.00 VENOM

Sobota, 6. 10. 
16.00 NEVERJETNI 2, sinhro.
18.15 ZVEZDA JE ROJENA
20.45 HLADNA VOJNA

Nedelja, 7. 10.
16.00 HIŠA ČAROBNE URE
18.00 VENOM
20.00 ZVEZDA JE ROJENA

desetdnevna vremenska napoved

Torek
2. 10.

7/12 °C

Nedelja 
7. 10.

4/16 °C

Sreda 
3. 10.

Četrtek
4. 10. 

Petek
5. 10. 

Sobota
6. 10.

3/16 °C 5/16 °C 3/17 °C 5/18 °C

Ponedeljek 
8. 10.

Torek
9. 10.

Sreda
10. 10.

Četrtek
11. 10.

2/14 °C 3/15 °C 6/17 °C 6/18 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 4. oktobra
19.30 David Ives: VENERA V KRZNU (v dvorani PGK)

2. 10. tor. Bogumil   7.01 18.40

3. 10. sre. Terezija   7.03 18.39 

4. 10. čet. Franc   7.04 18.37 

5. 10. pet. Marcel   7.05 18.35

6. 10. sob. Vera   7.07 18.33

7. 10. ned. Marko   7.08 18.31

8. 10. pon. Brigita   7.09 18.29

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

PRIREDITVE
Predstavitev zbornika 
Radovljica – V četrtek, 4. oktobra, bo ob 19. uri v Plesni 
dvorani Radovljiške graščine predstavitev prvega zborni-
ka Mestnega muzeja Radovljica z naslovom Boštjan Olip, 
Dnevnik, 1914–1918. 

En godec nam gode, en pevec pa poje
Tržič – Jutri, v sredo, 3. oktobra, bo ob 19. uri v Kulturnem 
centru Tržič območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in 
godcev ljudskih viž z naslovom En godec nam gode, en pe-
vec pa poje.

Ljudsko petje v Hiši čez cesto
Milje – V petek, 5. oktobra, bodo v Hiši čez cesto Pr' Franč 
na Miljah 11 spet prepevali. Vabijo vse, ki imate radi prepros-
to ljudsko petje.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Šenčur – V Medgeneracijskem centru Kranj bo v to-
rek, 2. oktobra, ob 18. uri delavnica Vaje dihaj. V četrtek, 
4. oktobra, bo ob 17. uri predavanje Kako do več sreče in 
zadovoljstva v življenju, v petek, 5. oktobra, pa ob 18. uri 
predavanje o astrologiji Merkur – sol in aroma življenja. V 

Športni dvorani Šenčur bo jutri, v sredo, 3. oktobra, ob 8.30 
telovadba za prožno telo. Obvezne so prijave na telefon 041 
724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bodo danes, v torek, 
2. oktobra, angleške urice ob 16.30, jutri, v sredo, 3. oktobra, 
bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 4. oktobra, 
bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 5. oktobra, pa bo Brihtina 
pravljična dežela ob 10. uri.

Hrušica – V knjižnici bodo v četrtek, 4. oktobra, ustvarjalne 
delavnice ob 16. uri.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernik bodo 
danes, v torek, 2. oktobra, družabne igre ob 15. uri.

KONCERTI
Dobrodelni koncert Carmen manet
Tržič – V soboto, 6. oktobra, bo ob 19. uri v Kulturnem cen-
tru Tržič dobrodelni koncert Carmen Mmanet, ki ga orga-
nizira Rotaract klub Tržič Naklo. Z zbranimi sredstvi bodo 
omogočili dodatne terapije s psi v domu starejših občanov 
v Tržiču in Naklem.

IZLETI

Na Uskovnico
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj in vrtec Živ-žav Straž-
išče vabita v soboto, 6. oktobra, na izlet na Uskovnico. Pot 
je lahka in nezahtevna, primerna za otroke, starejše od šti-
rih let. Skupne hoje bo za okoli tri ure. Odhod s posebnim 
avtobusom izpred parkirišča vrtca Živ-žav v Stražišču bo 
ob 8. uri. Prijave in informacije do srede, 3. oktobra, ali do 
zasedbe avtobusa zbirata in dajeta: Alenka Kavčič, alenka.
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KOT BI LUNA PADLA NA ZEMLJO
Milena Zupančič, Tadej Golob, Nina Kožar
torek, 2. 10., ob 19.00, dvorana
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42 
EUR

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

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

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

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara  
mama, tašča

Vida Koželj
Vsem se zahvaljujemo za izrečena sožalja in spremstvo  
na zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
Na grobu večna lučka ti gori,
a tebe več med nami ni.
Le srce ve in duša ve,
kako boli, ko te več ni.

Ob boleči izgubi našega dragega očeta in starega očeta 

Franca Lušine
iz Dolenje vasi 2, po domače Urbankovega Franca

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, so
delavcem, znancem ter vaščanom za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in za vse tolažilne besede. Najlepša hvala gospodu 
župniku Damjanu Proštu za lepo opravljeno sveto mašo in po
grebni obred, pogrebnemu podjetju Akris, pevcem ter trobentaču 
za zaigrano Tišino. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na zadnji poti. Hvala tudi vsem, ki vas nismo imeno
vali, pa ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči vsi njegovi
Dolenja vas, 30. septembra 2018

OSMRTNICA

 
Sporočamo žalostno vest, da nas je v 93. letu zapustil naš dragi mož,  

oče in dedek, profesor 

Alojzij Malovrh 
iz Škofje Loke

Žara bo na mestnem pokopališču v Škofji Loki od torka, 2. oktobra, od 18. ure  
dalje do pogreba. Pogreb bo v sredo, 3. oktobra, ob 14.30.

Žalujoči: žena Franica, hčeri Jolanda in Sergeja in vnuka Sara in Armand

Rezultati 78. kroga – 30. septembra 2018
11, 13, 15, 25, 27, 30, 32 in 24

Loto PLUS: 6, 11, 13, 33, 34, 38, 39 in 17
Lotko: 5 9 8 2 2 6

Sklad 79. kroga za Sedmico: 310.000 EUR
Sklad 79. kroga za PLUS: 470.000 EUR

Sklad 79. kroga za Lotka: 1.150.000 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.

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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 18002977

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m, tudi neobeljene, SES, d. o. o., 
Opekarska ul. 22, Maribor, 041/865-
596, 031/339-928  
 18002935

KURIVO
PRODAM

40 M3 bukovih drv, cena 60 EUR/m3, 
tel.: 040/453-300  
 18002983

SUHA bukova, razžagana drva, goz-
darski traktor goseničar, Gorje, tel.: 
031/561-707 18002967

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18002979

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

POROČNO moško obleko, štev. 50, 
cena 50 EUR, tel.: 04/23-34-314 
 18002970

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TROSILEC 4 T s poviški in plemenske-
ga bikca ter teličko ciko, tel.: 041/608-
765  
 18002969

KUPIM

TRAKTOR, lahko je slabše ohranjen, 
znamka ni pomembna, tel.: 041/235-
349 
 18002984

PRIDELKI
PRODAM

JABOLČNI sok, okolica Kranja, tel.: 
040/860-238 
 18002942

JABOLKA za predelavo in ozimnico ter 
jabolčni sok, tel.: 041/659-975  
 18002971

KROMPIR, jedilni in krmni, beli in rde-
či, tel.: 031/225-062  
 18002968

SEVNIŠKA voščenka in druga jabolka. 
Zabukovje 2, Kranj, tel.: 041/223-
797 
 18002978

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI starega ČB bikca, tel.: 
041/515-867 
 18002982

ČB bikca, starega 3 tedne, tel.: 
040/728-264 
 18002973

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in bele, pred nesnostjo, pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 18002972

KUNCE v 5. mesecu, krmljene z 
ječmenom in mrvo, v Križah, tel.: 
051/819-044 18002918

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika kategorij C ali E 
za vožnjo po Nemčiji. Delo poteka od 
ponedeljka do petka. Pogoj delovne 
izkušnje in koda 95. Informacije na tel: 
05 908 25 01 ali primi.peter@siol.net, 
Primi, d.o.o., Grintovška ul. 35, Kranj  
 18002938

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

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

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18002975

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 18002974

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18002976

RAZNO
PRODAM

MOTORKO, meč 25 cm, zračno pišto-
lo, luči za kočijo, sedlo, tel.: 041/364-
504  
 18002981

NOV elektromotor 380 V, 3 KW, nov 
grelnik prostorov  3 KW, tel.: 041/364-
504 18002980

kavcick2@gmail.com, po 16. uri na 040 665 105; Stanko Do-
lenšek, stanko.dolensek@gmail.com 040 206 164.

Prijazen svet Haloških goric
Žiri – Turistično društvo Žiri vabi na izlet, ki so ga naslovili 
Prijazen svet haloških goric in bo v soboto, 13. oktobra, pote-
kal na relaciji Sladka Gora–Lemberg–Rogatec (muzej na pros-
tem)–Kočice. Odhod bo ob 7. uri s parkirišča pred zadružnim 
domom. Prijave sprejemajo do 7. oktobra oz. do zasedbe pro-
stih mest po telefonu: 031 532 798 (Rok Klemenčič).

S kolesom v neznano
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 4. okto-
bra, na kolesarjenje v neznano – zaključek kolesarske sezo-
ne. Start bo ob 9. uri pred Domom upokojencev Naklo.

RAZSTAVE
Fotografije tržiških upokojencev
Tržič – Odprtje razstave fotografij Društva upokojencev Tr-
žič bo jutri, v sredo, 3. oktobra, ob 18. uri v Galeriji Atrij.

Fragmenti
Bled – Jutri, v sredo, 3. oktobra, bo ob 18. uri v Knjižnici 
Blaža Kumerdeja Bled odprtje slikarske razstave članov Sli-
karskega društva Atelje Bled z upodobitvami fragmentov – 
delcev naše kulturne dediščine. 

PREDSTAVE

Zapornik št. 3.2.3.
Tržič – V Kulturnem centru Tržič bo v petek, 5. oktobra, ob 
20. uri z monokomedijo Zapornik št. 3.2.3. nastopil Domen 
Valič.
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Anketa

Mark Pralica, Škofja Loka:

»Sem drugi letnik informati-
ke na Fakulteti za organiza-
cijske vede. S študijem sem 
zadovoljen, mislim, da je tudi 
prihodnost v tem, tako da 
računam, da bom po študiju 
lažje našel zaposlitev.«

Tara Žibert, Kranj:

»Študiram velnes na Bledu. 
Veseli me delo z ljudmi, za-
nima me masaža, zato se mi 
je zdela to prava izbira. Študij 
mi je všeč, zato mislim, da 
sem se prav odločila.«

Tjaša Čebašek, Kranj:

»Študiram živilstvo in pre-
hrano v Ljubljani, saj sem že 
v srednji šoli obiskovala to 
smer in se mi je zdela dobra 
izbira za nadaljevanje.«

Daniil Riumin, Kranj:

»Študiram v Kranju na Fakul-
teti za organizacijske vede, 
sicer pa prihajam iz Rusije. 
Za študij v Sloveniji sem se 
odločil zaradi dobre kvalitete 
študija, zato bi rad tukaj op-
ravljal tudi magisterij.«

Aleš Senožetnik

Študenti so včeraj vstopili v 
novo študijsko leto, v kate-
rem so se »bruci« odločali 
med 18.481 prostimi mesti. 
Število vpisnih mest se sicer v 
zadnjih letih zmanjšuje, letos 
jih je bilo 660 manj kot lani. 
Študente smo vprašali o njiho-
vih pričakovanjih in izkušnjah.

Foto: Tina Dokl

Ob začetku 
študijskega leta 

Ana Jenko, Kranj:

»Sem absolventka, čaka me 
le še diplomska naloga. Štu-
dirala sem na Fakulteti za 
družbene vede. Mislim, da 
sem se prav odločila, zado-
voljna sem bila tudi s kvali-
teto študija.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

6/14 oC

4/11 oC

12/18 oC

12/18 oC

8/13 oC

6/12 oC

8/13 oC

13/17 oC

8/13 oC

10/15 oC

8/14 oC

6/12 oC

8/14 oC

8/15 oC

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

2/16 °C 4/16 °C6/11 °C

Danes bo sprva pretežno oblačno, popoldne se bo delno 
zjasnilo. Jutri in v četrtek bo prevladovalo sončno vreme z 
občasno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod v dolinah megla.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki 
starejše generacije pravi-
jo; šestkrat medla, pa je 
bila nedelja. Medla je na-
mreč jed, ki so jo kuhali iz 
prosene kaše in jo na kon-
cu zgostili še z moko. Na 
Sorškem polju je bila ta jed 
znana pod imenom rašov-
na. Na etnološki priredi-
tvi Praznik prosa v Škofji 
Loki, ko so v okviru Dnevov 
evropske kulturne dedišči-
ne želeli oživeti kulinarič-
no dediščino teh krajev, so 
predstavili pridelavo prosa 

»od njive do prosene kaše« 
in na stojnicah ponudili tra-
dicionalne in nove jedi iz 
prosene kaše. Člani Pros-
vetnega društva Sotočje, ki 
to počnejo ob različnih pri-
ložnostih, so kuhali med-
lo, postregli pa tudi meša-
nico (jed in prosa in kisle-
ga zelja), iz prosene moke 
so pekli tudi palačinke in 
postregli s proseno rulado. 

»Veliko jedi je mogo-
če skuhati iz prosene kaše: 
prvič je na stojnicah kruh 
prosenjak, ki so ga spek-
li v gostilni pri Boštjanu 
na Križni Gori, mesarija iz 

Črnomlja nam je ponudi-
la prosene klobase, iz Stra-
že pri Turjaku prihaja pro-
sena potica, iz Žirov prose-
no pivo, gostje iz Straže ima-
jo celo proseni sladoled,« je 
o kulinarični ponudbi pove-
dal Marko Pleško iz Turistič-
nega društva Škofja Loka, ki 
je bilo ob društvu Sorško po-
lje organizator dogodka. So-
delovali so tudi loški gobarji, 
ki so s proseno kašo pripra-
vili štiri gobje jedi. Na stojni-
cah pa smo doživeli še mar-
sikatero presenečenje, kaj 
vse se da skuhati in speči iz 

prosene kaše in kako prese-
netljivo teknejo jedi iz tega 
skromnega živila. Milena 
in Stane Jamnik iz Podre-
če, ki na kmetiji pridelujeta 
tudi proso, sta presenetila s 
prosenimi piškoti in potico 
s prosenim nadevom. Ponu-
dnike je na odru predstavil 
Rudi Zevnik, ki je član obeh 
društev – prirediteljev, na 
odru pa so se zvrstili tudi do-
mači nastopajoči: tambura-
ška skupina Bisernica (sta-
rejši), Loške orglice in brata 
Hostnik, znana kot Drajnar-
juva vampa.   

Proso je dobilo svoj praznik
S praznikom prosa so se v Škofji Loki poklonili žitarici, ki so jo včasih veliko sejali na Sorškem polju in 
je predstavljala hrano revežev.

Hiacinta Klemenčič in Tine Jesenovec iz društva Sotočje sta 
postregla z medlo. / Foto: Andrej Tarfila

Gostje iz Straže so ponudile sladoled iz prosene kaše. 
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Ljubljana – Od 1. do 3. oktobra v ljubljanskem Cankarjevem 
domu poteka 18. Festival za tretje življenjsko obdobje, ki že 
vrsto let obeležuje mednarodni dan starejših, z bogatim kul-
turnim in spremljevalnim programom pa tudi svetovni dan 
glasbe ter Evropsko leto kulturne dediščine. Geslo letošnjega 
festivala je Vsi smo ena generacija! in poteka pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika vlade Marjana Šarca. Gosti šte-
vilna društva upokojencev iz vse Slovenije in tujine, potekajo 
predstavitve za kakovostno in zdravo staranje, pet okroglih 
miz v okviru strokovnega programa, mednarodna konferenca 
Ithaca, več kot 35 izobraževalnih dogodkov in odprte delav-
nice, več kot 130 dogodkov v okviru kulturnega programa. 
Dogodek, ki ga organizirata Zveza društev upokojencev Slove-
nije in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, soustvarja več kot tri tisoč posameznikov.

Festival za tretje življenjsko obdobje

Breznica – Naziv častni občan občine Žirovnica za leto 2018 bo 
ob občinskem prazniku 3. decembra prejel Boštjan Noč s Sela, 
dolgoletni čebelar, predsednik Čebelarske zveze Slovenije in 
podpredsednik HDD SIJ Acroni Jesenice. Plaketo občine bo 
prejel Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dnevni center 
Čopova hiša. Občina Žirovnica je letos razpisala tudi razpis 
za podelitev priznanj ob dvajsetletnici občine. Prejeli jih bodo 
Alenka Cegnar, Božidar Janežič in Anton Koselj. 

Boštjan Noč bo častni občan občine Žirovnica

Železniki – Na naše uredništvo se je obrnil bralec iz občine 
Železniki, da imajo v zadnjem mesecu na Selškem veliko težav 
z nedelovanjem optičnega omrežja, o čemer se sicer občani 
pritožujejo tudi na družabnih omrežjih. Za pojasnila smo se 
obrnili na podjetje Tritel, ki je pred leti v občini Železniki v 
okviru evropskega projekta zgradilo optično omrežje ter ga 
tudi prevzelo v upravljanje in vzdrževanje. »V zadnjem mese-
cu je zaradi izpadov električne energije in večkratne nadgra-
dnje programske opreme prišlo do več izpadov na optičnem 
omrežju na območju občine Železniki. Programska oprema 
je bila dokončno uspešno posodobljena minuli petek v dopol-
danskih urah. Zaradi nevšečnosti se prizadetim uporabnikom 
optičnega omrežja opravičujemo,« so povedali na Tritelu, kjer 
pričakujejo, da težav sedaj ne bo več. »V primerih daljših ne-
napovedanih izpadov električne energije pa lahko še vedno 
pride do izpada delovanja odprtega širokopasovnega omrežja, 
kar bodo tehniki odpravili v čim krajšem času,« so dodali.

Težave z optičnim omrežjem odpravili

Kranj – S prvim oktobrom se je začelo cepljenje proti sezonski 
gripi. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli do deset odstotkov 
prebivalcev, kar je do dvesto tisoč naših prebivalcev. Cepljenje 
proti gripi se še zlasti priporoča tistim, ki bi lahko imeli težek 
potek bolezni. To so starejši od 65 let, kronični bolniki in nji-
hovi družinski člani, osebe, ki imajo izrazito povečano telesno 
težo, majhni otroci (od šest mesecev do drugega leta staros-
ti) in njihovi družinski člani, nosečnice in njihovi družinski 
člani, zdravstveni delavci, ki so pri svojem delu izpostavljeni 
nevarnosti okužbe, in pa drugi delavci v nujnih službah, ki 
so pomembni za delovanje različnih dejavnosti. Cepljenje se 
izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih 
enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Cena cepljenja 
znaša 14 evrov, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa 
cepljenje stane sedem evrov.

Začetek cepljenja proti sezonski gripi


