
AKTUALNO

Množično in  
ganljivo slovo
V četrtek popoldne se je na Jezer-
skem velika množica ljudi poslovi-
la od vrhunskega alpinista in alpi-
nističnega smučarja Dava Karni-
čarja, ki se je prejšnji teden smr-
tno ponesrečil v gozdu blizu 
doma.

2

GORENJSKA

Pričakujejo  
ukrepanje države
Po novem napadu volka minuli 
petek, ko je rejec Janez Primožič iz 
Kopačnice ostal še brez 16 živali, 
so se ostro odzvali tudi na Občini 
Gorenja vas - Poljane in pripravili 
novo vlogo za odstrel dodatnih 
petih volkov.

7

KRONIKA

Ko v Karavankah  
strmoglavi letalo
Na pobočju Kočne in planine Seča 
nad Javorniškim Rovtom v Kara-
vankah je v soboto potekala velika 
mednarodna vaja za primer letal-
ske nesreče v visokogorju. V vaji je 
na terenu sodelovalo več kot 250 
ljudi.

12

RAZVEDRILO

Franc Košir za en dan
Na Koroški Beli so pripravili prire-
ditev Postani Franc Košir za en 
dan. Nastopili so trobentači, pevci 
in imitatorji, ki so se na odru po-
skusili v vlogi Franca Koširja. Ko-
širjev veliki prijatelj Tone Fornezzi 
- Tof pa je predstavil knjigo Jaz 
sem pa en Franc Košir.

18

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no. Jutri popoldne bo za-
čelo deževati. Dež bo po-
noči ponehal. V četrtek bo 
delno jasno. Topleje bo.

8/17 °C
jutri: začelo bo deževati
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Priloga:  Loški glas

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Težave Adrie 
Airways so vse hujše. Potem 
ko je v začetku prejšnjega 
tedna letalski prevoznik le 
sklenil pogodbo s sindika
tom in tako preprečil seri
jo tridnevnih stavk pilotov, 
je v četrtek popoldne javna 
agencija za civilno letalstvo 
Adrii izdala ustno odločbo 
o prepovedi izvajanja letal
skih operacij z dvema letalo
ma Bombardier. Za prizem
ljitev so se na agenciji odloči
li zaradi odpovedi najemnih 
pogodb s strani najemoda
jalca Trident Aviation Lea
sing Service. Včeraj pa so na 

zahtevo družbe AeroCentu
ry prizemljili še tretjega. 

Na pobudo odgovornih v 
Adrii Airways se je nato že 
v četrtek pozno popoldan se
stalo vodstvo družbe z nad
zorniki agencije. Kot so zapi
sali na agenciji, so predstav
niki Adrie agencijo seznani
li s trenutno situacijo v druž
bi, naknadno pa so tudi pi
sno zagotovili, da so njihove 
letalske operacije s preostali
mi letali varne.

Pri letalskem prevozniku 
je tako v zadnjih dneh znova 
prihajalo do številnih zamud 
in odpovedi letov. Včeraj so 
bili denimo odpovedani vsi 
štirje leti med Frankfurtom 

in Prištino, odpovedi in za
mude pa gre pričakovati tudi 
v prihodnjih dneh.

Vodstvo podjetja intenziv
no išče izhod iz  težav, med
tem pa na ministrstvu za in
frastrukturo pripravljajo re
šitve ob morebitnem stečaju 
podjetja, ki je od leta 2016 v 
lasti nemškega sklada 4K In
vest. »Ministrstvo za infra
strukturo nima vzvodov za 
pomoč Adrii Airways, naša 
ključna skrb v tem trenut
ku je, da je zagotovljena ma
ksimalna varnost njenih le
talskih operacij,« pravijo na 
ministrstvu. 

Težave Adrie Airways se stopnjujejo
Agencija za civilno letalstvo je pred dnevi prizemljila del flote Adrie Airways, 
kar je povzročilo nove zamude in odpovedi letov. Na ministrstvu za 
infrastrukturo se že pripravljajo na morebiten stečaj letalskega prevoznika.

Težave Adrie Airways se poglabljajo / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Iztok Purič iz kvo
te Stranke Alenke Bratušek 
je ministrsko mesto prevzel 
decembra lani, ko je odsto
pil njegov predhodnik Mar
ko Bandelli.

V odstopni izjavi je Purič 
pojasnil, da odstopa iz oseb
nih razlogov, o svojem delu 
na ministrstvu pa je zapisal, 
da je bila njegova priorite
ta ureditev informacijskega 
sistema v Službi vlade za ra
zvoj in evropsko kohezijsko 
politiko, na kar ga je opozoril 
njegov predhodnik Bande
lli, češ da sicer grozi izguba 
že dodeljenih 180 milijonov 
evrov evropskih sredstev. 
Kot dodaja Purič, so pod nje
govim vodstvom nadaljevali 
aktivnosti in ta denar tudi 

rešili. »Informacijski sistem 
zdaj deluje in omogoča črpa
nje evropskih sredstev,« je 
zatrdil Purič in pri tem pou
daril, da je to pomemben do
sežek tudi vseh zaposlenih 
v vladni službi in prav tako 
tudi aktualne vlade. »Če se 
izrazim v kolesarskem žar
gonu, smo pri tem spopa
du opravili težko gorsko dir
ko in dosegli veliko zmago.« 
Pred kratkim je Purič sklical 
tiskovno konferenco, na ka
teri je javnost seznanil z za
dovoljivim delovanjem in
formacijskega sistema, ki 
bo preprečilo vračilo evrop
skih sredstev in omogočilo, 
da bo Slovenija lahko črpala 
evropski denar v sedanji fi
nančni perspektivi. 

Odstopil minister Iztok Purič
Z mesta ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odstopil Iztok Purič.

Iztok Purič je po devetih mesecih odstopil z ministrskega 
položaja. / Foto: Gorazd Kavčič 42. stran

44. stran

Krajani Vodic zahtevajo 
gradnjo obvoznice 43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARJAN URH iz Bohinjske Bistrice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika v 
Cerkljah bodo z otro-
škimi predstavami po-
novno razveseljevali 
male in velike otroke, 
njihove starše, stare 
starše ... Otrokom že-
lijo približati svet do-
mišljije in poskrbeti, 
da se skupaj z junaki 
pravljic neizmerno zabavajo. Za vas so pripravili šest abonmaj-
skih predstav: Mojca Pokrajculja bo na sporedu v nedeljo, 29. 
septembra 2019, ob 17. uri, Zvezdica Zaspanka v soboto, 12. 
oktobra, ob 10. uri, Po Sloveniji v soboto, 16. novembra, ob 10. 
uri, Maša in Medved v soboto, 11. januarja 2020, ob 10. uri, 
Čarovnik Nik v soboto, 1. februarja, ob 10. uri, Janko in Metka 
pa v soboto, 14. marca, ob 10. uri. Vpis abonmaja za sezono 
2019/20 je možen do 29. septembra letos. Za vse dodatne 
informacije so na voljo na tel. št. 040 366 366 ali e-naslovu 
info@otroske-predstave.si. Naročniku Gorenjskega glasa 
bomo podarili dve vstopnici za eno od predstav v Cerkljah 
ali na Kokrici v sezoni 2019/20. Nagradno vprašanje: Kakšen 
je naslov predstave, ki bo na sporedu zadnjo nedeljo v sep-
tembru? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 
30. septembra 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Otroške predstave v Cerkljah

V petek, 18. oktobra 2019, bo v 
Ljubljani nastopila ena najbolj 
prepoznavnih in cenjenih vo-
kalistk Marija Šerifović. Letos 
so bili razprodani njeni kon-
certi v zagrebški Dvorani Ci-
bona, beograjski Stark Areni, 
sarajevskem stadionu Koševo 
in beograjskem Sava Centru. 
Končno je prišel čas, da napol-
ni še ljubljansko Halo Tivoli in 
tudi slovenske oboževalce raz-
veseli s svojimi nepozabnimi 
uspešnicami. Marija Šerifović 
je izdala pet studijskih albu-
mov ter številne uspešnice. 
Nedvomno je občinstvu najbližja pesem Molitva, s katero je 
leta 2007 osvojila prvo mesto na tekmovanju Pesem Evrovizije 
na Finskem. Vstopnice za njen ljubljanski koncert lahko kupite 
na prodajnih mestih Eventima in bencinskih servisih Petrol. 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: S katero 
pesmijo je Marija Šerifović osvojila prvo mesto na tekmovanju 
Pesem Evrovizije na Finskem? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do srede, 2. oktobra 2019, na naslov: Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

V Halo Tivoli prihaja Marija Šerifović

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 13. septembra 2019, 
prejmeta dve vstopnici za koncert Adija Smolarja Tatjana Cip-
ranič iz Škofje Loke in Nataša Jagodic iz Komende, nahrbtnik z 
vrvico in kemični svinčnik RTV Slovenija pa prejmejo Andreja 
Osterman iz Preddvora, Marija Bešter iz Škofje Loke in Zvone 
Frelih iz Sorice. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – V gozdu blizu 
doma je želel posekati jesen, 
padlo drevo pa je bilo zanj 
usodno. Zadnje slovo od 
57-letnega alpinista, gorske-
ga reševalca, ekstremnega 
smučarja z najvišjih vrhov 
sveta, ljubitelja narave in 
gorništva je bilo množično 
in ganljivo. Pretreslo in pre-
senetilo je tudi dejstvo, da je 
tega ekstremnega alpinistič-
nega smučarja, ki je vse živ-
ljenje hodil po robu, smrt 
doletela nedaleč od doma. 

Preden so ga položili v grob 
na pokopališču ob cerkvi sv. 
Ožbolta na Jezerskem, kjer 
bo počival ob mami, očetu in 
bratu Luki, ki je izgubil živ-
ljenje pred dvema desetle-
tjema med vajo gorskih re-
ševalcev, so mu zapeli brat-
je Smrtnik iz sosednje Že-
lezne Kaple in pevci skupi-
ne Ultima, ob grobu so se 
od njega poslovili z beseda-
mi hvaležnosti, za vse, kar 
je dal ljudem okoli sebe in 
vsem ljubiteljem gora in na-
rave.

Ganljive besede slovesa 
sta mu namenila žena Pe-
tra in brat Drejc. Davo al-
pinist, Davo smučar, Davo 
učitelj in trener smučanja, 
Davo gorski reševalec, Davo 
»jager«, je brat nizal njego-
ve najopaznejše življenjske 
vloge. O gorah in doživetjih 
v njih pa je Davo razgalil tudi 
svoja globoka notranja doži-
vetja, njegovi zapisi narave 
so prava hvalnica življenju. 
Davo je bil po bratovih bese-
dah še marsikaj, poleg tega, 
da je segal po zvezdah in 
so ga po njegovih dosežkih 
poznali po vsem svetu, je bil 
tudi ponosen in zaveden Je-
zerjan, utelešenje tukajšnje 
identitete. Ob koncu je Drejc 
Karničar recitiral pesem Ma-
cesen, ki jo je napisal jezer-
ski župnik Vovk in najlepše 
ubesedi vse, kar je Davo bil. 

Predsednik Planinske 
zveze Slovenije Jože Rovan 
je spregovoril o dosežkih 

Dava Karničarja v domačih 
in tujih gorstvih, o njegovih 
podvigih v domačih Grin-
tovcih, o smučanju z Ana-
purne skupaj z bratom Drej-
cem, o tem, kako je prvi na 
svetu leta 2000 smučal z 
Everesta, v naslednjih letih 
pa za azijsko še z vrhov osta-
lih celin, kako je skratka do-
segal cilje na meji možnega 

in presegal slovenske meje. 
Za njegove dosežke so ga 
nagradili z Bloudkovo nag-
rado in z državnim odliko-
vanjem, srebrnim znakom 
svobode.  

Zvestemu domači dolini 
in goram so se na zadnji poti 
poklonili domačini, pa tudi 
prijatelji iz planinskih in al-
pinističnih vrst iz domovine 

in tujine. Za njim je ostalo 
osem otrok, v krajevni orga-
nizaciji Rdečega križa so se 
odločili, da bodo pomagali 
družini. Odprli so račun, na 
katerega lahko posamezni-
ki in organizacije prispevajo 
prostovoljne prispevke. Na-
kažejo jih lahko na račun: 
07000-0000-100776 (sklic 
09-2019, pripis: Karničar).

Množično in ganljivo slovo
V četrtek popoldne se je na Jezerskem velika množica ljudi poslovila od vrhunskega alpinista in 
alpinističnega smučarja Dava Karničarja, ki se je prejšnji teden smrtno ponesrečil v gozdu blizu doma. 

Skozi špalir domačinov in planinskih prijateljev od blizu in daleč / Foto: Gorazd Kavčič

Zadnje slovo od Dava Karničarja na jezerskem pokopališču / Foto: Gorazd Kavčič

Iztok Purič z ministrske-
ga položaja odhaja iz oseb-
nih razlogov, vendar je neu-
radno slišati, naj bi bil odstop 
povezan z nesoglasji z vodjo 
stranke Alenko Bratušek. So-
deč po pojasnilu iz stranke 
SAB ob Puričevem odstopu 
pa so bili z njegovim delom 

zadovoljni. Sporočili so, da 
Puričevo odločitev spoštu-
jejo in mu tudi priznavajo 
učinkovito delo, zlasti ome-
njajo, da je spravil v red infor-
macijski sistem vladne služ-
be, ki jo je vodil. »To ni us-
pelo še nikomur pred njim. 
Tako tudi drugi iz stran-
ke SAB vlagamo napore za 
konkretne rezultate v politiki 

in za napredek Slovenije. Pri-
zadevali si bomo, da se bo to 
nadaljevalo in da bomo stva-
ri še naprej premikali v pra-
vo smer,« je dejal generalni 
sekretar stranke SAB Jernej 
Pavlič.

Premier Marjan Šarec 
se je seznanil z ministro-
vim odstopom, za zdaj pa 
še ni znano, kdo bo Puričev 

naslednik in ali bo sploh iz 
kvote stranke SAB. 65-letni 
Iztok Purič se po odstopu 
»vrača« v pokoj. V preteklosti 
je Iztok Purič 12 let vodil jav-
ni gospodarski zavod Brdo, s 
tega položaja ga je vlada leta 
2012 razrešila zaradi nepra-
vilnosti pri vodenju. Lansko 
jesen pa je kandidiral za žu-
pana Mestne občine Kranj.

Odstopil minister Iztok Purič
31. stran

Jezersko – Ob 150-letnici Cerkvenega pevskega zbora Jezersko 
in izidu Kronike cerkvenega petja na Jezerskem bo v soboto, 
28. septembra, ob 17. uri slovesnost v farni cerkvi sv. Ožbolta. 
Sveto mašo bo daroval ljubljanski nadškof in metropolit msgr. 
Stanislav Zore. Sledila bo slavnostna akademija Cerkvenega 
pevskega zbora Jezersko pod vodstvom Ane Smrtnik.

Jubilej cerkvenega pevskega zbora
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KOMENTAR
Marjana Ahačič

Žlica medu ne le za zdravje

Med je v kulinariki pri 
nas od nekdaj stalni-
ca, predvsem jeseni in 

pozimi. A če ga je moja gene-
racija v glavnem zgolj mazala 
na kruh in z njim sladila čaj, 
je zdaj že vse drugače. Na 
nedavnem Festivalu medu 
v Lescah – ni naključje, da je 
nosil podnaslov Dan medu v 
kulinariki – so z medom tako 
pripravljali postrv, zelenjavo in 
sir pa koktajle, sladice in seve-
da različne pripravke z zdra-
vilnim učinkom.

Kakšen korak naprej je to od 
časov, ko so nam v šolskih ku-
hinjah na kruh mazali svetlor-
javo zmes masla in medu, ki je 
bila na okus resda boljša kot na 
pogled, pa je vendarle nismo 
jedli s kakšnim posebnim nav-
dušenjem. Pa ko mi je mama, 
kadar se me je loteval prehlad, 
v roke potisnila žlico z medom 
in limono in rekla: hitro po-
goltni, za zdravje! 

Po desetletjih, ko smo šte-
vilni hrepeneli po čokoladnih 
namazih in hrani s pridihom 
eksotičnega – spomnim se ko-
sila v takrat še ne tako slavni 
restavraciji vrhunske kuharice 
Ane Roš pred 15 leti, ko so bile 
sicer odlične jedi skoraj vse po 
vrsti zabeljene s tanzanijsko 
čokolado – se je med v zadnjem 
času spet začel vračati na naše 
krožnike. Najprej obotavlja-
joče, nato pa vse bolj odločno, 
nekako po dveh poteh: relativ-
no hitro ga je za svojega vzela 
vrhunska slovenska kulinari-
ka, z odmevnimi akcijami, kot 
je Tradicionalni slovenski zaj-

trk, pa vsako jesen tudi šolske 
kuhinje.

Verjamem, da marsikate-
remu otroku kruh z maslom 
in medom, sploh ko je bil na 
vrhuncu kampanje za uvelja-
vitev svetovnega dneva čebel 
pogosto pospremljen s tisto 
zlajnano Čebelice, čebelice ..., 
ob kateri se človeku od vsega 
sladkega lepijo roke in usta, ni 
šel posebno v slast.

Zato se mi zdi način, na ka-
terega so se promocije medu v 
kulinariki v zadnjem času lotili 
čebelarji, imeniten: povejo in 
pokažejo, da med ni le zdrav in 
domač, ampak tudi okusen in 
vsakodnevno uporaben v naših 
kuhinjah, če ga le znamo spre-
tno vključiti v pripravo tako 
tradicionalnih kot sodobnih 
jedi. In tudi, da nam, če nam 
je všeč tisti žlahten pridih slad-
kega na sicer mesno-zelenjav-
nem krožniku, ni treba v drago 
restavracijo, saj lahko domi-
seln, zdrav in privlačen obrok, 
obogaten s kapljico ali žličko 
medu, pripravimo tudi doma. 

Na mladih svet stoji, mi pa 
smo tisti, ki jih učimo in jim 
vlivamo ljubezen do medu, je 
zbranim v učilnici čebelarskega 
centra v Lescah v soboto položi-
la na srce Mateja Reš, strokov-
njakinja za pridelavo in pripra-
vo zdrave domače hrane. Če se 
bomo potrudili in jim med, ta 
biser slovenske kulinarike in 
zdravilstva, ponudili na privla-
čen način, ga bodo spoštljivo 
uporabljali kot samoumeven 
dodatek na svojih jedilnikih, 
tudi ko si bodo kuhali sami.

Aleš Senožetnik

Vodice – Minuli četrtek so se 
ob Kamniški cesti v Vodicah 
ponovili prizori izpred dveh 
let, ko so občani s protesti 
opozarjali na rešitev pro-
metne problematike. Leta 
2017 jih je država pomiri-
la z obljubo, da bo obvozni-
co mimo Vodic začela gradi-
ti letos, danes, ko se že bli-
žamo letu 2020, pa za grad-
njo ni še niti potrebne doku-
mentacije, kar je Vodičane 
znova pognalo na ceste.

Vodice vsak dan prečka 
deset tisoč avtomobilov in 
1700 tovornjakov. Razme-
re so se bistveno poslabšale 
po izgradnji poslovne cone 
v bližnji Komendi, danes pa 
krajani opažajo več tovorne-
ga prometa tudi na račun 
tega, da se tovornjakarji iz-
ogibajo plačevanju cestnin 
na avtocesti. »Ko smo leta 
2003 kupovali hišo, je bilo še 
znosno, po izgradnji poslov-
ne cone pa je vsako leto slab-
še. Danes denimo v atriu, ki 
gleda na cesto, ne moreš več 
sedeti, saj je zaradi hrupa in 
izpuhov nevzdržno. V Vodi-
cah je sicer lepo živeti, a za-
gotovo ne bi še enkrat kupi-
la hiše ob cesti,« nam je po-
vedala Mija Cankar, ena od 
udeleženk tokratnega pro-
testa.

Številni občani so s tran-
sparenti in prehajanjem 
prehodov za pešce na Kam-
niški cesti opozarjali na nev-
zdržne prometne razmere, 
tovrstni prizori pa se uteg-
nejo ponavljati tudi v pri-
hodnje, saj tako civilna ini-
ciativa kot župan Aco Franc 
Šuštar podobne shode napo-
vedujejo vsak mesec, dokler 
se problematika ne uredi.

V Vodice so bili povablje-
ni tudi predstavniki države, 
a se je novinarske konferen-
ce, na kateri bi javnosti in 
predvsem občanom lahko 
pojasnili zaplet, udeležil le 
državni sekretar na ministr-
stvu za okolje in prostor Aleš 
Prijon, izognili pa so se ji po-
vabljeni z Darsa, ministrstva 
in direkcije za infrastruktu-
ro, Agencije RS za okolje in 
tudi predsednik vlade Mar-
jan Šarec.

Predstavniki občine na 
čelu z županom Acom Fran-
cem Šuštarjem in ob pod-
pori županov sosednjih ob-
čin Kamnik in Mengeš Ma-
teja Slaparja in Franca Jeri-
ča so znova opozorili na pe-
rečo problematiko in kot edi-
no rešitev težav predlagali 

čimprejšnji začetek gradnje 
obvoznice. 

Kot je znano, so za obvo-
znico že pridobljena zem-
ljišča, izdelana sta tudi pro-
jektna dokumentacija in 
projekt za gradbeno dovolje-
nje, v proračunu pa so zago-
tovljena tudi sredstva. Zap-
letlo se je pri okoljevarstve-
nem soglasju, ki so ga na 
agenciji za okolje sicer izda-
li že leta 2011, a je to po pe-
tih letih poteklo, projektant 
pa ga ni podaljšal. 

Zapletov pa imajo v Vodi-
cah dovolj. »Vrag je odne-
sel šalo. Obvoznico potre-
bujemo danes,« je bil jasen 
vodiški župan, ki meni, da 
državi ne bi bilo treba ponov-
no pridobivati okoljevarstve-
nega soglasja. »Menimo, da 
ponovna presoja vplivov na 
okolje ni potrebna, saj je bila 
že izvedena, v tem času pa 
v prostoru niso nastala no-
bena nova dejstva,« dodaja 

Šuštar, ki upa, da bodo dr-
žavni organi do izteka tride-
setdnevnega roka, to je do 9. 
oktobra, našli ustrezno reši-
tev, saj bi ponoven postopek 
pridobivanja okoljevarstve-
nega soglasja obvoznico v 
Vodicah lahko oddaljil za na-
daljnja tri do pet let.

Edini predstavnik držav-
nih institucij Aleš Prijon v 
Vodice ni prišel s konkret-
nimi odgovori. Povedal je 
znano dejstvo, da postopki 
umeščanja projektov v pros-
tor pri nas trajajo predolgo, 
da pa so na ministrstvu za 
okolje in prostor v zadnjem 
letu uvedli več dobrih praks, 
ki naj bi postopke pohitrile. 
Kot je povedal, je zapletom 
pri pridobivanju dokumen-
tacije za vodiško obvozni-
co botrovalo več nesrečnih 
okoliščin, med drugim tudi 
to, da naj projektant ne bi po-
daljšal veljavnosti že pridob-
ljenega okoljevarstvenega 

soglasja, po njegovem mne-
nju pa ni bila smotrna niti 
odločitev investitorja, torej 
Direkcije RS za infrastruk-
turo, da se ne odloči za in-
tegralni postopek, ki omo-
goča, da postopka pridobi-
vanja okoljevarstvenega so-
glasja in izdajanja gradbene-
ga dovoljenja potekata hkra-
ti, in so ga na ministrstvu 
predlagali že pred letom 
dni. »Ne morem komentira-
ti, zakaj se investitor ni od-
ločil za takšen postopek, saj 
bi bilo najbolj racionalno in 
bi si prihranili nekaj mese-
cev čakanja,« je povedal Pri-
jon, ki meni, da bi bilo grad-
beno dovoljenje vendarle 
lahko izdano prihodnje leto: 
»Odvisno je, kaj bo z okolje-
varstvenim soglasjem, a ra-
čunamo, da bi v šestih do de-
vetih mesecih vendarle mo-
rali biti vsi postopki končani 
in pridobljeno gradbeno do-
voljenje.«

Krajani Vodic zahtevajo 
gradnjo obvoznice
Obvoznico potrebujemo danes, so si enotni v Vodicah, kjer bodo proteste nadaljevali vsak mesec, 
dokler država pereče problematike ne razreši.

Na protestu so se zbrali številni krajani, ki so na težave opozorili tudi s transparenti.

Občani so opozarjali na nevzdržne razmere na cesti skozi Vodice. 
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Pohištvo Iskra zaposluje  
različne kadre!
Smo rastoče družinsko podjetje z najsodobnejšo tehnologijo, 
pripravljeni na inovacije in usmerjeni h kakovosti. Ukvarjamo 
se s proizvodnjo hotelskega, pisarniškega in drugega reprezen-
tančnega pohištva. V podjetju iščemo nove sodelavce za delo 
v proizvodnji, naš tim želimo obogatiti z zaposlovanjem CNC 
operaterja in mizarja, zato vas vabimo, da postanete del naše-
ga kolektiva.

Pričakujemo:
– vsaj osnovne delovne izkušnje v lesni industriji,
– poznavanje strojev,
– zanesljivost, delavnost, poštenost,
– željo po učenju,
– skrb za čistočo delovnega okolja.

Nudimo:
–  zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja  

za nedoločen čas,
– delo za poln delovni čas,
– redno plačilo,
– stimulativno plačilo,
–  prijeten kolektiv s pozitivno klimo,
–  možnost osebne in profesionalne rasti ter strokovnega  

izobraževanja,
– urejeno delovno okolje,
– možnost napredovanja v primeru pozitivnega sodelovanja.

Vlogo z življenjepisom pošljite na e-naslov info@pohistvoiskra.si  
ali po pošti Pohištvo iskra, d.o.o., Barletova cesta 3, 1215 Medvo-
de. Za vsa dodatna vprašanja smo dosegljivi na telefonski številki:  
01 36 11 211.

Urša Peternel

Javorniški Rovt – Na Prista-
vi nad Javorniškim Rovtom 
so v soboto odprli Gorskoko-
lesarski učni center Prista-
va. Center, ki je namenjen 
učenju gorskega kolesarje-
nja, so uredili v prenovlje-
nem Kurirskem domu. Ob 
domu, v katerem so tudi tri 
sobe z osmimi ležišči, je pos-
tavljen lesen poligon, na vo-
ljo je 18 gorskih koles s čela-
dami in drugo opremo. Cen-
ter bo odprt od maja do ok-
tobra, v njem bodo prirejali 
tečaje gorskega kolesarjenja 
in druge dogodke, ki sodijo 
v to okolje. Postavili so tudi 
usmerjevalne in informativ-
ne table ter izdelali promo-
cijsko zloženko.

Lastnica je Občina Jese-
nice, ki je denar za ureditev 
dobila v sklopu čezmejne-
ga projekta Alpe Adria Ka-
ravanke. Celotna vrednost 
projekta za Občino Jeseni-
ce znaša 282 tisoč evrov, od 

tega je nekaj več kot 202 ti-
soč evrov sredstev Evropske-
ga sklada za regionalni ra-
zvoj. Kot je povedal jeseni-
ški župan Blaž Račič, je cen-
ter lepa pridobitev za občino 
in za krepitev turistične po-
nudbe.

V projektu sodeluje več 
partnerjev, na slovenski stra-
ni tudi Planinska zveza Slo-
venije, ki je ob tej priložnos-
ti tudi uradno odprla turno-
kolesarsko pot Trans Kara-
vanke, ki poteka od Jezerske-
ga do Korenskega sedla ozi-
roma obratno. Celotna dol-
žina poti je 132 kilometrov, 
skupnega vzpona je okrog 
5500 višinskih metrov. Pot 
je dolga 132 kilometrov in je 
razdeljena na pet etap. Pote-
ka po gozdnih cestah na pri-
sojnih pobočjih Karavank, 
do vrha grebena se povzpne 

le na Tromeji. Na poti med 
drugim obišče Slovenski pla-
ninski muzej v Mojstrani ter 
nekaj priljubljenih planin-
skih postojank: Valvasorjev 
dom, Planinski dom na Ze-
lenici, Planinski dom na Kof-
cah, Dom Pristava v Javorni-
škem Rovtu. Primerna je za 
kondicijsko dobro pripravlje-
ne gorske kolesarje, predsta-
vili pa so jo z vodeno turo 
skupine gorskih kolesarjev. 
Kolesarsko verigo za uradno 
odprtje poti je prerezal pred-
sednik Planinske zveze Slo-
venije Jože Rovan.

S kolesi po Karavankah
Na Pristavi nad Javorniškim Rovtom so odprli Gorskokolesarski učni center Pristava, zaživela pa je tudi 
turnokolesarska pot Trans Karavanke, ki poteka od Jezerskega do Korenskega sedla.

Prenovljeni Kurirski dom je postal Gorskokolesarski učni center Pristava. / Foto: Andraž Sodja

Namen projekta Alpe Adria Karavanke je, da 
Karavanke postanejo regija petzvezdičnih doživetij, 
s poudarkom na pohodništvu, gorskem kolesarjenju 
in zimskih aktivnostih. Želijo privabiti večje število 
obiskovalcev, dolgoročno pa zagotoviti nova delovna 
mesta v turizmu.

Urša Peternel

Jesenice – V Vrtcu Jeseni-
ce so v petek uradno odpr-
li novo razdelilno kuhinjo 
v enoti Angelce Ocepek na 
Cesti Cirila Tavčarja 3a. Raz-
delilna kuhinja bo služila za 
pripravo obrokov 120 otro-
kom iz te enote. Trak so pre-
rezali ravnateljica Vrtca Je-
senice Vanja Kramar in žu-
pan Občine Jesenice Blaž 
Račič v družbi otrok iz sku-
pine Miške in njihovih vzgo-
jiteljic. 

Dosedanji prostori razde-
lilne kuhinje so bili dotraja-
ni in premajhni in tudi niso 
več dosegali potrebnih nor-
mativov in minimalnih teh-
ničnih pogojev za prostor in 
opremo vrtca. Delati so za-
čeli med poletnimi počitni-
cami. V prostorih doseda-
njih pisarn so uredili pro-
store kuhinje in namesti-
li novo opremo iz inoks jek-
la ter zgradili tudi novo to-
vorno dvigalo. Investicija je 

stala dobrih 100 tisoč evrov, 
od katerih je veliko večino fi-
nanciral Vrtec Jesenice sam, 
nekaj tisočakov pa je dodala 
tudi Občina Jesenice. 

Zaradi nujnosti uredi-
tve nove razdelilne kuhi-
nje v enoti na Cirila Tavčar-
ja 3a pa se je iz stavbe že ko-
nec lanskega šolskega leta 

preselila uprava vrtca. Ta 
sedaj deluje v stavbi na Ces-
ti Cirila Tavčarja 21, kjer so 
nekoč že bili prostori upra-
ve.

Malčki pomagali odpreti kuhinjo
V enoti Vrtca Jesenice so dobili novo razdelilno kuhinjo, v kateri bodo pripravljali obroke za  
sto dvajset malčkov. Uprava vrtca se je že junija preselila v stavbo na Cesti Cirila Tavčarja 21.

Podžupan Miha Rebolj, organizatorka prehrane v Vrtcu Jesenice Irena Perko, ravnateljica 
Vrtca Jesenice Vanja Kramar in župan Blaž Račič, spredaj otroci iz skupine Miške

»V primeru prenehanja 
obratovanja Adrie Airways 
je naša odgovornost, da za-
gotovimo povezljivost Slo-
venije z zunanjim svetom 
tudi prek letalskih povezav, 
zato smo pripravili zakonski 
predlog, ki bo, če bo to seve-
da potrebno, omogočil sub-
vencioniranje nekaterih le-
talskih linij,« pojasnjuje-
jo na ministrstvu, kjer opo-
zarjajo, da lahko država lini-
je sofinancira le v primeru, 

ko trg ne deluje. »Morebitna 
vzpostavitev gospodarske 
javne službe na področju le-
talstva, s katero bi omogočali 
povezljivost Slovenije s sve-
tom v primeru stečaja Adrie 
Airways, je zato zapleten in 
dolgotrajen postopek, ki ga 
mora odobriti Evropska ko-
misija,« še dodajajo. Če bi 
torej v primeru stečaja Adrie 
Airways povezave, ki jih Slo-
venija potrebuje, prevze-
li drugi letalski prevozniki, 
vzpostavitev gospodarske 
javne službe ne bo potrebna.

Težave Adrie  
se stopnjujejo
31. stran

Suzana P. Kovačič

Tržič – Tako Komunala Tržič 
kot družba Bios sta v stood-
stotni lasti Občine Tržič, ob-
činski svetniki pa so na četrt-
kovi seji odločili, da se Bios, 
ki upravlja Gorenjsko plažo 
in Dvorano tržiških olimpij-
cev, vzdržuje javne površi-
ne, oddaja oglasni prostor ..., 
pripoji h Komunali. Župan 
Borut Sajovic je pojasnil, da 
bo s pripojitvijo način dela 
lažji, lažje bo zaposlovanje, 
poslovanje nekoliko cenej-
še in da bo enota Biosa znot-
raj Komunale ohranila rela-
tivno avtonomnost. Svetni-
ku Dragu Zadnikarju se to 
zdi bolj politična odločitev 

kot kaj drugega. Svetnica 
Jana Jenko se strinja s pri-
pojitvijo, pričakovala pa je 
bolje ovrednoten finančni 
učinek. Z reorganizacijo bo 
družba »pod eno streho« do-
bila nadzorni svet, ki ga tre-
nutno nimata ne Komuna-
la ne Bios. Komunala Tržič 
bo prevzela tudi vse Bioso-
ve zaposlene razen poslo-
vodne osebe, katere funkcija 
se ukinja. Zaradi vseh spre-
memb je v pripravi nov Od-
lok o ustanovitvi in organizi-
ranju podjetja Komunala Tr-
žič, ki je bil na nedavni seji 
občinskega sveta sprejet v 
prvem branju. Pripojitev Bi-
osa občinsko vodstvo načr-
tuje z januarjem 2020. 

Družbo Bios bodo pripojili 
h Komunali Tržič
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TEDEN 
BREZPLAČNEGA
ENERGETSKEGA
SVETOVANJA

Posvetujte se z neodvisnimi 
energetskimi strokovnjaki mreže 
ENSVET in Eko sklada, ki vam bodo 
pomagali pri načrtovanju ter 
uresničevanju toplega in varčnega 
doma.080 16 69

WWW.EKOSKLAD.SI

V E Č I N F O R M A C I J

28. — 29.
SEPTEMBER
OD 9. DO 19. URE
JESENICE 
MERCATOR TEHNIKA
LESCE 
MERKUR

25. — 27.
SEPTEMBER
OD 9. DO 19. URE
KRANJ 
MERKUR

25. — 27.
SEPTEMBER
OD 9. DO 19. URE
KRANJ 
OBI

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Že septembra le-
tos bo kot naslednica dose-
danjega glasila Viharnik za-
čela izhajati revija Preddvor. 
Viharnik so doslej preje-
mala le preddvorska gospo-
dinjstva, odslej bo glasilo 
Preddvor izhajalo v poveča-
ni nakladi in ga bodo po vsej 
Gorenjski prejemali tudi vsi 
naročniki Gorenjska gla-
sa. Širši doseg je narekoval 
tudi novo ime, ki mu omo-
goča lokalno in regijsko pre-
poznavnost. Tudi to so iz-
vedeli občinski svetniki na 
septembrski seji, ko je bil na 
dnevnem redu sicer predlog 
odloka o prenehanju veljav-
nosti odloka o javnem glasi-
lu Občine Preddvor.

Ta odlok je bil sprejet leta 
2002, na podlagi akta je bilo 
glasilo Viharnik vpisano v 
razvid medijev pri ministr-
stvu za kulturo. Viharnik je 

izdajala Občina Preddvor 
vse do leta 2007, ko je začel 
izhajati kot priloga Gorenj-
skega glasa, kar pa ni bilo 
več skladno z odlokom. Žu-
pan Rok Roblek je zato pred-
lagal, da se stari odlok odpra-
vi, glede morebitnega nove-
ga pa ocenil, da ga ni smisel-
no sprejemati, saj v državi 
pravkar nastaja nov medij-
ski zakon in mu bodo nov 
akt prilagodili, ko bo zakon 
sprejet. Odpravo odloka so 
svetniki potrdili, razprava 
pa se je razvnela predvsem 
zaradi novega imena. Prej-
šnji župan in sedanji občin-
ski svetnik Miran Zadnikar 
je spomnil na obdobje, ko 
je bil štiri leta v Preddvoru 
župan Franc Ekar in je tak-
rat zamenjal v Zadnikarje-
vem mandatu sprejete ob-
činske simbole, takratno ob-
činsko glasilo Preddvorska 
cajna pa preimenoval v Vi-
harnik. Ko se je Zadnikar 

po prenehanju Ekarjeve-
ga mandata vrnil na župan-
sko funkcijo, bi lahko stvari 
spet spremenil, a jih ni, ker 
se ljudje navadijo na imena 
in simbole, poleg tega spre-
membe tudi nekaj stanejo, 
je pojasnil. Zdajšnji župan 
Rok Roblek je ob tem dejal, 
da do sprememb ne prihaja 
zgolj zato, ker se je zamenja-
la občinska oblast, pač pa za-
radi novega dosega glasila in 
večje prepoznavnosti, saj bo 
Preddvor tudi na ta način vi-
dneje postavljen na regijski 
zemljevid. Zatrdil je, da se 
v proračunu zaradi tega nič 
ne spreminja. Glavnini sve-
tnikov je sicer ugajalo, da se 
z imenom glasila opredeli 
pripadnost, ocenili pa so, da 
je ime Preddvor precej ne-
določno in bi nemara bolj 
ustrezalo Preddvorčan/ka. 
Njihovo razmišljanje bo žu-
pan Roblek prenesel članom 
uredniškega odbora. 

Glasilo z novim imenom
Občinski svet je sprejel odlok o prenehanju veljavnosti odloka o javnem 
glasilu občine Preddvor. Nekdanji Viharnik ima zdaj tudi novo ime, Preddvor.

Mateja Rant

Gorje – Nemci in njihovi do-
mači pomagači so 20. sep-
tembra pred 75 leti zažgali 
vas Srednja Radovna. Zgore-
lo je dvanajst hiš, v ognjenih 
zubljih je umrlo 24 domači-
nov. Najmlajši je bil star ko-
maj sedem mesecev, najsta-
rejši pa 81 let, so spomni-
li na sobotni slovesnosti ob 
ostankih požgane Smole-
jeve domačije, kjer so leta 
1961 odkrili tudi spomenik 
Roka, posvečen vsem žrt-
vam požiga. 

»Naša civilizacijska 
dolžnost je, da dostojno oh-
ranjamo spomin na žrtve. 
S tem, ko jih ohranjamo v 
svojih mislih, besedah in 
dejanjih, jim sporočamo, 
da niso umrli zaman, da je 
imelo njihovo življenje svoj 
smisel in namen. Da je torej 
tudi ta njihova največja žrtev 
pomenila korak na poti k 
svobodi, svobodi Slovenije, 
Evrope in celotnega sveta,« 
je zbrane nagovoril minister 
za notranje zadeve Boštjan 
Poklukar, ki je poudaril, da 
je bil požig vasi hud zločin, 
ki ga v današnjem civilizira-
nem demokratičnem sve-
tu težko razumemo. »Ven-
dar smo ga dolžni po vseh 
teh dolgih letih vedno zno-
va obsoditi in se spomi-
njati vseh žrtev.« Danes že 

skoraj tri desetletja živimo v 
samostojni državi in v tem 
času smo se po Poklukar-
jevih besedah razvili v sta-
bilno, varno in spoštovano 
evropsko državo, ki je ena-
kovredna članica evroatlant-
skih in svetovnih povezav 
ter organizacij in podpisni-
ca vrste mednarodnih po-
godb in konvencij. »Živimo 
v varni državi. Temu pritr-
jujejo tudi mednarodni var-
nostni strokovnjaki, ki Slo-
venijo uvrščajo med najvar-
nejše države sveta,« je pou-
daril Poklukar in dodal, da 

se pomena varnosti zaveda 
tudi vlada, ki je področje na-
cionalne varnosti opredelila 
za eno ključnih prednostnih 
nalog. »Moja naloga kot mi-
nistra za notranje zadeve pa 
je še naprej skupaj s sodelav-
ci zagotavljati varno okolje, 
ki naši družbi omogoča ra-
zvoj, blaginjo in uresničeva-
nje skupnih vizij, sleherne-
mu prebivalcu Slovenije pa 
omogoča dostojno in kako-
vostno življenje. Temu sem 
tudi osebno zavezan.«

Gorjanski župan Peter 
Torkar je poudaril, da je 

zločin, ki se je zgodil v Ra-
dovni, pustil globoke rane; 
tisti, ki so ostali za žrtvami, 
zoglenelimi v ognju, so mo-
rali živeti življenje brez svo-
jih najdražjih. »Preživeli pa 
so tudi morilci, ki so tu zak-
rivili ta strašni zločin. Po-
mislimo lahko tudi nanje – 
kako je živeti življenje, uje-
to v tako groznih spomi-
nih.« A kot je poudaril, se 
niso zbrali, da bi obtoževali. 
»Danes je dan odpuščanja, 
ki je dejanje ljubezni, miru 
in vseh blagoslovov druge-
mu.«

Nujno se je spominjati žrtev
Pri ostankih Smolejeve domačije v dolini reke Radovne so se minulo soboto zbrali na slovesnosti v 
spomin na 75. obletnico požiga vasi Radovna, v katerem je umrlo štiriindvajset domačinov.

Ob 75. obletnici požiga vasi je zbrane nagovoril tudi notranji minister Boštjan Poklukar. 
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Urša Peternel

Jesenice – Leta 1954 so se v 
jeseniški bolnišnici začeli 
ukvarjati s fizioterapevtsko 
dejavnostjo in 15. julija tiste-
ga leta je začela delati njiho-

va prva fizioterapevtka, da-
nes 89-letna Frančiška Go-
lob. Gospa, ki živi v domu 
starostnikov, je imela čast, da 
je prerezala trak prenovlje-
nih prostorov oddelka, v ka-
terem je začela svojo poklic-

no pot. Od sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja prostori 
ambulante niso bili celovito 
obnovljeni, tudi sama stavba 
je stara in dotrajana. Zato so 
se po besedah predstojnika 
Službe za fizikalno in rehabi-
litacijsko medicino Andreja 

Prlje investicije res razvese-
lili. V sklopu 50 tisoč evrov 
vrednih del so prenovili tla 
(ki so bila po besedah pred-
stojnika »pravi podn, skoraj-
da trampolin«), električno 
napeljavo, poskrbeli za požar-

no varnost. Denar so zagoto-
vili v bolnišnici ob pomoči do-
natorjev.

Po besedah v. d. direktori-
ce bolnišnice Anje Jovanovič 
Kunstelj se je v zadnjih letih 
razvijala tudi stroka, širili so 

program in tako pred dvema 
letoma pridobili zdravnico fi-
ziatrinjo, ki se ji bo kmalu pri-
družila še ena. Fiziatra pred-
tem na Gorenjskem nismo 
imeli. V službi dela dvanajst 
fizioterapevtk, en fiziotera-
pevt in tri delovne terapevtke.

Trak  prerezala prva 
fizioterapevtka
Na odprtje prenovljenih ambulantnih 
prostorov fizioterapije so v Splošni bolnišnici 
Jesenice povabili prvo fizioterapevtko, danes 
devetinosemdesetletno Frančiško Golob.

Tržič – Odgovorna urednica 
občinskega glasila Tržičan 
Irma Lipovec je odstopila, za 
novo odgovorno urednico je 
občinski svet na nedavni seji 
potrdil Majo Tekavec, ki je 
bila že doslej članica uredni-
škega odbora.

Nova urednica je Maja 
Tekavec Trak sta prerezala Frančiška Golob in Andrej Prlja. 
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Svet javnega zavoda Splošne bolnišnice Jesenice naj 
bi na jutrišnji seji izbral novega direktorja bolnišnice. 
Prijavili so se štirje kandidati, jutri se bodo predstavili 
trije. Dosedanja v. d. direktorice Anja Jovanovič 
Kunstelj je povedala, da se na razpis ni prijavila, saj 
želi še naprej opravljati delo strokovne direktorice 
bolnišnice. Soglasje k izbranemu kandidatu mora dati 
še vlada, saj bolnišnica ni več v sanaciji. 
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Podjetje Fruhmann iz Vernberka / Wernberga (bližina Beljaka) zaposli

sodelavca za strežbo m/ž
(Speisenträger Service-Mitarbeiter)

Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača pribl. 1300 evrov neto. Delo za 
nedoločen čas. Delo za polni oz. polovični delovni čas. Delovne izkušnje niso potrebne. 

Po potrebi vam nudimo tudi možnost bivanja.  

kuharja m/ž (Koch/Köchin)
Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača na osnovi 48-urnega delovnega tedna 

1700 evrov neto. Delo za nedoločen čas. Po potrebi vam nudimo tudi možnost bivanja. 

kuharja pripravnika m/ž (Jungkoch)
Začetek dela takoj. Mesečna plača na osnovi 45-urnega delovnega tedna 1500 evrov 

neto. Možno tudi delo za 4 dni na teden. Delo za nedoločen čas. Možnost bivanja.

Prosimo, javite se nam na: 
Gasthaus & Landfleischerei  Fruhmann  

A-9241 Wernberg / Vernberk  I  Triester Strasse 1
+43 664 204 52 27 I office@fruhmann.at I www.fruhmann.at

Delo obsega projekte visoke in industrijske gradnje. Od vas 
pričakujemo izobrazbo diplomiranega inženirja gradbene 
stroke (konstrukcijska smer). Zaželene so tudi ustrezne 
delovne izkušnje, niso pa pogoj. Mesečna plača najmanj 
2.300 EUR bruto, v primeru boljše kvalifikacije tudi več. Po-
trebno je znanje nemščine (najmanj stopnja C1). 

Prosimo, javite se nam na:
PABINGER & PARTNER ZT-GmbH, A-9201 Krumpendorf
0043 4229 3771, office@pabinger.co.at
www.pabinger.co.at

Na avstrijskem Koroškem zaposlimo

STATIKA m/ž
(Statiker/in)
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sodelavca za strežbo m/ž
(Speisenträger Service-Mitarbeiter)

Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača pribl. 1300 evrov neto. Delo za 
nedoločen čas. Delo za polni oz. polovični delovni čas. Delovne izkušnje niso potrebne. 

Po potrebi vam nudimo tudi možnost bivanja.  

kuharja m/ž (Koch/Köchin)
Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača na osnovi 48-urnega delovnega tedna 

1700 evrov neto. Delo za nedoločen čas. Po potrebi vam nudimo tudi možnost bivanja. 

kuharja pripravnika m/ž (Jungkoch)
Začetek dela takoj. Mesečna plača na osnovi 45-urnega delovnega tedna 1500 evrov 

neto. Možno tudi delo za 4 dni na teden. Delo za nedoločen čas. Možnost bivanja.

Prosimo, javite se nam na: 
Gasthaus & Landfleischerei  Fruhmann  

A-9241 Wernberg / Vernberk  I  Triester Strasse 1
+43 664 204 52 27 I office@fruhmann.at I www.fruhmann.at

Delo obsega projekte visoke in industrijske gradnje. Od vas 
pričakujemo izobrazbo diplomiranega inženirja gradbene 
stroke (konstrukcijska smer). Zaželene so tudi ustrezne 
delovne izkušnje, niso pa pogoj. Mesečna plača najmanj 
2.300 EUR bruto, v primeru boljše kvalifikacije tudi več. Po-
trebno je znanje nemščine (najmanj stopnja C1). 

Prosimo, javite se nam na:
PABINGER & PARTNER ZT-GmbH, A-9201 Krumpendorf
0043 4229 3771, office@pabinger.co.at
www.pabinger.co.at

Na avstrijskem Koroškem zaposlimo

STATIKA m/ž
(Statiker/in)

Vilma Stanovnik

Kranj – Poleti je nekdanji 
kino Storžič dobil novo po
dobo. Člani Športnega klu
ba Dr. Lovka so ga namreč 
preuredili, saj so sklenili, da 
bodo skrbeli za športne užit
ke otrok in starejših. 

»Postavili smo dvorano za 
otroške in druge športne ak
tivnosti, večnamensko dvo
rano z ogledali in balkon za 
ogrevanje in lažje treninge. 
Gre za unikaten prostor sre
di Kranja, kjer bomo skrbe
li za zdravje občanov. Poleg 
tega pa bo velik poudarek na 

pozitivni energiji, druženju 
in športnih užitkih,« je ob od
prtju prostorov povedal pred
sednik Športnega kluba Dr. 
Lovka in vodja Lige K40 Rok 
Klemenčič ter pojasnil, da 
so prostore prenavljali sku
paj s podporniki in sponzor
ji. »Ti so nam pomagali v obli
ki materiala. Česar nismo do
bili od sponzorjev, smo kupi
li po partnerskih cenah, za kar 
se tudi javno zahvaljujemo 
vsem podpornikom. Prenova 
je bila za športni klub velik za
logaj, vendar vemo, da bo na 
dolgi rok to zelo uspešen pro
jekt,« je še dodal Klemenčič.

Kino je namenjen športu

V prostorih nekdanjega kina Storžič v Kranju je spet 
živahno. / Foto: Jaka Cekič

Ana Šubic

Železniki – Na septembrski 
seji občinskega odbora za 
družbene dejavnosti je bilo 
govora tudi o predvidenem 
domu starejših v Železni
kih. Kot je razvidno iz za
pisnika, priloženega gradi
vu za 7. redno sejo občinske
ga sveta, ki bo ta četrtek, je 
to temo v ospredje postavi
la odbornica Zora Bonča, si
cer tudi občinska svetnica. 
Direktorica občinske upra
ve Jolanda Pintar je pojasni
la, da sedaj čakajo na odgo
vor ministrstva za delo, dru
žino in socialne zadeve o 
možnosti spremembe loka
cije Doma Železniki.

Spomnimo: Dom starej
ših je predviden v okviru 
grozda manjših domov, ki 
jih v petih občinah namera
va graditi družba Orpea s se
dežem v Parizu, upravljanje 
grozda pa bi prevzela njihova 

hčerinska družba SeneCura 
iz Avstrije. Konec lanskega 
avgusta je investitor prido
bil tudi koncesijo. V Železni
kih so za dom predvideli lo
kacijo Na Kresu, ki pa ji bliž
nji stanovalci niso naklonje
ni, saj da se že sedaj soočajo s 
pomanjkanjem parkirišč in 
drugimi infrastrukturnimi 
problemi.

Že na junijski seji občin
skega sveta je svetnik Miran 
Šturm povedal, da so pov
sem blizu predvidene loka
cije na drugi strani vodoto
ka lastniki sedaj pripravlje
ni prodati še enkrat večje ze
mljišče površine 4300 kva
dratnih metrov. Občina je 
že po odprtju razpisa za kon
cesijo razmišljala o tej loka
ciji, a tedaj lastniki niso bili 
zainteresirani za prodajo, so 
pa za dom ponudili obstoje
či objekt ob regionalni ces
ti, na kar pa investitor ni pri
stal, in tako je občina našla 
lokacijo za bazenom.

Po junijski seji občinske
ga sveta so tudi v občinski 
upravi dobili ustno informa
cijo, da so lastniki sedaj zain
teresirani za prodajo celotne 
parcele. Investitor je ne zav
rača, bi pa ministrstvo mora
lo spremeniti odločbo o kon
cesiji, je Pintarjeva pojasnila 
članom odbora za družbene 

dejavnosti. Opravili so raz
govore na ministrstvu in jim 
predstavili nova dejstva, a na 
pisni odgovor njihove prav
ne službe še čakajo. Razloži
li so jim, da morajo za spre
membo obstajati novi objek
tivni razlogi. So pa ministr
stvu po besedah Pintarjeve 
predstavili novo dejstvo, in 
sicer da so stanovalci vseh 
štirih stolpnic v naselju Na 
Kresu na podlagi zakonoda
je iz leta 2017 vložili zahtevo 
za več funkcionalnega zem
ljišča okrog stolpnic. »Na 
parcelah je bila že opravlje
na zaznamba postopka pri
padajočega zemljišča. Med 
parcelami je tudi tista ob po
toku Dašnica, na kateri je že 
vpisana stavbna pravica za 
gradnjo doma starejših,« je 
razložila. Če bo ministrstvo 
spremenilo odločbo o kon
cesiji in dovolilo gradnjo na 
drugem zemljišču, naj bi 
tega kupil investitor.

Dom morda na drugi lokaciji
Občina Železniki čaka odgovor ministrstva o možnosti postavitve doma starejših na drugi lokaciji.

Aleš Senožetnik

Cerklje – S slovesnostjo v 
Kulturnem hramu Ignaci
ja Borštnika so se v Cerkljah 
spomnili četrt stoletja dol
ge poti od ustanovitve obči
ne leta 1994. Župan Franc 
Čebulj je v svojem nagovoru 
posebej omenil nekaj večjih 
projektov, ki so občino pripe
ljali od ene najmanj do ene 
najbolj razvitih v Sloveniji. 

Kot je poudaril, so vsesko
zi vlagali v komunalno infra
strukturo, obnavljali in gradi
li ceste, zgradili okoli 64 kilo
metrov kanalizacije, odkupi
li osemodstotni delež čistil
ne naprave v Domžalah in so
financirali njeno nadgradnjo, 
posodobili stavbe osnovne 
šole in vrtca, odkupili Petrov
čevo hišo, v kateri je danes 
knjižnica, razstavni prosto
ri in prostori zavoda za turi
zem. Kot enega najpomemb
nejših projektov pa je pouda
ril izgradnjo doma starostni
kov v Šmartnem. »Prav v teh 
dneh poslušamo komentar
je po medijih, da 15 let drža
va ni zgradila nobenega doma 
za starostnike, kar pomeni, da 
je pozabila na to, kar smo mi 
predvideli že pred 15 leti. Ta 
projekt je eden tistih, na ka
terega smo lahko vsi ponosni 
kljub kritikam, ki smo jih pos
lušali,« je povedal Čebulj, ki je 
opomnil tudi na pomembne 
projekte, ki občino še ča
kajo. Med njimi je denimo 

dokončanje zdravstvenega do
ma v Cerkljah ter kanaliza
cijske infrastrukture v nižin
skem delu občine, verjetno 
eden najpomembnejših pro
jektov v občini pa bo izgradnja 
krvavškega vodovoda.

Glavno mesto na slovesno
sti, ki so jo popestrili cerkljan
ski godbeniki, folkloristi, čla
ni KUD Pod lipo Adergas in 
Komornega moškega pev
skega zbora Davorina Jen
ka, pa je zavzemala podelitev 
nagrad letošnjim občinskim 
nagrajencem. 

Velika plaketa je šla v 
roke Primožu Sircu, dol
goletnemu članu KUD Pod 

lipo Adergas, za spodbu
do za nadaljnje delo na kul
turnem, umetniškem, špor
tnem in gasilskem podro
čju. Malo plaketo je prejel 
Alojz Vidmar za požrtvoval
no delo v Kulturnem dru
štvu Davorina Jenka in isto
imenskem komornem mo
škem pevskem zboru. Nag
rado občine pa je prejel Av
gust Starovašnik za dopri
nos k zbirki zgodovinskih 
vrednot Cerkelj v Petrovčevi 
hiši. Starovašnik je namreč 
izdelal makete pomembnih 
zgradb v občini, ki so danes 
del stalne zbirke v Petrovče
vi hiši.

Podelili so tudi pet priznanj 
in spominskih plaket. Prizna
nja so prejeli Boris Kovače
vič, Ante Atlija, Miha Zupin, 
Ivan Kmetič in vzgojiteljice iz 
cerkljanske in zaloške enote 
Vrtca Murenčki Cerklje. Spo
minske plakete pa so preje
li Jožef Močnik, Franc Kern, 
Ciril Grilc, Damjan Korošec, 
Janez Prijatelj, Janez Vreček 
in Minka Škoda.

Zveza policijskih veteran
skih društev Sever pa je po
delila priznanji tudi županu 
Francu Čebulju in nekdanji 
ravnateljici Osnovne šole Da
vorina Jenka Damijani Božič 
Močnik. 

Ponosni na prehojeno pot
S slovesnostjo in podelitvijo priznanj občinskim nagrajencem so minuli petek v Cerkljah praznovali 
občinski praznik.

Letošnji občinski nagrajenci

Ministrstvu so predstavili 
novo dejstvo, in sicer da 
so stanovalci vseh štirih 
stolpnic Na Kresu na 
podlagi zakonodaje iz 
leta 2017 vložili zahtevo 
za več funkcionalnega 
zemljišča okrog stolpnic, 
je pojasnila direktorica 
občinske uprave Jolanda 
Pintar. Dom starejših bi 
tako umestili na drugo 
stran vodotoka. 

Kamnik – Občina Kamnik je v sredo gostila prvo sejo Komi-
sije za proračun in javne finance Skupnosti občin Slovenije, 
na kateri sta zbrane pozdravila kamniški župan Matej Slapar 
in generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina 
Vidmar. Ob tej priložnosti so se odvijale volitve za predse-
dnico komisije, na mesto katere je bila izvoljena pomočnica 
vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Občine Ka-
mnik Marija Kos. Člani Komisije za proračun in javne finance 
Skupnosti občin Kamnik, ki so predlagani s strani občin, so 
v okviru seje obravnavali predlog pokrajinske zakonodaje in 
financiranje občin ter se dogovorili o predlogih za spremembo 
izračuna koeficienta razvitosti občin.

Za predsednico komisije izvoljena Marija Kos
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Danes v poslu velikokrat odloča hitrost. Uspešni 
so tisti, ki so se sposobni hitro odzvati na spre-
membe in pravočasno izkoristiti priložnosti, ter 
tisti, ki imajo ob sebi partnerje, ki jih pri tem 
podpirajo. »V NLB razumemo potrebe podjetij 
po fleksibilnejšem uravnavanju likvidnosti po-
slovanja ter po tem, da se lahko čim hitreje od-
zovejo na potrebe trga in na poslovne priložnos-
ti, zato smo jim želeli omogočiti hitrejši in lažji 
dostop do finančnih virov,« razloge za ponudbo 
hitrega financiranja podjetij pojasnjujeta Nata-
ša Mištrafović  in Nataša Colnar  iz Upravljanja  
ponudbe pravnih oseb v NLB. 
Podjetja se lahko odločajo med tremi  
oblikami hitrega financiranja:
  Hitrim kreditom z ročnostjo do 36 mesecev 

(v mobilni banki Klikpro  
ali v NLB Poslovalnicah);

  Hitrim limitom na poslovnem  
računu z ročnostjo do 12 mesecev  
(v mobilni banki Klikpro ali v  
NLB Poslovalnicah) in

  Hitrim limitom na NLB Poslovni kartici  
Mastercard (v NLB Poslovalnicah).

Do sredstev v nekaj minutah, brez  
dokumentacije in brez obiska poslovalnice
Hitro financiranje ima za podjetja številne 
prednosti. Za sklenitev vam ni treba prinaša-

ti dodatne dokumentacije (bilance  ipd.) in 
urejati zavarovanja  (npr.  me nice, poroštva), 
plačate le dodatno nadomestilo – strošek za 
oceno tveganja. Sklepanje poteka  hitro, v le 

nekaj minutah, odobrena sredstva pa so ta-
koj na vašem poslovnem računu. V mobilni 
banki Klikpro lahko Hitri kredit in Hitri limit na 
poslovnem računu uredite brez obiska poslo-
valnice ter tako dodatno prihranite še čas in 
pot. Dodatna sredstva v tem primeru pridobite 
le v štirih korakih in povsem varno.

Hitro, vendar odgovorno
Čeprav so denarna sredstva po novi ponudbi 
dostopna hitreje in lažje, mora biti odločitev 
za kredit še vedno premišljena. Preden se za-
dolžite, pretehtajte vse pogoje financiranja, 
razmislite o tem, kako bo dolg vplival na vaše 
poslovanje, kot bi razmislili tudi pred sklenitvijo 
»navadnega« kredita. Pri tem se lahko zanesete 
na pomoč bančnih strokovnjakov v NLB, ki ra-
zumejo potrebe podjetij in poskušajo poiskati 
ustrezne rešitve v določenem trenutku. Vse, kar 
prepriča banko – dobra vizija, dober izdelek ali 
storitev, za katerimi podjetniki in podjetja sto-
jijo, dodelan poslovni model in trden finančni 
načrt –, je tudi temelj vaše dolgoročne rasti ter 
zaupanja med vašim podjetjem in banko.

Do denarja za podjetje takoj
V poslu včasih potrebujete denar takoj. Takrat je dobro, da vam banka omogoči takojšen dostop do financiranja, 
brez zbiranja dokumentacije in celo brez obiska poslovalnice. Zato smo v NLB poslovnim strankam ponudili 
storitve hitrega financiranja – Hitri kredit in Hitri limit. Do dodatnih sredstev podjetniki tako pridete hitro, varno 
in preprosto, le z nekaj kliki v mobilni banki Klikpro. Če še ne uporabljate mobilne banke, lahko denar v nekaj 
minutah pridobite tudi v poslovalnicah, brez dolgotrajnih sestankov z bančnimi strokovnjaki.
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Mateja Rant

Kopačnica – Rejec Janez Pri-
možič iz Kopačnice, ki mu 
je volk že v začetku avgusta 
poklal deset ovac, je zdaj os-
tal še brez 16 živali, večino-
ma plemenske drobnice in 
nekaj koz. Zaradi ponavlja-
jočih se napadov volkov v 
Selški in Poljanski dolini ter 
na Cerkljanskem so zato na 
občini pripravili novo vlo-
go za odstrel dodatnih pe-
tih volkov, ki so jo podpisali 
tudi v občinah Železniki in 
Cerkno ter Pobudi za odstra-
nitev nevarnih zveri, je raz-
ložila direktorica občinske 
uprave Elizabeta Rakovec.

V vlogi so potrebo po od-
strelu utemeljili s poveča-
njem populacije volka v zad-
njih mesecih. »Ne soočamo 
se več zgolj z napadi posamič-
nih volkov, ampak z vedno 
bolj agresivnimi napadi vse 
številnejših tropov volkov, na 
osnovi česar se strmo poveču-
je tako škoda na kmetijskih 
gospodarstvih kot tveganje 

za varnost in zdravje prebi-
valstva,« je razložila Elizabeta 
Rakovec in dodala, da se s tem 
ogrožajo javne socialne koris-
ti državljanov, kar je v ostrem 
neskladju z javnim intere-
som in ustavno zagotovlje-
nimi pravicami državljanov. 

»Prepričani smo, da nihče od 
odločevalcev ni pripravljen 
prevzeti tveganja za varnost 
naših najmlajših, še manj pa 
takšnim tveganjem izposta-
viti lastne otroke.« Ponovno 
je poudarila, da lokalne skup-
nosti nikoli niso vprašali za 

mnenje, kaj šele za dovolje-
nje o naselitvi in širitvi po-
pulacije katerekoli vrste div-
je zveri.

Zaskrbljeni pa so tudi za-
radi neodzivnosti ministr-
stva za izobraževanje, ki po 
besedah župana Milana Ča-
deža nima posluha za sofi-
nanciranje šolskih prevo-
zov na gozdnatih območjih. 
»Še vedno nimamo niti na-
vodil za pripravo vloge, kaj 
šele, da bi nam bila dodelje-
na kakršnakoli sredstva, de-
ležni smo zgolj očitkov, da 
nismo pripravljeni sobivati 
z divjimi zvermi.« Zato pri-
čakujejo, da bodo odločeval-
ci pozive lokalne skupnosti 
tokrat vzeli resneje in ukre-
pali odgovorno in predvsem 
hitreje ter v najkrajšem času 
izdali novo dovoljenje za od-
strel volkov. »Zaradi strmih 
terenov, na katerih tudi vi-
soke zaščitne ograje ne mo-
rejo biti učinkovite, drugih 
učinkovitih ukrepov ni mo-
goče izvesti,« so še opozorili 
na občini.

Pričakujejo ukrepanje države
Po novem napadu volka minuli petek so se ostro odzvali tudi na Občini Gorenja vas - Poljane  
in pripravili novo vlogo za odstrel dodatnih petih volkov.

Nov napad volka se je zgodil minuli petek v Kopačnici. 
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Vsako leto 26. sep-
tembra poteka prireditev 
Dan slovenskih lekarn, ki je 
namenjena ozaveščanju in 

promociji lekarniške stroke. 
Tema letošnjega 15. Dneva 
slovenskih lekarn je Zdra-
vila in jetra. Na ta dan bodo 
na željo bolnika po vseh 
enotah Gorenjskih lekarn 

brezplačno pripravili oseb-
no kartico zdravil in pregled 
uporabe zdravil. Brezplačni 
bosta tudi meritvi krvnega 
tlaka ter telesne mase in vi-
šine (slednje ne bodo izvajali 

v centralni kranjski lekarni, 
ki zaradi obnove trenutno 
deluje v nadomestnih bival-
nih prostorih). V vseh eno-
tah Gorenjskih lekarn bo na 
voljo brezplačna informativ-
na knjižica o pravilni in var-
ni uporabi zdravil z naslo-
vom Zdravila in jetra. 

Dan lekarn na temo Zdravila in jetra

Zgornje Bitnje – Edo Kunčič je med nočnim sprehajanjem psa 
v potoku Žabnica opazil vidro. »Pokukala je iz vode, se posta-
vila na zadnji dve nogi in švignila nazaj v vodo,« je pojasnil. Za 
vidro je sicer značilno, da živi v čistih vodotokih in jezerih, ki 
imajo razčlenjeno obalo in dovolj kritja ter poraščenih bregov. 
Žabnica je bila, vse dokler je niso pred desetimi leti očistili, 
struge pa poglobili, močno onesnažena. Kot pravi Kunčič, 
vidre, ki za njihov kraj ni značilna, niso videli že desetletja, njen 
prihod pa dokazuje, da je Žabnica ponovno čista. »Opažena 
vidra je najverjetneje divja, škode ne povzroča in domačini 
je ne nameravamo preganjati. Sem pa prepričan, da bi bila 
zvestejša od psa, če bi jo udomačili,« je v upanju, da bo vidro 
še kdaj srečal, sklenil Edo Kunčič. 

V potoku Žabnica opazil vidro 

Železniki – V Zdravstvenem domu (ZD) Železniki urejajo pro-
store za fizioterapijo otrok. K temu jih je spodbudila pobuda 
mlade mamice, ki jih je spomladi opozorila, da iz Selške doline 
kar precej staršev vozi majhne otroke enkrat ali pa celo večkrat 
tedensko na terapijo v Škofjo Loko. Občina Železniki je oce-
nila, da bi tej dejavnosti lahko namenili prostore v mansardi 
zdravstvenega doma na Racovniku, zato se je s predlogom 
obrnila na direktorja ZD Škofja Loka Aleksandra Stepanovića 
in vodjo razvojne ambulante Petro Mohar Bregar. Po prou-
čitvi dejanskih razmer in ogledu prostorov so se odločili, da 
bi v Železnikih lahko izvajali fizioterapijo za otroke, in sicer 
enkrat tedensko. Občina je tako že prebelila predvidene pro-
store, treba pa jih je še opremiti, za kar bo poskrbelo Osnovno 
zdravstvo Gorenjske.

Dobili bodo fizioterapijo za otroke

Cerklje – V župnijski cerkvi v Cerkljah so v nedeljo slovesno 
praznovali 100. obletnico rojstva rojaka škofa Jožefa Kvasa, ki 
se je 9. septembra 1919 rodil v Zalogu pri Cerkljah. Sveto mašo 
je daroval dekan in škofov nečak Maks Ipavec, ob somaševa-
nju prelata Stanislava Zidarja, cerkljanskega kaplana Gašperja 
Mauka in župnika Jerneja Marenka, ki se je vsem zbranim 
tudi zahvalil za vso pomoč pri obnovi župnijske dvorane, ki 
so jo v soboto zvečer slovesno poimenovali po pokojnem 
škofu Jožefu Kvasu. O častnem občanu Cerkelj je spregovoril 
cerkljanski župan Franc Čebulj, o izdelavi škofovega portreta 
za župnijsko dvorano pa akademski slikar Tomaž Perko. Že v 
soboto zvečer je bila v župnijski dvorani predstavitev knjige 
o škofu Kvasu Moč ljubezni, knjigo sta predstavila nečaka 
Jožef Pavlič in Maks Ipavec. Člani Društva likovnikov Cerklje 
so za predstavitev knjige opremili dvorano Jožefa Kvasa s 26 
slikami z nabožno vsebino.

Po škofu Kvasu poimenovali župnijsko dvorano

KRATKE NOVICE
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Žiri – Ivan Gluhodedov je bil 
slikar samouk. Skupaj z Ja-
nezom Sedejem ter Jože-
tom in Konradom Peterne-
ljem sodi med žirovske na-
ivce oziroma ljubiteljske 
slikarje ali samorastnike. 
Nekateri namreč izraz na-
ivci odklanjajo, ker naj bi 

imel nevšečen prizvok, je 
ob odprtju razstave razloži-
la umetnostna zgodovinar-
ka Andrejka Nose. »A bolj 
kot to, kako ga poimenuje-
mo, se je pomembno spo-
minjati njegovih del,« je po-
udarila in dodala, da so v Ži-
reh za to zagotovo poskrbeli 
s spominsko ploščo, ki so jo 
odkrili v petek.

Tudi tokrat so spomin-
sko ploščo odkrili na po-
budo Viktorja Žaklja, ki se 
Gluhodedova spominja kot 
»zanimivega, hudomušne-
ga moža, ki je bil nežen tudi 
takrat, ko je bil ciničen«. 
Sam prav tako odklanja po-
imenovanje naivno slikar-
stvo, za Gluhodedova raje 
uporablja izraz ljubiteljski 

slikar. »Ta umetnost je 
bila odgovor na abstraktno 
umetnost, ki je takrat 'ušla 
z verige' in izgubila stik s 
predmetnim svetom, živo 
naravo in človekom,« je po-
jasnil in dodal, da je bila obe-
nem družbeni fenomen, saj 
so bile Žiri pred omenjeno 
skupino slikarjev poznane 
zgolj po Alpini, animirala 
pa je tudi politiko. »Spoz-
nali so, da delavski človek 
ni samo uporabnik, am-
pak je lahko tudi ustvarjalec 
umetnosti.« Izraz ljubitelj-
ski slikar je ljubši tudi sinu 
Ivana Gluhodedova Štefa-
nu, ki je bil, kot pravi, nje-
gov kritik, saj ga je pogosto 
spraševal za mnenje o svo-
jih delih. Manj je izrazu lju-
biteljski slikar naklonje-
na Andrejka Nose. »V Slo-
varju slovenskega knjižne-
ga jezika ta beseda označu-
je nekoga, ki ima posebno 
zanimanje ali nagnjenje, a 
jo enači tudi z diletantom 
oziroma nekom, ki se iz ve-
selja oziroma nepoklicno s 
čim ukvarja. Na žalost pa 

je beseda diletant poveza-
na tudi z nekom, ki površno 
oziroma nestrokovno opra-
vlja svoje delo,« je razkrila 
svoje pomisleke glede tega 
poimenovanja. Za ustvar-
janje akademsko neizo-
braženih, a likovno samo-
opolnomočenih avtorjev sta 
zato po njenem ustreznej-
ša izraza ustvarjalci naivne 
umetnosti ali samorastniki.

Delček Gluhodedovega 
ustvarjanja je mogoče ob-
čudovati na razstavi, ki so 
jo odprli ob tej priložnos-
ti. »Slikal je predvsem kra-
jine, tihožitja in tudi por-
trete,« je razložila Andrej-
ka Nose. Njegove krajine, je 

spomnila, so zaznamovane 
s prepoznavnimi drobci ži-
rovskih hribov. »Pri slika-
nju krajin je bil skoraj fo-
tografsko natančen, čeprav 
sem od svojcev izvedela, da 
je slikal po spominu,« je raz-
ložila. Njegova tihožitja so 
po besedah Andrejke Nose 
namenjena vizualnim užit-
kom ter so hvalnica naravi 
in njenemu obilju, v vsaki 
sliki pa odkriva tudi delček 
njegove družine. »Pa naj bo 
v prtičku, ki ga je sklekljala 
žena, ali rožah, ki jih je nab-
rala na vrtu.« Tako se v njih 
odraža tudi žrtvovanje, ki ga 
je prispevala družina, da so 
te slike nastale.

Počastili spomin na slikarja
Na njegovi hiši v Žireh so minuli petek slovesno odkrili ploščo ljubiteljskemu slikarju Ivanu 
Gluhodedovu, ob tej priložnosti pa so mu posvetili tudi razstavo v galeriji DPD Svoboda. 

Ivanu Gluhodedovu so v petek odkrili spominsko ploščo. 
Na fotografiji žena Dani Gluhodedov ter sinovi Mitja, Janez 
in Štefan. / Foto: Tanja Mlinar

V galeriji DPD Svoboda je na ogled razstava njegovih del. / Foto: Tanja Mlinar

Suzana P. Kovačič

Tržič – Teme, ki so jih tok-
rat odprli, so določili sku-
paj z gostitelji zborovanja, 
Tržiškim muzejem in Ob-
čino Tržič. Prvi sklop je bil 
posvečen muzejem in nji-
hovim zakladnicam pred-
metov, znanja in spomi-
nov, drugi sklop pa interpre-
taciji kot načinu, da muze-
ji spregovorijo širši javnosti 
in postanejo zanimivi tudi 
za turistično ponudbo. Tre-
tja tema je bila namenjena 
ekonomski vrednosti muze-
jev in kulturnemu turizmu. 
Kot je v pozdravnem nagovo-
ru omenila predstavnica mi-
nistrstva za kulturo Marija 
Brus, so izbrali kompleksno 
temo, vendar pa so muze-
ji danes zelo izkušene usta-
nove, uspelo jim je povečati 
obisk, popularizirati pedago-
ške programe. Svojo vlogo v 
družbi še nadgrajujejo, znajo 
se prilagajati okoliščinam in 
sodelovati. Nekaterim muze-
jem je že uspelo poiskati poti 
do različnih virov financira-
nja. Skupni imenovalec pa je 
dobra ideja, iz katere se raz-
vijejo dobri projekti (strokov-
ni, inkluzivni, zanimivi), kot 
je sklenila Marija Brus. 

Udeležence, več kot sto jih 
je bilo, sta pozdravila tržiški 
župan Borut Sajovic in pred-
sednik Slovenskega muzej-
skega društva Flavio Bonin. 
Župan je poudaril, da je de-
diščino našega prostora na 
prepišnem delu sveta treba 
ohraniti, in se zahvalil mu-
zealcem, ker jo negujejo, oh-
ranjajo, spoštujejo. Opozo-
ril je obenem, da gre razvoj 
v današnji družbi sicer svo-
jo pot, a moramo v tem real-
nem svetu znati določiti, kaj 

vse je treba ohraniti. Bonin 
se je nadejal, da bodo na zbo-
rovanju v predstavljenih pri-
spevkih avtorjev del tega po-
skušali rešiti. Sam na prvo 
mesto postavlja vrednote. 
Direktorica Tržiškega mu-
zeja Jana Babšek je prepri-
čana, da muzeji v 21. stoletju 
uspešno stopajo v korak s ča-
som in jim ne pritiče prizvok 
arhaičnosti. 

Verena Vidrih Perko iz 
Gorenjskega muzeja je 
poudarila pomen dolgo 

pričakovanega slovenskega 
prevoda Uvoda v muzeolo-
gijo Iva Maroevića, temelj-
nega učbenika za študente 
in nepogrešljivega priročni-
ka za muzealce. 

Gostitelji so udeležencem 
pripravili tudi strokovno ek-
skurzijo po Tržiču in okoli-
ci. Sicer pa Slovensko mu-
zejsko društvo letos praznu-
je 180-letnico in je eno naj-
starejših strokovnih društev 
v slovenskem kulturnem 
prostoru.

Turizem in vloga muzejev
Na letošnjem zborovanju muzealcev v Tržiču so poudarili potrebe sodobne družbe, v prvi vrsti 
turistične ponudbe, in vloge muzejev v njej.

Na zborovanju Slovenskega muzejskega društva tudi direktorice (od leve) Medobčinskega 
muzeja Kamnik Zora Torkar, Tržiškega muzeja Jana Babšek, Muzejev radovljiške občine 
Petra Bole in Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič 
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Škofja Loka – V Galeriji Sokolskega doma v Škofji Loki so 
minuli teden odprli razstavo 50 let Muzeja Železniki in 40 
let Muzejskega društva (MD) Železniki. Na ogled bo do 16. 
oktobra. S številnimi fotografijami in postavitvijo razstave 
želijo opozoriti na raznolikost muzejskega delovanja. Muzej 
Železniki s svojimi zbirkami, njegova galerija, zbornik Žele-
zne niti, plavž, Štalca – starodobno železarstvo in arheologija 
... To so le nekatere dejavnosti, za katere skrbijo člani MD 
skupaj z zaposlenimi v muzeju. Razstavljeni so tudi nekateri 
dokumenti o ohranitvi in zaščiti plavža, ki sega v leto 1941.

Raznolikost muzejske dejavnosti iz Železnikov

Kranj – V Domplanu je do 15. oktobra na ogled razstava slikarke 
Magde Križnar, članice KD likovnikov Kranj. Križnarjeva je na 
ekstemporu Zgodovinsko mesto Kranj navdušila z avtorskim 
delom, motivom sotočja pod Pungertom, za nagrado pa preje-
la postavitev samostojne razstave. Za podporo se je zahvalila 
predsedniku društva Rajku Bogataju, Boleslavu Čeruju, ki je 
izkustveno postavil razstavo, in direktorici Domplana Veri Zev-
nik za posluh pri sožitju med kulturo in poslovnostjo. Damir 
Globočnik, umetnostni zgodovinar in likovni kritik, je povedal, 
da so likovni tečaji pri različnih mentorjih Križnarjevi odkrivali 
pot do slikarskih skrivnosti in spretnosti. Večina motivov ima 
realističen značaj, ki ga avtorica nadgrajuje. Avtoričin posebni 
sklop predstavljajo slikarske kompozicije, ki so nastale na podla-
gi izziva v delavnici pod vodstvom Janeza Zalaznika: na kakšen 
način realistično, dokumentarno zajetje motiva nadomestiti s 
principi, ki jih je v moderno umetnost vnesel kubizem ...

Samostojna razstava likovnih del Magde Križnar

Od leve: Damir Globočnik, Magda Križnar in Vera Zevnik 
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658. SEJEM NA TRAVNIKU 

V ŠENTVIDU OB GLINI/ST. VEIT 

NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM
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Jože Marinček

Kranj – Minulo soboto so 
tekmo v Alpski hokejski 
ligi (AHL) v športni dvora-
ni Podmežakla na Jesenicah 
odigrali hokejisti moštev 
SIJ Acroni Jesenice in SHC 
Fassa Falcons. Boljši so bili 
domačini, ki so slavili s 4 : 
2. Strelci za SIJ Acroni Jese-
nice so bili Gašper Seršen, 
Jaka Ankerst, Andrej Hebar 
in Jaka Sodja. 

Že v petek so hokejisti 
moštev Vienna Capitals Sil-
ver in SŽ Olimpija pomeri-
li na Dunaju. Dunajčani so 
bili boljši z 2 : 0. Ekipa SŽ 
Olimpija je ostala tudi brez 
trenerja Jureta Vnuka, tako 
da je tekmo na Dunaju vodil 
pomočnik Gregor Polončič. 
V nedeljo so v Tivoliju gos-
tili še VEU Feldkirch in jih 

premagali s 4 : 3. Na tekmo-
valni lestvici je SIJ Acroni Je-
senice s šestimi točkami na 
tretjem mestu, SŽ Olimpi-
ja pa s tremi točkami zaseda 
enajsto mesto.

Hokejisti v Internaciona-
li hokejski ligi (IHL) so v so-
boto odigrali tekme redne-
ga kroga. V Celju se je tek-
ma med hokejisti moštev 
True Celje in Hidria Jeseni-
ce končala z rezultatom 2 : 
3 za ekipo Hidria Jesenice. 
Za mlade Jeseničane je dva 
zadetka dosegel Patrik Raj-
sar, enega pa Timotej Ko-
čar. Tekma je štela tudi za 
točke državnega članskega 
prvenstva. Tekmo v Beogra-
du s SKHL Crvena zvezda 
pa bi morali odigrati hokeji-
sti HK Triglav, a je ta presta-
vljena v mesec februar nas-
lednje leto.

Nova zmaga za Jeseničane

Kranj – Smučarska skakalka Ema Klinec iz Poljan si je decem-
bra na državnem prvenstvu poškodovala koleno, po uspešni 
rehabilitaciji pa se je na skakalnice vrnila v drugi polovici julija. 
Prvič je tekmovala minuli konec tedna, ko je bila v Stamsu 
na tekmi celinskega pokala v soboto četrta, v nedeljo pa je 
premagala vse tekmice. Oba dneva je bila tretja Urša Bogataj. 
V dogovoru z glavnim trenerjem Zoranom Zupančičem sta 
tekmi v Stamsu izpustili Nika Križnar in Jerneja Brecl.

Ema Klinec do prve zmage po poškodbi

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski ligi so konec te-
dna odigrali tekme desete-
ga kroga. Domžale so gosto-
vale pri Rudarju in zmaga-
le z 2 : 3. V Kranju je Tri-
glav gostil prvake iz Mari-
bora. Gostje so se domačim 
nogometašem maščevali za 
poraz v prvem krogu prven-
stva in zmagali z 1 : 3. Stre-
lec gola za domače je bil Da-
vid Tijanić.

Iz NK Triglav Kranj so vče-
raj sporočili, da so se spora-
zumno razšli s trenerjem 
Dejanom Dončićem, do iz-
bire novega trenerja pa bo 
ekipo vodil pomočnik Vla-
do Šmit.

Tekme devetega kroga 
so odigrali drugoligaši. Ra-
domlje so na gostovanju pri 
Krki slavile z 1 : 3, tekma Ko-
roška Dravograd – Roltek 
Dob pa se je končala z zmago 

slednjega z 0 : 1. Na lestvici 
vodi Kalcer Radomlje z 22 
točkami.

V tretji SNL – zahod so 
predstavniki Gorenjske do-
segli naslednje rezultate: 
Kočevje – Sava Kranj 0 : 4, 
Bled Hirter – Ilirija 1911 1 : 
1 in Žiri – Tinex Šenčur 2 : 
3. Vodi Brinje Grosuplje s 13 
točkami.

Nogometaši v gorenjski 
ligi pa so konec tedna odi-
grali tekme četrtega kroga. 
Že v petek so tekmo odigra-
li SIJ Acroni Jesenice in Vi-
soko. Končala se je z zma-
go nogometašev Visokega z 
2 : 6. Preostalih pet tekem 
so odigrali v soboto, doseže-
ni pa so bili naslednji rezul-
tati: Polet – Preddvor 1 : 1, 
Niko Železniki – Bohinj 3 : 
0, Bitnje dobrozasenci.si – 
Zarica Kranj 2 : 2, Veleso-
vo – Britof 1 : 1 in Kranjska 
Gora – Šobec Lesce 0 : 8. Na 
lestvici vodi Šobec Lesce.

Nov poraz Triglava

Nogometaši Triglava so doma izgubili proti prvakom  
iz Maribora. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Gorska kolesarska 
Blaža Pintarič iz Selške doline 
je na svetovnem prvenstvu 
v maratonu v švicarskem 
Grächenu osvojila srebrno 
medaljo. Devetintridesetle-
tna Pintaričeva je zaostala 
le za Francozinjo Pauline 
Ferrand Prevot, ki je v začet-
ku septembra postala tudi 
svetovna prvakinja v olim-
pijskem krosu.

Srebro za Blažo Pintarič

Kranj – Vaterpolisti kranj-
skega Triglava so v petek 
odigrali tekmo prvega kroga 
v Regionalni ligi A2. Na ba-
zenu Poljud v Splitu so proti 
ekipi splitskega OKV POŠK 
izgubili s 15 : 7 (5 : 1 4 : 1, 4 
: 1, 2 : 4). Glede na to, da je 
bil to prvi nastop in da split-
ski vaterpolisti sodijo v krog 
favoritov za vrh tekmovalne 
lestvice, poraz ni boleč. Na-
slednjo tekmo bodo odigrali 
v soboto v Kranju, nasprotni-
ki pa bodo vaterpolisti Gale-
ba iz Makarske. Tekma se bo 
začela ob 19. uri.

Vaterpolisti Triglava 
poraženi

Ljubljana – Naši odbojkarji 
so na tekmi osmine finala 
EuroVolleyja s 3 : 1 prvič na 
uradnih srečanjih premagali 
Bolgarijo in si tako priborili 
nastop v včerajšnjem četrtfi-
nalu, kjer so se pomerili z Ru-
sijo. Tekma se do zaključka 
naše redakcije še ni končala.

Zgodovinska zmaga 
naših odbojkarjev

Vilma Stanovnik

Kranj – Res živahno je bilo 
v športni dvorani na Plani-
ni v Kranju že od zgodnjega 
dopoldneva, ko so si številni 
navijači lahko ogledali obra-
čune najmlajših. Na turnir-
ju so namreč nastopili kara-
teisti in karateistke vseh ge-
neracij, od mladih, ki kara-
te šele spoznavajo, do izku-
šenih veteranov.

Zanimiv podatek je, da je 
bilo med nastopajočimi kar 
164 žensk in 126 moških, 
skupaj pa so organizatorji 
zabeležili 367 nastopov. Na 
koncu so največ odličij, kar 
sedem zlatih, dve srebrni in 
eno bronasto, osvojili tek-
movalci Karate kluba Borec. 

Izkazali so se tudi gostite-
lji iz Karate kluba Shotokan 
Kranj, ki so osvojili dve zla-
ti, štiri srebrne in pet brona-
stih odličij, pa tudi člani Ka-
rate kluba Kranj, ki so osvo-
jili dve zlati, tri srebrne in se-
dem bronastih kolajn. Med 
gorenjskimi ekipami so 

nastopili še člani Karte klu-
ba Šenčur, ki so osvojili dve 
srebrni in dve bronasti kolaj-
ni, člani Karate kluba Naklo, 
ki so osvojili po eno zlato in 
bronasto kolajno, ter člani 
Shotokan karate kluba Bo-
hinj, ki so osvojili eno bro-
nasto kolajno.

»Z jubilejnim, 20. med-
narodnim turnirjem Kranj 
Open smo zelo zadovolj-
ni, saj nam ga je tudi le-
tos uspelo uspešno prip-
raviti in izvesti. Ker na isti 
dan lahko poteka več raz-
ličnih tekmovanj v karateju 
tako doma kot v tujini, nam 

rekordnega števila udele-
žencev sicer ni uspelo pre-
seči, vendar smo zelo vese-
li, da se ga je udeležilo kar 
239 tekmovalcev iz šestih 
držav,« je po koncu še ene 
uspele prireditve v imenu 
organizatorjev poudaril Vo-
jislav Ašanin. 

Jubilejni turnir v karateju
Več kot dvesto tekmovalk in tekmovalcev iz šestih držav se je minulo soboto udeležilo mednarodnega 
turnirja v karateju Kranj Open, ki je tokrat potekal že dvajsetič. 

Na tekmi so nastopili karateisti in karateistke vseh generacij in prikazali zanimive 
obračune. / Foto: Gorazd Kavčič
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Jelena Justin

Naš današnji cilj je naj-
bolj vzhodna gora v grebenu 
Grintovcev, ki jo zaradi lege 
lahko imenujemo tudi hišna 
gora Jermanovih vrat, kot so 
nekdaj ljudsko imenovali 
Kamniško sedlo. Jerman je 
bil kamniški lovec, ki je pre-
ko Kamniškega sedla vodil 
vojsko na pomoč Celovcu pri 
obrambi pred Turki. Danes 
se bomo povzpeli na Brano, 
ki je poleti precej enostav-
na za vzpon, razen detajl tik 
pod vrhom ne. Pozimi pa ši-
roka dama ponudi drugač-
no podobo, saj je vzpon po 
normalni poti zaradi izrazi-
te, dolge in strme prečke že 
bil smrtno nevaren. 

Brano bomo tokrat obi-
skali iz Logarske doline; z 
gorenjske strani je najbližje 

čez Jezersko in čez Pavli-
čevo sedlo, ali pa skozi Ka-
mnik, na Črnivec od tam 
pa čez Podvolovjek in nap-
rej skozi Luče in Solčavo. 
Parkiramo na velikem ure-
jenem parkirišču pod sla-
pom Rinka. S parkirišča se 
usmerimo na široko pešpot, 
ki je namenjena ne le gor-
nikom, ampak tudi števil-
nim neveščim turistom, ki 
zaidejo v te konce. Po prib-
ližno desetih minutah stoji-
mo pod slapom Savica, kjer 
se čez mostiček usmerimo 
levo proti Okrešlju. Pot se 
začne strmeje vzpenjati in 
hitro pridobivati višino. Ne-
kateri deli poti so izpostav-
ljeni padajočemu kamenju. 
S pomočjo stopnic in jekle-
nice se vzpenjamo ob Savi-
nji, ki jo prečimo, in nada-
ljujemo skozi strnjen gozd 

do Doma na Okrešlju. Od 
doma nadaljujemo v smeri 
Kamniškega in Savinjskega 
sedla. Na prvem razpotju, 
ko pridemo do prostrane-
ga travnika, zavijemo ostro 
levo proti Kamniškemu sed-
lu. Pot se najprej zmerno 
vzpenja skozi gozd, se nato 
skoraj povsem položi in pre-
či do melišča, preko katere-
ga se povzpne v okljukih. Ko 
pridemo pod steno, je pred 
nami zavarovan del poti, 
kjer priporočam uporabo če-
lade, saj je ta del izpostavljen 
padajočemu kamenju. Višje 
dosežemo poličko, po kate-
ri se povzpnemo do travna-
tih pobočij Kamniškega sed-
la. Zavijemo desno in nada-
ljujemo v smeri proti Brani. 
Sledi zmeren vzpon po vse 
bolj kamnitem pobočju in 
melišče, ki ga prehodimo v 

prečnem rahlem vzponu. Če 
je melišče še sneženo, je ne-
varnost za zdrs velika. Sle-
di še en skalnati del, ki nas 
privede na naslednje razpo-
tje: desno gre markirana pot 
proti Turski gori, mi pa za-
vijemo levo proti Brani. Pot 
se strmo vzpenja po sever-
ni strani Brane. Za napredo-
vanje ponekod uporabljamo 

roke, predvsem zaradi rav-
notežja. Na nekaj mestih je 
celo nekaj metrov jekleni-
ce. Pot je odlično markira-
na, a vseeno bodimo pozor-
ni na markacije, saj pot pre-
ko skalnih plošč zavija levo-
desno. Tik pod vršnim gre-
benom se pot usmeri ostro 
levo do izrazite grape, ki jo 
prosto preplezamo. Na dru-
gi strani je nekaj klinov, ki 
nas vodijo desno po poti. V 
naslednjih nekaj korakih 
smo na vršnem pobočju Bra-
ne. Tu strmina popusti, skal-
ni vzpon pa dobi bolj spokoj-
no podobo, saj nas nezahte-
ven vzpon v nekaj minutah 
pripelje na prostran in raz-
gleden vrh.

Vrh, na katerem stoji križ 
iz leta 1995, nam nudi tisto, 
zaradi česar je tako lepo pri-
ti na višino in se ozreti na-
okoli do horizonta, kamor-
koli nese oko. Na zahodu je 
Turska gora, zadaj se vidijo 

Rinke in Skuta, severozaho-
dno je Mrzla gora. Pogled na 
sever se ustavi na Olševi, za 
katero se vidi Peca, na seve-
rovzhodu je Krofička z gre-
benom Ut in Strelovca, na 
vzhodu je Planjava, izza ka-
tere se vidi špica Ojstrice. 
Če nam je vreme naklonje-
no, se proti jugovzhodu vidi 
tudi veličasten greben Ze-
leniških špic. Streha Brane 
se prepadno konča v Kon-
cu, vidi se tudi Kokrško se-
dlo ter Kalška gora in Kalški 
greben.

Z Brane sestopimo po poti 
vzpona, saj nas avto čaka v 
Logarski dolini. No, edino, 
če se logistično organizira-
mo drugače in sestopimo v 
dolino Kamniške Bistrice. 
Srečno. 

Nadmorska višina: 2253 m
Višinska razlika: 1320 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Brana (2253 m n. m.)

Hišna, a zahtevna
Hišna gora Kamniškega sedla oz. nekdanjih Jermanovih vrat. Če je poleti 
vzpon nanjo dokaj nezahteven, je njena zimska preobleka primerna le za 
izurjenega gornika. 

Vrh Brane, hišne gore Kamniškega sedla / Foto: Jelena Justin

Pogled z Brane na Grintovec z Dolgimi stenami, na Skuto, na Rinke / Foto: Jelena Justin

Sestop na Kamniško sedlo, zadaj pa mogočna Planjava 

Grega Flajnik

Red pri kolesarjenju v skupini
Pri profesionalnih kole-

sarjih sta red in disciplina 
osnova za dobro delovanje 
skupine. Šef ekipe daje iz 
avtomobila jasna navodila, 
ki jih morajo kolesarji brez-
kompromisno upoštevati. 
Vsi kolesarji delajo za enega 
– tistega, ki ga določijo šefi 
že pred tekmovanjem in je 
glavni v skupini. Preosta-
li mu pomagajo; nosijo mu 
pijačo in hrano, ga v skupi-
ni varujejo pred padcem, če 
je v krizi, ga v zavetrju pri-
peljejo naprej. Nemalokrat 
se zgodi, da mora kolesar, 
čeprav močan in dobro raz-
položen, da bi lahko zmagal 
na etapi, svoje želje potlačiti, 
ker ima drugačna navodila. 
Poleg točno določenih nalog 
je za dobro delovanje v sku-
pini pomembno tudi prija-
teljstvo. V ekipi se morata 
ustvariti pozitivno vzdušje 
in medsebojno zaupanje, ki 

se gradita tako med tekmo-
vanjem kot tudi pred njim in 
po njem, v sobah, pri kosi-
lu, med potovanjem na tek-
movanja. Vodja v skupini 
si mora ustvariti zaupanje 
drugih v ekipi in si zagotovi-
ti, da mu bodo v težkih tre-
nutkih stali ob strani. Red 

in disciplina ter medseboj-
no zaupanje so torej ključ-
ni elementi za dobro uigra-
no kolesarsko ekipo.

Rekreativni kolesarji si-
cer ne živimo od kolesar-
stva in ne tekmujemo, ven-
dar so za tiste, ki se vozimo 
v skupini, red, disciplina 

in medsebojno zaupanje še 
kako pomembni. Vodja naj 
bo kolesar, ki ga drugi v sku-
pini upoštevajo in tudi pos-
lušajo. Zaželeno je, da je 
med bolje pripravljenimi v 
skupini, ker tako lažje nad-
zira dogajanje med vožnjo, 
a nikdar ne tekmuje s pre-
ostalimi. Ni nujno, da je ves 
čas na čelu skupine, mora 
pa skrbeti, da skupina osta-
ja homogena in se podredi 
hitrosti najslabše pripravlje-
nega. Preostali člani morajo 
vodjo poslušati in upošteva-
ti njegova navodila. Kolesar-
ji v skupini se morajo voziti 
v koloni eden po eden (v gos-
jem redu), saj je vzporedna 
vožnja nevarna in tudi pre-
povedana. V skupini je lah-
ko največ šest kolesarjev. Če 
je skupina večja, se mora ob-
vezno razdeliti v več manj-
ših, med katerimi je vsaj sto 
metrov razdalje. Tako bodo 

vozniki motornih vozil laž-
je prehiteli in obvozili skupi-
no. Kolesar, ki je na čelu sku-
pine, mora z dogovorjenimi 
kretnjami nakazati smer v 
primeru spremembe sme-
ri, pokazati na ovire na ces-
tišču ali če prehiti druge ko-
lesarje. Ko se prvi v skupi-
ni utrudi in želi zamenjavo, 
pogleda nazaj in se prepriča, 
ali je cesta prosta. Nato zape-
lje na levo in nakaže kolesar-
ju za seboj, naj on vodi nap-
rej. Preostali kolesarji v sku-
pini vozijo z varnostno raz-
daljo, spremljajo kolesarja 
pred seboj, roke so ves čas na 
zavorah, da lahko hitro rea-
girajo. Zavirajo vedno z ob-
čutkom in nekoliko iz sme-
ri. Poleg tega pa je treba se-
veda upoštevati tudi cestno-
prometne predpise, kajti le 
tako bomo obvarovali sebe, 
svoje zdravje in druge ude-
ležence v prometu.

Kadar kolesarimo v skupini, se razvrstimo eden po eden in 
imamo primerno varnostno razdaljo.
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Bled – Tekaška serija Gorenjska, moj planet se bo v soboto, 
28. septembra, nadaljevala na Bledu. Potekala bo prireditev 
Športni svet – dobrodelni Bled in tek bo le eden izmed do-
godkov na ta dan. Časopis Novice Svet24 in Radio Veseljak 
bosta od 8. ure dalje poskrbela, da se šport in dobrodelnost 
ponovno združita in poskrbita za zabaven športno obarvan 
dan, ki bo s svojo dobrodelno noto narisal nasmeh na obraz 
družinam otrok s posebnimi potrebami. Start teka bo ob 13.30. 
Tekači bodo pretekli dva kroga v skupni dolžini 12 kilometrov.

Športni svet – dobrodelni Bled

Maja Bertoncelj

Cerklje – Zavod za turizem 
Cerklje je v soboto priredil 
Dan športa v Cerkljah. Po-
tekal je prvič. Predstavila so 
se športna društva, ki delu-
jejo v občini, skupaj z Atlet-
sko šolo Rožle Prezelj pa je 
bila organizirana tudi prva 
Cerkljanska 10ka.

»Na današnjem dnevu 
športa v Cerkljah se predsta-
vlja osem športnih društev. 
Naša želja je, da spodbudi-
mo čim več mladih h giba-
nju, da se odločijo za kakšen 
šport. Mislim, da je to, da je 
človek aktiven, nekaj najlep-
šega. Dobra popestritev da-
našnjega dne je tek, ki je lepo 
uspel. Več kot sto tekačev je 
lepa številka, sploh za prvič. 
Močno upam, da bo priredi-
tev postala tradicionalna,« 

je povedal Tomaž Tolar, di-
rektor Zavoda za turizem 
Cerklje. Zadovoljen je bil 
tudi Rožle Prezelj: »Po-
membno se mi zdi, da se 
šport predstavlja na pozi-
tiven način, kot je to danes 
v Cerkljah. Tek je stalnica 
takšnih dogodkov. Proga je 
zanimiva, razgibana in do-
godek je privabil več kot sto 
tekačev, kar je odlično. Gle-
de tega so naši cilji preseže-
ni.« Tek je potekal na pet in 
deset kilometrov. Na kraj-
ši razdalji sta bila najhitrej-
ša Uroš Bertoncelj (Koloka, 
16:23) in Lana Kotar (25:04), 
na daljši pa Matej Sladič (Gi-
Bit, 37:54) in Darja Gebert 
(Zavod CDT, 43:39). Otroci 
so tekli na tri kilometre. Naj-
hitrejša sta bila Ožbej Jenko 
(11:12) in Zala Šenk (12:18, 
oba AK Kranj). 

Posebnost Cerkljanske 10 
ke je bila tudi, da ni bilo star-
tnine, tudi za odrasle ne. Na 
nekaterih tekih je celo več de-
set evrov. »Za to potezo smo se 
odločili, ker je bil organiziran 

prvič in tudi zato je bil zagoto-
vo kakšen tekač več. Tek se da 
organizirati tudi brez startni-
ne, seveda ob pomoči spon-
zorjev, za kar smo jim zelo 
hvaležni,« je pojasnil Tolar.

Cerklje so dobile svoj tek
Prva Cerkljanska 10ka je potekala v sklopu Dneva športa v Cerkljah, na katerem so svoje dejavnosti 
predstavila tudi športna društva, ki delujejo v občini.

Na prvi izvedbi Cerkljanske 10ke je teklo več kot sto tekačic 
in tekačev. 

Suzana P. Kovačič

Podbrezje – »Starši smo prvi, 
ki otroku pokažemo, kako 
pomembno je tudi gibanje. 
Žal opažam, da je mladina 
v slabem stanju glede teles-
ne aktivnosti in sposobnos-
ti. Gibanje je treba spodbu-
jati od mladih nog, najprej 
je to vloga staršev. Nekate-
ri otroci se kasneje usmeri-
jo v tekmovalne športe, ne-
kateri to počnejo rekreativ-
no; pomembno pa je gibanje 
ne glede na to, kakšno je. Naj 
ga bo čim več in po možnos-
ti vsak dan,« je povedala Tina 
Šparovec, prof. športne vzgo-
je in mamica, ki je pomaga-
la voditi gibalne dejavnosti. 
Do druženja je prišlo na po-
budo vodje šole Mateje Jarc 
(in s podporo vseh zaposle-
nih), kot je povzela: »Takšna 

neformalna oblika srečanja 
s starši je ključnega pome-
na za napredovanje, ne na-
zadnje uspeh vsakega učen-
ca posebej. Dobro sodelova-
nje učencev, staršev in uči-
teljev pripomore tudi k laž-
jemu premagovanju ovir, ka-
dar nastopijo. Predvsem pa 
je pomembno ozaveščanje o 
tem, kako pomembno je gi-
banje za zdrav telesni in du-
ševni razvoj.« Ogrevali so se 
skozi igro, z aerobnimi vaja-
mi ''pognali kri po žilah'', sle-
dile so igre z žogo ... Odziv je 
bil pozitiven, lepo je bilo vi-
deti polno igrišče. Podporo je 
izrazil tudi ravnatelj OŠ Nak-
lo Milan Bohinec, dejal je, da 
je tudi takšno popoldne lah-
ko vzvod, ki mogoče koga po-
žene v gibanje. Sedemletni 
Ažbe je že dejal, da je prav 
vse super ... 

Gibanje je zakon!
Na Podružnični šoli Podbrezje so imeli športno 
popoldansko druženje učenci, starši in učiteljice. 

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Kranjska 
Gora Trail Run, ki je pote-
kal pod okriljem Kineziolo-
škega centra Kinvital v so-
boto, 21. septembra, je uspel 
privabiti tako mlado kot tudi 
vsem dobro znano gardo slo-
venskega trail teka. Trase 
so potekale po stezicah, po-
teh, vršacih v okolici Kranj-
ske Gore, Gozda - Martuljka, 
Srednjega Vrha, Rateč, Pla-
nice in Podkorena. Na startih 
10, 15, 30 in 60-kilometrskih 
razdalj je skupno stalo skoraj 
tisoč tekačev iz kar dvajsetih 
držav, največ pa se jih je zbra-
lo na Speed Trailu oziroma 
na 15-kilometrski razdalji, 
ki je bila tudi razprodana. K 

idiličnim razgledom na pro-
gah je pripomoglo vreme, ki 
je prineslo odlično vidljivost 
in tekačem omogočilo, da so 
v teku tudi uživali. Tisti naj-
hitrejši so v cilju poudari-
li, da je šlo za zelo hitre pro-
ge, drugouvrščeni na šestde-
setkilometrski razdalji, stari 
znanec slovenskega traila Ivi 
Hrastovec, pa je v cilju dejal, 
da je bil močno presenečen, 
ko je v Planici izvedel, da je 
že na 51. kilometru, saj je bil 
prepričan, da je šele na 35. 
Od znanih trailašev so tekli 
še Peter Macuh, Marjan Zu-
pančič, Toni Vencelj in šte-
vilni drugi. Tekače na Funny 
Trailu oziroma desetkilome-
trski razdalji pa je zabaval ko-
mik Andrej Težak - Tešky, ki 

jim je po progi sledil kot met-
la in jih skorajda dobesedno 
pometel v cilj.

Na šestdesetkilometrski 
preizkušnji je zmagal Mar-
jan Zupančič iz Bohinjske 
Bistrice (»originalno« pa s 
Posavca) s časom 5;59:44. 
Povedal je, da je bila konku-
renca močna in da je bila tra-
sa označena tako, kot je tre-
ba. »Zjutraj je bilo kar mrzlo, 
le štiri stopinje Celzija, zato 
sem takoj od starta navil na 
polno, da me ni zeblo. Izšlo 
se je po planu in mlajšim 
sem dal vedeti, da še nisem 
za staro šaro. Hvala vsem, 
ki ste navijali zame, ob taki 
podpori mi je bilo lažje na 

progi,« je vtise strnil Zupan-
čič. V ženski konkurenci na 
šestdeset kilometrov je zma-
gala Škofjeločanka Ajda Ra-
dinja s časom 6;57:29.

Na premierni izvedbi 
kranjskogorske »tridesetke« 
je slavil Luka Kovačič, med 
ženskami pa Barbara Trun-
kelj. Med tekači na 15 kilo-
metrov sta bila najhitrejša 
domačin smučarski tekač 
Benjamin Črv in Nika Mazi, 
na deset kilometrov pa Uroš 
Rozman in Špela Gonza. 
Atraktivne proge, dobra or-
ganizacija in odlično vzduš-
je kar kličejo k izvedbi druge-
ga Kranjska Gora Trail Runa 
prihodnje leto.

V osrčju gora in odličnem 
vzdušju skoraj tisoč tekačev
Zmagovalci uvodnega teka Kranjska Gora Trail Run na različnih razdaljah so bili: Marjan Zupančič,  
Ajda Radinja, Luka Kovačič, Barbara Trunkelj, Benjamin Črv, Nika Mazi, Uroš Rozman in Špela Gonza.

Privlačna tekaška proga v čudovitem vremenu

Zmagovalec na šestdeset kilometrov Marjan Zupančič 
(desno) in petouvrščeni Toni Vencelj 
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Andraž Sodja

Jesenice – Minulo soboto v 
zgodnjih jutranjih urah je 
avstrijska kontrola letenja iz-
gubila stik s potniškim leta-
lom s sedemdesetimi potni-
ki na letu iz Münchna v Za-
greb. Po obvestilu, da bi leta-
lo lahko padlo na slovensko 
stran, so stekli postopki za is-
kanje letala v obeh državah, 
kasneje pa tudi reševalna ak-
cija. Razbitine so našli na 
težko dostopnem terenu na 
obeh straneh meje, v nesre-
či pa je na avstrijski strani iz-
bruhnil tudi večji požar, zato 
je pomoč pri gašenju prispe-
la tudi iz Italije. Na sloven-
ski strani so našli pet preži-
velih, ki so jih na kraju nesre-
če oskrbeli in jih prepeljali v 
zdravstvene ustanove. Stekli 
so tudi postopki identifikaci-
jo žrtev in preiskavo nesreče. 

Takšen je bil scenarij so-
botne obsežne mednaro-
dne vaje za primer letalske 
nesreče, načrtovanje kate-
re se je začelo že novembra 
lani. V vaji je samo na sloven-
ski strani sodelovalo več kot 
250 ljudi, od gorskih reševal-
cev, gasilcev, vodnikov reše-
valnih psov, policistov, enot 

nujne medicinske pomoči 
in Rdečega križa do službe 
za preiskovanje letalskih ne-
sreč, enote za identifikacijo 
mrtvih, helikopterja policije 
in Slovenske vojske, helikop-
terji iz Avstrije ter letala za 
gašenje požarov Canadair iz 
Italije. Kot je poudaril vodja 
vaje Robert Skrinjar s kranj-
ske izpostave uprave za zaš-
čito in reševanje, je bil glav-
ni namen vaje preizkusiti in 
okrepiti sodelovanje med slo-
venskimi, avstrijskimi in ita-
lijanskimi organi, službami 
in enotami za zaščito, reševa-
nje in pomoč ter na slovenski 
strani tudi med enotami za 
identifikacijo mrtvih in prei-
skovanje letalskih nesreč.

»V Sloveniji in Avstriji 
takšne skupne vaje še ni bilo. 
V celotni vaji, ki je potekala od 
6. do 17. ure, je na terenu so-
delovalo več kot 250 ljudi. Ce-
lovita analiza vaje bo priprav-
ljena čez mesec dni, že med 
samo vajo pa so se razkri-
le nekatere pomanjkljivosti. 
Največ na področju sodelova-
nja letalskih sil, zlasti pri ko-
ordinaciji helikopterjev, in 
pa na področju preiskave ne-
sreč in identifikacije mrtvih, 
kjer sicer obstaja nekaj 

mednarodnih predpisov, a 
se nobeden od njih ne dotika 
področja, ko se nesreča zgodi 
na obeh straneh meje. Anali-
za bi zato lahko ponudila do-
ločene rešitve, kako urediti 
meddržavno sodelovanje na 
tem področju, je dejal Skri-
njar in napovedal, da bodo na 
podlagi vaje pripravili predlo-
ge oziroma popravke predpi-
sov in sporazumov: »Pravne 

službe ministrstva pa so tis-
te, ki te predloge posredujejo 
naprej v usklajevanje in pod-
pisovanje.«

Vajo si je ogledal tudi mi-
nister za notranje zadeve Bo-
štjan Poklukar, ki je ocenil, 
da gre za realen scenarij, ki 
se lahko zgodi in se že je, saj 
ima Slovenija zgodovino le-
talskih nesreč: »Naloge poli-
cije so, da sodeluje tudi pri 

naravnih in drugih nesre-
čah, tako je policija pomem-
ben del te vaje, saj opravlja 
tako preiskovalne aktivno-
sti, identifikacijo žrtev kot 
vzdrževanje intervencijskih 
poti in druge dejavnosti. 
Sistemi držav dobro sodelu-
jejo in tudi sistem nacional-
ne varnosti v Sloveniji delu-
je, kar je bilo na vaji tudi več 
kot očitno.«

Ko v Karavankah strmoglavi letalo
Na pobočju Kočne in planine Seča nad Javorniškim Rovtom v Karavankah je v soboto potekala velika mednarodna vaja za primer 
letalske nesreče v visokogorju.

Vaja je največ pomanjkljivosti pokazala pri sodelovanju letalskih sil, zlasti pri koordinaciji 
helikopterjev ter na področju preiskave nesreč in identifikacije mrtvih na obeh straneh 
državne meje. / Foto: Andraž Sodja

Simon Šubic

Šenčur – Na kmetiji Pr' 
Ulčarju na Stranski poti v 
Šenčurju je v nedeljo okoli 
10. ure zagorelo gospodar-
sko poslopje. Požar je hitro 
zajel tudi bližnjo stanovanj-
sko hišo, a so najhujše s hi-
trim posredovanjem prepre-
čili gasilci. Živino in večino 
delovnih strojev so iz pogo-
relega gospodarskega poslo-
pja še pravočasno rešili. Po-
škodovan ni bil nihče, nasta-
la pa je velika gmotna škoda. 
Kriminalisti so tujo krivdo 
izključili, po vsej verjetnosti 
je prišlo do samovžiga sena. 

»Ko je zagorelo, sem bil v 
gozdu. Doma so bili otroci 
in oče, ti so požar tudi opa-
zili. Ob mojem prihodu je 
bil ogenj večinoma že poga-
šen, žal pa se je požar razši-
ril tudi na našo stanovanjsko 
hišo, ki smo jo ravno lani ob-
novili in je zdaj tudi na njej 
nastalo veliko škode,« je raz-
ložil lastnik Slavko Markun. 

V intervenciji, ki jo je vo-
dil Črt Praprotnik iz Gasil-
sko reševalne službe Kranj, je 

sodelovalo 66 gasilcev – poleg 
kranjskih poklicnih še pro-
stovoljni gasilci iz šestih do-
mačih društev Šenčur, Voklo, 
Srednja vas, Hotemaže, Olše-
vek in Prebačevo - Hrastje. Ob 
njihovem prihodu je bil požar 
že popolnoma razvit, je pove-
dal poveljnik operative Gasil-
sko reševalne službe Kranj 
Andraž Šifrer. »Gorelo je že 
celotno gospodarsko poslo-
pje. Dodatni problem je bil, 

ker je s poslopjem povezana 
tudi stanovanjska hiša, tako 
da se je požar razširil še na-
njo. Požar nam je uspelo po-
gasiti v približno uri in pol. Na 
stanovanjski hiši smo odkrili 
streho, da smo tudi tam po-
gasili žarišča. Glede na raz-
mere nam je hišo uspelo kar 
dobro rešiti, gospodarsko po-
slopje pa je v celoti zgorelo,« 
je razložil Šifrer. Čeprav so 
na Stranski poti v Šenčurju 

objekti kar precej na kupu, 
večje nevarnosti, da bi rde-
či petelin preskočil še na so-
sednje stavbe, ni bilo, je do-
dal. »S tem večjih proble-
mov nismo imeli, saj smo 
bližnje stavbe varovali in za-
livali že med gašenjem po-
žara.« Domači gasilci so po 
končanem gašenju še ostali 
na kraju požara, saj so sode-
lovali tudi pri razkopavanju 
in odstranjevanju sena. 

Zagorelo zaradi samovžiga sena
V nedeljo dopoldan je zagorelo na gospodarskem poslopju v središču Šenčurja. Ogenj se je razširil tudi 
na bližnjo stanovanjsko hišo. 

Gospodarsko poslopje je zgorelo v celoti, bližnjo hišo so gasilci obvarovali pred najhujšim.  

Simon Šubic

Medvode – Na cesti od Med-
vod proti Goričanam se je v 
petek popoldan smrtno po-
nesrečil 55-letni motorist. 
Prometna nesreča se je zgo-
dila nekaj pred 18. uro, ko 
je po ugotovitvah policistov 
55-letnik z motornim kole-
som Kawasaki peljal po Cesti 

komandanta Staneta pro-
ti Goričanam. Zaradi nepri-
lagojene hitrosti je v ovinku 
zapeljal na nasprotno smer-
no vozišče, pri tem pa trčil v 
osebno vozilo, ki je pripeljalo 
nasproti. Motorist, ki je upo-
rabljal zaščitno motoristič-
no čelado, se je v nesreči tako 
hudo telesno poškodoval, da 
je na kraju nesreče umrl. 

V trčenju umrl motorist

Simon Šubic

Kamnik – V Kamniško-Sa-
vinjskih Alpah se je v sobo-
to okoli 17. ure smrtno po-
nesrečila 27-letna planinka. 
V družbi 34-letnika je hodila 
po odsekanem prepadnem 
robu travnika proti vrhu 
Brane. Pri tem ji je zdrsni-
lo in je padla po pobočju na 
jugovzhodni strani Brane, 
okoli sedemdeset metrov v 
globino, kjer je zaradi po-
škodb umrla, so pojasnili na 
Policijski upravi Ljubljana. 

Dogodek nima znakov ka-
znivega dejanja, so dodali. 
Ponesrečenko in soplezal-
ca je v dolino prepeljala po-
sadka helikopterja Sloven-
ske vojske, skupaj z gorski-
mi reševalci iz Kamnika. Bo-
hinjski gorski reševalci so v 
nedeljo zvečer pomagali pla-
nincema, ki s planine Konj-
šica nista našla poti v dolino. 
S Kredarice pa so v nedeljo 
s helikopterjem v spremstvu 
dežurne ekipe za reševanje v 
gorah odpeljali onemoglega 
planinca. 

Planinka umrla pod Brano

Dražgoše – V soboto dopol-
dan se je v Dražgošah pri 
delu v gozdu poškodoval 
moški. Med vleko po gozdni 
cesti mu je hlod stisnil nogo 
ob drugo drevje. Pri tem se 
je delavec huje poškodoval. 
Na pomoč so prihiteli gorski 
reševalci iz Škofje Loke in 
dražgoški gasilci. Poškodo-
vanca so v ljubljanski klinični 
center v spremstvu dežurne 
ekipe gorske reševalne služ-
be na Brniku prepeljali s po-
licijskim helikopterjem. 

Stisnilo mu je nogo

Tržič – Na območju Tržiča je v petek moškega doma med 
delom stresla elektrika in je padel z lestve. S helikopterjem 
so ga odpeljali v bolnišnico. 

Stresla ga je elektrika

Bled – Blejski policisti so bili 
minuli konec tedna priča zelo 
nespametnemu ravnanju. Na 
strehi kombija, ki ga je vozil 
mlad voznik, se je peljal še 
mlajši sopotnik. Policisti so 
seveda vozilo ustavili, njego-
vega voznika pa zdaj obrav-
navajo zaradi prekrška pri 
prevozu oseb in vožnje pod 
vplivom prepovedanih drog. 
Na hitrem testu za prepo-
vedane droge je bil namreč 
pozitiven na kokain. »Gre za 
zelo nerazumno in nespreje-
mljivo početje, saj ima vsaka 
kršitev zase ali kombinacija 
takih kršitev v prometu že ob 
najmanjši napaki lahko zelo 
hude posledice,« so dogodek 
komentirali policisti in razlo-
žili, da se udeleženci v vozilu 
lahko vozijo samo na način, 
ki ga je določil proizvajalec 
vozila. Potniki morajo med 
vožnjo seveda sedeti na se-
dežih, vgrajenih v vozilu.

Vozil se je na strehi 
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Aleš Senožetnik

O
rganizator-
ji tradicional-
nega Mihae-
lovega sejma 
v Mengšu so 

zaradi gradnje športne dvo-
rane na ploščadi pri men-
geški osnovni šoli mora-
li za nekaj deset metrov 

prestaviti lokacijo glavnega 
šotora, a sejem, že 27. po vrs-
ti, zaradi tega ni bil prav nič 
okrnjen. Že v petek zvečer 
so obiskovalce ogreli člani 
različnih glasbenih zasedb, 
med njimi tudi Zvita felt-
na in Mambo Kings, v sobo-
to dopoldne pa je sledilo 
tudi uradno odprtje sejem-
skega dogajanja, vključno 
s prihodom zastavonoš in 

fanfarami veteranov Men-
geške godbe, ki prav letos 
praznuje 135-letnico delova-
nja. Ker je Mengeš glasbeno 
mesto, so se številni glasbe-
ni nastopi vrstili ves konec 
tedna. Poleg koncerta Men-
geške godbe in harmoni-
karjev Kluba Stopar denimo 
tudi Slovenski muzikantje. 
Kot vsako leto sta bila pestra 
tudi sejemska ponudba in 

drugo spremljevalno doga-
janje. 

Na mengeškem sejmu so 
nastopili tudi Sejmarji, ki so 
jih obiskovalci domžalske trž-
nice videli že teden dni prej 
na mednarodnem srečanju, 
na katerem so se predstavi-
li tudi orgličarji iz Avstrije in 
Hrvaške. Prav Sejmarji pod 
vodstvom Marjana Urbanije 
so srečanje tudi odprli.

MENGEŠ JE GLASBENO MESTO

Mengeška Godba letos praznuje 135 let delovanja. Sejmarji so se predstavili tudi v Domžalah.

Alenka Brun

N
a Kranjskem 
bazenu (to ime 
se je skozi leta 
prijelo prosto-
ra na Savskem 

otoku v Kranju), ki je sploh 
letošnje poletje s Kavarno 
Bazen in zanimivim hitom, 
Kranjsko plažo, postal pril-
jubljen prostor za druženje 
različnih generacij, so prip-
ravili zanimivo slovo od leto-
šnjega poletja. Združili so 
piknik in nastop DJ Bucha-
na oziroma Klemena Buča-
na, ki se je na ta način tudi 
poslovil od svojega desetlet-
nega življenja didžeja. Pravi 
namreč, da so sedaj na vrsti 

druge prioritete, v prvi vrsti 
pa seveda v ospredje sili tudi 
dejstvo, da je pred časom 
postal očka.

Bučana poznamo še kot 
radijca, povezovalca dogod-
kov, stand up komika in tudi 
kot zvestega uporabnika rol-
ke. V filmu Mitje Okorna Tu 
pa tam je igral vlogo, po kate-
ri ga ljudje še danes prepo-
znajo. Sicer pravi, da z vrte-
njem glasbe ne bo popolno-
ma prekinil, le prednost bo 
dal drugim stvarem v svo-
jem življenju. Zadnje leto 
je svoje nastope že precej 
omejil, zdaj, ko je še »jutra-
njik« na radiu, pa mu eno-
stavno »ne znese«, da bi bil 
didžej v takem obsegu, kot je 
bil. Meni tudi, da moraš biti 

kot didžej vedno na tekočem 
z aktualno glasbo – in če 
tega ne more početi dobro, 
potem raje ne počne. Morda 

bo na oder sedaj stopil dva-
krat, trikrat letno, rednemu 
vrtenju pa je sredi septem-
bra pomahal v slovo. 

SLOVO POLETJU

Klemen Bučan se je od svojih desetih let didžejskih 
podvigov poslovil v slogu vrtne zabave na Kranjski plaži.

Če bo šlo tako naprej, se bo LUFt oziroma Loški umetni-
ški festival kaj hitro spogledoval z abrahamom. V soboto 
je namreč Škofja Loka gostila že štiridesetega. Jesensko 
vreme je bilo naklonjeno tako prodajalcem z unikatne trž-
nice, ki je trajala že vse od jutra, kot obiskovalcem, pred-
vsem družinam z majhnimi otroki, ki so v soboto prepla-
vili prostor Cankarjevega trga – tradicionalni festival je s 
svojimi prigodami namreč obiskal maček Muri v družbi 
Družinskega gledališča Kolenc. Kdor je želel, se je lahko 
udeležil tudi delavnice risanja mandal, Mačje mesto pa je 
s svojim dogajanjem in predstavo Maček Muri išče kro-
niko navdušilo.

»Luftali« že štiridesetič

Maček Muri je iskal svojo mačjo kroniko ...

V Mačjem mestu imajo tudi mačjo pošto.

Eden od prizorov Luftove tržnice: Katarina Štular 
z Dolenjega Brda si je z unikatnimi nahrbtniki in 
torbicami s klekljano čipko delila stojnico s Saro 
Osterman Limovšek iz Domžal, ki se ukvarja z izdelavo 
naravnih mil, personaliziranih, takšnih z motivom. 

V soboto smo v središču Škofje Loke naleteli na 
fantovščino, na kateri se je v vlogi mojstra žara 
dobro znašel bodoči ženin Miha Košir iz Pungerta. 
Na fotografiji je ženin v rdeče-rožnati opravi in s 
predpasnikom. / Foto: A. B.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Alenka Brun

K
avarna Maldaner 
stoji v Wiesbadnu 
na Marktstrasse 
in je prva original-
na dunajska kavar-

na v Nemčiji, kar pomeni, 
da je zasnovana v slogu pri-
ljubljenih klasičnih dunaj-
skih kavarn. Datira v leto 
1859. Verjetno je to najst-
arejša kavarna v mestu. Na 
prvi pogled, z ulice, ni prav 
nič posebnega, a ko stopi-
te skozi vrteča se vrata, se 

vam odpre pogled v popol-
noma drug svet. Za trenutek 
pomislite, da ste se znašli na 
razglednici: ročno narejene 
torte, kolači in svet bogatih 
čokoladnih okusov, razsta-
vljen v starinskih vitrinah. 
Imajo tudi svoje, prepozna-
vne čokoladne pralineje.

Z lahkoto se izgubite v 
nostalgičnem šarmu kavar-
ne Maldaner, ki ga skupaj z 
okoljem soustvarjajo okusi, 
vonj kave, ki se širi po zraku, 
pa tudi osebje, ki z vljudnos-
tjo in videzom spominja na 
čase iz preteklosti. In če za 

Marktstrasse pravijo, da je 
neke vrste srce mesta Wies-
baden, potem je Maldaner 
njegova duša. Številni obi-
skovalci pa kavarno imenu-
jejo kar »dnevna soba Wies-
badna«. Maldaner pa je več 
kot samo kavarna in slašči-
čarna, saj kava, ki jo ponuja-
jo, prihaja iz njihove lastne 
pražarne. 

Eno tovrstnih pražarn 
smo si tudi ogledali. Nekaj 
minut hoje od Maldaner-
ja namreč stoji pražarna 
in manjša prodajalna kave 
Hepa, ki ponuja kakovostne 

izdelke iz kave že več kot 
sedemdeset let. A pri tem ne 
gre za popolnoma običajno 
kavo. Pri njih namreč upo-
rabljajo posebno patentira-
no metodo, pri kateri že na 
začetku odstranijo zunanjo 
plast kavnega zrna in s tem 
tudi nepotrebne grenke spo-
jine, ki jih najdemo v kon-
vencionalnih kavnih izdel-
kih. Ravno zaradi tega pro-
cesa se razlikujejo od dru-
gih pražarn na svetu in kava 
Hepa ima zato precej edins-
tven okus. 

(Konec)

KULINARIČNI WIESBADEN (2)

Prepoznavni čokoladni pralineji – recept zanje je malodane 
že družinska skrivnost.

Tudi simpatično osebje je del zanimivega vzdušja 
priljubljene kavarne v Wiesbadnu.

V prvem nadstropju kavarne Maldaner je precej posebna 
dvorana z rahlo dekadentnim pridihom, ki gosti različna 
slavja, med njimi največ porok.

Pražarna kave v središču mesta kvalitetne kavne izdelke 
ponuja že več kot sedemdeset let.

Prve dni novega šolskega leta so v Kranju tudi letos polepšali 
s tradicionalnim Živ žavom na Pungertu. Otroci so se lahko 
pridružili različnim delavnicam, se pomerili na Mini Planici 
ali se podali na lov za skritim zakladom, v okviru katerega so 
spoznavali številne zanimivosti na Pungertu in v okolici. V 
družbi Marka Brdnika in Francija Krevha so se s tolkali podali 
okrog sveta, Lutkovno gledališče TRI pa jih je razveselilo s 
predstavo Kuža in muca. V sklopu prireditve so odprli tudi 
razstavo likovnih del učencev OŠ Helene Puhar Kranj.

Razigrano dopoldne na Pungertu
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Mateja Rant

N
a dan zlatih 
knjig se vsako 
leto tudi urad-
no začne sezo-
na branja za 

bralno značko. Ob tej prilo-
žnosti so v osnovnih šolah v 
Sloveniji in zamejstvu prvo-
šolcem razdelili 25.500 sli-
kanic Škrat Kuzma dobi 
nagrado Svetlane Makaro-
vič, ki jo je ilustriral Tomaž 
Lavrič. Nekaj izvodov so 
namenili tudi šolskim knji-
žnicam, kjer bodo pričaka-
le bralce prihodnjih gene-
racij.

Še posebno slovesno je 
bilo na šestih slovenskih 
šolah, kjer so slikanice otro-
kom delili slovenski avtorji. 
V OŠ Frana Saleškega Fin-
žgarja v Lescah so se na ta 
dan razveselili obiska Bar-
bare Hanuš, ki je prvošolce 
nagovorila s pravljico, knjige 
pa je pomagal deliti tudi pod-
predsednik Društva Bral-
na značka Slovenije Slavko 
Pregl. Bralna značka vsako 
leto združi 140 tisoč bralcev. 
V branje za bralno značko je 
tako vsako leto vključenih 
okrog sedemdeset odstot-
kov vseh osnovnošolcev, ki 
jim podporo nudi sedem 
tisoč mentorjev branja v 

osnovnih šolah. Vsako leto 
to pomeni več kot pol mili-
jona prebranih knjig, so s 
statistiko postregli v društvu 
Bralna značka Slovenije. Za 
bralno značko otroci letos 
berejo že šestdeseto leto, pri 

čemer so obdaritev s knjiga-
mi za prvošolce že peto leto 
omogočili v podjetju Hofer. 
V vseh letih doslej so sicer 
razdelili že 592.500 darilnih 
knjig Društva Bralna značka 
Slovenije.

KNJIGE ZA PRVOŠOLCE
Na vseh slovenskih osnovnih šolah so v okviru Bralne značke minuli torek začeli bralno leto in tako z 
branjem počastili dan zlatih knjig, 17. september, dan rojstva in smrti Franceta Bevka.

V OŠ Frana Saleškega Finžgarja Lesce je knjige prvošolcem 
pomagal deliti tudi pisatelj Slavko Pregl. / Foto: Marjana Ahačič

Jaz ljubim tebe.
Tudi ti ljubiš,
vendar ne mene.
Želim si vso popolnost
in stremim k
neizrečenim obljubam.

Diham in živim
le zate,
ti pa iščeš vse to drugod.

Kljub temu je ljubezen,
ki naju druži,
popolna,
nepopisna,
nezamenljiva,
nerazdružljiva.

Ljubezen

PESMI MLADIH

Saša

V vsakem primeru je ljubezen nekaj najlepšega na sve-
tu. Ljubezen povezuje vse okoli nas. Zato se imejmo 
radi, vsak dan. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

Knjige jim je podpisala pisateljica Barbara Hanuš. 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TSkrivnosti znanosti škodujejo
Dne 24. septembra 1501 

se je rodil italijanski mate
matik in filozof Girolamo 
(Geronimo, Hieronimus) 
Cardano. Umrl je leta 1576. 
Bil je matematik, vendar je 
končal tudi študij medicine. 
Ker ga niso hoteli sprejeti v 
zdravniški kolegij, si je izbo
jeval to pravico z nadaljnjim 
študijem in izvrstnim, sko
raj neverjetnim obvladovan
jem stroke. Bil je tudi izvrs
ten matematik. Po njem se 
imenujejo obrazci za reševa
nje algebrajskih enačb tret
je stopnje. 

Kot človek je bil lump, pre
varant in strasten hazarder. 
Ko mu je kolega matematik 
Tartaglia zaupal postopek 
za reševanje kubičnih ena
čb, ga je Cardano objavil kot 
izumitelj. Tako si je trajno 
omadeževal sloves, vendar 
se postopek še vedno ime
nuje Cardanovo pravilo.

Cardano je sprožil dile
mo o tem, kdo velja za prve
ga pri nekem odkritju: ali tis
ti, ki stvar odkrije, ali tisti, ki 
jo prvi objavi. Ker je vedno 
mogoče, da nekdo zatrju
je, da je stvar poznal že pred 
objavo, če je to res ali ne, je 
obveljalo pravilo, da skrivno
sti znanosti škodujejo. Zato 
se zasluga za nova spoznan
ja pripiše tistemu, ki ga prvi 
objavi. To pravilo še vedno 
velja.

Cardano je prvi izdal klini
čno sliko bolezni, ki jo danes 
poznamo kot tifusno mrzli
co. Leta 1552 je ozdravil škot
skega kardinala astme, in 
sicer tako, da mu je prepo
vedal spati na pernici. Bil 
je tudi astrolog. Prepričan 
je bil v veljavnost te znano
sti in se je v skladu s svojim 
značajem, lotil posebnosti 
– poskušal je sestaviti Jezu
sov horoskop. Zaradi tega 

je bil nekaj časa zaprt. Car
dana je vse življenje spre
mljala nesreča. Nikoli se ni 
mogel otresti tesnobe, ker je 
bil nezakonski otrok. Veliko 

let je zaradi hazardiran
ja prebil v ječah, njegov sin 
je ubil nezvesto ženo in bil 
obešen, drugi ni bil nič bolj
ši od očeta. Zgodba pravi, da 

je Cardano s horoskopom 
določil dan svoje smrti. Ker 
je bil na tisti dan leta 1576 še 
vedno trdnega zdravja, naj bi 
naredil samomor.

Anekdote slavnih
   Zaradi debelosti je zdravnik nemškemu skladatelju Johannesu Brahmsu predpi-

sal strogo dieto. »Gospod doktor, nikar tako,« mu je rekel skladatelj. »Povabljen 
sem na večerjo k Straussu in tam bodo postregli mojo najljubšo jed.«

  »Ostanite doma ali pa se ji odpovejte! Vaše stanje je zelo resno,« ga je opozoril 
zdravnik.

  »Prav,« je tiho odgovoril Brahms. »Potem si pa predstavljajte, da me sploh ni bilo 
k vam na pregled, ampak da pridem šele pojutrišnjem.«

   Mlada pianistka je prosila ruskega pianista, skladatelja in dirigenta Antona Gri-
gorjeviča Rubinsteina za nasvet. Zaročenec ji je namreč kot pogoj za poroko posta-
vil zahtevo, da neha igrati klavir. Rubinstein jo je želel slišati.

 Ko je nehala igrati, ji je rekel: »Svetujem vam, da se takoj poročite!«

Smeh ni greh
   »Janezek, ali je očka že preizkusil novo zamrzovalno skrinjo?« »Še vedno jo preizku-

ša. Ko je šel noter, sem za njim zaprl vrata, pa po eni uri še vedno ni prišel iz nje.« 
   Na policiji: »Sedaj mi opišite, kako je potekalo posilstvo.« »Najprej mi je zavezal 

oči in usta. Zvezal mi je roke, če jih ne bi razširila, bi mi zvezal tudi noge ...« 

Samo Lesjak

K
oncert glasbenega 
fenomena v šen
čurski Športni dvo
rani je ponovno 
dokazal, da je Sid

dharta še vedno trdno zasi
drana na piedestalu domače 
rokovske scene. Prav za glas
bene prireditve v Šenčurju 
pogosto velja, da je na njih 
izjemno težko privabiti obi
skovalce, še posebej domači
ne; tokrat pa, ob več kot tisoč
glavi množici, ki je napolni
la dvorano, temu vsekakor 
ni bilo tako – Siddharta je (še 
vedno) dovolj velik magnet, 
ki zmore brez težav na svo
je koncerte pritegniti kopico 
poslušalcev vseh generacij, 

od tistih, ki so zasedbi zves
ti že od njenih začetkov pred 
dobrimi dvajsetimi leti, pa 
do mlajše publike, ki je glas
bo skupine spoznala mor
da šele z lanskim albumom 
Nomadi. Vez med glasbeni
ki in oboževalci pa je obojes
transka: kot oboževalci diha
jo za svoje glasbene idole, 
tudi glasbeniki, pa naj gre 
za osamljenega kantavtorja 
ali pa za glasbeno instituci
jo, kot je Siddharta, za nas
tope potrebujejo energijo 
občinstva.

Skladbe z zadnjega albu
ma niso manjkale tudi tokrat 
na spektakularnem koncer
tu v Šenčurju – v srca mno
gih se je že zasidrala melodič
na skladba Medrevesa – seve
da ob Siddhartinih večnih 

zimzelenih uspešnic, klasi
kah, kot so B Mashina, Pla
tina, Na soncu, Samo edini, 
Ledena, ter mnogih drugih. 
Kot pravi kitarist skupine 
Primož Benko, je skupini v 
zadovoljstvo in ponos promo
virati mlade udarne rokovske 
sile, ki predstavljajo prihod
nost domače glasbene scene 
– preden so oder zasedli čla
ni Siddharte, je tako občins
tvo dodobra ogrela zasedba 
Posebni gostje iz Cerkelj.

Siddharta vztraja na svo
ji trdno tlakovani poti – poti 
iskanja svobode, kot pra
vi Herman Hesse v roma
nu Siddharta, kjer je zased
ba našla svoje ime in navdih. 
Dolgo obdobje, v katerem 
je zasedba prelomno zaz
namovala domači glasbeni 

prostor, je logično prineslo 
tudi občasna nihanja sku
pine, pri tem pa je najbolj 
pomembno, kot je nedavno 
poudaril Benko, da so člani 
zasedbe vedno znali zbra
ti moč in energijo za pono
ven vzpon. Z vztrajnostjo in 
medsebojnim zaupanjem, 
ki so ga ustvarili v vseh teh 
letih, še vedno zmorejo str
niti svoje vrste in ustvarjati 
glasbo, ki prihaja iz njih in 
za katero lahko stojijo.

Vsem obiskovalcem ter 
nastopajočim se iskreno 
zahvaljuje tudi organizator
ka Maruša Korelc, ki ob tem 
tudi vljudno vabi na nasled
nji večji koncert, ki se obeta 
v Šenčurju: 16. novembra na 
veliki oder prihaja Jan Ple
stenjak.

ROKERSKI MAGNET
Skupina Siddharta je v okviru tokratne turneje prvič nastopila tudi v Šenčurju in množico oboževalcev 
znova navdušila z jagodnim izborom svojih največjih uspešnic.

Nomadi svetlobe: Siddharta na odru Športne dvorane v Šenčurju / Foto: arhiv koncerta (Marko Alpner)

Kranj – Vse bolj priljubljena pevka Flora Ema Lotrič je 
v glasbeni svet vstopila s sodelovanjem v znani oddaji 
Misija Evrovizija, kmalu zatem pa je skupaj s tremi člani 
skupine Orlek ustanovila skupino Flora & Paris, s kate-
ro je izdala svoj prvenec, tako med poslušalci kot tudi v 
kritiških krogih lepo sprejeto ploščo Jutranja rosa. Pred 
dvema letoma se je občinstvu predstavila z glavno vlogo v 
muzikalu Vesna, ki je od svoje premiere doživel že več kot 
štirideset uspešnih ponovitev. S pianistom Aljažem Ber-
nikom sta tokrat v četrtkovem večeru v kranjski Panorami 
Stara pošta predstavila tako starejše kot novejše sloven-
ske skladbe ter tuje uspešnice ter navdušila občinstvo. V 
Stari pošti pa se že ta četrtek, 26. septembra, od 20. ure 
obeta kubanski večer, na katerem bo za energično glasbo 
skrbel DJ Rauli, plesni dogodek pa bo povezoval kubanski 
animator.

Koncert z razgledom

Koncert nad strehami Kranja: Flora Ema Lotrič v 
Panorami Stara pošta / Foto: arhiv koncerta (Andraž Kejžar)

Kranj – V soboto, 28. septembra, bo ob 21. uri na Baze-
nu v Savskem logu koncert zasedbe Mi2. Med poslušalci 
priljubljena skupina se že pripravlja na slavnostno obele-
ževanje 25-letnice svojega delovanja – nekatere povsem 
sveže skladbe, ki bodo izšle na albumu ob obletnici, bo 
moč slišati tudi na koncertih jesenske turneje skupine. 
Predskupina bodo udarni rokerji Lumberjack. 

Mi2 odpirajo koncertno sezono na Bazenu

Kranj – V četrtek, 26. septembra, bo ob 20. uri v Trainstati-
on Subartu koncert nemške skapunk zasedbe La Familia.

Udarna nemška zasedba prihaja v Train
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TANJIN KOTIČEK

Pogledali oziroma razložili 
bomo karte bralke, ki se je s 
pismom in šifro »Ines« obr-
nila na rubriko. »Pozdravlje-
ni. Prosim vas za napoved in 
nasvet pri mojem problemu. 
Zanima me za našo mami. 
Kako se bodo rešile zadeve v 
zvezi z njo in kaj bo z našo 
hišo? Izbrala sem si sedem 
kart na to temo: Obisk, 
Denar, Smrt, Izguba, Ljube-
zen, Otrok in Bolezen. V vaši 
rubriki najdem veliko pozitiv-
nih nasvetov in poguma pri 
reševanju problemov.« 
V središču imamo Smrt 
in Izgubo, ni nujno, da to 
pomeni najslabše. Bolj naka-
zuje na pogovor več oseb, ki 
se dogovarjajo in rešujejo 
težave. Vsekakor stvari ne 
morejo tako ostati in je treba 
določene stvari doreči. Prva 
karta Obisk prinaša spravo 
in nam pove, da se ena ose-
ba prilagodi. Karti Ljubezen 
in Otrok prinašata nove 
začetke, tako da se zadeve 
ali težave okoli hiše dobro 
uredijo. Karta Denar ima 
več pomenov. Lahko je pač 
samo denar in glede tega se 
vse dobro uredi. Ali pa kaže 

na trenutno duhovno sta-
nje, ki ni najboljše, ampak se 
sčasoma uredi. Zadnja kar-
ta Bolezen kaže na mamine 
težave in istočasno pomeni, 
da se težave pometajo pod 
preprogo, namesto da bi se 
reševale. Tako glede mami 
kot tudi težave v zvezi s hišo 
se dobro zaključijo. Na splo-
šno velja, da je treba pri enih 
položenih kartah odgovarja-
ti le na eno vprašanje. Nova 
zadeva, nove karte. Ampak 
očitno so bile vaše misli 
točno usmerjene v trenutno 
dogajanje, saj sta vpraša-
nji med seboj povezani. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

V Kranju sta se 14. septembra 2019 poročila Nejc Kaste-
lic in Alenka Katrašnik, 16. septembra pa Marko Rodić in 
Dijana Gavrić. V soboto, 14. septembra 2019, so se poro-
čili: v Vopovljah Damjan Žunko in Nastasija Seifried, v 
Dvorjah Miha Lah in Barbara Kolman, na Zgornjem Brni-
ku Oton Pavlič in Sonja Huč, pri Sv. Andreju Aljaž Jelić in 
Kristina Oberstar, na Gorenji Dobravi Jošt Stergar in Anja 
Džinić, na Bledu pa Petar Stojanović in Maja Hanžič.

Mladoporočenci

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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»Ljubezen«
Zopet se obračam nate. Ko 
že mislim, da sem šla končno 
korak naprej v razmerju, ki mi 
ogromno pomeni, spoznam, 
da sem šla dva koraka nazaj. 
Kaj lahko še naredim? Naj 
bom to, kar sem, ali naj potla-
čim svoja čustva?
Draga moja, nikoli, ampak 
res nikoli se čustev ne sme 
potlačiti. Ostani to, kar si. 
Samo ti. Na glas povej, kar 
čutiš, čeprav takoj ne dobiš 
odgovora. Za dobre stvari je 
vedno treba dalj časa čakati. 
Vse gre prav in se obrača v 
pravo smer. Samo še malo in 
vse se postavi na pravo mes-
to. Srečno.

»Marjetica 83«
Spoštovana Tanja, zopet se 
obračam na vas z vpraša-
nji. Zanima me ali se mlajša 

hčerka v popolnosti pozdravi? 
Ali nas v prihodnosti še vidite 
hospitalizirane? Ali se ji v živ-
ljenju bolezen še kdaj ponovi? 
Kako bo z njenim zdravjem v 
prihodnosti? Kako bo z zdra-
vjem starejše hčerke? Zanima 
pa me še za naju s partnerjem 
glede ljubezni; se mi zdi, da 
se vedno bolj oddaljujeva. Ter 
kako bo z mojo službo v priho-
dnosti? Iskrena hvala za vse.
Ne bom preveč modrovala, 
ker nisem v vaši koži, ampak 
vem, da je najhuje, ko ti zboli 
otrok in mu kot starš oziroma 
kot mati ne moreš pomagati. 
Lahko se le čaka in upa na naj-
boljše. Vidim, da so se za hčer-
ko maksimalno potrudili in 
vse gre v to smer, da se popol-
noma pozdravi. Lahko se 
zgodi še en obisk bolnišnice, 
ampak bo zadnji. Bolezen se 
ji kasneje ne bo več ponovila. 

Rojena je v znamenju dvojčka 
in že samo to kaže, da je roje-
ni borec. Kompleten imunski 
sistem se ji bo uredil in tudi 
drugod ne bo imela težav. 
Pri starejši hčerki vidim vse v 
redu. S partnerjem se imata 
še vedno rada in med vama 
gre vse v pravo smer. Ste utru-
jeni in morda se zadnje čase 
premalo ukvarjate z njim, saj 
je oseba, ki potrebuje veliko 
pozornosti. Glede službe se 
vam napovedujejo dobre in 
pozitivne spremembe. Odlo-
čili se boste in stopili korak 
naprej. Želim vam vse dobro.

»Življenje«
Ko prebiram vašo rubriko, me 
vedno zanima, kaj me čaka v 
življenju. Najbolj me vedno skr-
bi za hčere – kako jima bo šlo, 
ali bosta vedno na tem delov-
nem mestu, zlasti me zanima, 

ali bo mlajša kdaj dobila službo 
za svojo izobrazbo. 
Kadar nam uspe, se je vedno 
dobro prepustiti ritmu življe-
nja, da barka pluje v vsakem 
vremenu, v viharju in soncu. 
Vsakega od nas muči radove-
dnost, kar ni nič narobe. Ko 
pogledam karte za vas, vidim, 
da boste končno odstranili 
neko staro bolečino. In ko se 
to zgodi, vam pride na pot 
nekdo, ki vam zamaje tla pod 
nogami. Kar naenkrat bo svet 
postal lepši. Za hčere niti malo 
ni treba biti v skrbeh. Na zdaj-
šnjem delovnem mestu ne 
bosta ostali. Prej kot v enem 
letu pride do sprememb. 
Mlajša bo v roku treh let dobila 
zaposlitev za svojo izobrazbo. 
Imata prave vrednote in čaka 
ju veliko lepega. Obe bosta 
imeli družino in otroke. Lepo 
vas pozdravljam.

Župan Občine Naklo Ivan Meglič in Društvo upokojencev 
Naklo, v njegovem imenu predsednik in tajnica Jože Kajin 
in Slavka Jelenc, so pred dnevi na srečanje k Marinšku 
v Naklo povabili občanke in občane, ki so julija in avgu-
sta praznovali osemdeset, devetdeset in več let ali pa še 
bodo do konca septembra. Srečanja so se udeležili Ana 
Verdir, Marjeta Pintar, Marija Prosen, Ana Perne, Ljudmi-
la Zupan, Metod Pavlin, Nikola Nikač, Janez Grandovec, 
Marija Križaj, Miroslav Begelj, Anton Savernik in Roman 
Tomažič. Župan je vse lepo pozdravil v imenu občine in 
v svojem imenu ter jim nazdravil k častitljivim jubilejem. 
Čestitkam se je pridružil Jože Kajin in slavljencem zaželel 
predvsem zdravja. Stanka Malovrh je v imenu krajevnega 
Rdečega križa mednje ponesla sporočilo z željo, naj bodo 
veseli in naj se veliko družijo v krogu družin, prijateljev. 
Srečanje s kosilom so popestrili: s pevsko-plesnim nasto-
pom skupina Frajle in frajer z OŠ Naklo pod mentorstvom 
Nataše Zaletelj, otroška in mladinska skupina Folklorne 
skupine Podkuca pod mentorstvom Špele Eržen in Tade-
ja Terana ter harmonikar Žan Eržen.

Prijetno druženje

Jubilanti z Ivanom Megličem, Jožetom Kajinom, Slavko 
Jelenc in Stanko Malovrh / Foto: Gorazd Kavčič

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 55 novorojen-
čkov, od tega 32 dečkov in 23 deklic. V Kranju je prvič 
zajokalo štirideset novorojenčkov, in sicer  25 dečkov in 
15 deklic. Najtežja in najlažja sta bili deklici – prvi je teht-
nica pokazala 4460, drugi pa 2280 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 15 novorojenčkov – 8 deklic in 7 dečkov. Tudi 
na Jesenicah sta mejni teži pripadli deklicama, in sicer je 
najlažja ob rojstvu tehtala 3150, najtežja pa 4160 gramov.

Novorojenčki

Samo Lesjak

I
menitna razstava, poime-
novana Okroglih des et 
let, v prostorih Petrovčeve 
hiše na pregleden način 
predstavlja prave umetni-

ne Lastovk, ki marljvo suče-
jo kleklje. Pred desetimi leti 
je začelo deset članic, jata pa 
danes šteje že 36 »lastovk« iz 
domače občine pa tudi iz oko-
liških krajev. Kot pravijo Las-
tovke, je njihovo delo preple-
teno z ljubeznijo do klekljan-
ja in druženja, zato pod vods-
tvom Alojzije Mrgole in Zden-
ke Zajc z veseljem in notran-
jim zadovoljstvom ustvarja-
jo čudovite izdelke. Srečuje-
jo se enkrat tedensko v pros-
torih Osnovne šole Davorina 
Jenka, ustvarjajo pa seveda 
tudi doma – dolge ure, ki jih 
posvetijo delu, se pozlatijo ob 
čarobnih izdelkih unikatnih 
kombinacij mavričnih barv 
in beline v nitih, ki se preple-
tajo v nešteto tehnikah.

Odprtje razstave, ki ga je 
brezhibno povezovala Anka 

Vidmar, so obogatili s kul-
turnim programom: nasto-
pili so recitatorji, mladi har-
monikar Anžej Šarc, ubra-
no pa je zapela skupina Kla-
sje. Med gosti slavnostnega 
odprtja so bile poleg podžu-
pana Andreja Kosca tudi kle-
kljarice iz več slovenskih dru-
štev, tudi članice KD Trebnje, 
klekljarske skupine Žnurce, 
ki jim predseduje Marija Pro-
senik – prav vsi obiskovalci so 
bili nad razstavo navdušeni.

Lastovke so sodelovale v 
mednarodnem projektu Kle-
kljamo prt za Lurd, klekljale 
so prte za strunjansko cerkev 
in Brezjansko baziliko, njiho-
ve čipke pa krasijo tudi oltarje 
v ljubljanski stolnici, franči-
škanski cerkvi ter župnijske 
cerkve v Cerkljah, Šenčur-
ju in Dupljah ter podružnič-
no cerkev v Lahovčah. Sedaj 
izdelujejo čipke, ki bodo kra-
sile oltar v slovenski cerkvi v 
Buenos Airesu. Sodelovale 

so tudi na treh natečajih 
izdelovanja čipk v Žireh, kjer 
so bile nagrajene – nagra-
jeni izdelki so na ogled tudi 
na tokratni razstavi, deležni 
mnogih pohval. Klekljarice 
so se iskreno zahvalile Tini 
in njenemu možu Marjanu 
Ručigaju za izvirno postavi-
tev razstave, ki je na ogled do 
četrtka, Lastovke pa obljub-
ljajo, da bodo ostale aktivne 
in ustvarjalne še naprej. Čes-
titke za prvih deset let!

OKROGLA DESETKA LASTOVK
V Petrovčevi hiši v Cerkljah je na ogled jubilejna pregledna razstava čipk in klekljanih izdelkov deklet  
in žena klekljarske skupine Lastovke Cerklje, ki že okroglih deset let s svojim ustvarjanjem bogatijo 
našo kulturno dediščino. 

Lastovke na odprtju razstave v Petrovčevi hiši / Foto: Janez Kuhar
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Kontakt:
Javni zavod Mekinjski samostan 

E: info@samostanmekinje.si 
M: 031 392 158 

W: https://samostanmekinje.si/ 

V samostanu Mekinje, ki se nahaja v bližini centra 
mesta Kamnik, imamo za zaključene skupine do 
21 oseb na voljo namestitvene kapacitete v lepo 
urejenih enoposteljni in večposteljnih sobah. Več 

na https://samostanmekinje.si/cenik-nocitev/. 

Prav tako so za organizacijo različnih dogodkov 
na razpolago različne dvorane, velik zunanji atrij 
in dvorišče. Kapaciteta dvoran je od 20 do okoli 
80 sedežev. Cena najema je odvisna od izbrane 
dvorane in trajanja najema in je objavljena na 
https://samostanmekinje.si/oddaja-prostorov/.  
Gostom na njihovo željo nudimo tudi dostavo 

hrane v samostan. 

Organizacija dogodkov  
in bivanje v samostanu Mekinje  

za zaključene skupine JAVNI ZAVOD
MEKINJSKI SAMOSTAN

Nagrade: 3-krat udeležba na izbrani kulinarični delav-
nici v samostanu Mekinje v mesecih oktobru, novem-
bru ali decembru

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 9. 
oktobra 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Alec Baldwin (61) s soprogo Hilario (35) 
pričakuje petega otroka. Novico sta deli-
la na Instagramu, kjer sta objavila video 
z otrokovim srčnim utripom. »Še vedno 
je zelo zgodaj, toda izvedela sva, da je v 
meni majhna oseba,« sta zapisala. »Ta 

močan srčni utrip me tako osrečuje, še sploh ker sva 
spomladi izgubila enega otroka,« je zapisala navdušena 
bodoča mamica, ki ima skupaj z igralcem že eno hčerko 
in tri sinove, Baldwin pa iz prejšnje zveze še odraslo hčer.

Alec in Hilaria pričakujeta petega otroka

Pevka Madonna (62) je košarkarju 
Denisu Rodmanu (58), s katerim 
sta bila par v devetdesetih, ponu-
dila milijone dolarjev v zameno za 
spočetje otroka. »Dvajset milijo-
nov bi dobil, ko bi se otrok rodil,« 

je potrdil nekdanji košarkar, ki se je, kot pravi, odzval na 
njeno prošnjo in bil pripravljen imeti otroka z njo, vendar 
se ni izšlo. Pevka košarkarjeve zgodbe, ki jo je objavil v 
svoji knjigi, za zdaj ni komentirala.

Milijoni v zameno za otroka

Najstarejši sin igralke Meghan 
Fox (33) in igralca Briana Austina 
Greena (46) se oblači v dekliške 
oblekice. Šestletni Noah tako v 
šolo kljub negativnemu odzivu 
sošolcev večkrat pride v oblekici. 

»Kljub temu da smo ga vpisali v precej liberalno šolo, se 
mu nekateri posmehujejo. Za zdaj mu je vseeno za njiho-
va mnenja. Poskušam ga učiti samozavesti,« je povedala 
Meghan, ki ima z Austinom še petletnega Bodhija in tri-
letnega Journeyja.

Sin Meghan Fox nosi oblekice

Pevka in igralka Miley Cyrus (26) 
se je razšla z zvezdnico resnič-
nostnega šova The Hills Kaitlynn 
Carter (31). »Razšli sta se, toda 
ostajata prijateljici,« je potrdil 
vir, ki pravi, da sta si dekleti stali 

ob strani v težkih trenutkih ob ločitvi od mož. Miley je bila 
poročena sedem mesecev, Carterjeva pa eno leto.

Konec romance za Miley in Kaitlynn

VRTIMO GLOBUS

Urša Peternel

N
a Koroški Beli 
so se v soboto 
že drugo leto 
zapored poklo-
nili spominu 

na legendarnega trobenta-
ča in humorista pri Ansam-
blu bratov Avsenik Fran-
ca Koširja (1931 - 1991), ki 
je bil rojen prav na Koroški 
Beli. Že lani so v njegov spo-
min odkrili spominsko plo-
ščo, letos pa so naredili še 
korak naprej in na zabavno 
prireditev povabili troben-
tače, pevce in humoriste, ki 
so se na odru ob spremlja-
vi Veselih Begunjčanov pos-
kusili v vlogi Franca Koširja. 

Navdušenje med občins-
tvom so poželi zlasti naj-
mlajši, med njimi je bil dva-
najstletni Tim Gouverneur 
iz Tržiča, ki že od malih nog 
zelo rad nastopa. »Kjer je 
oder, tam sem jaz,« je dejal 
simpatični Tim, ki pozna 
vse pesmi Franca Koširja, za 
katere ga je navdušil dedek. 
Zapel je dve: Križi in težave 
in Praktično je kolo in pov-
sem navdušil publiko. 

V občinstvu je bila tudi 
družina Franca Koširja: 
žena Tatjana, hči Mojca in 
sin Klemen, vnukinje in celo 
pravnukinja Pika. 

Koširjev veliki prijatelj 
Tone Fornezzi Tof pa je prav 
ob tej priložnosti predstavil 
novo knjigo Jaz sem pa en 

Franc Košir, v kateri je zbral 
pesmi in skeče ter fotografi-
je Franca Koširja. Prav Tof je 
tudi avtor besedila skladbe 
Jaz sem pa en Franc Košir, 
ki je bila neverjetna uspeš-
nica, samo v prvem tednu 
so prodali kar sto tisoč malih 
plošč. Kot je povedal Tof, jo je 
Košir prvič zapel na koncer-
tu Ansambla bratov Avsenik 
v Slovenski Bistrici, občins-
tvo pa je tako ploskalo, da so 
jo morali ponoviti kar štiri-
krat. Tof in Košir sta skrbe-
la za popestritev Avseniko-
vih nastopov in po Tofovih 
besedah sta naredila vrsto 
res dobrih skečev. »Slavc je 
vedno rekel: Pazita, kaj bos-
ta govorila, da ne bomo ime-
li težav,« je povedal Tof. Kot 

je dodal, je bil Košir izjemen 
ljudski humorist in z njim je 
bilo čuodvito nastopati; lju-
dje so se njegovim šalam od 
srca smejali.

Na prireditvi so nastopili 
tudi godba na pihala, folklo-
risti, pevci, blanski možnari-
sti, ki kot eni redkih ohranja-
jo to tradicijo, pa so streljali z 
možnarji. 

Potekala pa je tudi dobro-
delna dražba slike, portreta 
Franca Koširja, ki ga je nas-
likal slikar in glasbenik, tro-
bentač Alpskega kvinteta 
Ivan Prešern - Žan. 

Prireditev je organizira-
lo KD Možnar Koroška Bela 
v sodelovanju s PGD Koro-
ška Bela ob pomoči Občine 
Jesenice. 

FRANC KOŠIR ZA EN DAN
Na Koroški Beli, kjer je bil rojen legendarni trobentač in humorist Franc Košir, so pripravili prireditev 
Postani Franc Košir za en dan. Nastopili so trobentači, pevci in imitatorji, ki so se na odru poskusili v 
vlogi Franca Koširja. Tone Fornezzi - Tof pa je predstavil knjigo Jaz sem pa en Franc Košir.

Družina Košir: hči Mojca, žena Tatjana in sin Klemen z 
malo Piko, pravnukinjo Franca Koširja

Tone Fornezzi - Tof je predstavil knjigo Jaz sem pa en Franc 
Košir, v kateri je zbral besedila pesmi, skeče in fotografije.

Dvanajstletni Tim Gouverneur iz Tržiča je zapel dve skladbi, 
ki ju je pel Franc Košir, in naravnost navdušil.

Trobentač Stane Praprotnik je zaigral tri skladbe, tudi O, moj 
papa, ki jo je Franc Košir igral ob družinskih priložnostih.

Veseli Begunjčani so spremljali nastopajoče, tudi Stojana 
Šparembleka na trobenti, in zatem igrali tudi na veselici.

Na Koroški Beli na veselico pride velik del vasi, zabavajo se 
mladi in stari, mnogi tudi v narodnih nošah.

Simona Dijak je doma iz Gorij in že deset let pleše 
pri Folklornem društvu Bled. Oblečena je v rateško 
narodno nošo, ki je zelo bogata in lepa. Skupaj z 
drugimi folkloristi je nastopila na prireditvi Franc Košir 
za en dan na Koroški Beli. / Foto: U. P.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Na krompir smo zadnje čase kar malo pozabili. Toliko vsega 
drugega je na vrtu, da sploh ne pride na vrsto. Ampak tople 
kumarice s krompirjem po starem si pa le privoščimo. Pa 
kakšne cmoke ali svaljke! Naj spomnim le na vse zdravilne 
posebnosti krompirja, ki jih nikakor ne smemo pozabiti: vi-
tamin C, ki se najbolje ohrani, če krompir kuhamo v oblicah, 
vsebuje pa tudi vitamina A in B. Prvega malo manj, drugega 
pa kar precej. Vode, v kateri smo kuhali olupljen krompir, ne 
zavrzimo; porabimo jo za zelenjavne juhe, omake in podobno. 
Če krompir pred kuhanjem olupimo, je odpadkov od dvajset 
do trideset odstotkov, če ga kuhamo v oblicah pa le od tri do 
pet odstotkov.

Tople kumarice s krompirjem

Za 4 osebe potrebujemo: 50 dag krompirja, 50 dag kumaric, 1 če-
bulo, 1 žlico moke, 5 strokov česna, sol, poper, 2 žlici kisle smetane.
Krompir olupimo, narežemo na manjše kose in posebej sku-
hamo v slani vodi. Med tem na olju prepražimo čebulo, moko, 
dodamo olupljene in nalistane kumarice, sol, poper iz mlinč-
ka, nekoliko zalijemo ter kuhamo toliko časa, da se kumarice 
zmehčajo. Od kuhanega krompirja odlijemo polovico vode, 
nato pa ga skupaj z vodo pretlačimo in zlijemo na kumarice. 
Jed je lahko po želji redkejša ali gostejša, po okusu pač odli-
jemo več ali manj vode. Na koncu vmešamo še zvrhano žlico 
kisle smetane.

Krompirjevi žganci

Potrebujemo: 30 dag krompirja, 35 dag bele moke, slan krop, 
maslo, ocvirke ali kislo smetano.
Krompir olupimo, narežemo na manjše kose in na pol sku-
hamo v slanem kropu. Nato vsujemo naenkrat vso moko na 
krompir s kropom in pustimo, da dobro povre. V sredino moke 
z vilicami ali ročajem kuhalnice naredimo luknjico in kuhamo 
še 20 do 25 minut. Nato polovico vode odcedimo in shranimo, 
vso jed v loncu pa s kuhalnico dobro pretlačimo in med me-
šanjem po potrebi prilivamo odcejen krop. Ko je testo dovolj 
gladko, z vilicami oblikujemo žgance in jih s široke kuhalnice 
»režemo« v večjo nizko lončeno skledo. Dolenjski krompirjevi 
žganci so bolj mokri, gorenjski pa manj. Žgance, ki jih gospo-
dinja s skledo rada malo potrese, polije še z vročim maslom, 
vročimi ocvirki, kislo smetano, prepraženimi drobtinicami ali 
pa s poljubno omako.

Kuhani krompirjevi svaljki

Potrebujemo: 50 dag krompirja, 2 žlici masla, margarine ali olja, 
1 jajce, 15 dag moke, sol.
Cel krompir skuhamo, olupimo in pretlačimo, dodamo vse 
preostale sestavine in jih dobro zgnetemo v gladko testo. S 
pomokanimi rokami oblikujemo manjše svaljke, ki jih kuhamo 
v slanem kropu od 10 do 15 minut. Poberemo jih s penovko. 
Lahko jemo slane ali pa jih sladkamo in ponudimo z masle-
nimi drobtinami in kompotom.

Vaniljeva pita s slivami
Stojim v trgovini v vrsti in 

čakam na blagajno. Inženir
ka živilstva in prehrane z za
nimanjem opazujem, kaj 
ljudje kupujejo, in oko se 
mi ustavi pri paru srednjih 
let. Na trak polagata avoka
do, pomaranče in bio bana
ne (kolikor so le lahko bio). 
Nič posebnega, še mnogo je 
takih. Pa vendar – kaj je tu iz 
naših krajev in sezonskega? 
Kaj pa slive, breskve, jabol
ka, hruške? To je sedaj na vo
ljo in sedaj je čas, da se tega 
najemo. 

Za pripravo vaniljeve pite 
s slivami potrebujemo: za te
sto: 300 g moke, 150 g mas
la, 1 jajce, 100 g mletega 
sladkorja, pol pecilnega pra
ška, ščepec soli, naribano 

limonino lupinico; za slivo
vo podlago: pol kg sliv, 150 
g mletih orehov, 2 žlici slad
korja, pol žličke cimeta; za 
vaniljevo kremo: 1 liter mle
ka, 2 praška za vaniljev pu
ding, 5 žlic sladkorja.

Priprava testa: Moko pre
sejemo in ji primešamo vse 
suhe sestavine. Dodamo na 
kocke narezano maslo in jaj
ce. Vse skupaj zgnetemo v 
testo, ki ga razdelimo na dva 
dela, tako da je en del malen
kost večji od drugega. Vsak 
del testa zavijemo v folijo. 
Večji del testa postavimo v 
hladilnik, manjši pa v zamr
zovalnik.

Priprava slivove podla
ge: Slive operemo, jih raz
delimo na polovice in jim 

odstranimo koščice. V sko
delici skupaj zmešamo ore
he, sladkor in cimet.

Priprava vaniljeve kreme: 
V skodelici zmešamo prašek 
za vaniljev puding in slad
kor. Zalijemo z 2 dl hladne
ga mleka in premešamo, da 
dobimo zmes brez grudic. 
Preostalo mleko zavremo in 
vanj zakuhamo puding.

Sestavljanje pite: Testo 
iz hladilnika razvaljamo na 
pomokani površini ter ga 
položimo v namaščen okro
gel pekač. S testom obloži
mo tudi robove pekača. Te
sto večkrat prebodemo z vi
licami in nanj razporedi
mo polovice sliv, tako da je 
zunanji del slive na vrhu. 
Enakomerno potresemo z 

mešanico orehov. Čez slive 
prelijemo vaniljev puding. 
Testo, ki smo ga prej po
stavili v zamrzovalnik, sedaj 
naribamo čez vaniljev na
dev. Pito postavimo v pečico, 

ogreto na 170 °C, in pečemo 
1 uro. Pečeno pito postavi
mo iz pečice ter jo ohladi
mo. Šele ko je pita ohlajena, 
snamemo tortni obod, nare
žemo in postrežemo.

Mojca Logar

Prav gotovo spremljate 
evropsko prvenstvo v odbojki 
za moške. Eno od prizorišč je 
tudi Ljubljana. Ker naša Eva 
trenira odbojko, vsi bolj in več 
spremljamo to reč. Nehote se 
znajdemo v vlogi navijačev in 
obiskovalcev tekem. Tako sem 
tudi jaz postala obiskovalec 
tekme, ki vpije: »Hej, hej, hej, 
kdor ne skače, ni Slovenc …« 

Najprej sem se nasmejala 
prodajalcu na Petrolu, kjer 
sem kupila vstopnice. Nekaj ni 
delovalo, pa se je nakup malo 
zavlekel. Ko kupim vstopnice, 
prodajalec ponudi še navija-
ške rekvizite: »Lahko kupite 
majico, navijaški šal, zastavo 
… Takole je, to moramo sedaj 
prodajati …« Nasmehneva se, 
kako je biti sodoben prodaja-
lec goriva. Gledali smo tekmo 
Slovenije z Rusijo in z Bolga-
rijo. Stožice so bile čisto polne. 
Še nikoli nisem bila na tako 
polnem stadionu, kjer bi bilo 
takšno vzdušje. Pomislim, vse 
je šov, vse je posel. Ob vstopu 
delijo zastavice, kartone in na-
pihljive palice, s katerimi na-
vijači ustvarjajo hrup, vzdušje 
… Napovedovalec tekme ves 
čas spodbuja, daje ritem in stil 
navijaških vzklikov. Ta pravi 
naredite barvno sceno in vsi 
obračajo kartone na barvno 
stran, kjer cela dvorana miglja 
v rdeči, rumeni, modri in zele-
ni barvi. Naredite mehiški val, 
poljubite se, zaplešite na sceno 
iz Titanika, igrajte na kitaro in 
bobne … Danes je pomembno, 
da je povsod šov, vzdušje, in iz 
vsega se da narediti posel. Kaj 
to pomeni za fante igralce, si 
sploh ne morem predstavljati. 
Mislim, da so presrečni. Morda 
je to tisto, zaradi česar trenira-

jo, doživeti takšne tekme. Eva 
sprašuje, kako sploh med seboj 
komunicirajo, ko je tako hru-
pno. Po radiu ujamem komen-
tar tega športnega dogodka. 
Tekme se odvijajo na več mes-
tih, na Nizozemskem, v Belgi-
ji, Franciji in v Sloveniji. Orga-
nizatorje je presenetilo število 
obiskovalcev v Ljubljani. Stoži-
ce so povsem razprodane. Več 
kot tretjino vseh obiskovalcev 
v štirih evropskih mestih, ker 
potekajo predtekmovanja, bele-
žijo v Ljubljani. V svet pošiljajo 
čudovite posnetke in fotografije 
s tekem, kjer je občinstvo zelo 
pomemben dejavnik dogodka. 
To je odraz navdušenja nad 
odbojko v Sloveniji. Je kazal-
nik dela z mladimi v klubih in 
spodbuda za naprej. Nekateri 
napovedujejo kar uvrstitev v 
finale, drugi so mnenja, da je 
uvrstitev med osem najboljših v 
Evropi velik dosežek. No, sploh 
ni pomembno, mene je obisk 
tekme navdušil. 

Včasih so rekli kruha in iger, 
danes pa imamo športne tek-
me. Ljudje so zadovoljni, vzkli-
kajo, pozabijo na tegobe in dan 
je lepši. Videla sem že prazen 
stadion Camp Nou v Barce-
loni. Ogromen je. Tedaj sem 
si dejala, enkrat bi rada doži-
vela vzdušje publike, ker vpije 
70.000 ljudi. Allianz Arena 
v Münchnu ni tako daleč, do 
tedaj pa se bom zadovoljila s 
Stožicami. Vendar je zagotovo 
vse drugače, ko igra domača 
reprezentanca. Čustva ponori-
jo, identificiraš se z nečim, kar 
sploh ne veš, da imaš. Ko zavr-
tijo Golico, vse ponori. Bilo je 
lepo in še bi šla.

Odbojka

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Najbolj gotovo dejstvo je, 
da se je moje življenje zače-
lo z združitvijo spolne celice 
mojega očeta in spolne celice 
moje mame. Ob vseh teorijah, 
velikih razglabljanjih, pisari-
jah, modrostih in neumnostih 
o otrocih in družinah pogosto 
pozabljamo prvi trenutek svo-
jega spočetja. Prerekamo se, je 
družina pomembna ali ne, je 
biološki oče pomemben ali ne, 
kakšen pomen imajo rejniki, ali 
naj odpiramo spomine, ki jih 
ni, mama je umrla na porodu – 
ali ima to kakšen vpliv na moje 
življenje, ali je bolj pomembna 
družba, država, narod ali dru-
žina. Pozabimo pa, da sem bil 
v prvem trenutku svojega živ-
ljenja (in še mnogo kasneje), v 
trenutku mojega spočetja (in 
še mnogo kasneje) pol očeta 
in pol mame. Zamislimo si ta 
trenutek. Drugače ne more biti. 
Biološko, fizično sta se združili 
dve celici. Če pa nam uspe za-
čutiti trenutek svojega spočetja, 
se ne bomo mogli nehati čuditi 
veličini svojega lastnega življe-
nja. Moj oče in moja mama sta 
zame najbolj pomembni osebi. 
Ali sta bila dobra ali slaba, ne 
vpliva na njuno biološko vlogo 
pri meni. Zato bom večno hre-
penel po njiju. Tudi kadar ju 
ni. Še celo več. Lahko, da sta 
(bila) slaba, hladna, groba, 
nečustvena, ogromno odsotna, 
čudaka, ali je npr. oče umrl ali 
odšel pred mojim rojstvom … 
Še vedno je to človek, ki me je 
spočel, in še vedno je to ženska, 
ki me je rodila. Biološko sem 
povezan z njima. Želimo po-
udariti vidno, fizično, biološko 
povezavo s svojimi roditelji. 
Vzporedno, od spočetja dalje, 
se gradi tudi psihična, čustve-

na povezava med otrokom in 
staršem. Ta je nevidna, vendar 
vedno prisotna. Po njej vedno 
hrepenimo, tudi kadar je ni. 
Zakaj? Ker je to del naše nara-
ve. In najbolj nesmiselno se je 
boriti proti naravi.

Na podoben način otroci 
nezavedno doživijo ločitev svo-
jih staršev. Oni nikoli ne bodo 
mogli celostno dojeti, zakaj oče 
in mati ne moreta biti mož in 
žena oziroma zakaj ne moreta 
več živeti skupaj. Vsak otrok si 
želi imeti ob sebi oba. Vsaj v 
začetku. Kjer je kasneje priso-
tno psihično in fizično nasilje, 
je ločitev res lahko odrešitev 
tudi za otroke. Vendar bo tudi 
v tem primeru otrok vedno hre-
penel po bližini obeh, hrepenel 
in želel bo celo več – da se ima-
ta oče in mati rada in da so vsi 
skupaj. Da so normalna druži-
na – drug ob drugem, ne vpi-
jejo drug na drugega, ob mizi 
ni moreče tišine. Otrokom lo-
čenih staršev ne samo, da jim 
ni lahko. Zelo jim je težko. Eno 
izmed groznih vprašanj zanje 
je: »Pri kom pa bi sedaj ti rad 
živel?« Tega se otroka nikoli ne 
vpraša, kajti on bi rad živel pri 
obeh. Otrok ne more razumeti 
ločitve dveh odraslih, ki ju on 
občuduje. Spraševal se bo, kaj 
je on storil narobe. Čutil bo 
lastno krivdo. Najprej manj-
šo krivdo, kaj je storil narobe, 
nato večjo, začel bo kriviti sebe, 
da je z njim nekaj hudo naro-
be. Ta krivda ga bo ubijala. 
Namesto da bi se razjezil in 
jima zabrusil: »A se vidva lah-
ko skulirata in uredita sebe!«

Otroci ločenih staršev

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 9. avgusta 2019, je bila OBČINA ŠKOFJA LOKA. Geslo kri-
žanke je bilo: DOGODKI ZA VSE OKUSE. Nagrajenci, ki prejmejo 
VSTOPNICO ZA KONCERT Sound of Slovenia (Boštjan Gombač 
in Janez Dovč) v Sokolskem domu, so: Simona Dolinar iz Po-
ljan, Ana Zrim iz Kranja in Franc Potočnik iz Zg. Besnice. 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 13. 9. 2019, je bil Marjan OVNIK, s. p. , GOSTIŠČE LAKNER 
s Kokrice pri Kranju. Trem nagrajencem za rešitev križanke pok-
lanja malico v gostišču. Nagrajenci so: Milan URBANC iz Kranja, 
Mirko POLIČAR iz Nakla in Nevenka JENKO OMEJEC iz Selc.

Vsem nagrajencem čestitamo.
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Maša Likosar

Bobovek – V Čukovi jami 
je ribolov stalno prisoten, v 
Krokodilnici in Ledvički pa 
je z novima Uredbo in Odlo-
kom o zavarovanju območja 
ribolov prepovedan, saj sta ti 
dve jezerci namenjeni narav-
nemu razvoju. Zaradi nekda-
njih aktivnosti so ribe, ki si-
cer popestrijo vodo, hkrati pa 
imajo tudi negativne vplive na 
ekosistem, prisotne v vseh je-
zercih. »Krapi med prehra-
njevanjem dvigujejo mulj, 
zato se ob tem v vodo sprošča-
jo hranilne snovi, voda je kal-
na, vodne rastline pa se težko 
ukoreninjeno. Plenilske ribe 

se hranijo z vodnimi organiz-
mi, kot so ličinke kačjih pas-
tirjev, mrest in paglavci dvoži-
vk, vodni hrošči in druge živa-
li. Zaradi tega je združba vod-
nih organizmov v vodah z ri-
bami praviloma revnejša,« 
je pojasnila Sonja Rozman 
iz Zavoda RS za varstvo na-
rave, OE Kranj, ki se je sku-
paj z lastniki glinokopnih je-
zerc družino Zabret odločil, 
da z ribolovom zmanjšajo ko-
ličino rib v jezercih, kar omo-
gočata tudi Odlok in Uredba. 
»Naša želja je uporaba Kro-
kodilnice v namene komer-
cialnega ribolova. Vsak ko-
rak, ki ga naredimo skupaj z 
zavodom, je dokaz, da zmo-
remo najti skupni dogovor, 
ki bo prispeval k razvoju in 
nadzoru tega območja,« je 
dejal eden od lastnikov Me-
tod Zabret.

V ta namen so s podporo 
Mestne občine Kranj in mi-
nistrstva za okolje in prostor 
kot ustanovitelja naravnega 
rezervata izvedli tri ribolov-
ne dneve, pri čemer so jim 
strokovno pomagali člani 
Ribiške družine Kranj. »Na 
žalost je bil odziv pod priča-
kovanji in tudi vsi, ki so se 
prijavili, niso prišli. Morda 
smo naredili premalo pro-
mocije, a ker je bilo prvič, 
smo bili previdni, da ne bi 
prišlo preveč ribičev, nazad-
nje pa jih je bilo bolj malo. 
A ne glede na to smo dobili 
vtis o stanju rib v Krodkodil-
nici z ribiškega vidika, pove-
zali smo se lastniki, ribiči in 

naravovarstveniki in nekaj 
naredili skupaj, čeprav se 
včasih ne strinjamo o vsem. 
Ob koncu smo se tudi pogo-
varjali o načrtih za naprej in 
se dogovorili, da skupaj išče-
mo rešitve, s katerimi bomo 
vsi zadovoljni,« je poveda-
la Rozmanova in dodala še, 
da so se odzvali štirje ribi-
či, ki so skupaj ujeli 13 rde-
čeperk, 16 rdečeok in enega 
navadnega ostriža. »En ribič 
je poročal o večjem krapu, ki 
pa se mu je izmuznil, eden 
pa o ščuki, ki se prav tako ni 
pustila ujeti. Najuspešnej-
ši ribič, ki je nagrajen z ri-
bolovnimi dovolilnicami za 
Čukovo jamo, je ujel osem 
rdečeok in tri rdečeperke. 
Ujete ribe smo prenesli v so-
sednjo Čukovo jamo, tujero-
dnih pa tokrat nismo ujeli,« 
je sklenila Sonja Rozman. 

Ribolovni dnevi 
Na bobovških jezercih Krokodilnica in Ledvička so 
od petka do nedelje potekali prvi ribolovni dnevi z 
namenom, da se zmanjša količina rib in izboljšajo 
pogoji za druge vodne organizme.

Ribe, ki so jih ujeli v okviru ribolovnih dnevov v Krokodilnici 
in Ledvički, so prenesli v sosednjo Čukovo jamo (na sliki). 
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Marjana Ahačič

Lesce – V Čebelarskem cen-
tru Gorenjske so v soboto 
organizirali prireditev Dan 
medu v kulinariki – Festival 
medu. Privlačno dogajanje, 
ki je temeljilo na kulinariki, 
je v čebelarski center in na 
dvorišče pred njegovim vho-
dom privabilo številne obi-
skovalce.

Program so začeli s preda-
vanjem o medovitih rastli-
nah, ki so hrana za čebele in 
ljudi in ki sodijo v vsak vrt in 
vsako kuhinjo, kot je pou-
darila predavateljica, znana 
floristka dr. Sabina Šegula.

Malo za tem je Mateja Reš 
pozornim poslušalcem na-
nizala nekaj uporabnih nas-
vetov za pripravo medenih 
jedi in v pokušino ponudila 
potico, ki jo je osladila z me-
dom. 

Posebej z navdušenjem 
so se obiskovalci udeležili 
degustacije zelenjavne eno-
lončnice z medom in pra-
žencem, ki so ga pod vod-
stvom mentorjev pripravi-
li dijaki Srednje gostinske 
in turistične šole Radovlji-
ca. Njihova mentorica pro-
fesorica Marija Arh Ivanšek 
je popoldan vodila delavnico 
priprave medenega meni-
ja, na katerem so udeleženci 
sodelovali pri pripravi različ-
nih jedi, med njimi tudi slo-
venskih narodnih jedi, prip-
ravljenih na sodoben način 
z različnimi vrstami medu: 
file bohinjske zlatovščice v 

ajdovi moki, ajdova kaša z 
gobami in zelenjavo, krom-
pir v oblicah z zeliščnim 
maslom in mohantom, pa-
lačinke, strjenka, pena s cve-
tnim prahom …

Pred čebelarskim muze-
jem je bila ves dan tržnica z 
bogato ponudbo čebeljih pri-
delkov in izdelkov ter dobrot 
z lokalnih kmetij, za otroke 
pa so pripravili ustvarjalne 
delavnice in družabne igre.

Obiskovalcem so bile na 
voljo medene pijače in degu-
stacije različnih vrst medu, 
organizirali pa so tudi ogle-
de čebelarskega centra. Obi-
skovalci so bili navdušeni 

tudi nad letošnjimi no-
vostmi, to sta bili delavnica 
izdelovanja jesenskih šop-
kov z dr. Sabino Šegula ter 
ogled sveta čebel skozi virtu-
alna očala, ki ga je za obisko-
valce v napihljivem čebel-
njaku pripravila Čebelarska 
zveza Slovenije.

Kot je povedala Špela Ra-
zinger Kalan, je Festival 
medu poleg prireditve, na-
menjene promociji medu, 
medenih izdelkov in upora-
be medu v kulinariki, tudi 
nekakšen zaključek čebelar-
ske sezone. »Ta letos ni bila 
dobra. Čebelarji pravijo, da 
imajo tudi do polovico manj 

medu kot lani. Tudi sicer je 
bila letošnja letina specifič-
na, ker je gozdni med krista-
liziral že v satju – je zelo kva-
liteten, ampak za kupce, ki 
medu ne poznajo dobro, vča-
sih manj privlačen.«

Zadovoljna je, ker se tudi s 
prireditvami, kakršna je Fe-
stival medu, odnos ljudi do 
medu spreminja. »Slovenci 
smo od nekdaj jedli med in 
ga cenili. Ne morem reči, da 
ga zdaj pojemo več kot prej, 
je pa res, da zdaj bolj pazimo 
na to, kako kakovosten med 
jemo. In domači, slovenski, 
je običajno res vrhunske ka-
kovosti.«

Slovenci vedno bolj cenimo 
dober domači med
Obiskovalci so uživali v pokušanju medu in medenih izdelkov ter se na predavanjih in delavnicah 
naučili veliko o novih načinih uporabe medu, predvsem v kulinariki.

Mateja Reš je obiskovalce na praktičen in nazoren način seznanila s pripravo različnih 
medenih jedi in jim v pokušino ponudila potico, slajeno z medom.

DOLINA ROŽ NA KOROŠKEM
Vabimo vas, da se nam pridružite na našem izletu na avstrijsko Koroško, 
kjer bomo obiskali dolino Rož, kjer so in še živijo številni napredni koroški  
Slovenci. Najlepše koroške pesmi, kot so Mau čez Izaro, Rož Podjuna, Zila,  
Katrca in Mojcej, so nastale prav v tej dolini. Spoznali bomo, kje je živel skla-
datelj Pavle Kernjek. Ogledali si bomo kip čebelarja Janeza Sumperja. Spoz-
nali bomo tudi, kako deluje Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru. 
Ustavili se bomo tudi v vasi Sveče, kjer se je rodil znameniti slovenski katoliški  
duhovnik in narodni buditelj Andrej Einspieler, imenovan tudi »oče koroških 
Slovencev«. Z nami bo tudi novinar Jože Košnjek. Vabljeni.

Cena izleta je 35 evrov
in vključuje: oglede po programu, kosilo,  
prevoz in DDV.

Odhod avtobusa:
z AP Škofja Loka 6.50  
z AP Mercator Primskovo 7.15
z AP Globus Kranj 7.25  
z AP Radovljica 7.45
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite  
na tel. št. 04 201 42 41 ali se oglasite osebno  
na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva  
pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

PONOVITEV IZLETA
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sudoku_LAZJI_19_76
NALOGA

3 2 9 1 7
5 3 6 4

1 8 7 6
1 9 2 8
6 8 1 5

4 7 9 3
4 2 6 7

9 7 8 1
1 9 3 2

sudoku_LAZJI_19_76

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_76
NALOGA

5 3 1 4 8
7 6 1
8 7 2

5 8 2
7 5
9 6 5 2

1 4 5
5 1 6

9 2 7 4

sudoku_TEZJI_19_76

REŠITEV

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

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_19_76
NALOGA

53148
761
872

582
75
9652

145
516

9274

sudoku_TEZJI_19_76

REŠITEV

593612748
762348159
814957632
651824397
287139564
349765821
138496275
475283916
926571483

sudoku_LAZJI_19_76
NALOGA

32917
5364

1876
1928
6815

4793
4267

9781
1932

sudoku_LAZJI_19_76

REŠITEV

326491578
578362194
491857632
159643287
683729415
247185963
834216759
962578341
715934826

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 25. 9.
20.30 AD ASTRA: POT DO ZVEZD
18.20 DOWNTOWN ABBEY
15.40, 17.00 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 25. 9.
18.00, 20.00 AD ASTRA: POT DO ZVEZD
17.20, 19.45 DOWNTOWN ABBEY
15.50, 16.30 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.
17.50, 20.20 PREVARANTKE NA WALL 
STREETU
17.40, 20.50 TISTO: DRUGO POGLAVJE
21.00 BILO JE NEKOČ … V HOLLYWOODU
19.10 PRIDNI FANTJE
15.40 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
15.30, 16.50 LEVJI KRALJ, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 26. 9.
20.00 BELI VRAN

Petek, 27. 9.
18.00 KOŠARKAR NAJ BO 2
20.00 PRIMER COLLINI

Sobota, 28. 9.
16.00 LEVJI KRALJ, sinhro.
18.00 KOŠARKAR NAJ BO 2
20.00 PAVAROTTI

Nedelja, 29. 9.
16.00 KOŠARKAR NAJ BO 2
18.00 PAVAROTTI
20.00 PRIMER COLLINI

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
24. 9.

13/21 °C

Nedelja 
29. 9.

8/18 °C

Sreda 
25. 9.

Četrtek
26. 9. 

Petek
27. 9. 

Sobota
28. 9.

10/20 °C 10/21 °C 9/22 °C 10/20 °C

Ponedeljek 
30. 9.

Torek
1. 10.

Sreda
2. 10.

Četrtek
3. 10.

9/19 °C 9/21 °C 8/20 °C 8/19 °C

tedenski koledar

TERENSKI KRVODAJALSKI AKCIJI –  2019
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se 
pridružite družini krvodajalcev in se udeležite ene od te-

renskih  krvodajalskih akcije, ki bosta :

V PONEDELJEK, 30. SEPTEMBRA 2019,  
v Športni dvorani v Šenčurju, Pipanova cesta 43,  in   

V TOREK, 1. OKTOBRA 2019,  
v Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje – športna  

dvorana, Krvavška cesta 2, Cerklje.
             Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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24. 9.  tor. Nada 6.51 18.57

25. 9. sre. Gojmir 6.52 18.55 

26. 9. čet. Justina 6.53 18.53      

27. 9. pet. Damijan 6.55 18.51

28. 9. sob.  Venčeslav 6.56 18.49

29. 9. ned. Mihael 6.57 18.47

30. 9. pon.  Sonja 6.58 18.45

       vzhod  zahod 

Maja Bertoncelj

Kranj – Goldwing zveza Slo-
venije je tudi letos organi-
zirala dobrodelno priredi-
tev Goldwing +21 dan, ki je 
bila sprva namenjena otro-
kom z Downovim sindro-
mom, nato pa so nanjo po-
vabili še druge otroke s po-
sebnimi potrebami, njiho-
ve spremljevalce in družin-
ske člane. Tokrat so se zbra-
li v Kranju pri Osnovni šoli 
Helene Puhar. 

Prireditve so se udeležili 
učenci omenjene šole, Dru-
štvo Downov sindrom Slo-
venije, Zveza Sožitje Slove-
nije in Zveza Sonček. Gol-
dwing +21 dan je potekal 
sedmič, organizatorji iz vrst 
Goldwing kluba Primorska 
pa so jim pripravili pester 
program, kot vsako leto tudi 
vožnjo z motorji, s Hondi-
nim modelom Gold Wing. 
»Vožnja z motorji je zago-
tovo najbolj zanimiv del da-
našnjega programa. Odzva-
lo se je okrog štirideset mo-
toristov iz vseh klubov Gol-
dwing zveze Slovenije. Tu-
kaj so tudi naši prijatelji iz 

Hrvaške. Veseli smo, da 
lahko pomagamo tem otro-
kom, jih razveselimo. Neka-
teri ljudje še imajo dušo in 
srce in prispevajo za takšen 
dogodek, je pa vse težje. Na-
men je, da se družimo, da 
otroci s posebnimi potreba-
mi vidijo še drug svet. Motor 
ima tudi neko svojo karizmo 

– veter v laseh,« je pojasnil 
Vladimir Brlek, koordinator 
dogodka. Vili Curavić, pred-
sednik kluba Primorska, je 
dodal, da Goldwing +21 dan 
poteka sedmič, letos prvič 
v Kranju. Z odzivom so bili 
zelo zadovoljni. 

Dogodka so se udeleži-
li tudi kranjski policisti, 

udeležencem predstavili 
predpise s področja varnos-
ti v cestnem prometu in nato 
spremljali karavano motor-
jev, ki je otroke popeljala po 
delu Kranja. Po koncu vo-
žnje se je program nadalje-
val, tudi z druženjem in tra-
dicionalno pogostitvijo z go-
lažem in palačinkami.

Goldwing navdušil otroke
Navdušil je otroke z Downovim sindromom in druge otroke s posebnimi potrebami, ki so uživali tudi  
v vožnji z motorji, s Hondinim modelom Gold Wing. 

Osrednji del dogodka je bila vožnja z motorji. / Foto: Maja Bertoncelj

Kamnik – Sistem izposoje električnih koles Kamkolo ima že 
več kot 670 registriranih uporabnikov, ki so v treh mesecih 
opravili več kot 7800 izposoj. Po tem, ko je občina ob začetku 
šolskega leta zaradi vandalizma sistem za nekaj dni zaustavila 
oziroma ta ni deloval v polnem obsegu, so poškodbe koles 
in postaj zdaj odpravljene, občani pa lahko uporabijo še eno 
postajo. Petim že obstoječim, na katerih si je kolo možno iz-
posoditi ali ga vrniti že od junija, se je te dni namreč pridružila 
še ena, in sicer pri železniški postaji na Kranjski cesti.

Odprli še šesto postajo sistema Kamkolo

Maša Likosar

Mošnje – Ohranjanje in pre-
našanje kulturne dediščine 
na mlajše generacije sta osre-
dnja namena Mošenjskih 
dnevov, ki jih je Turistično 
društvo (TD) Mošnje organi-
ziralo že dvanajstič. Letošnja 
rdeča nit je bilo obujanje sta-
rih ljudskih plesov in pesmi 
in v skladu s tem so prvi dan 
kulturni program oblikova-
li učenci Podružnične šole 
Mošnje, Folklorna skupina 
Hrušica ter godci in pevci 
Suhe hruške. V okviru prire-
ditve so odprli tudi prenovlje-
no otroško igrišče pri kultur-
nem domu; kot je povedala 
predsednica TD Mošnje Da-
mjana Pangerc, je bila inve-
sticija vredna slabih pet tisoč 
evrov, pri čeme je Krajevni 
skupnosti Mošnje pomagala 

Občina Radovljica. Blagoslo-
vili so tudi fresko sv. Florja-
na na gasilskem domu, ki jo 
je na pobudo donatorjev sina 

Dejana in očeta Stipeta Jelu-
šiča izdelal Nikolaj Aleksan-
drovič Mašukov. V soboto so 
obiskovalci okušali domače 

jedi, se udeležili brezplačne-
ga ogleda Etnološkega mu-
zeja Mošnje in se pomerili v 
športnih igrah.

Obujanje starih ljudskih plesov in pesmi

Mošenjski dnevi spodbujajo ohranjanje kulturne dediščine, kamor sodijo tudi domači 
izdelki, ki so jih lokalni obrtniki predstavili na stojnicah. / Foto: Maša Likosar
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Prodajalec vozil, m/ž (Kranj) 
Vas zanima avtomobilizem? Če ste v oglasu prepoznali novo karierno priložnost, 
vas vabimo, da nam pošljete prijavo na elektronski naslov: urska.mocnik@avto-
mocnik.si. Vaše prijave bomo obravnavali zaupno. Avto Močnik, d. o. o., Britof 162, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 13. 10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varilec TIG/obdelovalec kovin, m/ž (Škofja Loka) 
K sodelovanju vabimo obdelovalca kovin/varilca. Iščemo pozitivno, delovno ose-
bo, ki se veseli raznolikega dela in novih izzivov. Zaposlitev s polnim delovnim ča-
som, 8-urni delovnik, redno plačilo, konci tedna in prazniki so prosti. Inox Kokalj, d. 
o. o., Kidričeva Cesta 102, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 12. 10. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Kranj) 
Zaposlimo natakarja v mladem, dinamičnem kolektivu v lokalu Panorama Stara 
pošta. Nudimo dobre delovne pogoje v prenovljenem lokalu in korektno plačilo 
za strokovno opravljeno delo. Proste nedelje in večino praznikov. Stara pošta, d. 
o. o., Koroška cesta 2, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 29. 9. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Serviser orodij, m/ž (PC Komenda) 
Opis delovnega mesta: pomoč v ročni orodjarni, branje tehničnih risb, pomoč pri 
opravljanju servisov na orodjih, priprava posameznih sestavnih delov orodja za mon-
tažo, kontrola opravljenega dela, prevzem vhodnega in izhodnega materiala, skrb za 
čistočo in urejeno delovno okolje. Plamtex INT., d. o. o., Pod bukvami 8, 1218 PC Žeje 
pri Komendi. Prijave zbiramo do 20. 10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Višji tehnolog, m/ž (Zgornji Brnik) 
Področje dela: skrb za neprekinjeno obratovanje elektroenergetskih naprav za kri-
tične porabnike za naprave in sisteme za kontrolo zračnega prometa, izvajanje pe-
riodičnih pregledov in meritve na elektroenergetskih napravah na dislociranih ra-
dio-navigacijskih objektih. Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Zgornji 
Brnik 130n, 4210 Brnik – aerodrom. Prijave zbiramo do 3. 10. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Vodja gradbišča, m/ž (Preddvor) 
V Jelovici Hiše zaposlimo vodjo gradbišča. Ste strokovni, zanesljivi in motivirani? 
Vas veseli delo na terenu in v pisarni? In ne nazadnje – vas zanima dobro plačilo? Je-
lovica Hiše, d. o. o., Hrib 1, 4205 Preddvor. Prijave zbiramo do 16. 10. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Receptor v wellnessu, m/ž (Bled) 
Naloge in odgovornosti: sprejemanje gostov in posredovanje informacij, izvajanje 
recepcijskih del in blagajniško poslovanje, odgovornost za ustrezno predstavitev 
celotne ponudbe družbe in kraja. Sava turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 29. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilec/urejevalec notranjih prostorov, m/ž (Brnik) 
Potrebno: pozitiven odnos do dela, znanje slovenskega jezika, zaželene so izku-
šnje, z veseljem pa damo priložnost tudi osebam brez izkušenj. Dobrovita, d. o. o., 
Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 20. 10. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Pomočnik v kuhinji, m/ž (Kranjska Gora) 
Opis del in nalog: čiščenje in priprava živil, ročno in strojno pomivanje. HIT Larix,  
d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 20. 10. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant, m/ž (Naklo)
Pričakujemo: najmanj IV. stopnjo iizobrazbe gradbene oz. druge ustrezne tehnič-
ne smeri, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj. Merkur Trgovina, d. o. o., Cesta na 
okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 6. 10. 2019. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Prodajalec v trgovini s turističnimi izdelki, m/ž (Bled)
Pričakujemo: najmanj IV. stopnjo izobrazbe gostinske, trgovske ali druge ustrezne 
smeri oz. ustrezne izkušnje v prodaji, aktivno znanje angleškega jezika, znanje dru-
gih tujih jezikov je prednost, obvladovanje prodajnih veščin in občutek za delo s 
strankami, iskreno prijaznost in prevzemanje osebne odgovornosti, odločnost in 
sposobnost hitrega odločanja. Zakladi, d. o. o., Pregljeva ulica 14, 1230 Domžale. 
Prijave zbiramo do 20. 10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoklepar, m/ž (Gorenjska) 
Podjetje Jurčič & Co., d. o. o., je družinsko transportno podjetje, ki za vzdrževa-
nje najnovejših tovornih vozil zaposli avtokleparja. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna  
cona A 45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 19. 10. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Svetovalec za upravljanje problematičnih zahtevnejših naložb, m/ž (Kranj) 
Ponujamo vam: delo v urejenem delovnem okolju, delovno razmerje za nedoločen 
čas s petmesečnim poskusnim delom, strokoven in pozitivno naravnan kolektiv ... 
Gorenjska banka, d. d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 29. 
9. 2019. 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

predstava za otroke
GRDINA
Ana Duša, David Krančan
torek, 24. 9., ob 17.00, dvorana

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

predavanje
DRUGA PLAT FRANCETA ŠTIGLICA: 
NJEGOVI MANJ USPEŠNI FILMI 
Dr. Peter Stanković
sreda, 25. 9., ob 19.00, dvorana

predavanje
BOŠTJAN HLADNIK: 
DIVJI FANT SLOVENSKEGA FILMA
Zoran Smiljanić
četrtek, 26. 9., ob 19.00, dvorana
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

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 Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE
Pravljica v Galeriji 
Škofja Loka – V soboto, 28. septembra, se bo ob 10. uri v 
Galeriji Ivana Groharja začelo pripovedovanje pravljic za ot-
roke. Pripovedovala jih bo pripovedovalka Katja Preša. 

Slovesnost ob sedemdesetletnici društva
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk ob 70. 
obletnici ustanovitve društva vabi na osrednjo slovesnost, ki 
bo v soboto, 28. septembra, ob 18. uri v dvorani hotela Špik 
v Gozdu - Martuljku. Ob slavnostnem dogodku so pripravili 
razstavo fotografij in kulturni program.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Preddvor, Cerklje, Šenčur – V LUK – medgeneracijskem 
centru Kranj se bodo odvijale naslednje brezplačne aktivno-
sti: 25. septembra ob 16. uri Jezikam slovensko (komunikacije 
v slovenščini za otroke od 5. do 10. leta starosti), ob 17. uri 
Življenje z izgubo, Razumem, znam slovensko (za otroke od 
10. do 15 leta starosti) in Vesele urice – ruščina; 26. septembra 
ob 17. uri Vesele urice – italijanščina, ob 18. uri predavanje Pre-
gled arheoloških izkopavanj v Kranju; 27. septembra ob 17. uri 
Družaben večer – tarok, ob 17.30 astrološko predavanje Grška 
mitologija in 12 zodiakalnih znamenj; Cerklje: 26. septembra 
ob 9. uri Povežite se s svetom – internet in elektronska po-
šta: Preddvor: 25. septembra ob 9. uri Povežite se s svetom 
– internet in elektronska pošta, ob 17. uri plesne delavnice 
za ženske 55+ in poslikava keramike – delavnica; Šenčur: 25. 
septembra ob 8.30 telovadba, ob 17. uri plesne delavnice za 
ženske 55+. Za vse prireditve so obvezne prijave na telefon 
041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

OBVESTILA
Tlak, sladkor, holesterol in kostna gostota
Cerklje – Krajevni organizaciji Rdečega križa Cerklje in Zalog 
ter Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabijo občane na 
preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v 
krvi ter meritve kostne gostote z ultrazvokom (na peti). Me-

ritve bodo v prostorih občine v Cerkljah v soboto, 28. sep-
tembra, od 7. do 10. ure. Da bodo meritve potekale brez 
čakanja, se prijavite na telefon 04 25 22 436 ali po e-pošti rk-
cerklje1@gmail.com.

Krvodajalska akcija
Cerklje – Območno združenje Rdečega križa Kranj in Krajev-
na organizacija Cerklje vabita občane na krvodajalsko akcijo. 
Odvzem krvi bo v Športni dvorani v Cerkljah v torek, 1. okto-
bra, od 7. do 13. ure. S seboj prinesite krvodajalsko izkaznico in 
osebni dokument s sliko. Pred odvzemom krvi vas bodo zdrav-
niško pregledali. Prosijo, da na dan odvzema ne jeste ničesar 
mastnega in ne pijete mleka. Priporočajo čaj, kruh z marmela-
do, sadje in podobno. Dobrodošli so tudi novi krvodajalci. 

Nemške in angleške igralne urice
Jesenice – Iz Občinske knjižnice Jesenice osnovnošolce va-
bijo k vpisu na nemške in angleške igralne urice, ki se bodo 
začele oktobra.

PREDAVANJA
Na Camino z družino
Vodice – Na potopisnem predavanju, ki bo v torek, 1. okto-
bra, ob 19.30 v Knjižnici Vodice, bo Viktorija Kante predstavi-
la izkušnjo, ki so jo kot družina doživeli na Caminu.

RAZSTAVE
 

Fotografije s potovanj
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice v sredo, 25. sep-
tembra, ob 18. uri vabi na odprtje razstave v svojo Fotogale-
rijo v avli gledališča na Jesenicah. Tokrat fotografije razstav-
ljata Vanda in Klemen Klemenc. 

Dvajset let Društva likovnikov Cerklje
Cerklje – Društvo likovnikov Cerklje je ob 20-letnici delovanja 
izdalo monografijo ter na ogled postavilo pregledno razstavo, 
katere odprtje bo v petek, 27. septembra, ob 17. uri v župnijski 
dvorani. V kulturnem programu bodo nastopili: Kulturno dru-
štvo Folklora Cerklje, Kranjski furmani in violinistki Rosana 
de Laat ter Lucija Ivan. Razstava bo na ogled še v soboto, 28. 
septembra, od 9. do 12. in od 16. do 19. ure in v nedeljo, 29. 
septembra, od 9. do 12. in od 15. do 16. ure.

Vezenje in kvačkanje
Bled, Zasip – Blejske Vide in Zasipške Katarine pripravljajo 
razstavo vezenja, pletenja in kvačkanja. Na Bledu bo razsta-
va v prostorih Društva upokojencev, Ljubljanska cesta 15, v 
Zasipu pa v Domu krajanov, Sebenje 6. Obe razstavi bosta 
od 4. do 6. oktobra med 10. in 17. uro.

Janez Kuhar

Cerklje – Klub Liberius, Obči-
na Cerklje, Pošta Slovenije in 
Društvo zbirateljev Sciurus 
iz Radovljice vabijo, da se 
zglasite na Pošti Cerklje, kjer 
boste imeli dva tedna mož-
nost odtisniti spominski žig 
ob 100. obletnici smrti roja-
ka, igralca, dramaturga, re-
žiserja, pisatelja in pesnika 
Ignacija Borštnika. Obenem 
vabijo k ogledu filatelistične 
razstave Kaj pomeni biti igra-

lec, ki je v Borštnikovi rojstni 
hiši v Cerkljah na ogled do 
vključno 30. septembra vsak 
dan od 15. do 18. ure in v ne-
deljo od 11. do 18. ure. Včeraj, 
na dan smrti Borštnika, je na 
ljubljanskih Žalah položil 
cvetje na grob svojega prap-
raprastrica Tomaž Novak, pri 
tem pa so ga spremljali člani 
Kulturnega društva Ignacija 

Borštnika. V Cerkljah imajo 
od včeraj, 23. septembra, tudi 
novo, svojo valuto, vrednost 
je en Nace. Kulturno dru-
štvo (KD) Ignacija Borštni-
ka in rojstna hiša Ignacija 
Borštnika sta namreč izdala 
spominski kovanec, ki ga je 
možno skovati v Borštniko-
vi kovačiji oziroma kovnici. 
Poštni žig in spominski ko-
vanec je oblikoval Blaž Moč-
nik. Danes, v torek, bo v žu-
pnijski cerkvi v Cerkljah ob 
19. uri sv. maša za Ignaci-

ja Borštnika. Po maši bodo 
člani KD Ignacija Borštnika 
pripravili akademijo v spo-
min in čast Borštniku, mo-
žen pa bo tudi ogled njegove 
rojstne hiše. V četrtek ob 19. 
uri bo Klub Liberius ob pod-
pori Občine Cerklje pripra-
vil v dvorani Kulturni hram 
Ignacija Borštnika slav-
nostno akademijo.

Ob stoti obletnici smrti 
Ignacija Borštnika

Spominski kovanec ob stoti obletnici smrti Ignacija 
Borštnika
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                        + poštnina

9,99

EUR

Namesto da bi iskali 
»srečno zvezdo« kjer 
koli drugje, jo iščimo 
le v sebi. Moramo se 
truditi, da bi jo našli, 
kajti sama se ne bo 
pokazala. Vse življenje 
se moramo bojevati 
zanjo, si prizadevati, 
da nam ostane 
naklonjena.
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222 strani, trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Čas, v katerem 
novorojenček 
postane živahen 
otrok, je poln 
presenečenj, 
prvih preizkušenj 
in navdušenja. 
Vse te trenutke 
lahko ohranimo 
tako, da jih 
zapišemo v 
album, ki bo 
trajen spomin na 
začetek življenja. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,99Trda vezava

EUR

Čas, v katerem 
novorojenček 
postane živahen 
otrok, je poln 
presenečenj, 
prvih preizkušenj 
in navdušenja. 
Vse te trenutke 
lahko ohranimo 
tako, da jih 
zapišemo v 
album, ki bo 
trajen spomin na 
začetek življenja. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,99Trda vezava

EUR

                        + poštnina

19
EUR

Avtorica nazorno 
predstavi pripravo 
najrazličnejših vrst testa 
za testenine (jajčno 
testo, kamutovo testo, 
zeliščno testo, ajdovo 
testo, olepotičeno 
testo,...).  
 
Prav tako nas nauči 
tudi oblikovanja 
različnih testenin 
(od rezancev do 
mošnjičkov, špeclev...).

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

160 strani, 17 x 23 cm, trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

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

Za vzdrževanje in prevoz tovornih vozil ter priklopnikov  
iščemo energične in pozitivno naravnane sodelavce, lahko 

tudi vajence (m/ž)

ZA DELO V MEHANIČNI, KLEPARSKI  
in LIČARSKI DELAVNICI.

Ponujamo vam takojšnjo zaposlitev in pošteno plačilo ter 
vključitev v delovni preizkus, da preverite svoje znanje, 
veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. 

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

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

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

ZAHVALA

Po hudi in težki bolezni se je od nas poslovil naš dragi mož, oče, 
dedi, tast, stric in brat

Marjan Drinovec
p. d. Kajžov Marjan iz Strahinja

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njegovemu spo-
minu, nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. Hvala vsem, 
ki ste nam v teh težkih trenutkih pomagali in nam stali ob strani.

Žalujoči vsi njegovi
Strahinj, september 2019

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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

Rezultati 76. kroga – 22. 
septembra 2019

10, 22, 30, 33, 34, 35, 36 
in 5

Loto PLUS:
8, 14, 15, 25, 31, 36, 39 

in 18
Lotko: 6 4 3 1 5 5

Sklad 77. kroga za Sedmico: 
260.000 EUR

Sklad 77. kroga za PLUS: 
1.530.000 EUR

Sklad 77. kroga za Lotka: 
100.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

V LJUBNEM oddam dvosobno stano-
vanje samski osebi, predplačilo 6 me-
secev, varščine ni, tel.: 040/389-518  
 19002462

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Focus 1.6 B, karavan, let. 
2005, reg. do 2/20, vsa oprema, 
nove gume, ohranjen, 580 EUR, tel.: 
040/285-748 
 19002525

VW GOLF Variant 1.6 TDI, oktober 
2014 srebrne barve, prevoženih 
146.000 km, prvi lastnik, servisna, tel.: 
041/691-219  
 19002534

DRUGA VOZILA
PRODAM

KOMBI 8 + 1, Peugeot Boxer 2,8, le-
tnik 2004, vlečna kljuka, klima, servis, 
tel.: 040/829-178  
 19002381

STROJI IN ORODJA
PRODAM

3 KOMPRESORJE, 8 barov, en je 3-fa-
zni, vse za 130 EUR, tel.: 040/332-
590 
 
 19002533

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

OLJNI gorilec Thyssen, ekspanzijsko 
posodo, regulator vleka, tel.: 04/25-
22-507 
 19002532

ŠTEDILNIK za trda goriva, dobro ohra-
njen, kiperbuš in klopi, tel.: 041/374-
201 
 19002524

OSTALO
PRODAM

2 JOGIJA 90 x 200, lepa, za sim-
bolično ceno, zaradi prenove, tel.: 
040/332-590 19002527

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19002529

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 070/558-214 
 19002526

SILOREZNICO Epple 900, tel.: 
041/293-776 
 19002523

KUPIM

TRAKTOR, odkup je možen tudi s 
priključki, tel.: 041/680-684 
 19002531

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR za ozimnico, bel in rdeč, 
tel.: 031/225-062 19002522

SEME enoletne trave, krmni krompir in 
ajdo, tel.: 040/355-865  
 19002528

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste pred nesnostjo, in KG beli 
piščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 19002275

PETELINE, race, purane za nadalj-
njo rejo ter morske prašičke, tel.: 
041/632-881 
 19002530

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu kuharju/-ici za 
delo v restavraciji, nudimo redno plači-
lo, delo v mladem kolektivu in prijetnem 
ambientu. Vse informacije na telefon 
040/218-203. Makarončki, d.o.o., 
Podgorica 21, Lj. Črnuče 
 19002293

PIZZERIJA & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu kuharju/-ici za 
delo v restavraciji, nudimo redno plači-
lo, delo v mladem kolektivu in prijetnem 
ambientu. Vse informacije na telefon 
041/328-590. Makarončki, d.o.o., 
Podgorica 21, Lj. Črnuče 
 19002391

PIZZERIJA & Restavracija išče šofer-
ja oz. voznika za dostavo hrane. Vse 
informacije na telefon 041/328-590. 
Makarončki, d.o.o., Podgorica 21, Lj. 
Črnuče 
 19002510

IŠČEMO voznika tovornjaka, relacija 
potovanja Villach (Avstrija)–Nemčija. 
Plača 10,61 EUR/ura bruto, dnevni-
ce so v plači in so neobdavčene. Tel.: 
+38630/758-314, Diaplan Stahl + 
Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Klagen-
furt/Celovec, Avstrija 
 19002535

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 
 19002446

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 19002277

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 19002280

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacijo plesni, dekorativne omete in 
opleske vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909 
 19002445

BELJENJE – Najcenejše in kvalitetno 
beljenje na Gorenskem, samo 1,70 
EUR, 2-krat pobeljeno z materialom. 
Pokličite za brezplačen ogled in izme-
ro. Korošec Mateja, s.p., Glavarjeva 
75, Komenda, tel.: 068/137-109 
 19002447

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 
 19002276

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163 
 19002281

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 
 19002331
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Anketa

Anka Mrzidovšek, 
Radovljica:

Pišem, ker moram, iz not-
ranje potrebe, moja duša 
to hoče, brez namena, da bi 
komu kaj povedala. To, kar 
pišem, delam predvsem za 
svoj notranji mir.

Ivana Pogačar, Žirovnica:

Ustvarjanje je pomembno 
zato, da živiš polno življenje, 
da sprostiš svoje sposob-
nosti. Jaz pišem, ker imam 
kar naprej navdih. Dobro se 
počutim, če lahko napišem 
točno tako, kot čutim.

Minka Likar, Hotavlje:

Že od mladosti se ukvarjam 
z besedami, ko pa se človek 
upokoji, ima več časa zase, 
za premislek ... Živi polnejše 
življenje in čustva lahko izlije 
na papir, jih ubesedi in podo-
živi vse, kar čuti.

Jožef Pavlič, Komenda:

Ko se upokojiš, se zaveš, 
kako kratko je življenje in 
kako si odgovoren za to, kar 
storiš s svojimi talenti. In če 
ti je dan dar ustvarjanja, si ga 
dolžan izkoristiti in nekaj tudi 
sam darovati drugim.

Marjana Ahačič

V petek je bil v Lescah lite-
rarni večer, ki ga je skupaj z 
domačim društvom organi-
zirala Pokrajinska zveza dru-
štev upokojencev Gorenjske. 
Na njem se je predstavilo 23 
avtorjev iz dvanajstih gorenj-
skih upokojenskih društev, ki 
so na natečaj zveze DU pos-
lali svojo poezijo in prozo.

Predstavili svojo 
ustvarjalnost

Marija Čampa, Lesce:

Moje ustvarjanje je predvsem 
namenjeno moji duši, čeprav 
rada vidim tudi, da drugi pris-
luhnejo mojim besedam. 
Življenje je več vredno, če 
ustvarjaš. Ko ustvarjaš, ne 
misliš na težave in bolezen.

info@g-glas.si
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Danes dopoldne se bo oblačnost trgala, popoldne bo zmerno 
do pretežno oblačno. Jutri zjutraj bo po kotlinah in dolinah 
megla, dopoldne se bo pooblačilo, popoldne bo začelo deževati. 
Padavine bodo ponoči ponehale. V četrtek bo delno jasno, po-
poldne je v hribovitih krajih mogoča kakšna ploha. Topleje bo.

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

Jasna Paladin

Sela pri Kamniku – Ob sve-
tovnem dnevu miru so  na 
Selih pri Kamniku, vasici 
v Tuhinjski dolini, odkrili 
skulpturo, ki je že med pos-
tavljanjem pritegnila pozor-
nosti tako krajanov kot šte-
vilnih svetovnih medijev. 
Celo tako zelo veliko, da so 
morali prvotno načrtova-
no odkritje kipa odpovedati, 
saj v kraju tako veliko ljudi 
ne bi mogli sprejeti. Čeprav 
so prve dni novico o postavi-
tvi kipa objavljali mediji, kot 
so BBC in Washington Post,  
se je prah hitro polegel in na 
uradnem odprtju minulo so-
boto se je v Selih zbralo le ne-
kaj deset ljudi.

Lesen kip, ki so ga po za-
misli in načrtih arhitekta To-
maža Schlegla postavili čla-
ni Športnega in kulturnega 
društva Sela, je visok osem 
metrov in močno spominja 
na ameriškega predsednika. 
A Schlegel poudarja. »To 
ni Trump. To je Kip svobo-
de. Res da je malo podoben 
Trumpu, ampak to je samo 
sredstvo, s pomočjo katere-
ga sem lahko pokazal popu-
lizem v Kipu svobode. Tru-
mp je poosebitev popolne 

svobode, kajti pokazal je, da 
lahko naredi in reče karkoli, 
pa ne bo odgovoren za to,« 
pravi avtor in še: »Postavi-
li smo moderen Kip svobo-
de. Marsikdo reče, da je kra-
sen, a sam menim, da je grd, 
bizaren in resničen. In prav 
zato je grozljiv. Prav tako, 
kot postaja grozljiva svoboda 
v naraščajočem populizmu v 
politiki. Ne zamerim tistim, 
ki ga hočejo odstraniti, prav 

nasprotno, še vesel bi bil, če 
bi ta grozljivi kip uničili, saj 
bi s tem dejanjem pokazali 
nestrinjanje s svobodo, ki jo 
diktirajo populisti. A obstaja 
tudi alternativa, bolj civilizi-
rana. Aretirajmo ta kip, ob-
dajmo ga z bodečo žico, tako 
bo zaprt, a bo ostal in bo v 
objemu bodeče žice neškod-
ljiv,« je dodal v svojem slogu.

Kip stoji na zasebnem 
zemljišču, od koder pa ga 

morajo do konca oktobra 
odstraniti. Sprva so ga na-
meravali zažgati, nato pa so 
načrte spremenili. Na sple-
tni platformi za množično 
financiranje so začeli zbira-
ti denar, s katerim bi zemlji-
šče odkupili, v kipu pa bi ure-
dili še notranjost. V kip je na-
mreč možno vstopiti, in to 
skozi zadnjico, na dan odpr-
tja pa so v njem stregli pivo 
svobode in klobase miru.

To ni Trump, to je Kip svobode
V majhni vasici v kamniški občini so v soboto tudi uradno odprli skulpturo, ki je pritegnila pozornost 
svetovnih medijev. Čeprav močno spominja na ameriškega predsednika, ne gre za Trumpa, opozarja 
avtor, ampak za Kip svobode, s katerim želijo opozoriti na nevarnost populizma in pomen svobode.

Kip svobode na Selih spominja na ameriškega predsednika, skladno z idejo pa so 
ustvarjalci njegovo odprtje pospremili z izpustom belih golobov, simbolom miru. 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Mastercard bo z 18. 
oktobrom zvišal znesek pla-
čevanja brez avtentikacije s 
sedanjih 15 na 25 evrov, pri 
tem pa bo dnevni limit ostal 
150 evrov oziroma bo zna-
šal toliko, kot ga bo določila 
banka, izdajateljica kartice. 

Kot so ob tem pojasnili v 
Združenju bank Slovenije, 
se bo spremenil limit za en-
kratno plačilo z brezstičnimi 
karticami Maestro, Master-
card in Visa. Za plačilo do 
vključno 24,99 evra na POS-
-terminalu na prodajnem 
mestu ne bo več potreben 
vnos PIN-številke, potreben 
bo za potrjevanje brezstič-
nih plačil nad 25 evrov, iz-
jemoma pa tudi za brezstič-
na plačila pod 25 evrov, ka-
dar bo takšna zahteva POS-
-terminala. 

Banke in hranilnice so za-
radi dodatne varnosti pri 
brezstični uporabi kartic že 
ob prvi uvedbi postavile do-
daten limit za vse kartice, ki 
omogočajo brezstično pla-
čevanje. Dodatni limit je od-
visen od posamezne ban-
ke ali hranilnice in je dolo-
čen kot seštevek zneskov za-
porednih brezstičnih pla-
čil brez vnosa PIN-številke. 
Ko uporabnik preseže doda-
tni limit, mora tudi pri pla-
čilu zneska, manjšega od 25 
evrov, vpisati PIN-številko. 

Zadnja raziskava, ki jo je 
za Mastercard izvedla Me-
diana, kaže, da šestdeset od-
stotkov vprašanih nima te-
žav s plačevanjem do pet 
evrov visokih zneskov s pla-
čilno kartico, 65 odstotkov 
vprašanih pa vsaj polovico 
svojih nakupov plača s kar-
tico.

Zvišanje limita pri 
brezstičnem plačevanju

Simon Šubic

Kranj – Pošti Slovenije prej-
šnji teden na spletni draž-
bi ni uspelo prodati poslov-
ne stavbe na Poštni ulici v 
mestnem jedru Kranja, ki 
je bila zgrajena leta 1941 in 
je spomeniško zaščitena. 
Za stavbo, ki so jo prodaja-
li po izklicni ceni 1,55 milijo-
na evrov, se je zanimalo ne-
kaj potencialnih kupcev, a 
se za nakup ni odločil nihče, 
so pojasnili v družbi. »Kljub 
temu bomo seveda nadalje-
vali prodajne aktivnosti. Za-
radi interesa nadaljnje pro-
daje natančnejših podatkov 
ne razkrivamo,« so dodali. 
Na poslovni stavbi in parceli 
ima sicer predkupno pravico 
Mestna občina Kranj.

V poslovni stavbi v sre-
dišču gorenjske prestolni-
ce je bil v preteklosti sedež 

nekdanje kranjske poslov-
ne enote Pošte Slovenije, v 
njej pa v pritličnih prosto-
rih še vedno deluje poštna 
poslovalnica 4106 Kranj, ki 
pa je predvidena za preobli-
kovanje v pogodbeno po-
što. »Kdaj se bo to zgodilo in 
predvsem, kam se bo pošta 
selila, pa je odvisno od vrste 
dejavnikov, na primer od 
tega, kdo bo novi lastnik po-
slovne stavbe oziroma kdo 
bo pogodbenik za izvajanje 
storitev pogodbene pošte. V 
večini primerov pogodbe-
nik seli poštno dejavnost v 
lastniške prostore svoje ma-
tične dejavnosti,« so pove-
dali na Pošti Slovenije. Uva-
janje pogodbenih pot je si-
cer odziv na upad prometa 
na poštnih okencih. V letih 
2018/2007 se je na primer 
obseg univerzalne poštne 
storitve prepolovil.

Poštna stavba v centru 
Kranja še vedno naprodaj 


