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

TOREK, 23. oktobra 2018

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

AKTUALNO

Sporno ime  
županove liste
Kranjska občinska volilna komisija 
je Listi Alenke Bratušek in Boštja-
na Trilarja odrekla pravico do so-
delovanja na lokalnih volitvah. Kot 
je povedala Bratuškova, je razlog 
za to ime liste. Župan Trilar je po-
vedal, da so se že pritožili.

2

GORENJSKA

Cerklje znova najboljše
V časniku Finance so zbrali stati-
stične podatke 212 slovenskih ob-
čin in jih primerjali med seboj. Z 
nazivom najboljše občine so se že 
drugič okitile Cerklje, ki med dru-
gim izstopajo kot gospodarsko 
najmočnejša občina in občina z 
najvišjo neto plačo.

5

GORENJSKA

Proračun za  
nemoteno delo
Čeprav kranjski župan Boštjan Tri-
lar za zadnjo sejo sedanjega me-
stnega sveta ni predlagal sprejetja 
proračuna, je večina odločila, da je 
treba novemu županu in svetni-
kom omogočiti nemoteno delo, 
zato so ga obravnavali in potrdili.

5

KRONIKA

V posnetek  
nekdo posegel
Po ugotovitvah sodnega izvedenca 
je nekdo posegel v posnetek, ki 
prikazuje dogodke iz lanskega 
aprila v Tržiču, ko naj bi obdolženi 
Duško Krupljanin, po novem žu-
panski kandidat, napadel policista.

12

VREME

Danes bo pretežno jasno 
z meglo po nižinah. Jutri 
bo večinoma sončno. V 
četrtek bo pretežno jasno 
z meglo po nižinah.

3/19 °C
jutri: večinoma sončno

Urša Peternel

Jesenice – Center za soci-
alno delo Jesenice je apri-
la v samo dveh tednih mo-
ral opraviti pet nujnih od-
vzemov otrok, saj jim kljub 
različnim metodam pomo-
či staršev ni uspelo pripe-
ljati do sprememb vedenj in 
ravnanj v odnosu do otrok. 
To je povedala Anita Bre-
gar, do nedavnega direktori-
ca Centra za socialno delo Je-
senice (po reorganizaciji po-
močnica direktorice Centra 
za socialno delo Gorenjska), 
na nedavni seji občinskega 

sveta na Jesenicah. Kot je 
poudarila, so prav po tragič-
nem primeru, ki se je pred 
časom zgodil na Jesenicah, 
posebej pozorni na morebi-
tno ogroženost otrok v dru-
žinah, pri tem pa tesno so-
delujejo z zdravstvenim do-
mom in policijo. Bregarjeva 
je tako na seji tudi opozori-
la, da se povečuje število raz-
vez in razpadov partnerstva, 
ki so visoko konfliktni in po-
vezani tudi z nasiljem. Opa-
žajo tudi, da se vse več posa-
meznikov sooča s težavami v 
duševnem zdravju. 

Pet nujnih 
odvzemov otrok
Na Jesenicah so po tragičnem primeru, ki se je 
zgodil pred časom, posebej pozorni na morebitno 
ogroženost otrok v družinah, pri tem pa tesno 
sodelujejo z zdravstvenim domom in policijo.

Vilma Stanovnik

Brnik – Argentina je dvanajst 
dni gostila tretje mladinske 
olimpijske igre, na njih pa so 
naši mladi športniki osvojili 
kar enajst odličij, ki so jih v 
soboto pokazali navijačem.

Kar dve zlati odličji je do-
mov prinesla tenisačica Ka-
tja Juvan, ki je zmagala po-
samično in v dvojicah. Prav 
tako zlato odličje si je pribo-
ril kajakaš Lan Tominec v 
slalomu. Srebrno medaljo je 
domov na Gorenjsko prine-
sla športna plezalka Vita Lu-
kan, drugo mesto v kajtanju 
pa je osvojil Koprčan Toni 
Vodišek.

Mladi doma z olimpijskimi odličji
Minuli četrtek so se v Buenos Airesu končale tretje olimpijske igre mladih, v soboto pa so naši športniki 
na brniškem letališču že pokazali kar enajst osvojenih odličij. Treh so se veselili tudi mladi Gorenjci: 
športna plezalka Vita Lukan, plavalka Tina Čelik in košarkar Adrian Hirschmann.

Na brniškem letališču so mladi športniki pokazali olimpijska odličja. Med njimi so bili tudi 
Gorenjci: košarkar Adrian Hirschmann, ki je z ekipo osvojil bron, športna plezalka Vita 
Lukan, ki je osvojila srebro, in plavalka Tina Čelik, ki je domov prinesla bronasto odličje.49. stran
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Kranj – Do nedelje jih čaka 
še preizkus kandidatur, ki 
jih bodo občinske volilne ko-
misije dan po prvonovembr-
skih praznikih potrjene tudi 
javno objavile. Devetdeset 
je kandidatov, ki jih mika 
župansko mesto v 27 obči-
nah na širšem Gorenjskem. 
Kandidira 23 dosedanjih žu-
panov, v štirih občinah pa 
»stari« župani ne kandidira-
jo več in bodo te občine za-
gotovo dobile nove. Za osem 
občin, kjer je županski kan-
didat samo po en, se torej že 

ve, kdo bo naslednja štiri leta 
vodil lokalno skupnost. Že 
18. novembra pa bo to zna-
no tudi v treh občinah, kjer 
sta kandidata dva in drugi 
krog ne bo potreben. Morda 
se bo to zgodilo še kje. Pov-
sod drugje, kjer je kandida-
tov več in absolutnega zma-
govalca v prvem krogu ne 
bo, se bosta kandidata z naj-
boljšima rezultatoma pome-
rila 2. decembra v drugem 
krogu. 

V zvezi z volitvami se je 
prav na Gorenjskem, v Kra-
nju, zgodil že prvi zaplet. 
Občinska volilna komisi-
ja je namreč zavrnila Listo 
Alenke Bratušek in Boštjana 

Trilarja, zaradi česar so se 
pritožili na upravno sodišče, 
to pa naj bi o pritožbi sklepa-
lo že te dni.

V mestni občini Kranj je 
sicer osem kandidatov za žu-
pana. Kandidature so vloži-
li: Zoran Stevanović (Robert 
Kranjec in skupina voliv-
cev), Primož Terplan (SMC), 
Barbara Gunčar (Stranka za 
enakomeren lokalni razvoj 
in podjetnost), Robert No-
grašek (LMŠ), Matjaž Rako-
vec (SD), Ivo Bajec (Eva Ba-
jec in skupina volivcev), Bo-
gomir Šubelj (SNS) in Iztok 
Purič (Stranka Alenke Bra-
tušek in Več za Kranj).

Pestra izbira županskih kandidatov 
Devetdeset kandidatov je do predpisanega roka vložilo kandidature za 
župane v sedemindvajsetih gorenjskih občinah. 

Nove občinske oblasti bodo morale streti več trdih orehov, v Kranju je eden trših avtobusna 
postaja. / Foto: Tina Dokl43. stran

44. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme AVGUST MIHAEL OITZL iz Gozda - Martuljka.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

LOKALNE VOLITVE 2018 info@g-glas.si

Komedija Rock 'n' Roll prihaja tudi  
na Gorenjsko! 

Tin Vodopivec prihaja z novo, celovečerno predstavo stand-
-up komedije Rock 'n' Roll. Predpremiera bo v Kranju. Šov je 
sveža mešanica njegovih doživetij, opazovanj in svežih šal. 
Iskreno in neposredno – kakršen je rokenrol! Predstavo si 
lahko ogledate v Klubu Bazen Kranj v petek, 26. oktobra, in v 
Festivalni dvorani Bled v soboto, 10. novembra. Poleg vrhun-
skega komika Tina Vodopivca bosta v Kranju še dva posebna 
gosta – Jan Kreuzer in Rok Škrlep, na Bledu pa »skečoholik« 
Aleš Novak. Gledalcem se obeta pravo doživetje! 

Trem naročnikom Gorenjskega glasa, ki bodo pravilno odgo-
vorili na nagradno vprašanje, bomo podarili po dve vstopnici 
za predstavo Rock 'n' Roll.   Nagradno vprašanje: Zapišite 
naslov omenjene stand-up predstave! Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do četrtka, 25. oktobra na naslov: Gorenjski 
glas,  Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Novi Fosili v ljubljanski Hali Tivoli

Na turneji Za dobre stare čase bodo združene kar tri genera-
cije, organizator pa bo obiskovalcem podelil neverjetnih dvaj-
set tisoč brezplačnih zgoščenk! V Ljubljani si boste koncert 
lahko ogledali v Hali Tivoli, in sicer v petek, 2. novembra, ob 
19. uri. Novi Fosili, legendarna skupina in ena izmed najbolj 
priljubljenih v regiji, ki s svojo glasbo že desetletja navdušuje 
številne ljubitelje zabavne glasbe iz nekdanje skupne države, 
je pred dvema letoma izrekla slovo, a zaradi velikega pritiska 
oboževalcev, naj se vrnejo, predvsem pa na iniciativo produ-
centa Bojana Šeruge, ki je znan po številnih hitih, le stopila v 
studio, da posname prvo pesem v slovenskem jeziku. In tako 
je nastala pesem Ne budi me mati, ki jo bodo zapeli skupaj s 
klapo Skala in Darjo Gajšek v Hali Tivoli.

Naročniku Gorenjskega glasa, ki bo pravilno odgovoril na 
nagradno vprašanje, bomo podarili dve vstopnici za koncert 
v Hali Tivoli. Nagradno vprašanje: Kako je naslov prve pesmi, 
ki so jo posneli v slovenskem jeziku? Odgovore s svojimi po-
datki pošljite do petka, 26. oktobra, na naslov: Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Trzin – Občina Trzin in Medobčinski muzej Kamnik vabita na 
odprtje razstave z naslovom Ivan Hribar – življenje in delo 
trzinskega rojaka, ki bo v torek, 23. oktobra, ob 18. uri v Je-
fačn'kovi domačiji v Trzinu.

Razstava o trzinskem rojaku Ivanu Hribarju

Matevž Pintar

Kino Sora in Knjižnica Iva
na Tavčarja sta letos že tretjič 
organizirala ogled filmov na 
velikem platnu, v idiličnem 
okolju nad mestom. V tokra
tni anketi smo 270 občanov 
Škofje Loke spraševali, ali so 
si tudi sami ogledali katerega 
od filmov na velikem platnu. 
Večina vprašanih, 88 odstot
kov, se letos ni udeležila ogle
da filma na prostem. Dobra 
desetina anketiranih se je, 

dva vprašana pa za omenjeni 
dogodek nista vedela. 

Na območju bivše voja
šnice poteka gradnja vrtca, 
v nekaj letih pa naj bi na tem 
območju nastal tudi medge
neracijski center z raznimi 
društvi. Nekaj več kot polo
vica sodelujočih je zelo za
dovoljnih z razvojem obči
ne. Štirideset odstotkov an
ketiranih meni, da bi za ra
zvoj občine lahko storili več, 
štirje odstotki anketiranih 
so z razvojem nezadovoljni, 

en odstotek o tem nima 
mnenja. 

Gorenjski glas v sodelova
nju z Občino Škofja Loka iz
daja tudi časopisno prilogo 
Loški glas in revijalno prilo
go Loške novice, ki ju občani 
brezplačno prejmejo v svoj 
nabiralnik. Zanimalo nas je, 
kako pogosto vprašani pre
birajo omenjeni prilogi. 

Da ju prebira redno, nam 
je odgovorilo 71 odstotkov 
vprašanih, približno peti
na občasno, trije odstotki pa 

redko. Štirje odstotki sode
lujočih omenjenih prilog ne 
prebirajo, kot razlog za to pa 
so največkrat navedli, da jih 
ne zanimajo lokalne novice 
in da nimajo časa za branje.

Sodelujočim se zahvalju
jemo za odgovore. Vse, ki bi 
želeli Gorenjski glas naroči
ti, vabimo, da nas pokličejo v 
kontaktni center invalidske
ga podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in se 
pozanimajo o ugodnih na
ročniških pogojih.

Dobra polovica občanov Škofje Loke 
z razvojem občine zelo zadovoljna

Suzana P. Kovačič

Tržič – Drago Zadnikar je bil 
od leta 2007 do 2017 direk
tor tržiške občinske upra
ve, kjer je, kot je poudaril, 
pridobil izkušnje vodenja, 
predvsem pa reševanja po
treb občanov. S tega delov
nega mesta je odšel zara
di nestrinjanja z načinom 
vodenja sedanje občinske 
uprave. Zadnikar je pouda
ril, da je vedno pomagal sou
stvarjati in slediti napredku; 
že kot prometni inšpektor 
je pripomogel k hitri gra
ditvi avtocestnega križa na 

Gorenjskem, sodeloval je v 
osamosvojitvenih aktivno
stih od jogurtne revoluci
je do osamosvojitvene voj
ne v letih 1989 do 1991, za 
kar je prejel najvišje držav
no odlikovanje veterana voj
ne za Slovenijo. Če bo izvo
ljen za župana, napovedu
je uravnoteženi razvoj vseh 
naselij v občini, zavezo ob
čine s podjetniki in obrtni
ki po načelih javnega naro
čanja, podporo kmetijstvu s 
ciljem samooskrbe občine. 
Napoveduje gradnjo stano
vanj, skrb za starejše z več 
ukrepi (tudi brezplačnimi 

obroki za najšibkejše), sub
vencioniranje mladih pri iz
obraževanju, turizem kot 
panogo povezovanja obča
nov, podporo kulturnim de
javnostim in infrastrukturi, 
oživitev ekipnih športov in 
izgradnjo novega športne
ga objekta, celovito ureditev 
prometnih poti, tudi spreha
jalnih in kolesarskih. »Sem 
za participatorni proračun z 
določanjem prioritet in de
janskih potreb po predlogih 
KS oz. občanov, kar bi dose
gel s konstruktivnim in od
govornim delom,« je sklenil 
Zadnikar, kandidat SD. 

Zadnikar napovedal uravnotežen razvoj

Drago Zadnikar

Vilma Stanovnik

Kranj – Sklep volilne ko
misije je v petek zvečer 
v kranjski občinski stav
bi prevzel predstavnik Lis
te Alenke Bratušek in Boš
tjana Trilarja Tomaž Kri
šelj, Alenka Bratušek, ki 
je v soboto pojasnila razlo
ge za zavrnitev liste, pa je 
bila nad odločitvijo kranj
ske občinske volilne komi
sije presenečena.

»Razlog je v imenu liste. 
Naš predlog je bil takšen, da 
se lista imenuje Lista Alenke 
Bratušek in Boštjana Trilar
ja, v prilogah sta bila logoti
pa obeh strank – Več za Kranj 
in SAB – tako da bo na gla
sovnici jasno razvidno, kate
ri dve stranki vlagata listo,« je 
povedala Bratuškova in doda
la, da so se za vložitev skupne 
liste odločili, ker želijo skupaj 
podpreti županskega kan
didata Iztoka Puriča in tudi 

ker je v slovenski politiki pre
malo sodelovanja. »Menim, 
da ne smemo biti kaznovani 
zato, ker znamo sodelovati,« 
je povedala Bratuškova.

Nad zavrnitvijo liste, na ka
teri je na prvem mestu Bo
štjan Trilar (na zadnjem pa 
Iztok Purič), je bil presene
čen tudi sedanji kranjski žu
pan. »Gre za popolnoma ne
razumen ukrep. Mislim, da 
se v Sloveniji kaj takega ali 
podobnega še ni zgodilo, v 

Kranju pa je volilna komisija 
to dovolila. Povsem jasno je, 
da z listo nastopata dve stran
ki. Če že, potem bi nas mora
li opozoriti, da bi zgolj popra
vili ime, saj so takšne in po
dobne napake v volilni komi
siji že popravljali,« je pove
dal župan Trilar in pojasnil, 
da so že vložili pritožbo na 
upravno sodišče. »Prepriča
ni smo, da nam bodo ugodi
li, sicer bomo popravili ime,« 
je še dodal Boštjan Trilar.

Sporno ime županove liste
Kranjska občinska volilna komisija je Listi Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja, ki podpira županskega 
kandidata Iztoka Puriča, odrekla pravico do sodelovanja na lokalnih volitvah, kot je povedala 
Bratuškova, pa je razlog za to ime liste. Župan Boštjan Trilar je včeraj povedal, da so se že pritožili.
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Karte so razkrite, kandida-
ture vložene, zdaj pozna-
mo ponudbo, med katero 

bomo izbirali tretjo novembr-
sko nedeljo.

Največ kandidatur za žu-
pane je vloženih v mestih, naj-
brž ne le zato, ker je tam pač 
večja kritična masa potencial-
nega kadra, pač pa vabita ve-
lika moč in vpliv. Da je večjim 
občinam težje vladati in da je 
odgovornost večja, pa bi težko 
rekli. Z večjimi in strokovno 
krepkejšimi občinskimi upra-
vami je županom nemara celo 
lažje kot v manjših krajih, kjer 
so župani velikokrat deklice 
za vse in si pri njih doma ob-
čani pogosto podajajo kljuko, 
kadar jim voda zaliva kleti 
ali ko pozimi ni dovolj dobro 
spluženo. A zato oblast ni nič 
manj sladka, župani si lahko 
tam ustvarijo pravi šerifovski 
položaj. 

Tudi na Gorenjskem je v 
mestih večja gneča kandida-
tov, ki bi radi bili prihodnji žu-
pani: v Kranju se za izpraznje-
ni županski stolček poteguje 
osem kandidatov, v Kamniku 
in na Jesenicah denimo po 
sedem. Drugje je konkurenca 
manjša. Pretežno je to moška 
srenja, zlasti ko gre za prvega 
na vasi, v mestih v boju za žu-
panski položaj najdemo tudi 
kakšno žensko. Glede na to, 
da je volivk približno enako 
število kot volivcev, malce čudi, 
da skoraj nikoli niso izvoljene. 
Kar nekaj let je že minilo, kar 
smo imeli tudi na Gorenjskem 
dve županji – Evgenijo Korošec 

v Bohinju in Cveto Zalokar 
Oražem v Domžalah. Med 
kandidati je veliko novih obra-
zov, za nekatere med njimi se 
celo vprašujemo, od kod neki 
so se vzeli. Veliko pa je tudi 
starih, saj se na Gorenjskem 
za županske položaje poteguje 
glavnina aktualnih županov. 
Nekateri med njimi so že prave 
legende, ker vladajo tri, štiri, 
pet mandatov, absolutni re-
korder med njimi pa je Franc 
Čebulj, ki gre na novembrskih 
volitvah v občini Cerklje po svoj 
sedmi mandat. Zanimivo je 
tudi, da so iz lokalne politič-
ne pozabe kot feniks vzniknili 
trije nekdanji župani, v Tr-
žiču Pavel Rupar, v Mengšu 
Tomaž Štebe in v Kamniku 
Tone Smolnikar. Povsem nove 
župane bodo zagotovo dobili v 
Kranju, Škofji Loki, Preddvo-
ru in na Jezerskem, kjer so 
dosedanji župani ocenili, da 
so vladali dovolj dolgo in so se 
odrekli nadaljnji kandidaturi. 
Ali bodo dobili nove tudi kje 
drugje, pa je odvisno od tega, 
ali volivci bolj verjamejo v do-
sedanje (preizkušene) župane, 
ali pa bi na vrhu občin raje 
novo energijo. Bitka bo zagoto-
vo zanimiva. Ne sicer povsod, 
saj imajo nekateri kandidati 
zmago zagotovo že v žepu, in 
sicer v občinah, kjer je vložena 
le ena kandidatura. Drugje pa 
bo veliko odvisno od tega, kako 
prepričljivi bodo kandidati v 
volilni kampanji, ki se je začela 
minuli petek in v kateri imajo 
dosedanji župani seveda veliko 
prednost.

Volilne karte razdeljene

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

V občini Radovljica je kan-
didatov za župana pet. Kan-
didature so poleg aktualne-
ga župana Cirila Globočni-
ka (predlagatelj Miran Rems 
in skupina volivcev) vložili 
še: Andrej Potočnik (SDS), 
Branko Fajfar (Branko Faj-
far in skupina volivcev), Voj-
ka Jesenko (Iniciativni od-
bor Liste Marjana Šarca v 
občini Radovljica 1) in Dali-
bor Šolar (predlagatelj Volil-
na konvencija Socialnih de-
mokratov Radovljica).

Na Jesenicah je kandida-
tov za župana sedem. Kan-
didature so vložili: Gorda-
na Ana Višnar Zupančič 
(DeSUS), Janko Pirc (LMŠ), 
Žarko Štrumbl (SDS), Blaž 
Račič (predlagatelj Zoran 
Račič in skupina volivcev), 
Alma Rekić (Levica), Miha 
Rebolj (SMC) in Tomaž 
Tom Mencinger (SD). 

V občini Škofja Loka se za 
mesto župana, ki ga po dveh 
mandatih zapušča Miha 
Ješe, potegujejo trije kandi-
dati. Tine Radinja je kandi-
dat predlagatelja Mihe Ješe-
ta in skupine volivcev, Ro-
berta Straha kandidira stran-
ka SDS, Rolanda Krajnika pa 
Komunalno ekološka lista. 
Vsi trije so bili občinski sve-
tniki v iztekajočem se man-
datu, Radinja in Strah tudi 
podžupana.

Zanimanje za župana ob-
čine Kamnik je veliko, saj 
se bo za to mesto potego-
valo kar sedem kandidatov. 
Kandidature so vložili: San-
di Uršič (Šemso Mujanović 
in skupina volivcev), Duško 
Papež (LDP – Lista Dušana 
Papeža), Štefan Virjent (De-
SUS), Igor Žavbi (LMŠ), Ma-
tjaž Zorman (SDS), Matej 
Slapar (NSi) in Anton Tone 
Smolnikar (LTS – Lista To-
neta Smolnikarja).

V Kranjski Gori za nasled-
nji županski mandat kandi-
dira le dosedanji župan Ja-
nez Hrovat, ki zaključuje svoj 
prvi mandat. Predlagatelj 

kandidature je Darja Hrovat 
in skupina volivcev. 

V Bohinju se bodo za mes-
to župana pomerili Jože 
Sodja s podporo volivcev lis-
te za Bohinj Franca Kramar-
ja, Emil Šubelj s podporo ob-
močnega odbora Desus Bo-
hinj, Bojan Traven s podpo-
ro volivcev Ekipe za priho-
dnost ter Janez Režek s pod-
poro volivcev predlagatelja 
Vilka Gorenca.

V Žirovnici sta dva kan-
didata za župana: doseda-
nji župan Leopold Pogačar 
(predlagatelj Miran Dolar in 
skupina volivcev Neodvisna 
lista za Žirovnico) in Mojca 
Vene (predlagatelj Franc Za-
vodnik in skupina volivcev 
Lista za vasi pod Stolom). 

V Naklem je pet kandida-
tov za župana. Kandidatu-
re so vložili: Drago Goričan 
(Drago Goričan in skupina 
volivcev), Stane Oman (SD), 
Marko Mravlja (SDS), Ivan 
Meglič (SLS) in Primož Pov-
še (DeSUS).

V Tržiču se bo za mesto 
župana potegovalo šest kan-
didatov, poleg dosedanje-
ga župana Boruta Sajovi-
ca (Dušan Bodlaj in skupi-
na volivcev) kandidirajo Pa-
vel Rupar (Mirjana Novak 
in skupina volivcev), Kle-
men Belhar (Uroš Ahačič 
in skupina volivcev), Duško 
Krupljanin (Tanja Razinger 
in skupina volivcev), An-
drej Frelih (Marko Poljanc 
in skupina volivcev) ter Dra-
go Zadnikar (SD). Kandidat 
Borut Sajovic je bil pozvan, 
da vlogo dopolni, ker je v iz-
javi, da soglaša o kandidatu-
ri za župana, manjkala na-
vedba predlagatelja. Iz ob-
činske volilne komisije so 
včeraj sporočili, da je Sajo-
vic vlogo že dopolnil, komi-
sija bo o Sajovicu odločala 
še enkrat.

V Cerkljah se bo poleg 
dozdajšnjega župana Fran-
ca Čebulja (Iztok Čebulj 
in skupina volivcev) za žu-
pansko funkcijo potegoval 
tudi občinski svetnik Luka 

Štumberger (Boris Rezar in 
skupina volivcev).

V občini Jezersko je en 
sam kandidat vložil kandi-
daturo za župana, in sicer 
Drejc Karničar s podpisi vo-
livcev, za sedemčlanski ob-
činski svet se poteguje 19 
kandidatov.

Trije kandidati pa se po-
tegujejo za mesto novega 
župana v občini Preddvor, 
kajti sedanji Miran Zadni-
kar ne kandidira več. Kan-
didat stranke Povezane lo-
kalne skupnosti (PLS) je 
Aleš Drekonja, poleg njega 
pa sta še dva nestrankarska 
kandidata: Rok Roblek (Naš 
Preddvor in skupina voliv-
cev) ter Miha Likar, prav tako 
s podpisi volivcev.

Štirje kandidati za župa-
na so vložili kandidaturo v 
občini Šenčur: sedanji žu-
pan Ciril Kozjek, ki je skup-
ni kandidat strank SLS in 
SDS, Igor Kajzer, ki kandi-
dira s stranko SD, kandidat 
NSi Valerij Grašič in Matej 
Knific, ki je za kandidaturo 
zbral podpise volivcev.

Občino Gorenja vas - Po-
ljane bo tudi v prihodnje vo-
dil aktualni župan Milan Ča-
dež (SDS), saj na letošnjih 
lokalnih volitvah nima pro-
tikandidata. Enako je tudi 
v Železnikih, kjer je edini 
kandidat sedanji župan An-
ton Luznar. Aktualna župa-
na Janez Fajfar in Peter Tor-
kar sta edina kandidata tudi 
v občinah Bled in Gorje. V 
Žireh pa se za mesto župa-
na poleg sedanjega župana 
Janeza Žaklja (NSi) potegu-
je še Andrej Poljanšek, kan-
didat SDS.

V Medvodah so župan-
sko kandidaturo vložili štir-
je: dva nestrankarska kan-
didata, in sicer aktualni žu-
pan Nejc Smole (Ladislav 
Vidmar in skupina volivcev) 
in Tomaž Kuralt (Stanislav 
Žagar in skupina volivcev), 
Alenka Žavbi Kunaver, ka-
tere kandidaturo je podprla 
SMC, in Leon Merjasec, ki je 
kandidat SDS.

V Domžalah so kandida-
turo za župana vložili štir-
je: Toni Dragar (LTD – Toni 
Dragar – Lista za vse genera-
cije), Metod Marčun (Maša 
Marčun in skupina volivcev), 
Alenka Resinovič Reza (Li-
sta Reza) in mag. Bojan Arh 
(Stranka Alenke Bratušek).

Kandidati za župana ob-
čine Trzin po vrstnem redu 
vložitve kandidatur so: Peter 
Ložar (Nuša Repše in skupi-
na volivcev, tj. Lista za traj-
nostni razvoj Trzina), Jože 
Lukan (stranka Naprej Slo-
venija – NPS), Marko Kajfež 
(Tanja Kajfež in skupina vo-
livcev, tj. Lista Združeni Tr-
zin), Romeo Podlogar (To-
maž Žnider in skupina vo-
livcev) in Rado Gladek (SDS 
Trzin).

V Komendi in Vodicah 
bosta aktualna župana svoji 
funkciji opravljala tudi v pri-
hajajočem mandatu. Stani-
slav Poglajen (Mirko Poga-
čar in skupina volivcev) ter 
Aco Franc Šuštar (Marjan 
Podgoršek in skupina voliv-
cev) namreč nimata proti-
kandidatov.

V Mengšu sta poleg aktu-
alnega župana Franca Jeriča 
(s podporo volivcev) kandi-
daturo vložila tudi Peter Gu-
banc (Lista Skupaj za men-
geško občino) in Tomaž Šte-
be (s podporo volivcev), ki 
je dva mandata že opravljal 
funkcijo župana.

V občini Moravče za žu-
pana kandidirajo trije, in si-
cer: dr. Milan Balažic (Janez 
Pergar in skupina volivcev), 
Martin Rebolj (SD) in Pavel 
Puhan (Davkoplačevalci se 
ne damo več).

V občini Lukovica bodo vo-
livci lahko izbirali med peti-
mi kandidati za župana. Kan-
didature so vložili: Vincenc 
Dragar (Bernard Urbani-
ja in skupina volivcev), Olga 
Vrankar (Marjan Kveder in 
skupina volivcev), Viktor Je-
mec (SDS), Jernej Žurej (Li-
sta Marjana Šarca) in Matej 
Kotnik (Prof. dr. Janez Kušar 
in skupina volivcev).

Pestra izbira kandidatov 
31. stran
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Škofja Loka – Komunalno 
ekološka lista (KEL) je na 
občinsko volilno komisi-
jo vložila kandidaturo Ro-
landa Krajnika za župana 
Škofje Loke. Rolando Kraj-
nik je bil pred štirimi leti 
s podporo volivcev, pove-
zanih v to listo, izvoljen v 
občinski svet. V tem man-
datu je bil aktiven zlasti na 
področju okoljske proble-
matike v občini, predvsem 
glede predelave nevarnih 
odpadkov v neprimernih 

prostorih in onesnaženos-
ti zraka. 

»Skladno s programom 
stranke bo tudi v prihod-
nje glavna naloga zagotovi-
tev zdravega okolja, zraka in 
vode za vse občane ter spod-
bujanje razvoja čiste in vi-
soko tehnološke industrije 
v občini. Zavzemal se bom 
za ohranitev Škofje Loke 
kot kulturno-zgodovinske-
ga mesta in ohranjanje va-
ških jeder,« poudarja kan-
didat in kot pomembno vo-
dilo vseh kandidatov za ob-
činske svetnike stranke KEL 

omenja posluh za pobude 
občanov in njihovo vključe-
vanje v strategijo in razvoj 
občine. Občina Škofja Loka 
namreč potrebuje enako-
meren razvoj tako mesta kot 
tudi vasi in primestnih nase-
lij, npr. Podlubnika in Trate. 

Polega županskega kandi-
data Rolanda Krajnika je KEL 
predlagala tudi kandidate za 
občinski svet, ki bodo s svo-
jim delovanjem še nadgradi-
li njeno dosedanje delo v ob-
činskem svetu, vse v skladu s 
potrebami občanov, sporoča 
Rolando Krajnik.

Velik poudarek varovanju okolja

Rolando Krajnik
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Kranj – Na konferenci SD 
v Kranju so prejšnji teden 
predstavili manifest za lokal-
ne volitve pod geslom Slove-
nija enakih možnosti. Od-
lično lokalno skupnost odli-
kujejo življenje po meri lju-
di, prijazna uprava, podje-
tništvo in rast, varovanje oko-
lja ter demokracija in vklju-
čenost. V stranki, ki velja za 
najmočnejšo silo na levem 
političnem polu, so prepri-
čani, da lahko ustvarijo naj-
boljše pogoje za delovanje lo-
kalne skupnosti. To uteme-
ljujejo tudi z ugotovitvijo, se 
se občine, ki imajo župane 
iz vrst stranke SD, najhitreje 

razvijajo. V tem mandatu so 
imeli 21 županj in županov, 
svoj vpliv na lokalni ravni pa 
želijo po besedah predsedni-
ka stranke Dejana Židana še 
povečati. Tako so na konfe-
renci, ki je najpomembnej-
ši organ stranke med dvema 
kongresoma, predstavili kan-
didate za župane na letošnjih 
lokalnih volitvah. Predstavili 
so jih 66, kandidirajo tudi 
domala vsi dosedanji župani.

Konference se je med dru-
gim udeležila tudi gostja z 
one strani državne meje, 
poslanka v deželnem zboru 
Ana Blatnik. Zbrane je na-
govoril predsednik SD De-
jan Židan in poudaril, da kot 
dobro uveljavljena stranka 

z zgodovino želijo doseči, 
da bodo spet vodilni in se 
bolj uveljaviti tudi v lokalni 
skupnosti, kjer se zavzema-
jo za uspešen razvoj in več-
jo blaginjo prebivalstva. Be-
sedo je na konferenci povzel 
tudi Matjaž Rakovec, kandi-
dat za župana v Mestni obči-
ni Kranj, ki je dejal, da verja-
me v zmago na lokalnih vo-
litvah. Sicer pa so predstavili 
sedanje župane, med njimi 
nekatere prave legende, ki že 
več mandatov zapored vodi-
jo svoje občine. Med njimi 
sta tudi Tomaž Tom Men-
cinger in Martin Rebolj, prvi 
na Jesenicah in drugi v Mo-
ravčah se bosta tudi na no-
vembrskih volitvah znova 

potegovala za županski po-
ložaj. Predstavili pa so se 
tudi novi kandidati, med nji-
mi so poleg Matjaža Rakov-
ca na Gorenjskem še: Stane 
Oman (v občini Naklo), Da-
libor Šolar (Radovljica), Igor 
Kajzer (Šenčur), Drago Zad-
nikar (Tržič), Anton Koselj 
(Žirovnica).

V Kranju so izvolili tudi 
novo vodstvo konference 
SD, ki vodi stranko med dve-
ma kongresoma. Za predse-
dnika je bil izvoljen Milan 
Brglez, ki se je stranki prid-
ružil nedavno, potem ko je 
zapustil SMC, za podpred-
sednico pa prejšnja mini-
strica za delo Anja Kopač 
Mrak.

Ponujajo življenje po meri ljudi
Na konferenci SD v Kranju so člani stranke potrdili manifest za lokalne volitve Slovenija enakih 
možnosti in predstavili kandidate na tokratnih lokalnih volitvah. Za predsednika konference so izvolili 
novega člana SD Milana Brgleza, za podpredsednico Anjo Kopač Mrak.

Predstavili so 66 kandidatov za župane na letošnjih lokalnih volitvah. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Skupščina Za-
voda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije (ZZZS) je 
17. septembra sprejela spre-
membe in dopolnitve pravil 
obveznega zdravstvenega za-
varovanja, ki so večinoma za-
čele veljati 13. oktobra. Neka-
tere novosti bodo namreč za-
čeli uporabljati z zamikom, 
na primer za novo pravico 
do zobnih vsadkov, do kate-
rih bodo zavarovane osebe 
upravičene v primeru red-
kih, hudih nepravilnosti ali 
bolezni, pri katerih ni mogo-
ča drugačna zobnoprotetična 
rehabilitacija, velja podaljšan 
rok začetka uporabe teh do-
ločil za eno leto (od 13. okto-
bra 2019 dalje). Kot so sporo-
čili iz ZZZS, se z novelo med 
drugim spreminja ureditev 
posameznih področij zaradi 
napredka medicinske stroke, 
zagotavljanja enakopravnej-
še in kakovostnejše obravna-
ve zavarovanih oseb ter laž-
je in hitrejše dostopnosti do 
zdravstvenih storitev. 

Večji sklop sprememb se 
nanaša na zobozdravstvene 

storitve, kot so pravice do 
zobotehničnih pripomoč-
kov in do ortodontskega 
zdravljenja. Širi se nabor bo-
lezenskih stanj, katerih bol-
niki so upravičeni do zdra-
viliškega zdravljenja, s pre-
novljenimi pravili se pravica 
do obnovitvene rehabilitaci-
je invalidov več ne izključuje 
z uveljavljenjem zdraviliške-
ga zdravljenja, če gre za isto 
zdravstveno stanje. Po no-
vem se število omejitev op-
loditev z biomedicinsko po-
močjo nanaša le na zunajte-
lesno oploditev. Določena je 
starost otrok, ki se jim pred-
pisujejo magistralna zdra-
vila. Spremembe se nana-
šajo tudi na denarne dajat-
ve in potne stroške. Pravi-
ca do spremstva za zdravlje-
nje v tujini je po novem tudi 
za bolnike, starejše od 18 let, 
če so za to utemeljeni zdra-
vstveni razlogi. Spremljeva-
lec bo lahko uveljavljal na-
domestilo za plačo. Prenav-
ljajo se tudi določeni stan-
dardi zdravstvenih storitev, 
zobozdravstvenih materia-
lov ter medicinsko-tehnič-
nih pripomočkov ...

Novosti pri obveznem 
zavarovanju
Začele so veljati nekatere spremembe in dopolnitve 
pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Na Jesenicah so sicer že 
leta 2013 ustanovili posebno 
delovno skupino, ki sprem-
lja stanje na področju social-
nega varstva v občini. V njej 
so predstavniki občine, cen-
tra za socialno delo, doma 
starostnikov, bolnišnice, 
policije, društva upokojen-
cev, Rdečega križa, društva 
Žarek in drugih društev. 
Skupina vsako leto pripra-

vi skupni posvet in analizo 
stanja s področja socialnega 
varstva, ki jo predstavi tudi 
občinskim svetnikom.

Kot je opozorila Anita Bre-
gar, je velik problem tudi 
prezasedenost domov za 
starejše. »Stiske svojcev so 
izjemne, služba za pomoč 
na domu lahko nudi po-
moč največ štiri ure, potrebe 

pa so 24-urne; gre za težke 
nege, na drugi strani pa so 
tudi že čakalne vrste za to 
storitev. V prihodnje bo zato 
temu področju treba name-
niti posebno pozornost,« 
je dejala. Poleg tega domo-
vi za starostnike ne smejo 
več sprejemati mlajših od 
65 let, ki potrebujejo oskr-
bo zaradi bolezni, poškodb, 
ob prizadetosti; druge usta-
nove, kamor bi jih lahko na-
meščali, pa ni. Na Jesenicah 

že dalj časa opozarjajo tudi 
na pomanjkanje začasnih 
namestitev za posamezni-
ke in družine, ki so bivanj-
sko ogroženi, ker jim grozi 
deložacija (denimo zaradi 
neplačevanja najemnine). 
V takšnih primerih center 
nima prostora, kamor bi za-
časno lahko namestil te lju-
di, je še povedala Bregarjeva.

Pet nujnih odvzemov otrok
31. stran

Glede na zniževanje brezposelnosti se je število 
prejemnikov denarne socialne pomoči zmanjšalo. 
Ta se je julija letos zvišala na okrog 390 evrov, 
upoštevajoč še subvencije kosil, malice, najemnine, 
zavarovanja, pa je znesek pomoči še bistveno višji. Na 
drugi strani pa minimalna plača znaša 595 evrov. Po 
besedah Bregarjeve so se prav zato odločili, da bodo 
posebno pozornost in pomoč iz dobrodelnih akcij 
namenili tistim, ki delajo in zaslužijo minimalno 
plačo, niso pa upravičeni do socialne pomoči. 

Radovljica – Uporabniki Centra za usposabljanje, delo in 
varstvo Radovljica (CUDV)z veseljem uporabljajo novi pločnik 
ob Cesti na Jezerca, ki ga je Občina Radovljica dokončala v le-
tošnjem letu. Za pločnik ob državni cesti je občina v proračunu 
zagotovila 155.800 evrov, do leta 2020 naj bi Radovljičani dobili 
še pločnik od CUDV do mostu čez Savo na Lancovem, za kar 
bo občina morala zagotoviti še enkrat toliko denarja. Center je 
sicer od središča Radovljice oddaljen le nekaj sto metrov zračne 
razdalje, ki pa jo morajo predvsem gibalno ovirani varovanci 
na invalidskih vozičkih premagati ob dobra dva kilometra dolgi 
glavni cesti, ki povezuje Radovljico z Lipniško dolino. Ta je sicer 
na desnem bregu, to je na zahtevnem odseku med Spodnjim 
Lancovim in Lancovim, že od pomladi zaprta zaradi temeljite 
rekonstrukcije. Kot je napovedal radovljiški župan Ciril Globoč-
nik, pa naj bi cestni odsek, ki ga obnavlja država, za promet 
odprli že v začetku prihodnjega meseca.

Pločnik urejen, cesta prihodnji mesec

Pot do središča Radovljice je zdaj tudi za gibalno ovirane 
uporabnike CUDV Radovljica bistveno varnejša kot v 
preteklosti, ko ob cesti še ni bilo pločnika. / Foto: Gorazd Kavčič

Rateče – V nedeljo so v Ratečah imeli semenj, prireditev, s ka-
tero obujajo dolgoletno tradicijo, po kateri so na tretjo nedeljo 
v oktobru v vasi priredili semenj, na katerem so domačini na-
kupili vse, kar so potrebovali za čez zimo: sol, nekatera živila, 
blago in podobno. Bogata tradicija je v zadnjih dveh desetletjih 
skoraj izginila, ponovno jo je pred štirimi leti obudilo rateško 
turistično društvo. »Kmetje so hlapce in dekle pripeljali na 
semenj, da so jim kupili oblačila, pa tudi kramarjev je bilo 
veliko, od vsepovsod so prišli,« se še spominja Janez Kavalar, 
Minarjev iz Rateč. »Gospodinje so takrat pospravile hišo pred 
zimo, vsa okna so bila pomita. Tudi potica se je spekla, oče pa 
je zaklal ovco, tako da smo imeli za kosilo pečenko. Kot pravi 
Tina Brlogar, je semenj, kakršnega turistično društvo prip-
ravlja v zadnjih letih, seveda drugačen in v manjšem obsegu 
kot doslej, cilj prireditve pa je predvsem druženje vaščanov 
in veselje, ki ga prireditev prinaša otrokom.

V Ratečah so spet imeli semenj

Ljubljana – Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je več 
bolnikov opozoril na širjenje lažnih spletnih strani, ki se pred-
stavljajo kot uradne vladne strani ali kot različne klinike in pod 
krinko lažnih novic prodajajo »čudežne« kreme, ki ozdravijo 
sklepe ali druge imajo »čudežne« učinke. UKC Ljubljana opozar-
ja, da Raziskovalni inštitut za revmatologijo, ki naj bi izdal eno 
od opozoril, ne obstaja. Prav tako ne držijo navedbe o spornosti 
zdravil in domnevnih aretacijah več sto zdravnikov, ki naj bi jih 
predpisovali pacientom. UKC Ljubljana je o lažni spletni strani 
opozoril pristojne institucije, tudi policijo. Prav tako so SI-CERT 
prosili za umik dostopnosti spletne strani, kar pa je po pojasnilih 
težko, ker so strežniki s to vsebino v tujini. Ker se velik del navedb 
o čudežni kremi nanaša na revmatološke težave, predstojnik KO 
za revmatologijo Interne klinike UKC Ljubljana dr. Matija Tom-
šič, dr. med., opozarja javnost na škodljive navedbe na spletu. 

Ne nasedajte lažnim »čudežnim« kremam
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Aleš Senožetnik

Kranj – Novinarji Financ so 
tretje leto zapored zbrali sta-
tistične podatke 212 sloven-
skih občin in jih primerjali 
med seboj. Sestavili so pet 
glavnih skupin kazalnikov, 
in sicer gospodarsko moč 
občine in občanov, sestavo 
prebivalstva, zdravje obča-
nov, stanje infrastrukture in 
stanovanj ter raven krimina-
litete v občini. 

Glede na izbrane kazalni-
ke so se z nazivom najbolj-
še občine že drugič okitile 

Cerklje na Gorenjskem, ki 
med drugim izstopajo kot 
gospodarsko najmočnej-
ša občina ter občina z naj-
višjo neto plačo. Povprečna 
mesečna plača zaposlene-
ga v Cerkljah namreč znaša 
1446 evrov (povprečna neto 
plača v Sloveniji sicer znaša 
1073 evrov), medtem ko za-
posleni v Ljubljani prejme-
jo dobrih 1200 evrov meseč-
ne plače. Sanjski delodaja-
lec je Kontrola zračnega pro-
meta Slovenije s sedežem v 
Cerkljah, ki v povprečju 222 
delavcem izplača 3600 evrov 

neto plače. Cerklje se razme-
roma visoko uvrščajo tudi po 
nizki brezposelnosti, ki zna-
ša 4,3 odstotka, tudi prebival-
stvo je v povprečju s slabimi 
41 leti za več kot dve leti mlaj-
še od slovenskega povprečja, 
delež višje in visoko izobra-
ženih prebivalcev pa znaša 
16,5 odstotka. 

Visoka mesta zasedajo 
tudi druge občine z obmo-
čja širše Gorenjske. Takoj 
za Cerklje se uvrščajo obči-
ne Žiri, Gorenja vas - Polja-
ne, Železniki, Šenčur, Lu-
kovica, Komenda in Naklo, 

deseterice pa se za rep drži 
še Škofja Loka. 

Občina z najnižjo stopnjo 
registrirane brezposelnosti je 
Gorenja vas - Poljane (2,8 od-
stotka), ki je v vrhu med vse-
mi občinami tudi po kazalni-
ku, ki meri življenjsko moč 
občanov. Občina z najbolj 
urejeno infrastrukturo in sta-
novanji je Radovljica, na tretje 
mesto pa se uvrščajo Vodice. 
Najbolj zdrave gorenjske ob-
čine pa so Komenda, Šenčur, 
Škofja Loka, Vodice in Kranj, 
pred njimi je le prvouvrščena 
Občina Log - Dragomer.

Cerklje znova najboljše
Statistika pravi, da se izmed 212 slovenskih občin najbolje živi v Cerkljah, ugotavljajo novinarji časnika 
Finance.

Urška Šifrer, Cerklje: 

»V Cerkljah živim že sedem 
let. Življenje v občini je pri-
jetno mirno, občina je čista 
in urejena, tudi narava je 
lepa in na dosegu roke. Po-
grešam pa malo več družab-
nega dogajanja. Tudi kakšna 
subvencija več za občane bi 
prav prišla – in morda kakšno 
otroško igrišče ali park.« 

Simon Štern, Šmartno: 

»V občini živim že celo živ-
ljenje. Najbolj sem vesel, da 
imamo tako lepo okolico, 
predvsem ker rad zahajam 
v gore. Tudi infrastruktura 
v občini je dobro razvita. 
Mislim pa, da ljudi preslabo 
obveščajo o projektih. Dokler 
stroji ne pridejo na cesto, niti 
ne vedo, kaj se bo delalo.«

Janez Galjot, Lahovče: 

»V občini Cerklje rad živim, 
saj sem tu rojen in ne bi za-
menjal, imamo lepo nara-
vo, vse od hribov do doline. 
Večinoma je občina dobro 
urejena, seveda bi se vedno 
dalo še kaj izboljšati, lahko bi 
izkoristili še več turističnega 
potenciala, a se pristojni tru-
dijo, da bi bilo čim bolje.«

Janez Štumberger, Cerklje: 

»Zaradi letališča občina dobi 
veliko denarja, da lahko dob-
ro funkcionira. Tukaj živimo 
zaradi čistega zraka in lepe 
narave, kar je pomembno za 
kvaliteto življenja. Želim si 
več parkirnih mest in tudi me-
njave župana, saj je zdajšnji 
že preveč ''udomačen'', kar 
se mi ne zdi dobro.« 

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so že na septembrski 
seji razpravljali o proračunu 
občine za prihodnje leto in 
ga v prvem branju tudi pod-
prli. Mestna občina Kranj 
bo predvidoma porabila ne-
kaj manj kot 79 milijonov 
evrov, od tega 33,7 milijona 
za investicije. »Izdatki pre-
segajo predvidene prejemke 
za dobrih 16 milijonov. Raz-
lika naj bi se pokrila z zadol-
žitvijo za investicijske pro-
jekte iz načrta razvojnih pro-
gramov do višine 12 milijo-
nov ter ocenjenega ostanka 
sredstev na računih proraču-
na ob koncu letošnjega leta. 
Ta ostanek je ocenjena na 
4,4 milijona evrov,« je tak-
rat pojasnil vodja urada za 
finance Mirko Tavčar.

Svetniki so predlagali 
zgolj nekaj sprememb in ve-
čina je pričakovala, da bo na 
zadnji redni seji v tem man-
datu proračun sprejet tudi v 
drugem branju. S tem se vsi 
svetniki med pripravami na 

oktobrsko sejo niso strinjali, 
zato njegove obravnave žu-
pan Boštjan Trilar ni uvrstil 
na dnevni red. »Na sestan-
ku vodij svetniških skupin 
pred sejo mestnega sveta je 
bilo večinsko mnenje, da se 

proračun ne obravnava, zato 
ga nisem uvrstil na dnevni 
red,« je na začetku sredine 
seje pojasnil župan Trilar. 

Svetnik Gregor Tomše 
(SDS), za njim pa tudi neka-
teri drugi, so nato predlaga-

li razširitev dnevnega reda z 
obravnavo proračuna, s či-
mer se je večina prisotnih 
tudi strinjala. »Mislim, da 
bi bilo neodgovorno, da pro-
računa ne obravnavamo. 
Takšnega mnenja nismo le 

v komisiji za finance, ampak 
se tudi večina drugih strinja, 
da novega mestnega sveta ne 
bi smeli pustiti zgolj na dva-
najstinah oziroma brez mož-
nosti za podpisovanje po-
godb. Zato je pomembno, da 
proračun potrdimo, nasled-
nji sklic mestnega sveta pa 
ima še vedno možnost reba-
lansa,« je opozorila svetnika 
Irena Dolenc (NSi), svetniki 
pa so nato po zelo kratki raz-
pravi predlagan proračun za 
leto 2019 tudi potrdili.

»Mislim, da je Mestna ob-
čina Kranj ena redkih, ki ima 
že sprejet proračun, kar je 
zelo dobro. To bo omogoča-
lo normalno delovanje bodo-
či upravi in bodočemu župa-
nu ali županji in tudi črpa-
nje evropskih sredstev,« je 
povedal župan Boštjan Tri-
lar in poudaril, da je največja 
investicija komunalna infra-
struktura na področju Brito-
fa, Predoselj in Mlake v skup-
ni vrednosti okoli 14 milijo-
nov evrov, pomemben pro-
jekt pa je tudi gradnja komu-
nalne infrastrukture v nase-
ljih Čirče in Hrastje ter tudi 
rekonstrukcija ceste Breg–
Mavčiče.

Proračun za nemoteno delo
Čeprav kranjski župan Boštjan Trilar za zadnjo redno sejo sedanjega 
mestnega sveta ni predlagal sprejetja proračuna, je večina svetnikov odločila, 
da je treba novemu županu in svetnikom omogočiti nemoteno delo, zato so 
ga obravnavali in tudi potrdili.

Z dnevnega reda seje je župan Boštjan Trilar na 
pobudo komisij umaknil obravnavo koncesijske 
pogodbe za Regijski večnamenski športno-vadbeni 
center Kranj, saj naj bi po obstoječih projektih ne 
zadoščal za tekme po standardih Združenja evropskih 
nogometnih zvez (UEFA). Tako bodo projekt najprej 
spremenili in prilagodili tem zahtevam.

Vilma Stanovnik

Kranj – Rekonstrukcija mo-
stu čez Savo nad Savskim 
otokom pomeni tudi velike 
prometne obremenitve ob-
voznih cest. Zlasti preobre-
menjena je Koroška cesta, 
ki predstavlja najbližji ob-
voz zaprte državne ceste. 
Boljši pretok prometa redar-
ji in policisti zagotavljajo z 
usmerjanjem motornih vo-
zil v ključnih križiščih ter 
urejanjem skupinskega pre-
hajanja pešcev čez preho-
de na južnem delu Koroške 
ceste. Mestna občina Kranj, 
Policijska uprava Kranj in 

Medobčinski inšpektorat 
Kranj so se zato odločili, 
da za boljši pretok prome-
ta po Koroški cesti v času re-
konstrukcije mostu nad Sa-
vskim otokom začasno uki-
nejo dva manj frekventna 
prehoda za pešce, in sicer na 
vrhu Jelenovega klanca ter 
ob krožnem križišču Koro-
ške in Bleiweisove ceste na 
južnem kraku.

Pešce na spremembo 
prehoda na lokaciji, kjer so 
ga navajeni, začasno ni več, 
opozarjajo tudi posebne ta-
ble in jih usmerjajo k naj-
bližjemu cestnemu preho-
du.

Ukinili prehoda za pešce
Zaradi gneče na Koroški cesti so v Kranju začasno 
ukinili dva prehoda za pešce.

Radovljica – Od prejšnjega četrtka tudi pred stavbo Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Radovljica visi zelena 
zastava Ekošole, programa, ki razvija odgovoren odnos do 
okolja, narave in bivanja nasploh. Temelji na metodologiji 
sedmih korakov, ki je primerljiva z okoljskim standardom 
kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne 
ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot 
najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v 
mednarodni program Ekošola. »Skrb za okolje, varčnost pri 
porabi virov, prijazni in spoštljivi medsebojni odnosi so vred-
note, ki jih ekošola pomaga širiti. Želim si, da se ideje ekošole 
prenesejo na vse naše enote,« je ob dvigu zastave poudarila 
direktorica CUDV Radovljica dr. Irena Ceglar. V centru so se ob 
tej priložnosti zahvalili tudi lokalni skupnosti, ki je v letošnjem 
letu uredila pločnik ob državni cesti Lancovo–Lesce, po kateri 
uporabniki lahko z vozički in peš varno pridejo do Radovljice.

Izobesili so zeleno zastavo

Izobesili so eko zastavo, znak odgovornega odnosa do 
okolja, narave in bivanja nasploh. / Foto: Gorazd Kavčič

Tržič – Občinski svetniki so na četrtkovi seji potrdili preje-
mnike priznanj Občine Tržič za leto 2018, ki jih bodo podelili 
decembra na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku. 
Naziv častnega občana prejme Vinko Hlebš za dolgoletno 
delo na področju likovnega ustvarjanja. Plaketo Občine Tržič 
prejmeta Lado Srečnik in Tržiški muzej. Diplomo Občine Tr-
žič prejmejo Jože Steiner, Francka Globočnik in prostovoljne 
gasilke PGD Leše.

Vinko Hlebš častni občan

Tržič – Občina Tržič nastopa kot projektni partner z glavno 
naložbo v izgradnjo informacijske točke ob vstopu v naravni 
spomenik Dovžanova soteska. Partnerji v projektu so BSC 
Kranj, občini Preddvor in Tržič, Kmetijsko-gozdarska zborni-
ca Slovenije – Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj in Center za 
trajnostni razvoj podeželja Kranj. Skupna vrednost operacije 
znaša nekaj čez 160 tisoč evrov, od tega 85 odstotkov sofinan-
cira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Potreba po 
vzpostavitvi informacijske točke v Dovžanovi soteski se kaže 
tako pri obiskovalcih kot pri turističnih vodnikih, ki izvajajo 
vodenje po njej, so sporočili iz tržiške občinske uprave. S po-
stavitvijo bodo pridobili inovativno, sonaravno informacijsko 
točko in urejeno zbirno mesto za izvajanje strokovnih in turi-
stičnih vodenj ter izhodišče za pohodniške in turnokolesarske 
izlete ter priložnost za razvoj dodatne ponudbe.

Naložba v informacijsko točko v Dovžanovi soteski
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Maša Likosar

Kranj – Razstava, ki nosi na-
slov Narava gorskega sveta 
– včeraj, danes, jutri? in bo v 
kranjski knjižnici na ogled 
do 2. novembra, je nasta-
la v sodelovanju Zavoda RS 
za varstvo narave, Območne 
enote Kranj, projekta AlpES 
in Planinske zveze Sloveni-
je. Pri njenem nastanku je so-
delovalo več kot dvajset sode-
lavcev, obsega 12 plakatov in 
je zasnovana kot potujoča raz-
stava, kar pomeni, da si jo bo 
moč ogledati še v drugih slo-
venskih krajih, med drugim 
bo pripotovala tudi v Tržič in 
Naklo. Njenega uradnega od-
prtja v Kranju sta se udeležila 
direktor Zavoda RS za varstvo 
narave Teo Hrvoje Oršanič 
in podpredsednik Planinske 
zveze Slovenije Martin Šolar.

Avtorica in koordinator-
ka razstave Andreja Škvarč je 
pojasnila, da je razstava odgo-
vor na vse večje pritiske, ki jih 
naravovarstveniki zaznavajo 
pri svojem delu. »Gorski svet 
je vse bolj obiskan, poleg tega 
se spreminja raba planin, po-
sledično se povečuje število 
dostopnih cest, količina pro-
meta in turističnih objektov, 

kar je že povzročilo nekate-
re vidne negativne vplive na 
naravo,« pove Andreja in na-
daljuje: »Z vsakim plakatom 
želimo sporočiti, da je nara-
va gorskega sveta zelo krhek 
ekosistem in da bi morali za-
četi učinkovito izvajati našo 
zakonodajo, ki bo omogočila 
ohranitev tistega malega dela 
neokrnjene narave in divjega 
gorskega sveta v Sloveniji.« 

Na razstavi poleg gorske 
narave spoznamo tudi spre-
membe skozi čas, ki vpliva-
jo na njeno ogroženost, in že 
vidne posledice sprememb, 
od evtrofikacije visokogor-
skih jezer do vpliva motenj 
na posamezne gorske vrste. 
Predstavljene pa so tudi 
razlike v rabi ekosistem-
skih storitev nekoč in da-
nes. »Razstava je tudi poziv 

k premisleku o pravi vredno-
ti, ki nam jo gorski svet pred-
stavlja. Vprašati se moramo, 
zakaj in kako gore obiskuje-
mo, kaj nam gorska narava 
pomeni: je to za nas obmo-
čje miru, divjine, lepote, du-
hovnega zadoščenja ali zgolj 
turistični in športno-rekrea-
cijski poligon, poseljen z in-
frastrukturo,« še doda An-
dreja Škvarč. 

Gorski svet naj bo vrednota
V Mestni knjižnici Kranj so odprli razstavo, ki odstira temo spreminjanja in ogroženosti narave v 
gorskem svetu, hkrati pa opozarja na konkretne posledice vse bolj prisotnega človekovega vpliva.

Direktor Zavoda RS za varstvo narave Teo Hrvoje Oršanič, avtorica razstave Andreja Škvarč 
in podpredsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar / Foto: Primož Pičulin

Aleš Senožetnik

Cerklje – Malokatera sloven-
ska družina danes še je kruh, 
spečen v domači krušni peči. 
A takšno opravilo je bilo nek-
daj povsem običajno v skoraj 
vsaki slovenski hiši. Delček 
tega so v soboto dopoldan 
oživili na Borštnikovi doma-
čiji v Cerkljah.

Dogodek so poimenova-
li Od zemlje do žemlje. Obi-
skovalcem pa so poleg šte-
vilnih običajev, povezanih 
s peko kruha, prikazali tudi 
postopke, kako se seje, žanje 

in obdeluje proso, preden 
sploh dobimo moko, potreb-
no za peko kruha. »Proso je 
z naših polj izginilo že pred 
kakšnimi šestdesetimi leti, 
zato se ga spomnijo le še sta-
rejši. Vedno se je melo, ni-
koli mlatilo – in tudi ta izraz 
se je z leti pozabil,« je pove-
dal skrbnik domačije Danijel 
Novak, ki je skupaj z gospo-
dinjo Greto Zlate iz Praš in 
domačinom Ivanom Kropiv-
nikom ter ob pomoči anima-
torja Stena Vilarja razkril še 
marsikateri zanimiv običaj, 
povezan s peko kruha.

Greta Zlate, ki sicer kruh 
trikrat na teden peče na do-
mači kmetiji, je testo zame-
sila v mentrgi, kmečki mizi, 
s koritom za mesenje, spek-
li pa so ga v stari krušni peči 
Borštnikove domačije. 

Medtem, ko se je kruh pe-
kel, so naredili »nasad« – 
proso so razgrnili po podu 
in nanj najprej povabili ot-
roke, kot je bilo to nekdaj v 
navadi, preden so ga pohodi-
li konji in tako izločili zrnje, 
ki so ga kasneje še prečistili. 

»S prikazom kmečkega 
opravila, ki se je nekdaj vsaj 

enkrat na teden odvijalo v 
vsaki kmečki družini, želi-
mo ob letu kulturne dediš-
čine obuditi za star običaj, 
ki je danes skorajda že po-
zabljen,« je še povedal No-
vak. 

Obiskovalci dogodka od 
Zemlje do žemlje, ki jih je bilo 
skorajda preveč za majhno 
kmečko izbo Borštnikove do-
mačije, so tako lahko marsi-
kaj novega izvedeli, predvsem 
najmlajši pa so se naučili – kot 
je nekdo hudomušno pripo-
mnil – da kruh ne raste v tr-
govini.

Od zemlje do kruha iz krušne peči
Na Borštnikovi domačiji v Cerkljah je v soboto potekala zanimiva predstavitev peke kruha v krušni peči.

Danijel Novak je povedal marsikatero zanimivost o peki 
kruha.

Greta Zlate je kruh zamesila v mentrgi, kmečki mizi s 
koritom za mesenje.

Maja Bertoncelj

Žlebe – Fotografske razsta-
ve na prostem v Galeriji pod 
kozolcem v Žlebeh so nekaj 
posebnega že zaradi same-
ga razstavnega prostora. V 
Turističnem društvu Žlebe - 
Marjeta skrbijo, da se redno 
menjajo. Najprej jih razsta-
vijo v Žlebeh, nato se razsta-
va preseli v Medvode, naprej 
ob Zbiljsko jezero, dogovar-
jajo pa se še za četrto lokaci-
jo, ki bi bila na Topolu.

Razstavljenih je 14 foto-
grafij. Za tokratno, že peto 
razstavo jih je prispeval Peter 

Košenina s Spodnje Senice, 
tudi zunanji sodelavec Go-
renjskega glasa. To je njego-
va prva samostojna razstava. 
Tema razstave je Polhograjci 
so dom. »Večina fotografij na 
razstavi iz arhiva, nekaj pa je 
bilo posnetih prav za to razsta-
vo. Motivi so narava, ljudje, ži-
vali, vse tisto, kar so Polhog-
rajci,« je povedal Peter Koše-
nina, ki se je s fotografiranjem 
začel ukvarjati pred dvajseti-
mi leti, v prvi vrsti pa mu po-
meni hobi. Najraje fotografira 
naravo in šport. Razstava bo v 
Žlebeh na ogled pol leta, nato 
se bo selila v Medvode.

Polhograjci so dom
V Galeriji pod kozolcem v Žlebeh je na ogled 
razstava fotografij Petra Košenine.

Peter Košenina se predstavlja s šestnajstimi fotografijami.

Ana Šubic

Železniki – Železnikarski ob-
činski svetniki so minuli če-
trtek na zadnji, 26. redni 
seji v iztekajočem se man-
datu sprejeli tretji rebalans 
letošnjega proračuna. Pri-
hodki so se zmanjšali za ne-
kaj več kot 1,2 milijona evrov 
na sedem milijonov evrov, 
kar predstavlja dobrih 15 od-
stotkov, odhodki pa znašajo 
osem milijonov evrov in jih 
je za 1,3 milijona evrov oz. 14 
odstotkov manj od načrto-
vanega. »Vseeno najemamo 
300 tisoč evrov kredita, upo-
rabili bomo tudi 150 tisoč 
evrov povratnih sredstev go-
spodarskega ministrstva in 
s stanjem na računu v viši-
ni 910 tisoč evrov bomo ime-
li uravnotežen proračun,« je 
svetnikom pojasnil župan 
Anton Luznar. Občutne-
mu znižanju proračuna je 

botrovala predvsem neizve-
dena sanacija obsežnega pla-
zu v Dražgošah, za katero so 
pričakovali 1,3 milijona evrov 
državnih sredstev, a je priš-
lo do zapletov pri izbiri izva-
jalca. Na postavki za sanaci-
jo plazov je tako ostalo 403 ti-
soč evrov, slaba polovica tega 
zneska pa bo namenjena na 
novo predvideni sanaciji pla-
zu na cesti Železniki–Pod-
lonk nad Športnim parkom 
Dašnica, ki že poteka in ga bo 
ministrstvo za okolje in pros-
tor sofinanciralo s 168 tisoč 
evri. V okviru načrta pridobi-
vanja zemljišč so predvideli 
tudi dobrih pet tisoč evrov za 
nakup dodatnih 122 kvadra-
tnih metrov zemljišča za pot-
rebe izgradnje dostopne poti 
med plavalnim bazenom in 
Mercatorjem do območja Na 
Kresu, kjer želijo v prihod-
njih letih zgraditi dom sta-
rejših občanov.

Tretji rebalans proračuna

Poljane – Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar v sklopu praznova-
nja 150. obletnice rojstva teologa in filozofa Aleša Ušeničnika 
nocoj ob 19. uri v Kulturnem domu v Poljanah pripravlja posvet 
in okroglo mizo z naslovom Družbeno-politični vpliv Aleša 
Ušeničnika v obdobju 1919–1945. Akademik dr. Janez Juhant 
bo predstavil Ušeničnikov odnos do predvojne katoliške levice, 
zgodovinar dr. Egon Pelikan vlogo Ušeničnika v kontekstu slo-
venskega političnega katolicizma med dvema vojnama, slavist 
in zgodovinar ddr. Igor Grdina bo poskušal razrešiti dilemo o 
Ušeničniku kot tradicionalistu ali inovatorju, svobodna zgodo-
vinarka dr. Tamara Griesser Pečar pa se bo posvetila odnosu 
Aleša Ušeničnika do komunizma in komunistične revolucije.

Posvet o Alešu Ušeničniku
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Vodilna par-
tnerica v projektu NEKTEO 
(iz programa Interreg V-A 
Slovenija - Avstrija), ki ga 
sofinancira Evropski sklad 
za regionalni razvoj, je de-
želna vlada avstrijske Koro-
ške, partner na Gorenjskem 
je Razvojna agencija Sora, 
sodelujejo tudi predstavni-
ki goriške regije. V projekt 
je sicer vključenih 36 občin 
na obeh straneh meje, z Go-
renjskega štiri, je sodelova-
nje predstavil Jurij Bernik, 
direktor Razvojne agenci-
je Sora. Pilotne občine so v 
okviru projekta razvile čez-
mejno mrežo energetskih 
točk, vseh je 55, na Gorenj-
skem jih je deset. Te so pred-
stavljene v dvojezičnem ka-
talogu. Poleg tega se par-
tnerji udeležujejo tudi čez-
mejnega natečaja za najbolj 
energetsko učinkovito obči-
no, javno stavbo in javnega 
uslužbenca. Junija letos so 
razglasili zmagovalce. Pri-
znanje za NEKTEO najbolj 
učinkovito občino z najniž-
jo specifično rabo energije v 
javnih objektih v letu 2017 (v 
primerjavi z letom 2016) je 
poleg občine Železna Kapla 
prejela tudi občina Žiri. 

V Škofji Loki, kjer so se ta te-
den sestali partnerji projek-
ta in si med drugim ogleda-
li več primerov dobrih praks 
na Gorenjskem, je o projek-
tu v imenu vodilne partne-
rice spregovoril tudi Chris-
tian Goritschnig. Dodal je, 

da so vzpostavili tudi sple-
tno stran z informacijami o 
tem, s kakšnimi ukrepi lah-
ko varčujemo z energijo in o 
kontrolnih ukrepih, s kateri-
mi sami nadziramo porabo. 
O trajnostni energiji za ob-
čine ozaveščajo javne usluž-
bence, odgovorne za ener-
gijo na ravni občin in s tem 
tudi prebivalstvo v pilotnih 
občinah, poleg tega so vklju-
čene tudi šole. Razvili so čez-
mejno potujočo enoto, ime-
novano ambasador energet-
ske učinkovitosti, ki je bila 
predstavljena na jesenskem 
sejmu v Celovcu in se seli 
po sodelujočih občinah, de-
cembra in januarja jo priča-
kujejo tudi na Gorenjskem. 
Vzpostavljeni ali nadgraje-
ni so tudi sistemi energet-
skega monitoringa v javnih 
objektih: na Gorenjskem sta 

to osnovna šola v Žireh in 
podružnična šola na Jezer-
skem, v Škofji Loki pa bazen 
v Stari Loki. 

Cilj projekta je petodsto-
tni prihranek energije, s či-
mer želijo prispevati tudi k 
okoljskim ciljem. V občini 
Škofja Loka si za to prizade-
vajo že od leta 2011 v trajno-
stni akciji Loško je ekološko, 
je povedal župan Miha Ješe. 
Skušajo jih doseči z ener-
getskimi sanacijami javnih 
zgradb, z nadzorom pora-
be energije v njih, po novem 
tudi z nadzornim sistemom 
porabe vode in z energet-
skim vidikom v zgodnji fazi 
načrtovanja investicij. Poleg 
tega so v projektu NEKTEO 
vzpostavili Pot ob Sori – oko-
lju prijazna raba energije, 
kjer so predstavljene prakse 
učinkovitega ukrepanja na 

področju nižanja rabe ener-
gije v več objektih: v Šolskem 
centru Škofja Loka, Športni 
dvorani Poden, šolah Jela 
Janežiča in Ivana Groharja, 
vrtcu Najdihojca in Centru 
slepih, slabovidnih in starej-
ših. V teh stavbah se je pora-
ba električne energije v šes-
tih letih zmanjšala za sedem 
odstotkov, toplote za dobrih 
31 in vode za slabih 22 od-
stotkov. V zvezi z načrtova-
njem investicij, ki bodo pri-
nesle energetski prihranek, 
pa je podžupan Tine Radi-
nja predstavil načrtovanje 
»skoraj ničenergijskega vrt-
ca Kamnitnik«, ki ga pravkar 
gradijo in bo narejen po traj-
nostnih in energetskih stan-
dardih, zaradi česar so za to 
skoraj sedemmilijonsko na-
ložbo pridobili znatno sub-
vencijo Eko sklada.

Trajnostna energija za občine
Šestintrideset pilotnih občin iz Slovenije in Avstrije je vključenih v triletni čezmejni projekt NEKTEO, 
namenjen razvijanju in izvajanju čezmejnega ozaveščanja na področju energetske učinkovitosti, 
varčevanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije. Od gorenjskih v projektu sodelujejo občine 
Škofja Loka, Žiri, Preddvor in Jezersko.

V Škofji Loki so partnerji predstavili projekt NEKTEO Trajnostna energija za občine.
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Ana Šubic

Železniki – Današnja dobra 
organiziranost in opremlje-
nost PGD Železniki je rezul-
tat vztrajnega, marljivega in 
požrtvovalnega dela prete-
klih generacij, je na nedavni 
slavnostni seji ob 120-letni-
ci društva poudaril njegov 
predsednik Damjan Moho-
rič. Zaslužnim članom, ki so 
se zbrali v kulturnem domu 
v Železnikih, se je zahvalil 
za izkazano delo in prispe-
vek k razvoju društva. Ob vi-
sokem jubileju jim je česti-
tal tudi župan Železnikov 
Anton Luznar: »Želim vam 
uspešno delo tudi v prihod-
nje, tako pri sprotnem poso-
dabljanju opreme, še bolj pa 
pri drugih aktivnostih v dru-
štvu, predvsem pri vzgoji ter 
prenašanju znanja in delov-
nih navad na mlajše genera-
cije.«

Na slovesnosti so pode-
lili tudi priznanja zasluž-
nim članom. Gasilska zveza 

Škofja Loka jim nameni-
la šestnajst priznanj, med 
drugim tudi Milošu Kamen-
šku in Jakobu Demšarju za 
40-letno aktivno operativ-
no delo. Aktivni mladinci in 
pionirji so se razveselili pri-
znanj PGD Železniki.

Društvo je bilo ustanovlje-
no spomladi 1898, saj so bili 
Železniki zaradi fužinarstva 
nekoč podvrženi velikim 
požarom. Ob ustanovitvi je 
štelo 52 operativnih članov. 
Med današnjimi 208 čla-
ni je 49 operativnih gasil-
cev, 24 gasilskih pripravni-
kov, 14 mladincev in 16 pi-
onirjev, šest rezervnih gasil-
cev in 103 veterani. Njihova 
daleč največja intervencija 
so bile katastrofalne poplave 
leta 2007. V društvu so zado-
voljni, da so v zadnjih letih 
gasilski dom iz preprostih 
avtomehaničnih delavnic z 
adaptacijo spremenili v so-
dobno zgradbo, v prihodnje 
pa se bodo posvetili pomla-
ditvi voznega parka.

Pomagajo že sto 
dvajset let
Prostovoljno gasilsko društvo Železniki je 
praznovalo stodvajseto obletnico ustanovitve.

Poveljnik in predsednik PGD Železniki Jože Kamenšek in 
Damjan Mohorič s kipcem Florjana, ki sta ga prevzela iz rok 
predsednika Gasilske zveze Škofja Loka Antona Beoviča.
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Domžale – Domžalski sve-
tniki so na zadnji seji v tem 
mandatu sprejeli občin-
ski prostorski načrt (OPN), 
na katerega so v Domža-
lah čakali vrsto let. Pripra-
ve tega pomembnega do-
kumenta so se začele že 
leta 2004, aktivno pa v letu 
2013, a je sam postopek za-
radi neupoštevanja rokov 
s strani posameznih nosil-
cev urejanja prostora tra-
jal bistveno dlje, kot to do-
loča zakon. Na mnenja so 
čakali kar osemnajst mese-
cev, zadnjega so prejeli av-
gusta. Kot je na novinarski 

konferenci med drugim po-
vedal župan Toni Dragar, 
največja širitev stavbnih 
zemljišč v OPN predsta-
vlja območje predvidenega 
OPPN pri gradu Krumperk, 
kjer imajo lastniki (družina 
sicer živi v Kanadi) namen 
urediti motel, golfsko igri-
šče in druge prostore v gra-
du. Sprememba namenske 
rabe obsega okoli petde-
set hektarov zemljišč, pre-
dlagano območje pa je si-
cer za polovico manjše, kot 
je bilo v predlogu OPN. Ve-
činoma gre za spremembo 
rabe gozdnih zemljišč v ze-
lene površine in površine, 
namenjene turizmu. 

Na zahtevo ministrstva za 
kulturo se je v stavbna zem-
ljišča spremenilo tudi okoli 
13 hektarov zemljišč, ki le-
žijo v občini Domžale znot-
raj ograje javnega zavoda 
Arboretum Volčji Potok. 
»Ker je na območju občine 
Domžale velik delež nepo-
zidanih stavbnih zemljišč 
namenjenih stanovanjski 
gradnji, je novih območij za 
stanovanjsko gradnjo malo; 
še ta so večinoma majhne-
ga obsega in razdrobljena 
po celotni občini. Največja 
širitev za stanovanja je ob-
močje ob Kamniški cesti v 
Srednjih Jaršah, veliko 0,8 
hektara. Izrednega pomena 

za občino Domžale je pre-
oblikovanje in umestitev v 
prostor avtocestnega pri-
ključka Študa z navezavo 
na Ihan. V lokalnem jav-
nem interesu je tudi širitev 
za potrebe ureditve špor-
tne ploščadi ob šoli in vrt-
cu v Krtini. Stavbno je pos-
talo tudi večje območje, na-
menjeno proizvodnim de-
javnostim, za potrebe ši-
ritve Leka,« je glavne spre-
membe naštel župan Toni 
Dragar in povzel, da se z no-
vim OPN v območja stavb-
nih zemljišč na novo uvr-
šča skoraj 47 hektarov kme-
tijskih in dobrih 61 hekta-
rov gozdnih zemljišč.

Sprejeli občinski prostorski načrt
Občina Domžale je po letih priprav in usklajevanj le dobila najpomembnejši prostorski akt. Novih 
območij za stanovanjsko gradnjo ni veliko, je pa izrednega pomena za občino umestitev avtocestnega 
priključka v Študi, prav tako bodo omogočili širitev podjetja Lek.

Naklo – V Domu starejših občanov v Naklem so včeraj odprli 
razstavo Petra Gučka, rezbarja iz Križev. Za stanovalce je imel 
dopoldne predstavitev svojih del, čudovitih rezbarij. Njegova 
dela bodo na ogled do konca leta.

Rezbar Peter Guček razstavlja v Naklem

Cerklje – Turistična kmetija in okrepčevalnica Brunarica 
Sonček na Krvavcu je ob koncu septembra začela že četrto 
celoletno akcijo Junaki Krvavca, ki bo trajala do 21. septembra 
prihodnje leto. K sodelovanju vabi vse, ki so kondicijsko spo-
sobni pripešačiti ali prikolesariti do brunarice Sonček na 
Krvavcu ali smučati na Krvavcu, pri tem pa mora telesna ak-
tivnost trajati vsaj eno uro. Junaki Krvavca 2019 bodo postali 
vsi, ki bodo opravili več kot 52 takšnih aktivnosti in se vpisali 
v knjigo v brunarici. Na dan je možen samo en vpis. V tretji 
akciji Junaki Krvavca, ki so jo zaključili ob koncu septembra, 
je sodelovalo 87 članov, od teh jih je 41 pridobilo naziv ju-
nak Krvavca. Najboljši so prejeli pokale, ostali pa praktične 
nagrade. V moški konkurenci je s 350 vzponi zmagal Marko 
Lončar, drugi je bil Robi Jerič s 344 vzponi, tretji pa Matjaž 
Letnar z dvesto vzponi. Med ženskami je bila najboljša Bar-
bara Herman s 129 vzponi, druga Marjeta Rehberger s 87 in 
tretja Lola Novakovič s 53 vzponi na Krvavec. 

Akcija Junaki Krvavca

KRATKE NOVICE
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Andrej Kokot med literati na Dunaju

Igor Kavčič

Škofja Loka – Večni popot-
nik Anton Krajnc, ki že več 
let živi v Arizoni v ZDA in 
prihaja v slovenske Ha-
loze, se v avli sokolskega 
doma predstavlja z olji na 
platnu velikega formata. 
Krajnc je mladost preživel 
v Gradcu, njegova rodbina 
po očetu je iz Haloz, študi-
ral pa je na Akademiji likov-
nih umetnosti na Dunaju, 
kjer je leta 1972 diplomiral. 
Vmes je eno leto študiral 
tudi v Italiji, v mestu Urbi-
no na Akademiji Raffaello. 
Na začetku umetniške poti 
– po študiju se je podal v 
New York – se je v glavnem 
ukvarjal z grafiko, motive 

za slike pa je jemal iz sve-
ta, ki ga je obkrožal, in poto-
vanj. Grafike je razstavljal v 
galerijah po vsem svetu, v 
Angliji, Hongkongu, Novi 
Zelandiji, Avstriji, Italiji, 
na Japonskem … Z ženo Da-
gmar sta veliko potovala in 
Anton je tako spoznal tudi 
anamorfno perspektivo ri-
sanja in slikanja, naslika-
no je treba pogledati z dru-
gega zornega kota, da vidiš 
resnični motiv, ki je njego-
vim delom vdahnila dodat-
no skrivnostnost.

V osemdesetih letih je 
ustvarjal v Avstriji, kjer je 
med drugim poskrbel za 
poslikavo kapele na gra-
du Bernau. Zime preživlja 
v Tusconu v Arizoni, kjer 

v velikem ateljeju ustvar-
ja v različnih likovnih teh-
nikah, svoj drugi dom pa 
si je zgradil v Velikem Oki-
ču v Halozah. Anton Krajnc 
je ustvaril številna dela, od 
grafik in slik do skulptur, ki 
krasijo mnoge javne in za-
sebne prostore na različnih 

kontinentih. Njegova dela 
hranijo priznani muzeji in 
galerije po svetu, o svojem 
življenju in delu pa je spre-
govoril v knjigi Dal cuore 
dell' Artista (Iz srca ume-
tnika), ki jo je sam napisal 
in oblikoval, izšla pa je leta 
2016 v samozaložbi.

Iz srca umetnika
V Sokolskem domu je še nekaj dni na ogled 
razstava likovnih del Antona Krajnca.

Anton Krajnc med predstavljanjem ene svojih slik
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Kranj – Na Gimnaziji Fran-
ceta Prešerna v svojo sredi-
no radi povabijo nekdanje 
dijake, ki so se kasneje izo-
braževali na umetniškem 
področju in so s svojim delo-
vanjem prepoznavni doma 
in širše. Ena takih je tudi 
mlada prodorna fotografi-
nja Katja Bidovec, svetovna 
popotnica in predavatelji-
ca na Fakulteti za družbene 
vede v Ljubljani. Na vpraša-
nje, zakaj fotografija, je pred 
tednom na odprtju razsta-
ve in v kratkem pogovoru, 
ki sta ga pripravili dijakinji 
Anja in Sabina, odgovorila: 
»Ambiciozno bi bilo reči, da 
s fotografijo poskušam oza-
veščati. Je pa moja želja, da 
bi se ljudje ob njih za trenu-
tek ustavili, ker bi jim pog-
led nanje dal razmišljati.« 
V dijaških letih je bila njena 
osrednja obšolska dejavnost 
igranje košarke, fotografija 
pa jo je zasvojila med študi-
jem. Odtlej je ta hkrati tudi 
njena velika strast.

Katja Bidovec je popotnica 
in na fotografije beleži dru-
ge svetove, druge kulture. V 
zadnjih letih je fotografirala 
na Kubi, Šrilanki, v Iranu, In-
diji, Namibiji, Etiopiji, v be-
gunskih taboriščih Zahod-
ne Sahare … »Ko smo mla-
di, je pomembno, da potuje-
mo. Pa ne na Pag v Zrče ali 
na Ibizo – in tudi ni nujno, da 
v Afganistan. Potujte v druge 
kraje in spoznavajte življenje 
in kulturo tamkajšnjih lju-
di,« je zbranim dijakom na 

srce položila Bidovčeva, ki se 
v avli šole tokrat predstavlja 
z izborom dvanajstih del svo-
je ulične fotografije, ki jo zad-
nja leta še posebno navdušu-
je. Povedala je, da se najraje 
sprehodi po ulici in išče mo-
tive in predvsem prave tre-
nutke, ko pritisne na spro-
žilec fotoaparata. »Prav ujeti 
pravi trenutek me še posebej 
privlači. Če ga zamudiš, se 
nikoli več ne ponovi. Seveda 
pa iskanje motiva od fotogra-
fa zahteva veliko premišlje-
nega dela, še preden se pos-
tavi na ulico,« odgovarja Ka-
tja; da ji je pod kožo zlezlo od-
krivanje sveta zakritih musli-
manskih žensk. To je svet, ki 
je za moške zaprt, nedosto-
pen. »V Jemnu priteče do 
mene fantič z rožo. Ko sem 

vprašala spremljevalca, kaj to 
pomeni, mi je pojasnil, da je 
to znak, da me ženske vabi-
jo v svoje prostore. Odzvala 
sem se in potem so me ''špri-
cale'' z različnimi vonjavami 
in parfumi. Taka je pač njiho-
va dobrodošlica,« pripovedu-
je sogovornica in na vpraša-
nje, ali znamo razumeti dru-
gačnost, dodala, da je to sicer 
odvisno od posameznika. 
Njej so potovanja tudi v tem 
smislu odprla oči, zato se pri-
lagodi okolju, kamor pride. V 
arabskem svetu se na primer 
pokrije z ruto.

V nadaljevanju je spre-
govorila tudi o projektu Iz-
ginjajoče kulture, v kate-
rem sta s partnerjem in fo-
tografom Arnejem Hoda-
ličem v Etiopiji, Namibiji, 

Indiji … portretirala posa-
meznike obeh spolov, raz-
ličnih generacij in statusov 
– ljudstev, katerih kultura v 
sodobnem globalnem sve-
tu počasi izginja, kar potr-
jujejo tudi številni antropo-
logi. Ob tem smo si ogleda-
li tudi kratek film, kakšno je 
delo na terenu s prenosnim 
fotostudiom. Kako se spora-
zumevata z ljudmi, jih prip-
ravljata za fotografiranje, da 
so ti čim bolj naravni, in po-
dobno … V glasbenem pro-
gramu so nastopili dijaki – 
harfist Jernej Mišić ter pev-
ca, četrtošolca Ana Skumvač 
in Jernej Šmid. Fotografinjo 
je z željo, da se na svojo nek-
danjo šolo še vrne, pozdravi-
la in razstavo odprla ravnate-
ljica Mirjam Bizjak.

Katjine ulice sveta
V avli Gimnazije Franceta Prešerna se z razstavo ulične fotografije predstavlja nekdanja dijakinja Katja 
Bidovec. V pogovoru je razkrila svojo strast do fotografiranja in spoznavanja drugih dežel in kultur.

Ulične fotografije Katje Bidovec v gledalcu vzbujajo nove in nove zgodbe. / Foto: Igor Kavčič

Radovljica – Pred dnevi so se na Dunaju zbrali literati, ki so 
se s svojimi deli uvrstili v zbornik Laza Kostić. Ta se imenuje 
po srbskem pesniku in dramatiku Lazi Kostiću (1841–1910), 
glasniku srbske romantike, ki je s svojim upornim življenjem 
predstavljal navdih za mnoge sodelujoče avtorje. Med uvršče-
nimi v zbornik je kar nekaj Slovencev, čeprav je ta v srbskem 
jeziku, uvrstitev vanj pa je bila vse prej kot lahka. Na natečaj 
se je prijavilo 385 avtorjev z več kot 1800 deli, za objavo v 
zborniku pa je bilo izbrana polovica oziroma le 191 avtorjev. 
Zajetna knjiga je zbir najboljših poslanih aforizmov, kratkih 
zgodb in pesmi. Med njimi so tudi Andrej Kokot iz Radovljice 
s kratko zgodbo, Zdravko Kokanović iz Maribora, ki je bil po-
sebej pohvaljen za pesem, in zmagovalec v kategoriji kratkih 
zgodb Franjo Frančič. Udeleženci so v dveh dneh srečanja 
v oktobrski pomladi svoja dela prebirali v Schönbrunnu in 
v Mestnem parku, ob zaključku pa je sledila še razglasitev 
rezultatov razpisa z branjem del prisotnih avtorjev.

Andrej Kokot je za sodelovanje v zborniku prejel pohvalo. 
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Kranj – Letošnja žirija za Jenkovo nagrado v sestavi Ve-
ronika Dintinjana (predsednica), Aljaž Koprivnikar, Dia-
na Pungeršič, Domen Slovinič ter Glorjana Veber je v ožji 
izbor za Jenkovo nagrado uvrstila šest pesniških zbirk: 
Esad Babačić: Odrezani od neba, Jure Jakob: Lakota, Maja Milo-
ševič: Oder za gluhe, Ana Pepelnik: Tehno, Tone Škrjanec: Dihaj 
in Nataša Velikonja: Preveč vljudna. Razglasitev nagrajenca ozi-
roma nagrajenke in podelitev nagrade bo v petek, 26. oktobra, 
ob 18. uri, v Gasilskem domu Mavčiče – po kratki svečanosti uro 
pred tem pred spomenikom Simonu Jenku na Podreči. Društvo 
slovenskih pisateljev v sodelovanju s Kulturnim društvom Si-
mon Jenko - Šmonca iz Mavčič skupaj z Zavodom za turizem in 
kulturo Kranj pa dan pred tem, v četrtek, 25. oktobra, ob 11. uri 
vabi v Mestno knjižnico Kranj še na okroglo mizo Mladi literati. 
Pesnika Blaž Božič ter Denis Škofič, nominirana v širši izbor 
za letošnjo Jenkovo nagrado, se bosta pogovarjala z dijaki, ki 
so svoje literarne prispevke združili v zbirko Kranjske vaje. Ta 
je nastala po navdihu vajevcev.

V petek podelitev Jenkove nagrade

Ribčev Laz – V hotelu Kristal v Ribčevem Lazu letos organi-
zirajo jubilejno, deseto Mednarodno likovno kolonijo Kristal. 
Vsako jesen družina Dobravec vrata svojega z bogato likov-
no opremo oplemenitenega Hotela Kristal odpira likovnim 
ustvarjalcem iz mednarodnega prostora. Ker je v Hotelu Kri-
stal doma tudi umetnost kulinarike, je vsebinski poudarek 
letošnje kolonije usmerjen v tihožitno motiviko, ki zajema 
kulinariko tega krajinskega predela. Dobrote, ki bodo zaživele 
v likovnih podobah, pa bodo namenjene opremi jedilnice. De-
lovno srečanje mednarodne skupine ustvarjalcev se je začelo 
v nedeljo s predavanjem dr. Janeza Bogataja. Za raznolikost 
likovnih poetik bodo letos poskrbeli številni ustvarjalci, ki jih 
poznamo že iz preteklih kolonij, avtorji različnih nacionalnih 
in generacijskih pripadnosti ter izraznih, slogovnih in teh-
ničnih usmeritev. Skupaj jih bo ustvarjalo kar 37 likovnikov. 
V četrtek, 25. oktobra 2018, ob 18. uri bodo v Hotelu Kristal 
pripravili razstavo novonastalih del, udeležence kolonije pa 
bo predstavila umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka 
Anamarija Stibilj Šajn.

Teden za likovno kolonijo Kristal

Cerklje – V četrtek, 25. oktobra, ob 20. uri, bodo v Župniji 
Cerklje gostili dva pevska zbora z Islandije – Kirkjukór Hól-
mavíkursóknar in Reykholtskórinn – ki se bosta v okviru tur-
neje po Sloveniji predstavila s skupnim koncertom po večerni 
maši v župnijski cerkvi v Cerkljah. Vljudno vabljeni k poslu-
šanju nam zelo oddaljene, pa vendar zelo duhovno bogate 
in mistične glasbe iz ledene dežele, kjer se miti, sage in vi-
kinška kultura prepletajo s krščanskim izročilom, sodobno 
umetnostjo in slikovito naravo z vulkansko zgodovino. 

Islandska pevska zbora v Cerkljah
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Škofja Loka, Kranj – Košar-
karski konec tedna se je na 
Gorenjskem začel v dvora-
ni na Planini, kjer je ženska 
ekipa Triglava, ki nastopa v 
ligi WABA, gostila ekipo bol-
garske Beroe in morala priz-
nati premoč gostij, ki so sla-
vile z rezultatom 65 : 78. Re-
beka Abramovič je bila z 21 
točkami in osmimi skoki 
najboljša igralka Triglava. 
V Kranju bodo na dan refor-
macije gostovale košarkari-
ce Crvene zvezde.

V gorenjskem derbiju prve 
SKL za ženske so se nato v 
soboto v Kranju pomerile ko-
šarkarice Triglava in Dom-
žal. Domačinke so slavile s 
kar 103 : 57. V soboto Triglav 
odhaja na gostovanje k Ježici, 
Domžalčanke pa bodo gosti-
le Grosuplje.

V Ligi Nova KBM je ekipa 
Šenčur Gorenjska gradbe-
na družba gostovala v Tivo-
liju in Ilirijo premagala z 62 
: 81. Ekipa Helios Suns je že 
med tednom izgubila s Krko 
s 65 : 77. Šenčur Gorenjska 
gradbena družba v soboto 
gosti Rogaško, Helios Suns 
pa gostujejo pri Hopsih na 
Polzeli.

Tokrat je bil zanimiv tudi 
tretji krog za drugoligaše. 
V Športni dvorani Poden v 
Škofji Loki so v soboto go-
stovali branilci naslova Ter-
me Olimia Podčetrtek, ki so 
v minuli sezoni prav tako 
kot Ločani nastopali v boju 
za vstop med prvoligaše. 
Gostje so sicer večina tek-
me vodili, varovanci trener-
ja Jaka Hladnika pa so se jim 
tik pred koncem približali in 
kazalo je negotov konec tek-
me. Na koncu so imeli več 

izkušenj in sreče gostje, ki 
so zmagali s 87 : 88. 

»V prvem polčasu smo v 
obrambi igrali izredno sla-
bo, saj smo dobili kar 51 točk. 
Nato smo se v drugem polča-
su zbrali in prikazali igro, ki 
nas bo, upam, krasila tudi v 
nadaljevanju lige. Igrali smo 
hitro in borbeno. Žal nam je 
na koncu zmanjkalo kanček 
sreče. Glede na to, da je naš 
najstarejši igralec star 22 let, 
smo tudi neizkušeni in tudi 
to nas je gotovo stalo prve do-
mače zmage. Sem pa pono-
sen na fante, ki so se res bo-
rili,« je po tekmi povedal tre-
ner Jaka Hladnik, ki se je v 
treh krogih letošnjega pr-
venstva z ekipo veselil ene 
zmage, saj so bili Ločani s 
85 : 92 na gostovanju bolj-
ši od ekipe Grosuplja. »Tre-
nutno v ekipi še manjkata 

poškodovana Boris Jeršin 
in Vjeko Petrović. Za mar-
sikoga od mladih fantov je 
to prva sezona v drugi ligi in 
celo med člani, zato mora-
mo biti z dosedanjim izku-
pičkom zadovoljni, saj nam 
je ob obeh dosedanjih po-
razih zmanjkalo nekaj po-
membnih izkušenj.

Ekipo LTH Castings v so-
boto čaka sosedski obračun 
proti Medvodam. »To bo zelo 
pomembna tekmam in nare-
dili bomo vse, da zmagamo,« 
je še povedal Jaka Hladnik in 
dodal, da je njihov cilj obsta-
nek v ligi. Ekipa Medvod bo 
tekmo tretjega kroga v dru-
gi SKL odigrala 7. novembra. 

Triglav, ki je v soboto go-
stil Portorož, je zmagal z 82 
: 55, nov obračun pa Kranjča-
ne čaka v soboto, ko bodo 
gostili ekipo Grosupljega. 

Ločanom manjkajo izkušnje
Minuli konec tedna je bilo živahno na košarkarskih igriščih, zanimiv obračun med domačimi košarkarji 
moštva LTH Castings in ekipo Terme Olimia Podčetrtek v dvorani na Podnu pa se je končal z zgolj 
točko prednosti za favorizirane goste.

Košarkarice kranjskega Triglava so v ligi WABA morale 
priznati premoč bolgarske Beroe. / Foto: Tina Dokl

Košarkarji LTH Castingsa so v napetem obračunu na koncu 
izgubili zgolj za eno točko. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Jesenice – Minuli konec te-
dna je v italijanskem Rittnu 
potekalo tekmovanje za ce-
linski pokal, ki so se ga ude-
ležili tudi hokejisti moštva 
SIJ Acroni Jesenice. Na prvi 
tekmi so z 1 : 6 izgubili proti 
domači ekipi Rittner Buam. 
Edine zmage so se veselili na 
sobotnem srečanju, ko so s 
4 : 3 premagali moštvo MAC 
iz Budimpešte. V nedeljo so 
namreč po podaljšku z 1 : 2 
izgubili z ekipo SKHL Crve-
na zvezda. Tako so Jeseni-
čani na turnirju zbrali šti-
ri točke, kar je bilo dovolj za 
končno drugo mesto. Ritten 

je z zmago na domačem tek-
movanju napredoval v nas-
lednji krog celinskega po-
kala na turnir tretjega kroga 
novembra v Belfastu. Tja so 
že uvrščeni domači Belfast 
Giants, poljski GKS Katowi-
ce in zagrebški Medveščak.

Jeseniške hokejiste v četr-
tek čaka nov obračun v ligi 
AHL, ko bodo gostovali pri 
ekipi Red Bull Hockey Juni-
ors. Nov zanimiv hokejski 
obračun v Dvorani Podme-
žakla se obeta to soboto, ko 
bodo v slovenskem derbiju 
lige AHL Jeseničani palice 
prekrižali z ekipo SŽ Olim-
pija. Tekma se bo začela ob 
18. uri.

Le ena zmaga Jeseničanov

Kranj – V Zrečah so se zbrali člani slovenske rokometne repre-
zentance, ki se bodo jutri ob 20.15 v Mariboru v kvalifikacijah 
za EP 2020 pomerili z Latvijo, štiri dni kasneje ob 18.30 po slo-
venskem času pa jih v Talinu čaka še obračun proti Estoniji. Za 
reprezentanco bodo nastopili tudi trije Ločani, ki sicer igrajo 
v tujini: levo krilo Darko Cingesar (PAUC Handball, Francija), 
desni zunanji Jure Dolenec (Barcelona Lassa, Španija) in kro-
žni napadalec Matej Gaber (MOL Pick Szeged, Madžarska). 
»Igramo dve tekmi proti Latviji in Estoniji, na katerih smo 
favoriti in moramo zmagati,« je pred prvim ciklusom kvalifi-
kacij povedal selektor Veselin Vujović.

Rokometna reprezentanca pred novim izzivom

Škofja Loka – V sedmem krogu lige NLB je ekipa Urbanscape 
Loka gostovala pri Krki in slavila novo zmago. Domačine so 
Ločani ugnali z rezultatom 24 : 26 (13 : 16). »Naša srečanja s 
Krko so vedno izenačena in tako je bilo tudi tokrat. Glede na 
to, da tekmec ni vodil niti enkrat, mislim, da smo zasluženo 
zmagali,« je po tekmi povedal trener moštva Urbanscape Loka 
Robert Beguš. Ločani so z osmimi točkami trenutno na petem 
mestu lige NLB, nova tekma pa jih čaka 3. novembra, ko bodo 
gostili Gorenje Velenje. 

Loški rokometaši boljši od Krke

Trata – Članska ekipa Futsal kluba Stripy je v četrtem kro-
gu prve SFL vknjižila zmago. Tri točke si je ekipa zagotovila 
z zmago proti ekipi Benedikt Avtodeli Džaus. Pri rezultatu 
5 : 0 se je predvsem izkazala obramba z vratarjem Igorjem 
Bratićem na čelu. Ekipa se je s to zmago povzpela na šesto 
mesto v najmočnejši slovenski futsal ligi. V petek jih čaka 
težko gostovanje pri še neporaženi ekipi FutureNet Maribor.

Tri točke za Stripy

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši prve 
SNL Telekom so konec te-
dna odigrali tekme 13. kro-
ga. V soboto je ekipa Dom-
žal gostovala pri Alumini-
ju. Tekma se je končala z re-
zultatom 0 : 0. Priložnosti 
za dosego zadetka je bilo kar 
nekaj – tako ne eni kot dru-
gi strani – a do tega ni prišlo, 
domačini pa niso izkoristili 
niti priložnosti, ko so od 81. 
minute dalje imeli številčno 
premoč, saj je zaradi druge-
ga rumenega kartona moral 
igrišče zapustiti igralec Žan 
Žužek. Zanimivo je to, da 
sodnik domačim ni pokazal 
nobenega kartona, gostom 
pa kar pet. 

Zaključna tekma 13. kroga 
je bil v nedeljo obračun med 
Olimpijo in Triglavom, ki sta 
se srečala na igrišču stadiona 
Stožice v Ljubljani. Olimpija, 
ki je imela veliko več od igre, 
je zmagala z 2 : 0, a priložnosti 
so bile tudi na strani Triglava, 
ki se je boril in pokazal všeč-
no igro. Po 13. krogu vodi eki-
pa Maribora s tridesetimi toč-
kami, Domžale imajo na pe-
tem mestu 16 točk, Triglav pa 
je na osmem mestu z 12 toč-
kami. V naslednjem, 14. kro-
gu, ki se igra konec tedna, se 
srečajo: Triglav – Celje (sobo-
ta ob 14. uri ), Maribor – Olim-
pija (sobota ob 16.45), Krško 
– Mura (nedelja ob 14. uri), 
Domžale – Gorica (nedelja ob 
16. uri) in Rudar – Aluminij 

(nedelja ob 18. uri). Tekme 12. 
kroga so odigrali v drugi slo-
venski nogometni ligi. Nogo-
metaši Rolteka Dob so gostili 
Nafto 1903 in jo premagali z 2 
: 0. Nogometaši Kalcerja Ra-
domlje so na gostovanju pri 
ekipi Brežice Terme Čatež in 
zmagali z 1 : 4. Na lestvici vodi 
AŠK Bravo s 23 točkami in 
dvema tekmama manj, Rol-
tek Dob je z 22 točkami tret-
ji, Kalcer Radomlje pa je z 21 
točkami in tekmo manj peti. 

Štiri tekme desetega kroga 
so v soboto odigrali nogome-
taši v tretji slovenski nogome-
tni ligi. Doseženi so bili nas-
lednji rezultati: Svoboda Lju-
bljana – Brinje Grosuplje 0 : 
0, Sava Kranj – Žiri 1 : 1, Arne 
Tabor 69 – Tinex Šenčur 4 : 

2 in Ivančna Gorica – Bled 
Hirter 0 : 2. Nedeljska tekma 
Komenda – Zagorje se je kon-
čala z rezultatom 1 : 5 v korist 
nogometašev Zagorja. Vrstni 
red: 1. Bled Hirter (22 točk), 
6. Sava Kranj (14), 8. Žiri (6), 
9. Tinex Šenčur (6) in 10. Ko-
menda (6).

Tekme osmega kroga so v 
soboto odigrali tudi nogome-
taši v gorenjski nogometni 
ligi. Rezultati: Visoko – Ško-
fja Loka 0 : 2, Zarica Kranj – 
Niko Železniki 4 : 0, Bohinj 
– Preddvor 4 : 0, SIJ Acroni 
Jesenice – Britof 2 : 2, Polet 
– Šobec Lesce 0 : 1 in Veleso-
vo – Bitnje dobrozasenci.si 1 : 
2. Vodi Bohinj z 21 točkami, 
druga Škofja Loka jih ima 18, 
tretji Šobec Lesce pa 17.

Točka le za Domžalčane
Nogometaši Domžal so na gostovanju pri Aluminiju iztržili točko, Triglav pa je v Stožicah moral 
priznati premoč Olimpije.

»Osvojiti prvo slovensko 
olimpijsko odličje v špor-
tnem plezanju je enkraten 
dosežek, saj imam le enkrat 
v življenju priložnost, da lah-
ko tekmujem na mladinskih 
olimpijskih igrah. Res sem 
vesela, saj je to dober rezul-
tat tako zame kot za športno 
plezanje,« je bila poveda-
la 17-letna Vita Lukan, sicer 
članica ŠPO PD Radovljica.

Prva od naših športnikov 
si je odličje priborila plaval-
ka kranjskega Triglava Tina 
Čelik, ki je tretje mesto osvo-
jila v disciplini petdeset me-
trov prsno. Plavalka Neža 
Klančar je bila tretja v disci-
plinah petdeset in sto me-
trov prosto, judoistka Meta 

Lobnik pa je bronasti odličji 
dobila v kategoriji do 78 kilo-
gramov in ekipno.

Kot zadnji so si bronasto 
odličje priborili še mladi slo-
venski košarkarji. Kranjčan 
Adrian Hirschmann, Dan 
Osrečki, Jan Razdevšek in 
Erik Groznik so na tekmi za 
tretje mesto z 21 : 13 prema-
gali Ukrajino.

Slovensko odpravo, ki je 
sicer štela 26 mladih špor-
tnikov, je navdušila tudi Ar-
gentina. Prireditelji so pos-
krbeli za lepa prizorišča in 
polne tribune, saj si je tek-
movanja ogledalo več kot 
šeststo tisoč navijačev. 

Naslednjič se bodo mla-
di športniki na olimpijskih 
igrah zbrali leta 2022 v Se-
negalu.

Mladi doma  
z olimpijskimi odličji
31. stran
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G i b a n j e  z a  z d r a v j e

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Jelena Justin

V naslednjih nekaj tednih 
bomo obiskali nekaj vrhov v 
Karnijskih Alpah, gorstvu v 
Južnih apneniških Alpah na 
Vzhodnem Tirolskem, Ko-
roškem in v Furlaniji Julijski 
Krajini. V dolžini sto kilome-
trov tvorijo naravno pregrado 
med Italijo in Avstrijo, ime 
pa nosijo po nekdanji rimski 
provinci Karniji. 

Danes bomo obiskali malo 
znan in prepričana sem, da 
tudi ne ravno pogosto obi-
skan Montusel, ki leži na ju-
govzhodnem delu gorske 
skupine Zuc dal Bor. Do iz-
hodišča se zapeljemo sko-
zi Rateče in skozi Trbiž, kjer 
zavijemo na staro cesto pro-
ti Vidmu / Udinam. Nada-
ljujemo mimo Tablje / Pon-
tebbe, skozi kraj Dunja / 

Dogna. Čez nekaj kilome-
trov, ko na avtocesti pred se-
boj zagledamo dva predora, 
je ob naši cesti parkirišče. 
Smo kakšen kilometer pred 
Klužam / Chiusafortom. Ob 
cesti nadaljujemo približ-
no 150 metrov, gremo oko-
li ovinka, kjer je vhod v pre-
dor na stari cesti, mi na des-
ni strani zagledamo stezico, 
markirano pot št. 427. Stopi-
mo čez ograjo in začnemo z 
vzponom, ki v prvih metrih 
poteka po stopnicah. Stezica 
nas v okljukih po približno 
45 minutah pripelje do vasi-
ce Costamolino, na nadmor-
ski višini 794 m. Sprehodi-
mo se skozi idilično vasico. 
Za vasjo nadaljujemo sko-
zi gozd. Ko dosežemo cesto, 
gremo po njej nekaj sto me-
trov, nato pa nas smerokaz 
usmeri levo, mimo zadnje 

hiše Case Torgul. Nadalju-
jemo do razcepa, kjer zavi-
jemo desno na pot št. 427/a 
prot Montuselu. Začne se 
strm vzpon v okljukih sko-
zi borov gozd. Hodimo po 
vzhodnih in južnih pobočjih 
Plan de La Fratte. Ko zapusti-
mo gozd, je steza ožja in tudi 
vse bolj razgledna. Preči-
mo južna pobočja Montuse-
la. Potrebne je malce previd-
nosti pri prečenju manjših 
grap. Strmina popusti, pot 
nas vodi prečno proti zaho-
du, na škrbino Montusel se 
ponovno povzpnemo strmo 
v okljukih. Iz vasi Costamo-
lino smo do škrbine potrebo-
vali približno dve uri in pol. 

Škrbina leži na višini 1764 
metrov, med vrhovoma Coz-
zarell in Montusel. Na škrbi-
ni zavijemo desno in začne-
mo z vzponom po nemarki-
rani stezi. Vodijo nas mo-
žici, ponekod gremo pa kar 
prosto po Prešernu. Pone-
kod je potrebna previdnost, 
saj se vzpenjamo po strmih 
travah. Spodnji del vršnega 
vzpona poteka desno, nato 
pa na vršnem grebenu zavi-
je levo in nas popelje do glav-
nega vrha, kjer smo nagraje-
ni s čudovitim razgledom. 

Zahodno je na dosegu 
roke Cozzarell, za njim vidi-
mo del pogorja Zuc dal Bora. 
Desno od njega je Monte 
Chiavals. Pogled na sever se 

ustavi na Velikem Koritni-
ku / Trogkoflu, Konjskem 
špiku / Monte Cavallu in na 
Krniških skalah / Gartner-
koflu. Pred nami je greben 
Naborjetskih gora od Vrha 
nad Dunjo, Lipnika, Dveh 
špic, Piparjev in Poldašnje 
špice. V sredi je mogočni 
orjaški zmaj, Montaž, des-
no od njega pa Klavni noži, 

Zabuš in Strma peč. Žrd je iz 
te strani videti povsem dru-
gače in da je res Žrd, nam 
daje vedeti kaninski greben 
v ozadju. Na jugu je greben 
Muscev z Zajavorjem, Mon-
te Cjadinom, Javorjem in 
Lopičem. Tik pred nami pa 
Monte Plananizza. 

Z vrha previdno sestopi-
mo po škrbine, od tam pa 

po poti vzpona nazaj do iz-
hodišča. Na koncu le skro-
mno opozorilo, da vzpon 
po močnem deževju zaradi 
strmih trav iskreno odsve-
tujem. 

Nadmorska višina: 1881 m
Višinska razlika: 1450 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Montusel (1881 n. m.)

Jesenska idila
Karnijske Alpe. Razglednik na jugovzhodnem delu izrazite gorske 
skupine Zuc dal Bor, ki mu Slovenci radi rečemo kar Čuk. Strm vzpon po 
panoramskih poteh.

Idilična vasica Costamolino. Od tod do vrha je še približno 
tri ure. / Foto: Jelena Justin

Razgleden vzpon proti škrbini Montusel / Foto: Jelena Justin

Vrh gore Montusel z razgledom na Montaž z okolico / Foto: Jelena Justin

Se še spomnite trim stez?
Športna rekreacija je eden 

od pomembnih dejavni-
kov za reševanje nastajajo-
čih nasprotij sodobne druž-
be (sedeče delo, telesna ne-
dejavnost, avtomatizacija 
del, bivanje v zaprtih prosto-
rih, slaba prehrana …). Tako 
se je v drugi polovici dvajse-
tega stoletja rodilo »trimsko 
gibanje«, ki poteka v nara-
vi in omogoča ukvarjanje s 
športom širši množici ljudi.

V Jugoslaviji so se ta gibanja 
začela po letu 1969, ko je po-
tekala prva konferenca Trim 
v Evropi. Tam so predstavili 
številne pozitivne učinke, ki 
jih imata šport ter gibanje v 
naravi na ljudi in družbo kot 
celoto. Pobudo so prevzele 
republiške telesnokulturne 
organizacije (npr. Partizan in 
drugi) in začele različne akci-
je za spodbudo trim stez.

Trim steza je nekakšen 
športni poligon v naravi. 
Sestavljena je iz posebne 
steze, ki poteka na različnih 

travniških, gozdnih in ma-
kadamskih poteh in je na-
menjena hoji ali teku. Ob 
stezi pa so razporejene raz-
lične vadbene postaje, na ka-
terih je treba opraviti dolo-
čeno vajo ali nalogo. Vaje so 
opisane/razložene na tabli 
zraven postaje in imajo tudi 
različne težavnostne stop-
nje, da bi bile dosegljive čim 
širši množici ljudi. Razvijajo 
moč, gibljivost, ravnotežje, 

koordinacijo … Na začetku 
trim steze je postavljena za-
četna informativna tabla, ki 
obvešča o dolžini steze, šte-
vilu postaj in smeri izvedbe.

Žal je proti koncu dvajsete-
ga stoletja prišlo do velikega 
zatona in zanemarjanja trim 
stez, tako da so začele propa-
dati ali celo izginjati. V Kra-
nju in njeni bližnji okolici žal 
še vedno nimamo nobene 
obujene trim steze, čeprav se 

jih iz tistih časov najbrž spo-
minjate kar nekaj. Na sre-
čo je rekreacija v naravi zo-
pet postala modna muha in 
trend. Tako so trim steze po-
novno začeli postavljati ob 
zdraviliščih (Radenci, Šmar-
ješke Toplice) in raznih špor-
tno-turističnih krajih.

Trim steze na Gorenj-
skem: Jesenice – Žerja-
vec, Poljana – Golava, Bled 
– Straža, Bohinj – Kergle, 

Žiri – Laz, Cerkno – Lamk, 
Domžale – Šumberk, Kranj-
ska Gora – Drčev rut, Škofja 
Loka – nova steza

 Lokacije so povzete s stra-
ni www.trim.si, kjer lahko 
preberete še več informa-
cij o trim stezah. To je lahko 
lep izlet in rekreacija za celo 
družino, saj je trim steza pri-
merna za mlade in stare. 

Več o tovrstni rekreaciji pa 
naslednji teden.
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Andraž Sodja

Stara Fužina – Lojze Bud-
kovič, Stanko Ažman in Ja-
nez Pikon so v petek, 19. ok-
tobra, pripravili spomin-
sko srečanje v središču TNP 
Bohinjka v Stari Fužini, na-
menjeno počastitvi izjemni 
zgodovini Smuškega kluba 
Bohinj, enega prvih smučar-
skih klubov na Slovenskem, 
ki je bil ustanovljen pred de-
vetdesetimi leti.

Kot je na dogodku pouda-
ril Janez Pikon, ki z Bohinjsko 
zgodovino redno navdušuje 
sledilce na družbenih omrež-
jih in portalih, je bil Smuški 

klub Bohinj ustanovljen 21. 
oktobra 1928: »Vlogo prve-
ga predsednika je prevzel ka-
snejši narodni heroj, športnik 
in organizator Tomaž Godec, 
vlogo tajnika pa učitelj Černi-
goj. Klub je organiziral števil-
ne tekme in izdatno pripomo-
gel pri organizaciji prvih med-
narodnih tekem v smučarskih 
tekih in smučarskih skokih v 
Bohinju, ki so potekale febru-
arja leta 1931. V prostorih Pros-

vetnega doma v Bohinjski Bi-
strici so 26. decembra 1930 
pripravili tudi izjemno smu-
čarsko akademijo, ki so jo v 
živo prenašali celo na Radiu 
Ljubljana. V Bohinju so bili 
postavljeni tudi prvi slovenski 
rekord v smučarskih skokih, 
na skakalnici »pri treh hru-
škah« nad Bohinjsko Bistrico, 
na kateri je Joža Pogačar, član 
Smučarskega kluba Ilirija iz 
Ljubljane, leta 1921 dosegel 

rekordni skok devet metrov. 
Nove rekorde pa so kasne-
je postavili še na Hansseno-
vi skakalnici na Poljah, kjer je 
Bogo Šramel leta 1929 posta-
vil nov državni rekord s 33 me-
tri, tam pa se je leta 1931, prvič v 
Sloveniji odvijalo tudi medna-
rodno tekmovanje v smučar-
skih skokih, kjer je Bogo Šra-
mel postavil nov rekord s 36 
metri, leto kasneje pa ga je po-
pravil Franc Palme s 43 metri. 
V Bohinju pa je na smučarski 
skakalnici nastopila tudi prva 
slovenska smučarska skakal-
ka in ena prvih na svetu – Ani-
ca Stare. V začetku dvajsetega 
stoletja je bil Bohinj priljubljen 

zimskošportni center z ureje-
nim sankališčem, smučišči, 
tekaškimi progami, kamor je 
privabljal cele vlake obiskoval-
cev iz Trsta in od drugod. 

Kot je še povedal Lojze 
Budkovič, so dogodek orga-
nizirali povsem spontano, 
saj so želeli spomniti na izje-
mno bohinjsko zimskošpor-
tno zgodovino, ki je po kri-
vici zapostavljena in nekoli-
ko pozabljena: »Zgodovina 

je pestra, bili smo med prvi-
mi z Radovljico in Mojstra-
no. Ob 240. obletnici vzpona 
na Triglav se je ta obletnica 
nekoliko pozabila, tu pa se je 
dogajalo marsikaj zanimive-
ga. Želimo si, da bi nekoč na 
podlagi teh dosežkov nastal 
bohinjski smučarski muzej, 
saj so v Bohinju nastale tudi 
prve prave slovenske smuči 
znamke Triglav,« je zaključil 
Budkovič.

Bohinjci premikali 
športne mejnike
Počastili so visoko obletnico organiziranega 
smučanja v Bohinju.

Obeležili so devetdesetletnico smučarskega kluba v Bohinju.

Takrat Smuški klub Bohinj je bil ustanovljen  
21. oktobra 1928.

Grega Flajnik

Zgornja Besnica – Kolesar-
ji smo za ogrevanje odpe-
ljali krog okrog Besnice in 
spoznavali lepote te doline. 
Najprej smo šli pogledat pri-
zorišče Kostanovega pikni-
ka, se odpeljali prek Vidma 
v dolino potoka Besnica in 
mimo drevesnice proti Mo-
horju. Tam nas je čakalo 
sladko presenečenje. Sledil 
je lep spust do Brsca in nato 
mimo gasilskega doma čez 
Trato zopet na Dobrave. Ne-
kaj članov se je raje odločilo 
za cestno kolesarjenje.

Medtem je nekaj članov 
pod vodstvom Aleša Luža-
na dobro označilo in zavaro-
valo traso za ciklokros. Pred 
startom smo očistili kolesa, 
preverili zračnice, »nabrusi-
li« mišice in sodnik Marjan 
je dal znak za start. Kolesari-
li smo sedem krogov in že na 
začetku se je vnel boj za dob-
re pozicije, ki je terjal tudi pa-
dec enega od favoritov. Je-
sensko listje namreč zakriva 

spolzke korenine in prav hit-
ro lahko kolesarju spodrsne. 
Zavita proga z nekaj vzponi 
je bila zahtevna in favoriti so 
bili tisti, ki so na spolzkem te-
renu znali dobro pospeševati 
in zavirati. Na koncu je zma-
gal Franci Horvat, čeprav je 
bil po ocenah mnogih boljši 

Uroš Prevc, a je počakal en 
krog, ker je pomagal prijate-
lju, ki je padel. Oba si zaslu-
žita čestitke. Drugi je bil Mar-
jan Gros, ki je trenutno med 
bolje pripravljenimi Glaso-
vimi kolesarji. Svojo dob-
ro formo je namreč poka-
zal že pred 14 dnevi, ko je na 

Istrskem maratonu Gran-
fondo zmagal v svoji katego-
riji. Tretji je bil presenetljivo 
Aleksander Česnik. 

Lep sončen dan smo 
zaključili v gostilni Pr Jaz-
bcu, kjer smo si privoščili 
hišno specialiteto – dobrote 
izpod peke. 

Ciklokros Glasovih kolesarjev
V soboto smo Glasovi kolesarji izkoristili lepo vreme in se družili na tradicionalnem ciklokrosu  
Okrog toplarja na Besniških Dobravah.

Maja Bertoncelj

Bled – V organizaciji Zdru-
ženja zdravstvenih zavo-
dov Slovenije potekajo Špor-
tne igre slovenskih bolni-
šnic. Letošnje so bile že tri-
najste, prvič pa so jih izpe-
ljali na Bledu. Z udeležbo 
so bili zelo zadovoljni. Če se 
iger običajno udeleži okrog 
štiristo zaposlenih, se je le-
tos številka več kot podvojila.

Kot so povedali v Splošni 
bolnišnici Jesenice, so igre 
na Bledu letos potekale na 
pobudo Janeza Poklukarja, 
direktorja Splošne bolnišni-
ce Jesenice. Okrog devetsto 
zaposlenih v zdravstvu, sku-
paj 28 ekip, je merilo moči 
v posameznih disciplinah in 
kolektivnih športih. Igrali so 

košarko, odbojko, tenis, no-
gomet, veslali ... Zmagala 
je ekipa Splošne bolnišnice 

Novo mesto, druga pa je bila 
Splošna bolnišnica Jeseni-
ce. Pri organizaciji dogodka 

sta pomagala tudi nekdanja 
veslača Jani Klemenčič in 
Miha Pirih.

Športne igre slovenskih bolnišnic
Letos so prvič potekale na Bledu, udeležilo pa se jih je okrog devetsto zaposlenih v zdravstvu. 

Ekipa Splošne bolnišnice Jesenice je osvojila drugo mesto. / Foto: arhiv SB Jesenice

Kranj – Prihodnji mesec se bo začela letošnja sezona v ci-
klokrosu. V koledarju je šest dirk, od tega dve na Gorenjskem. 
V Škofjo Loko bodo tekmovalci v ciklokrosu prišli v nedeljo, 
18. novembra, v Šenčurju bo dirka Cycling united ciklokros v 
soboto, 8. decembra. Prva dirka bo v soboto, 10. novembra, 
Ciklokros Črne njive, za državno prvenstvo pa bo štel Ciklokros 
Cerknica, ki bo v nedeljo, 2. decembra. Poleg tega bosta še 
ciklokrosa v Vipavi (24. novembra) in za konec Ciklokros Nova 
Gorica (23. decembra).

Bliža se začetek sezone v ciklokrosu

Prvi trije na ciklokrosu Okrog toplarjaZanimali smo se tudi za znamenitosti kraja.

Tekmovalci pred štartom
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Simon Šubic

Kranj – Policisti opozarja-
jo na zahtevnejše razmere v 
gorah, saj so poti večinoma 
mokre in spolzke, ponekod 
je tudi odpadlo listje, kar v 
kombinaciji z utrujenostjo, 
nepozornostjo, nepre-
vidnostjo in slabo opremo 
povečuje tveganje za zdrse 
in padce. Precej krajši je tudi 

svetel del dneva. Minuli ko-
nec tedna sta se sicer v gorah 
pripetili dve nesreči. V pe-
tek si je planinka poškodo-
vala gleženj pri hoji po utr-
jeni poti na Slemenovo špi-
co, v soboto pa je planinec 
zdrsnil in padel na pobočju 
med Vrtačo in Završnico. 
Poškodoval si je glavo. Oba 
so s helikopterjem odpeljali 
v bolnišnico.

Poškodovana planinca 
odpeljali s helikopterjem

Simon Šubic

Tacen – Vozni park slovenske 
policije se je pred dnevi pove-
čal za 21 novih terenskih vo-
zil Seat Ateca. Vršilka dolž-
nosti generalnega direktor-
ja policije mag. Tatjana Bob-
nar je v četrtek v Tacnu na 
predaji vozil v uporabo po-
jasnila, da so nove avtomo-
bile prejeli v vseh osmih po-
licijskih upravah. Namenje-
ni so opravljanju policijskih 
nalog na zahtevnejših voz-
nih območjih, med drugim 
tudi nadzoru državne meje. 
»Mobilnost, hiter prihod na 
kraj policijske naloge in var-
nost so izjemno pomembne 
za učinkovito delo policije in 
verjamem, da bodo ta vozila 
dobro služila svojemu name-
nu,« je poudarila. Tri nove 

»terence« je že prejela tudi 
Policijska uprava Kranj. 

Z nakupom novih vozil se 
je povprečna starost osebnih 

patruljnih vozil s 6,7 leta 
znižala na 3,2 leta. Policija 
je sicer od leta 2014 nabavi-
la okoli tisoč novih vozil, 350 

pa jih je prevzela preko naje-
ma. Policisti danes razpola-
gajo z 2605 vozili. Osebnih 
civilnih vozil je 1224, oseb-
nih patruljnih vozil je 644, 
imajo tudi 103 intervencij-
ska vozila, 215 kombiniranih 
in 150 terenskih vozil. Poleg 
tega je v voznem parku po-
licije še 158 motornih koles, 
104 tovorna in dostavna vo-
zila in sedem drugih vozil.

Na Gorenjskem so nova te-
renska vozila dodelili policij-
skim postajam Kranj, Kranj-
ska Gora in Škofja Loka. Na 
Policijski upravi Kranj ima-
jo skupaj 156 vozil, od tega 
78 modro-belih, ki so v pov-
prečju stari štiri leta, in 78 ci-
vilnih vozil s povprečno sta-
rostjo šest let, je razložil Bo-
jan Kos, predstavnik za od-
nose z javnostmi PU Kranj. 

Trije »terenci« tudi gorenjski policiji
V policijskem voznem parku imajo 21 novih terenskih vozil, tri so prejeli tudi gorenjski policisti. 

Z nakupom novih terenskih vozil se je najbolj znižala 
povprečna starost osebnih patruljnih vozil – na 3,2 leta.

Simon Šubic

Kranj – Tatovi zadnje dni niso 
prav nič počivali. Že v četrtek 
so gorenjski policisti obrav-
navali dve kaznivi dejanji, ki 
pa bi ju oškodovanca z več-
jo skrbnostjo in previdnostjo 
lahko preprečila. V prodajal-
ni v Radovljici je namreč ob-
čanki nekdo iz nakupovalne-
ga vozička izmaknil torbico 
in jo oškodoval za nekaj sto 
evrov. V Zaki na Bledu pa je 
neznani storilec v četrtek zve-
čer z razbitjem stekla vlomil v 
kombi in odtujil fotografsko 
opremo. Lastniku je povzro-
čil za več tisoč evrov škode. 

V petek so tržiški policisti 
prejeli prijavo o vlomu v sta-
novanjsko hišo v Retnjah. 

Vlomilec je odnesel nekaj 
denarja. V Puštalu je nek-
do vlomil v gostinski obrat 
in odnesel menjalni denar. 
Na Jesenicah je storilec sko-
zi streho neuspešno posku-
šal vstopiti v manjši poslov-
ni objekt, prav tako je pri po-
skusu ostalo dejanje dveh 
storilcev, ki sta v petek zve-
čer v Zasipu vlamljala v sta-
novanjsko hišo. 

V soboto je nekdo vlomil 
v stanovanjsko hišo na Dov-
jem, lastniki pa niso ničesar 
pogrešili. V Kranjski Gori so 
vlomili v osebni avtomobil. 
Izginilo je dvajset evrov, ki 
jih je lastnik pustil v njem. V 
Lipici je nekdo vlomil v po-
slovni prostor in odnesel go-
tovino. 

Največkrat ukradli denar

Medvode – V nedeljo dopoldne se je v Medvodah pripetila 
prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Vo-
znica osebnega avtomobila je med vožnjo proti Ljubljani na 
Gorenjski cesti iz neznanega razloga zapeljala na levo smerno 
vozišče in trčila v voznika osebnega avtomobila, ki je pravilno 
pripeljal po svojem smernem vozišču proti Kranju. 

Zapeljala na nasprotni vozni pas

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču se je vče-
raj nadaljevalo sojenje Du-
šku Krupljaninu zaradi do-
mnevnega napada na po-
licista Mirana Murnika 17. 
aprila lani v središču Trži-
ča. Obtoženi, ki je presene-
til z vložitvijo kandidature za 
župana Občine Tržič, že ves 
čas zatrjuje, da je sodni pro-
ces prikrojen, s tem pa tudi 
marsikateri dokaz. Tako je 
na njegovo zahtevo sodišče 
postavilo tudi sodnega izve-
denca za videonadzor Gre-
gorja Kovača, ki mu je so-
dišče naložilo, naj pregleda 
kamere in snemalnik v lasti 
Občine Tržič, s katerimi so 
bili narejeni posnetki spor-
nih dogodkov. Ugotoviti je 
tudi moral, zakaj ima pol-
drugo uro dolg videoposne-
tek obravnavanega dogodka 
kar 24 prekinitev. Obramba 
je namreč prepričana, da so 
bili iz posnetka, ki je v kazen-
skem spisu, namenoma iz-
rezani prizori, ki razbreme-
njujejo obtoženega. 

Kovač je tako na vče-
rajšnji obravnavi dopol-
nil izvedensko mnenje, ki 
ga je predstavil že na prej-
šnji obravnavi v začetku sep-
tembra. V njem je ugotovil, 
da je po vsej verjetnosti nek-
do v posnetek dejansko po-
segel. Sodni senat, ki ga vodi 
sodnica Andrijana Ahačič, je 
zato tedaj odredil zaseg ka-
mere in snemalnike v pro-
storih tržiške občine. Kot je 

pojasnil izvedenec, so mu z 
občine posredovali napač-
ni uporabniško ime in ge-
slo, zato je skušal v snemal-
nik oz. do njegovega diska 
pristopiti preko omrežne-
ga kabla, a ni bil uspešen, 
ker je bil zavrnjen tudi tak-
šen dostop v snemalnik. »V 
moji karieri se še ni zgodi-
lo, da mi uporabniki siste-
ma ne bi omogočili kasnej-
šega vpogleda v snemalnik,« 
je poudaril. Kdo in zakaj je 
snemalnik zaklenil, ni že-
lel ugibati. »Verjetno obsta-
ja strokovnjak oz. ustanova, 
ki zna odpreti ta disk, a jaz 
ga v Sloveniji in tudi v bliž-
nji okolici ne poznam. Dej-
stvo pa je, da se vsaka stvar 
da odkleniti, obnoviti se dajo 
tudi že uničeni diski,« je do-
dal. Po njegovem mnenju se 

lahko na odgovornost pokli-
če edino odgovornega za vi-
deonadzorni sistem Občine 
Tržič v obravnavanem ob-
dobju, ki je bil odgovoren za 
vse posege v videonadzor-
ni sistem. A ker občina te-
daj sploh ni imela ustrezne-
ga pravilnika za ravnanje z 
videonadzornim sistemom, 
tudi ni imela postavljene od-
govorne osebe. Imela je le 
upravljavca sistema, kar je 
bilo podjetje Bios v stoodsto-
tni občinski lasti. 

Na vprašanje višje držav-
ne tožilke Helge Dobrin, ali 
je obvestil občino, da nima 
pravega gesla, je Kovač od-
govoril, da deluje le na pod-
lagi sodne odredbe, tako da 
sam občine ni obvestil o nas-
tali težavi. Na vprašanje za-
govornika obdolženega Jake 

Šarabona glede številnih 
prekinitev na posnetku pa 
je pojasnil, da se ob preki-
nitvah izpiše napaka Image 
is not available, a pregledani 
snemalnik sploh ne omogo-
ča prikaza take napake. Kdaj 
je prišlo do izpisa take na-
pake, lahko razloži najmanj 
oseba, ki je manipulirala s 
posnetkom, je dejal. Dodal 
je še, da posnetek tudi ne 
vsebuje meta podatkov (da-
tum, ura ipd.), ki bi jih sicer 
moral vsebovati. 

Odvetnik Šarabon je ob 
novih dejstvih o verjetnih po-
segih v dokazni material, ki 
po njegovem nakazuje celo 
obstoj kaznivega dejanja, 
predlagal, naj sodišče o teh 
okoliščinah še enkrat zasli-
ši Jureta in Eko Zadnikar iz 
podjetja Bios, njunega očeta 
Draga Zadnikarja, v obrav-
navanem obdobju še direk-
torja občinske uprave, zdaj 
pa je tako kot obdolženi žu-
panski kandidat v Tržiču, ter 
občinskega uslužbenca Do-
minika Gruškovnjaka, ki je 
po novem odgovorna oseba 
za videonadzor. Na predlog 
obrambe bo sodišče zasliša-
lo tudi policista, ki je sodeč 
po dokumentaciji v sodnem 
spisu prvi pregledal spor-
ni posnetek. Sodni senat je 
ugodil tudi predlogu tožilke, 
naj sodišče občino in podje-
tje Bios obvestijo, da sta po-
sredovana uporabniško ime 
in geslo za snemalnik napač-
na in naj pošljejo prava. 

Sojenje se bo nadaljevalo 
konec novembra. 

V posnetek nekdo posegel
Po ugotovitvah sodnega izvedenca je nekdo posegel v posnetek, ki prikazuje dogodke iz lanskega aprila 
v Tržiču, ko naj bi obdolženi Duško Krupljanin, po novem celo županski kandidat, napadel policista. 

Obtoženi Duško Krupljanin (levo) in njegov zagovornik Jaka 
Šarabon skušata dokazati, da je nekdo prikrojil posnetek, 
ki so ga aprila lani v Tržiču naredile občinske nadzorne 
kamere. / Foto: Simon Šubic

Škofja Loka – Včeraj opoldne je zagorela paleta z izdelki v skla-
dišču škofjeloškega podjetja Knauf Insulation. Ob tem se je 
sprožil dimni alarm. Požar, ki ni povzročil velike škode, so po 
besedah direktorja Tomaža Laniška pogasili že zaposleni, ki 
so v prostem času prostovoljni gasilci. Iz preventive so vseeno 
poklicali pomoč gasilcev, ki so se zelo hitro odzvali. V skla-
dišču tedaj ni bilo zaposlenega, so pa preventivno evakuirali 
okoli sto zaposlenih iz upravne stavbe in najbližje proizvodnje, 
večji del proizvodnje pa je normalno obratoval naprej. Zara-
di precejšnje zadimljenosti skladišča so zaprosili za pomoč 
tudi kranjske poklicne gasilce, da so pripeljali prezračevalnik. 
Kot smo poročali v petek, je prezračevalnik sicer letos kupila 
direkcija za infrastrukturo za prezračevanje predorov Sten in 
Ljubelj, uporabljajo pa ga lahko tudi za prezračevanje objektov. 

Zagorelo v skladišču Knauf Insulationa
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V Kranju so pripravili že peti Kamišifest, festival pripovedo-
vanja zgodbic na japonski način – ob ilustracijah. Po petko-
vem odprtju festivala v Krice kracah, kjer so obenem odprli 
še razstavo Mladi striparji pod mentorstvom Andreja Štu-
larja, se je dogajanje v soboto preselilo v Stolp Pungert. V 
dopoldanskem programu so nastopili osnovnošolca Meta 
Furlan in Vasja Završnik ter njuni materi Urška Furlan in 
Jadranka Završnik, tudi organizatorka festivala, ki poteka 
pod okriljem Zveze ustvarjalnih društev Kranj. Dvorana 
je bila polna, enako tudi popoldne, ko so otroci uživali ob 
spremljanju zgodbic v izvedbi kamišibajkarjev z različnih 
koncev Slovenije. Večerni del je bil namenjen odraslim, ki 
so imeli priložnost videti nagrajene kamišibaj zgodbe Jure-
ta Engelsbergerja, Jelena Sitar je z zgodbo o Tartiniju osve-
tlila življenje velikega violinista in skladatelja, Nadja Dodlek 
je navzoče navdušila nad ruskim literatom Daniilom Khar-
msom … »Letos me je s pripovedjo in ilustracijami najbolj 
presunila Katarina Srna s Starko, ki je živela v steklenici 
kisa. Nastopila bo tudi na eni od prihajajočih Stolpovih pri-
povedovalnic,« je napovedala Završnikova.

Kamišifest za male in velike

Katarina Srna z zgodbo o starki, ki je živela  
v steklenici kisa.

Radijska voditeljica jutranjega programa Radia Ekspres 
Saša Zadnik se je po tem, ko se je njen sovoditelj in prijatelj 
Gregor Murn odpravil novim izzivom naproti, odločila, da 
v studiu vendarle ne bo sama. Zgovorni Škofjeločanki in 
radijskim poslušalcem tako vsak ponedeljek za lep zače-
tek tedna družbo dela eden od slovenskih estradnikov. 
Prvi je bil igralec Tadej Pišek, še posebej poznan po vlogi 
Roka Slaka v nadaljevanki Reka ljubezni, družbo so ji dela-
li tudi igralec Blaž Setnikar, raper Challe Salle, stand up 
komik in voditelj Vid Valič, pevec Luka Sešek … Včeraj je 
gostila glasbenico Evo Breznikar, prihodnji ponedeljek pa 
se ji bo pridružil znani vedeževalec Danijel Šmid - Danny.

Radijka Saša Zadnik noče biti sama

Saša Zadnik in igralec Tadej Pišek

Ana Šubic

K
ulturni dom Žele
zniki je bil v nede
ljo premajhen za 
vse obiskovalce ko
ncerta, na katerem 

se se spomnili domačega 
vsestranskega glasbenika in 
zborovodje Franceta Čufar
ja, ki je umrl oktobra lani pri 
svojih 65 letih. Kot je pojas
nil pobudnik koncerta, pevec 
in glasbenik Janez Triler, je 
že ob Čufarjevem slovesu 
začela zoreti ideja, da ob prvi 
obletnici z njegovimi doma
čimi in prijatelji, s katerimi je 
sodeloval tako na glasbenem 
kot tudi pevskem področju, 
pripravijo spominski kon
cert. »Naslovili smo ga Moje 
pesmi, saj nas Francetove 
pesmi spremljajo še naprej. 
Tako kot smo slišali v zad
nji pesmi: zopet bodo ptiči
ce, ptičice vesele, pesmi nam 
prepevale, pesmi žvrgolele,« 
je dejal Triler po koncertu, ki 
so ga sklenili vsi nastopajoči, 
združeni v pesmi Lipa zele
nela je.

Večer sta z ljudsko pesmi
jo De kle povej, povej … zače
la Čufarjeva dobra prijatelja 

že od otroštva – operni pevec 
Janez Lotrič in Tone Potoč
nik za klavirjem, ki se jima 
je na odru namesto Franceta 
pridružil še en odlični oper
ni pevec Tone Habjan. Nav
dušili so tudi z Verdijevimi 
Sicilijanskimi večernicami. 
Lotrič je ob obujanju spo
minov na mlada leta pove
dal, da so bili s Čufarjem res 
pravi prijatelji, ki so skupaj 
preživeli ogromno časa, ne 
samo ob petju. In kaj je pri 
njem najbolj cenil? »Nje
govo muzikalnost, posluh, 
sposobnost vsako glasbo, ki 
jo je slišal, kar zapisati. Bil je 
fenomenalen glasbenik,« je 
odvrnil.  

V nadaljevanju se je Čufar
ju z nastopi poklonilo še 
osem glasbenih in pevskih 
zasedb, pri katerih je v pre
teklosti sodeloval kot član 
ali vodja. Njegova najdalj
ša glasbena pot je zapisa
na pri Mešanem pevskem 
zboru Domel, ki bo nasled
nje leto praznoval štirideset
letico delovanja. Čufar ga je 
vodil od začetka. Pri ansam
blu Triglav kvintet Katerman 
iz Hlebc pri Lescah je bil šest
najst let; igral je bariton in 
bas kitaro ter pel. »Bil je dob
ra duša, sposoben glasbenik 

pa tudi zelo zaseden, tako da 
smo včasih morali na nastop 
brez njega,« nam je zaupal 
vodja ansambla Janez Žilih. 
Pa tudi, da sta bili Čufarju še 
posebej pri srcu Avsenikovi 
skladbi Gremo na Gorenjsko 
in Igral sem na orglice. Bil je 
mojster mnogih inštrumen
tov, tudi orglic, s katerimi 
se je predstavil na svoji prvi 
samostojni zgoščenki, izda
ni sredi lanskega leta. Prav 
tedaj mu je Občina Železniki 
podelila tudi plaketo za dol
goletno ustvarjalno delo na 
kulturnem področju.  

Nastopajoči na spomin
skem koncertu, ki ga je pove
zovala Jana Jenko, so občin
stvo popeljali v različne glas
bene vode. Poleg že omen
jenih so nastopili še Rogisti 
Lovske družine Selca z novo 
vodjo Blažko Pogačnik, ki 
je navdušila tudi kot pevka, 
Lovski pevski zbor iz Škofje 
Loke, ki ga je Čufar prav tako 
vodil od začetka, njegovi pev
ci s kora cerkve sv. Antona iz 
Železnikov, Jelovške grinte, 
Kvartet Obzorje in Mešani 
pevski zbor Društva upoko
jencev za Selško dolino.

FRANCETOVE PESMI ŽIVIJO
V nabito polnem kulturnem domu v Železnikih je bil v nedeljo koncert v spomin na Franceta Čufarja. 
Nastopilo je okoli sto pevcev in glasbenikov, s katerimi je sodeloval vse do lanske prezgodnje smrti.

Čufarjevima prijateljema iz otroštva Tonetu Potočniku  
in Janezu Lotriču se je na odru pridružil še Tone  
Habjan. / Foto: Andrej Tarfila 

Mešani pevski zbor Domel bo prihodnje leto praznoval 
štiridesetletnico. France Čufar ga je vodil od začetka, sedaj 
pa deluje pod vodstvom Janeza Trilerja. / Foto: Andrej Tarfila

Triglav kvintet Katerman, pri katerem je Čufar igral in pel 
šestnajst let. / Foto: Andrej Tarfila



14 TOREK_23. 10. 2018

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

Aleš Senožetnik

P
rvo mesto, s kate-
rim se večina turi-
stov najprej sezna-
ni na Škotskem, 
je Edinburg. Sli-

kovita prestolnica z boga-
to zgodovino tudi najzahte-
vnejšim obiskovalcem nudi 
dovolj raznovrstnih atrak-
cij za nekajdnevno razisko-
vanje. 

Mi smo se najprej prepus-
tili panoramskemu pogledu, 

ki ga na mesto nudi Arthur's 
Seat, hrib, ki po svoji zuna-
nji podobi bolj spominja 
na goro. Osrednje mesto v 
panorami zavzema Edin-
burški grad, ki je v bogati 
in prevečkrat krvavi škotski 
zgodovini odigral eno najpo-
membnejših vlog. Nanjo že 
ob vhodu v grad opominjata 
kipa dveh izmed najpomem-
bnejših figur v večstoletnem 
boju za škotsko neodvisnost 
– Roberta the Brucea in Wil-
liama Wallacea. Vsaj sled-
nji je znan tudi ljubiteljem 

filma Pogumno srce, v kate-
rem ga je upodobil Mel Gib-
son. A nekdaj vojaška utrd-
ba in rezidenca škotskih kra-
ljev danes predstavlja pred-
vsem glavno turistično atra-
kcijo in je tudi nam služila 
kot izhodiščna točka v razis-
kovanju mesta. 

Z manj kot pol milijona 
prebivalcev Edinburg spa-
da med manjše evropske 
prestolnice, njegovo staro 
mestno jedro pa je popol-
noma obvladljivo peš. Veči-
na pomembnih cerkva, 

spomenikov, muzejev in 
drugih znamenitosti leži 
na glavni mestni ulici Royal 
Mile (po slovensko kralje-
va milja) ali ob njej, ki se od 
gradu spušča do škotskega 
parlamenta in se konča pri 
palači Holyrodhouse, urad-
ni rezidenci kraljice Eliza-
bete na Škotskem, ter nek-
danjem domovanju zna-
menite Marije Škotske, ki 
je kot katoličanka, v času, 
ko so politično življenje na 
Otoku vse bolj krojili pro-
testanti, v boju za angleško 

krono končala pod rabljevo 
sekiro.

A Edinburg ni le mes-
to, na katerem ob vsakem 
koraku odzvanja prete-
klost. Njegovi pregovor-
no prijazni in dobrovoljni 
prebivalci poskrbijo tudi za 
zabave željne obiskovalce. 
Še zlasti če mesto, tako kot 
smo to storili mi, obiščeš 
v avgustu, se zdi, da si sto-
pil v cirkuško areno na pro-
stem. Škotska prestolnica 
namreč takrat gosti zname-
nit festival Fringe – pravo 

eksplozijo kreativnosti naj-
različnejših umetnikov in 
nastopačev. V treh tednih 
se po celem mestu zvrsti 
več kot petdeset tisoč glas-
benih, gledaliških, cirkuš-
kih in drugih dogodkov, ki 
še popestrijo že tako barvi-
to družabno in zabavno živ-
ljenje v mestu.

Toda nam se je že mudilo 
naprej – občudovat naravne 
lepote škotskega višavja in 
otoka Skye ter okusiti mor-
da največjo škotsko zname-
nitost – vodo življenja!

V deželi viskija (1)

MED ZGODOVINO IN SODOBNOSTJO

Palača Holyrodhouse je uradna kraljičina rezidenca na 
Škotskem.

Kilt in dude – zaščitni znak in ponos Škotov so še vedno 
prisotne tudi v vsakdanjem življenju.

V prestižnem Hotelu Balmoral je pisateljica J. K. Rowling 
dokončala sago o čarodeju Harryju Potterju.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

P
ri projektu SAGE 
– solutions against 
greenhouse effect 
oziroma v prevodu 
rešitve za zmanjša-

nje toplogrednih plinov se je 
osnovna šola v Preski pove-
zala še z italijansko osnovno 
šolo in poklicno šolo iz Fran-
cije. Glavni cilj dvoletnega 
projekta je po besedah učite-
ljice fizike in matematike iz 
OŠ Preska Tatjane Gulič oza-
veščanje mladih o problemih 
okolja in iskanje rešitev zan-
je, pri čemer se bodo osredo-
točili predvsem na to, kaj lah-
ko vsak stori kot posameznik 
in kako lahko prepriča tudi 
druge, da bi mu sledili. 

Najprej bodo tako mla-
de seznanili s problemom 
toplogrednih plinov, pri 
čemer želijo spodbuditi 
zavedanje, da sta med glavni-
mi vzroki za segrevanje ozra-
čja promet in ogrevanje. »Ob 
tem pa se morajo zavedati, 
da je problem globalen in da 
ga lahko rešimo le skupaj,« 

je poudarila Tatjana Gulič. 
Zato bodo poskušali vpliva-
ti tudi na lokalno skupnost. 
Na šolskem vrtu bodo nam-
reč postavili toplo gredo, 
ki jo bo sofinancirala obči-
na, v njej pa bodo s pomoč-
jo partnerske šole iz Fran-
cije vzpostavili elektronsko 
spremljanje plinov v topli 
gredi ter to povezali z avto-
matskim odpiranjem oken 

in zračenjem. Obenem se 
bodo posvetili ekološki hra-
ni in njenemu transportu ter 
raziskovali, kako je urejen 
javni prevoz v lokalni skup-
nosti. »V francoskem mestu, 
iz katerega prihaja naša par-
tnerska šola, namreč uvaja-
jo posebni avtobus na goriv-
ne celice, zato se bomo uči-
li na njihovih izkušnjah.« 
V sklopu projekta se bodo 

poleg tega posvetili še giban-
ju učencev in zdravi prehra-
ni, če jim bo dopuščal čas, pa 
bodo raziskali še obnovljive 
vire energije, ki jih uporab-
ljajo občani.

V sklopu projekta načrtu-
jejo tudi srečanja učiteljev in 
učencev. Učitelji se na prvo 
izmenjavo odpravljajo že v 
novembru, in sicer v Fran-
cijo, saj je tamkajšnja šola 
glavni koordinator projekta, 
spomladi pa sledi še izmen-
java učencev. V prihodnjem 
šolskem letu je predvideno 
srečanje partnerskih šol v 
Sloveniji, je razložila Tatja-
na Gulič.

SKRB ZA OKOLJE
V okviru programa Erasmus+ so se v Osnovni šoli Preska v letošnjem šolskem letu pridružili projektu 
SAGE, v sklopu katerega bodo iskali rešitve za zmanjšanje toplogrednih plinov.

Učenci bodo na šolskem vrtu postavili toplo gredo in 
spremljali pline v njej. / Foto: arhiv šole

Nekoč je živel daljinec za televizor. Bil je zelo trmast. Ves 
čas je menjal program in ni hotel gledati, kar so gledali 
drugi. Prišel je Peter in hotel gledati film. Vzel je dalji-
nec in prižgal televizor. Daljinec je nemudoma prestavil 
program. Potem je tudi Peter prestavil program. Enako je 
naredil daljinec in tako naprej. Dokler Peter ne izklopi tele-
vizorja in reče: »Pozno je že!« in gre spat. Naslednje jutro 
zgodaj vstane in gre pred televizor. Nikjer ne vidi daljinca, 
ker je le-ta šel v kino gledat film. A mu ni bil všeč, zato je 
hotel prestaviti program. Ni mu uspelo in ves jezen je 
odšel domov in se postavil pred televizor. Komaj je čakal, 
da pride Peter in ga opazi. Peter je kmalu prišel, ampak 
tudi on je bil jezen. Nekaj časa sta bila oba jezna. Nato sta 
prižgala televizor, da bi postala boljše volje.
Ugotovila sta, da je lepo gledati isti program. In oba sta 
bila vesela.

Žare Valcl, 5. razred, PŠ Dražgoše

Pravljica o daljincu

OTROŠKA PERESA

Vse le je odsev. 
Vsa lepota,
ki jo čutim v srcu. 
Vsa ljubezen, 
ki jo čutim. 
Vsa čarobnost,
ki jo začutim ob pogledu,
je le moj odsev. 

Razpiram svoje roke,
da objamem,
kar moje je,
saj to tako čudovito je,
ko sonce je
moj tvoj odsev.

Jana Jagodic

Odsev

PESMI MLADIH

Res je, kot pravi Janina pesem … vsa ljubezen, ki jo obču-
timo in jo razdajamo, vse to je naš odsev. Odsev našega 
srca, ki čuti, sprejema in daje. Želim vam veliko sonca. 
Metka

Glavni cilj dvoletnega 
projekta je ozaveščanje 
mladih o problemih 
okolja in iskanje rešitev 
zanje, pri čemer se bodo 
osredotočili predvsem 
na to, kaj lahko vsak 
stori kot posameznik in 
kako lahko prepriča tudi 
druge, da bi mu sledili.
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Peter Colnar

Zločinci za pisalno mizo
Zločini morajo biti kaz-

novani tudi zato, da opozo-
rijo morebitne posnemoval-
ce, kaj jih čaka za sprevrže-
na dejanja. Tako je prišel po 
končani drugi svetovni voj-
ni tudi čas obračuna z zlo-
činci svetovne morije. Pred 
ameriškim vojaškim sodi-
ščem se je 23. oktobra leta 
1946 začelo sojenje 23 nek-
danjim esesovskim zdra-
vnikom. Po nürnberškem 
sojenju največjim nacis-
tičnim zločincem, ki se je 
končalo 1. novembra 1946, 
so zavezniki organizirali 
vsak svoje sojenje. Osnova 
za njihova nadaljnja sojenja 
je ostala ista: zakon številka 
deset zavezniškega uprav-
nega sveta za Nemčijo s tre-
mi vrstami deliktov iz listi-
ne mednarodnega vojaške-
ga sodišča. ZDA so uvedle 
nekaj procesov proti tako 
imenovanim zločincem za 
pisalno mizo.

Medtem ko so se Francija, 
Velika Britanija in Sovjetska 
zveza posvetile predvsem tis-
tim vojnim zločincem, ki so 
osebno zagrešili zločine, to je 
upravnikom in stražarjem v 
koncentracijskih taboriščih, 
so ZDA pripravile nekaj pro-
cesov proti tako imenovanim 
zločincem za pisalno mizo, 
to je funkcionarjem na viso-
kih položajih v policiji, SS, 
pravosodju, vojski in zdravs-
tveni službi, torej ljudem, ki 
so organizirali ali vodili dol-
gotrajne in obsežne zločin-
ske akcije. Takih sojenj je 
bilo 12, pravili pa so jim mali 
nürnberški procesi. Potekali 
so pred ameriškim vojaškim 
sodiščem in trajali od maja 
1946 do aprila 1949. Obtož-
be so bile vložene zaradi nasi-
lja na okupiranih območjih, 
evtanazije in medicinskih 
poskusov na zapornikih, 
pomorov Poljakov, Židov 
in Romov, pravnega terorja 

naglih sodišč nad politični-
mi nasprotniki in prisilnega 
dela v industriji. 

Ameriški sodniki so vča-
sih tudi nedvoumne in abso-
lutne postavke mednarodne-
ga vojaškega sodišča razlaga-
li kot relativne, kar je pogosto 
izzvalo nezadovoljstvo tistih, 
ki so nacistično nasilje čuti-
li na lastni koži. Eden izmed 
sodnikov je zagovarjal celo 
stališče, da pobijanje talcev 
v določenih okoliščinah ni 
kršitev pravnih norm.

Istočasno so Nemcem, 
osumljenim zločinov, sodila 
še druga sodišča. V Nemčiji 
so bila to zavezniška sodiš-
ča, izven Nemčije pa nacio-
nalna sodišča držav, ki so jih 
nacisti okupirali. S sojen-
jem zločincev so se ukvarjala 
tudi nemška sodišča. Zave-
zniški procesi v Nemčiji so 
se končali okoli leta 1949, v 
večini zahodnih držav pa po 
letu 1952.

Pregovori in reki

   Nemški pregovor: Preveč časti je že napol sramota.

   Ruski pregovor: Naj da bog čast tistemu, ki jo zna 
nositi.

   Francoski pregovor: Ne kaži ženskam tistega, česar 
jim ne misliš dati.

   Italijanski pregovor: Daj, kar hoče od tebe, tistemu, 
ki ti lahko vse vzame.

Smeh ni greh

V Kanadi so zaposlovali gozdne delavce. Ko se je javil 
mlad Bosanec, so mu rekli: »Delavcev manjka in vam 
lahko že vnaprej povemo, da vas bomo zaposlili.  
Vseeno pa nas zanima, ker je to nevarno delo,  
ali imate kakšne izkušnje s podiranjem dreves.«
»Jaz? Veliko. Ogromno dreves sem že podrl.«
»Kje?« 
»V Sahari.«
Člani komise se spogledajo.
»V Sahari pa vendar ni dreves.«
Bosanec po krajšem premisleku: »Sedaj!«

V Javorniškem Rovtu sta se 12. oktobra 2018 poročila 
Roman Matjašič in Dagmar Fulte.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 41 novorojen-
čkov. V Kranju je na svet prijokalo 15 dečkov in 7 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4445 gramov, najlažjemu 
dečku pa je tehtnica pokazala 1520 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 11 dečkov in 8 deklic. Tudi tu sta bila najtežji in 
najlažji dečka – prvemu je tehtnica pokazala 4130, druge-
mu pa 2670 gramov.

Novorojenčki

Visoko – V nedeljo, 28. oktobra, bo ob 17. uri v Kultur-
nem domu Valentina Koklja veseli večer z ljudskimi pev-
ci in glasbeniki. S petjem in plesom bodo razveseljevali: 
Moravška Mara iz Domžal, Pušeljc iz Savinjske doline, 
Trbojske ljudske pevke, FS Grifon iz Šempetra, Bode-
če neže, FS Ozara Primskovo, Šestica, Ljudski pevci FS 
Naklo, Cerkljanski gavnarji, FS Cerklje, Dobr prjatli ter 
Ljudski pevci Hiše čez cesto, ki so tudi organizatorji pri-
reditve. Prireditev je lani potekala prvič in požela veliko 
odobravanja pri obiskovalcih. Namen prireditve, ki jo bo 
vodil Frenk Kranjec, je obiskovalcem polepšati nedeljsko 
popoldne, obenem pa na prijeten način ohranjati doma-
čo kulturno dediščino, kot je dejala predsednica Hiše čez 
cesto Dragica Markun.

Pod okence pridem

Samo Lesjak

M
ešani pevski 
zbor Musi-
ca viva Kranj 
Primsko-
vo se uvršča 

med kranjske zbore z najda-
ljšo pevsko tradicijo: deluje 
že več kot sedemdeset let. Na 
dolgi pevski poti je pevce, ki 
so sodelovali in še sodeluje-
jo pri zboru, kljub različnim 
poklicnim in življenjskim 
interesom povezovala lju-
bezen do lepe pesmi v pri-
jeten kolektiv. Od ustanovit-
ve do danes je namreč v zbo-
ru pelo okrog 150 pevcev, v 
mnogih primerih cele gene-
racije oziroma cele družine, 
trenutno pa jih je v zboru 36.

Z organiziranim delom je 
zbor začel leta 1946, ko se je 

zbrala skupina pevk in pev-
cev, ki so v naslednjih letih 
prepevali kot moški, ženski 
in mešani zbor. Nastopa-
li so samostojno ali v pove-
zavi z dramsko in folklor-
no skupino. Zborovsko delo 
kljub rahlim nihanjem ni 
nikoli zamrlo; kontinuite-
ta je predvsem zasluga dol-
goletne požrtvovalne zboro-
vodkinje Julke Mandeljc. Za 
dolgoletno delo je leta 2007 
Mestna občina Kranj zbor 
odlikovala z največjim priz-
nanjem, veliko Prešernovo 
plaketo.

Stalni program zbora 
sega od renesančne zborov-
ske literature do domačih 
in tujih narodnih in ume-
tnih pesmi. Na tokratnem 
koncertu, poimenovanem 
Vem, da bo zopet pomlad, 
so se predstavili z dvodelnim 

sporedom, ki je vključeval 
ljudske pesmi – tudi zboro-
vodji Alešu Gorjancu prilju-
bljeno pesem San se šetao 
avtorja Tomaža Habeta – 
ter bolj zahteven prosti pro-
gram. V goste so povabi-
li tudi MePZ Postojna, ki 
ga vodi zborovodja Matjaž 
Šček. Prav pri njem je Aleš 
Gorjanc, za katerega je bil to 
zadnji koncert pred doma-
čo publiko v vlogi zborovod-
je, začel svojo bogato zborov-
sko pot. Aleš že od študent-
skih let sodeluje z najbolj-
šimi slovenskimi pevskimi 
sestavi kot pevec, zborovod-
ja in korepetitor, zbor Musi-
ca viva pa je vodil osem let 
in pol in tudi pod njegovim 
vodstvom je zbor dosegel 
številne nagrade. Delo z zbo-
rom mu predstavlja izziv, saj 

je potrebno veliko truda, da 
so skladbe izvedene z obču-
tkom in čim natančneje. V 
veselje mu je, da se kakovost 
odraža tudi pri odzivih pos-
lušalcev – prav vsem v dvora-
ni se je Aleš iskreno zahvalil.

Za zbor pa so značilna 
tudi pomembna gostovanja 
v tujini; tako bo od 25. do 28. 
oktobra zbor gostoval na 17. 
Mednarodnem tekmoval-
nem festivalu pevskih zbo-
rov v kraju Sacile pri Bene-
tkah, nato pa bo Aleša nado-
mestil zborovodja Jan Gor-
janc. Zbor vljudno vabi tudi 
na avdicijo za pevke in pevce, 
ki bo v ponedeljek, 5. novem-
bra, ob 19. uri v mali dvora-
ni na Primskovem; za več 
informacij je na voljo pred-
sednica zbora Tanja Jamnik 
(031 370 377).

VEM, DA BO ZOPET POMLAD
V Domu krajanov na Primskovem se je v petek Mešani pevski zbor Musica viva domačemu občinstvu 
še zadnjič predstavil z zborovodjem Alešem Gorjancem.

Še en izmed koncertov zbora Musica viva, ki je navdušil 
občinstvo. Aleš Gorjanc pa še zadnjič v vlogi zborovodje. 

Po osmih letih in pol zelo uspešnega dela pri zboru Musica 
viva se zborovodja Aleš Gorjanc poslavlja. / Foto: Primož Pičulin
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in Energija šestdesetih z The Sonics

Ameriška zasedba The Sonics se je v Kinu Šiška 
predstavila s čisto energijo punka iz šestdesetih let. 
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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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Maša Likosar

Julija Jenko in Marija 
Homan sta se že pred 
nekaj leti pogovarjali, 
kako lepo bi bilo, da 
bi se vsaj enkrat sre-

čali nekdanji osnovnošolski 
sošolci. Leta so minila, v tem 
času pa je imela Homanova 
štiri operacije glave, kar je bil 
tudi povod, da je letos spom-
ladi Jenkova sklenila, da poi-
šče in ponovno združi prija-
telje iz otroških dni. Odšla je 
na matično šolo, ki se je tedaj 
imenovana Državna meša-
na šola, danes je to Osnovna 
šola Škofja Loka-Mesto, kjer 
je želela pridobiti podatke 

otrok, ki so se v prvi razred 
vpisali leta 1948. Žal sezna-
ma ni dobila, zato je iskanje 
nadaljevala v arhivu Škofje 
Loke, a ponovno brez uspe-
ha. Kasneje je v šoli dobi-
la imena otrok, rojenih leta 
1941.

Tako je Juliji Jenko uspe-
lo ravno letos, ko mineva 
sedemdeset let, odkar so se 
vpisali v prvi razred, prvič 
zbrati 48 sošolcev in sošolk. 
Generacija je štela tri razre-
de, v vsakem pa je bilo oko-
li petdeset učencev, njiho-
ve razredničarke pa so bile 
Dana Drobnič, Ivanka Goj-
nič in Beti Pokorn. Sreča-
li so se pred domačo osnov-
no šolo, kjer jih je pozdravila 

zdajšnja ravnateljica Doris 
Kužel, nato so druženje 
nadaljevali ob kosilu v Gos-
tilni Starman. Jenkova je 
pripravila tudi dva panoja 
s starimi slikami razredov. 
»Tedaj je bilo osnovnošol-
sko izobraževanje razdelje-
no še na tri stopnje, štiri leta 
osnovne šole, dve leti male 
gimnazije in dve leti višje 
gimnazije,« je povedala in 
dodala: »Letos mineva tudi 
61 let od zaključka osmega 
razreda, zato so se nam pri-
družili tudi tri sošolke in en 
sošolec, s katerimi smo sku-
paj končali višjo gimnazijo.«

Julija Jenko je bila športni-
ca in spomni se, da je najbolj 
uživala pri telovadbi, kjer so 

jih učili balet, premete, sal-
te. »Po pouku smo morali 
obiskovati pevske vaje, kar 
je bilo skrajno odveč, zato 
sem nagovorila tri sošolke, 
da smo prenehale hoditi, in 
ko so našo odsotnost odkrili, 
so nam za kazen prepoveda-
li udeležbo na izletu. Učitel-
ji so bili zelo strogi, imeli so 
ravnilo, s katerim smo dobili 
po prstih, večkrat smo mora-
li stati tudi v kotu pri tabli, 
klepetati si nismo upali, sta-
li smo pokončno z rokami 
na hrbtu v popolni tišini,« 
pove Jenkova in doda: »Naj-
bolj smo se veselili izletov, 
šli smo na morje in v Postoj-
no na ogled jam, končnega 
izleta in valete pa žal ni bilo.«

SREČANJE PO MNOGIH LETIH
Minilo je sedemdeset let, odkar so v šolske klopi prvič sedli sošolci in sošolke tedanje Državne mešane 
šole v Škofji Loki. Visok jubilej jih je ponovno združil ravno pred vrati njihove šole.

Sošolci in sošolke so se sedemdeset let po vpisu v osnovno šolo ponovno srečali pred vrati šole v Škofji Loki. / Foto: Tina Dokl

»1986«
Pozdravljeni, na vas se obra-
čam z željo, da najdem odgovo-
re na vprašanja, ki me mučijo 
že nekaj časa. Prvo je ljubezen, 
partnerstvo ... Kako mi kaže, 
se bo stanje kaj izboljšalo? 
Mogoče spoznam novega par-
tnerja? Kdaj? Bom se srečna in 
zaljubljena? In pa služba, posel 
... Kako kaže v prihodnosti na 
tem področju? Hvala za vaše 
iskrene odgovore!
Pozabili ste napisati šifro, pod 
katero pričakujete moj odgo-
vor, zato upam, da ga zasle-
dite. V odnosu s partnerjem 
ste prišli do točke zavedanja, 
da tako ne gre več naprej. Ta 
odnos vas duši in vedno bolj 
hrepenite po pravi ljubezni in 
pripadnost, vsega tega tukaj 
ne vidim. Pogled v karte poka-
že, da boste spoznali nekoga, 
tam nekje v enem letu, ob 
katerem vam bo takoj zaigra-

lo in srce bo preskočila iskra 
iz obeh smeri. Seveda, srečni 
boste in ljubljeni, vse to vas 
še čaka. Glede prihodnosti 
na poslovnem področju pa 
bo ključnega pomena neko 
razočaranje in takoj zatem 
pade odločitev, da začnete 
s svojim poslom. Kar je zelo 
dobro in bo uspešno. Mora 
priti samo do pravega trenut-
ka. Želim vam vse lepo.

»Avstrija«
Draga Tanja, zanima me, ali 
mi lahko tukaj po elektronski 
pošti odgovorite na moje vpra-
šanje. Zanima me namreč 
moja pokojnina iz Avstrije, 
ki jo čakam že celo leto, ali 
jo bom prejela ali ne in kdaj 
jo bom prejela, če sploh. V 
Avstriji sem se obrnila že na 
njihovo institucijo pa dobim 
odgovor, da naj bom strpna in 
naj počakam. 

Po elektronski pošti ne odgo-
varjam, zato se vam oglašam 
tukaj. Tudi moj odgovor bo 
enak. Malo bo treba še poča-
kati. Seveda boste dobivali 
pokojnino iz tujine, le doku-
menti in vse te zadeve se ure-
jajo dalj časa. Prvo nakazilo 
lahko pričakujete še v tem 
letu. Vse bo dobro. Srečno.

»Kozorg«
Mene pa zanima sledeče: 
pogodbo imam do konca feb-
ruarja in me zanima, ali jo mi 
podaljšajo za določen čas ali 
za nedoločen čas ali pa mor-
da ostanem brez službe. Že 
vnaprej se vam zahvaljujem 
za odgovor.
Kot je videti, so nadrejeni 
zadovoljni z vašim delom 
in vam podaljšajo pogodbo. 
Za zdaj je možnost, da vam 
podaljšajo še za določen 
čas, naslednji korak pa je 

za nedoločen čas. Lepo vas 
pozdravljam.

»Upanje«
Sem vaša redna bralka. Pro-
sim, povejte mi, kaj mi prinaša 
prihodnost v ljubezni, v katero 
ne verjamem več. 
Nikoli se ne sme izgubiti 
upanja v ljubezen, saj ljube-
zen je tista, ki podira gore. 
Kadar pa se to vseeno zgodi, 
je treba pogledati čez oblake 
in poiskati sonce. Vem, da je 
težko, a je mogoče. Oseba, ki 
jo nosite v srcu, vas ima rada 
in si želi biti z vami, le čas še 
ni tisti pravi. Je pač tako, da se 
morajo zgoditi še določene 
stvari in potem bo odprta pot 
za vajino ljubezen. Do takrat 
pa ne smete izgubiti upanja. 
Verjeti je treba in zaupati, 
čeprav je včasih težko, a tako 
pač je. Še vse bo dobro, ljube-
zen vas čaka. Srečno.

Še vedno nadaljujemo s 
sistemom treh kart. Kot se 
spomnite, smo imeli sistem 
splošnega pogleda, ko stran-
ka premeša karte in naredi tri 
sorazmerno enake kupčke. 
Vedeževalec jih obrne na 
lice in povezuje po tri vrhnje 
skupaj, dokler kart ne zmanj-
ka. Ta sistem je najboljši za 
vajo in naredite ga lahko tudi 
sami sebi. Vaja dela mojstra. 
Upanje, Zvestoba, Poroka – 
s pomočjo in nasvetom tre-
tje osebe se uresniči skrita 
želja. Nekaj denarja, Potova-
nje, Nenadna sreča – z malo 
denarja bo uspela daljša pot, 
na kateri vas čakajo lepa pre-
senečenja. Vdova, Darilo, 
Sodnik – konec osamljenosti 
zaradi prebujenih čustev in 
dobrih odločitev. Sovražnik, 
Nesreča, Tat – težka kom-
binacija kart. Oseba se je 
znašla ali živi v nemogoče 
težkih razmerah, Tat prinaša 
odhod iz tega, treba je pohi-
teti in nič čakati, ker ne bo 
bolje in ne drugače. Sporo-
čilo, Denar, Oficir – dobro 
uradno sporočilo. Vdovec, 
Ljubezen, Veselje – vrnitev 

stare ljubezni in obnovitev 
odnosa oziroma partner-
stva. Bolezen, Smrt, Ljubo-
sumje – težko obdobje, ki 
traja lahko že več let in je 
samo vprašanje časa, kdaj 
ga bo konec. Prihaja pomoč. 
Mislec, Duhovnik, Božje oko 
– duhovna rast in spoznanja, 
ki prepeljejo do cilja. Pismo, 
Izguba, Otrok – prijeten 
pogovor z nekom, ki nam je 
pri srcu, lahko je otrok, ni pa 
nujno. Sreča, Težave, Žalost 
– sreča pride kmalu, čeprav 
ne verjamemo, in končno 
izpodrine žalost. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Petdeset let po maturi so se srečali dijaki generacije 
1964–1968 Srednje tehnične tekstilne šole Kranj. Predilski 
tehniki razreda A, ki se snidejo vsakih pet let, so deseto 
srečanje in petdeseto obletnico mature obeležili z obis-
kom matičnega razreda. Zbralo se jih je devet, pridružil se 
jim je tudi profesor telovadbe Leopold Hribar, ki je vsake-
mu podaril vrtnico. Druženje so nadaljevali v restavraciji 
Brioni, po kosilu pa jih je vodička Tina Zorman popeljala 
na ogled Kranja. Kot pojasni organizatorka srečanja Joži 
Slopko, so tedaj Srednjo tehnično tekstilno šolo v Kranju 
obiskovali učenci iz cele Slovenije in prav tako Jugoslavije. 
»Vpis na to šolo, ki ni bila šiviljska, temveč je bil poudarek 
na tehniki, risanju, pravilni nastavitvi strojev, je bil zahte-
ven, prestati smo morali dve selekciji. V prvi letnik je bilo 
sprejetih 34 dijakov, maturiralo jih je le 22, od tega šest 
Gorenjcev. Naša razredničarka je bila Simona Dolar, ki je 
poučevala nemščino.« Srečanja se je udeležila tudi Novo-
goričanka Zorana Kosovel Gabrijelčič, ki je med šolan-
jem v Kranju bivala v internatu. »V internatu smo imeli 
zabavna druženja, hodili smo v kino, na ples, zahajali v 
Prešernov gaj, a red in pravila so bila tedaj mnogo strožja 
kot sedaj,« pove Zorana in doda: »V četrtem letniku smo 
organizirali ples, na katerem smo zbrali toliko denarja, da 
smo si lahko privoščili končni izlet v Ankaran.«

Vrtnice za nekdanje dijake

Nekdanji dijaki Srednje tehnične tekstilne šole Kranj v 
družbi profesorja telovadbe Leopolda Hribarja / Foto: Tina Dokl
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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-ROC, 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO, 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)  
pošljite do petka, 2. novembra 2018, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

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

Preverite zapeljivo  
ponudbo vozil Volkswagen  

in izberite svoje vozilo.

www.praznimozaloge.si

prihranek 1.000 €500 €bon za financiranje

350 €
bon za zimske  
pnevmatike

prihranek 500 €500 €bon za financiranje

200 €
bon za zimske  
pnevmatike

prihranek do 4.500 €1.000€bon za financiranje

500 €
bon za zimske  
pnevmatike
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Po desetih letih zveze sta se razšla raper 
in podjetnik Sean »Diddy« Combs (48) 
ter pevka in igralka Cassie Ventura (32). 
»Res je, nista več par. Vendar sta se raz-
šla brez drame in ostajata prijatelja,« je 
potrdil vir za People. Raper je bil že opa-

žen v družbi nove ženske, šestindvajsetletne maneken-
ke Jocelyn Chew.

Diddy in Cassie sta se razšla

Lady Gaga (32) je na podelitvi nagrad 
Elle Woman, ki jih podeljujejo izjemnim 
ženskam, potrdila, da je zaročena s svo-
jim agentom  Christianom Carino (49). 
Kdaj bo poroka, za zdaj še ni znano. Par 
je skupaj od začetka leta 2017. Gaga, ki 

jo trenutno lahko gledamo v filmu Star is Born, pa je bila 
pred tem že zaročena s Taylorjem Kinneyjem.

Bo Lady Gaga tokrat rekla usodni “da”?

Zvezdnica serije Deklina zgodba Yvonne 
Strahovski (36) je postala prvič mamica. 
Z možem Timom Lodenom sta se razve-
selila sina. »Moje srce se je že tisočkrat 
stopilo. Dobrodošel na svet, mali kiriki, 
tvoja starša te obožujeta, mamici pa si 

ukradel srce,« je zapisala igralka, ki v seriji igra vlogo gos-
podarice, ki z možem ne more spočeti otroka.

Yvonne Strahovski povila sinčka

Zaradi nasilja v družini in vandalizma 
so aretirali Jasona Jamesa Richterja (38), 
igralca, ki je kot otrok zaslovel v filmi 
Free Willy. Richter je v zaporu preživel 
dve noči in bil nato proti plačilu varščine 
v višini dvajset tisoč dolarjev izpuščen na 

prostost. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, ga čaka 
do enega leta zaporne kazni.

Aretirali zvezdnika filma Free Willy

VRTIMO GLOBUS

Ana Šubic

B
lejska festivalna 
dvorana je minulo 
soboto gostila peto 
prireditev Oktober 
je fest’ na Bled, ki 

jo prireja Kulturno umetni
ško društvo (KUD) Bled pod 
vodstvom Andreja Begovi
ča. V uvodnem delu priredi
tve, ki je privabila okoli 350 
obiskovalcev, so se najprej 
poklonili lani preminulemu 
častnemu članu KUD Albi
nu Valantu, po domače Mar
kotovemu, in sicer z njegovo 
vižo Ko gredo ponjo.

Za veselo vzdušje je nato 
poskrbel ansambel Hozen
tregarji, nadaljevali pa so 
člani KUD Bled: folklorna 

skupina, Pevci spod Osoj
nice in godci ljudskih viž 
Šmentana muha, ki so se 
predstavili s folklornim 
muzikalom Prebrisana 
deklina. Nastal je po idej
ni zasnovi Begoviča in Lare 
Košir. V glavni ženski vlogi 
je Karmen Ličef, za katero se 
potegujeta kar dva snubca, 
v katera sta se vživela Uroš 
Benedičič in Jernej Šlibar, a 
se na koncu odloči za tretjega 
fanta, ki ga je igral Jan Potoč
nik. Nastopajoči so obenem 
prikazali tudi več gorenjskih 
plesov, ljudske pesmi, lička
nje koruze in z njim poveza
ne običaje, pripovedi … Pri
reditev so sklenili ob zvokih 
ansambla Juhej. »Zadovolj
ni smo, da je bil odziv gledal
cev fantastičen. Prireditev 

ima tudi humanitarno noto. 
Z vstopnicami smo razvese
lili varovance CUDV Radov
ljica in stanovalce radovljiš
kega doma starejših, poleg 
tega pa bomo en evro od vsa
ke prodane vstopnice name
nili Društvu za pomoč pre
zgodaj rojenim otrokom iz 
Ljubljane,« je dejal Begovič.

V Prešernovem gledališ
ču v Kranju pa se je v sobo
to v okviru 14. Dnevov srb
ske kulture odvil tradicional
ni folklorni festival Razigra
na mladost. Organizatorje, 
Kulturno društvo Brdo, sta 
poleg odraslih članov za
stopali še mladinska in otro
ška skupina. Nastopila sta 
tudi banjaluško Centralno 
kulturnoumetniško druš
tvo mladih Veselin Masleša 

in Folklorna skupina Sava 
Kranj. »Gostili smo skupi
ni, ki sta nam največ poma
gali od naših začetkov in 
ustanovitve folklorne sekci
je v KD Brdo. Izraziti smo 
jima želeli veliko hvaležnost 
in potrditi dolgoletno prija
teljstvo,« je dejal predsed
nik KD Brdo Mitar Vujino
vić ter dodal, da so bili s festi
valom in obiskom zelo zado
voljni, saj je bilo Prešernovo 
gledališče polno. Večer je bil 
zaznamovan s plesi, glasbo 
in igrami srbskih pokrajin, 
savčani pa so ga popestrili 
z odrsko postavitvijo Goriš
ka šarga. Skladno z osrednjo 
temo letošnjih Dnevov srb
ske kulture so se dotakni
li tudi stoletnice konca prve 
svetovne vojne.

IMELI SO SE »FEST«
Tradicionalno prireditev Oktober je fest' na Bled' je letos posebej zaznamoval folklorni muzikal, v 
Kranju pa je v okviru 14. Dnevov srbske kulture potekal folklorni festival Razigrana mladost.

Glavni junaki muzikala: Uroš Benedičič, Karmen Ličef, Jan 
Potočnik in Jernej Šlibar / Foto: Primož Pičulin

Člani KUD Bled so navdušili s folklornim muzikalom 
Prebrisana deklina. / Foto: Primož Pičulin

Voditelj blejske prireditve in častni član KUD Franci Černe 
ter avtorja muzikala Lara Košir in Andrej Begovič 
 

Posebni gostje letošnjega festivala Razigrana mladost so 
bili člani banjaluškega društva. / Foto: Tina Dokl

Člani KD Brdo so z odrsko postavitvijo Igre iz Pčinje (jug 
Srbije) koreografa Saše Bogunovića in umetniškega vodje 
Srđana Krgovića poželi so izjemen aplavz. / Foto: Tina Dokl

Koreograf Goran Pupac iz Banjaluke ter umetniški vodje 
mladincev in cicibanov pri KD Brdo: Darja del Fabro, 
Violeta Jakovljević, Srđan Krgović in Biljana Peternel 

Urška Praprotnik Zupan in Maruša Stres sta zelo 
dejavni članici Kulturno umetniškega društva Bled. Prva 
je vodja Pevcev spod Osojnice in godcev ljudskih viž 
Šmentana muha, druga pa strokovna vodja folklorne 
skupine. / Foto: Primož Pičulin
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Erika Jesenko

Pravi in divji kostanj 

Eden je za kuhinjske dobrote, drugi pa za zdravje. Oba mora-
mo dobro poznati, ju ceniti in spoštovati. 
V divjem kostanju so zdravilni saponini, čreslovine, smole, olja, 
grenčica in maščobe. Lubje mladih dreves, ki ga nabiramo mar-
ca in aprila, zdravilno učinkuje pri obolelih krčnih žilah, cvetje, 
belo ali rožnato, nabiramo maja, ko drevje cveti in blago odišavi 
okolico. Pomaga pri zdravljenju hemoroidov, katarjev in dihal. 
Odlične so kostanjeve kopeli za revmatike, kajti plod vsebuje do 
35 odstotkov škroba. Za kopel svež kostanj drobno narežemo in 
skuhamo, da dobimo gosto tekočino, ki ji dodamo toplo vodo 
ter jo s kuhalnico spenimo in dodamo kopeli.
Za čaj dve čajni žlički cvetov prelijemo s četrt litra kropa; na dan 
popijemo dve skodelici tega čaja, ki pomaga pri bolnih venah, jih 
okrepi, pospeši pretok krvi in s tem preprečuje zastajanje krvi.
Lekarne imajo že svoje pripravke, lahko jih pa pripravite tudi 
sami. Narežite 150 g svežih kostanjevih cvetov, prelijte jih z 
litrom 98-odstotnega alkohola ter v dobro zaprtem kozarcu 
postavite na sončno okno. Vsak dan vsebino pretresete, po 
osmih dneh precedite in ostanek prelijete s pol litra ohlajene 
prekuhane vode. Po treh urah dobite petdesetodstotno tin-
kturo, ki jo še za 14 dni postavite na sonce, nato pa v temi 
počiva tri mesece. To tinkturo vtiramo pri revmatizmu, krčnih 
žilah, hemoroidih itd.
Tinktura iz cvetov po domače: cvetje namočimo v domače 
žganje in ga po osmih dneh precedimo. S tem izvlečkom si 
lahko natiramo noge, najbolje zvečer pred spanjem.
Ljudje si pa pri težavah z žilami in nogami pomagajo še dru-
gače. Naberejo lepih glavic divjega kostanja, jih preprosto 
dajo v bombažno vrečko in z njimi leže vse noči. Pravijo, da že 
bližina teh kostanjev pomaga. Eni jih pa prevrtajo, nanizajo na 
vrvico ali elastiko, in jih preprosto kot »zapestnico« navlečejo 
na noge, stopala, do vseh sklepov, ki bole.

Kostanjeva torta

Testo: 4 jajca, 5 dag masla, 15 dag sladkorja, 15 dag moke, 15 dag 
prekuhanega, olupljenega in pretlačenega kostanja, najboljši so 
maroni (odstraniti moramo tudi tanko kožico!), 2 dl mleka, pol 
pecilnega praška, 3 žlice ruma, 1 vaniljev sladkor.
Krema: 10 dag masla, 10 dag sladkorja, 2 rumenjaka, 15 dag 
pretlačenega kuhanega kostanja, 3 žlice ruma, 1 dl mleka, 1 
vanilin sladkor. Tortni preliv: 1 jedilna čokolada (20 dag).
Rumenjake, maslo in sladkor penasto zmešamo, dodamo 
mleko, moko in vse preostale sestavine, dobro premešamo, 
nazadnje pa nežno primešamo še sneg beljakov. Maso damo v 
pomaščen in pomokan ali z drobtinami potresen tortni model 
in spečemo. Dobro ohlajeno torto prerežemo in namažemo 
z nadevom ter oblijemo z jedilno čokolado. 
Kremo napravimo tako, da maslo, sladkor in rumenjake dobro 
stepemo, zalijemo z mlekom in stepamo nad soparo še toliko 
časa, da se krema zgosti. Na koncu dodamo še kostanj, rum 
ter vaniljev sladkor in namažemo po torti.

Janez Logar

Pretekli četrtek smo imeli v 
Mestni knjižnici Kranj okroglo 
mizo, ki jo je organiziralo dru-
štvo Hospic. Udeleženci Mojca 
Logar, dr. Noah Charney in 
jaz smo razmišljali o življe-
nju, poslavljanju od njega, ža-
lovanju in težkih izkušnjah, s 
katerimi smo se soočali. Te in 
podobne teme nam niso prav 
blizu in ne želimo jih pogosto 
odpirati. Hkrati pa je tako zelo 
res, da bomo vsi prišli do točke 
in trenutka prehoda. Pravza-
prav je to edino zanesljivo dej-
stvo. Če že nočemo govoriti o 
lastnem koncu (ker nas je pre-
več strah), pa ljudje lažje govo-
rijo o smrtih, ki so jih doživeli v 
preteklosti, oziroma o izgubah. 
Noah, Američan, ki živi v Ka-
mniku, nam je razložil, da ne 
moremo govoriti o tipičnem 
ameriškem odzivu na smrt, 
pogreb in žalovanje. Družba 
je tam preveč raznolika: po na-
rodnosti, lokaciji, veri in social-
no-ekonomskem statusu. Tako 
potomci Ircev popolnoma dru-
gače žalujejo kot npr. potomci 
Afričanov, Mehičani drugače 
kot prebivalci Aljaske. Zani-
mivo pa je, da se (v povprečju) 
Američani ob izgubi pa tudi 
sicer zelo malo pogovarjajo o 
notranjem, čustvenem svetu. 

Poslanstvo vseslovenskega 
društva Hospic je pomoč umi-
rajočim in njihovim svojcem. 
S svojo humanostjo, prosto-
voljnim delom in veseljem po-
magajo mnogim, ki se smrti 
bojimo. Vendar če želimo ime-
ti korist od takšnega društva, 
moramo do njih pristopiti in 
jih prositi: potrebujemo vas. 
Člani društva pogosto povedo, 
kako zelo veliko se lahko nau-

čimo ob ljudeh, ki zaključujejo 
zemeljsko življenje. In pred-
vsem naj sprejmemo smrt kot 
del celote – rojstvo, življenje, 
smrt. Prihod od nekod, lastna 
zgodba, odhod nekam, morda 
na isto mesto, od koder smo 
prišli, vendar nismo isti, saj 
nas je življenje preoblikovalo. 
Kljub veri v posmrtno življe-
nje je zelo normalno, da nas je 
strah tega odhoda. Zato je tako 
zelo pomembno, da smo ob 
človeku, ki se poslavlja. Da mu 
povemo, da smo z njim in naj 
gre, kamor mora iti. Tako bo 
lažje odšel. Še bolj normalno 
je, da nas preplavi žalost. Ne 
moremo se ji izogniti. Koristno 
je, ko si upamo to priznati. Ko-
ristno je, ko upamo in želimo 
to čustvo medsebojno izme-
njati. Koristno je, ko si upamo 
žalost izjokati. Saj ni važno, 
kako to delajo Američani, Šve-
di, Afričani in naši sosedje. 
Pomembno je, kaj delamo v 
domači hiši in v svoji družini. 

Na koncu nas je voditeljica 
vprašala o lastni smrti. Noah 
pravi, da o njej ne razmišlja, 
moja Mojca tudi ne. Prav nič 
posebnega se nisem čutil zara-
di moje drugačnosti. Meni ko-
nec življenja ne predstavlja gro-
ze in konca. Materialni svet, 
telo, oprijemljivo, je le najbolj 
grobi način naše eksistence. 
Drugi načini dojemanja stvar-
nosti so izven besed. Edino, kar 
si želim, je, da bi otroci prišli 
do kruha in da bi do odhoda 
smel in zmogel postoriti zados-
ti dobrega na tem svetu zase, 
za sočloveka in za stvarstvo.

Hospickafe

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

Mojca Logar

Pomislite, kdaj ste bili na-
zadnje v Celovcu ali kaj ste tam 
počeli. Tri dni sem preživela v 
Celovcu na slovenski gimna-
ziji. Imela sem dovolj prostega 
časa, da sem obhodila mesto. 
Trgovine, kamor smo včasih 
zahajali, so prazne, ulice so 
prazne, danes vidim Celovec 
kot eno vas, včasih pa je bilo 
tako oblegano mesto. V Celovec 
smo šli skoraj enkrat mesečno, 
po vseh večjih nakupih, po kavo 
in banane, šolske potrebščine in 
obleko, smuči in pohištvo. 

Slovenija je v letih po samo-
stojnosti beležila veliko večjo 
gospodarsko rast kot južna 
Koroška, Ljubljana kot glavno 
mesto pa sploh. Preprosto je 
vsega več, dogodkov, vlaganj, 
nastali so veliki nakupovalni 
centri, stare blagovnice v Celov-
cu pa so zaprli. Da ne govori-
mo o trgovinah takoj za mejo 
in pred Dravo. Zlati časi za te 
trgovce so minili, Slovenci pa 
živimo v zlatih časih, le zave-
damo se ne. 

Izvajamo skupen projekt z 
licejem Franceta Prešerna iz 
Trsta in slovensko gimnazijo v 
Celovcu in tako so dijaki 14 dni 
preživeli v Celovcu. Interes za 
šolanje na vseh treh šolah s slo-
venskim učnim jezikom na Ko-
roškem je velik. To pomeni, da 
je tudi interes za učenje sloven-
ščine preko društev in tečajev za 
odrasle večji. Vsako leto je tudi 
več Slovencev, ki se želijo šolati v 
Celovcu. Sodelovala sem pri po-
uku v razredu, kjer je bilo sedem 
slovenskih dijakov. Prestavljali 
so skoraj skupino v skupini. Za 
vpis v tamkajšnjo gimnazijo je 
treba opraviti preizkus iz zna-
nja nemškega jezika. Stanje pa 

je takšno, da koroški dijaki pri-
hajajo pretežno s podeželja in 
so nekoliko bolj zadržani, kot so 
pač povečini otroci s podeželja. 
Naši dijaki so iz mest ali iz pre-
težno premožnejših družin, ki 
lahko financirajo šolanje otroka 
v tujini. Precej so sproščeni, da 
ne rečem živahni in vihravi. 
V šoli je učni jezik slovenski, 
nastanjeni so v slovenskih dija-
ških domovih, res pa se gibljejo 
v nemškem okolju in so prisilje-
ni več govoriti nemško. Dijak, 
ki je tudi pri nas zainteresiran 
za zanje tujih jezikov, se lahko 
v šoli redno uči po tri ali štiri 
tuje jezike, gre med počitnicami 
na delo v tujino ali še na kak-
šen tečaj, je v povsem enakem 
položaju. Kaj jih torej navduši 
za šolanje na Koroškem? Bodo 
lažje dobili delo, bodo šli študi-
rat v Gradec ali na Dunaj ali 
želja biti drugačen, lahko si 
privoščimo? In tako, mimogre-
de, naše šole so zelo kakovostne, 
dijaki imajo veliko možnost iz-
bire in med šolami je velika kon-
kurenca. Bili smo ravno v času 
obletnice plebiscita. Dijaki so se 
sprehajali ob Vrbskem jezeru 
in govorili med seboj slovensko. 
Neki domačin jih je nagovoril 
po nemško, češ Čuši, pojdite v 
Slovenijo v vašo Jugo in tam 
govorite slovensko. Še lahko do-
živiš takšne zbadljivke. 

Sicer pa je Celovec že ves v 
božični preobleki. Lučke so na-
meščene, božična drevesca in 
stojnice tudi. Adventni čas se 
razpotegne kar na dva meseca 
in zagotovo bomo lahko srečali 
reklame in povabila, obiščite 
božični Celovec. Če boste troši-
li, jezik ne bo problem.

Celovec

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Sezonsko, okusno in enostavno
Moji glavni kriteriji pri 

kreiranju recepta so, da 
mora biti ta narejen iz se-
zonskih živil, sladice morajo 
biti sočne, poleg tega mora 
pa vse skupaj biti okusno in 
enostavno za pripravo. 

Za pripravo čokoladnega 
kolača s hruškami potrebu-
jemo: 90 g moke, 110 g mas-
la, 120 g sladkorja, 4 jajca, 
120 g temne čokolade, 70 g 
mletih orehov ali mandljev, 
2 žlici kakava v prahu, polo-
vico pecilnega praška, 1 šče-
pec soli, 4 večje hruške.

Hruške olupimo, jih očis-
timo ter narežemo na debe-
lejše krhlje. Čokolado nadro-
bimo v skodelico ter jo razto-
pimo nad vodno kopeljo. V 
skledi skupaj zmešamo pre-
sejano moko, orehe oz. man-
dlje, pecilni prašek in sol. V 

drugo skledo narežemo mas-
lo in dodamo sladkor ter pe-
nasto umešamo. K sladkorni 
masi postopoma dodajamo 
jajca in nato še ohlajeno sto-
pljeno čokolado. Na koncu z 
lopatico vmešamo še zmes iz 
moke. Pripravljeno testo vli-
jemo v namaščen model ter 
ga obložimo s krhlji hrušk. 
Kolač pečemo v pečici, ogre-
ti na 170 °C, približno 30 mi-
nut. Če je biskvit pečen, pre-
verimo s pomočjo zobotreb-
ca (ta mora po vbodu v biskvit 
ostati suh).

Nasvet: Zraven kolača 
postrežemo žlico stepene 
smetane ali vaniljevega sla-
doleda. 

Za pripravo sočnih ma-
kovih kock z jabolki potre-
bujemo: za biskvit: 3 več-
ja jajca (ali 4 manjša), 1 

lonček mletega maka, 1 lon-
ček grškega jogurta, 1,5 lonč-
ka moke, 1 lonček naribanih 
jabolk, četrt lončka mleka, 
lupinico 1 bio limone, 1 pe-
cilni prašek, 3 žlice ruma, 1 
pest rezin; za preliv: 1 lonček 
kisle smetane, 1 žlico slad-
korja, lupinico 1 bio limone.

Moko pomešamo s pecil-
nim praškom. Beljake in ru-
menjake ločimo. Iz beljakov 
stepemo trd sneg. Rumenja-
ke penasto stepemo skupaj 

s sladkorjem. Prilijemo jim 
mleko in rum ter vmešamo 
še grški jogurt. Med stalnim 
mešanjem dodajamo mle-
ti mak, nato še mešanico iz 
moke in pecilnega praška. 
Z lopatico vmešamo sneg in 
nazadnje še naribana jabol-
ka ter rozine. Maso vlijemo v 
namaščen pekač in pečemo v 
pečici, ogreti na 170 °C, okrog 
30 minut. Čas peke biskvita 
je odvisen od velikosti pekača 
(nižji biskvit potrebuje krajši 

čas in obratno – višji biskvit 
potrebujemo daljši čas peke). 
Če je dovolj pečen, preveri-
mo z zobotrebcem. Za preliv 
skupaj zmešamo kislo sme-
tano in sladkor. Preliv raz-
poredimo po biskvitu in po 
njem naribamo limonino lu-
pinico. Pečemo še 5 minut, 
da se preliv zapeče.

Nasvet: Grški jogurt lahko 
nadomestimo z navadnim 
čvrstim jogurtom ali s kislo 
smetano.



20 Gorenjski glas
torek, 23. oktobra 2018

ZA
VO

D
 Z

A
 T

U
RI

ZE
M

 C
ER

KL
JE

, T
RG

 D
AV

O
RI

N
A

 J
EN

KA
 1

3,
 C

ER
KL

JE
 N

A
 G

O
RE

N
JS

KE
M

                        + poštnina

9EUR
90

Zbrani recepti 
so dobrodošla 
pomoč vsem, ki 
pravkar začenjajo 
s samostojnim 
kuhanjem, drugim 
pa lahko zanimivo 
popestrijo jedilnike. 
Po takih jedeh 
pogosto zadiši v 
slovenskih domovih. 
Za knjigo pa jih je 
preizkusil  
kuharski mojster 
Andrej Goljat.

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

PONATIS

176 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Rezultati 84. kroga – 21. oktobra 2018
1, 7, 11, 16, 25, 33, 35  in 38

Loto PLUS: 7, 8, 12, 23, 27, 30, 33 in 2
Lotko: 7 2 3 8 2 3

Sklad 85. kroga za Sedmico: 590.000 EUR
Sklad 85. kroga za PLUS: 550.000 EUR

Sklad 85. kroga za Lotka: 1.290.000 EUR

LOTO

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

Aleš Senožetnik

Vodice – S popisovanjem sta-
rih hišnih imen so na Zgor-
njem Gorenjskem v okviru 
Turističnega društva Dov-
je - Mojstrana začeli že leta 
2007, dve leti kasneje pa je 
projekt prešel pod okrilje Ra-
zvojne agencije Zgornje Go-
renjske.

Potem ko so v Zgornji in 
Osrednji Gorenjski popisali 
že več kot 9300 hišnih imen, 
so pred dnevi projekt začeli 
tudi v skupno tridesetih va-
seh v občinah Komenda, 
Medvode, Mengeš, Trzin in 
Vodice. Občine so v okviru 
Lokalne akcijske skupine Za 
mesto in vas za projekt, ki bo 
trajal do konca avgusta pri-
hodnje leto, pridobile tudi fi-
nančna sredstva Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja.

Kot nam je povedal vod-
ja projekta Klemen Klinar 
z Razvojne agencije Zgor-
nje Gorenjske, bodo s prvim 
terenskim delom na novem 
območju raziskovanja začeli 

prav v teh dneh. »Za vsako 
vas pregledamo župnijske 
knjige in zgodovinske kata-
stre iz časa Avstro-Ogrske, 
s temi podatki pa gremo po-
tem na teren. Vselej povabi-
mo stanovalce vasi, da nam 
sporočijo hišno ime, ker pa 
se ne odzovejo vsi, se odpra-
vimo tudi v vasi in jim pro-
jekt predstavimo,« poja-
snjuje Klinar, ki na temo 
hišnih imen pripravlja tudi 
doktorsko nalogo, in dodaja, 
da je odziv med prebivalci 
zelo dober. Slabi dve tretjini 
se jih odloči, da na hišo pritr-
dijo tablo s hišnim imenom, 
ki jim jo brezplačno priskr-
bi agencija, zbrana imena pa 
so predstavljena tudi v tiska-
ni knjižici in na spletni stra-
ni www.hisnaimena.si.

S projektom pomagajo oh-
ranjati nesnovno kulturno 
dediščino, hkrati pa jo tudi 
pomagajo oživljati in njen 
pomen predstaviti prihod-
njim generacijam, o čemer 
priča tudi zanimiva anekdo-
ta, ki nam jo je zaupal Kli-
nar: »Ko smo projekt izvedli 

v Gorjah, nas je tamkajšnja 
učiteljica obvestila, da so se 
otroci v šoli začeli klicati po 
domačih hišnih imenih, tis-
ti, ki pa prihajajo iz novejših 
hiš, ki seveda nimajo hišnih 
imen, pa so bili zaradi tega 
kar malo nesrečni.«

Dobro so projekt sprejeli 
tudi tujci, ki so lastniki ne-
premičnin na podeželju. 
»Med kupci nepremičnin 
je veliko Angležev, ki ima-
jo zelo pozitiven odnos do 

naše kulturne dediščine in 
so se v veliki večini odločili 
za nakup table s hišnim ime-
nom,« pripoveduje Klinar 
in doda še eno zanimivost: 
»Najpogostejše hišno ime je 
pri Kovač, pri tem pa je za-
nimivo, da se v hišno ime v 
posamezni vasi skoraj niko-
li ne podvoji, saj so jih ljud-
je uporabljali prav za to, da 
so med sabo razločevali, ko 
še ni bilo priimkov in hišnih 
številk.«

Zbiranje starih hišnih imen
V občinah Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice so pred kratkim začeli izvajati projekt  
Stara hišna imena.

Projekt Stara hišna imena v teh dneh začenjajo izvajati tudi 
v tridesetih vaseh v občinah Komenda, Mengeš, Medvode, 
Vodice in Trzin. / Foto: Klemen Klinar

Škofja Loka – Ta teden bo državni koncesionar za urejanje vseh 
nižinskih vodotokov, hudournikov in stoječih voda na območju 
zgornje Save, Vodnogospodarsko podjetje Kranj, začelo vzdrže-
valno-sanacijska dela na strugi vodotoka Žabnica od vasi Lipica 
do izliva v reko Soro. V sklopu načrtovanih del na območju 
občine Škofja Loka bodo do konca novembra odstranili tudi 
naplavine na sotočju Poljanske in Selške Sore v Škofji Loki.

Čistili bodo potok Žabnica

Mateja Rant

Kranj – V okviru projekta, ki 
so ga poimenovali Je življe-
nje lahko drugačno? so se 
mepijevci Gimnazije Kranj 
že leta 2012 podali na tre-
king v Nepal. Šest let kasne-
je so se ob desetletnici izva-
janja omenjenega progra-
ma na Gimnaziji Kranj od-
ločili odpravo v Nepal pono-
viti. Tokrat se na enajstdnev-
no pot odpravlja 24 njihovih 
dijakov v družbi treh dijakov 
Šolskega centra Škofja Loka, 
je pojasnila koordinatorica 
programa Mepi na kranjski 
gimnaziji Marija Štremfelj. 

Dijaki bodo na poti op-
ravljali zlato oziroma srebr-
no Mepi stopnjo, ki vključu-
je tudi večdnevno odpravo, 
pri čemer morajo imeti di-
jaki vse potrebno za preži-
vetje v naravi s seboj. »Gle-
de na to, da bo odprava po-
tekala v specifičnih razme-
rah, jim bomo omogočili, da 
bodo imeli obroke v kočah, 
kljub temu pa bodo njiho-
vi nahrbtniki še vedno pre-
cej težki,« je pojasnila Ma-
rija Štremfelj. Njihov cilj bo 
na 4200 metrih nadmorske 
višine pod Anapurno, odvis-
no od vremenskih razmer 
pa se bodo podali tudi višje. 

Priprave na treking so pote-
kale vse leto. Svojo fizično 
pripravljenost so dijaki pre-
verili že konec junija, ko so se 
skupaj odpravili na 4215 me-
trov visok vrh Vincent Pira-
mide v pogorju Monte Rosa. 
V začetku oktobra so orga-
nizirali tudi dobrodelno pri-
reditev in srečelov, na kateri 
so zbirali finančna sredstva 
za odpravo v Nepal in eno iz-
med tamkajšnjih sirotišnic, 
ki so jo obiskali že v sklopu 
prejšnje odprave in jo bodo 
obiskali tudi tokrat. »Tako 
jim bomo lahko neposred-
no izročili zbrane prispev-
ke, saj je to najbolj zanesljiv 

način, da denar res pride v 
prave roke,« je poudarila Ma-
rija Štremfelj in dodala, da 
prostovoljstvo in pomoč dru-
gim prav tako predstavljata 
enega od štirih stebrov pro-
grama Mepi. Obiskali bodo 
še šolo v Katmanduju, kjer 
bodo spoznali njihov pro-
gram Mepi, obenem pa bodo 
drug drugemu predstavili 
svojo deželo in šolski sistem. 
Na pot se odpravljajo prihod-
nji petek, vračajo pa se 11. no-
vembra. »Tako bomo izko-
ristili krompirjeve počitni-
ce, da bodo dijaki zamudili 
čim manj pouka,« je razloži-
la Marija Štremfelj. 

Na odpravo znova v Nepal
Ob desetletnici izvajanja programa Mednarodno priznanje za mlade (Mepi) na Gimnaziji Kranj  
se bodo gimnazijci skupaj z dijaki Šolskega centra Škofja Loka odpravili pod Anapurno.

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Zakonca Marija 
in Franc Janc iz Podljubelja 
sta pred štirimi leti v Banov-
cih dobila sadiko hibisku-
sa in jo potem vsadila zunaj 
ob domači hiši. V zimskem 
času rastlino malo pokrijeta 

in tako zaščitita pred zmrza-
ljo. Ampak toliko cvetov, kot 
jih je imel hibiskus letošnje 
poletje, pa še ni bilo. Kar 45 
sta jih naštela, cvetlično raz-
košje pa podelila z bralci Go-
renjskega glasa. Kot je Franc 
še dodal, z rož'cami se je tre-
ba znati tudi pogovarjati ...

Razkošje cvetov  
na hibiskusu

Marija Janc ob cvetočem hibiskusu

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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sudoku_LAZJI_18_85
NALOGA

9 8 3 5 7
2 6 4

7 1 2 9 8
6 2 1 5
9 3

4 9 2 1
3 1 7 8 6

8 4 9
7 5 9 8 2

sudoku_LAZJI_18_85

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_85
NALOGA

3 8 9 5
1 4

1 7 6 5
7 3 1
6 4 9 8

1 3 6
9 2 1 8

4 9
3 6 5

sudoku_TEZJI_18_85

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_85
NALOGA

3895
14

1765
731
6498

136
9218

49
365

sudoku_TEZJI_18_85

REŠITEV

378695421
256184379
491273685
739856214
624731958
815942736
962517843
583429167
147368592

sudoku_LAZJI_18_85
NALOGA

98357
264

71298
6215
93

4921
31786

849
75982

sudoku_LAZJI_18_85

REŠITEV

946835721
283617954
571429683
362741598
198256437
754983216
439172865
825364179
617598342

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 24. 10.
15.40, 17.20, 19.00, 20.40 JOHNNY 
ENGLISH SPET V AKCIJI
17.30 POSLEDICE
21.40 SODNICA
19.15 ZVEZDA JE ROJENA
15.50 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 24. 10.
16.20, 18.10, 20.00 JOHNNY ENGLISH 
SPET V AKCIJI
19.20 POSLEDICE
18.20 PRVI ČLOVEK
21.00 TEŽAVE V MOTELU EL ROYALE
17.20 MALA NOGA
18.30, 20.45 VENOM
17.40, 20.20 ZVEZDA JE ROJENA
16.10 HIŠA ČAROBNE URE
16.40 GAJIN SVET
21.15 VEČERNA ŠOLA
15.40 HOTEL TRANSILVANIJA 3: 
VSI NA MORJE!, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 24. 10.
20.00 SODNICA

Petek, 26. 10.
18.00 KO IZGUBIŠ VSE
20.00 MISIJA: NEMOGOČE – IZPAD

Sobota, 27. 10. 
15.00 PIKICA, KOKO IN DIVJI NOSOROG, 
sinhro.
18.00 VENOM
20.00 POSLEDICE

Nedelja, 28. 10.
16.00 PIKICA, KOKO IN DIVJI NOSOROG, 
sinhro.
18.00 KO IZGUBIŠ VSE
20.00 POSLEDICE

Ponedeljek, 29. 10.
16.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK
18.00 FANTASTIČNO POPOTOVANJE 
FAKIRJA, KI JE OBTIČAL V IKEINI OMARI
20.00 SODNICA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 25. oktobra
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
23. 10.

3/15 °C

Nedelja 
28. 10.

6/15 °C

Sreda 
24. 10.

Četrtek
25. 10. 

Petek
26. 10. 

Sobota
27. 10.

5/18 °C 3/15 °C 9/17 °C 7/16 °C

Ponedeljek 
29. 10.

Torek
30. 10.

Sreda
31. 10.

Četrtek
1. 11.

4/12 °C 2/10 °C 1/9 °C 3/10 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

23. 10. tor. Severin 7.30 18.02

24. 10. sre. Rafael 7.31 18.01 

25. 10. čet. Darija, dan suverenosti 7.32 17.59 

26. 10. pet. Lucijan 7.34 17.57

27. 10. sob. Sabina 7.35 17.56

28. 10. ned. Simon 7.37 17.54

29. 10. pon. Ida 7.38 17.53

Vilma Stanovnik

Kranj – V minulem šolskem 
letu si je na Gimnaziji Fran-
ceta Prešerna v Kranju kar 
32 dijakov in dijakinj zaslu-
žilo Nemško jezikovno di-
plomo, tako imenovani DSD 
(Deutsches Sprachdiplom), 
ki jo izdaja komisija nem-
škega kulturnega ministr-
stva. Z uspešno opravljeni-
mi izpiti so v povprečju naj-
boljša šola v državi.

»Zahvaljujem se profeso-
rici Sabini Konc, ki je od vse-
ga začetka gonilna sila pro-
jekta DSD. Poleg svojih ko-
legic Vesne Arh, Rade Legat 
Benedik in Marije Vreček 
Sajevic je zaslužna za to, da 
bo diploma DSD poleg pre-
teklih generacij dijakov tudi 
vam odprla marsikatera vra-
ta na vaši študentski ali po-
klicni poti,« je ob podelitvi 
diplom prejšnji torek pou-
darila ravnateljica Gimnazi-
je Franceta Prešerna Kranj 
Mirjam Bizjak, diplome pa 
sta dijakinjam in dijakom 

izročila veleposlanik Repu-
blike Nemčije v Sloveniji 
Klaus Peter Riedel in sveto-
valka za nemški jezik na Za-
vodu za šolstvo Birgit Bader.

»Na poti do nemške jezi-
kovne diplome je treba pre-
magati številne izzive, zato 
je vredna velikega spošto-
vanja in priznanja. Odnosi 

med Nemčijo in Sloveni-
jo so dobri in raznoliki. Go-
spodarski odnosi so zaupa-
nja polni in donosni za obe 
strani. Pogosto slišim, da je 
na trgu pri velikih koncer-
nih angleščina kot delovni 
jezik nadomestila nemšči-
no. To je morda res, vendar 
pa velik delež gospodarskih 

odnosov med Nemčijo in 
Slovenijo predstavlja sodelo-
vanje med malimi in srednje 
velikimi podjetji. V tem pri-
meru se na vsak način spla-
ča govoriti jezik partnerjev,« 
je v tekoči slovenščini pove-
dal veleposlanik Klaus Peter 
Riedel in dodal, da sta tako 
nemščina kot slovenščina 
za učenje težka jezika, ven-
dar se ju splača učiti. 

V Sloveniji je trenutno 22 
šol, ki ponujajo program 
Nemške jezikovne diplo-
me, letno pa diplomo pri-
dobi skoraj šeststo učencev. 
»S to diplomo v roki so vam, 
če želite, odprta vrata vseh 
nemških univerz brez doda-
tnih jezikovnih tečajev ali iz-
pitov, poleg tega pa še mož-
nosti za sofinanciranje štu-
dija. Zato izkoristite svoje 
znanje, razglejte se po svetu 
in ne bojte se izzivov globali-
zacije, temveč jo pomagajte 
aktivno sooblikovati,« je ob 
čestitkah dijakom tudi pou-
daril veleposlanik Klaus Pe-
ter Riedel.

Uspešni pri učenju nemščine
Na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju so ponosni na dijake, ki so si zaslužili Nemško jezikovno 
diplomo, teh pa je bilo v minulem šolskem letu kar dvaintrideset.

Kar dvaintrideset dijakov Gimnazije Franceta Prešerna je 
dobilo nemške jezikovne diplome, ki sta jim jih podelila 
veleposlanik Republike Nemčije v Sloveniji Klaus Peter 
Riedel in svetovalka za nemški jezik na Zavodu za šolstvo 
Birgit Bader. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Kranj – Glasove Muce copa-
tarice so v ponedeljek v Bol-
nišnico za ginekologijo in 
porodništvo Kranj dostavi-
le sedemsto parov copatk za 
tamkajšnje novorojenčke. 
Sedemnajst Glasovih pletilj 

se v prostorih Gorenjskega 
glasa srečuje vsako prvo sre-
do v mesecu. V porodnišni-
ci sta jih sprejeli vodilna me-
dicinska sestra porodniške-
ga in neonatalnega oddelka 
Diana Zadnikar in glavna se-
stra Špela Požun. V kranjski 
porodnišnici so imeli letos 

1057 porodov, kar je sedem-
deset manj kot v enakem ob-
dobju lani, skupaj se je rodilo 
1066 otrok, od tega sedem-
krat dvojčki. Dečkov so naš-
teli 557, deklic pa 509. Prav 
vsak novorojenček brezplač-
no prejme tudi copatke Gla-
sovih pletilj.

Za tople nogice novorojenčkov
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Kamnik – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik bo v okvi-
ru javnega poziva za sofinanciranje posameznih dogodkov v 
središču mesta Kamnik sofinanciral trideset posameznih ter 
devet večdnevnih prireditev v oktobru in novembru. Med sofi-
nanciranimi dogodki so koncerti, modra revija, razne razstave, 
degustacije vin, otroške delavnice in podobno. Na javnem 
razpisu je bilo na voljo 12 tisoč evrov. »Cilj takšnega sofinanci-
ranja dogodkov je oživitev in popestritev dogajanja v mestnem 
jedru tudi v jeseni. Verjamem, da bomo s povečanjem obiska 
mestnega jedra zvišali tudi kupno moč v mestnem središču in 
tako povečali prodajo pri posameznih ponudnikih storitev,« 
pravi v. d. direktorja zavoda dr. Tomaž Simetinger.

Sklop prireditev Barvita jesen v Kamniku

Kranj – V slovenskem hotelu 
in študentskem domu Koro-
tan na Dunaju so odprli ho-
telsko sobo, posvečeno če-
belarju Antonu Janši. Anton 
Levstek, direktor Korotana, je 
dejal, da si vse hotelske sobe 
želijo preurediti v spominske 
sobe Slovenk in Slovencev, ki 
povezujejo Dunaj in Sloveni-
jo. Sobo je slovesno odprla 
veleposlanica na Dunaju Kse-
nija Škrilec, ki je poudarila 
povezovalno vlogo čebel in 
čebelarstva med Slovenijo 
in Avstrijo. Dogodka sta se 
med drugim udeležila tudi 
blejski župan Janez Fajfar, ki 
je predstavil Bled z okolico 
in Radovljico, in direktorica 
Muzejev radovljiške občine 
Verena Štekar-Vidic, ki je 
predstavila čebelarski mu-
zej v Radovljici, slovensko 
tradicijo čebelarstva ter živ-
ljenje in delo Antona Janše. 
Manjkala ni niti gorenjska 
kulinarika.

Hotelska soba, 
posvečena Antonu 
Janši
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Skrbnik ključnih kupcev, m/ž (Ljubljana) 
Iščemo izkušenega in visoko motiviranega strokovnjaka na delovnem mestu skrb-
nik ključnih kupcev. Kraj dela: Ljubljana. Dekra zaposlitev, d. o. o., Leskoškova  
cesta 11, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 25. 10. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Kranj Primskovo) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: prevzem, komisioniranje in izda-
jo blaga in materiala, skrb za urejenost skladišča, manipulacija z viličarjem. Merkur 
trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 31. 10. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Komenda) 
Iščemo skladiščnike za delo na sedežu podjetja v Komendi z zaključeno najmanj 
osnovnošolsko izobrazbo, spoštljivim in odgovornim odnosom ter motiviranostjo 
za delo. Lidl Slovenija, d. o. o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 
10. 11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir kakovosti, m/ž (Kamnik) 
Od kandidata pričakujemo: najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnem delov-
nem mestu, izpit B-kategorije, znanje tujega jezika, izobrazbo vsaj V. stopnje teh-
nične ali organizacijske smeri ... Dom-Titan, d. d., Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik. 
Prijave zbiramo do 4. 11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Gozd - Martuljek)
Od kandidatov pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe za natakarja oz. gastronoma 
hotelirja ali gostinskega tehnika oz. gastronomskega tehnika (ali druga), pogovor-
no znanje italijanskega jezika, sposobnost za timsko delo, komunikacijske sposob-
nosti in fleksibilnost, osebno urejenost. Hit, d. d., Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica. 
Prijave zbiramo do 26. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec tehnik, m/ž (Brnik) 
Naš novi sodelavec bo zadolžen za: izvajanje zahtevnejših vzdrževalnih del ter iz-
vajanje zahtevnih vzdrževalnih oz. dograjevalnih del na infrastrukturi in objektih, 
upravljanje delovnih strojev, napravami in orodji, opravljanje inštalaterskih del, 

druga dela in naloge po nalogu nadrejenega v okviru delovnega mesta. Fraport 
Slovenija, d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik – Aerodrom. Prijave zbiramo do 31. 
10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnična podpora, m/ž (Šenčur) 
Imate dobre komunikacijske veščine? Poznate najbolj priljubljene spletne brskal-
nike in programe za e-pošto? Vam izrazi, kot so HTML, CSS, FTP in DNS, niso popol-
na neznanka? Če poleg tega obvladate še slovenski in angleški jezik, vas vabimo v 
našo ekipo! Avant.Si, d. o. o., Poslovna cona A 49, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 
16. 11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja računovodstva, m/ž (Kranj) 
Opis: organiziranje, planiranje, vodenje tima sodelavcev računovodstva, ki zaje-
ma knjigovodstvo, saldakonte, plačilni promet, obračun plač ter obračun davkov, 
izdelava računovodskih poročil poslovanja v skladu z veljavnimi predpisi, davčno 
zakonodajo in notranjimi potrebami, izdelava letnih poročil za družbe v Sloveniji 
in konsolidiranih izkazov skupine Iskratel ... Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik-voznik, m/ž (Bled) 
Naloge in odgovornosti: prevzemanje, izdajanje in dostava materiala, surovin in 
drobnega inventarja na različnih lokacijah podjetja, nadziranje kakovosti blaga in 
sodelovanje pri reševanju reklamacij, skladiščenje in prevoz blaga med različnimi 
lokacijami podjetja. Sava Turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 26. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec za pranje, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: samostojnost pri delu in sposobnost timskega dela ter resnost, zane-
sljivost in natančnost. Weber, d. o. o., Stara Loka 36, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 16. 11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sobarica, m/ž (Gozd - Martuljek) 
Od kandidatov pričakujemo: III. stopnjo izobrazbe, komunikacijske sposobnosti in 
fleksibilnost, osebno urejenost. Hit, d. d., Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica. Prijave 
zbiramo do 26. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Podjetniški svetovalec, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge bodo obsegale: sodelovanje pri pripravi in izpeljavi zahtevnejših kre-
ditno-depozitnih in dokumentarnih poslov, izvajanje internih aktivnosti za obsto-
ječe in nove poslovne partnerje, podporo poslovanju in spremljanje strank ... Addi-
ko Bank, d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 11. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec strojev in naprav, m/ž (Kranj) 
Opis dela: mehanska popravila strojev in naprav, preventivno vzdrževanje stro-
jev in naprav, nastavitev strojev in naprav, sodelovanje pri montaži nove inve-
sticijske opreme, izdelava strojne opreme. Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Ulica  
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 11. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na 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. 

predavanje 
STRES, KUGA SODOBNEGA ČASA
Maja Megla
torek, 23. 10., ob 19.00, 
dvorana

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

delavnica 
ČAROBNI PRSTI
Špela Košir
četrtek, 25. 10., od 17.00 do 19.00, 
ustvarjalna soba • buče, pajki, netopirji

pravljična urica
PRAVLJIČNA SREDICA
Bojan Pretnar
vsako sredo, ob 17.30, 
pravljična soba 
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezplač-
no samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov kazi-
pot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Pogovor z Anjo Novak
Trzin – V četrtek, 25. oktobra, bo ob 19. uri v Dvorani Mar-
jance Ručigaj moderatorka Saša Hudnik gostila Anjo Novak, 
gledališko in filmsko igralko, performerko, pesnico in pevko, 
zaposleno v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani. 
Vstop bo prost.

Preseganje smrti
Radovljica – Literarni večer Preseganje smrti s predstavitvijo 
kratkih zgodb Sotto voce in mladinskega romana Ajda, vila z 
obzidja avtorice Natalije Šimunović bo v radovljiški knjižnici 
danes, v torek, 23. oktobra, ob 19.30.

Naj pročelje in naj izložba
Kranj – Podelitev priznanj naj pročelje in naj izložba za staro 
mestno jedro Kranja v letu 2018 bo v četrtek, 25. oktobra, ob 
12. uri v Renesančni dvorani Mestne hiše Kranj.

Literarni večer z Mojco Širok
Tržič – Danes, v torek, 23. oktobra, bo ob 19. uri v knjižnici 
literarni večer z Mojco Širok, novinarko in pisateljico iz Nove 
Gorice. Trinajst let je bila dopisnica iz Italije in Vatikana, za 
svoj leposlovni prvenec, kriminalko Pogodba, pa je prejela 
knjižno nagrado modra ptica 2018. 

Srečanje s slikarko Klementino Golija
Jesenice – Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vabijo danes, 
v torek, 23. oktobra, ob 9.30 v galerijo Kosova graščina na 
srečanje z umetnico Klementino Golija. Prireditev bo kot 
spremljevalni dogodek ob likovni razstavi Skozi prostor in 
čas (2013–2018). Vstopnine ne bo.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 23. okto-
bra, angleške igralne urice ob 16.30, jutri, v sredo, 24. oktobra, 
bodo nemške igralne urice ob 16. uri, ustvarjalne delavnice 
pa ob 17. uri. V četrtek, 25. oktobra, bo ura pravljic ob 17. uri, 
prireditev Lepo je biti bralec in žrebanje nagrajencev knjižne 
uganke bo ob 18. uri. V petek, 26. oktobra, bo Brihtina pravljič-
na dežela za tiste otroke od četrtega leta, ki ta čas niso v vrtcu, 
ob 10. uri, prireditev Berem s kužkom pa ob 17. uri.

Hrušica – V četrtek, 25. oktobra, bo ura pravljic z grofico ob 
17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke bo ob 17.45.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo jutri, v sredo, 24. oktobra, ob 18. uri predavanje 
Zorana Železnikarja Človek kot večdimenzionalno bitje, 6. 
del. V četrtek, 25. oktobra, bo ob 17. uri pogovor na temo 
Življenje z osebo z demenco, ob 18. uri pa Izobraževanje za 
mir. V TIC-u v Cerkljah bo v četrtek, 25. oktobra, ob 15. uri 
Umovadba za starejše, v petek, 26. oktobra, bo ob 10. uri 
urejanje parka pred Domom Taber. V Domu krajanov Šen-
čur bo danes, v torek, 23. oktobra, ob 9.30 delavnica Klepe-
tajmo po nemško, v Športni dvorani Šenčur bo jutri, v sredo, 
24. oktobra, ob 8.30 telovadba za prožno telo. V prostorih 
Društva upokojencev Preddvor se bo jutri, v sredo, 24. okto-
bra, ob 17. uri začelo družabno popoldne s tombolo. Za vse 
prireditve so obvezne prijave na telefon 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Komemoracija
Preddvor – Zveza združenj borcev za vrednote NOB Kranj 
obvešča, da bo komemoracija v Preddvoru v petek, 26. ok-
tobra, ob 17. uri na pokopališču (in ne v sredo, 24. oktobra, 
kot je bilo objavljeno).

IZLETI

Pohod od Litije do Čateža
Kranj – Planinsko društvo Kranj vabi na 32. Spominski tra-
dicionalni pohod od Litije do Čateža, ki bo v soboto, 10. 
novembra. Planinci se bodo zbrali pred trgovino Mercator 
na Primskovem in se odpeljali proti Litiji ob 7. uri. Hoje je 
približno za pet ur. Prijave so možne ob predplačilu do sre-
de, 7. novembra, v pisarni društva v času uradnih ur ali na 
TRR društva.

Po dolenjski vinogradniški poti
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice vabi v soboto, 27. 
oktobra, na pohod po dolenjski vinogradniški poti. Na pot 
bodo pohodniki odšli s kombijem z zgornje postaje na Hru-
šici ob 6.30. Nezahtevne hoje po vinskih gričih bo za okrog 
tri ure. Prijave z vplačili sprejemajo na upravi društva do za-
sedbe mest.

Levstikov pohod
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 10. novem-
bra, vabi na tradicionalni Levstikov pohod. Manj zahtevne 
hoje bo skupaj za dobrih pet ur. Odhod s posebnim avtobu-
som izpred Creine v Kranju bo ob 7. uri. Prijave in informa-
cije: v pisarni društva v Iskri na Laborah ob sredah med 17. 
in 18. uro ali pri vodniku Milanu Čeliku na tel. 031 418 146, 
e-pošta: celik.milan@gmail.com. Vplačilo prijav je možno 
tudi na TRR društva.

PREDAVANJA

Narava zdravi
Kokrica – Turistično društvo (TD) Kokrica vabi jutri, v sredo, 
24. oktobra, ob 18. uri v prostore TD Kokrica na predavanje 
Narava zdravi. Naravne izdelke bo predstavil Robert Sekar-
di, ki bo dosegljiv tudi za individualen posvet.

Moj notranji svet in odnosi
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, v četrtek, 25. oktobra, ob 16. uri vabi na brezplačno 
predavanje Moj notranji svet in odnosi. Predaval bo Janez 
Logar, mag. zakonske in družinske terapije. Predavanje  
bo v prostorih Humane, Oldhamska 14, pri vodovodnem 
stolpu.

RAZSTAVE

Slikovita sopotja
Naklo – Jutri, v sredo, 24. oktobra, ob 18. uri vabi KUD LIK 
Naklo v Pavlinovo galerijo kulturnega Doma Janeza Filipiča 
na odprtje fotografske razstave avtorja dr. Draga Paplerja Sli-
kovita sopotja – Skozi objektiv dr. Draga Paplerja. Razstava 
bo odprta do 20. novembra, in sicer ob nedeljah od 10. do 12. 
ure in ob torkih od 18. do 19. ure, druge dni pa po dogovoru. 

Dobro jutro, Slovenija
Jesenice – Fotogalerija na Jesenicah in člani Fotografskega 
društva Jesenice vabijo v sredo, 24. oktobra, ob 18. uri v avlo 
Gledališča Toneta Čufarja na odprtje fotografske razstave 
Dobro jutro, Slovenija. Razstavo bodo odprli s kulturnim 
programom učencev Glasbene šole Jesenice. Razstavljena 
dela bodo na ogled do 14. novembra.

PREDSTAVE

Petelinji zajtrk
Cerklje – V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika si lahko v če-
trtek, 25. oktobra, ob 20. uri ogledate gledališko komedijo, 
odrsko priredbo legendarnega filma Petelinji zajtrk v režiji 
Gojmirja Lešnjaka - Gojca. Predstava je za abonma Nasmej-
mo se! in izven.

Prizori iz življenja pri Hlebanjevih
Kranjska Gora – Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice v pe-
tek, 26. oktobra, ob 18. uri vabijo v Liznjekovo domačijo v 
Kranjski Gori, kjer bo ob razstavi Karavanke – prostor po-
vezav in razhajanj projekcija filma Prizori iz življenja pri 
Hlebanjevih.
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MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. 
ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

V SPOMIN
Ne veš kako in kdaj, ostane le zakaj.

Danes, 23. oktobra, mineva dvajseto leto, odkar si nas za vedno 
zapustil, dragi sin

Aleš Bajželj
Hvala vsem, ki svoj trenutek podarite njegovemu spominu. Še po
sebej hvala njegovim prijateljem iz Bitenj, ki so v športnem duhu 
počastili njegov spomin. HVALA. 
Pogrešamo te!

Vsi njegovi

V SPOMIN

Zapustila nas je naša draga upokojena sodelavka

Marjeta Šturm
Ohranili jo bomo v najlepšem spominu.

Kolektiv Okrajnega sodišča v Radovljici

Vsak hip je večnost,
vsaka ura, vsak dan.
Svetla sem in plapolam.
Svetla sem in mirno gorim.
Tlim in sem svetla.
Kjer sem, je svetlo in toplo.

Biti ogenj –
do zadnjega zublja,
do zadnje iskre,
do zadnjega diha!
(Neža Maurer)

ZAHVALA

V 88. letu nas je za vedno zapustil dragi mož, oče, stari ata,  
pradedek, brat, tast, svak in prijatelj

Pavel Bergant
p. d. Štefucov Pavle iz Spodnje Luše

Iskreno se zahvaljujemo LD Selca, rogistom, Lovskemu pevske
mu zboru, praporščakom lovskih družin ter Antonu Berniku za 
organizacijo in spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo 
se tudi pogrebnemu podjetju Akris, sosedom, sorodnikom, pri
jateljem, znancem, kolektivoma Mebor in Elmeh za vsa izrečena 
sožalja in darove. Še posebna zahvala gre gospodu župniku Si
monu Fortuni za lep pogrebni obred. Hvala vsem imenovanim 
in neimenovanim, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi

Oj, časi so lepi,
ki takrat so bili, 
nikjer jih ne vidim,
le kam so odšli.

Še sijalo bo sonce, 
še svetil bo dan,
ne bom ga več videl,
ker bom pokopan.
(P. B.)

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 jo naročite po pošti, se 
poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Zgodba o čevljarskih koreninah, otroštvu, mladostniški razigranosti 
in vojnih razmerah, o trdem delu, izkušnjah iz tujine in uspehih 
doma. Zgodba, sorodna drugim tržiškim čevljarjem, ki jim je 
življenje prinašalo tanjše ali debelejše rezine kruha, ter zgodba 
o Tržiču in Peku, kakršna sta bila in se ne bosta več vrnila. 

392 strani; 17 x 21,5 cm; trda vezava
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Cena knjige je

29 80
 + poštnina

                        + poštnina

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 14. septembra 2018 v 
Gorenjskem glasu,  je bila LJUDSKA UNIVERZA KRANJ, ki je namenila 
naslednje nagrade: 1. nagrado, ODEJO, prejme Ažbe Grošelj, Kropa; 2. 
nagrado, BIDON, prejme Venčeslav Thaler, Ljubljana; 3. nagrado, NA-
KUPOVALNO VREČKO ZA VEČKRATNO UPORABO, prejme Jože Vrtač, 
Duplje. Izžrebani dobitniki nagrad prevzamejo nagrade v tajništvu 
Ljudske univerze Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj v času uradnih ur.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 9. oktobra 2018 v Go-
renjskem glasu, je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, D.O.O., iz Straži-
šča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobi-
la VW T-ROC – Magda Markič, Naklo;  2. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW POLO – Alenka Mijović, Škofja Loka; 3. nagrada: pokla-
nja Gorenjski glas – Karel Mravlje, Jesenice.  Nagrajencem čestitamo!

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18003185

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986  
 18003188

PODARIM

NOVE betonske tlakovce in železo za 
odpad, tel.: 031/573-044 
 18003213

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ŠTEDILNIK na drva s pečico, štedilnik 
elektrika in plin ter zamrzovalno skrinjo, 
ugodno, tel.: 040/501-213  
 18003208

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

TROKOLO Rog s košaro, kolesa 20 
col, za invalide, starejše, cena 200 
EUR, tel.: 070/701-962 
 18003204

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18003113

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210 
 18003218

NAKLADALKO 17 in 5 m3 mešanih 
drv, okroglih, tel.: 041/233-150 
 18003196

KUPIM

TRAKTOR, mini bager in kiper prikoli-
co, tel.: 031/500-933 18002996

ZGRABLJALNIK Sip 350, novejši, 
tel.: 031/691-671 18003211

PRIDELKI
PRODAM

AJDOVO moko, cena 3 EUR/kg, tel.: 
04/25-22-006 18003201

DOMAČE žganje, tel.: 041/276-533  
 18003203

EKO jabolka za ozimnico, tel.: 
041/282-808 
 18003200

FIŽOL češnjevec in repo, tel.: 
040/750-993 18003202

KORUZO za siliranje, na njivi površine 
0,70 ha, 7 mernikov, okolica Kranja, 
cena 250 EUR, tel.: 040/383-733 
 18003149

KRMNI in jedilni krompir, beli in rde-
či ter ajdo, koruzo in pšenico, tel.: 
040/355-865 
 18003217

MEŠANA drva ter jedilni in krmni krom-
pir, tel.: 041/246-535  
 18003209

NEŠKROPLJENA jabolka za ozimnico 
in predelavo – voščenke, carjevič in 
bobovec, tel.: 041/575-117 
 18003199

VEČ sort zimskih jabolk, tel.: 040/485-
307  
 18003210

PODARIM

KUTINE, tel.: 064/154-024 18003195

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, 5 mesecev stare-
ga, tel.: 041/551-970, Šenčur 
 18003197

BIKCA križanca ČB/LIM, starega 15 
dni, tel.: 041/586-662 
 18003198

BIKCA simentalca, starega 9 dni, Bo-
hinj, tel.: 031/837-221 
 18003206

ČB bikca, stara 15 dni in 10 dni, tel.: 
040/728-264  
 18003205

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

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 4–6 mese-
cev, tel.: 031/888-608  
 18003207

OSTALO
PRODAM

OREHOV les – hlodi, tel.: 031/678-
828 
 18003143

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO strojnika težke grad-
bene mehanizacije. Kraj dela: Ko-
menda – delo v skladišču. Prijave na:  
zaposl i tev@komteks.si.Komteks, 
d.o.o., Loka 119, Tržič 
 
 18003215

NUDIMO delo telefonistom in teren-
skim komercialistom. Ponudbe na: 
peter@magnetera.si. DB 7 design, 
društvo umetnosti, kulture in zdravja, 
Goričane 32, Medvode 
 18003163

ZAPOSLIMO trgovskega poslovodja 
za prodajo kmetijske mehanizacije. PC 
Kmečki stroji, d.o.o., Sv. Barbara 23, 
Škofja Loka, tel.: 041/611-253 
 18003214

IŠČEM

IŠČEM DELO – Duo Stari sablji vam 
popestri praznovanje z glasbo v živo, 
tel.: 031/325-654 
 18003212

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša grad-
bena dela – z vašim ali našim mate-
rialom, Gradton, d.o.o., Valjavčeva 
ulica 8, Kranj, 041/222-741, www.
gradton.si     
                                           18002975

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18002974

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

RAZNO
PRODAM

CISTERO za vodo, sode, ograjo iz jekla 
– balkonsko 35 mm, kmečke vile, tel.: 
04/20-41-235, 064/112-914  
 18003216

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

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

Kmetijska zadruga Metlika, Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika 
IŠČE PREVOZNIKE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE (m/ž) za ra-
zvoz pijače in hrane gostincem na območju Gorenjske. Če vas 
to delo zanima, nam pišite na naslov: damjan.lekse@kz-metlika.si 
ali pokličete na tel. št. 070 201 240.
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Anketa

Avgust Plemenitaš, 
Kranj Drulovka:

»Sezona je bogata z gobami, 
največ nabiram v Besnici. 
Sem dober poznavalec gob, 
a zase naberem bolj jurčke in 
lisičke; jih zmrznem, vlagam 
in zalagam sosede.« (smeh)

Milan Klajnčar,  
Kranj Primskovo:

»Rad gobarim, dvakrat na 
teden grem v gozd v Besni-
co ali na Okroglo. Štirideset 
užitnih gob poznam, a mi več 
kot samo nabiranje gobe po-
meni sprehod v naravi.« 

August Levačič  
Kranj Drulovka:

»Gobe raje kuham, kot na-
biram. Odkar imam očala, 
sem pri nabiranju tudi pre-
vidnejši. Odpravim pa se na 
Sv. Mohor, v Besnico, tudi na 
Drulovki se kakšna dobi.« 

Andreja Stare,  
Kranj Primskovo:

»Občasno gobarim, a vedno 
v družbi partnerja Dejana – v 
Besnici ali v domačem oko-
lju na Primskovem. Na jut-
ranjem sprehodu s kužkom 
naberem golobice za zajtrk.«

Suzana P. Kovačič

Ob prazniku Krajevne skup-
nosti Primskovo v Kranju 
je Gobarsko društvo Kranj 
pripravilo razstavo gob. Za-
nimiva in poučna razstava 
je bila v Domu krajanov na 
Primskovem. Nekaj sogo-
vornikov smo vprašali, koliko 
gobarijo in kakšna je letošnja 
gobarska sezona. / Foto: Tina Dokl

Bogata 
gobarska sezona

Pavel Močnik,  
Kranj Primskovo:

»Gobar sem občasno, tri- 
do štirikrat na sezono se 
odpravim na gobarjenje pod 
Stegovnik ali v Besnico. Nabi-
ram jurčke, lisičke, golobice, 
gobe pa po večini podarim.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo pretežno jasno z meglo po nižinah. Jutri bo veči-
noma sončno, na severu pa pretežno oblačno, možne bodo 
manjše padavine. V četrtek bo pretežno jasno z meglo po 
nižinah.

Maša Likosar

Drulovka – Stane, ki danes 
šteje osemdeset let, je pred 
desetimi leti zasadil drevo 
posebnega sadeža – kaki-
ja. »Vsi so mi govorili, da iz 
tega nič ne bo, ker klima in 
razmere pri nas niso naklo-
njene južnim sadežem. Pus-
til sem ga, da se razbohoti 
po svoje, nisem ga obrezo-
val niti škropil,« pravi Stane 
in nadaljuje: »Istočasno sem 
zasadil tudi kivi, a žal ni ob-
rodil niti enega ploda.« 

Letos je Stanetov kaki nad-
povprečno bogato obrodil. 
»Sadje je imelo letos odlične 
pogoje, očitno so odgovarjali 
tudi kakiju, ki sem ga moral 
celo podpreti s koli, da se veje 
niso polomile. Prijatelj s Pri-
morskega se je začudil, ni mo-
gel verjeti, da bo Gorenjec pri-
delal toliko sadeža, ki je doma 
zlasti v strunjanski dolini.« 

Kaki, čigar botanično ime 
v stari grščini pomeni hrana 

za bogove, bo dozorel konec 
oktobra, tedaj ga bodo ob-
rezali, ker, kot pojasni Sta-
ne, se kaki ne trga. »Priča-
kujem od sto petdeset do 

dvesto kilogramov kakija, 
zagotovo bo to najboljša le-
tina doslej. Žal pa plodovi 
ne bodo najboljši, ker nima-
jo prostora za odebelitev.« 

Stane s kakijem obdari so-
rodnike, nekaj ga tudi žena 
Tončka shrani v zamrzoval-
nik ali pa ga posuši in nap-
ravi krhlje.

Še Primorci ne verjamejo 
Ko se je Stane Oblak iz Drulovke upokojil, je svoj čas namenil gojenju sadja. A ne kateregakoli sadja, 
ampak eksotičnega, za katero pravi, da mu je najljubše.

Stanetu Oblaku gojenje sadja predstavlja hobi in neizmeren užitek. / Foto: Tina Dokl

Bukovščica – Danes, 23. oktobra, bo od 8.30 do 17. ure popol-
na zapora odseka lokalne ceste Bukovščica–Knape na cesti 
Kranj–Stražišče–Bukovica–Ševlje. Cesta bo zaprta zaradi as-
faltiranja, za naselja Bukovščica, Pozirno in Strmica bo obvoz 
preko Stražišča. Obvoz ne bo posebej označen.

Danes zaprta cesta Bukovščica–Knape

Leše pri Tržiču – Občina Tržič in Krajevna skupnost Leše sta 
pred kratkim namenu predali novo otroško igrišče ob stavbi 
nekdanje šole v Lešah. Investicija je stala okrog deset tisoč 
evrov, od tega je tri tisoč evrov prispevala Zavarovalnica Tri-
glav, za kar se je župan Borut Sajovic najlepše zahvalil.   

Novo otroško igrišče v Lešah

www.gorenjskiglas.si

PRESELILI SMO SE  
NA  NOVO LOKACIJO
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Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

Gorenjski glas se je preselil v poslovno hišo na Na-
zorjevi ulici 1 v Kranju. Nismo šli daleč, le križišče 
proti severni strani. Pomembno je, da smo šli v lastne 
prostore. Na novi lokaciji smo začeli delati včeraj, 
v ponedeljek, 22. oktobra. Poslovna hiša je odprta 
vsak delavnik od 8. do 16. ure, ob sredah do 17. ure 
in ob petkih do 15. ure. V poslovno hišo na Nazorjevi 
ulici 1 vstopite skozi glavni vhod (ob Abanki), mimo 
recepcije v dvigalo, ki vas popelje v drugo nadstropje, 
kjer ob napisu Gorenjski glas pozvonite na vratih. Za 
Gorenjski glas dela tudi recepcija v pritličju. Pred po-
slovno hišo na novi lokaciji je poštni nabiralnik, do 
konca oktobra bomo še praznili nabiralnik na stari 
lokaciji. 


