
GORENJSKA

Waldorfski vrtec  
v novih prostorih
V stavbi nekdanjega radovljiškega 
stanovanjskega podjetja so uredili 
nove prostore waldorfskega vrtca, 
ki ga obiskuje skoraj petdeset 
otrok z Zgornje Gorenjske. Vrtec 
ima zdaj bistveno boljše pogoje za 
delovanje kot prej.

4

KULTURA

Nagrajen Krog  
Kaje Teržan
Letošnji Jenkovi dnevi so potekali 
ob 150. obletnici pesnikove smrti. 
Jenkovo nagrado je za zbirko Krog 
prejela pesnica, plesalka in koreo-
grafinja Kaja Teržan. V hiši v Kra-
nju, kjer je pesnik nazadnje živel, 
so uredili Jenkovo sobo.
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KRONIKA

Minuli konec tedna 
osem reševanj
Toplo in sončno vreme je konec 
tedna v hribe zvabilo številne pla-
nince, žal se vsi niso vrnili domov 
nepoškodovani ali pa ob vračanju 
niso našli prave poti v dolino. Gor-
ski reševalci na Gorenjskem so 
posredovali osemkrat. 
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ZANIMIVOSTI

Nekdaj vojaki,  
danes prijatelji
Fantje, ki so jeseni leta 1959 na 
Trsatu nad Reko začeli služiti voja-
ščino, so ostali prijatelji tudi po 
njej in se že 35 let redno srečujejo. 
Spomini na vojaška leta, nekateri 
še hranijo lesene vojaške kovčke, 
so večinoma prijetni.

20

VREME

Danes bo oblačno s pada-
vinami. Jutri bo občasno 
še rahlo deževalo, nad 
800 metri pa rahlo snežilo. 
V četrtek bo suho vreme.

6/7 °C
jutri: oblačno z dežjem
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Naslednja številka Gorenjskega glasa bo zaradi 
praznika izšla že jutri, 30. oktobra.

Priloga:  Loški glas

Vilma Stanovnik

Kranj – Minulo soboto se je 
z ženskim veleslalomom v 
avstrijskem Söldnu začel le
tošnji svetovni pokal v alp
skem smučanju. 

Na ledeniškem uvodu, ki 
ga je z zmago zaznamova
la novozelandska najstni
ca Alice Robinson, so dober 

vtis pustile tudi varovanke 
našega trenerja Janeza Sliv
nika. Tina Robnik se je na
mreč po daljši odsotnosti vr
nila z odličnim enajstim me
stom, Ana Bucik pa je s 23. 
mestom dosegla svojo naj
višjo uvrstitev na veleslalo
mih za svetovni pokal. 

Žan Kranjec že za 
začetek na stopničkah
Žan Kranjec iz Bukovice pri Vodicah je zablestel 
že v uvodu nove smučarske sezone.

49. stran

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Nova, dvaj
setkilovoltna razdelilna po
staja na Brniku bo pred
stavljala osnovni napajalni 
vir elektrodistribucijskega 
omrežja na letališču in v po
slovni coni. Investicijo v vre
dnosti 1,8 milijona evrov je 
predsednik uprave Elektra 
Gorenjska dr. Ivan Šmon 
označil za nov mejnik v za
gotavljanju zanesljive in ka
kovostne oskrbe z električno 
energijo, ki jo bodo v prihod
nje še nadgradili. »Z nad
graditvijo v 110kilovoltno 

razdelilno transformator
sko postajo in vključitvijo v 
daljnovodno povezavo, ki bo 
potekala med Kamnikom in 
Visokim, bo predstavljala 
osrednji napajalni vir sred
njenapetostnega omrežja za 
celotno območje vzhodno 
od Kranja,« pravi Šmon. Na 
postajo bodo priključili celo
tno občino Cerklje vključno 
s smučiščem Krvavec, hkra
ti pa bo to tudi rezervna na
pajalna točka za občino Ko
menda, ki jo sicer oskrbuje 
Elektro Ljubljana. 

S širitvijo industrijske 
cone se je letos obremenitev 

razdelilne postaje pove
čala za 25 odstotkov, v bli
žnji prihodnosti pa na Ele
ktro Gorenjska predvideva
jo obremenitev preko dvaj
set megavolt amperov. Gle
de na potrebe Šmon pred
videva, da bo nadgradnja 
objekta potrebna že čez dve 
ali tri leta.

Prav tako so v petek na Le
tališču Jožeta Pučnika Ljub
ljana v uporabo predali tudi 
centralni energetski objekt 
Fraporta Slovenija, ki bo 
oskrboval letališko infra
strukturo. 

Naložbi nov korak k nizkoogljični družbi 
Podjetje Elektro Gorenjska je na brniškem letališču odprlo razdelilno 
postajo, ki predstavlja osnovni napajalni vir elektrodistribucijskega omrežja 
na območju letališča in rastoče poslovne cone, v Fraportu Slovenija pa so v 
enem objektu združili proizvodnjo toplotne in hladilne energije.

Direktor Fraporta Zmago Skobir, predsednik uprave Elektra Gorenjska dr. Ivan Šmon, 
ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in cerkljanski župan Franc Čebulj

Igor Kavčič

Maribor – V nedeljo so na Fe
stivalu Borštnikovo srečanje 
podelili festivalske nagrade 
za vrhunske igralske stvari
tve, najboljše predstave in 
druge umetniške dosežke v 
gledališču. Najvišje igralsko 
priznanje Borštnikov prstan 
je za življenjsko delo preje
la po rodu Jezerjanka Marin
ka Štern, ki je dolga leta de
lovala v Slovenskem mladin
skem gledališču, s predsta
vo še ni naslova tudi nespor
nem zmagovalcu letošnjega 
festivala. »Vedno sem mora
la igrati karakterje, ki jih iz
berejo drugi, pa se vendar po
tem najprej obrnem vase, po
iščem ta počutja in občutja pa 
kakšne temne plati, ki jih za
sebno nikomur ne povem, 

ampak jih potem na odru po
gumno pokažem,« je med 
drugim ob nagradi povedala 
slavljenka, v obrazložitvi pa 
preberemo: »V svoji ustvar
jalno bogati karieri je bleste
la v velikih in malih vlogah v 
vrsti legendarnih predstav, ki 
so vzpostavile ime in sloves 
slovenskega sodobnega gle
dališča, kot ga je od Domini
ka Smoleta do Dušana Jova
novića in njegovih nasledni
kov utelešalo Mladinsko gle
dališče, kasneje Slovensko 
mladinsko gledališče.«

Eno od štirih enakovre
dnih igralskih nagrad je pre
jel Škofjeločan Iztok Drabik 
Jug za vlogo Salema v pred
stavi Ali: Strah ti pojé dušo v 
produkciji Slovenskega na
rodnega gledališča Drama 
Ljubljana.

Borštnikov prstan Marinki Štern 
Najvišje igralsko priznanje Borštnikov prstan je prejela Marinka Štern, nagrada za igro Iztoku Drabiku Jugu.

Igralska predanost, vrhunskost in unikatnost so zapisali ob 
Borštnikovem prstanu Marinke Štern. / Foto: Boštjan Lah (arhiv FBS) 48. stran

46. stran
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Knjigo prejme BARBARA ŠOBERL z Jesenic.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Gledališki november v Cerkljah

Na oder Kulturnega hrama Ignacija Borštnika Cerklje priha-
ja druga v nizu predstav gledališkega abonmaja Nasmejmo 
se. Komična drama Ljubi moj je zgodba o treh članicah iste 
družine, babici Rozi, hčerki Lidiji in vnukinji Neli, ki v preple-
tanju monologov pripovedujejo živahno, duhovito in ganljivo 
osebnoizpovedno zgodbo o ljubezni. Spopadajo se s svoji-
mi težavami in osamljenostjo, njihove stiske in razočaranja 
pa se prepletajo z nepričakovanimi srečnimi in komičnimi 
življenjskimi situacijami. Predstava, nastala v režiji Andreja 
Jusa, vzbuja tako solze kot smeh. Na voljo je še nekaj vstopnic 
za izven za predstavo, ki bo v četrtek, 14. novembra 2019, 
ob 20. uri v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah. 
Več informacij najdete na spletni strani www.nasmejmo.se in 
telefonski številki 051 606 220. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
ogled predstave Ljubi moj. Nagradno vprašanje: V produk-
ciji katerega gledališča je nastala komična drama Ljubi moj? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 7. novembra 
2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Jože Košnjek

Lepena nad Železno Kaplo – 
Zgodovina Železne Kaple, 
Bele in okoliških vasi skri-
va čudovite zgodbe, ki pripo-
vedujejo o trpljenju, usodah 
in veselju preprostih ljudi. 
Te bogatijo današnji digita-
liziran in globaliziran svet in 
dokazujejo, da obstaja neko 
globoko hrepenenje po regi-
onalno tipičnem, po doma-
čem, po spoznavanju življe-
nja malega človeka, je pove-
dal v petek, 25. oktobra, na 
kmetiji Miklau v Lepeni nad 
Železno Kaplo direktor Mo-
horjeve družbe iz Celovca 
Karel Hren. V nad 500 let 
stari in obnovljeni Miklavo-
vi kašči so predstavili sloven-
ski in nemški knjižni izvod 
dveh pripovedi iz občine Že-
lezna Kapla - Bela. Prva govo-
ri o Miklavovi lipi, posajeni, 
posekani in na novo posaje-
ni leta 1473. Druga zgodba pa 
pripoveduje o pogrebu, o tra-
gediji Jurčka in njegove žene 
Urške, ki sta živela v bregovih 
nad sedanjim zdraviliščem 
v Železni Kapli. Obe zgod-
bi je napisal slovenski pisa-
telj, pesnik, kritik, urednik 
in po poklicu sodnik Fran 
Zbašnik, rojen leta 1855 v Do-
lenji vasi pri Ribnici. Zgodba 
o Miklavovi lipi je bila prvič 
objavljena leta 1903, pripo-
ved o pogrebu pa leta 1902. 

Predstavitve knjig na pri-
jazni in vzorno urejeni do-
mačiji Miklau, na kateri 

gospodarita Elizabeta oziro-
ma Lizi in Zdravko Miklau z 
družino, so se udeležili šte-
vilni domačini iz Lepene in 
Kaple, med njimi tudi župan 
Občine Železna Kapla - Bela 
Franc Jožef Smrtnik. O knji-
gah in zgodbah sta pripove-
dovala domačina Miha Trav-
nik in Breda Županc, od-
lomke iz knjig je brala Mar-
tina Kanzian, na harmoni-
ko pa je igral Thomas Neče-
mer. Ljudje in kraji, kjer sta 
doma zgodbi, so veliko hu-
dega doživeli in preživeli 

tudi kasneje, zlasti med zad-
njo vojno. Ko je harmonikar 
Thomas zaigral melodijo pe-
smi Pihljaj, pihljaj vetrič, ki 
jo je napisala v nacističnem 
taborišču Ravensbrueck 
umrla Katarina Miklau, so 
se harmoniki sami od sebe 
– najprej tiho, potem pa ved-
no glasneje – pridružili tudi 
glasovi občinstva …

Mohorjeva iz Celovca 
je knjigi izdala v projektu 
»SMART Tourist – SPread 
The Karawanks«, ki je del 
Interregovega programa 

sodelovanja med Avstrijo 
in Slovenijo. Partner v pro-
jektu je tudi Gorenjski glas, 
ki pripravlja izdajo že četr-
te številke časopisa Karavan-
ke. Mohorjeva in Gorenjski 
glas tako vsak na svoj način 
na obeh straneh Karavank 
povezujeta zgodovino in se-
danjost, turizem in naravne 
posebnosti z literaturo ter 
tudi s pomočjo sodobnih ko-
munikacijskih pomagal bo-
gatita vedenje ljudi o tem na-
ravno in kulturno bogatem 
območju, v katerem živimo.  

Zgodbi o lipi in pogrebu
Mohorjeva iz Celovca je v okviru projekta »SMART Tourist – SPread The Karawanks«, v katerem 
sodeluje tudi Gorenjski glas, v slovenščini in nemščini izdala dve zgodbi iz občine Železna Kapla - Bela.

Gostitelja predstavitve knjig Lizi in Zdravko Miklau, predstavnika Mohorjeve iz Celovca 
Martina Kanzian in Karel Hren, kapelski župan Franc Jožef Smrtnik in Katjuša Orešnik z 
Gorenjskega glasa (od leve) pred petsto let staro Miklavovo kaščo v Lepeni 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Sloveniji 
se nadaljuje projekt Manj 
svečk za manj grobov, ki so 
se ga domislili mladi pred 
desetimi leti, danes pa se 
je razširil že v dvajset slo-
venskih občin. Prizadeva si 
zmanjšati pretirano okraše-
vanje grobov ob 1. novem-
bru, hkrati pa zbira sredstva 
za nakup opreme, ki rešuje 
življenja.

Tako je bilo v preteklih le-
tih zbranih več kot 250 ti-
soč evrov, ki so jih pobudni-
ki namenili za nakup defi-
brilatorjev, inkubatorjev za 
nedonošene otroke, UZ-
-naprav za helikoptersko 
nujno medicinsko pomoč, 
antidekubitusnih blazin za 
nepremične bolnike, aspi-
ratorjev, denar namenili za 
raziskave rakavih obolenj, 

financirali nakup profesio-
nalnih nosil za Gorsko re-
ševalno službo in podprli še 
mnogo drugih projektov. V 
projektu sodelujejo lokalne 
organizacije in občine ter 
okoli petsto prostovoljcev, 
ki so v dneh okrog 1. no-
vembra s stojnicami priso-
tni na pokopališčih v sode-
lujočih krajih, kjer obisko-
valci v zameno za svoj pri-
spevek prejmejo ekološko 
izdelano zastavico in jo pus-
tijo na grobu svojih najdraž-
jih. Projekt je v slovenskem 
prostoru prepoznan in uve-
ljavljen, v preteklih letih je 
prejel tudi priznanje za po-
sebne dosežke Mladinske-
ga sveta Slovenije in nagra-
do za naj prostovoljca, ki ga 
podeljuje Državni svet Re-
publike Slovenije. Dobro-
delno društvo Fundacija 
svečka vsa zbrana sredstva 

v celoti prenese prejemni-
kom, ki so vnaprej znani 
in delujejo v lokalnem oko-
lju, kjer so bila zbrana (bol-
nišnice, varstveno-delov-
ni centri, reševalne postaje, 
domovi starejših občanov 
in drugi). 

Akcija se je že začela in bo 
trajala do sobote, 2. novem-
bra. Obiskovalci pokopališč 
imajo možnost prižgati vir-
tualne svečke s poslanim 
SMS-sporočilom s ključno 
besedo SVECKA na 1919 in 
tako prispevajo pet evrov. V 
zameno za prostovoljni dar 
darovalci prejmejo ročno iz-
delano zastavico sočutja, s 
katero se lahko na do oko-
lja prijazen način poklonijo 
spominu na umrle.

»Svečke na grobu so mo-
čan simbol spomina na 
naše najdražje in z akcijo 
ne želimo rušiti tradicije. 

Vendar s pretiravanjem 
nobenemu ne koristimo, 
lahko pa naredimo še ne-
kaj dobrega za tiste, ki nas 
najbolj potrebujejo,« napo-
vedujejo organizatorji ak-
cije. Tako bodo denimo v 
Škofji Loki, ki letos sodelu-
je prvič, s pomočjo Karitas 
Škofja Loka pomagali dru-
žini invalidne deklice Na-
taše iz okolice Škofje Loke, 
ki je v rani mladosti zbolela 
za neozdravljivo boleznijo. 
Družina za lažje negovanje 
nujno potrebuje specialno 
izdelano bolniško posteljo. 
Skupni stroški zanjo znaša-
jo 1540 evrov. Če bodo v ak-
ciji zbrali več denarja, kot 
ga bo družina potrebovala, 
bodo preostanek nameni-
li za nakup različnih zdra-
vstvenih pripomočkov, ki 
jih potrebujejo škofjeloški 
invalidni otroci iz evidence 
Karitasa Škofja Loka.

Stojnice so bile že v nede-
ljo na škofjeloških pokopali-
ščih (Mesto, Stara Loka, Li-
pica), ponovno pa bodo v če-
trtek, 31. oktobra, ko lahko 
namesto ene svečke znova 
podarite zastavico sočutja. 

Manj svečk za manj grobov
V vseslovenski akciji Manj svečk za manj grobov letos pred dnevom spomina 
na mrtve sodelujeta tudi občini Škofja Loka in Domžale.

Nagrajenca

V nagradni igri, objavljeni 18. oktobra 2019, prejme zgoščenko 
Big Banda RTV Slovenija Milena Zupan iz Dupelj.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 22. oktobra 2019, prejme 
dve vstopnici za koncert Jana Plestenjaka Roman Bernik iz 
Šenčurja. Nagrajencema čestitamo!

Cveto Zaplotnik

Kranj – Uprava za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je v četrtek popol-
dne preko evropskega siste-
ma hitrega obveščanja o ne-
varnih živilih in krmi (RAS-
FF sistem) prejela informa-
cijo o domnevno spornem 
ravnanju v eni od klavnic v 
Avstriji in o možnosti, da 
bi meso, ki ni izpolnjeva-
lo predpisanih zahtev, pre-
jeli tudi nekateri slovenski 
živilsko-predelovalni obra-
ti. Uprava je s prejetimi in-
formacijami seznanila obra-
te in od njih zahtevala, da do-
mnevno sporna živila umak-
nejo iz prometa. Doslej (do 
zaključka redakcije časo-
pisa) so pošiljke mesnih 

izdelkov iz spornega avstrij-
skega mesa že odpoklicali s 
trga Kmetija Janežič s Pec 
(občina Grosuplje), družba 
Spirala iz Bukovcev (občina 
Markovci), Janko Sirc, s. p. – 
mesarstvo iz Podgorcev (ob-
čina Ormož), družba Vigros 
iz Puconcev (občina Pucon-
ci), družba Domače mesni-
ne iz Slovenske Bistrice (ob-
čina Slovenska Bistrica) in 
družba Pohorske mesni-
ne iz Orehove vasi (občina 
(Hoče - Slivnica).

Avstrijski organi so ugo-
tovili, da so v sporni klavni-
ci v času od 17. septembra do 
22. oktobra letos dali v pro-
met meso osemnajstih živa-
li – sedemnajstih prašičev in 
ene krave, ki ni izpolnjevalo 
predpisanih zahtev. 

Sporno avstrijsko meso 
dobili tudi slovenski obrati
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V četrtek je svetovni dan 
varčevanja.

V gospodinjstvih, ki 
živijo pod pragom revščine ali 
malo nad njim, se ubadajo 
predvsem z vprašanjem, kako 
preživeti, a tudi tisti, ki vsega 
dohodka ne porabijo za pokri-
vanje nujnih življenjskih stro-
škov in lahko še dajo kaj »na 
stran«, niso brez težav in so 
v resnih zagatah, kako in kje 
varčevati, da bodo njihovi pri-
hranki donosni in hkrati tudi 
varni. Slovenci smo varčni 
narod. Predlani smo v povpre-
čju privarčevali 12,6 odstotka 
razpoložljivega dohodka, kar 
je več, kot so v povprečju prih-
ranila gospodinjstva držav čla-
nic Evropske unije in držav na 
evrskem območju. Višjo stop-
njo bruto varčevanja so imele 
le Nemčija, Švedska, Nizo-
zemska, Francija in Avstrija.

Kako varčevati? To vpra-
šanje je postalo še posebej ak-
tualno, odkar je varčevanje 
v bankah realno negativno 
(obrestna mera je nižja od 
inf lacije) in odkar se je v ban-
čnih krogih začela razprava 
o uvedbi ležarin tudi za pri-
hranke prebivalstva. Medtem 
ko so nekatere evropske banke 
že uvedle tovrstne ležarine, v 
slovenskih bankah in hranil-
nicah za zdaj zatrjujejo, da 
jih ne načrtujejo; verjetno tudi 
zato ne, ker se bojijo odliva pri-
hrankov prebivalstva, ki skupaj 
z depoziti podjetij, države in 
nebančnih finančnih ustanov 
predstavljajo skoraj tri četrtine 
financiranja bank. 

Slovenci smo glede varče-
vanja, tudi zaradi nekaterih 
slabih izkušenj iz preteklo-
sti, še precej tradicionalisti. 
Čeprav varčevanje v bankah ni 
donosno, še vedno najbolj za-
upamo varčevanju v bankah: 
depoziti in gotovina namreč 
predstavljajo polovico njihove-
ga finančnega premoženja. V 
tej navezanosti na banke smo 
različni od evrskega območja, 
kjer je ta delež precej nižji, le 
35-odstotni, a hkrati je precej 
višji kot pri nas pri življenjskih 
in pokojninskih zavarovanjih 
in pri varčevanju v vzajemnih 
skladih. 

Varčevalci imajo sicer veli-
ko, a težko izbiro, ki pomeni 
tudi izbiro med donosnostjo 
in varnostjo prihrankov. Ban-
ke ponujajo za enoletne veza-
ve denarja le do 0,8-odstotne 
obrestne mere, a so vloge do sto 
tisoč evrov zajamčene. Sloven-
ski borzni indeks, ki odraža 
gibanje delniških tečajev na 
Ljubljanski borzi, se je letos 
zvišal za nekaj več kot osem 
odstotkov, velika večina vzaje-
mnih skladov je zadnje leto v 
»zelenih« številkah in nekateri 
med njimi z dokaj visoko letno 
rastjo. Je dobra oblika varčeva-
nja naložba v nepremičnine? 
Najnovejše poročilo geodetske 
uprave kaže, da so se cene sta-
novanj v povprečju že skoraj 
približale rekordnim iz leta 
2008, cene hiš še precej zaosta-
jajo za rekordnimi, povprečna 
cena zemljišč za gradnjo stavb 
pa se je v zadnjih štirih letih 
zvišala več kot za petino.  

Varčni tradicionalisti
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Simon Šubic

Kranj – Fraport Slovenija bo 
zaradi stečaja Adrie Airways 
kratkoročno čutil negativ-
ne posledice, ki se odraža-
jo v izpadu prihodkov, in jih 
že čuti, dolgoročna ocena pa 
je, da potreba po letalskih 
prevozih ostaja in z njo tudi 
povpraševanje, je na podje-
tniškem srečanju Gorenj-
ski forum, ki je pred dnevi 
v Kranju potekalo v organi-
zaciji časnika Finance, de-
jal poslovni direktor Frapor-
ta Slovenija Zmago Skobir. 
»Naša ocena je, da bo letoš-
nje leto s terjatvami, ki so os-
tale v Adrii in gredo v stečaj-
no maso, izpad prihodka v 
potniškem delu v višini ne-
kaj milijonov evrov in tudi 
rezultat bo nižji. Ocena pa 
je, da bomo do poletja 2020 
okoli 75 odstotkov izpada že 
nadomestili, v letu in pol pa 
bi bili že lahko na enakih 
številkah kot pred stečajem 
Adrie, tako po številu potni-
kov kot po prihodkih,« je 
ocenil Skobir. 

Ob novici, da gre Adria v 
stečaj, v Fraportu Slovenija 
ni bilo čutiti velikega razo-
čaranja, saj so se na ta mo-
žni scenarij intenzivno prip-
ravljali že od začetka leta. 
Upanje, da se bo Adria iz-
vila iz težav, je sicer tlelo do 
konca, je dejal Skobir. Se 
je pa razočaranje nad do-
gajanjem v Adrii vleklo že 
vsaj od leta 2010, je dodal. 

»Moje mnenje je, da kar se je 
z Adrio dogajalo od leta 2010 
naprej in morda še prej, da 
je bilo vodenje zagotovo nep-
rimerno in neprofesional-
no. Vodstva so bila različna, 
predvsem pa je šlo za nepo-
znavalce industrije.«

Od 29 letalskih povezav, 
ki so prej obstajale v pove-
zavi z Adrio Airways, je na 
njen račun povsem odpad-
lo devet destinacij, ki jih 
lahko razdelimo na nekda-
nje jugoslovanske države 
in na zahodni del, je pojas-
nil Skobir. »Gotovo je, da 
nekaterih destinacij mor-
da ne bomo kmalu ali celo 

nikoli dobili nazaj, kot sta 
na primer Priština in Tira-
na, medtem ko destinacije 
na zahod, ki so pomembne 
za slovensko gospodarsko 
in turizem, že pridobiva-
mo nazaj. Govorim pred-
vsem o petih destinacijah, 
ki jih je Adria pokrivala v 
okviru Star Aliance pod Lu-
fthansinim okriljem – Fran-
kfurt, München, Zürich, 
Bruselj in Dunaj. Od teh je 
Dunaj trši oreh. V prvi ru-
ndi te povezave ne bomo 
dobili, a sem prepričan, da 
bomo tudi to destinacijo do-
bili nazaj.« Lufthansa je na 
primer lete v Frankfurt in 

München že vzpostavila z 
zimskim voznim redom, ki 
je začel veljati v nedeljo.  

Na pripombe, da novi leti 
na evropska letališča pote-
kajo ob precej bolj neugod-
nih urah, kot so bili Adriini 
leti, Skobir odgovarja: »Le-
talske družbe nimajo letala 
kar v garaži, da ga potegne-
jo ven, ko se v Ljubljani pos-
tavi potreba. Dali so pač ka-
pacitete, ki so trenutno na 
voljo, za nas pa je velik us-
peh, da so sploh reagirale in 
spet povezale Ljubljano. Na 
nas pa je, da se zdaj skupaj s 
prevozniki trudimo izboljša-
ti te povezave.« Glede ideje o 
ustanovitvi novega nacional-
nega prevoznika Skobir pra-
vi, da je za Fraport Sloveni-
ja pomembno, da je vse, kar 
se dogaja na letališču, dob-
ro in dolgoročno, manj po-
membno pa je, katera ozna-
ka je na repu letala. 

Stečaj Adrie je sicer pustil 
negativne posledice tudi na 
kadrovskem področju Fra-
porta Slovenija, še razkriva 
Skobir. »Petdeset zaposle-
nih, ki so bili zaposleni pre-
ko agencije, je praktično čez 
noč izgubilo delo, pa tudi 
študentsko delo, ki se pri nas 
veliko opravlja, je bilo zara-
di stečaja prikrajšano. Jedro 
redno zaposlenih in plačna 
politika pa za zdaj ostajata 
nespremenjena. Če investi-
ramo in verjamemo v pro-
met, bomo namreč potrebo-
vali strokoven kader.« 

Letala ne čakajo kar v garaži
»Za nas je velik uspeh, da so veliki prevozniki sploh reagirali in spet povezali Ljubljano,« je o 
obnavljanju trenutno manj ugodnih letalskih povezav po stečaju Adrie Airways dejal poslovni direktor 
Fraporta Slovenija Zmago Skobir.  

Razvojnega pospeška na brniškem letališču v zadnjih letih 
ne bi bilo brez pravega razumevanja Občine Cerklje in 
njenega župana Franca Čebulja (levo), poudarja poslovni 
direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir (desno). 
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Jasna Paladin

Kamnik – Seznam najbolj 
trajnostnih turističnih de-
stinacij na svetu je bil letos 
objavljen že petič. Na njem 
so destinacije, ki postavljajo 
trajnostni turizem na prvo 
mesto, za pridobitev prizna-
nja pa morajo posredovati 
številne informacije, ki do-
kazujejo trajnostno ravna-
nje. Na seznamu so se zna-
šla mesta iz ZDA, Kanade, 
Finske, Tajske, Portugal-
ske, Španije, Romunije, Sej-
šelov, Švedske, Indonezije, 
Konga, Ekvadorja … in tudi 
Slovenije, od koder je v eli-
tni družbi kar enaintrideset 
destinacij, daleč največ od 
vseh držav. Priznanja so bila 

predstavnikom izbranih de-
stinacij podeljena na prire-
ditvi Global Green Destina-
tion Days, ki so jo pred dne-
vi gostili na Malem Lošinju.

»V postopku zbiranja po-
datkov smo morali zbrati 
številne podatke različnih 
javnih služb, podjetij, jav-
nih zavodov, turističnega 
gospodarstva in tudi prebi-
valcev ter obiskovalcev naše 
turistične destinacije. Pri 
tem smo mogli izpolnjeva-
ti mednarodno primerljive 
kriterije Green Destinati-
ons Standard. Na osnovi teh 
podatkov je potem ekipa or-
ganizacije Green Destina-
tions skupaj s strokovnjaki 
iz posamezne države izved-
la ocenjevanje posameznih 

destinacij. Kamnik je bil v 
postopku pohvaljen kot de-
stinacija, ki je izrazito na-
predovala na tem podro-
čju,« so nam kriterije oce-
njevanja pojasnili na Zavo-
du za turizem, šport in kul-
turo Kamnik.

Komisija je ob razglasi-
tvi za vse destinacije sveta 
poudarila, da prav nobena 
destinacija od nagrajenih 
in omenjenih še ni trajno-
stna v celoti. V vseh našte-
tih obstajajo še izzivi, ki mo-
rajo biti v prihodnosti reše-
ni – predvsem imajo v mis-
lih izpuste CO2, ki jih niso 
vključili med merila za oce-
njevanje destinacij, ker tre-
nutno še ni na voljo primer-
nih podatkov.

V družbi najbolj zelenih
Mednarodna organizacija Green Destinations je turistične destinacije 
Kamnik, Bled, Bohinj, Kranjska Gora in Škofja Loka uvrstila med sto najbolj 
trajnostnih turističnih destinacij na svetu.

Škofja Loka – Potem ko je ju-
nija letos začel veljati odlok 
o ustanovitvi javnega zavoda 
973, zavoda za organizacijo 
prireditev in dogodkov v 
Škofji Loki, je občinski svet 
potrdil tudi vršilca dolžnosti 
direktorja zavoda, pooblaš-
čenega, da pod nadzorstvom 
ustanovitelja opravi priprave 
za začetek dela zavoda. V. d. 
direktorja bo Rok Primožič, 
univerzitetni diplomirani 
pravnik, sicer pa vodja oddel-
ka za družbene dejavnosti v 
škofjeloški občinski upravi. 
Zavod 973, imenovan tako 
po letnici prve omembe Ško-
fje Loke v pisnih virih, je bil 
ustanovljen za potrebe orga-
nizacije Škofjeloškega pasi-
jona in po izteku pasijonskih 
dogodkov leta 2021 ne bo 
ugasnil, kot se je to zgodilo 
z zavodom, ustanovljenem 
za pasijon 2015, temveč bo 
ostal aktiven tudi zaradi or-
ganizacije ostalih kulturnih 
in drugih dogajanj v občini.

Imenovali vršilca 
dolžnosti Zavoda 973
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Radovljica – Tik pred jesen-
skimi počitnicami so na pri-
ložnostni slovesnosti odprli 
nove prostore waldorfskega 
vrtca v Radovljici. Z dvema 
igralnicama, dvema spal-
nicama, velikim osrednjim 
prostorom in sejno sobo ter 
seveda dovolj prostornim 
igriščem pred stavbo ima vr-
tec zdaj bistveno boljše po-
goje za delovanje kot prej.

Prvi waldorfski vrtec na 
Gorenjskem so pred enaj-
stimi leti odprli na Hruši-
ci, kjer še sedaj deluje eno-
ta, ki jo trenutno obiskuje 17 
otrok. Radovljiška enota je 
bila odprta le leto dni za tem 
in je vse do letošnjega pole-
tja delovala v prostorih nek-
danje stavbe IBM v središ-
ču Radovljice, kjer ima pro-
store tudi Ljudska univer-
za Radovljica. Zaradi pro-
storske stiske je Waldorfska 
šola Ljubljana, v okviru kate-
re delujejo tudi oba gorenj-
ska vrtca in waldorfska šola 
v Naklem, kupila in preure-
dila prostore na Cankarjevi 
ulici v Radovljici, v katerih 
je do pred nekaj leti delovalo 
občinsko stanovanjsko pod-
jetje Alpdom.

Radovljiški waldorfski vr-
tec trenutno obiskuje 47 ot-
rok, večinoma prihajajo iz 
zgornjegorenjskih občin. 
Razporejeni so v tri skupine 

prvega in drugega starostne-
ga obdobja, zanje pa skrbi 
osem vzgojiteljic, je poveda-
la vodja gorenjskih waldor-
fskih vrtcev Klementina Ja-
kopič Merzel. 

Kot pravi, so v Radovlji-
ci pred desetletjem začeli s 
skupino sedmih otrok. »Na 
začetku so v naš vrtec otro-
ke vpisovali predvsem star-
ši, ki so poznali waldorfsko 
pedagogiko in so otroke na-
menoma želeli vpisati prav 
k nam. Takšni so še zmeraj 
v večini, čeprav v zadnjih le-
tih prihaja vse več otrok, ki 
v občinskih vrtcih niso do-
bili prostora. Tudi ti običaj-
no ostanejo pri nas,« je poja-
snila in povedala, da je v tem 

šolskem letu v njihovem vrt-
cu na voljo še nekaj prostih 
mest.

Poudarila je še, da vrtec 
deluje po javno priznanem 
programu in da tudi njiho-
vim staršem plačilo vrtca 
subvencionira občina. »Eko-
nomska cena naših progra-
mov je celo nekaj nižja od 
tiste, ki jo imajo občinski 
vrtci, s tem, da naše progra-
me občina subvencionira 
v 85, ne sto odstotkih. Zato 
so naši vrtci za starše malo 
dražji kot občinski, a smo 
glede cen daleč od kakšne 
elitne ustanove. Vpis otro-
ka v waldorfski vrtec si lah-
ko privošči vsaka povprečna 
slovenska družina.«

Waldorfski vrtci so sicer 
med drugim znani po tem, 
da v njih uporabljajo igra-
če iz naravnih materialov. 
»Glavni medij, prek katere-
ga otroci pridobivajo infor-
macije, je vzgojiteljica s svo-
jim glasom in kretnjami, 
zelo skrbimo za močan ri-
tem po dnevih, tedni in me-
secih, zelo se prilagajamo 
letnemu času in praznikom, 
ki prihajajo iz našega oko-
lja.« Zato ne bodo prazno-
vali dneva čarovnic, bodo pa 
obeležili martinovo, ko bodo 
spekli in med seboj razdeli-
li kruh ter se odpravili v dom 
starejših občanov, kjer bodo 
tamkajšnje stanovalce raz-
veselili z mafini in pesmijo.

Waldorfski v novih prostorih
V stavbi nekdanjega radovljiškega stanovanjskega podjetja so uredili nove prostore waldorfskega vrtca, 
ki ga trenutno obiskuje skoraj petdeset otrok z območja Zgornje Gorenjske. 

Ob odprtju novih prostorov waldorfskega vrtca v Radovljici sta direktor Iztok Kordiš in 
radovljiški podžupan Miran Rems na vrtu posadila drevo.

Urša Peternel

Jesenice – Na oktobrski seji 
občinskega sveta so se jese-
niški občinski svetniki sez-
nanili z ugotovitvami iz po-
ročila o opravljeni notra-
nji reviziji gospodarske jav-
ne službe obdelave določe-
nih vrst komunalnih odpad-
kov. Poročilo je pripravila ne-
odvisna revizijska hiša BM 
Veritas Revizija, in kot je de-
jal Matej Loncner iz omenje-
ne hiše, je področje obdelave 
odpadkov neurejeno v celot-
ni državi. Dodaten problem 
je stanje na področju lahke 
frakcije, kjer so zaradi zapr-
tja kitajskega trga kapacite-
te za sežig zapolnjene. Na ta-
kem trgu se je znašel Ekogor 
in posledično Občina Jeseni-
ce. Kot je povedal Loncner, so 
podrobno pregledali poslova-
nje Ekogorja, ki sicer uradno 

izkazuje minimalno poziti-
ven rezultat, a breme izgu-
be je doslej nosila lastnica, to 
je družba Publicus. Če bi na-
mreč Ekogor upošteval stro-
ške prevzema lahke frakci-
je, bi imel vsako leto pol mi-

lijona evrov izgube in s tem 
danes tudi že negativni ka-
pital. Loncner je tudi opozo-
ril, da je Ekogor zelo zadolže-
na družba, najetih ima pre-
cej posojil, vsa pa so zavaro-
vana s stavbno pravico. Po 
njegovih besedah zato Ob-
čini Jesenice ne preostane 

drugega, kot da z Ekogorjem 
sodeluje še naprej, a partner-
ski odnos mora biti odprt in 
transparenten, poskrbeti pa 
je treba tudi, da bo obdelava 
odpadkov potekala čim bolj 
nemoteno in da se odpadki 

ne bodo kopičili na Mali Me-
žakli. »Vse ostale variante so 
bistveno dražje za občino,« je 
opozoril Loncner. Bo pa obči-
na morala igrati bolj aktivno 
vlogo koncendenta in aktiv-
no postavljati pravila ter tudi 
spremljati, da se ta pravila iz-
vajajo, je še dodal.

Občinski svetniki so bili v 
razpravi kritični do države, ki 
ne uredi tega področja, prav 
tako tudi do razmerja Občine 
Jesenice s koncesionarjem, 
češ da vsa tveganja nosi ob-
čina in da se v trenutni situ-
aciji zgolj rešuje finančna si-
tuacija Ekogorja. »Kot občina 
smo talec Ekogorja,« je opo-
zoril občinski svetnik Uroš 
Lakić in vprašal, ali je Ekogor 
res edina rešitev za občino.

»Koncesijo lahko zelo hit-
ro prekinete, a kaj boste jut-
ri?« je občinske svetnike 
vprašal tudi Matej Loncner 
ter dodal, da bi v tem prime-
ru občina morala nakopiče-
ne odpadke nekam odpelja-
ti, za to bi morala pridobiti 
ustrezna dovoljenja, poskr-
beti za pretovor, prevoz, lo-
kacijo, skratka, stroški bi bili 
zagotovo še višji, kot so v se-
danji situaciji.

Revizijsko poročilo o odpadkih
Občini Jesenice ne preostane drugega, kot da z Ekogorjem sodeluje še naprej, a partnerski odnos mora 
biti odprt in transparenten, poskrbeti pa je treba tudi, da bo obdelava odpadkov potekala čim bolj 
nemoteno in da se odpadki ne bodo kopičili na Mali Mežakli. 

Župan Blaž Račič je opozoril na nevarnost 
prenagljenih odločitev. »Če bomo Ekogor pustili 
propasti, bo rezultat ta, da se bodo zneski na 
položnicah bistveno zvišali,« je dejal. So pa za 
naslednjo sejo občinskega sveta že pripravili predlog 
sprememb in dopolnitev odloka, ki ureja koncesijo. 

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Med 
najpomembnejšimi tema-
mi četrtkove seje občinske-
ga sveta je bila poravnava, za 
katero so se konec avgusta, 
na zadnji sodni obravnavi, 
dogovorili družina Bremec 
in župan Jože Sodja. Kot je 
že tedaj poudaril župan, je 
namen poravnave predvsem 
zaključek 11-letnega pravda-
nja, v katerem je sodišče že 
dvakrat odločilo v korist to-
ženih strank občine in drža-
ve, a je višje sodišče po pri-
tožbi postopek vrnilo v po-
novno sojenje.

Občinski svetniki so tako 
dobili na mizo predlog sod-
ne poravnave v znesku ne-
kaj več kot šestdeset tisoč 
evrov, s katerim bodo pred-
vidoma zaključeni vsi sodni 
postopki, stroške nosita obe 
pravdni stranki. Poravnava 
se ne šteje za priznanje kriv-
de tožene stranke, temveč 
gre zgolj za zaključek prav-
danja glede odgovornosti 
občine in države za naravno 
nesrečo, zemeljski plaz, ki 

je decembra 2008 odnesel 
hišo družine Bremec v Sred-
nji vasi v Bohinju. Bremče-
vi so sicer v pravdi zahteva-
li več kot štiristo tisoč evrov, 
posebne denarne odškodni-
ne za strah in mesečne rente 
zaradi izgube dohodka. Kot 
je na seji dejal bohinjski žu-
pan Jože Sodja, so poti sod-
nih postopkov muhaste in 
ne pomeni, da bi sodišče tudi 
tretjič odločilo v korist tože-
ne stranke, saj je bila odgo-
vornost države iz postopka 
umaknjena. To in pa naraš-
čajoči sodni stroški na obeh 
straneh sta bila glavna vzro-
ka, da so se odločili za porav-
navo, ki pa je bila vezana na 
soglasje občinskega sveta, ki 
zadnji odloča v tovrstnih pri-
merih. Župan Sodja je bil s 
potrjeno poravnavo zadovo-
ljen in upa, da se bodo po-
stopki čim prej zaključili. 
Nad Občino Bohinj visi še 
nekaj tovrstnih postopkov, 
predvsem dva, ki sta poveza-
na s hišami na Grajski ces-
ti, pri katerih so svetniki tudi 
izrazili željo, da se čim prej 
zaključijo.

Občinski svetniki 
potrdili poravnavo
Svetniki Občine Bohinj so na četrtkovi seji v izogib 
nadaljnjemu pravdanju in naraščajočim sodnim 
stroškom potrdili poravnavo z družino Bremec. 

Suzana P. Kovačič

Kranj – Prostovoljci Rdeče-
ga križa Slovenije – Obmo-
čnega združenja (RKS OZ) 
Kranj so v minulem tednu 
obiskali stanovalce v domo-
vih za starejše v Preddvoru, 
Naklem, Cerkljah in Kranju. 
Na ta način so obeležili tudi 
mednarodni dan starejših, ki 
je bil uradno prvega oktobra. 
Kot je povzel sekretar pri RKS 
OZ Kranj Marjan Potrata, so 
v dopoldanskih urah organi-
zirali medgeneracijsko sre-
čanje, tako so stanovalci do-
mov skupaj z mladimi člani 
RKS OZ Kranj spekli slastno 
pecivo. Del peciva so name-
nili brezdomcem v kranjski 
razdelilnici hrane, del pa za 
popoldansko srečanje s sta-
novalci domov. V popoldan-
skem kulturnem programu 
so v štirih domovih nastopili 

Žoga bend, harmonikar Jaka 
Franjko, recitatorka Eva Za-
plotnik, Otroška folklorna 
skupina Preddvor, Folklor-
na skupina Podkuca, godec 
Primož Gnidovec, Otroška 
folklorna skupina OŠ Davo-
rin Jenko Cerklje, Akadem-
ska folklorna skupina Oza-
ra Kranj. Vse zbrane so na-
govorili predsednik RKS 
OZ Kranj Janez Frelih in di-
rektorji domov, na posame-
znih lokacijah pa tudi župan 
Preddvora Rok Roblek, žu-
pan Naklega Ivan Meglič in 
župan Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec. »Popoldan-
ski čas je tako vsem stanoval-
cem minil v prijetnem dru-
ženju z mladimi, nastopa-
jočimi in zabavnim kultur-
nim programom, hkrati smo 
vsem stanovalcem razdelili 
tudi priložnostna darila,« je 
sklenil Marjan Potrata.

Obiskali domove starejših

Prijetno druženje v Domu upokojencev Kranj
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Bled – Saga o južni obvozni-
ci se vleče že desetletja, pro-
met pa vedno bolj hromi ra-
zvoj kraja in onemogoča var-
ne poti tako domačinov kot 
tudi turistov. Obvoznica je 
nujno potrebna, ne jutri, am-
pak že včeraj, so kot izhodi-
šče za pogovor v blejski knji-
žnici navedli v Društvu za 
varstvo okolja Bled. Ob tem 
je predsednik društva Miha 
Žvan poudaril, da si ne želi-
jo blokade ali revolucije, nji-
hov namen je bil zgolj osve-
tliti sedanje stanje glede juž-
ne razbremenilne ceste in s 
tem posredovati poziv drža-
vi, da se obvoznica čim prej 
ustrezno umesti v prostor in 
začne gradnja. 

V uvodu so v društvu prip-
ravili pregled različnih vari-
ant poteka južne obvoznice, 
ki so se pojavljale v minu-
lih petdesetih letih, kolikor 
se že govori o tej obvoznici 
na Bledu. Kot so opozorili, 
je načrtovanje na območju 
Bleda izjemno zahtevno, saj 
lahko nov infrastrukturni 

objekt povzroči veliko škode 
tako na naravni kot kultur-
ni dediščini. »Pri načrtova-
nju bi obenem morali upo-
števati tudi estetski vidik in 
doživljanje prostora, na kar 
smo ta čas premalo pozor-
ni,« so prepričani v društvu. 
Ob tem je Žvan tudi opozo-
ril, da so že pred sedmimi 
leti razmišljali o tem, da se 
bo promet do leta 2027 tako 
povečal, da tudi novozgraje-
na obvoznica ne bo več za-
doščala. »Vsaka gradnja po-
seže v prostor in spremeni 
okolje, zato se s temi pose-
gi nikoli ne bodo vsi strinja-
li. Zato se je treba dogovar-
jati z ljudmi, in to še preden 
gredo načrti v javno razgrni-
tev,« je pozval pristojne. Še 
vedno je namreč sporen na-
črtovani odsek skozi Mli-
no. »Če bo obveljala seda-
nja trasa, se bo s tem naredi-
la huda škoda tako vasi Mli-
no kot kompleksu mlinske-
ga polja, pa tudi izjemnima 
naravnima spomenikoma 
Straža in Dobra gora,« je po-
udaril tudi arhitekt in urba-
nist Janko Rožič in dodal, da 

bi bilo treba zadeve reševati 
z občutljivostjo. Zato se mu 
zdi pomembno, da se odpi-
ra pogovor o tem. »Ta čas, 
ko vlada zatišje in ne vemo, 
kdaj bo spet denar za obvo-
znico, še enkrat premislimo 
ključne variante. Bolje je de-
setkrat premisliti kot enkrat 

narediti napako.« Kot je pou-
darila ena od krajank, bi mo-
rali prebivalci Bleda pritiska-
ti na državo, da to uredi, pri 
čemer pa bi morali biti enot-
ni, a niso. Še vedno pa ima-
jo po njenem prepričanju 
čas. Ena od navzočih je pou-
darila, da je sedanja varianta 

poteka obvoznice zastarela 
in popolnoma neprimerna 
za ta prostor. Zato je predla-
gala, naj občina začne medi-
acijske sestanke z vaščani, 
kako umestiti obvoznico, da 
bodo od nje imeli korist dol-
goročno. »Od občine priča-
kujemo, da bo naš mediator, 

da najde pot in način, da se 
poenotimo.« Kot so še opo-
zorili krajani, na Bledu pot-
rebujejo pravo obvoznico, 
ne zgolj razbremenilne ces-
te, saj bo sicer to vodilo k še 
več prometa na Bledu in še 
večjim zastojem.

Župan Janez Fajfar je po-
udaril, da je občina naredi-
la, kar je mogla, zaveda pa 
se, da zadeve niso optimal-
ne. »A dosegli smo vsaj to, 
da bo cesta zgrajena v treh 
fazah, in sicer najprej krož-
išče, ki se bo gradilo zgolj na 
podlagi priglasitve del. Dru-
ga faza predvideva vkop tra-
se do predora, nato pa naprej 
proti Bohinju.« Tudi župan 
je poudaril, da ne gre za ob-
voznico, ampak razbreme-
nilno cesto, s katero bodo 
razbremenili promet ob je-
zeru. »A dlje, ko zavlačuje-
mo, težje bomo prišli do te 
ceste. Državi povsem ustre-
za, da ji zaradi naših neso-
glasij ni treba graditi. Zato 
se bo treba odločiti, ali raz-
bremenilno cesto dejansko 
želimo imeti ali ne,« je poz-
val zbrane v knjižnici.

Glede trase južne obvoznice ni enotnosti
V Društvu za varstvo okolja Bled so minuli četrtek v blejski knjižnici pripravili pogovor na temo, kako priti do prave južne obvoznice oziroma kakšno 
obvoznico proti Bohinju si zasluži Bled.

V blejski knjižnici so minuli četrtek pripravili pogovor na temo, kakšno obvoznico proti 
Bohinju si zasluži Bled.

Maša Likosar

Ročevnica – Glavni namen 
projekta Gerobus je poviša-
ti kakovost življenja, vzposta-
viti zavedanje o dejavnikih 
tveganja ter pomembnosti 
skrbi zase predvsem starej-
ših in drugih ranljivih sku-
pin. Kot sta pojasnili stro-
kovni sodelavki projekta Ge-
robus Karmen Klančnik Po-
bežin in Maja Debeljak je 

cilj tudi motivacija starejših 
za aktivno in prijetno stara-
nje preko spodbujanja zdra-
vega in aktivnega življenj-
skega sloga s pravim prehra-
njevanjem, primerno teles-
no aktivnostjo ter socialno 
interakcijo. Pojekt, v katere-
ga so vključene občine Tržič, 
Šenčur in Bohinj, so v Domu 
Petra Uzarja začeli izvaja-
ti letos septembra in bo po-
tekal vse do julija naslednje 

leto. Glavna aktivnost so de-
lavnice, kjer strokovna eki-
pa predstavi štiri teme – oste-
oporoza in vaje za ravnotež-
ja, urinska inkontinenca in 
vaje za krepitev medenične-
ga dna, demenca oziroma ko-
gnitivne vaje ter informacije 
o pravicah starejših. Na de-
lavnicah se obiskovalci sez-
nanijo z vsebinami in napot-
ki, poleg teoretičnega zna-
nja pa prikažejo tudi vaje in 

fizične aktivnosti, ki jih ude-
leženci ponovijo. Do zaključ-
ka projekta bodo izvedli še 
meritve za pravočasno od-
krivanje demence. Pripravili 
bodo tudi monografijo, kjer 
bo združeno strokovno zna-
nje in poročilo delavnic. Že 
sedaj so na voljo zloženke za 
vsako temo, uporabne infor-
macije pa je moč dobiti tudi 
na spletni strani, kjer so na 
ogled video vsebine z napot-
ki za pravilno skrb negibnega 
svojca ali svojca z demenco.

Projekt financirata mini-
strstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo ter Evrop-
ska unija. Prvi sklop delavnic 
so na sedmih lokacijah že iz-
vedli septembra, udeležilo se 
jih je več kot petsto starostni-
kov in njihovih svojcev, dru-
gi sklop so začeli izvajati ne-
davno. Delavnice bodo pote-
kale 5. novembra v Bohinjski 
Bistrici, 6. novembra v Bistri-
ci pri Tržiču, 12. novembra v 
Šenčurju in 14. novembra v 
Tržiču, vse z začetkom ob 9. 
uri. »Če bo organizirana sku-
pina pokazala željo in inte-
res, bomo tovrstne delavni-
ce kadarkoli ponovili, tudi po 
zaključku projekta,« je pove-
dala direktorica Doma Petra 
Uzarja Karmen Arko.

Aktivno in prijetno staranje
Strokovna ekipa iz Doma Petra Uzarja Tržič izvaja projekt Gerobus, v okviru katerega obiskovalce 
seznanijo z vsebinami in napotki, ki omogočajo aktivno in prijetno staranje. 

Obiskovalcem delavnice ekipa projekta Gerobus poda uporabne in koristne informacije za 
aktivno in prijetno staranje. / Foto: Tina Dokl

Tržič – Ob nedavnem svetovnem dnevu oživljanja so tudi v 
občini Tržič opozorili, kje vse so defibrilatorji. Trenutno imajo 15 
defibrilatorjev na naslednjih lokacijah: gasilski dom PGD Kovor, 
trgovina Spar, Lekarna Deteljica, gasilski dom PGD Podljubelj, 
intervencijsko vozilo PGD Bistrica pri Tržiču, gasilski dom PGD 
Lom pod Storžičem, Gasilski dom Leše, Koča na Kriški gori, 
Zdravstveni dom Tržič, Občina Tržič, Krajevna skupnost (KS) 
Senično, KS in PGD Jelendol, Dolina – Urh/Pinč, KS in PGD 
Brezje pri Tržiču ter KS Sebenje – Trgovina Tuš Markič. »Pri 
skoraj vseh je pri postavitvi ali nakupu sodelovala tudi občina, 
zato se s tega mesta zahvaljujem vsem partnerjem – Rotary 
klubu, Lions klubu, ZD Tržič, gasilskim društvom, planinske-
mu društvu in večini naših KS,« je povedal župan Sajovic in 
dodal: »Defibrilator je preprost aparat, ki z malo vedenja rešuje 
življenja. V naslednjem letu nas čaka še pomembna naloga, 
da izobrazimo in organiziramo skupino prvih posredovalcev.«

V tržiški občini petnajst defibrilatorjev

Tržič – Jurij Hudolin je avtor biografije O smehu Zlatka Čor-
dića. Predstavitev knjige in Zlatana Čordića - Zlatka, »enega 
od treh kraljev slovenskega rapa«, ljubitelja Ivana Cankarja in 
Jožeta Plečnika, bo v torek, 5. novembra, ob 19. uri v Knjižnici 
dr. Toneta Pretnarja v Tržiču. V sproščenem pogovoru ga bo 
predstavila bibliotekarka. Zlatko je sogovornik, ob katerem 
komaj zajameš sapo, človek, ki te spomni, da bi bil svet lahko 
v resnici zelo preprost; če bi le govorili in živeli resnico.

Večer z raperjem Zlatkom

Tržič – Tržiški občinski svetniki so na nedavni seji umaknili 
točko dnevnega reda, ki se je nanašala na pripojitev družbe 
Bios, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, k družbi Komu-
nala Tržič. Svetniki so že na prejšnji seji soglašali, da občina 
začne postopek pripojitve, vendar bodo to formalno sklenili 
šele, ko bosta obe družbi zaključili letošnje poslovno leto. 
Po skrajšanem postopku pa so potrdili spremembo Odloka 
o oskrbi s pitno vodo na območju občine z dodatkom, da se 
v javni vodovodni sistem doda vodovod Paloviče. Sprejeli so 
tudi Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri 
odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev občin-
skega proračuna, na novembrsko sejo pa prestavili odločanje 
o Odloku o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tr-
žič, rok za vložitev amandmajev k odloku je enajsti november.

Za odlok o komunali je še čas za amandmaje
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Zgornje Stranje – Zbora 
krajanov se je v prostorih 
Osnovne šole Stranje ude-
ležilo okoli šestdeset pre-
bivalcev Kamniške Bistri-
ce, Zgornjih ter Spodnjih 
Stranj in Stahovice. Kot je 
poudaril predsednik KS Da-
mijan Krmavnar, je njihova 
krajevna skupnost po števi-
lu prebivalcev peta največ-
ja v občini, po površini pa 
sploh največja, zato si želi, 
da bi zbori krajanov postali 
redna praksa, saj bodo lahko 
le tako uspešno reševali te-
žave, s katerimi se soočajo. 
Teh res ni malo.

V razpravi so krajani po-
udarili skrb za zaščito pi-
tne vode in zajetja Iverje, 
sploh v luči izjemnega po-
rasta števila turistov na Ve-
liki planini in namer druž-
be Calcit po širitvi kamno-
loma. V zvezi s Calcitom jih 
motita tudi hrup in veliko 
število tovornjakov na glav-
ni cesti skozi vas, ki vozijo 
tudi v času, ko učenci hodi-
jo v šolo in iz nje ter tudi ob 
nedeljah in praznikih. Opo-
zorili so znova tudi na slabe 
ceste, predvsem na povsem 
razpadlo cesto do Stolnika, 
ki se zgolj krpa že zadnjih 15 
let, pa tudi na potrebo širitve 
mosta in ureditev nevarnega 
križišča pri Calcitu. Obnove 
je potrebna tudi Podružnič-
na šola Gozd, želijo si tudi, 

da pošta v kraju ostane, opo-
zorili pa so tudi na slabo po-
vezljivost z mestom in željo, 
da se kolesarske steze zgra-
dijo tudi v tem delu občine. 
»Jasno je, da občina za doli-
no Kamniške Bistrice in Ve-
liko planino nima nobene 
strategije. Zdi se, da je politi-
ka poenotena, a zanima me, 
kdaj boste nehali samo govo-
riti in končno tudi kaj stori-
li. Vsi vemo, kaj je narobe in 
kaj potrebujemo, a leta mi-
nevajo, ne zgodi se pa nič,« 
je bistvo težav povzel eden 
od krajanov Robert Uranič.

Njihovim tegobam so 
prisluhnili župan Matej 

Slapar, podžupan Sandi Ur-
šič ter oba občinska svetnika 
iz te krajevne skupnosti Kar-
la Urh in Žan Potočnik. »Vsi 
ti problemi, ki jih posluša-
mo, žal niso od včeraj, zato 
jih tudi rešiti ne moremo čez 
noč. Tako kot v vseh krajev-
nih skupnostih smo tudi pri 
vas prisluhnili potrebam in 
skupaj z vodstvom krajevne 
skupnosti naredili priorite-
te, ki se jih bomo držali. Ena 
od teh je gotovo cesta v Stol-
niku,« je povedal župan in 
poudaril, da denarja za vse 
žal ni dovolj. Sandi Uršič je 
povedal, da je ureditev kri-
žišča pri Calcitu (namestili 

bodo semaforje), ki se je lo-
tevajo skupaj z državo, si-
cer bila mišljena že za le-
tos, a so jo prestavili na pri-
hodnje leto, saj dokumen-
tacija na strani države še 
ni bila pripravljena. Karla 
Urh, tudi državnozborska 
poslanka, je poudarila, da 
bi bilo za rešitev tovorne-
ga prometa smiselno raz-
mišljati o podaljšanju že-
leznice do Stranj, in poja-
snila, da je gradnja oz. širi-
tev mostu (to bo državna in-
vesticija) načrtovana šele za 
leto 2021. Glede ohranitve 
pošte pa je predlagala drža-
vljansko nepokorščino.

Skrbita jih voda in promet
Vodstvo Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica je sklicalo zbor krajanov, na katerem so zbrani opozorili 
na vrsto težav, ki jih pestijo.

Predsednik KS Damijan Krmavnar, župan Matej Slapar, podžupan Sandi Uršič ter občinska 
svetnika Karla Urh in Žan Potočnik

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V tem letu so 
na področju investicijskih 
projektov v povezavi s cesta-
mi končali več projektov re-
konstrukcij cest, ob tem pa 
na nekaterih odsekih poskr-
beli za dotrajani vodovod in 
kanalizacijo. 

Tako so že maja konča-
li sanacijo plazu na vojaš-
ki cesti do Naceta z rekon-
strukcijo 200-metrskega od-
seka, junija so sanirali plaz 
Mežnar v Zmincu, zaključe-
na je bila tudi rekonstrukci-
ja dotrajanega mostu v nase-
lju Gabrk ob stari poljanski 
cesti. Mesec dni kasneje so 
izvajalci asfaltirali makada-
ma na območju Vincarij ter 
Potočnikove ulice. Letos je 
bila po podatkih občinskega 
oddelka za gospodarske jav-
ne službe in prometno in-
frastrukturo izvedena tudi 

rekonstrukcija odseka ces-
te na Novem svetu in odse-
ka ceste v Groharjevem na-
selju ter rekonstrukcija od-
seka ceste Zminec–Sv. Pe-
tra Hrib, v gradnji pa je ces-
ta s parkiriščem in dvorišče 
ob igrišču na Godešiču. 

Velika investicija v vred-
nosti približno 200 tisoč 
evrov je bila rekonstrukci-
ja ceste proti Staremu vrhu 
(odsek Jakov kot–križišče 
Lenart), ki je bila končana 
oktobra. V tem mesecu pote-
ka še sanacija temelja brvi po 
poplavah v Dolu. Prav tako je 
v teku rekonstrukcija in širi-
tev štirih mostov na relaci-
ji od Ševelj do Bukovščice 

v vrednosti približno 245 ti-
soč evrov. V pripravi je do-
kumentacija za asfaltiranje 
850 metrov makadamske 
ceste na Valterskem Vrhu, 
za sanacijo usada pod ces-
to oziroma izdelavo kamni-
te pete in zložbo, nasipa ter 
ureditev odvodnjavanja. V 
poletnih mesecih so na ob-
močju naselja Podlubnik, 
kjer je na nekaterih manjših 
odsekih vodovoda prihajalo 
do zelo pogostih okvar, ki so 
povzročale škodo na stano-
vanjskih objektih in vrtovih 
ter izgubo pitne vode, obno-
vili vodovod. Skupna vred-
nost vseh omenjenih del je 
več kot 950 tisoč evrov. 

Večji projekt, vreden oko-
li 550 tisoč evrov, pa poteka 
na Ljubljanski cesti v Ško-
fji Loki. Gre za gradnjo loče-
nega kanalizacijskega siste-
ma, ki povezuje naselja se-
verno od Kidričeve ceste in 
ob Ljub ljanski cesti z obsto-
ječim kanalizacijskim siste-
mom ob vodotoku Suha. So-
časna gradnja fekalne in me-
teorne kanalizacije po celot-
ni dolžini poteka trase je bila 
potrebna zaradi prvotno pre-
obremenjenega mešanega 
sistema, ki je ob večjih ko-
ličinah deževja prelival tudi 
komunalno odpadno vodo. 
Padavinske vode je bilo treba 
zadržati in preprečiti hipni 
iztok v vodotok Suha, kar so 
dosegli z novim zadrževal-
nim bazenom. Po vgradnji 
nove komunalne infrastruk-
ture so izboljšali še zgornji 
ustroj ceste, navajajo v škof-
jeloški občinski upravi.

Skoraj milijon za ceste in vodovod
V občini Škofja Loka so letos devetsto petdeset tisoč evrov vložili v obnovo cest.

Na Ljubljanski cesti poteka gradnja ločenega 
kanalizacijskega sistema, ki povezuje naselja severno 
od Kidričeve ceste in ob Ljubljanski cesti z obstoječim 
kanalizacijskim sistemom ob vodotoku Suha.

Namen objekta je učin-
kovito in na enem mestu 
združiti proizvodnjo toplo-
tne in hladilne energije, ki 
jo potrebujejo na letališču. 
»Objekt centralizira vse po-
samične kotlovnice in kli-
matske naprave, ki jih sedaj 
sinergično združujemo na 
enem mestu, hkrati pa omo-
gočamo uporabo obnovlji-
vih virov energije,« je pove-
dal poslovodni direktor Fra-
porta Zmago Skobir. Objekt 
je zasnovan modularno in 
omogoča širitve. Prva faza, 
ki je zaključena, je bila vre-
dna 1,5 milijona evrov, v pri-
hodnje pa načrtujejo vgra-
dnjo toplotne črpalke in pri-
padajočih vitrin ter vgra-
dnjo kogeneracije s sopro-
izvodnjo toplotne in elek-
trične energije. Dodatno 

investicijo ocenjujejo na mi-
lijon evrov. Objekta je odprla 
ministrica za infrastrukturo 
Alenka Bratušek. Kot pravi, 
sta oba objekta pomembna 
ne le za brniško letališče in 
poslovno cono, temveč tudi 
za širšo okolico, hkrati pa 
predstavljata korak v smer 
nizkoogljične družbe. »Že-
leli bi si hitrejši prehod na 
nizkoogljično družbo, a slo-
venska energetika je v odlič-
nem stanju, kar potrjujejo 
tudi ocene, ko nas primerja-
jo z drugimi državami. Smo 
pa v času, ko postavljamo te-
melje za prihajajoča desetle-
tja, odločitve, ki jih spreje-
mamo zdaj, bodo morale biti 
vsaj tako dobre, kot so bile v 
preteklosti, da bo naša elek-
trika konkurenčna, cenovno 
ugodna – in želim si, da tudi 
čim bolj čista,« je v izjavi za 
medije povedala ministrica.

Naložbi nov korak k 
nizkoogljični družbi
31. stran

Razdelilna postaja (v ozadju) in centralni energetski objekt 
na Letališču Jožeta Pučnika 

Cveto Zaplotnik

Gorenja vas – Kmetija Pus-
totnik iz Gorenje vasi je 
pred nedavnim na medna-
rodnem ocenjevanju sirov 
(World Cheese Awards), ki 
velja za največje na svetu, za 
tri svoje sire – za sir Kosec, 
kozji sir in sir Kozovč – pre-
jela srebrno priznanje. Sir 
Kosec izdelujejo na kmetiji 
iz kravjega mleka že vse od 
začetka, kozji sir velja med 
ljubitelji sira za gurmansko 
specialiteto, sir Kozovč je na-
rejen iz mešanice kozjega in 
ovčjega mleka in že vsesko-
zi spada med »posebneže«. 
»Uspeh na ocenjevanju je 
za nas še toliko bolj pomem-
ben, ker letos mineva tride-
set let, odkar smo na kmetiji 
izdelali prve hlebce sira,« so 
povedali pri Pustotniku, kjer 
z zadovoljstvom ugotavljajo, 

da se Slovenija s kakovostjo 
sirov lahko postavi ob bok 
večjim sirarskim velesilam. 

Svetovno ocenjevanje si-
rov je vsako leto v drugem 
kraju, letošnje, že dvaintri-
deseto po vrsti, je bilo v ita-
lijanskem Bergamu, kjer je 
bila konkurenca večja kot 
kdajkoli doslej. Priredite-
lji so za ocenjevanje prejeli 
3804 vzorce sirov iz 42 držav 
in šestih kontinentov. Dves-
tošestdesetčlanska komisi-
ja, ki so jo sestavljali strokov-
njaki iz 35 držav, je ocenje-
vala videz, teksturo, aromo 
in okus sirov ter na podlagi 
doseženih točk podelila bro-
nasta, srebrna, zlata in su-
per zlata priznanja. Iz vseh 
vzorcev je izbrala šestnajst 
superfinalistov, med kateri-
mi je za absolutnega zmago-
valca izbrala sir iz ameriške 
sirarne Rogue Creamery. 

Pustotnikovim tri priznanja 

V članku Vojni veterani praznovali jubilej, objavljenem v petek, 
25. oktobra, smo zagrešili napako. Zbrane je pozdravil predse-
dnik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič in ne 
Karel Lipič, kot smo pomotoma zapisali. Za napačno poime-
novanje se opravičujemo. Uredništvo 

Popravek
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bewerbung@vitamonte.at           

Wandpaneel statt Fliese! Seit 2014 renoviert 
VitaMonte Badezimmer mit System. Schnell, 
sauber, hochwertig. Wir bieten zwei neuen Mit-
arbeitern eine Chance und einen tollen Job:

- Installateur / Installationsmitarbeiter

VitaMonte GmbH, 5531 Eben / Pongau
www.vitamonte.at T:+43 6458 20125

Priložnost v Avstriji!
Stenski paneli namesto enostavnih ploščic! Od leta 2014 se 
podjetje VitaMonte ukvarja s popolnoma novim sistemom 
prenavljanja kopalnic. Hitro, učinkovito in vrhunsko. Dvema 
novima sodelavcema nudimo izjemno dobri delovni mesti:
– vodovodni inštalater m/ž
   (Installateur/Installationsmitarbeiter)
– mizar za montažna dela m/ž
   (Tischler/Allround-Montageprofi)
Mesečna plača 1900–2500 evrov, 14-krat letno (odvisna od 
kvalifikacije). Prosimo, javite se nam v nemščini na:

P h a r m a s e r v i c e   G m b H

Sie haben Lust in einer Mann-
schaft zu arbeiten, in der das 
kollegiale Miteinander noch 

Na naših gradbiščih v Gradcu in tudi po celi 
Evropi zaposlimo:

- vodjo gradbišča m/ž
    (Bauleiter/in)
    za gradnjo jeklenih konstrukcij in cevovodov
    

- kvalificiranega sodelavca m/ž
    (Facharbeiter/in)
    za gradnjo jeklenih konstrukcij in cevovodov
    
Vse ostale informacije najdete na:
www.smb.at

Jasna Paladin

Kamnik – Dan suverenosti 
je Državni zbor za držav-
ni praznik (ne pa tudi dela 
prost dan) določil leta 2015, 
s tem dnem pa se spominja-
mo dogodkov izpred 26 let, 
ko je v noči na 26. oktober 
1991 ozemlje Slovenije za-
pustil še zadnji vojak JLA, 
s čimer se je končal proces 
slovenskega osamosvajanja. 
Jugoslovanska vojska se je iz 
pristanišča v Kopru sicer za-
čela umikati že 20. oktobra, 
25. oktober pa je bil določen 
kot zadnji dan umika.

V Kamniku praznik pra-
znujejo že vsa ta leta; člani 
dveh veteranskih organiza-
cij občine Kamnik,  Obmo-
čnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Kamnik - 
Komenda in Policijskega ve-
teranskega društva Sever Ka-
mnik, so leta 2015 v opomin 
in spomin na delovanje pri-
padnikov teritorialne obram-
be in policije v času osamo-
svojitvene vojne za Sloveni-
jo v parku pri Domu kulture 
Kamnik slovesno odkrili spo-
minsko obeležje, pred kate-
rim so tudi letos na predvečer 
praznika pripravili proslavo.

»Ko so zadnje enote jugo-
slovanske armade dvignile 
rampe in sidra, smo si globo-
ko oddahnili. Zares globoko! 

Kljub temu da zadnje tri me-
sece po spopadih ni bilo voj-
nih aktivnosti, je prisotnost 
tedaj že tuje vojske vnaša-
la določeno napetost, saj se 
nikoli ne ve, ali bodo podpi-
sniki brionskega sporazuma 
spoštovali dogovorjene skle-
pe. Vse skupaj se je srečno 
končalo. Lahko smo mirneje 
nadaljevali že pred vojno za-
četo organiziranje države in 
se začeli ozirati navzven za 
mednarodno priznanje do-
seženega. Kako uspešni smo 
bili, ima danes vsak sam 

svoje mnenje. Nekatere za-
deve so uspele, druge manj. 
Zelo malo nam manjka do 
strumnega koraka na bolje. 
Čemu pomaga razmišljanje 
o nepravilnostih in kritizira-
nje kar počez, samo slabo vo-
ljo povzroča, ta pa ni dobra za 
zdravje. Preveč nerganja nad 
vsem in vsakim je lahko od-
raz dejstva, da pri nas že dol-
go ni bilo večje vojne in po-
časi ter vztrajno pozabljamo, 
kakšne grozote lahko prine-
se. Zato nikoli ni odveč, da 
velikim silam in politikom 

sporočamo: ne igrajte se z 
ognjem, še zlasti ne na sodu 
smodnika. Kmalu bo trideset 
let od osamosvojitve in življe-
nje teče dalje, tudi nam, vete-
ranom,« je zbrane nagovoril 
član predsedstva Območne-
ga združenja veteranov voj-
ne za Slovenijo Kamnik - Ko-
menda Janez Benkovič.

O pomenu praznika je 
spregovoril tudi župan Ma-
tej Slapar, za slavnostno 
vzdušje pa so poskrbeli čla-
ni Mestne godbe Kamnik in 
recitator Goran Završnik.

Pozabljamo, kaj lahko 
prinese vojna
V petek, 25. oktobra, smo praznovali državni praznik, dan suverenosti, v spomin na odhod  
zadnjega vojaka JLA z ozemlja Slovenije. Ena redkih občin, ki ob tem že vsa leta pripravlja slovesnost,  
je Občina Kamnik.

Slovesnost ob dnevu suverenost so v Kamniku pripravili pred spomenikom, ki so ga  
v spomin na odhod zadnjega vojaka JLA postavili pred Domom kulture Kamnik.

Mateja Rant

Žiri – Z vsakoletno slove-
snostjo v Žireh ohranjajo 
spoštljiv spomin na dan, ko 
so Žiri sredi vojne vihre med 
prvimi kraji na Gorenjskem 
postale osvobojeno ozemlje. 
Slovesnosti sta se udeleži-
la tudi nekdanja borca Pre-
šernove brigade Ivo Miklav-
čič in Janez Kokalj ter člani 
Združenja borcev za vred-
note NOB iz Velikega Po-
lja na Primorskem. Ob tej 
priložnosti namreč obišče-
jo tudi spomenik njihovi ro-
jakinji, heroini Mihaeli Ška-
pin - Drini, ki je padla v Ži-
rovskem vrhu.

»Narodnoosvobodilna bor-
ba, partizanstvo in Osvobo-
dilna fronta so predstavljali 

temelj, da je moja generaci-
ja v devetdesetih letih prej-
šnjega stoletja lahko dosegla 

samostojnost in smo Slo-
venci postali nacija,« je zbra-
ne na slovesnosti nagovoril 

slavnostni govornik Viktor 
Žakelj in poudaril, da si zato 
vsi, ki so v odločilnem tre-
nutku za evropsko in svetov-
no zgodovino nacifašizmu 
rekli ne, zaslužijo spoštova-
nje. Tudi danes po njegovih 
besedah živimo v usodnem 
času, ko je prihodnost po-
polnoma negotova. »Zem-
ljo smo do konca degradira-
li in izčrpali, posledice na-
šega neodgovornega ravna-
nja z okoljem pa so klimat-
ske spremembe,« je dejal in 
dodal, da smo zato dolžni 
storiti vse, da se to ustavi 
in zanamcem omogočimo 
dostojno življenje. »Zato je 
znova čas za osvobodilno 
fronto, ki se bo borila za oh-
ranitev Zemlje,« je pozval 
Viktor Žakelj.

Znova živimo v usodnem času
Občinsko združenje borcev za vrednote NOB Žiri je minulo soboto pripravilo slovesnost v spomin  
na 23. oktober 1943, ko so iz Žirov izgnali nemške vojake.

Ob dnevu spomina je zbrane nagovoril Viktor Žakelj. 
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Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Leta 1998 je v so-
delovanju z Gorenjskim mu-
zejem v knjižnem nizu Go-
renjski kraji in ljudje izšla 
knjiga Jezerska kronika. Na-
pisal jo je domačin Andrej 
Karničar, znan kot dolgole-
tni oskrbnik Češke koče in 
oče znanih jezerskih alpi-
nistov. V pripovedih z do-
mačini je zbral številne po-
datke o Jezerskem in njego-
vih prebivalcih, zapisal tam-
kajšnjo zgodovino in opisal 
tudi značilne krajevne običa-
je. Takrat je izšla v šeststo iz-
vodih, izdajo pa je poleg ob-
čin Jezersko in Preddvor ter 
dveh podjetij omogočilo tudi 
ministrstvo za kulturo.

»Gre za edino knjigo, kjer 
so zbrana dejstva o jezer-
ski zgodovini, tako da je po-
membna tako za občino, ki 
jo podarja ob različnih prilo-
žnostih, kot za domačine in 

druge bralce, da se iz nje lah-
ko poučijo o naši lokalni zgo-
dovini. Po knjigi vlada veli-
ko povpraševanje, zato smo 
jo ponovno izdali,« o odlo-
čitvi občine o ponatisu pra-
vi župan Andrej Karničar, 
sicer najmlajši sin že pred 
leti pokojnega avtorja. Knji-
go je mogoče dobiti na Jezer-
skem, na prodaj pa je tudi v 
knjigarnah. Andrej Karničar 
je leto dni pred Jezersko kro-
niko izdal še eno knjigo, Je-
zerske štorije, v katerih je v 
pristnem jezerskem narečju 
zapisanih nekaj čez sto pre-
težno šaljivih zgodb iz življe-
nja Jezerjanov. Kot pove An-
drej Karničar mlajši, je bila 
tudi ta knjiga ponatisnjena, 
in sicer leta 2014. Po njej so 
na Jezerskem poimenova-
li vsakoletna poletna doga-
janja, med katerimi so tudi 
uprizoritve treh »štorij« iz te 
knjige v petstoletnem ambi-
entu Jenkove kasarne.

Ponatisnili so 
Jezersko kroniko
Pred enaindvajsetimi leti je izšla Jezerska kronika 
avtorja Andreja Karničarja. Knjigo so ponatisnili v 
petsto izvodih.

Ljubljana – Zveza slovenske podeželske mladine je v sode-
lovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije v petek 
razglasila inovativnega mladega kmeta. Po izboru strokovne 
komisije je to postal Igor Paldauf iz Vučje vasi, po izboru širše 
javnosti, ki je glasovala preko spleta, pa Katja Temnik iz Žič. 
Za laskavi naziv se je potegoval tudi Tilen Soklič iz Krnice pri 
Gorjah. Kandidati so se v petek predstavili na sejmu Narava 
zdravje, razglasitev pa je bila v predsedniški palači.

Izbrali inovativnega mladega kmeta
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Igor Kavčič

Kranj – Letošnji Jenkovi 
dnevi so potekali v zname-
nju 150. obletnice pesniko-
ve smrti, ob različnih do-
godkih, ki so se od 18. okto-
bra naprej odvijali v Kranju 
in okolici, pa je bila vrhu-
nec četrtkova podelitev pe-
sniške nagrade, poimenova-
ne po Simonu Jenku. Slove-
snost je bila po mnogih letih 
spet v Prešernovem gledali-
šču, kjer so jo leta 1986 po-
delili prvič. Nagrado pode-
ljuje Društvo slovenskih pi-
sateljev za najboljšo pesni-
ško zbirko zadnjih dveh let, 
letos pa je strokovna žirija iz-
birala med kar 578 naslovi.

Kakšen mesec je bilo zna-
nih pet nominiranih avtor-
jev: Nina Dragičević za zbir-
ko Ljubav reče greva, Sergej 
Harlamov za Mnogoboj mi-
tologij, Franci Novak za Vra-
čanje pogleda Zoran Pevec 
za zbirko Kako postati nih-
če in Kaja Teržan za zbirko 
Krog. Žirija, v kateri so po-
leg predsednice Barbare Ko-
run o nagradi odločali še An-
drej Ilc, Ivo Stropnik, Nino 
Flisar in lanski nagrajenec 
Tone Škrjanec, je 34. nagra-
do dodelila Kaji Teržan. 

Besedo imajo jezero, 
drevo, kamen

Nagrajenka, ki se podeli-
tve sicer ni mogla udeležiti, 
saj je bila v teh dneh gostja 
mednarodnega pesniškega 
festivala v Kostariki, se je v 
kratkem sporočilu v dvora-
no oglasila po videokonfe-
renci z besedami: »Nagra-
de sem zelo vesela, ne toliko 
kot potrditve za moje delo, 
bolj kot občutka družbe-
ne sprejetosti. V nadaljeva-
nju je prebrala še pesem iz 
svoje zadnje zbirke, ki jo je 

predsednica v obrazložitvi 
označila kot zbirko, ki je iz-
čiščena, pa ne v formi, tem-
več v tem, kako pisava sledi 
govorici: besedo imajo med 
drugimi tudi jezero, drevo, 
kamen. »V pesmih ni he-
rojskega bobnanja z retorič-
nimi sredstvi, a govorka iz-
kazuje redek pogum – poda-
ti se v neznano, negotovo, iš-
čoč resnico trenutka biti – in 
čeprav (ali pa prav zato) ob 
tem ustvarja občutek nego-
tovosti, nedokončanosti ali 
dvomeče zadržanosti, daje 
spregovoriti drugim obli-
kam zavesti: jezeru, meta-
sekvoji, skali, ki opazuje ko-
zoroga, utripa ''s kamenčki, 
deževniki in / vodo, ki teče 
pod stopali, da zorim poča-
si / iz svoje notranje kože'',« 
med drugim še preberemo v 
obrazložitvi.

Kaja Teržan (1986) je od-
raščala v Škofji Loki in Sol-
ni na Švedskem. Študij 
umetnostne zgodovine in 
sociologije na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani je pred-
hodno prekinila in se preu-
smerila na širše področje so-
dobno-plesne performativ-
ne prakse. Leta 2015 je iz-
šel njen pesniški prvenec 
Delta, ki je bil naslednje leto 
tudi nominiran za Veroniki-
no nagrado 2016, njena dru-
ga in tokrat nagrajena zbir-
ka Krog pa ji je letos prinesla 
tudi nominacijo za nagrado 
kritiško sito, ki jo za najbolj-
še literarno delo slovenske-
ga avtorja v preteklem letu 
podeljuje Društvo sloven-
skih literarnih kritikov. 

Teržanova je v sporočilu 
kasneje med drugim še za-
pisala: »Hvala vsem, ki ste 
imeli zbirko Krog v mislih 
tudi po zaključenem bra-
nju, in tistim, ki ste jo pre-
dlagali za nominacijo. Ves 
čas po izidu zbirke me je 

namreč spremljal občutek, 
da nekako ne sodi v prevla-
dujočo aktualno slovensko 
pesniško estetiko/etiko – da 
je preveč tiha, da bi jo sliša-
li, čeprav seveda ni tiha … 
in da je predvsem premalo 
''pametna'', da bi jo ''razu-
meli'',« in v nadaljevanju še: 
»Ko sem svojemu ožjemu 
sorodstvu omenila nomina-
cijo za Jenkovo nagrado, mi 
ni nihče čestital. Ko pa sem 
pred leti prejela pogodbo za 
nedoločen čas v javnem sek-
torju, so bili vsi navdušeni. 
Kaj to pove o naši družbi, mi 
verjetno ni več treba razla-
gati. Vesela sem, da obstaja-
te ljudje, ki ste danes tu, ker 
vam očitno ni vseeno.«

Publiko v Prešernovem 
gledališču so nagovorili 
predsednik Društva sloven-
skih pisateljev Dušan Merc, 
kranjski župan Matjaž Rako-
vec in direktor Zavoda za tu-
rizem in kulturo Tomaž Šte-
fe, v glasbenem programu 
je s svojo zasedbo nastopi-
la šansonjerka Vita Mavrič, 

Jenkovo pesem Vabilo pa je 
zapel Bor Brenkuš Porenta. 

Jenkova soba literatom 

Pred podelitvijo so v sta-
rem mestnem jedru Kranja, 
v nekdanji Drukarjevi hiši, 
kjer je pesnik živel do svo-
je smrti, slovesno odprli vra-
ta Jenkove sobe. V luči kan-
didature Kranja za evropsko 
prestolnico kulture leta 2025 
z njo Kranj pridobiva nove 
prostore za razvoj novih vse-
bin in programov, ki bodo 
prispevali h krepitvi ustvar-
jalnosti in kulturne ponud-
be Kranja in omogočili sode-
lovanje s široko mrežo akter-
jev, ki delujejo na področju li-
terature in širše.

Pobuda je prišla iz Layer-
jeve hiše, kjer zadnja leta 
ustvarjajo mladi literati. »Le-
tošnja obletnica se nam je 
zdela primeren čas, da pros-
tor, ki je prej služil depoju, 
počistimo, prenovimo in jo 
uredimo za neke vrste rezi-
denčno pisarno kranjskim 
ustvarjalcem na področju li-
terature,« je povedal Aljaž 
Primožič, ki je vodil preure-
ditev sobe na Tomšičevi uli-
ci. Prenovili so stene sobe in 
pod, uredili panelno ogreva-
nje, kupili nekaj pohištva, 
v prostor umestili priročno 
knjižnico in na steni prip-
ravili tudi zapis o življenju 
Simona Jenka. V sobi bodo 
svoja dela razvijali dramati-
ki, prevajalci, mladi poeti in 
pisatelji, to bo prostor za naj-
različnejše delavnice krea-
tivnega pisanja, literarne do-
godke, srečanja z ustvarjalci 
in druženje ob lepi besedi. 
Program bodo soustvarjali 
tudi dijaki in študenti, s či-
mer bomo ustvarili poligon 
za razvoj kakovostnih pu-
blik. Ob odprtju so se prav 
mladi literati predstavili z 
branjem poezije.

Nagrajen Krog Kaje Teržan
Letošnjo Jenkovo nagrado je za zbirko Krog prejela pesnica, plesalka in koreografinja Kaja Teržan.  
V hiši v Kranju, kjer je Simon Jenko nazadnje živel, so uredili sobo, poimenovano po pesniku.

Kaja Teržan je Jenkovo nagrado prejela za svojo drugo 
pesniško zbirko Krog. / Foto: Tina Dokl

Poezijo so brali mladi literati: (od leve) Julija Benedik Markovič, Neja Jeraj Sedej,  
Črt Štrubelj, Anže Kutnjak, Hana Bujanović Kokot in Maruša Močnik. / Foto: Primož Pičulin

Igor Kavčič

Škofja Loka – Med četrtim 
in enajstim novembrom se 
bodo v Škofji Loki zvrstili 
trije koncerti klasične glas-
be v okviru festivala Loka da 
Camera. Umetniška vodja 
violinistka Ana Julija Mlej-
nik je tudi letos ob sebi zbra-
la kopico odličnih glasbeni-
kov iz mednarodnega pros-
tora ter skupaj z njimi prip-
ravila program, ki bo zani-
miv za širši krog poslušal-
cev ljubiteljev klasične glas-
be. Na sporedu bodo trije 
koncertni večeri, prvi v kape-
li Loškega gradu, drugi v ka-
peli Puštalskega gradu, zak-
ljučni koncert pa bo v Sokol-
skem domu.

Koncert, ki bo 4. novem-
bra ob 19.30 v kapeli Lo-
škega gradu, ima naslov 
Grajski nocturno, Mak Gr-
gić (kitara), Luka Železnik 
(flavta), Ana Julija Mlejnik 
(violina) in Sebastian Ber-
toncelj (violončelo) pa bodo 
igrali dela N. Paganinija, 
po vodenem ogledu Loške-
ga muzeja pa še skladbe F. 

Carullija, J. S. Bacha in A. 
Vivaldija. Po razstavah Lo-
škega muzeja vas bo pope-
ljal muzejski kustos Jože 
Štukl. 

V kapeli Puštalskega gra-
du bo koncert 7. novembra 
ob 19. uri, naslov Puštalsko 
stihožitje nam bo ponudil 
glasbo F. Schuberta, H. Vil-
la-Lobosa, F. Devienna, L. 
Beethovna in W. A. Mozar-
ta. Igrali bodo Boris Bizjak 
(flavta), Ana Julija Mlejnik 
(violina), Jevgenij Čepovet-
ski (viola), in Miloš Mlejnik 
(violončelo). Poezijo bosta 
predstavila Tomaž Hostnik 
in Luka Železnik. Na ta kon-
cert je vstop prost.

Veliki finale bo vsekakor 
Kristalni allegro v Sokol-
skem domu 11. novembra 
ob 19.30, saj bo na tem kon-
certu nastopila največja za-
sedba. Igrala se bodo dela 
W. A. Mozarta, L. Beethovna 
in J. Brahmsa. Na oder bodo 
stopili Lorenzo Cossi (kla-
vir), Ana Julija Mlejnik (vi-
olina), Clara Evens (violina), 
Kei Tojo (viola) in Miloš 
Mlejnik (violončelo).

Koncerti Loka da Camera

Ob letošnji izjemni gle-
dališki beri strokovna žiri-
ja v sestavi Uršula Cetinski 
(predsednica), Andreja Ko-
pač, Aldo Milohnić, Dora 
Ruždjak Podolski in Gio-
rgio Ursini Uršič ni ime-
la lahkega dela, predvsem 
ko gre za prepoznavanje iz-
jemnih igralskih dosežkov. 
Kot je v zaključnem mne-
nju povedala predsednica, 
so igralke in igralci, ki so na-
stopili na letošnjem Festiva-
lu Borštnikovo srečanje, po-
kazali dobro obvladovanje 
različnih tehnik igre, gleda-
liških žanrov in pristopov, 
ki so jih obarvali s poseb-
nostmi lastne osebnosti. V 
predstavah letošnjega festi-
vala ni mogoče prezreti cele 
vrste dobrih igralskih vlog, 
med njimi tudi presežnih.

Štiri igralske nagrade so 
tako prejeli Iztok Drabik 
Jug za vlogo Salema in Na-
taša Barbara Gračner za vlo-
go Emmi v predstavi Ali: 
Strah ti pojé dušo (SNG 
Drama Ljubljana) ter Ma-
tej Recer in Stane Tomazin 
za vlogi v predstavi še ni na-
slova v produkciji Sloven-
skega mladinskega gledali-
šča. Iz iste predstave priha-
ja tudi najboljša mlada igral-
ka Anja Novak, izbrana pa je 
bila še za najboljšo uprizori-
tev festivala, prav tako tudi 
Tomi Janežič za najboljšo 
režijo. Za dramsko besedilo 

je bil nagrajen Nejc Gazvo-
da za izvirno dramsko bese-
dilo predstave Tih vdih v pro-
dukciji MGL. Za oblikova-
nje svetlobe je nagrado pre-
jel Borut Bučinel za predsta-
vo Ljudomrznik (SLG Ce-
lje), za avtorsko glasbo Ar-
turo Annecchino za predsta-
vo Macbeth (SNG Nova Go-
rica), po presoji žirije pa je 
šla Borštnikova nagrada ži-
rije Sebastijanu Horvatu za 
umetniško gesto – režiral je 
predstavo Ali: Strah ti pojé 
dušo. Posebno nagrado je ži-
rija dodelila še Draganu Ži-
vadinovu za umetniško vizi-
jo. Društvo gledaliških kri-
tikov in teatrologov Slove-
nije je nagrado za najbolj-
šo predstavo pretekle sezo-
ne prisodilo uprizoritvi Ali: 
Strah ti pojé dušo.

Lavreatka večera je bila se-
veda Marinka Štern, ki je v 
nagovoru ob nagradi še de-
jala: »Gledališče je resno 
delo, ampak treba ga je dela-
ti z lahkoto, humorjem, ker 
potem nastane neko vzduš-
je, ki je primerno, in predsta-
va je potem zelo verjetno za-
nimiva. Zelo sem hvaležna 
svojim kolegicam in kole-
gom, ker smo večkrat igral-
ske probleme, vprašanja re-
ševali skupaj. Konec koncev 
– ko igramo vse te karakterje 
na odru, so ti povezani in be-
seda skupaj se mi zdi v gle-
dališču zelo pomembna, saj 
tudi ansambel pomeni sku-
paj.«

Borštnikov prstan 
Marinki Štern
1. stran
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Ljubljana – Pravi hokejski 
praznik je bil minulo sobo-
to popoldne v Hali Tivoli, 
kjer sta se SŽ Olimpija in 
SIJ Acroni Jesenice pomeri-
la na tekmi Alpske hokejske 
lige (AHL). Tekma je imela 
dodaten naboj, ker je bil to 
tudi petstoti derbi med več-
nima rivaloma iz Tivolija 
in Podmežakle, hkrati pa je 
štela tudi za točke državne-
ga prvenstva.

Da je bilo vse skupaj še slo-
vesnejše, so še pred začet-
kom jubilejnega derbija pos-
krbeli hokejisti, ki so v prete-
klih letih in desetletjih nav-
duševali navijače. Gledalci 
so si lahko ogledali mojstro-
vine, ki so jih tokrat v mal-
ce počasnejšem tempu pri-
kazali Andrej Razinger, Ma-
tjaž Kopitar, Boris Kunčič, 
Milan Hafner, Aleš Sodja, 
Borut Vukčevič, Robert Kri-
stan, Peter Rožič, Luka Sim-
šič, Igor Hriberšek, Domen 
Lajevec, Andrej Vidmar, De-
jan Kontrec, Egon Murič in 
še nekateri. Na koncu so se 
razšli s prijateljskim rezul-
tatom 3 : 3. Med navijači in 
hokejskimi strokovnjaki so 

se našli tudi takšni, ki so bili 
prepričani, da sta se ekipi 
dogovorili za prijateljski raz-
plet, a so igralci na čelu z ak-
tualnim selektorjem Matja-
žem Kopitarjem to zanikali. 
»Vsi smo bili udeleženci šte-
vilnih derbijev. To je lep del 
zgodovine,« je povedal Ma-
tjaž Kopitar.

Malo kasneje je šlo bolj 
zares, čeprav Dvorana Tivoli 

ni bila tako polna, kot so pri-
čakovali igralci obeh ekip. 
Kljub temu je bilo vzdušje 
takšno, kot se za derbi spo-
dobi. Povedli so Jeseničani, 
pred odločilno tretjino pa je 
bil rezultat izenačen. Ko je 
minuto pred koncem kaza-
lo, da se bodo veselili navi-
jači in hokejisti v rdečem, ki 
so vodili s 3 : 2, je ob igri brez 
vratarja zadel Luka Zorko in 
sledil je podaljšek. Ker golov 
ni bilo, so bili na vrsti kazen-
ski streli, pri katerih pa so 
bili uspešnejši domačini in 

so slavili s 4 : 3 (0 : 1, 2 : 1, 1 : 1, 
1 : 0). Z uspehom na derbiju 
so Ljubljančani tudi izenači-
li skupno število zmag, saj so 
pred sobotno tekmo z 236 : 
235 vodili Jeseničani.

V alpski ligi bosta sloven-
ski ekipi naslednji tekmi ig-
rali v četrtek. Ljubljančani 
bodo gostili Fasso, Jeseni-
čani pa odhajajo na gosto-
vanje v Salzburg. Novo tek-
mo na domačem ledu bodo 
Jeseničani odigrali v soboto, 
ko bodo ob 18. uri gostili eki-
po Asiaga.

Jubilejna zmaga Olimpiji
Ko je že vse kazalo, da bodo na petstotem hokejskem derbiju slavili Jeseničani, ki so v zadnji minuti 
vodili, so Ljubljančani izenačili, po kazenskih strelih pa je nato zmaga ostala v Tivoliju.

Pred derbijem so se v Tivoliju pomerili legendarni  
slovenski hokejisti, izkazal pa se je tudi Jeseničan Andrej 
Razinger. / Foto: Tina Dokl

Jeseničani so v zadnjih sekundah rednega dela slavje na jubilejni tekmi prepustili 
Ljubljančanom. / Foto: Tina Dokl

Jeseniško ekipo je pred nadaljevanjem sezone 
okrepil 25-letni vratar francoskega porekla Antoine 
Bonvalot. Gre za vratarja, ki je bil v mlajših kategorijah 
standarden član francoske reprezentance. Večino 
svoje hokejske kariere je preživel v Grenoblu, kjer je 
še v lanski sezoni opravljal vlogo drugega vratarja. 
Pred letošnjo sezono je prestopil v Lyon kot prvi vratar, 
a je medtem ostal brez kluba, saj se je Lyon zaradi 
finančnih težav preselil v četrto francosko ligo.

Jože Marinček

Kranj – Na igrišču v Kranju 
so nogometaši Triglava gos-
tili ekipo CherryBox 24 Ta-
bor Sežana. Za zmago gosti-
teljev s 3 : 2 je dva zadetka do-
segel Luka Majcen, enega pa 
Milan Milanovič. »Tekma je 
bila natanko takšna, kot smo 
pričakovali, torej zelo borbe-
na. Fantje so srečanje v fazi 
obrambe v drugem delu od-
igrali odlično, v prvem pa 
smo imeli nekaj več težav po 
bokih. Igrali smo zelo dobro 
in na koncu nas je zato pobo-
žala še sreča,«  je po končani 

tekmi povedal trener doma-
čega moštva Vlado Šmit. 

V Domžalah so gostitelji 
z zadetkoma Mateja Podlo-
garja in Senijada Ibričića z 2 
: 0 premagali Bravo. Na le-
stvici vodi Olimpija s 33 toč-
kami, Domžale so sedme s 
16 točkami, Triglav pa osmi 
s 14 točkami. 

Ekipe v drugi SNL so odi-
grale tekme 15. kroga. Nogo-
metaši Rolteka Dob so s 4 : 
1 premagali Rogaško. Na go-
stovanju v Lendavi so mora-
li nogometaši Kalcerja Ra-
domlje priznati premoč do-
mačinov, ki so zmagali s kar 

4 : 0. Vodi Koper s 34 točka-
mi, Kalcer Radomlje je z 29 
točkami četrti, Roltek Dob 
pa je z 18 točkami deveti.

Nogometaši v tretji SNL 
– zahod so v soboto odigra-
li tekme 11. kroga. Gorenj-
ci v ligi so dosegli naslednje 
rezultate: Svoboda Ljublja-
na – Tinex Šenčur 2 : 3, Sava 
Kranj – Primorje 1 : 2 in TKK 
Tolmin – Žiri 3 : 0. V nede-
ljo so tekmo odigrali še no-
gometaši Bleda Hirterja, ki 
so gostovali pri nogometa-
ših Fama Vipava in izgubi-
li z 1 : 0. Na lestvici vodi Pri-
morje s 24 točkami, Tinex 

Šenčur je četrti z 20 točka-
mi, Sava Kranj je s 17 točka-
mi peta, Bled Hirter pa je z 
enakim številom točk na šes-
tem mestu, Žiri so s 5 točka-
mi na zadnjem, 14. mestu.

Tekme 9. kroga so odi-
grali nogometaši v gorenj-
ski nogometni ligi. Rezul-
tati: Zarica Kranj – Šobec 
Lesce 0 : 0, Bohinj – Viso-
ko 2 : 1, Preddvor – SIJ Acro-
ni Jesenice 1 : 2, Škofja Loka 
– Kranjska Gora 4 : 0, Polet 
– Velesovo 3 : 1 in Niko Že-
lezniki – Bitnje dobtozasen-
ci.si 2 : 1. Vodi Škofa Loka s 
24 točkami.

Nogometaši Triglava do novih treh točk
Nogometaši v Prvi ligi Telekom Slovenije so v soboto odigrali tri tekme petnajstega kroga, zmago pa sta si prislužila tako Triglav kot Domžale.

Kranjski prvoligaši so s tremi goli (pri drugem je bil 
uspešen Milan Milanovič) osvojili tri pomembne točke.
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Žal je tik pred ciljem dru-
ge vožnje odstopila naša 
najboljša, Kranjskogorčan-
ka Meta Hrovat, ki je bila po 
prvem teku odlična četrta, v 
drugem pa je žal odstopila. 

»Naredila sem veliko, za-
četniško napako. Ta je zame 
predvsem dobra lekcija za 
naprej in zato se že vese-
lim naslednje veleslalomske 
tekme v Združenih državah 
Amerike,« je povedala 21-le-
tna Meta Hrovat. »Škoda, da 
se je to zgodilo ravno Meti in 
tako nismo postavili pike na 
i ekipnemu uspehu. Dejstvo 
pa je, da smo v stiku z vrhom, 
kar je bistveno. Če bomo dob-
ro delali še naprej, bodo prišli 
tudi še boljši rezultati,« je po-
vedal trener Slivnik.

V nedeljo so se na söl-
denski strmini za velesla-
lomske točke pomerili še 
moški. Slavil je Francoz 
Alexis Pinturault, drugi je 
bil Mathieu Faivre, odlič-
no pa se je odrezal tudi Žan 
Kranjec, ki je zasedel tretje 
mesto. Tako je naš najbolj-
ši veleslalomist sezono za-
čel prav tam, kjer je končal 
prejšnjo. Kot edini slovenski 

finalist na uvodnem velesla-
lomu za svetovni pokal ni 
podlegel pritiskom. V spo-
mladanskih razmerah je v 
drugem teku z odlično vo-
žnjo s četrtega napredoval na 
tretje mesto in tako še četrtič 
v karieri stopil na zmagovalni 
oder. »Pred prvo tekmo v se-
zoni sem bil nervozen, pred-
vsem zaradi dolge pavze. Ve-
liko in dobro smo trenirali. 
Vedel sem, da sem konku-
renčen, ampak tekma je se-
veda nekaj povsem drugega. 
Zelo sem zadovoljen, da mi 
je že takoj na začetku uspelo 
dokazati, da ostajam del ožje 
elite,« je povedal Kranjec. 
Naš drugi predstavnik Šte-
fan Hadalin se ni uvrstil v fi-
nale. Ledeniško premiero je 
zaključil na 48. mestu.

»Videli smo, da je konku-
renca izredno zgoščena. Za 
dober rezultat je bilo treba od-
peljati dve res odlični vožnji. 
Žanu je uspelo, odlično se je 
boril. Lahko mu samo česti-
tam,« je povedal trener moš-
ke reprezentance Klemen 
Bergant.

Nova tekma alpske smu-
čarje čaka 24. novembra, ko 
bodo nastopili na slalomu v 
finskem Leviju.

Žan Kranjec že za začetek 
na stopničkah
31. stran

Trata – Sobotni prvi krog nove sezone v super balinarski ligi 
so v dvorani na Trati z zmago začeli branilci naslova prvakov. 
Ekipa Trate je gostila Marjetico Koper, z nasprotniki pa so 
imeli kar nekaj dela, saj so bili Senad Ramić ter brata Gregor 
in Dejan Korošec zelo razpoloženi. Koprčani so sredi tekme 
ušli na 4 : 8, a sta Uroš Vehar in Tadej Premru z zmagama v 
natančnem zbijanju poskrbela za izenačenje. Tračani so nato 
slavili še v štafeti in v zadnjih klasičnih igrah še povišali pred-
nost do končnih 17:9. Za spektakularen uvod v superligaško 
sezono je sicer poskrbel balinar sežanske Skale Gašper Povh, 
ki je na obračunu proti Ilirski Bistrici s 47 zadetki postavil nov 
mladinski svetovni rekord v hitrostnem zbijanju. Že danes pa 
se nov spektakel obeta v balinarski dvorani ŠD Zarja, kjer bo 
potekala pripravljalna tekma med moško člansko in mlado re-
prezentanco. Začela se bo ob 17. uri, na delu pa bo moč videti 
potnike za bližnje svetovno prvenstvo v Turčiji. Na drugi strani 
bodo stali mladi upi, ki so septembra blesteli na svetovnem 
prvenstvu za mladince in mlajše člane v Italiji.

Balinarji Trate slavili na prvi tekmi
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Tekmovalnost rekreativcev
V nedeljo je bila v Ljublja-

ni največja tekaška priredi-
tev v Sloveniji. Sam sem se 
tega dogodka udeležil že 
večkrat na vseh možnih raz-
daljah in bil precej tekmo-
valno razpoložen. Kako ne, 
saj sem se pripravljal nekaj 
mesecev, s prijatelji teka-
či veliko govoril o prehrani, 
tempo teku, tekaški obutvi, 
zaščiti pred žulji. Znan mi 
je občutek, ko stojiš na star-
tu in se po glavi vozi veliko 
misli in strahov: ali sem do-
volj jedel, ali sem si zavezal 
vezalke … Sledita odšteva-
nje starterja in strel za za-
četek maratona. Takrat se 
vse misli spremenijo v eno 
samo – kako čim prej priti v 
cilj. Med tekom pogledujem 
na uro in se sprašujem, ali 
imam pravi tempo, sprem-
ljam ostale tekače, bolečine 
v nogah odmislim. Na srečo 
težav s poškodbami nisem 

imel, videl pa sem ogromno 
sotekačev, ki so tekli z oteče-
nim gležnjem ali so ležali v 
travi ter stokali od bolečin.

Sprašujem se, zakaj nam 
je tega treba. Zakaj posta-
jajo rekreativne prireditve 
vse bolj poligon za poteši-
tev nekega notranjega ne-
mira, doseganja ciljev tek-
movalnosti v stilu: Tudi če 

si poškodujem tetivo, samo 
da bom tekel bolje od svoje-
ga soseda ali lanskega rezul-
tata ... Pri rekreativnih kole-
sarjih ni nič bolje. Na tekmo-
vanju, ko gre zares, odmis-
limo vse varnostne ukrepe, 
pomemben je le čas. Tudi 
če s kolesom zletimo s ces-
te, le da nas prijatelj ne pre-
hiti. Znani so primeri, ko se 

na rekreativnem maratonu 
kolesarji po sto in več pre-
voženih kilometrih tik pred 
ciljem med prerivanjem za-
pletejo in padejo. In borili so 
se za mesta okrog sedemsto-
tega v skupni uvrstitvi. Ali ni 
to en sam stres, ki ga imamo 
že tako dovolj v življenju?

Ali ne bilo na tak lep dan, 
kot je bil nedeljski, ure bo-
lje pustiti doma, se odpravi-
ti v Ljubljano brez cilja, kako 
hitro teči, in mirno prete-
či zadano razdaljo; pred te-
kom pokramljati z mimoi-
dočimi, na startu se umiriti 
in zares poslušati motivacij-
sko glasbo skupine The Stroj; 
med samim tekom pa z nas-
mehom opazovati tekače ok-
rog sebe, se z njimi zabavati 
in malo pokramljati; ustaviti 
se na okrepčevalni postaji in 
se zahvaliti številnim prosto-
voljcem, ki se trudijo ponu-
diti tekačem hrano in pijačo? 

Če pa pred tekom spoznamo, 
da nismo dobro pripravljeni 
in da smo v pripravljalnem 
obdobju na maraton prema-
lo tekli, bodimo toliko samo-
kritični in se pač za letos od-
povemo zastavljeni mara-
tonski razdalji ter gremo pač 
v Ljubljano samo spodbujat 
prijatelje. 

In jaz? Odkrito zapisano, 
sem v nedeljo pozabil, da 
smo ponoči prestavili uro 
nazaj in sem vstal po sončni 
uri, torej prezgodaj. S psom, 
tudi on je pozabil pogleda-
ti na uro, sva šla navsezgo-
daj na travnik in v gozd, tam 
malo tekala, se lovila, razi-
skovala in počakala na sonč-
ni vzhod. Po obilnem zaj-
trku smo se z ženo in mlaj-
šim sinom odpeljali na kole-
sarjenje in uživali v enem od 
toplejših dni letošnje jeseni. 
Tudi na maraton sem to ne-
deljo pozabil.

Nedeljsko jutro na besniških dobravah, ko še ni bilo nikogar

Jelena Justin

Ko enkrat začneš razisko-
vati neznane konce, se tja 
vedno znova in znova vračaš, 
da neznano postane znano. 
Če pa z opisom koga navdu-
šiš, da se tudi poda v nezna-
ne kraje, je pa še toliko bo-
lje. Izhodišče za današnji iz-
let je iz Kranja oddaljeno dve 
uri in pol, a je tura tako lepa, 
da tudi vožnja do tja postane 
del izleta, ki se prijetno za-
okroži. Obiskali bomo raz-
potegnjen greben Monte 
Rossa, ki ga krasi čudovita, 
divja pokrajina, ki navduši. 
Skupna višinska razlika pa 
bo krepkih 1300 metrov. 

Skozi Trbiž se zapeljemo 
mimo Mužaca, proti Humi-
nu / Gemoni del Friuli, kjer 
se po lokalnih cestah pripe-
ljemo do kraja Pradis di So-
pra in izhodišča na prelazu 
Val da Ros. Če smo z avtom, 
se lahko zapeljemo do kra-
ja Rifugio Val da Ros, mimo 
vojaškega pokopališča itali-
janskih vojakov, ki so pad-
li leta 1917, ko so se umika-
li proti Piavi. Predlagam, da 
imamo na telefonu vkloplje-
no navigacijo, ki nas bo pri-
peljala na pravo točko. 

Začnemo vzpon po poti 
821 in že takoj stezica poka-
že svoj pravi obraz. Strmo 
se vzpenja po gozdnatem 

pobočju, preči zagruščeno 
pobočje. Obdajajo nas bo-
rovci in resje. Višje steza pre-
ide povsem v gozd in se str-
mo povzpne na Monte Dagn 
(965 m n. m.), ki je zgolj vrh 
na poti do našega grebena. Z 
njega se spustimo do sedla 
Dagn (864 m n. m.), kjer je 
razpotje. Gremo naravnost, 
strmo po poti 821a, desno 
pa se odcepi pot 821, po ka-
teri se bomo kasneje vrni-
li. Pot 821a vodi proti zaho-
du grebena Monte Rossa. To 
so spodnje police, imenova-
ne tudi Cengle Bassa oz. 
Cengle dal Bec, Kozorogo-
ve stezice. V spodnjem delu 
se pot strmo vzpne, potem 

pa preči, skoraj po ravnem, 
vmes se malce spusti, in spet 
dvigne. Ponekod je pot pre-
cej izpostavljena, zato previ-
dno, sploh ko nad seboj ob-
čudujemo mogočne skal-
ne stolpe. Ko je prečenje v 
nedrje zahodnega dela kon-
čano, se pot strmo dvigne na 
greben. Nad seboj zagleda-
mo naš prvi vrh, Monte Ros-
so, Monte Dagn pod nami 
pa je videti kot skromna kr-
tina. Pot se obrne proti vzho-
du. Dosežemo še eno razpo-
tje, kjer nadaljujemo des-
no po grebenu, ki ga vidi-
mo pred seboj. Levo gre pot 
820, ki jo bomo dosegli na 
drugi strani grebena. Pre-
čenje grebena do nedavne-
ga ni bilo označeno, zdaj pa 
nas občasno spremljajo mar-
kacije in možici. Pot je spe-
ljana povsem po robu, a za-
radi izjemno strmega trav-
natega pobočja in neobse-
kanih vej dreves predlagam, 
da hodimo bolj po notranji 
strani grebena, da se ne bi 
zgodilo kaj nepredvidljive-
ga. Veje dreves so lahko zelo 
nevarne. Prvi vrh je Monte 
Rossa, 1369 m n. m., s kate-
rega se spustimo in hitro do-
sežemo naslednji vrh Mon-
te Taìet (1369 m n. m.), kjer 
je kovinski križ z vpisno knji-
go. Z Monte Taìeta se po gre-
benu začnemo spuščati pro-
ti poti 820. V tem delu pot 
ni označena, markacije iz-
ginejo, steza je in je ni. Tre-
ba je imeti nekaj občutka. Po 

travniku dosežemo markira-
no pot 820, kjer je tudi infor-
mativna tabla. Sledi sestop 
po poti 820, ponekod je iz-
jemno strmo, do razpotja, ki 
sicer ni posebej označeno, le 
napis na skali nam da vedeti, 
da moramo zaviti desno. Ob-
časno se pojavi tudi kakšna 
doma narejena smerna ta-
bla. Smo na markirani poti 
821, ki nas bo prečno pod mo-
gočnimi stolpi pripeljala na-
zaj na sedlo Dagn. Ta prečna 
pot nam pokaže tisto pravo 
razsežnost gore, ki ima sicer 
skromno višino, a izjemno 
divjost in prvinskost. S sed-
la Dagn se povzpnemo nazaj 

na Monte Dagn in z njega po 
poti vzpona sestopimo nazaj 
do izhodišča. 

Na koncu naj opozo-
rim, da je tura ponekod iz-
postavljena, da ves čas hodi-
mo po visokih, suhih travah, 
kjer lahko izjemno hitro pri-
de do zdrsa. Tura postreže 
s čudovitim razgledom na 
Karnijske Alpe, Zahodne in 
Vzhodne Julijske Alpe ter na 
morje, pod nami pa je Fur-
lanska nižina. In ja, ni oblju-
dena.

Nadmorska višina: 1369 m
Višinska razlika: 1300 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Monte Dagn (965 m n. m.), Monte Rossa (1369 m n. m.), Monte Taìet (1369 m n. m.)

Balkon Furlanske nižine
Predgorje Julijskih Alp v Italiji. Balkon Furlanske nižine, saj se v višino požene direktno iz nje. 
Neokrnjena divjina, strme poti, nešteti stolpi in ozke, neskončne grape.

Greben Monte Rossa, poraščen hrib spredaj pa je Monte Dagn / Foto: Jelena Justin

Pot po grebenu poteka po robu. Ponekod malce 
izpostavljeno. / Foto: Jelena Justin

Monte Taìet s čudovitim razgledom na Karnijske Alpe in 
Julijsko predgorje / Foto: Jelena Justin



11Gorenjski glas
torek, 29. oktobra 2019 REKREACIJA vilma.stanovnik@g-glas.si

Vilma Stanovnik

Škofja Loka, Bled – Z jese-
njo se je začela nova sezo-
na tudi za igralke in igralce 
skvoša. Tako je na začetku 
septembra v romunski Bu-
karešti potekalo posamič-
no evropsko prvenstvo. Na 
njem sta nastopila tudi slo-
venska igralca Sara Rojnik 
(SqK Škofja Loka) in Martin 
Mošnik (SqK Konex). Med 
54 igralci iz vse Evrope sta se 
uvrstila na 22. oziroma 12. 
mesto.

Štirje naslovi balkanskih 
prvakov

Konec septembra je nato 
v ljubljanskem Squashlan-
du potekalo balkansko pr-
venstvo. Naši tekmovalci in 
tekmovalke so v konkuren-
ci osemdesetih igralcev iz 
šestih držav osvojili kar šti-
ri naslove balkanskih prva-
kov. Med ženskami je bila 
najboljša Sara Rojnik (SqK 
Škofja Loka), med mladinci 
do 19 let Blaž Porenta (SqK 

Škofja Loka), v ženski kate-
goriji nad 35 let Nada Bam-
bič (SqK Konex) in Jani Ma-
kovec med moškimi nad 35 
let. Pri ženskah velja ome-
niti tudi Ločanki Nino Ku-
stec in Saro Hafner, ki sta 
osvojili četrto oziroma peto 
mesto. Med mladinci je bil 
peti Luka Kustec (SqK Ško-
fja Loka). Med mladinka-
mi je Nika Urh (SqK Lesce 
- Bled) osvojila drugo mes-
to, Pika Rupar (SqK Škofja 
Loka) tretje, Nanja Urh (SqK 
Lesce - Bled) pa peto mesto.

Trikrat zlati na Slovaškem

Drugi oktobrski konec te-
dna so naši tekmovalci in 
tekmovalke nastopili na od-
prtem mladinskem prven-
stvu Slovaške (Slovak Juni-
or Open). Na njem je sode-
lovalo 75 igralk in igralcev iz 
15 držav, med njimi tudi dva-
najst slovenskih. Naši so se 
domov vrnili s kar tremi zla-
timi kolajnami. Tako je Luka 
Kustec v finalu igralcev, sta-
rih do 17 let, s 3 : 2 premagal 

višje kotiranega avstrijskega 
šampiona Kristiana Seiner-
ja. Tudi Nanja Urh se je po 
težki tekmi v finalu igralk v 
kategoriji do 15 let povzpela 
na najvišjo stopničko, saj je s 
3 : 2 premagala Čehinjo So-
fie Hausknotzovo. Sara Ne-
dič (SqK Škofja Loka) je bila 
brez prave konkurence v ka-
tegoriji igralk do 13 let. V fi-
nalnem dvoboju je z rezulta-
tom 3 : 0 ugnala Ukrajinko 
Kristino Begebo.

Pika Rupar si je proti Niki 
Urh v kategoriji do 17 let pri-
igrala bronasto kolajno po 
zmagi s 3 : 2. Tudi Timotej 
Jenko (SqK Lesce - Bled) si je 
v kategoriji do 15 let po zma-
gi nad poljskim igralcem 
Antonijem Jakubiecem s 3 : 
1 zagotovil bronasto odličje.

Odlični na Madžarskem

Prejšnji teden pa so naši 
mladi tekmovalci in tekmo-
valke poskrbeli za največji 
uspeh slovenskega mladin-
skega skvoša doslej. Z odpr-
tega mladinskega prvenstva 

Madžarske so se namreč 
vrnili s kar tremi zlatimi ko-
lajnami.

Sara Nedič je v kategoriji 
do 13 let zmagala brez izgub-
ljenega niza, s tretjim mes-
tom pa je kategorijo do 13 
let lepo zaokrožila Zoja Ber-
ce (SqK Lesce - Bled). Nanja 
Urh je v finale prav tako priš-
la brez izgubljenega niza, 
potem pa se je morala pro-
ti Ukrajinki Olgi Kotovi zelo 
potruditi za zmago, saj je za-
ostajala že z 2 : 1 v nizih, po-
tem pa je v zadnjih dveh ni-
zih pustila nasprotnico pri 
sedmih točkah in osvojila 
prvo mesto.

Kategorija deklet do 17 let 
je bila povsem slovenska, 
saj so si vsa mesta na zma-
govalnih stopničkah razdeli-
le naše tekmovalke, pridru-
žila pa se jim je še Lana Ne-
dič (SqK Škofja Loka) na če-
trtem mestu. Finale je bil 
zaradi poškodbe Pike Rupar 
okrnjen, tako da je Škofjelo-
čanka morala zmago in prvo 
mesto brez boja prepustiti 

Niki Urh, tretja pa je bila 
Manca Demšar (SqK Škofja 
Loka).

Fantom se nastopi na Ma-
džarskem niso najbolj po-
srečili. Blaž Porenta se je kot 
prvi nosilec v kategoriji do 19 
let od najvišjih mest poslovil 
že po prvem porazu, na kon-
cu pa je zasedel peto mesto. 
Luka Kustec (kategorija do 

17 let) je imel najprej težke 
dvoboje, ki so trajali po pet 
nizov, na koncu pa je z zma-
go proti Nemcu Schuuru za-
sedel sedmo mesto. Od pre-
ostalih slovenskih predstav-
nikov sta vidnejši mesti do-
segla Žiga Merčun z osmim 
mestom (do 19 let) in Timo-
tej Jenko s 13. mestom (do 15 
let).

Za prihodnost skvoša se ni bati
Naši igralci in igralke skvoša so v zadnjem času dosegli nekaj pomembnih rezultatov, na Madžarskem pa so mladinke poskrbele celo za največji  
uspeh slovenskega mladinskega skvoša doslej.

Luka Kustec, zmagovalec v Bratislavi (na sredini)

Balkanska prvakinja Sara Rojnik (druga z leve)

Prevlada Slovenk na Madžarskem v kategoriji do 17 let: Pika 
Rupar, Nika Urh, Manca Demšar / Foto: arhiv SZS

Timotej Jenko in Nanja Urh

Vilma Stanovnik

Ljubljana – Minuli konec te-
dna je Ljubljana znova živela 
z maratonci. Za zgodovinski 
dosežek je poskrbela Kenijka 
Bornes Chepkirui Kitur, ki je 
dosegla nov rekord na 42 ki-
lometrov. S časom 2;21:26 je 
namreč še izboljšala dosežek 
lanske zmagovalke Visiline 
Jepkesho iz Kenije (2;22:58). 

Prvi je ciljno črto najdaljše 
preizkušnje sicer prečkal Eti-
opijec Kelkile Gezahegn Wol-
daregay. Zmagal je z drugim 
najboljšim časom te proge 

doslej, saj se je zanj ura ustavi-
la pri 2;07:29. Hitrejši od nje-
ga je bil (lani) le Etiopijec Si-
say Lemma Kasaye (2;04:58).

Državni prvak na 42 kilo-
metrov je postal 38-letni nek-
danji olimpijec Primož Kobe, 
ki je bil v cilju s časom 2;29:53, 
skupno pa je bil deveti. V 
ženski konkurenci je prvaki-
nja 34-letna amaterska teka-
čica Saša Pisk, ki je bila v cilju 
s časom 2;56:50 in je skupno 
osvojila 12. mesto. 

Mitja Krevs (1;09:08) je bil 
prvi v cilju na 21-kilometrski 
progi. Drugi je bil Timotej 

Bečan (1;09:51), tretji pa Da-
vid Pleše (1;10:31).

V ženski konkurenci je bila 
v polmaratonu najboljša Go-
renjka Neja Kršinar (1;16:23), 
drugo mesto je osvojila Ana 
Štefulj (1;18:43), tretje pa Lau-
ra Guzelj Blatnik (1;21:03).

Jan Kokalj je z rekordom 
proge 30:52 zmagal na de-
set kilometrov in na tej raz-
dalji slavil tretje leto zapored. 
Kokalj je izboljšal prejšnji re-
kord, ki ga je Krevs dosegel 
leta 2011, ter popravil sloven-
ski rekord Krevsa na deset 
kilometrov za cestne teke iz 

letošnjega leta, ki je bil 31:13. 
Med atletinjami je prav tako 
z rekordnim časom (33:23) na 
deset kilometrov prvo mesto 
osvojila Klara Lukan, letošnja 
mladinska evropska prva-
kinja. Lukanova je popravi-
la prejšnji najboljši čas Ljub-
ljanskega maratona Sonje Ro-
man (33:32) iz leta 2015.

Skupaj je bilo v dveh dneh 
19.612 aktivnih udeležencev. 
V soboto je bilo na tekih otrok 
ter osnovnošolcev in dijakov 
7172 udeležencev, v nedeljo 
pa je na 10, 21 in 42 kilome-
trov startalo 12.440 tekačev.

Ljubljanski maraton je tudi letos minil s presežki
Tokrat je v lepem vremenu postregel z rekordnim časom v ženski kategoriji, prav tako pa sta bila postavljena rekorda na desetkilometrski progi.

Ljubljanski maraton je letos potekal v lepem vremenu, tekači 
in tekačice pa so poskrbeli tudi za rekorde. / Foto: Primož Pičulin
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Preska – V oktobru, mesecu 
požarne varnosti, je po Go-
renjskem potekalo več reše-
valnih vaj, ena tekih je mi-
nuli petek popoldan poteka-
la tudi v Heliosovem obratu 
Color v Preski, kjer so pre-
izkusili delovanje sistema 
zaščite in reševanja v občini 
Medvode. Na vaji s predpo-
stavko eksplozije in kasnej-
šega požara v proizvodnem 
objektu praškastih prema-
zov, zaradi katerega je bilo 
treba izvesti tudi evakua-
cijo širšega območja ob to-
varni, je sodelovalo več kot 
šestdeset pripadnikov šestih 
prostovoljnih gasilskih dru-
štev, ki deluje v okviru Gasil-
ske zveze Medvode, tovarni-
ške poklicne gasilske enote, 
štaba Civilne zaščite Občine 
Medvode in policistov. 

»V scenariju smo predvi-
deli možnost eksplozije pra-
hu v odsesovalnem sistemu 
in kasnejšega izbruha poža-
ra. Za slednje je sicer v realni 
situaciji zelo malo možnos-
ti, a ker je šlo za vajo, smo jo 
vseeno preizkusili,« je razlo-
žil vodja vaje Gregor Potoč-
nik iz Gasilske enote Heli-
os - Color. »V naši gasilski 

izvezi delujejo prostovolj-
na gasilska društva in vse 
enote so na kraj intervenci-
je prispele v realnem času. 
Njihov odzivni čas je bil do-
ber, zato nas glede tega ni 
treba skrbeti. Skupno je na 
vaji sodelovalo petdeset ga-
silcev. Upam si napovedati, 
da bi na intervenciji ob pravi 
nesreči s požarom sodelova-
lo precej več gasilcev, za pot-
rebe vaje, da je bila ta še ob-
vladljiva in nemoteča za po-
tek proizvodnje, pa smo do-
ločili nekoliko manjše šte-
vilo. Pomembno je, da so 
se gasilci spoznali z objek-
ti in vožnjo po tovarni,« je 

povedal Potočnik in dodal, 
da so na vaji dali tudi pose-
ben poudarek zajezitvi odte-
kanja odpadne vode pri ga-
šenju. Podrobnejšo analizo 
bodo opravili v naslednjih 
tednih.

Direktor Heliosa TBLUS 
Roman Pirnat je razložil, da 
takšne vaje v obratu v Preski 
organizirajo na dve leti, na 
njih pa preizkušajo priprav-
ljenost svoje poklicne gasil-
ske enote, ki je na tej lokaci-
ji prisotna 24 ur na dan, vse 
dni v letu (po dva gasilca na 
izmeno), ter njeno sodelova-
nje z okoliškimi gasilskimi 
društvi. Po letu 1990, ko je 

na tej lokaciji izbruhnil zelo 
velik požar, podobnih nesreč 
niso več imeli. »Bilo je nekaj 
dogodkov, ki pa jih niti prib-
ližno ne moremo označiti za 
požare. Za to gre velika zas-
luga našim poklicnim gasil-
cem, ki izvajajo predvsem 
preventivo in požarne straže 
ob vročih delih, saj je znano, 
da do požarov največkrat pri-
de med izvajanjem vzdrže-
valnih del,« je dejal Pirnat 
in ocenil, da je letošnja vaja 
dobro uspela. »Pohvala velja 
vsem navzočim za zelo pro-
fesionalen pristop do simu-
lacije nesreče in do ukrepa-
nja v njej,« je dodal.

Če bi zagorelo v tovarni barv
V obratu Color podjetja Helios v Preski so v petek preizkusili sistem zaščite in reševanja v primeru 
eksplozije in požara v proizvodnji paškastih premazov. 

Če bi v Heliosovem obratu Color v Preski resnično zagorelo, bi se lokalne gasilske enote 
zelo hitro odzvale, so ugotovili na petkovi vaji. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Toplo in sončno vre-
me je minuli konec tedna v 
hribe zvabilo številne pla-
nince, žal pa se vsi niso vrnili 
domov nepoškodovani, ne-
kateri pa ob vrnitvi niso našli 
prave poti v dolino. Po poro-
čanju uprave za zaščito in re-
ševanje so tako gorski reše-
valci na Gorenjskem v nede-
ljo posredovali petkrat, dvak-
rat v soboto in enkrat v petek. 

V nedeljo kmalu po poldne-
vu si je na vrhu hriba Vrtec 
nad planino Dedno polje pla-
ninec zlomil zapestje. Ponj 
je odletel helikopter Sloven-
ske vojske z združeno dežu-
rno ekipo gorskih reševalcev 
in helikopterske nujne medi-
cinske pomoči ter ga prepe-
ljal v jeseniško bolnišnico. S 
helikopterjem so okoli 14. ure 
reševali tudi tujega alpinista, 
ki je v navezi plezal v severni 
steni Jalovca in se mu je od-
lomil oprimek. Padel je pet-
najst metrov v globino in se 
poškodoval. Gorski reševal-
ci iz Rateč in dežurna ekipa z 

brniškega letališča so poško-
dovanega plezalca in nepo-
škodovanega soplezalca spra-
vili v helikopter, s katerim so 
ju prepeljali v Tamar, od tam 
pa z avtomobilom do Plani-
ce, kjer sta imela parkirano 
vozilo. Tujca sta se odločila, 
da bosta zdravniško pomoč 
poiskala v domovini. Približ-
no uro kasneje je gorski re-
ševalec iz Bohinja na plani-
ni Uskovnica pomagal obne-
moglemu planincu, ki ni mo-
gel nadaljevati poti. Prepeljal 
ga je do parkirišča na Rud-
nem polju, kjer je imel parki-
rano vozilo. Na območju Ja-
lovca se je nekaj pred 19. uro 
izgubil planinec. Našli so ga 
gorski reševalci iz Rateč in ga 
na klasičen način pospremi-
li v dolino. Uro kasneje pa sta 
se med planinama Blato in 
Jezero zaradi nepoznavanja 
poti izgubila planinca. Načel-
nik Gorske reševalne službe 
Bohinj je izgubljena planinca 
po telefonu usmeril nazaj na 
pravo pot. 

V soboto kmalu po 13. uri 
si je pod vrhom Storžiča 

planinec poškodoval glavo. 
Gorski reševalci iz Kranja 
in združena reševalna ekipa 
z Brnika so planinca na kra-
ju oskrbeli, nato pa so ga z 
vojaškim helikopterjem pre-
peljali v ljubljanski klinični 
center. Dve uri kasneje se je 
v Lazovskem prevalu zaple-
zal plezalec. Bohinjski gor-
ski reševalci in dežurna po-
sadka z Brnika so nepoško-
dovanega planinca spravili 

do helikopterja, ki ga je pre-
peljal v dolino. 

V petek sredi dneva pa si 
je pri koči Ojstrica na Veliki 
planini otrok pri padcu poš-
kodoval glavo. Posredovali 
so kamniški gorski reševalci 
in ekipa Nujne medicinske 
pomoči Kamnik, poškodo-
vanega otroka pa so nazad-
nje s helikopterjem Sloven-
ske vojske prepeljali v lju-
bljanski klinični center.

Minuli konec tedna osem reševanj
Nad planino Dedno polje si je planinec zlomil zapestje, na Storžiču in Veliki planini sta si planinca 
poškodovala glavi. 

Združena ekipa Gorske reševalne službe in Helikopterske 
nujne medicinske pomoči na Brniku je minuli konec tedna s 
helikopterjem Slovenske vojske petkrat odletela v hribe.

Cerklje – V Cerkljah so policisti v soboto opoldan obravnavali 
padec padalca. Z višine je zaradi lastne napake padel na tla 
med pristajanjem, so pojasnili policisti. Po prvih podatkih 
padec na padalcu ni pustil hujših posledic.

Med pristajanjem padel z višine

Škofja Loka – Na zasebnem zemljišču v naselju Murave se je v 
soboto dopoldan pri spravilu lesa poškodoval moški. Reševal-
ci Nujne medicinske pomoči Škofja Loka so poškodovanca na 
kraju oskrbeli, nato so jo s helikopterjem odpeljali v ljubljanski 
klinični center. 

Poškodba pri spravilu lesa

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v nedeljo zvečer v Škofji 
Loki obravnavali pretep med več osebami, dve sta se pri tem 
lažje poškodovali. Policisti so udeležence pretepa identificirali 
in zoper njih vodijo postopek, so razložili. 

Pretep v Škofji Loki

Škofja Loka – Danes med 10. in 13. uro bodo škofjeloški poli-
cisti v sodelovanju z lokalnim vulkanizerjem Klemnom Jeralo 
pred trgovino Hofer v Škofji Loki izvedli preventivno aktivnost 
na temo zimske opreme vozil. Glede na to, da bo počasi na-
počil čas za zamenjavo letnih pnevmatik z zimskimi (zakonski 
rok je 15. november), bodo med drugim preverjali starost in 
stanje pnevmatik na vozilih ter svetovali pri nakupu novih. 

Ste svoje vozilo že pripravili na zimo?
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Kamnik – V lokal na Perovem v Kamniku je v soboto zjutraj 
vstopil občan in natakarici naročil alkoholno pijačo. Ker je bilo 
še prezgodaj, da bi mu jo smela postreči, njegovega naročila 
ni izpolnila, kar je občana tako razjezilo, da je nanjo začel vpiti, 
vmes jo je še pljunil. Posredovali so policisti. 

Namesto pijače plačilni nalog

Domžale – Domžalski policisti so v zadnjih dneh obravnavali 
več vlomov. V okolici Domžal je nekdo vlomil v vrtno lopo 
in ukradel vrtno orodje. Lastniku je povzročil za tisoč evrov 
gmotne škode. Pol manj škode je prijavil lastnik specializirane 
trgovine v Domžalah, iz katere je neznani storilec odnesel 
gotovino. Nekdo pa je vlomil v prostore društva in prav tako 
odtujil gotovino. Povzročil je za 1300 evrov škode. 

Odnesli denar in vrtno orodje

Simon Šubic

Kamnik, Zminec – V sobo-
to nekaj po polnoči so kam-
niški policisti med delom na 
terenu zaznali požar v šoto-
ru za skladiščenje izdelkov v 
Šmarci. Policisti so kraj za-
varovali, požar pa so pogasi-
li gasilci iz Kamnika, Šmar-
ce in Duplice. Po prvih ugo-
tovitvah policije je zagore-
lo v notranjosti montažne-
ga šotora, kjer so bila obla-
čila in orodje, poškodovan je 
bil tudi sam šotor. Nastalo je 
za več tisoč evrov škode, po-
škodovan ni bil nihče. Ko bo 
znan vzrok požara, ga bodo 
policisti skupaj z drugimi 

ugotovitvami sporočili pri-
stojnemu tožilstvu. 

V nedeljo popoldan je iz-
bruhnil požar v kuhinji sta-
novanjske hiše v Zmincu. Po-
gasili so ga prostovoljni gasil-
ci iz Škofje Loke, Stare Loke, 
s Trate, z Gosteč in Virmaš - 
Svetega Duha, ki so z balko-
na rešili tri osebe. Na koncu 
so objekt tudi prezračili in 
pregledali s termovizijsko ka-
mero. Spodnja etaža je bila v 
požaru uničena, zgornje nad-
stropje pa poškodovano. 

Na Črnivcu so domači ga-
silci minuli konec tedna po-
gasili požar, ki je zajel leseno 
drvarnico, v Dovjah pa gore-
či obcestni plastični količek. 

Ponoči zagorelo v šotoru

Kamnik – Zaradi dekleta sta se pred dnevi v Kamniku dva fanta 
tako močno sporekla, da so morali posredovati celo policisti. 
Ti se bodo zdaj odločili, kako ustrezno ukrepati. 

Policisti posegli v ljubezenski trikotnik

Kranj – Razmeroma nedolžen trk dveh tovornjakov pri pri-
ključku Kranj zahod v smeri Ljubljane na gorenjski avtocesti 
je minuli četrtek popoldan za več ur povsem ohromil promet 
v Kranju in okolici. Nesreča, v kateri je nastala večja gmotna 
škoda, se je po ugotovitvah policistov zgodila zaradi neprila-
gojene hitrosti. Za nameček sta se v času zapore prometa na 
tem odseku avtoceste zgodili še dve nesreči na vzporednih 
cestah – v Lahovčah zaradi izsiljevanja prednosti, na Polici pa 
je prišlo do naleta treh vozil. 

Zaradi nesreče na avtocesti ohromljen promet



Alenka Brun

S
tela Fon (na foto
grafiji) je 173 centi
metrov visoka Go
renjka, ki je Slove
nijo na svetovnem 

izboru za mis turizma sve
ta 2019 izvrstno zastopala. 
Med kar 67 lepoticami ozi
roma tekmovalkami z razli
čnih koncev sveta se je uvr
stila med najboljših dvajset 

in osvojila drugo mesto med 
talenti oziroma postala prva 
spremljevalka mis turizma 
sveta 2019 – mis talent. Pred
stavila se je s plesom, točko je 
naslovila Tango. Zmagala je 
Korejka, ki je ravno tako nav
dušila s plesno točko; tretja je 
bila Portugalka. Prav naziv 
mis turizma sveta 2019 pa 
je osvojila Mehičanka.

Stela je na Kitajskem pre
živela tri lepe, zanimive, a 
obenem tudi naporne ted
ne. Veliko se je naučila, spo
znala nove ljudi, dobila prija
teljice med sotekmovalkami, 
okušala hrano, spoznavala 
sedanjost in zgodovino deže
le, kjer je bila prvič. Še prav 
posebno prijateljsko vez je 
spletla s predstavnicama Slo
vaške in Estonije. Predvsem 

s Slovakinjo imata kar precej 
skupnih interesov, med dru
gim tudi ples. »Zmenile smo 
se, da če bomo le imele čas, 
se tudi obiščemo,« pravi Ste
la, ki ima po vrnitvi iz Pekin
ga veliko obveznosti kot leto
šnja mis turizma Slovenije, 
vendar simpatična plavola
ska na prvo mesto postav
lja šolo. Ji pa obveznosti ne 
predstavljajo težave.

Nadaljuje: »Ljudje misli
jo, da je vse zelo enostavno. 

Vidijo fotografije na splet
nih omrežjih in domneva
jo, da smo po cele dneve uži
vale, a realna slika je drugač
na. Vsak dan smo vstajale ob 
šestih zjutraj, dan je trajal do 
polnoči, vedno v visokih pet
ah, na generalkah, vsak drugi 
dan smo imele modni šov z 
oblačili, promocijska fotogra
firanja ... Res si moral biti kar 
dobro pripravljen. Ko sem 
prišla in videla druga dekleta, 
ki so imela s tovrstnimi zgod
bami že dolgoletne izkušnje, 
sama pa sem v tem komaj leto 
dni, priznam, me je bilo kar 
malce strah.« 

Če danes pogleda nazaj, 
meni, da je pridobila ogrom
no samozavesti, novih izku
šenj, kaj bo prinesla prihod
nost, pa bo videla sproti. 

MIS TURIZMA: 
STELA FON
V začetku septembra je osemnajstletna Stela 
Fon iz Zgornjih Gorij v Kopru osvojila naziv 
mis turizma Slovenije 2019. Kmalu zatem se 
je udeležila svetovnega izbora, ki ga je gostila 
Kitajska, natančneje Peking. 

Marjana Ahačič

T
udi letošnji  
no  v ember bo v 
restavracijah na 
ob močju radov
ljiške občine v 

znamenju prireditve Okusi 
Ra dol'ce. Lokalni meniji po 
enotni ceni 19 evrov za vsaj 
tri hode so v devetih izbranih 
restavracijah na voljo že od 
petka, tema letošnjih Oku
sov pa je gozd. 

Prireditev se je tradicio
nalno začela z otvoritveno 
večerjo, na kateri so združi
li moči kuharski mojstri iz 
vseh sodelujočih restavracij. 
Letos so to Gostilna Avguš
tin, restavraciji Kunstelj in 
Vila Podvin, Gostišče Tuli
pan, gostilni Lectar in Tav
čar, gostitelj letošnje otvorit
vene večerje Gostišče Draga 
ter prvič sodelujoči restavra
ciji Center in Tabor. 

Četrtkovo dogajanje v 
Dragi se je začelo s tržnico 
lokalnih dobaviteljev. Obi
skovalci so lahko na stojni
cah pred gostiščem izbi
rali med pestro ponudbo 

domačih izdelkov in pridel
kov ter v prijetnem vzdušju 
uživali v degustacijah hrane 
in pijače. 

Ko se je zvečerilo, pa 
so postregli z otvoritveno 
večerjo. Hladno predjed, 
poimenovali so jo srna in 
smreka, so skupaj pripra
vili mojstri Vile Podvin in 
Gostilne Avguštin. Posebno 

veliko zanimanja je vzbudi
la želodova juha, pod katero 
se je podpisala Restavracija 
Center. Sledila je po naslovu 
preprosta, po izvedbi pa ino
vativna topla predjed: gobe z 
jajci. Skupaj sta jo pripravi
li gostilni Lectar in Tavčar. 
Glavna jed je bila v dome
ni Gostišča Draga in enega 
od stebrov Okusov Radol'ce 

– Gostilne Kunstelj. Goste je 
navdušil jelenov osso buco s 
kostanjevim štrukljem, buč
nim pirejem, hrustljavim 
ohrovtom in jerebiko. Sla
dico, gozdne skrivnosti so jo 
poimenovali, pa so pripravi
li v Gostišču Tulipan. 

Za primerno vinsko 
sprem ljavo je poskrbel Aleš 
Čebašek, Vinoteka Sodček.

GOZDNI OKUSI RADOL'CE
Konec tedna so se z večerjo v Dragi začeli letošnji Okusi Radol'ce. Tema letošnjih menijev  
je gozd, zato bo tokrat na krožnikih veliko divjačine, kostanja, gob, gozdnih zelišč in celo želod.

Otvoritveno večerjo so skupaj pripravili kuharski mojstri iz vseh sodelujočih restavracij: 
Avguštin, Kunstelj, Vila Podvin, Tulipan, Lectar, Tavčar, Draga, Center in Tabor. / Foto: Tina Dokl

Želodova juha z raviolom iz želodove moke, polnjenim 
s skuto, in espumo kisle smetane, kot so si jo zamislili v 
restavraciji Center iz Lesc, ki letos prvič sodeluje v Okusih 
Radol'ce / Foto: Tina Dokl

Aleš Čebašek iz Vinoteke Sodček (v družbi gostiteljev iz 
Gostilne Draga Tine Likozar in Aleša Tavčarja) je k hladni 
predjedi izbral bio naravne mehurčke rose iz slovenske 
Istre. / Foto: Tina Dokl
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Aleš Senožetnik

Z
a raziskovanje 
lepot kazbeške-
ga dela Kavkaza 
si velja vzeti vsaj 
nekaj dni. Predv-

sem krajše, nekajurne poti, 
večina pohodnikov brez 
težav zmore brez lokalne-
ga gorskega vodnika, saj so 
poti dobro označene, za dalj-
še, večdnevne pohode, pa je 
v Stepantsmindi na voljo 
dovolj ponudnikov tovrstnih 
storitev. Ne glede na to, ali 
se odločimo za samostojno 

pot ali pot v spremstvu vod-
nikov, pa velja imeti v mis-
lih, da se večina resnejših 
poti na dva tisoč metrih nad-
morske višine šele zares zač-
ne in zlahka preseže tri tisoč 
metrov. Čeprav na tej višini 
večinoma še ne bi smeli ime-
ti težav z višinsko boleznijo, 
pa se utegne poznati, da je 
zrak redkejši in zato korak 
počasnejši.

Kazbegi pa niso edini del 
Kavkaza, ki privablja poho-
dnike. Nekaj moči v nogah 
vsekakor velja prihraniti za 
precej bolj zahodno ležečo 
gorsko pokrajino Svaneti, 

kamor so še pred nekaj leti 
zašli le redki turisti, danes 
pa znamenite gorske vasi-
ce s samosvojimi prebivalci 
privabljajo vse več obiskoval-
cev. Ker obe pokrajini ločuje 
neprehodna Južna Osetija, 
pa se moramo najprej vrniti 
v notranjost države, na glav-
no prometnico, ki povezuje 
Tbilisi s črnomorsko obalo.

Vožnja med Tbilisijem in 
tretjim največjim mestom 
Kutaisi ne prinaša kakšnih 
posebnih užitkov za ljubi-
telje narave, še posebno če 
so nas prej razvadili razgle-
di v Kavkazu. Kljub temu pa 

ima tudi osrednji del Gru-
zije precej ponuditi. Števil-
ni, predvsem pa turisti iz 
nekdanjih sovjetskih repu-
blik, ne bodo izpustili mes-
ta Gori, kjer se je rodil brez 
dvoma najznamenitejši 
Gruzijec Josif Visarionovič 
Džugašvili, kot se glasi Sta-
linovo polno ime. V mes-
tu se je ohranila njegova 
rojstna hiša, kjer je sovjet-
ski voditelj prebil prva štiri 
leta svojega življenja. Neda-
leč stran pa stoji tudi precej 
velik muzej, posvečen nje-
govemu življenju in delu. 
Muzej je še vedno prežet s 

sovjetsko propagando in si 
ga velja ogledati s precejš-
njo mero distance. V njem 
boste našli nekaj zanimivih 
predmetov in druge doku-
mentacije, povezane s Stali-
novim vzponom od revnega 
čevljarjevega sina do enega 
najvplivnejših mož dvaj-
setega stoletja, nikakor pa 
nima namena obiskovalca 
seznaniti s temačnejšo zgo-
dovino sovjetskega voditel-
ja. Vsekakor o gulagih in 
velikem terorju v muzeju 
ne boste izvedeli nič. Zani-
mivo je, da so po vojni, leta 
2008 želeli muzej spreme-
niti v Muzej ruske agresije, 
vhod pa so opremili z napi-
som, ki je sporočal, da gre 
za poneverjanje zgodovine 

in upravičevanje krvavega 
sovjetskega režima. Kakor-
koli, pred leti so načrte o 
»posodobitvi« muzeja opu-
stili, napis pa odstranili. 
Tudi ta epizoda pa kaže na 
to, da ima Stalin tako kot 
v Rusiji tudi v svoji rodni 
deželi še veliko privržen-
cev. 

Na poti med Gorijem in 
Kutaisijem smo si ogleda-
li še Uplistikhe, naselbi-
no, izkopano v skale – tip 
gradnje, ki je sicer znači-
len tudi za turško Anatolijo 
in Iran, ter nekdaj pomem-
bno rudarsko mestece Chia-
tura, znano po gondolah, ki 
so prevažale rudarje do višje 
ležečih četrti.

(Nadaljevanje prihodnjič)

GRUZIJA – BISER KAVKAZA (4)

Stalinova rojstna hiša v Goriju Stalinov mladostni portret

Steber Katskhi, na katerem stoji manjša cerkev

Mateja Rant

V 
Bremerhavenu v 
Nemčiji se je sre-
di oktobra odvi-
jalo svetovno 
prvenstvo v hip 

hopu, electric boogieju in bre-
ak danceu, na katerem se je 
v štirih tekmovalnih dneh na 
plesišču zvrstilo 3300 plesal-
cev iz 33 držav. Srebrno medal-
jo si je na pokalni tekmi priple-
sala kranjska Plesna šola Jay-
dance studio s produkcijo, ki 
so jo naslovili The door ways.

»Po dolgih letih je to naj-
večji uspeh za našo plesno 
šolo,« je bil po nastopu na 
svetovnem prvenstvu z uspe-
hom svojih plesalcev zadovol-
jen njihov trener in koreograf 
Jernej Šerjak. Nastopili so v 
kategoriji produkcije, kjer je 
na odru po trideset plesalcev 
in več, v povprečju večinoma 
kar okrog sto, je pojasnil Šer-
jak. Tokrat je tako nastopi-
lo 66 njihovih plesalcev, sta-
rih od 12 do 17 let. »Na odru 
so prikazali različne plesne 
stile, pri čemer h končni oce-
ni poleg raznovrstnosti stilov 

prispeva tudi zgodba, ki jo pri-
kažeš skozi ples, in težavnost 
koreografije.« Sami so skozi 
ples prikazali zgodbo o fan-
tu, ki želi postati plesalec in 
ob tem odpira različna vrata v 
življenju. »Vrata lahko vodijo 
v pravilno ali napačno smer. 
A kot se izkaže, je ples ved-
no prava izbira, saj ga obrani 
pred vsemi negativnimi stvar-
mi,« je zgodbo predstavil Šer-
jak. Pri pripravi kostumov mu 

je na pomoč priskočila njego-
va partnerica Mirjana Ninić, 
saj so po Šerjakovih besedah 
staršem plesalcev želeli pri-
hraniti vsaj ta strošek. »Sami 
smo poskrbeli tudi za sce-
no z vrati, ki sem jih večino-
ma našel na Bolhi,« se je pos-
mejal. Na svetovno prvens-
tvo so se trdo pripravljali vsaj 
pol leta, še posebno intenziv-
no mesec in pol pred tekmo-
vanjem, je še razložil Šerjak. 

»Naši plesalci se res trudijo; 
po dolgem času imamo spet 
generacijo, ki ji več pomeni 
trdo delo kot pa telefoni. Še je 
upanje za te otroke,« se vese-
li Šerjak. 

Na omenjenem tekmova-
nju je nastopila še ena ples-
na skupina iz Kranja, in sicer 
Youngsters iz plesnega kluba 
Impulz. V kategoriji HipHop 
male skupine otroci so zase dli 
peto mesto. 

PLES JE PRAVA IZBIRA
S svetovnega prvenstva v modernih tekmovalnih plesih v nemškem Bremerhavnu so se mladi plesalci 
iz Plesne šole Jaydance studio iz Kranja vrnili s srebrno medaljo.

Mladi plesalci iz Plesne šole Jaydance studio iz Kranja so na svetovnem prvenstvu v 
modernih tekmovalnih plesih zasedli drugo mesto. / Foto: arhiv plesne šole

Stojim pred gomilo. 
V roki imam svečo.
V srcu imam bolečino
in solze na obrazu.

Sveča se prižge.
Ko plamen ugasne,
ugasne up. 
Prižge se zavedanje.

Vse mine
in vsak nekoč stoji
pred gomilo osebe,
ki je ni več.

Zato gorite danes.
Gorite, sveče.
Za solze, za smeh,
za upanje in zavedanje.

Janez

Vsem tistim, ki boste obiskovali grobove ljudi, ki so vam 
nekaj pomenili, želim čim mirnejši dan. Enako želim dru-
gim. In seveda lepe počitniške dni ter čim več smeha. 
Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 

V spomin 1. novembru

PESMI MLADIH
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TTragična oseba angleške zgodovine
Angleški pomorščak in 

raziskovalec sir Walter Rale-
igh je tragična osebnost 
angleške zgodovine, saj ga 
je moral kralj Jakob na pri-
tisk Špancev 29. oktobra leta 
1618 dati usmrtiti.

Sir Raleigh je bil ljub-
ljenec kraljice Elizabete, 
dokler ni ugotovila, da je 
poročen. V njenem ime-
nu je odkrival daljne dežele 
v času, ko je Anglija kazala 
vedno manj pripravljenosti, 
da bi brez boja pustila Špan-
cem in Portugalcem plov-
bo čez Atlantik in trgovanje 
s čezoceanskimi deželami. 
Z gusarstvom in tihotaps-
tvom ter z ustanovitvijo svo-
jih stalnih oporišč in kolonij 
so se Angleži trudili zrušiti 
monopol.

Že njegov polbrat, veli-
ki raziskovalec tistega časa 
Humprey Gilbert, je iskal v 

Ameriki kraj, kjer bi prisel-
jenci lahko živeli od lastnih 
pridelkov in zamenjave z 
domačini in kjer bi bilo tudi 
dovolj blaga za izvoz. Ker se 
z drugega potovanja ni vrnil, 
je njegovo delo nadaljeval sir 
Walter Raleigh.

Leta 1584 je odprava pod 
njegovim vodstvom izbra-
la oporišče na otoku pred 
današnjo Severno Karolino. 
Naslednje leto so se v njem 
naselili prvi priseljenci, ven-
dar so jih Indijanci in bolez-
ni do leta 1587 iztrebili. 

Sir Raleigh je ustanovil prvo 
angleško kolonijo v Severni 
Ameriki na otoku Roanoke 
(danes Severna Karolina) in 
jo v čast kraljice poimenoval 
Virginija. Kolonija ni uspe-
la, leta 1587 pa je bil neuspe-
šen tudi poskus kolonizaci-
je. Vendar je bil Raleigh zas-
lužen za to, da je v Britanijo 

vrnil krompir in tobak, čeprav 
sta bila oba že znana, ker so ju 
pred tem pripeljali že Španci. 
Raleigh je tudi pomagal, da je 
kajenje postalo priljubljeno 
na dvoru.

Leta 1600 je postal guver-
ner otoka Jersey. Po kralji-
čini smrti je na angleškem 
dvoru padel v nemilost. 
Španci so ga obtožili žalitve 
časti svoje države, angleški 
kralj Jakob pa ga je obsodil 
zaradi veleizdaje in ga zaprl 
v zloglasni Tower. 

Raleigh je v zaporu napi-
sal svetovno zgodovino v 
petih knjigah in bil leta 1616 
izpuščen, da bi lahko odšel 
z novo odpravo v Gvajano. 
Že čez eno leto je moral kraj 
Jakob popustiti pred Špan-
ci, ker so vzeli izpustitev kot 
vzrok za pripravo na vojno z 
Anglijo. Raleigh je bil usmr-
čen 29. oktobra leta 1618.

Anekdote slavnih
   Avstrijski skladatelj Franz Schubert je bil samec. 

To se je poznalo v njegovem življenju. Nekoč je 
iskal po stanovanju cel par nogavic, vendar ga 
ni mogel najti. Stvar je komentiral z besedami: 
»Bojim se, da delajo danes na Dunaju samo še 
nogavice z luknjami!«

   Ko je francoski pisatelj in filozof Bernard le Bovier 
de Fontenelle dopolnil 85 let, mu je neka devetde-
setletnica rekla: »Smrt je na naju pozabila.« Fonte-
nelle je položil prst na svoja usta in šepnil: »Pssst!«

Smeh ni greh
   Metka: »Pomisli! Na avtobusu je bila taka gneča, 

da mi je nekdo segel za modrček in mi ukradel 
denar!« Mojca: »Mar nisi nič čutila?« Metka:  
»Seveda sem, vendar sem mislila, da ima poštene 
namene.«

   Janezek zavzeto opazuje župnika, ki zabija žebelj. 
Župniku je všeč Janezkova pozornost, vendar ga 
vseeno vpraša: »Kaj pa je tako zanimivega?«

  Janezek: »Zanima me, kaj boste rekli, ko se boste  
s kladivom udarili po prstu.«

Samo Lesjak

K
ar nekaj let se je 
rojevala ideja o 
tem, da bi pev-
ci in godci Kultur-
nega društva Jer-

bas, ki se ukvarjajo predv-
sem s poustvarjanjem pravi-
loma že pozabljenega ali pa 
vsaj manj znanega sloven-
skega glasbenega izročila, 
stare prakse povezali z novo 
ustvarjalnostjo, ki se navdi-
huje pri tradicionalnem.

»Nisem želela, da bi pre-
tekle načine petja in god-
čevstva nekritično spremi-
njali, temveč da bi se ohra-
njale splošnosti in posebno-
sti glasbenega izročila, a da 
bi bilo hkrati izročilo vklju-
čeno v nov kontekst, neobre-
menjen s smernicami, ki jih 
narekuje tradicija pevskega 
in godčevskega poustvarja-
nja,« je po koncertu poveda-
la umetniška vodja društva 
Metka Knific Zaletelj, ki je 
dala tudi idejo za zanimivo 
predstavo in jo režirala. Pev-
ci in godci so bili postavljeni 
pred izziv, v okviru katerega 
so razmišljali, kako pesmi in 
viže izvajati skladno s spreje-
timi tradicijami, a jih hkrati 
postaviti v sodobnost ter jih 
na nov način narediti zani-
mive gledalcem, ki se z ljud-
sko pesemsko dediščino sre-
čujejo preredko.

Pisanje besedila je bilo 
zaupano znanemu pesniku, 
pisatelju, dramatiku, pre-
vajalcu in igralcu. »Vede-
la sem, da bo zgodbo, kakr-
šno sem želela – sem in tja 
hudomušno, a življenjsko 
izpovedno – lahko napisal 
le Andrej Rozman Roza. Od 
nekdaj občudujem njego-
vo umetniško delo, njego-
vo kovanje rim in smisel za 
humor. Pripovedovala sem 
mu o značajih naših pev-
cev in godcev, o našem delu 
in ciljih, ki jim sledimo. V 
vrhunsko stvaritev je zajel 
vse, kar sem želela, in nasta-
la je pripoved v dveh dejan-
jih, v katerih so ljudske pes-
mi in viže povezane v ljube-
zenskem zapletu s srečnim 

koncem,« zadovoljstva ne 
skriva Metka Knific Zaletelj.

Sledilo je izbiranje sklada-
telja, ki bi besedilu, pisane-
mu v rimah, dodal glasbo, ki 
bi podkrepila napisano zgo-
dbo in hkrati ohranila ter 
pustila prostor arhaični zvo-
čnosti izbranih ljudskih pes-
mi in viž. Domačin, vrhun-
ski glasbenik Nejc Bečan je 
znal prisluhniti željam in 
idejam. Godci igrajo na stara 
glasbila in prav tako kot pev-
ci povzemajo stare glasbene 
prakse in razvijajo sodobne 
interpretacije novo ustvar-
jenih melodij. Nedvomno 
je zvok, ki ga izvabljajo iz 
starih glasbil, precej druga-
čen od zvoka, ki ga ponujajo 
novi inštrumenti orkestra, 

hkrati pa stara glasbila s svo-
jimi tehničnimi omejitvami 
narekujejo drugačen način 
igranja. Enako je s pevci, ki 
ne sledijo sodobnim pev-
skim tehnikam, temveč v 
predstavi pojejo na skupi-
ni in sebi lasten način. Fol-
kmuzikal pa dopolnjujejo 
plesni vložki, delo prav tako 
domačinke, koreografinje 
Špele Mandelc in plesalcev 
Plesnega studia Špela, ki z 
govorico giba v harmonič-
no celoto povezujejo zgod-
bo, ki se odvija na različnih 
lokacijah.

Izvrstna prireditev Kultur-
nega društva Jerbas, ki bo ob 
koncu leta za svoje delovan-
je prejel zasluženo diplomo 
Občine Tržič.

NEUNIČLJIVA MELODIJA
V dvorani Kulturnega centra Tržič se je odvil imeniten koncertni večer Kulturnega društva Jerbas. 
Folkmuzikal Neuničljiva melodija je tradiciji vdahnil obilo svežine.

Igralski ansambel Kulturnega društva Jerbas z umetniško vodjo Metko Knific Zaletelj ter 
avtorjem folkmuzikala Andrejem Rozmanom Rozo / Foto: Luka Rener

Kranj – V ponedeljek, 4. novembra, bo ob 19.30 v večna-
menskem prostoru Gimnazije Kranj koncert zbora Can-
tores Carnioli. Gre za mlad moški zbor pod vodstvom 
dirigenta Erika Šmida. Celovečerni koncert z naslovom 
Pesmi ljubezni in upora zajema najrazličnejše vsebinsko 
ustrezne glasbene žanre. Za izhodišče so vzeli različna 
zgodovinska obdobja in dogodke, ki so vzbujali uporniš-
tvo. Od protestantizma, kjer se začenja dvom v nedota-
kljivo božjo državo in družbeni red, ki se začne podirati v 
časih francoske revolucije. S pomladjo narodov se prebu-
ja narodna zavest in ljubezen do jezika ter lastnih korenin. 
Pesem je spremljala zatirane sužnje v časih pred ame-
riško državljansko vojno in pomagala pri premagovanju 
strahot obeh velikih svetovnih vojn v dvajsetem stoletju. 
Tudi v sodobnosti še ni usahnila potreba po protestniški 
glasbi. Krivice in bolečine je treba izraziti, za vsakim kri-
kom pa sledi tišina, za njo glasba in zavest, da se ljubezen 
vedno pojavi kot rešitev.

Pesmi ljubezni in upora

Kranj – V četrtek, 31. oktobra, bo ob 21. uri v Irish Pubu 
tradicionalni koncert skupine Kose, ki deluje že več kot 
dvajset let.

Skupina Kose v Irish Pubu

Kranj – V soboto, 2. novembra, bo ob 21. uri v Gastropubu 
Klubar koncert zasedbe Pop Design. 

Pop Design v Klubaru

Kranj – V četrtek, 31. oktobra, na Bazenu ob noči čarovnic 
pripravljajo poseben čarovniški večer s koncertom zased-
be Joške v'n od 21. ure.

Čarovniški večer na Bazenu

Za noč čarovnic na Bazen prihaja skupina Joške v'n. 
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Na Šobcu sta se 19. oktobra 2019 poročila Matevž God-
nov in Katja Kuhar.

Mladoporočenci

Maša Likosar

Športni pedagog Leo-
pold oziroma Po lde 
Hribar se je rodil na 
Brodu pri Kostan-
jevici in se kot šest-

letni fant pridružil društvu 
Sokol Cerklje ob Krki, kjer je 
blestel na konju z ročaji. Po 
liniji ministrstva za prosve-
to je leta 1951 prišel v Škofjo 
Loko, kjer je manj kot leto dni 
poučeval na Gimnaziji Škof-
ja Loka. »Sprl sem se, ker so 
želeli, da poučujem še mladi-
no, in tedaj sem odšel v Žiri 
na osnovno šolo,« je pojas-
nil Hribar. Pot ga je kasne-
je zanesla v Smlednik, kjer 
se je desetletje posvečal otro-
kom v zavodu za prevzgojo 
otrok. »Starejši učitelji so 

nas učili, da ko prideš na 
šolo, najprej poskrbi za šol-
sko igrišče,« je povedal Hri-
bar, ki je s kolegi tedaj vzel 
grajskega konja, imenoval 
se je Sokol, z njim so zorali 
površino dvajset krat štiride-
set metrov in postavili roko-
metno igrišče. V Kranj, kjer 
živi še danes, je prišel leta 
1963 in bil učitelj športne 
vzgoje na nekdanji tekstilni 
šoli, kjer je na pobudo kole-
ktiva šole in zdravstvenega 
sindikata zobne poliklinike 
od leta 1973 vodil tudi rekre-
acijo. Kranjski rekreativci 
oziroma trenutno le rekrea-
tivke, Polde jih ima pod okri-
ljem deset, pod njegovim 
vodstvom udejanjajo misel 
o zdravem duhu v zdra-
vem telesu še danes. »Vad-
ba pomaga, da si v starejših 

letih letih še vedno sposo-
ben iz stoječega položaja 
leči in obratno – brez večjih 
muk in trpljenja,« pojasnju-
je slavljenec, ki 95. rojstne-
ga dneva ni praznoval v veli-
kem slogu. »Zame je vsak 
dan praznovanje,« je pouda-
ril. Z rekreativnimi veteran-
kami se po vsaki vadbi druži-
jo v Gostilni Arvaj. Ob viso-
kem jubileju je vsaki vete-
ranki podaril knjigo Zdravi 
in vitalni stoletniki, katere 
avtor je Hiromi Shinya, gos-
pe pa so ga obdarile s kloba-
so v zaseki in nemalo ste-
klenicami opojne tekočine. 
»Edina želja, ki še tli v meni, 
je ohraniti vse vzvode, poga-
njati vseh pet obtokov v tele-
su in ostati pri pameti, da te 

ne prinesejo naokoli,« nam 
je zaupal 95-letnik.

Za konec nam je »koreni-
na« Polde Hribar, ki je pono-
sen oče dveh hčera, dedek 
petih vnukov in pradedek 
enega pravnuka, pojasnil še, 
kako začne svoj dan. »Ko vsta-
nem, najprej pojem eno maj-
hno žličko medu, nato opra-
vim šest vaj, tako za ramen-
sko moč kot trebušno steno. 
Gre za osnovno vaje in fun-
kcionalne gibe, ki pomagajo, 
da ostaneš gibčen, spreten, 
imaš koordinacijo in brez 
težav spremeniš položaj ter 
ohraniš ravnotežje. Dnevno 
prehodim tudi sto stopnic, in 
sicer se povzpnem na Pun-
gart,« je pojasnil zgovorni 
Polde Hribar.

PETINDEVETDESETLETNIK, KI VSAK 
DAN PREHODI STO STOPNIC
Polde Hribar je desetega oktobra praznoval 95. rojstni dan. Njegovi prijatelji pravijo, da je pri teh 
zavidljivih letih še vedno korenina in koristen vir informacij za vse, ki se radi rekreirajo in skrbijo za 
umsko ter telesno zdravje.

Partnerja Marjana Finžgar in Polde Hribar / Foto: Tina Dokl

Polde Hribar pri 95. letih vodi skupino rekreativnih  
veterank. / Foto: osebni arhiv 

Minuli teden je na Gorenjskem prvič zajokalo 42 novo-
rojenčkov. V kranjski porodnišnici se je rodilo 20 dečkov 
in 14 deklic. Najtežji je bil deček s 4520 grami, najlažji pa 
prav tako deček, ki je tehtal 2005 gramov. Na Jesenicah 
so se rodili 4 dečki in 4 deklice. Najtežji in najlažji sta bila 
dečka – prvemu je tehtnica pokazala 4410, drugemu pa 
3080 gramov.

Novorojenčki

Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in  vaše predloge  
sporočite Alenki Brun po e-pošti:  
alenka.brun@g-glas.si  
ali po telefonu: 041/699 005.  
Presenetite, razveselite,  
dodajte piko na i  
dogodkom z  
objavo v  
Gorenjskem  
glasu. 

www.gorenjskiglas.si

Gledamo oziroma preroku-
jemo iz trojk kart iz rubrik 
v mesecu oktobru. Izguba, 
Tat, Sreča – kot že vemo, je 
karta Izguba večpomenska, 
lahko je razgovor na štiri oči, 
največkrat se svetuje nevtral-
no ozemlje, kot na primer 
gostinski lokal ali podobno. 
Včasih pokaže samo naše 
počutje, da se počutimo na 
izgubi, lahko brez posebnega 
razloga. Tat prinaša in odna-
ša, ne vemo, kaj. Sreča pa je 
vedno sreča in v tem primeru 
prinaša dober razgovor, ki je 
lahko poslovne ali pa čustve-
ne narave. Vdova, Ljubica, 
Denar – vdova je osamljena 
gospa, ni nujno, da je ravno 
starejša, lahko gre tudi za 
vdovo ali ločenko. Lahko je 
vezana, ampak v duši sama. 
Ljubica označuje osebo, ki se 
ji vedežuje in potrdi roman-
tično hrepenenje karte Vdo-
va. Vemo, da karta Denar 
ne pomeni vedno denarja. 
Tukaj bi rekla, da se kaže na 
siromašno trenutno duhov-
no stanje. Pismo, Ljubica, 
Težave – spet imamo kar-
to Ljubica, ampak tokrat v 
drugačni kombinaciji, tukaj 

predstavlja bolj čustvene 
zadeve in željo po izpolnitvi. 
Pismo prinaša novice in kar-
ta Težave je lahko odgovor 
na te novice. Skratka pozi-
tivna komunikacija. Oficir, 
Vdovec, Darilo – karta Ofi-
cir ni vedno samo uradna 
karta, lahko kaže osebo, ki 
si želi uspeti v poslovnem 
svetu. Vdovec je modrost v 
odločanju in spremembah, 
ki prihajajo, je čakanje na 
pravo priložnost. Darilo je 
sicer čustvena karta in zato v 
tem primeru prinaša izpolni-
tev cilja in zgodi se tisto, kar 
oseba pričakuje in si želi. 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

»Vnukinja« 
Pozdravljeni, draga Tanja. Že 
velikokrat ste mi pomagali 
rešiti probleme. Iz srca sem 
vam hvaležna za vse vaše 
pretekle odgovore. Pojavile 
so se nove skrbi, zato sem se 
spet obrnila na vas. Veselim 
se vaših odgovorov in vas lepo 
pozdravljam. 
V veliki meri ste vključeni v 
življenje svoje vnukinje in 
tega za nič na svetu ne bi 
želeli spremeniti. Navdihuje 
vas njena zvedavost in ver-
jamete v njene sposobnosti. 
Navezali ste se nanjo in želite 
ji samo najboljše, saj zdaj, ko 
ste začutili, da vas potrebuje. 
Trudite si ji nuditi le najboljše 
in radi bi ji prihranili kakršna 
koli razočaranja. Ste tip člo-
veka, ki težko opazuje krivi-
co okoli sebe in vedno ste se 
znali postaviti za šibkejšega 

človeka v stiski. Najprej glo-
boko vdihnite in se napolnite 
s pozitivnimi mislimi. Verje-
mite mi, situacija, v kateri ste 
se znašli, se bo kmalu začela 
spreminjati. V tem trenutku 
je sicer dosegla vrh, a kaj 
kmalu se bodo stvari izbo-
ljšale. Na več straneh boste 
prišli do informacij in z njimi 
se boste lažje lotili reševa-
nja težave. Ženska oseba, 
ki ji zaupate in s katero ste 
že v preteklosti imeli dobre 
izkušnje, bo tista, ki vam bo 
nudila veliko pomoči. Poma-
gala vam bo izbrati tisto pot, 
ki bo za vnukinjo najboljša. 
Je v obdobju intenzivnega 
umskega razvoja in iz mese-
ca v mesec bo še dovzetnej-
ša za nova znanja. Njen krog 
prijateljev se bo z vstopom v 
šolo povečal, tako da ni nuj-
no, da bo ostala še tako pove-

zani z zdajšnjimi. Ostanite 
mirni, vse bo tako, kot mora 
biti. Srečno. 

»Vijolica 5« 
Neizmerno sem vam hvalež-
na za hiter in izčrpen odgovor. 
Iskreno se vam zahvaljujem 
za čas, ko boste prebrali moje 
pisanje in za odgovor, ko bom 
na vrsti. Lep pozdrav. 
Besede, ki so obvisele v zraku 
in niso imele prave priložno-
sti, da se izrečejo pravi osebi, 
vam prihajajo v misli te dni. 
Počutite se ujete in nemočne 
v dani situaciji. Časa se res 
ne da zavrteti nazaj. Lahko 
pa poskusite v tem trenutku 
spremeniti kaj, da vam kasne-
je ne bo žal. Zaradi lastnega 
boljšega počutja si vzemite 
čas za pogovor, četudi boste 
morali biti pobudnik vi in nih-
če drug. Ravnajte se po svoji 

intuiciji in naredite tako, kot 
čutite, da je prav. Na ta način 
zagotovo ne bo prišlo do kon-
fliktov ali zamer. Želite si žive-
ti v harmoniji, saj imate radi 
razčiščene odnose. Vsi vemo, 
da to včasih ni lahko, čeprav 
se sami trudimo po svojih 
najboljših močeh. Kadar nas-
protna stran ni pripravljena 
sodelovati, tako kot bi si žele-
li, smo žal mi tisti, ki mora-
mo storiti malce več. Naučiti 
pa se boste morali, da se ne 
splača vsega preveč jemati 
k srcu. Dobrodelen projekt, 
ki se odvija v vaši skupnosti, 
ima vse možnosti za uspeh 
in njegov namen bo dosežen. 
Dela bo več, kot je načrtova-
no, a to ne bo predstavljalo 
nobene ovire, saj se bo tudi 
delovna ekipa kmalu začela 
večati. Kjer je volja, tam je 
pot. Srečno.



17

NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_29. 10. 2019

Rešitve križanke (geslo, 
se  stavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz 
križanke) pošljite do srede,  
13. novembra 2019, na Gorenjski 
glas, Nazorje va ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate 
tudi v nabiralnik Gorenjskega 
glasa pred poslovno stavbo na 
Nazorjevi ulici 1.

NOVI  PASSAT

Visoka raven udobja za boljšo kakovost življenja. 
Ali tudi vi sodite med zelo zaposlene ljudi, ki so pogosto na službeni poti ali pa so 
odgovorni za vsakodnevne družinske obveznosti? Potem je za vas zelo pomembno, da 
imate zanesljivo vozilo. Novi Passat pa je še veliko več kot to: njegova naloga je, da vam 
olajša delo. Zaradi intuitivnega upravljanja funkcij boste z vsako vožnjo doživeli udobje na 

najvišji ravni.

Dizajn 
Ekspresivni dizajn novega Passata izžareva prečiščeno eleganco in suverenost. Njegova 
dinamična proporcionalna razmerja vzbujajo zanimanje za moč, ki se skriva pod pokrovom 

motornega prostora.

Udobje 
Passat navdušuje na raznovrstne načine s praktičnimi funkcijami, ki k vašemu ugodju 

prispevajo tako na dolgih kot tudi na kratkih relacijah.

IQ. DRIVE 
Pri Volkswagnu smo pod imenom IQ.DRIVE združili vse inteligentne asistenčne sisteme. 
Vse, ki so v ponudbi že danes, ki jih razvijamo za jutri in ki jih še raziskujemo za prihodnost. 
IQ.DRIVE je istočasno tudi sinonim za inovativne ideje, ki so jasno naravnane na vaše 

udobje in vašo varnost.

Infotainment 

V novem Passatu je zelo dobro poskrbljeno za razvedrilo in povezanost voznika in 
sopotnikov. Zato lahko uživate v kakovostnem zvoku, intuitivni navigaciji in udobju 

glasovne asistence, ki uboga na vaš ukaz.

Povežite se s svetom. 
V Passatu ste vedno povezani s spletom. In to tako, kot ste že navajeni iz svojega vsakdana 
– vedno in povsod, s prijatelji, družino in poslovnimi partnerji. Fiksno vgrajena eSIM-kartica 
vam zagotavlja neposredni dostop do mobilnih spletnih storitev in funkcij We Connect. 
Serijsko in neposredno. Bodite torej tudi na poti vedno na tekočem in uživajte v prijetnem 

razvedrilu.

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

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW PASSAT
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-CROSS 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas
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Umrl je Truett Foster McKeehan, enain-
dvajsetletni sin z grammyjem nagrajene-
ga raperja TobyMaca (55). Vzrok smrti ni 
znan. Truett je bil potencialni raper, ki je 
izdajal glasbo pod imeni Trett Foster, tru-
Dog, TRU in Shiloh. TobyMac je s sinom 

sodeloval pri več albumih. Ob tragični novici je odpotoval 
s turneje po Kanadi domov, da bi bil v teh težkih trenutkih 
skupaj z družino. Raper ima s soprogo pet otrok, med njimi 
tudi posvojena dvojčka. Truett je bil najstarejši med njimi.

Slavni raper izgubil sina

Noč čarovnic je šele pred vrati, Leo 
Michele (33) pa so duhovi že obiskali. 
Igralka, znana po vlogi v seriji Glee, je v 
neki pogovorni oddaji z voditeljico delila 
strašno izkušnjo. »Veliko ljudi trdi, da so 
srečali duha, toda jaz sem ga resnično 

imela v starem newyorškem stanovanju. Resnično, pri-
sežem,« je vztrajala igralka, ki pravi, da je najprej mislila, 
da je za škripanje kriv prepih, ko pa je slišala petje, ni več 
dvomila. Kmalu zatem se je preselila drugam. 

Igralka se je srečala z duhom

Emma Watston (29), zvezdnica iz filmov 
o Harryju Potterju, je bila ujeta med polju-
bljanjem z neznanim moškim. Dolgola-
sec z očali in igralka sta si privoščila kavo 
in zajtrk v eni izmed londonskih pekarn. 
Ko sta se poslovila, sta si po poročanju 

tujih medijev namenila kar nekaj zaljubljenih pogledov 
in strastnih poljubov. Zvezdnica novice o novi zvezi še ni 
potrdila, niti ni znano, kdo je skrivnostni srečnež.

Emma Watston spet zaljubljena

Zvezdnica serije Razočarane gospodinje 
Felicity Huffman (56), ki je bila obsojena 
na štirinajst dni zapora, je po enajstih 
dneh že na prostosti. Huffmanova je bila 
spoznana za krivo podkupovanja osebja 
univerze pri ponarejanju zaključnih izpi-

tov njenih hčerk. Po poročanji tujih medijev je igralka pov-
sem legalno zapustila zapor, saj zakon določa predčasen 
izpust, če se kazen konča na soboto ali nedeljo. Kljub temu 
mora plačati še trideset tisoč dolarjev denarne kazni in 
opraviti dvesto petdeset ur družbeno koristnih del.

Felicity Huffman predčasno izpuščena iz zapora

VRTIMO GLOBUS

Jože Košnjek

R
ož ob reki Dravi je 
prijazno sprejel tri 
skupine izletnikov 
Gorenjskega glasa. 
Prva je šla na pot 

18. septembra, druga 24. sep
tembra in tretja 2. oktobra. 
Rajža se je vsakič začela v Viš
ji šoli za gospodarske pokli
ce v Šentpetru pri Šentjako
bu. V šoli je precej dijakinj in 
dijakov iz Slovenije. Ravna
telj šole Štefan Schellander 
in sestra Urša Šebat, rojena 
v Smokuču na Gorenjskem, 
sta se izkazala za izvrstna go
stitelja in za gorenjsko rado
vednost žrtvovala svoj čas in 
znanje. Rožek ali Rosegg, 
obkrožen z okljukom Drave, 

z župnijsko cerkvijo svetega 
Mihaela, doprsnim kipom 
slikarja domačina Petra Mar
koviča in obeležjem v spo
min na žrtve nacizma, je bil 
nasled nja postaja Glasovih 
popotnikov. 

Po vožnji skozi Vrbo ali Vel
den, ki je najbolj znan turistič
ni kraj ob Vrbskem jezeru, so 
sledile Loče ali La tschach. Pri 
vaški lipi blizu značilne koro
ške cerkve z zvonikom, štrle
čim iz sredine strehe, so koro
ški čebelarji postavili spome
nik domačinu duhovniku 
Janezu Sumperju, navduše
nemu čebelarju, ki mu reče
jo tudi koroški Anton Janša. 
Dober kilometer naprej leži 
Šentilj ali St. Egyden, pod 
njim, streljaj stran od Drave, 
pa je vas Trebinja ali Treffen. 

Ta dva kraja sta povezana z 
življenjem in delom velike
ga koroškega skladatelja in 
zborovodje Pavla Kernjaka. 
Kdo ne pozna Mojcej, Katr
ce, pa pesmi Rož, Podjuna, 
Zila. Zložil jih je Kernjak, ki 
je umrl leta 1979, pred štiride
setimi leti. Pavel je bil rojen v 
Šentilju, v Trebinji pa je živel. 
Glasovi izletniki so obiskali 
njegov dom, kjer jih je spre
jela njegova vnukinja Mile
na Kernjak. Ob zvokih stare
ga Kernjakovega harmonija, 
na katerega so zaigrali Mari
ja Jamnik, Grega Flajnik in v 
tretji skupini Alojz Lazar, so 
glasovci pokazali tudi pevski 
talent. 

Po kosilu, dvakrat v znani 
slovenski gostilni Ogris, po 
domače Miklavž, v Bilčovsu / 

Ludmannsdorfu, kjer je zdaj
šnji gospodar Hanzi ganljivo 
povedal žalostno in na kon
cu uspešno zgodbo Miklav
ževe rodbine, tretjič pa v gos
tilni Stefaner v Svečah / Sue
tschachu, je popotnike čakal 
še ogled te rožanske vasi. Nje
na najbolj znana prebivalca 
sta zakonca Valentin Inzko, 
znani diplomat, in njegova 
žena, pevka Bernarda Fink 
 Inzko. O vasi, njeni prete
klosti in sedanjosti je pripo
vedoval župnik Igor Krašna, 
naš rojak iz Britofa. Doma
čin Miha Šaunik pa je odprl 
vrata daleč naokoli znanega 
Muzeja parkeljnov. S spre
hodom po vasi in ogledom 
Goršetove galerije so bili tri
je rožanski popotniški dnevi 
skle njeni.

ROŽANSKI POPOTNIŠKI DNEVI
Septembra in v začetku oktobra so izletniki Gorenjskega glasa trikrat potovali po koroški dolini Rož,  
ki jim je odstrla svoje lepote in skrivnosti.

Milena Kernjak ob kipu Mojcej, ki ga je njenemu staremu 
očetu podaril Slovenski oktet. / Foto: Grega Flajnik

Prva skupina izletnikov pred Kernjakovim domom v Trebinji 

Izletniki Gorenjskega glasa (druga skupina) pred gostilno Ogris v Bilčovsu / Foto: Grega Flajnik

Igor Krašna iz Britofa pri Kranju je že pet let župnik v 
Svečah. / Foto: Grega Flajnik

Tretja skupina izletnikov v cerkvi v Svečah / Foto: Grega Flajnik

Odlična mlada slaščičarka Anja Kržišnik iz Gostišča 
Tulipan je za letošnjo večerjo ob odprtju Okusov 
Radol'ce ustvarila zanimivo in bogato sladico, ki ji je 
dala tudi slikovito ime: gozdne skrivnosti. / Foto: Tina Dokl
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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

Kostanjevi štruklji
Štruklji veljajo za klasično 

slovensko specialiteto in jih 
lahko pripravimo z raznovr-
stnimi nadevi, tudi s kosta-
njem. Z njimi je sicer malce 
več dela, saj moramo kostanj 
nabrati, skuhati in olupiti. 
Vendar verjemite, ko boste 
pokusili končni izdelek, bos-
ta ves čas in trud poplačana. 
Pa še poceni so ...

Za pripravo kostanjevih 
štrukljev potrebujemo: za 
vlečeno testo: 0,5 kg pšenič-
ne moke, 1 jajce, 1 žlico olja, 
1 žlico kisa, sol, 2 dl vode, 
olje za premaz; za nadev: 0,5 
kg kuhanega in olupljenega 
kostanja, 2 jajci, 2 dl sladke 
smetane, 4 žlice mascarpo-
ne sira, 3 žlice sladkorja, 1 

vanilin sladkor, 1 ščepec ci-
meta, 1 pest rozin, namoče-
nih v rumu.

Vodo segrejemo do mlač-
nega ter v njej raztopimo sol. 
Moko presejemo v posodo in 
na sredini naredimo jamico, 
v katero nalijemo vodo, olje 
in kis. Vse skupaj zamesimo 
v testo in z rokami gnetemo 
toliko časa, da testo postane 
mehko in elastično ter se ne 
oprijema rok. Po potrebi do-
lijemo še vodo ali dodamo 
moko. Testo oblikujemo v 
hlebček, ki ga premažemo 
z oljem, pokrijemo in pusti-
mo počivati pol ure.

Med tem, ko testo poči-
va, pripravimo nadev. Ku-
han kostanj pretlačimo. 

Skupaj zmešamo jajci, sme-
tano, mascaropne sir, slad-
kor in vanilin sladkor. K tej 
mešanici dodamo pretla-
čen kostanj, cimet in rozine. 
Dobro premešamo, da nas-
tane enotna masa.

Testo razvaljamo in razvle-
čemo. Enakomerno ga pre-
mažemo s kostanjevim na-
devom, robove zapognemo 
navznoter in zvijemo v zavi-
tek. Štruklje zavijemo v alu-
folijo. Tako pripravljene jih 
postavimo v slan krop in ku-
hamo 30 minut. Kuhane 
štruklje vzamemo iz vode in 
jih pustimo stati 10 minut, 
da se malce ohladijo. Nato 
jih odvijemo in narežemo 
na poljubne rezine.

Nasvet: Štruklje lahko za-
belimo z maslenimi drob-
tinami, jih prelijemo s 

čokoladnim prelivom, potre-
semo s sladkorjem in cime-
tom ali pa jih jemo kar same.

Mojca Logar

Vsi se srečujemo z obletni-
cami. Če se z obletnicami 
spominjamo veselih dogod-
kov, jih želimo praznovati, 
če so obletnice težkih, ža-
lostnih spominov, jih želimo 
pozabiti. Od nas je odvisno, 
kakšno obliko praznovanja 
si omislimo. 

Rojstne dneve običajno pra-
znujemo. Radi se spominja-
mo obletnic mature. Ne vem, 
ali se spominjamo, kdaj smo 
diplomirali, magistrirali ali 
doktorirali. Obletnico poroke 
pa ni dobro, če jo pozabimo. 
Toliko je primerov, ko pari 
niso več skupaj, ti torej ne 
bodo praznovali nečesa, kar 
ne drži več. Če pa je vez še 
vedno trdna, močna in zdrži 
različne viharje, vetriče in 
tudi sončne pripeke, je to go-
tovo nekaj, kar je vredno pra-
znovati. Tedaj so rekli: dokler 
vaju smrt ne loči. In sto let 
nazaj so ljudje prej umrli kot 
danes. Poročna obljuba je 
trajala petnajst, morda dvaj-
set let, potem pa je že nekdo 
odnehal, umrl. Današnja 
starostna doba tudi te obljube 
podaljšuje. 

Midva sva te dni praznova-
la 25 let poroke. Bil je bil je lep 
jesenski dan, kot so bili ti zad-
nji. Še vedno imava spravlje-
ne poročne obleke, jaz tudi 
čevlje in nakit. Najbolj sem 
ponosna na to, da mi je ob-
leka še vedno prav. Pogledava 
slike v albumu in se dogovar-
java, kam bi šla to prazno-
vat. Izlet je nekaj, kar obema 
ustreza. Po več variantah sva 
se odločila za Gardsko jezero. 
Tako blizu, pa še nikoli nisem 
bila tam. Vedno vzameva s 
seboj kolesa. Obseg jezera je 
160 km in cesta ob njem je 

ena sama, torej namenjena 
avtomobilom, motoristom in 
kolesarjem. Južni del jezera 
je širši in ga ne obdajajo gore. 
Na severu se počutiš, kot da 
bil v fjordu. Jezero ima niz-
ko nadmorsko višino, gore, 
ki se dvigujejo nad njim, pa 
so visoke tudi čez 2000 me-
trov. Torej je vsak vzpon, peš 
ali s kolesom, kot da bi šel 
iz morja. Zgornji del jezera 
je raj za kolesarje, jadralce, 
plezalce, pohodnike. Gorske 
ceste so vklesane v skale, veli-
ko je predorov, vse je veliko in 
veličastno. Ledeniških jezer je 
še več, človek pa se počuti, kot 
bi bil na morju. Pridih sredo-
zemskega podnebja sega prav 
do sem in še dlje. Tukaj uspe-
vajo oljke, vinska trta, citrusi. 
Ime kraja Limone nam samo 
pove, česa je tukaj veliko. Vi-
šek sezone je že mimo, poleti 
pa je tukaj kot v panju. Pov-
sem nova je pot tik nad vodo, 
kjer so jeklenice vpete v skalo. 
Občutek imaš, kot da hodiš 
po vodi ali po zraku. 

Pa saj ni pomembno, ka-
teri kraj sva izbrala za najin 
izlet. Pomembno je, da sva se 
umaknila od doma. Počneva 
tisto, kar nama je ljubo, lepa 
narava, visoke gore, jezero, 
ki je kar 110-krat večje od 
Bohinjskega, je v resnici kot 
morje. Če je vreme lepo, če 
smo z ljudmi, ki so nam bli-
zu, če počnemo stvari, ki jih 
imamo radi in če imamo še 
razlog, ki nam vliva pogum 
in ponos na prehojeno pot, 
ni razloga za to, da se ne bi 
imeli lepo. Pa vendar tega ne 
more narediti nekdo drug na-
mesto nas …

Obletnice
Janez Logar

V dneh, ki prihajajo, se 
bomo spet bolj posvečali na-
šim rajnim. Nekateri bolj, 
nekateri manj. 

Mnogi boste poskrbeli za 
grobove svojih prednikov. 
Slovenska posebnost so zelo 
urejeni grobovi, kot tudi ob-
sedenost s svečami. Nosimo 
jih na pogrebe in na grobove 
z namenom ohranjanja spo-
mina na ljudi, ki smo jih ime-
li radi oziroma so oni imeli 
radi nas. Bolj tragično je ho-
diti na grob osebe, ki bi nas 
morala imeti rada, pa tega 
ni zmogla. Obujali bomo 
spomine, lepe in slabe, moli-
li. Nehote pa se ob prazniku 
vseh svetih ali dneva mrtvih 
vsaj bežno dotaknemo tudi 
svoje smrti. Veliko ljudi se 
o tem sploh noče pogovar-
jati. Na vse načine to misel 
odrivamo stran. Mnogi celo 
odrivajo pomen praznika in 
se odpravijo na potovanje. Z 
našim odnosom do umrlih, 
z obiskom grobov in s po-
zornostjo do nam ljubih, ki 
jih ni več, sami sebi pripove-
dujemo in dokazujemo svoj 
odnos do konca življenja. 
Vedeti pa vendarle moramo, 
da so to zunanji obredi in da 
vse, karkoli naredimo, nare-
dimo zaradi sebe. Naši dragi 
umrli so, kjer so. Ne moremo 
in ne smemo si delati utvar, 
da vemo, kje so in v kakšnem 
stanju so. Imamo lahko svo-
ja prepričanja in največ, kar 
si lahko olajšamo, je krepitev 
ali ustvarjanje verovanja, ki 
nam bo v pomoč pri lastnem 
umiranju.

Ob spominu na ljudi, ki so 
že odšli, je najbolj normalno, 
da pride žalost. Je pa nenor-
malno, kadar si te žalosti ne 

dovolimo čutiti. Zato je ne 
odrivajmo stran. Tudi čustvo 
žalosti je brezčasno in hkrati 
pričakovano. Bolj kot bomo 
sprejeli žalost ob teh spomi-
nih in bolj kot jo bomo začu-
tili na telesu, bolj bo izgubila 
svojo moč. To lahko naredi 
vsak v svojo korist.

In če si v teh dneh upamo 
pogledati v oči lastne smrti? 
Starejši ljudje in strokovnja-
ki, ki jim je paliativa poklic, 
povedo, da nekateri ljudje 
preprosto ne morejo umreti. 
Nekaj jih teži. Ko umirajoči 
pride v stik z nečim, kar ga 
bremeni, ali ko se ta človek 
pobota sam s seboj, lahko 
umre. Mnogim pomaga, ko 
lahko izgovorijo svoje nep-
ravilnosti ali krivice, ki so 
jih naredili drugim. Kako 
ironično in tragično – dolgo 
časa so nosili breme svojih 
grehov, nato pa ravno za-
radi njih ne morejo umre-
ti. Ne vemo, kaj je lahko še 
hujšega. In nauk za nas, ki 
smo še krepki in pri zdravi 
pameti: uredimo sebe, spra-
vimo se s seboj. Celo lažje se 
je spraviti z Bogom kot s se-
boj. Priznajmo svoje zmote 
in dejanja, ne trpimo zaradi 
neumnega ponosa, temveč 
stopimo do človeka, ki mu je 
bilo hudo zaradi nas. Boljše 
sedaj kot na smrtni postelji. 
Takrat bo precej bolj hudo. 
Svobodni smo v svojih odlo-
čitvah. Nihče tega ne more 
narediti namesto mene. 
Včasih nas že nekaj besed 
pravi osebi popolnoma raz-
bremeni.

Pred koncem življenja

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Piščančja obara po domače

Potrebujemo: 1 piščanca (do 1,5 kg), 2 žlici masti, pol čebule, 
1 žlico moke, košček limonine lupine, sok 1 limone, peteršiljevo 
korenino z zelenjem, 1 žlico paradižnikove mezge, ščep maja-
rona, 1 jušno kocko, sol.
Očiščenega piščanca zrežemo na kose. Na masti svetlo 
prepražimo sesekljano čebulo. Dodamo meso, kos za kosom, 
in vsakega opečemo, nato pa oprašimo z moko, jo nekoliko 
popražimo in meso zalijemo. Tekočina naj meso prekrije. Pri-
damo drobno zrezano peteršiljevo korenino, del sesekljanega 
zelenja, limonino lupinico, majaron, paradižnikovo mezgo in 
kocko za kokošjo juho. Solimo. Počasi naj vre. Ko je meso že 
mehko, obaro okisamo z limoninim sokom in ji primešamo 
preostalo peteršiljevo zelenje. Zraven ponudimo ajdove žgan-
ce, pire krompir, široke rezance, vodene žličnike in podobno, 
tudi solato.

Lorenska pita

Za testo potrebujemo: 20 dag moke, 1 jajce, 10 dag masla in 
žličko soli.
Moko stresemo na mizo, naredimo na sredini jamico, vanjo 
ubijemo jajce, posolimo, maslo pa narežemo na drobne rezine 
in jih potresemo po kupčku moke. Na hitro zgnetemo testo, ga 
zavijemo v folijo ali krpo in ga damo na hladno za dobro uro.
Medtem narežemo na kocke ali tanke rezine 10 dag kuhane 
slanine in naribamo 30 dag sira gauda. V skodeli zmešamo 
4 jajca, 4 dl mleka, začinimo z naribanim muškatom, mletim 
belim poprom in soljo. Nepregorno posodo ali tortni model 
obložimo z razvaljanim testom tako, da je rob dvignjen vsaj 
2 centimetra. V to enakomerno natresemo sir in slanino ter 
prelijemo z jajčno mešanico. V ogreti pečici pečemo pito 45 
minut pri 180 °C. 

Čokoladna rulada z bananami

Za testo potrebujemo: 5 dag masla ali margarine, 10 dag jedilne 
čokolade ali kakava, 7 jajc, 10 dag sladkorja, 7 dag moke; za 
nadev pa: 2,5 dl sladke smetane, 5 ali več banan, sok polovice 
limone, malo mleka, maslo in moko za pekač.
Čokolado raztopimo in jo dobro zmešamo z maslom. Ko je 
že primerno ohlajena, ji primešamo posamične rumenjake 
in sladkor ter dobro zmešamo. Nato dodamo moko in previ-
dno vmešamo sneg beljakov. Pekač pokrijemo s papirjem za 
peko, ga namastimo in oprašimo z moko. Testo enakomerno 
porazdelimo po papirju, vendar naj ne bo debelejše od 1 cm. 
Pecivo damo v ogreto pečico in pečemo 10 minut pri 200 °C. 
Pečenega vzamemo iz pečice in ga rahlo navlažimo z mlekom 
ter takoj zvijemo, s papirjem vred. Medtem naredimo nadev: 
smetano stepemo, eno tretjino jo prihranimo za okras, v pre-
ostalo pa zamešamo zmečkane banane. Kolesca ene banane, 
ki jo pustimo za okras, pokapljamo s sokom limone, da ne 
potemne. Ohlajeno pecivo odvijemo, namažemo z banani-
nim nadevom, znova zvijemo, položimo na oval, okrasimo s 
stepeno smetano in po vrhu s kolobarčki banane.
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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

Jože Košnjek

Kranj – V gostilni na Labo-
rah so se pretekli teden sre-
čali Filip Markič iz Naklega, 
Drago Istenič iz Ročevnice 
v Tržiču, Marjan Benedik 
iz Struževega, Lojze Trtnik 
iz Ljubljane, Karel Oražem 
iz Ribnice, Janez Gartner iz 
Rudnega, Rudolf Cerar in Ja-
nez Štirn iz Lukovice, Stani-
slav Vrhunc z Orehka in Šte-
fan Nastran iz Studenega. Ti 
možje, večinoma rojeni leta 
1939, so bili konec oktobra 
leta 1959, torej pred šestde-
setimi leti, vpoklicani na slu-
ženje vojaščine v center te-
danje Jugoslovanske arma-
de za usposabljanje šoferjev 
na Trsatu nad Reko, v Vojno 
pošto 3450 Reka. Vsi so ime-
li že šoferske izpite za nižje 
kategorije. Slovenci so bili v 
tehničnih službah tedanje ar-
made zelo iskani, zato jih je 
bilo tudi med šoferji in me-
haniki veliko. Po praktičnem 
in teoretičnem usposablja-
nju na Trsatu, kjer so imeli 

privilegij nositi obutev z gu-
mijastimi podplati, ki jim je 
prišla še posebej prav na »pe-
šadijski obuki« dvakrat na te-
den, so bili fantje, šoferji in 
mehaniki, razporejeni po 
različnih vojašnicah po teda-
nji državi. Vojaški rok je tra-
jal dve leti, do leta 1961, zanje 
natančneje 728 dni. Določe-
no je bilo, da bodo šli lahko že 
prej domov, pa niso. V Beo-
gradu je bila takrat konferen-
ca neuvrščenih držav in fan-
tje – šoferji domnevajo, da so 
morali v uniformi ostati dlje 
prav zaradi nje. 

Slovo od vojaščine pa ni po-
menilo tudi medsebojnega 
slovesa. Prijateljstvo, stkano 
na Trsatu, je tako trdno, da 
traja do danes. Vezi so pos-
tale še tesnejše, ko so se po 
letu 1990 začeli nekdanji 
vojaški tovariši upokojeva-
ti. Na zadnjem srečanju na 
Laborah so možje povedali, 
da komaj čakajo, da se znova 
srečajo in obudijo zgodbe, ki 
so žive in zanimive, čeprav 
so bile že večkrat slišane in 

povedane. Tudi pokličejo se 
in si povedo, tako kot iskre-
ni prijatelji, reči, ki jim ležijo 
na duši. Škoda, so dejali, da 
med njimi ni Milana Marol-
ta in pokojnega Andreja Bor-
ca iz Ljubljane, ki je bil med 
pobudniki rednih srečevanj. 

Spomini na vojaška leta, 
nekateri še hranijo lese-
ne vojaške kovčke, so veči-
noma prijetni. Vojaki so si 
bili tovariši, ne glede, iz ka-
tere od nekdanjih republik 
je kdo prišel. Hrana je bila 
vojaška, tudi z ovčetino, ze-
ljem in pasuljem ter zname-
nito »poparo«. Za nekdanji 
praznik republike 29. no-
vember pa je dobil vsak vo-
jak kozarec vina. Slovenci so 
bili pač »Janezi«. Družili so 
se, peli slovenske pesmi in si 
delili dobrote, ki so jih v pa-
ketih prejeli od doma. Tudi 
kri so darovali. Nekaj poseb-
nega so bili obiski svojcev in 
deklet. Kot vozniki vojaških 
in tudi osebnih vozil – Stani-
slav Vrhunc je bil celo osebni 
šofer enega od generalov – so 

bili zelo iskani. Vozili so tan-
ke, tako jugoslovanske izde-
lave kot znamenite ameriške 
»shermane« in tovornjake 

znamke GMG ali popularno 
»džemse«, fiate, prage in vo-
zila, ki jih je uporabljala ta-
kratna armada. 

Ti možje imajo še nekaj 
skupnega. Vsi imajo še ved-
no vozniška dovoljenja in 
nihče ni kadilec!

Nekdaj vojaki, danes prijatelji
Fantje, ki so jeseni leta 1959 na Trsatu nad Reko začeli služiti vojaščino, so ostali prijatelji tudi po njej in se že 35 let redno srečujejo.

Možje, ki so bili pred šestdesetimi leti vpoklicani v vojsko, so do danes ostali prijatelji. 
Pretekli teden so se srečali na Laborah. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden so v 
Varstveno-delovnem cen-
tru (VDC) Kranj gostili eki-
po serije Reka ljubezni. Z 
obiskom so jih razveselili 
Tadej Pišek, ki v seriji igra 
Roka Slaka, Nina Ivanič, ki 
igra Mojco Vesel, Marijana 
Brecelj, ki igra Marijo Slak, 
Ludvik Bagari, ki igra Toma-
ža Moleka, in Blaž Setnikar, 
ki igra Jana Droleta. 

Gostom so se uporabni-
ki v kulturnem programu 
predstavili z recitacijami, 
petjem in plesom, nato pa jih 
popeljali po hiši in jim poka-
zali tudi dnevni utrip in po-
tek dela v delavnicah. Kot je 
povedala strokovna delav-
ka Pia Buh, se je z obiskom 

igralcev uporabnikom VDC 
Kranj, odraslim osebam z 
motnjami v duševnem razvo-
ju, uresničila srčna želja. V 
zavodu namreč poleg vklju-
čevanja v delovno okolje ne-
nehno iščejo tudi možnos-
ti in priložnosti za čim bolj 
aktivno vključevanje uporab-
nikov v družbeno življenje. 
Tako so na njihovo pobudo in 
željo že drugo leto pripravili 
tudi izlet po poti priljublje-
ne slovenske televizijske se-
rije Reka ljubezni. Ogledali 
so si idilično vas Krka in dru-
ge kraje iz serije, imeli pa so 
tudi veliko željo, da spoznajo 
še igralce. V VDC so pripravi-
li video posnetek, v katerem 
so uporabniki doživeto nago-
vorili igralce serije in jih po-
vabili v zavod. 

»Igralec Tadej Pišek se je 
na povabilo takoj odzval in 
povedal, da mu je posnetek 
ogrel srce s svojo iskrenostjo 
ter da se želi našim uporabni-
kom zanj zahvaliti v živo,« je 
povedala Buhova.

Ob koncu druženja je imel 
marsikdo v očeh solze, ga-
njeni so bili uporabniki in 
zaposleni, prav tako pa tudi 
igralci, saj niso pričakovali 
tako srčnega in lepega spre-
jema. 

Igralci so jih razveselili z obiskom
V Varstveno-delovnem centru Kranj so gostili ekipo priljubljene slovenske televizijske serije Reka 
ljubezni, gostom pa so pripravili tudi kulturni program.

V Varstveno-delovnem centru Kranj so bili veseli druženja z igralci. / Foto: arhiv VDC

Ekipa priljubljene serije Reka ljubezni je z veseljem prišla  
v Kranj. / Foto: arhiv VDC

Škofja Loka – Strokovni odbor Škofjeloškega pasijona je izbral 
režiserja za uprizoritev Škofjeloškega pasijona leta 2021. To 
je postal Borut Gartner. Borut Gartner je režiral Škofjeloški 
pasijon že leta 2009 in se bo po desetih letih ponovno lotil 
izziva režije. Organizacijskega vodjo Pasijona so izbrali že 
v prvi polovici leta, to je Jakob Vrhovec, ki je na zadnji seji 
občinskega sveta že predstavil finančno konstrukcijo izvedbe 
prireditve. Z izbiro režiserja se lahko intenzivne priprave na po-
novno uprizoritev začnejo. Uprizoritev leta 2021 bo potekala 
ob pomembnem jubileju, saj je minilo tristo let, kar je Škofje-
loški pasijon v kapucinskem samostanu zapisal njegov avtor 
Lovrenc Marušič, pater Romuald. To bo hkrati prva uprizoritev 
Pasijona pod Unescovo zaščito. Leto 2021 pa je pomenljivo 
tudi zaradi ponovnega predsedovanja Slovenije EU, kar želijo 
izkoristiti tudi ob Škofjeloškem pasijonu. 

Škofjeloški pasijon 2021 bo režiral Borut Gartner
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sudoku_LAZJI_19_86
NALOGA

1 5 2 9 8
5 8 6

4 9 3 7
6 3 7 2 1

1 6
4 6 3 5 9

5 7 4 6
8 6 1

2 8 9 7 3

sudoku_LAZJI_19_86

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_86
NALOGA

6 9 7 4 2
5

3 1 8
1 6 8 2 7

4 5
7 2 3 8 4

5 1 6
4

6 7 8 3

sudoku_TEZJI_19_86

REŠITEV

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

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_86
NALOGA

69742
5

318
16827

45
72384

516
4

6783

sudoku_TEZJI_19_86

REŠITEV

691742853
857369412
342185679
168534927
934827561
725916384
283451796
576293148
419678235

sudoku_LAZJI_19_86
NALOGA

15298
586

4937
63721

16
46359

5746
861

28973

sudoku_LAZJI_19_86

REŠITEV

165729438
372584961
498136527
637952184
951348672
824617359
519273846
783461295
246895713

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 30. 10.
22.00 STRAŠILA
12.50 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA
18.15 PREBOJ
19.50 JOKER
15.00 KOŠARKAR NAJ BO 2
16.30 MALI JETI, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 30. 10.
14.00, 15.50 BACEK JON FILM: 
FARMAGEDON, sinhro.
20.00, 22.00 STRAŠILA
20.50 KAM SI IZGINILA, BERNADETTE?
21.10 VRNITEV V DEŽELO ZOMBIJEV
16.20, 19.30 ZLOHOTNICA: 
VLADARICA ZLA
11.40, 17.40 ZLOHOTNICA: 
VLADARICA ZLA, 3D
19.00 PREBOJ
18.40, 20.30, 21.50 JOKER
11.00, 14.40, 17.20 KOŠARKAR NAJ BO 2
12.30, 14.30, 16.30, 18.30 
MALI JETI, sinhro.
13.30, 15.30, 17.30 
MALI JETI, 3D, sinhro.
11.10, 15.00 LEVJI KRALJ

12.40 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
12.00, 13.30 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 29. 10.
16.00 LEVJI KRALJ
18.00 KOŠARKAR NAJ BO 2
20.00 DVOJNIK

Sreda, 30. 10.
16.00 ZMAJČEK TABALUGA, sinhro.
18.00 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA
20.00 BOŽJA MILOST

Četrtek, 31. 10.
15.00 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA
17.00 STRAŠLJIVE ZGODBE
19.00 TISTO: DRUGO POGLAVJE
22.00 PREKLETSTVO VALBURGE

Sobota, 2. 11.
16.00 BACEK JON FILM: 
FARMAGEDON, sinhro.
18.00 LAŽI IN KRAJA
20.00 PREKLETSTVO VALBURGE

Nedelja, 3. 11.
16.00 BACEK JON FILM: 
FARMAGEDON, sinhro.
18.00 MAFIJA V OBJEKTIVU
20.00 LAŽI IN KRAJA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
29. 10.

8/10 °C

Nedelja 
3. 11.

5/14 °C

Sreda 
30. 10.

Četrtek
31. 10. 

Petek
1. 11. 

Sobota
2. 11.

5/9 °C 3/9 °C 2/10 °C 3/11 °C

Ponedeljek 
4. 11.

Torek
5. 11.

Sreda
6. 11.

Četrtek
7. 11.

3/13 °C 4/13 °C 3/13 °C 3/12 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 18. oktobra 2019, je bil ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTU-
RO KRANJ. Geslo križanke je bilo: ROVI POD STARIM KRANJEM. 
Nagrajenci so: 1. nagrado, 2 vstopnici za Vinsko pot v rovih pod 
starim Kranjem v soboto, 23. 11., ob 13. uri, prejme Viktor Pun-
gartnik iz Cerkelj; 2. nagrado, 2 vstopnici za Noč čarovnic za od-
rasle v četrtek, 31. 10., ob 18. uri, prejme Lea Ferjan z Bleda; 3. 
nagrado, 2 vstopnici za Noč čarovnic za otroke v sredo, 30. 10., 
ob 16. uri, pa prejme Jelka Ažman iz Radovljice.

Nagrajencem čestitamo!

29. 10.  tor. Ida 6.38 16.53

30. 10. sre. Marcel 6.39 16.51 

31. 10. čet. Bolfenk, dan reformacije 6.40 16.50 

1. 11. pet. Dan spomina na mrtve 6.42 16.48

2. 11. sob. Dušanka 6.43 16.47

3. 11. ned. Silva 6.45 16.46

4. 11. pon.  Drago 6.46 16.44

Marjana Ahačič

Radovljica – Severin Gol-
majer se je rodil v družini 
Golmajer iz Predtrga v Ra-
dovljici kot prvi od treh ot-
rok. Med drugo svetovno 
vojno je začel šolanje v in-
dustrijski šoli železarne na 
Jesenicah, kjer je takoj po 
zaključenem šolanju leta 
1946 ostal kot pomočnik 
učitelja praktičnega pou-
ka. Sodeloval je pri gradnji 
nove metalurško-kovinar-
ske šole in nadaljeval uči-
teljsko delo, ob delu študi-
ral in pridobil naziv profe-
sor industrijske pedagogi-
ke. Postal je vodja oddelkov, 
kasneje vodja posamezne 
šole in nato ravnatelj Cen-
tra srednjih šol Jesenice. Za 
svoje delo je leta 1980 pre-
jel Žagarjevo nagrado. 

Bil je tudi eden od ustanov-
nih članov leta 1947 ustano-
vljenega Fotografskega klu-
ba Radovljica ter vse živ-
ljenje predan čebelar. Prav 
zato so v Čebelarskem mu-
zeju v Radovljici ob njegovi 
častitljivi obletnici pripravili 
muzejski večer, na katerem 
je kustosinja Verena Štekar 
Vidic v pogovoru s slavljen-
cem osvetlila njegovo boga-
to življenjsko pot pedagoga 
in čebelarja.

Kot je povedal v pogovo-
ru, se je s čebelami prvič 
srečal kot osnovnošolec na 
šolskem vrtu, pobliže pa se 
je z njimi seznanil, ko mu je 

stric, ki je odšel v partiza-
ne, komaj 15-letnemu pre-
pustil skrb za čebelje dru-
žine. Takoj po vojni se je 
vključil v čebelarsko dru-
štvo Radovljica ter kupil 
dva kranjiča in svoj prvi 
AŽ-panj; oba ima v svojem 
čebelnjaku še danes. Prva 
teoretična znanja je prido-
bil od izkušenih čebelar-
jev in radovljiških učite-
ljev Beblerja in Piklja, po-
zneje pa je svoje znanje ši-
ril predvsem s pogovori s 
kolegi čebelarji in branjem 
Slovenskega čebelarja, ki 
je bil takrat edina dostop-
na literatura s področja če-
belarstva.

Na vrhuncu svojega če-
belarjenja je imel približ-
no 110 čebeljih družin v šti-
rih čebelnjakih, dolga leta je 
bil tudi vodja društvene sa-
tnišnice. Danes ima dva če-
belnjaka in nekaj manj kot 
petdeset čebeljih družin. 
Prideluje cvetlični in goz-
dni med ter vosek in propo-
lis. Svoje bogato čebelarsko 
znanje je vedno z veseljem 
prenašal na mlade rodove. 

Tudi za svoje delo na po-
dročju čebelarstva je prejel 
številne nagrade; med dru-
gim odličje Antona Janše I. 
stopnje. Je tudi častni član 
Čebelarskega društva Ra-
dovljica. 

Čestitali starosti čebelarstva
Radovljičan Severin Golmajer, starosta radovljiških čebelarjev, soustanovitelj fotografskega društva in 
dolgoletni ravnatelj srednje šole na Jesenicah, je konec oktobra praznoval devetdeset let.

Severin Golmajer, pedagog, čebelar in fotograf, pred stožcem, ki ga je iz različnih vrst lesa, 
ki raste v bližini Radovljice, nedavno izdelal sam / Foto: Gorazd Kavčič

Na predvečer rojstnega dne so ga domači, sosedje, prijatelji in kolegi čebelarji presenetili z 
»ofiranjem«, slavljenec pa se je ob zvokih Pihalnega orkestra Lesce z veseljem celo zavrtel. 

Sosedje, sorodniki in prijatelji so prinesli lonce, pokrovke in 
zvonce, s katerimi so po starem običaju pred vrati ropotali 
in tako voščili slavljencu. Na fotografiji sta Golmajerjevi 
sestri Silva in Mira ter bratranec in sosed Marjan Golmajer, 
ki je devetdeseti rojstni dan praznoval lani. / Foto: Gorazd Kavčič

Velika planina – Družba Velika planina v četrtek, 31. oktobra, 
vabi na brezplačen ogled z lokalnim turističnim vodnikom po 
učni poti Po stopinjah pastirjev na Veliki planini. Udeleženci 
se bodo zbrali ob 9.30 na spodnji postaji nihalke, ogled pa bo 
trajal do 13. ure. Obvezne so predhodne prijave na booking@
velikaplanina.si, saj je število mest omejeno.

Brezplačno vodstvo Po stopinjah pastirjev
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miselne in družabne igre
ŠAHOVSKE SIMULTANKE Z MOJSTRI IN 
PRVAKI 
ŠS Tomo Zupan Kranj
torek, 29. 10., od 17.00 do 19.00, 
mladinska soba

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.

miselne in družabne igre
IGRA GO
Člani Go društva Kranj 
vsak torek, od 18.00 do 19.30, 
mladinska soba

miselne in družabne igre
RAZGIBAJMO MOŽGANE S SCRABBLOM
Jožica Žumer 
vsaka sreda, od 9.00 do 11.00, 
II. nadstropje
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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
V spomin žrtvam povojnih pobojev na 
Škofjeloškem
Škofja Loka – Ob prazniku vseh svetih bo jutri, v sredo, 30. 
oktobra, ob 14.30 na pokopališču Lipica pri Škofji Loki žalna 
slovesnost – komemoracija v spomin žrtvam povojnih po-
bojev na Škofjeloškem. Liturgični obred bosta vodila dekan 
dekanije Škofja Loka Gregor Luštrek in župnik Alojzij Snoj. 
Kulturni program s pevci Škofjeloškega okteta, Mestnega pi-
halnega orkestra in deklamacijami bo povezovala Jana Jen-
ko. Mrtvim v spomin in živim v opomin bo zbrane nagovoril 
član odbora Nove Slovenske zaveze Jan Peršič.

Žalne komemoracije v Tržiču in okolici
Tržič – Osrednja komemoracija ob dnevu spomina na mrtve 
bo v petek, 1. novembra, ob 10. uri na pokopališču v Tržiču. 
Kulturni program bodo oblikovali Pihalni orkester Tržič in 
pevci Kulturnega društva Ignacij Hladnik. Združenje borcev 
za vrednote NOB Tržič obvešča, da se bodo komemoracije 
po krajevnih skupnostih zvrstile 31. oktobra po naslednjem 
vrstnem redu: V Lomu pod Storžičem pri cerkvi ob 10. uri, V 
Lešah pri nekdanji osnovni šoli ob 10. uri, v Križah pri osnov-
ni šoli ob 15. uri, v Retnjah pri grobišču talcev ob 15.30, v 
Kovorju pri cerkvi ob 15.45, v Bistrici pri gasilskem domu ob 
16. uri, v Podljubelju pri domu krajanov ob 16. uri.

OBVESTILA
Pisarna bo v sredo zaprta
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj obvešča, da bo 
društvena pisarna v sredo, 30 oktobra, zaprta. Pisarna bo 
ponovno odprta 6. novembra.

Noč v jami
Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju se bo v če-
trtek, 31. oktobra, ob 18. uri začela delavnica o netopirjih z 
naslovom Noč v jami. Muzej program pripravlja v sodelova-
nju s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo neto-
pirjev.

RAZSTAVE
Lepote planin
Naklo – KUD LIK Naklo vabi danes, v torek, 29. oktobra, 
ob 17. uri v Pavlinovo galerijo v kulturnem Domu J. Filipi-
ča Naklo na odprtje razstave slik Lepote planin, na kateri 
se dvanajst slikarjev predstavlja s priljubljenimi planinskimi 
motivi. Razstava bo na ogled do 24. novembra, in sicer ob 
nedeljah od 10. do 12. ure in ob torkih od 18. do 19. ure, dru-
ge dni pa po dogovoru.

PREDAVANJA

Dober dan, Julijske Alpe
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi v torek, 29. oktobra, 
ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Alpinist, turni smučar, nara-
vovarstvenik in pisec knjig Jože Mihelič bo predstavil pra-
vljico o njemu domačih gorah Julijskih Alpah, ki jih redno 
obiskuje že več kot petdeset let, ali, kakor sam pravi, z njimi 
živi.

KONCERTI
1. Mednarodno klavirsko tekmovanje  
Radovljica 2019
Radovljica – V Baročni dvorani na Linhartovem trgu 1 bo 
jutri, v sredo, 30. oktobra, ob 20. uri otvoritveni koncert 1. 
Mednarodnega klavirskega tekmovanja Radovljica 2019. Na-
stopil bo pianist Ruben Dalibaltayan.

Vilma Stanovnik

Kranj – »Pripravili smo ne-
kakšno serijo strokovnih do-
godkov, kjer želimo pred-
vsem predstavnike podje-
tij oziroma tistih, ki odloča-
jo o nakupih avtomobilov, 
seznaniti s tem, kaj pomeni 
vpeljava e-mobilnosti v pod-
jetje. Po izkušnjah iz prvih 
dogodkov lahko povem, da 
imamo kar nekaj pozitivnih 
izkušenj, saj se prva podje-
tja že pogovarjajo o preho-
du na električne avtomobi-
le vsaj za del flote. Dejstvo je 
namreč, da v podjetjih dosti-
krat nimajo časa, da bi bolj 
podrobno spoznali to tehno-
logijo, ki ima nekaj poseb-
nosti uporabe. Zato smo se 
odločili, da jim vse to pred-
stavljamo na takšnih dogod-
kih,« je ob predstavitvi pove-
dal odgovorni urednik Avto 
magazina Dušan Lukič, kjer 
so, v sodelovanju z ostalimi 
partnerji, predvsem Petro-
lom, poskrbeli, da so čim več 
podrobnosti o e- mobilnosti 

izvedeli tudi gorenjski pod-
jetniki ter predstavniki ob-
čin. 

»Petrol je pionir e-mobil-
nosti v Sloveniji, saj smo leta 
2012 postavili prve polnilni-
ce za električna vozila, nato 
pa smo v BTC-ju v Ljubljani 
postavili tudi prvo hitro pol-
nilnico v Sloveniji. V sode-
lovanju z družbo SODO in 
ministrstvom za infrastruk-
turo smo prevzeli v upravlja-
nje sistem hitrih polnilnic 
na avtocestnem križu v Slo-
veniji, že vrsto let pa gra-
dimo tudi preostalo infra-
strukturo, ki povezuje celot-
no Slovenijo. Tovrstno in-
frastrukturo gradimo tudi 
na Hrvaškem in sedaj zače-
njamo gradnjo tudi v sever-
ni Italiji. Povezani smo tudi 
v evropski sistem, kar pome-
ni, da lahko naši uporabni-
ki brezskrbno uporabljajo 
električne avtomobile tudi 
v drugih državah,« je pove-
dal in dodal, da so si zasta-
vili tudi večno vprašanje o 
kuri in jajcu. »Razrešili smo 

dilemo, ali je najprej tre-
ba imeti avtomobile ali pol-
nilnice. Sedaj polnilnice so, 
trudimo pa se, da bi bilo na 
cestah tudi več električnih 
avtomobilov,« je povedal di-
rektor inovativnih poslovnih 
sistemov v Petrolu Miha Va-
lentinčič in dodal, da se tudi 
zato udeležujejo strokovnih 
dogodkov, kjer predstavljajo 
trajnostno mobilnost. 

Tako se je četrtkovemu 
dogodku pridružilo kar pre-
cej predstavnikov gorenj-
skih občin, soorganizator 
pa je bila tudi Mestna obči-
na Kranj. »V občini veliko 
vlagamo v trajnostno mo-
bilnost, zato smo veseli, da 
ste nas obiskali in da ima-
mo možnost slišati najno-
vejše dosežke na tem podro-
čju. V Kranju imamo najve-
čjo mrežo elektrificiranih 
koles v Sloveniji. Pospeše-
no gradimo kolesarnice, na 
Planini dokončujemo mo-
bilni center. Po zgledu vseh 
večjih občin v Kranju vozi 
električno vozilo Kranvaj, 

naša osnovna ideja pa je, da 
zgradimo čim več kolesar-
skih stez,« je povedal kranj-
ski župan Matjaž Rakovec 
in dodal, da so se na občini 

lotili tudi prenove voznega 
parka. »Zamenjavo voznega 
parka bomo začeli z električ-
nimi avtomobili, računam 
pa, da bi v naslednjih letih 

tudi vozila v javnih zavodih 
zamenjali za električna in 
bomo imeli okolju prijazna 
prevozna sredstva,« je pove-
dal župan Matjaž Rakovec.

Z novo tehnologijo odgovorni do okolja
Tudi pri nas vedno več ljudi kupuje električne avtomobile ali vsaj razmišlja o njihovi uporabi, zgled pri varovanju narave pa so tudi občine in podjetja,  
zato je bilo minuli četrtek veliko zanimanja za strokovno predstavitev e-mobilnosti in trajnostne mobilnosti, ki je za vso Gorenjsko potekala v Kranju.

Potem ko so izvedeli vse podrobnosti, so udeleženci predstavitve električne avtomobile 
lahko tudi preizkusili. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Kamping portal Avtokampi.si je podelil nagrade naj-
boljšim kampom v Sloveniji in na Hrvaškem po izboru kam-
pistov. Obiskovalci spletne strani so za najboljše glasovali 
vso sezono, najboljši kampi v različnih kategorijah pa so bili 
razglašeni na nedavnem izboru Naj kamp Adria. Poročali smo 
že, da je v kategorijo večjih slovenskih kampov tudi letos glav-
no nagrado osvojil Kamp Šobec, drugo mesto v tej kategoriji je 
pripadlo Kampu Danica iz Bohinjske Bistrice, tretje pa Kampu 
Terme Čatež. Med gorenjskimi ponudniki je bil v kategoriji 
glamping nagrajen še kompleks Garden Village Bled, ki je 
zasedel drugo mesto za glampingom Olimia Adria Village in 
pred Sončno dolino v Biotermah.

Nagrade za Kamp Danica in Garden Village Bled
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija in pradedija

Viktorja Eržena
(1934–2019) iz Kranja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
bivšim sodelavcem, osebni zdravnici dr. Kuraltovi, pevcem za  
petje, župniku za opravljen pogrebni obred in maše ter vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala vsem za podarjeno cvetje in sveče ter izrečeno sožalje.

 
Vsi njegovi

OSMRTNICA

Z žalostjo v srcu sporočamo, da nas je po hudi bolezni zapustila draga 

Danijela Bida Šprajc 
Od nje se bomo poslovili v družinskem krogu v torek, 29. oktobra 2019, ob 11. uri 

na pokopališču v Kranju. 

Žalujoči: sinova Matjaž in Jure z družinama, sestra Olga z družino in drugo sorodstvo 

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

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

Odgovorni projektant sistemov tehničnega varovanja, m/ž (Kamnik) 
Pričakujemo: vsaj VII. stopnjo izobrazbe elektro smeri, opravljen strokovni izpit IZS 
in pridobljen naziv in žig odgovornega projektanta, pridobljen strokovni izpit PIVS 
(ni pogoj, je pa prednost), poznavanje dela s programsko opremo AutoCAD, obvla-
dovanje dela z računalniškim paketom MS Office. Zarja elektronika, d. o. o., Kovi-
narska cesta 4, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 22. 11. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Komercialist prodaje, m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: zaključena izobrazba VI. ali VII. stop-
nje ekonomske ali strojno-metalurške smeri, aktivno znanje angleškega jezika (ko-
munikacija s tujimi poslovnimi partnerji), odlično poznavanje programskih orodij 
MS Office. SIJ SUZ, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 
10. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com. 

Referent za skladiščno administracijo, m/ž (Kranj) 
Opis del in nalog: sprejem in evidentiranje vozil, prispelih na naklad in razklad, pre-
gled plana prihodov oz. odprem vozil, najave vratarjem in proaktivno spremljanje 
realizacije le-tega vključno z vnašanjem ustreznih podatkov v sistem, verodostojno 
evidentiranje dogodkov v sistemu SAP (ure prihodov/odhodov, začetkov/zaključ-
kov nakladov ipd.) ... Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 3. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Vaše delo bo obsegalo: svetovanje in pomoč strankam pri izbiri izdelkov, delo pri 
blagajni, spremljanje zalog in založenost z blagom, polnjenje in urejanje prodajnih 
polic. Engrotuš, d. o. o. (drogerije), Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Prijave zbiramo 
do 2. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Dietni kuhar IV, m/ž (Radovljica) 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogo-
ji za zasedbo: osnove dietetike, znanje s področja priprave zdrave prehrane staro-
stnika, znanje HACCP, zanesljivost. Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva 
ulica 35, 4240 Radovljica Radovljica. Prijave zbiramo do 21. 11. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Upravljavec, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: izobrazbo srednje tehnične smeri, pripravljenost na delo v dveh izme-
nah, izkušnje na podobnih delovnih mestih v proizvodnji, opravljen izpit za viličar, 
ni pa pogoj, natančnost, ročne spretnosti. Iskra, d. o. o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 4. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji za zahtevna dela, m/ž (Lipnica) 
Pričakujemo: nižjo poklicno izobrazbo, izkušnje z delom v proizvodnji. Iskra Meha-
nizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 20. 11. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Voznik taksija, m/ž (Kranj) 
Dela in naloge: profesionalen in odgovoren pristop do dela, potnikov in vozi-
la, komunikativnost in potrpežljivost pri delu z ljudmi. CFLEET, d. o. o., Vojkova  
cesta 51, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 10. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Strateški nabavnik, m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
Pričakujemo: vsaj VI./2 stopnjo izobrazbe, aktivno znanje angleškega in nemške-
ga jezika, zaželeno poznavanje programa Navision oz. SAP, vsaj 4 leta delovnih iz-
kušenj na podobnih delovnih mestih, dobro razvite pogajalske sposobnosti ter 
sposobnost učinkovite komunikacije, dinamičnost, ambicioznost in visoka de-
lovna zavzetost. Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223  
Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 15. 11. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Voznik (in skladiščnik), m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, vozni-
ško dovoljenje vsaj B-kategorije, možnost pridobitve potrdila o nekaznovanosti, 
zaželen opravljen izpit za viličar. ARC - Kranj, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 23. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtomehanik, m/ž (Gorenjska) 
Od novega sodelavca pričakujemo: III–V. stopnjo izobrazbe, 2 leti delovnih izku-
šenj, delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 23. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kontrolor I, m/ž (Škofja Loka) 
Glavne naloge: izvajanje vhodne, medfazne in končne kontrole kosov, izvajanje 
meritev prvih kosov za sprostitev serij na strojih ... Weber, d. o. o., Stara Loka 36, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 22. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Brnik) 
Pričakujemo: pripravljenost za fizično delo, sposobnost dela v timu, fleksibilnost, 
discipliniranost in natančnost pri delu, samostojnost, iznajdljivost in visoko od-
govornost do dela, odlične ročne in motorične spretnosti Kuehne+Nagel, d. o. o., 
Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 22. 11. 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

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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Priročnik 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina
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EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka 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.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

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

Spoštovani naročniki in bralci 
Gorenjskega glasa
Male oglase, zahvale in  
osmrtnice za sredino izdajo  
Gorenjskega glasa, ki izide  
30. oktobra 2019, sprejemamo do 
torka, 29. oktobra, do 8.30.

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 86. kroga – 27. oktobra 2019
14, 23, 25, 28, 29, 31, 34 in 39

Loto PLUS: 4, 7, 12, 19, 29, 30, 38 in 26
Lotko: 9 2 0 8 4 0

Sklad 87. kroga za Sedmico: 760.000 EUR
Sklad 87. kroga za PLUS: 1.720.000 EUR
Sklad 87. kroga za Lotka: 120.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

RADOVLJICA – staro mestno jedro – 
prodam obokano enoto, voda, elektri-
ka, kanalizacija, tel.: 031/253-231  
 19002870

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Toledo, 1.0 TSI, 95 KM, S/S, 
let. 2018, kovinsko siv, 13.500 
km, servisiran, 10.990 EUR, tel.: 
040/567-544  
 19002854

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

KOMPLET opremo za kurilnico (peč 
na drva, olje, črpalke, ventili, cevi ..., 
rabljeno, tel.: 031/360-536 
 19002868

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 19002875

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19002864

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

3 MESECE starega mucka, je kastri-
ran, tel.: 040/607-105 19002874

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TROSILEC za hlevski gnoj Sip in cis-
terno Creina za gnojevko, vodo, tel.: 
051/673-752 
 19002863

TROSILEC gnoja Sip orion 35 R, letnik 
2004, redno vzdrževan in mazan, tel.: 
04/51-50-400, 041/581-019  
 19002869

KUPIM

TRAKTOR, po možnosti s priključki, 
tel.: 031/284-917 19002865

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 19002606

STORITVE
NUDIM

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., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19002594

BELJENJE, glajenje sten, dekorativni 
ometi in opleski, sanacija vlažnih sten 
vam nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 
179, Naklo, tel.: 031/392-909  
 19002876

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  
 19002591

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključna gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163 
 19002595

IŠČEM

KITARISTKO – upokojenko za sprem-
ljavo ob diatoniočni harmoniki, domača 
glasba, tel.: 040/535-114 19002867

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo in KG beli piščanci za dopi-
tanje. Pripeljemo na dom, Matej Bulo-
vec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113 19002590

KRAVO s teletom, tel.: 031/410-571  
 19002866

KRAVO simentalko s prvim teletom, 
tel.: 070/701-991 
 19002872

OSTALO
PRODAM

220 KOCK sena in po simbolični ceni 
silokombajn, sadilec krompirja, rotacij-
ska 135, tel.: 040/720-000  
 19002871

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 19002821

RAZNO
PODARIM

PLASTIČNE gajbice, 3-kilogramske, 
tel.: 041/799-683 19002873

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Marija Skok, DU Vir:

Ko imam navdih, izdelujem 
voščilnice in vizitke, tudi 
kvačkam. Z ročnimi deli sem 
se ukvarjala že kot vzgojitelji-
ca v vrtcu, ko smo ustvarjali z 
otroki. Danes mi to pomeni 
zapolnitev časa in sprostitev. 

Zofka Kokalj, DU Britof - 
Predoslje:

Že petdeset let izdelujem 
avbe. Vanje je vloženo veliko 
ur in dela. Veseli me, da ljud-
je to cenijo in avbe občudu-
jejo. Ročno delo mi da novo 
energijo in zagon za naprej. 

Katarina Prešern, DU 
Javornik - Koroška Bela:

Že od otroštva izdelujem pr-
tičke. Po upokojitvi sem se 
včlanila v društvo, kjer sku-
paj ustvarjamo. Naredim jih 
zase ali jih podarim sorodni-
kom in prijateljem.

Peter Guček, DU Tržič:

V službi sem imel opravka s 
kovino, ko sem se upokojil, 
pa sem prešel na les. Za dušo 
in veselje izdelujem reliefe, 
kipe, iz štorov pa razne skulp-
ture. Znanje sem pridobil v 
rezbarskem krožku v Trzinu.

Maša Likosar

Minuli konec tedna je bila v 
Kulturnem domu na Kokrici 
na ogled razstava ročnih del 
desetih gorenjskih društev 
upokojencev (DU). Razstav-
ljavci so nam zaupali, kaj iz-
delujejo, kakšen pomen ima 
zanje izdelovanje in ali imajo 
občutek, da ljudje dovolj ce-
nijo njihovo delo. / Foto: Tina Dokl

Za dušo, veselje 
in sprostitev

Frančiška Hudobivnik,  
DU Kokrica:

Že dvajset let klekljam, začela 
pa sem, ko sem šla v pokoj. 
Sem tekstilka, zato me roč-
na dela privlačijo, obenem mi 
pomenijo sprostitev, izziv in 
zapolnitev prostega časa. 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo do veče-
ra spustila do 1400 metrov. Jutri bo občasno še rahlo deževalo, 
nad 800 metri pa rahlo snežilo. V četrtek bo suho vreme.

Jasna Paladin

Kranj – Poletna sezona v pla-
ninskih kočah je bila ena 
boljših v zadnjih desetih le-
tih, k čemur sta botrovala 
tako vreme kot porast števi-
la tujih obiskovalcev v Slove-
niji, a oskrbniki planinskih 
koč in planinska društva 
so že potegnili črto pod se-
zono, saj je večina koč svo-
ja vrata že zaprla. Visoko-
gorske koče v Julijskih Al-
pah so z izjemo oskrbovane-
ga Doma na Komni, ki je od-
prt vse leto, že vse zaprle svo-
ja vrata, planinci lahko na za-
vetje in prenočišče računajo 
še pri meteorologih v Trigla-
vskem domu na Kredarici 
ter na možnost zatočišča v 
neoskrbovanih zimskih so-
bah in bivakih. Stalno odpr-
ti tudi jeseni in pozimi osta-
jajo Planinski dom Tamar v 
Julijcih, Domžalski dom na 
Mali planini v Kamniško-Sa-
vinjskih Alpah in Valvasor-
jev dom pod Stolom v Kara-
vankah ter številne nižje le-
žeče koče po Sloveniji, med-
tem ko so preostale prešle na 
jesensko-zimski delovni čas 
in planince odprtih vrat pri-
čakajo le ob koncu tedna in 
praznikih. Zaradi obnovit-
venih del bosta novembra 

zaprti Blejska koča na Lipan-
ci in Erjavčeva koča na Vrši-
ču, ki bosta sicer čez zimo 
odprti tudi čez teden. Podat-
ki o odprtosti koč so objavlje-
ni na spletni strani Planin-
ske zveze Slovenije.

Ob zaprtosti koč je treba 
upoštevati tudi varnostni vi-
dik obiskovanja gora jese-
ni in toliko večjo pozornost 
nameniti načrtovanju ture. 
»Številne koče nam v je-
senskem in zimskem času 
ne bodo nudile toplih obro-
kov, varne strehe nad glavo 
... Vse to pomeni, da mora-
mo imeti v nahrbtniku poleg 

osnovne planinske opreme 
dodatna topla oblačila, zaš-
čito pred vetrom in dežjem, 
alu-folijo ali veliko črno vre-
čo, ki nas varuje pred pod-
hladitvijo, ter več tople bre-
zalkoholne tekočine in hra-
ne. Jeseni so krajši tudi dne-
vi. Čelna svetilka je obvezna, 
poskrbite tudi za polne bate-
rije,« svetuje gorski reševa-
lec Matjaž Šerkezi.

Jeseni nas ne sme pre-
senetiti nenadno burno 
poslabšanje vremena, ki v 
gorskem svetu zaradi nizkih 
temperatur pomeni snež-
ne padavine. Šerkezi zato še 

pravi: »Nekaj centimetrov 
snega ne samo, da pokrajino 
popolnoma spremeni, am-
pak zahteva še dodatno teh-
nično opremo – cepin in de-
reze – ter dobršno mero zna-
nja in izkušenj za hojo v zim-
skih razmerah. Zaradi pove-
čane vlage so planinske poti 
mokre. Dokaj pogosta spre-
mljevalka gora v jesenskem 
času je tudi megla. Če se na 
poti izgubite, ostanite mirni 
in se poskušajte varno vrni-
ti do zadnje znane točke. Ne 
tavajte brezglavo, če ne vidi-
te rešitve oz. ste poškodova-
ni, pokličite številko 112.«

Krajši dnevi, megla in sneg
Oktobra so planinske koče v visokogorju zaprle svoja vrata, prav tako so delovni čas koncu sezone 
primerno prilagodile nižje ležeče koče. 

Kamniška koča na Kamniškem sedlu je za letos že zaprla svoja vrata.

Vilma Stanovnik

Kranj – Lani je bila po spre-
jemu odloka o izvedbi jav-
no-zasebnega partnerstva in 
nato potrditvi na mestnem 
svetu sklenjena koncesijska 
pogodba, po kateri bi moral 
Gorenjska gradbena druž-
ba (GGD) kot koncesionar 
zgraditi novo telovadnico, 
šest učilnic in večnamenski 
prostor pri Osnovni šoli Sta-
neta Žagarja. Koncesija je 
bila GGD podeljena za ob-
dobje 15 let. Do začetka grad-
nje zaradi zapletov pri prido-
bivanju gradbenega dovolje-
nja še ni prišlo. 

Glede na to so v kranjski 
mestni upravi preverili mož-
nost umestitve telovadnice 
na drugo lokacijo in ugotovi-
li, da je možno graditi tudi na 
območju med obstoječo telo-
vadnico in gozdičkom. 

»Ocenjujemo, da vpliv-
no območje predvidene 
nove umestitve telovad-
nice na območju Osnov-
ne šole Stane Žagar ne bi 
smelo posegati na sosednje 

objekte oziroma zemljiš-
ča. Mestna uprava je pre-
verila tudi možnost črpa-
nja sredstev EU za ta na-
men,« je na oktobrski seji 
Mestnega sveta povedala 
vodja projektne pisarne Ta-
nja Hrovat ter dodala, da bi 
bilo možno črpati 1,4 mili-
jona evrov iz sredstev CTN 
in okoli tristo tisoč evrov in 
sredstev Eko sklada, sve-
tniki pa so soglasno spreje-
li sklep, da Mestna občina 
Kranj odvzame koncesijo 
Gorenjski gradbeni družbi.

»Koncesijska pogodba je 
bila podpisana lansko leto 
na koncu mandata prejšnje-
ga župana Boštjana Trilar-
ja. Ker pa gradbenega dovo-
ljenja še vedno ni in ga, kot 
kaže, še kar nekaj časa ne bo, 
pogodba pa je bila podpisana 
z odložnim pogojem, smo 
predlagali, da telovadnico 
postavimo na drugo mesto 
in tudi z drugačnim finanč-
nim načrtom. Tako naj bi v 
15 letih občina prihranila šti-
ri milijone evrov,« je povedal 
župan Matjaž Rakovec.

Nove telovadnice 
še nekaj časa ne bo
Kranjski mestni svet je sprejel predlog, da 
Gorenjski gradbeni družbi odvzamejo koncesijo 
za gradnjo telovadnice, učilnic in večnamenskega 
prostora pri Osnovni šoli Staneta Žagarja.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški svetniki so na 
četrtkovi seji potrdili letoš-
nje občinske nagrajence. Di-
plomo Občine Tržič prejme-
jo Marjan Tavželj, Branko 
Ahačič in Kulturno društvo 
Jerbas, plaketo Občine Tr-
žič prejmeta Maja Ahačič in 
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Leše, ki letos obeležuje 

120-letnico delovanja. Naziv 
častnega občana občine Tr-
žič prejme Janez Vagner, ki 
je s svojim življenjskim de-
lom in udejstvovanjem iz-
jemno pripomogel k razvo-
ju športa ne samo v Tržiču, 
temveč na ravni celotne dr-
žave. Podelitev priznanj bo 
na slavnostni akademiji ob 
občinskem prazniku 12. de-
cembra.

Za častnega občana 
imenovali Janeza Vagnerja


