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Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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GORENJSKA

Giljotina nad  
Belco še visi
V vasi Belca, kjer je hudournik za
sul žago in hidroelektrarno ter 
ogrozil več hiš, nadaljujejo sanaci
jo. Zdaj bo priskočila na pomoč 
tudi država. Skalo v plazu bodo 
minirali in zgradili zaplavno pre
grado nad vasjo.

4

GORENJSKA

Novi terminal  
čaka izvajalca
Fraport Slovenija je objavil razpis 
za izvajalca del za razširitev oziro
ma gradnjo novega potniškega 
terminala. Rok za oddajo ponudb 
poteče 15. novembra. Objekt bo 
po predvidevanjih dokončan leta 
2020.

4

KRONIKA

Podcenjujemo  
vpliv alkohola 
Ukrepe na področju prisotnosti 
alkohola in drugih prepovedanih 
substanc v prometu je treba zaos
triti, so prepričani v agenciji za 
varnost prometa. Predlagajo, da 
vožnja pod vplivom alkohola po
stane kaznivo dejanje.

12

ZANIMIVOSTI

Prvi župani  
so bili prijatelji
Na pogovoru v Preddvoru so so
delovali prvi župani občin, ki so 
nastale leta 1994 iz nekdanje obči
ne Kranj. Na prva dva mandata 
imajo lepe spomine na medseboj
no sodelovanje in pripravljenost 
občanov za prostovoljno delo.

20

VREME

Danes in jutri bo oblačno 
z občasnim dežjem. V če-
trtek zjutraj bo pretežno 
oblačno in suho, čez dan 
bo večinoma sončno.

11/15 °C
jutri: oblačno z dežjem

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Referenduma se 
je udeležilo 62 odstotkov vo
livcev, za spremembo meje 
je glasovalo 91, proti njej pa 
241 volivcev, je ugotovila ob
činska volilna komisija. Za 
spremembo meje, ki jo je ju
nija letos podprla večina ob
činskih svetnikov, je glaso
valo 27 odstotkov, proti njej 
pa 73 odstotkov občanov, ki 
so prišli na dve volišči v obči
ni Jezersko. Proti je tako gla
sovalo 45 odstotkov vseh vo
lilnih upravičencev v obči
ni, torej več kot petina volil
nih upravičencev, kakršen je 
zahtevan kvorum za veljav
nost rezultata referenduma.

Župan Jurij Rebolj, pre
dlagatelj zavrnjenega odlo
ka o spremembi meje, še ve
dno meni, da bi bilo spreje
tje odloka dobro za skupnost 
in državo. »Toda volivci ima
jo vedno prav in njihovo od
ločitev na referendumu mo
ram sprejeti,« je povedal po 
tem, ko so bili znani rezulta
ti referenduma. Z njimi in z 
dejstvom, da junija sprejeti 
odlok tako ne bo stopil v ve
ljavo, se bodo občinski sve
tniki seznanili na seji, ki bo 
sklicana v tednu tik pred no
vimi lokalnimi volitvami.

Z rezultati referenduma 
pa je zadovoljen njegov po
budnik Primož Muri. 

Jezerjani zavrnili spremembo meje
V nedeljo so volivci na Jezerskem prepričljivo zavrnili odlok o spremembi meje med Jezerskim in 
Kamniško Bistrico, ki bi občini Kamnik in s tem osrednjeslovenski regiji zagotovil mejo z Avstrijo in 
črpanje denarja za čezmejne projekte.

Referenduma se je v nedeljo na Jezerskem udeležilo 62 
odstotkov volilnih upravičencev. / Foto: Primož Pičulin
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Ob sobotah zaprli vrata
Zdravstveni dom Medvode je od oktobra ob 
sobotah zaprt, kar je povzročilo precej slabe volje 
tudi med člani občinskega sveta. 45. stran

Suzana P. Kovačič

Tržič – Izvajalec sanacijskih 
del, podjetje VGP, je včeraj 
hitel s sanacijo ceste v Dov
žanovo sotesko, da bodo kra
janom Doline in Jelendola 
čim prej omogočili normal
no povezavo s svetom. Šolo
obvezni otroci iz teh krajev 
včeraj še niso šli k pouku, 
doma bodo verjetno ostali 
še kak dan, so pa delovno ak
tivnim krajanom omogočili 
prevoz s kombijem do naj
bolj poškodovanega cestne
ga odseka pred predorom v 
Dovžanovi soteski, jih varno 
peš pospremili čez ta odsek, 

potem pa jih na drugi stra
ni organizirano prepelja
li do Tržiča. Delavci podje
tja VGP so delali tudi v sobo
to in nedeljo, delo pa je, kot 
smo si včeraj ogledali na te
renu, zahtevno in nepred
vidljivo. Kot je povedal trži
ški župan Borut Sajovic, je v 
tem trenutku težko do dneva 
natančno napovedati, kdaj 
bo cesta toliko sanirana, da 
bo varna za prevoz domači
nov z osebnimi avtomobi
li. Aktualna je ureditev tudi 
gozdne ceste od Jelendola do 
Loma, a je za zdaj ta prevo
zna le za interventni servisni 
dostop s kamioni.

V petek sta si prizadeta ob
močja ogledala državni se
kretar Simon Zajc in direk
tor Direkcije za vode Tomaž 
Prohinar. Država je občini 
obljubila 200 tisoč evrov za 
interventno sanacijo. Ško
da je ocenjena na najmanj 
10 milijonov evrov, potre
ben bo sanacijski načrt, ob
čina računa na pomoč drža
ve. Na dan prihaja tudi ško
da na kmetijskih površinah, 
še posebej v Lomu in Gra
hovšah. V Lomu je potok 
Lomščica uničeval cesto, 
tudi tu je škode za več kot 
sto tisoč evrov. 

Šolarji so bili včeraj še doma
Neurja, ki je divjalo s ponedeljka na torek prejšnji teden, prebivalci dela 
tržiške občine ne bodo pozabili. Škoda je ogromna, potekajo sanacijska dela. 
Šolarji iz Jelendola včeraj še niso bili pri pouku, so pa delavci odšli na delo. 

Delavci podjetja VGP utrjujejo in zasipavajo od ujme podrt odsek ceste v Dovžanovi 
soteski. Samo v nedeljo so na tem delu porabili sedemdeset kubičnih metrov betona in 
110 kubičnih metrov skal. / Foto: Gorazd Kavčič 43. stran
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Knjigo prejme OTILIJA FLORIA BRUMEN iz Kamnika.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Cveto Zaplotnik

Naklo – DeSUS, občinski 
odbor Naklo, in Konjeni-
ško društvo Naklo sta v ne-
deljo pripravila v Naklem 
pogovor o zaščiti in reševa-
nju v Sloveniji ter o razvoju 
kmetijstva v Sloveniji po letu 
2020. Na pogovoru so sode-
lovali ministrica za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
Aleksandra Pivec, minister 

za obrambo Karl Erjavec in 
Primož Povše, ki kandidi-
ra za župana nakelske ob-
čine s podporo stranke De-
SUS. Kot je dejal minister 
Erjavec, sta Sloveniji največ-
ji grožnji narava z vse pogo-
stejšimi ujmami in človek s 
svojo dejavnostjo. Pojavlja-
jo pa se nove grožnje, ena od 
teh so tudi množične migra-
cije. Naša država ima dober 
sistem zaščite in reševanja, 

na ministrstvu pa razmišlja-
jo o tem, kako bi ga v prihod-
nje še izboljšali. Zavzemajo 
se za ureditev statusa prosto-
voljnih gasilcev, za zavaro-
vanje premoženja gasilskih 
društev po enotni polici in za 
ureditev poligonov, na kate-
rih bi usposabljali mlade ga-
silce. Ministrica Aleksandra 
Pivec je dejala, da je Slove-
nija doslej izkoristila prib-
ližno polovico evropskih 

sredstev za obdobje 2014–
2020 in da bo ministrstvo 
z raznimi ukrepi pospeši-
lo koriščenje denarja. Slove-
nija bo v novi sedemletni fi-
nančni perspektivi, po letu 
2020, manj odvisna od Bru-
slja, saj bo enako kot druge 
članice Evropske unije lah-
ko pripravila lastno strate-
gijo razvoja kmetijstva in tej 
strategiji prilagodila tudi fi-
nančne ukrepe.

Ministra o zaščiti in o kmetijstvu

Aleš Senožetnik

Mengeš – Franc Jerič pra-
vi, da sta ga k četrti župan-
ski kandidaturi pritegni-
la dva največja izziva men-
geške občine – gradnja več-
namenske športne dvora-
ne in dokončanje obvozni-
ce. Gre za dolgoletni že-
lji Mengšanov, ki sta da-
nes na robu uresničitve. 
Za športno dvorano imajo 
v Mengšu že pravnomoč-
no gradbeno dovoljenje, 
sredstva Eko sklada in več 
kot tri milijone lastnih pri-
varčevanih sredstev, zago-
tavlja Jerič. Gradnja se bo 

začela prihodnje leto. Prav 
tako naslednje leto pa bodo 
začeli dokončevati težko 

pričakovan obvozno cesto. 
Čeprav gre za državno in-
vesticijo, pa gre po bese-
dah mengeškega župana, 
velike zasluge za to, da je 
ministrstvo za infrastruk-
turo dokončanje ceste uvr-
stilo v program in so zago-
tovili sredstva v Darsovem 
proračunu, pripisati prav 
prizadevanjem občinske 
uprave. »V tem trenutku bi 
bilo nesmiselno, da ne bi 
nadaljeval svojega dela, saj 
bi s tem povzročil velik ča-
sovni zamik pri teh projek-
tih. Kdorkoli bi že bil novi 
župan, ne bi mogel inten-
zivnosti dela nadaljevati v 

takšnem tempu,« pravi Je-
rič, ki je konec oktobra do-
polnil šestdeset let. 

Če bo izvoljen še četr-
tič, se bo v naslednjih le-
tih osredotočal tudi na ure-
ditev mestnega središča in 
preureditev sedanje osnov-
nošolske telovadnice v ku-
hinjo in jedilnico. Doseda-
njih uspehov pa posebej 
ne poudarja: »Ljudje ima-
jo različne potrebe in že-
lje. Tudi majhno delo lah-
ko kakšnemu občanu veli-
ko pomeni. Bistveno je, da 
je tisto, kar je obljubljeno, 
v največji možni meri tudi 
narejeno.«

Obljubljeno naj bo tudi narejeno
Po številu mandatov je med župani rekorder Franc Čebulj, ki kandidira že sedmič, med gorenjskimi župani 
pa je tudi devet takih, ki se potegujejo za četrti mandat. Med njimi tudi mengeški župan Franc Jerič.

Franc Jerič četrtič kandidira 
za župana Mengša. 

Urša Peternel

Jesenice – »Za kandidaturo 
sem se odločil, da skupaj, 
ob podpori občinskega sve-
ta, nadaljujemo zastavljene 
projekte, ki pomenijo izbolj-
šanje pogojev za delo in živ-
ljenje občanov in občank,« 
je odgovoril jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger na 
vprašanje, zakaj se je odlo-
čil, da bo za mesto župana 
kandidiral še četrtič. Odlo-
čitve sicer ni sprejel hitro, 
premišljeval je dolgo, na 
koncu pa je presodil, da ima 
dovolj izkušenj, energije in 

idej ter dobro ekipo tudi za 
svoj četrti mandat. Tudi tok-
rat kandidira na listi stranke 

Socialni demokrati, tako 
kot že trikrat doslej.

In kateri bodo glavni pro-
jekti, ki jih bo izpeljal, če bo 
ponovno izvoljen? Kot je 
dejal, bo med prednostnimi 
projekti ureditev Poslovne 
cene Jesenice s cesto od Slo-
venskega Javornika do Lidla 
in parkirišča za Gorenjsko 
banko v mestu, nadaljeva-
li bodo energetsko sanaci-
jo javnih zgradb. Tako kot 
že vsa leta doslej bodo tudi 
v prihodnje vsako leto obno-
vili ali na novo zgradili vsaj 
eno otroško igrišče. Veliko 
pozornost bo namenil tudi 

starejšim, ena od zamisli so 
brezplačni prevozi s šoferji 
prostovoljci. Občanom bi v 
prihodnje omogočil tudi ce-
nejši ali celo brezplačni jav-
ni avtobusni prevoz. Ker se 
bliža začetek gradnje dru-
ge cevi predora Karavanke, 
pa je 62-letni Mencinger 
napovedal tudi ustanovitev 
sveta za spremljanje grad-
nje. Med pomembnejšimi 
prizadevanji je omenil tudi 
vrnitev Policijske postaje 
Jesenice s platoja Karavan-
ke nazaj v mesto in ohrani-
tev Splošne bolnišnice Jese-
nice v občini. 

Dovolj energije še za četrti mandat
Za mesto župana Občine Jesenice se bo še četrtič potegoval Tomaž Tom Mencinger.

Tomaž Tom Mencinger 
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Kamnik – Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik 
organizira soočenje kandidatov za župane občin Kamnik in 
Komenda. Dogodek bo v sredo, 7. novembra, ob 17. uri v 
prostorih zbornice na Tomšičevi v Kamniku.

Županski kandidati na obrtni zbornici

Domžale – Občinski odbor Stranke Alenke Bratušek Dom-
žale vabi na okroglo mizo o primestnem javnem potniškem 
prometu, ki bo danes, 5. novembra, ob 18. uri v Knjižnici 
Domžale. Moderator pogovora bo nekdanji državni sekretar 
za prometno politiko mag. Peter Pengal, kot sogovorniki 
pa bodo sodelovali ministrica za infrastrukturo mag. Alen-
ka Bratušek, domžalski župan Toni Dragar in kandidat za 
župana mag. Bojan Arh. Na okrogli mizi bodo v ospredje 
postavili trenutne težave ter ukrepe za pospešitev razvoja 
javnega potniškega prometa, ki so v pristojnosti države na 
eni in občine na drugi strani.

Okrogla miza o primestnem potniškem prometu

Naklo – Kandidat za župana Občine Naklo Ivan Meglič in kan-
didati iz liste SLS za občinski svet se bodo občanom predstavili 
danes ob 19. uri v domu Janeza Filipiča v Naklem, jutri ob 19. 
uri v Kulturnem domu v Podbrezjah in v petek, 9. novembra, 
ob 19. uri v Gasilskem domu v Dupljah. Predstavili bodo svoj 
program, se v razpravi pogovorili o željah, pričakovanjih … in 
se po predstavitvi zadržali v druženju.

Predstavitev Ivana Megliča, županskega kandidata

Jesenice – Blaž Račič, samostojni kandidat s podporo volivcev 
za župana občine Jesenice, bo danes, v torek, imel predsta-
vitev v Hiši sreče, v sredo v društvu Sonček, v četrtek pa se 
bo udeležil soočenja županskih kandidatov v Kolpernu, ki ga 
organizira Mladinski svet Jesenice. Naslednji teden se bo ude-
ležil predstavitve in soočenja kandidatov v organizaciji ZKD 
Jesenice v Turistu na Javorniku. Kot so sporočili iz njegovega 
volilnega štaba, je doslej obiskal in se predstavil društvom KD 
Ilinden, DPD Svoboda Tone Čufar, Alpe Adria Green. Obiskal 
je Lipce, Kočno, Blejsko Dobravo, Hrušico, Tomšičevo, Koro-
ško Belo, Javornik, Plavški Rovt, kjer je vzpostavljal predvsem 
osebni stik z volivci. V prihodnjih dneh bo obiskal še Podme-
žaklo, Planino pod Golico, Javorniški Rovt, Plavž in Center 2.

Aktivnosti kandidata Blaža Račiča

Večno mladi kanadski glasbenik vnovič v Sloveniji

Kanadski glasbeni zvez-
dnik Bryan Adams se 
vrača v Ljubljano, kjer 
bo nastopil v četrtek, 22. 
novembra 2018, v Areni 
Stožice. Koncert je del  
nove turneje The Ulti-
mate Tour, na katero se 
podaja ob izdaji novega 
kompilacijskega albuma 
Ultimate. Na njem lah-
ko slišimo vse njegove 
največje uspešnice ter 
dve novi skladbi. Bryan 
Adams je eden najbolj-
ših koncertnih izvajal-
cev pop-rocka, kar je 
dokazal tudi na svojem 
zadnjem koncertu v Lju-
bljani leta 2014. Adams 
slovi kot glasbenik, ki na 
nastopu da od sebe čis-

to vse, njegov zaščitni znak pa je energičen in iskren nastop, ki 
vedno znova prepriča občinstvo. Vstopnice si lahko zagotovite 
na Eventim.si in na vseh Eventimovih prodajnih mestih. 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Katerega leta je pevec nazadnje gostoval 
v Ljubljani? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 
12. novembra 2018, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

LOKALNE VOLITVE 2018 info@g-glas.si

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 26. oktobra 2018, prejme 
dve vstopnici za Vinsko pot Petra Dornig iz Žirovnice.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 26. oktobra 2018, prejme 
dve vstopnici za koncert V spomin na Oliverja Dragojevića 
Jan Tomšič iz Medvod.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 30. oktobra 2018, prejme 
dve vstopnici za eno od otroških predstav v sezoni 2018/2019 
Miro Roblek iz Preddvora. Nagrajencem čestitamo!

Naklo – Predstavitev kandidata za župana Občine Naklo Pri-
moža Povšeta bo v sredo, 7. novembra, ob 18. uri v Domu 
Janeza Filipiča Naklo in v četrtek, 8. novembra, ob 18. uri v 
Gasilskem domu Duplje.

Predstavil se bo županski kandidat Primož Povše

Kranj – TrainStation SubArt za danes, 6. novembra, pripravlja 
soočenje kandidatov za župana Kranja. Pogovor bo osredo-
točen na tematiko mladih, njihove težave in bodočnost. Soo-
čenje se bo začelo ob 17. uri.

Županski kandidati o mladih
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Več sort ljudi človek spo-
zna v nesreči, tako se je 
po nedavni ujmi izka-

zalo v tržiški občini posebej v 
Čadovljah, Dolini in Jelendo-
lu. Nekateri ljudje so preprosto 
sorte firbcev in jim v njihovi 
radovednosti – kaj se je zgodi-
lo, kakšne so posledice in kako 
je prizadetim prebivalcem – ne 
zaležejo niti opozorila, da je 
gibanje na določenih obmo-
čjih zaradi podorov, sanacije 
... še vedno (smrtno) nevarno, 
da ne rečem prepovedano. Pa 
ne mislim, da firbci iskreno ne 
sočustvujejo s prizadetimi, a 
tudi ne pripomorejo k temu, 
da bi bilo kaj bolje. Potem so 
med nami, kot se je izkazalo, 
tudi kradljivci. Ne vem, kakšen 
sprevržen človek moraš biti, da 
skrajno resne okoliščine poslab-
šaš s tem, da iz strojev na grad-
bišču, kjer skušajo vzpostaviti 
dostop do Jelendola, ukradeš 
več sto litrov nafte. 

Posebno pozornost v pozitiv-
nem smislu pa si zaslužijo, in 
kolikokrat se je to že izkazalo, 
prostovoljci. Med njimi so pro-
stovoljci, ki v službi koristijo 
svoje proste ure, dopust (tu 
upam na interventni posluh 
delodajalcev) samo zato, da 
lahko pomagajo. In to v časih, 
ko blaginjo statistično štejemo 
bolj kot ne v denarju namesto v 
čem drugem. Na terenu na pri-
zadetih območjih tržiške obči-
ne so bile aktivirane vse pristoj-
ne službe: izpostava Uprave 
RS za zaščito in reševanje 

Kranj z Regijskim centrom 
za obveščanje, Civilna zaščita 
Tržič, Gorska reševalna služ-
ba Tržič, Gasilska zveza Tr-
žič s prostovoljnimi gasilskimi 
društvi in dodatnimi okrepit-
vami gasilcev od Kranja do Ra-
dovljice. Brez zamere, če koga 
nisem omenila ... Ali je dan 
ali noč, srčni prostovoljec želi 
pomagati. Na pomoč je pri-
skočila tudi Slovenska vojska 
s helikopterjem, s katerim so v 
Dolino in Jelendol za tamkaj-
šnje prebivalce, odrezane od 
sveta, prepeljali agregate, hra-
no in druge nujne potrebščine. 
Država je obljubila finančno 
pomoč. Bomo spremljali ...

Največji hvala gre za pomoč 
vsakemu prostovoljcu posebej. 
Hvala si upam napisati v ime-
nu krajanov Doline in Jelendo-
la, marsikoga osebno poznam; 
Ano, Zdravka, Henrika, Slav-
ka ... Največji hvala gre tudi 
vsem neimenovanim posame-
znikom, ki pomagajo najbolj 
prizadetim tudi prek Rdečega 
križa in Karitasa – finančno 
in kako drugače. 

Narava nam vse pogosteje 
vrača, globalni svet zaradi 
človeških neumnosti postaja 
čedalje bolj negotov in Slove-
nija je del tega sveta. Ne vem, 
koliko od tega bom občutila 
(ali zanamci), ampak vsaj 
o nečem sem prepričana: da 
v nesreči nihče ne sme ostati 
sam. Kar vedno znova doka-
zuje, da eden brez drugega ne 
bomo (z)mogli ...

Prostovoljci, vsakemu 
posebej velik hvala

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Tržiška Bistrica je zali-
la tudi podjetje Tokos v Tr-
žiču, ki se ukvarja s proi-
zvodnjo zidarskega orod-
ja. »Končne ocene škode za 
zdaj še ne morem podati, je 
pa katastrofalna. Predvsem 
je poplavilo velik del strojev 
in kar nekaj vhodnega mate-
riala. Prejšnji torek, v noči 
po neurju, je bila motena 
proizvodnja in brez pomo-
či čez tridesetih gasilcev ne 
vem, kako bi zmogli. Imamo 
tudi srečo, da so zaposleni v 
sredo, petek in soboto stopi-
li skupaj in smo počistili do 
mere, da smo včeraj lahko 
zagnali približno osemde-
set odstotkov proizvodnje,« 
je povedal Andraž Cotelj, di-
rektor Tokosa. 

Na pomoč Karitas in 
Rdeči križ

Karitas se je nemudo-
ma vključila v pomoč priza-
detim družinam ob popla-
vah med Jelendolom in Tr-
žičem. Civilni zaščiti je po-
nudila pomoč v hrani, pred-
vsem mleku in detergentu 
za čiščenje prostorov, ponu-
dili so tudi opremo za razvla-
ževanje. Sodelavci župnij-
ske karitas Tržič - Bistrica so 
obiskali šest najbolj ogrože-
nih družin v Jelendolu, Do-
lini in Čadovljah, ki ima-
jo v večji meri poškodova-
ne bivalne prostore, ter dru-
žino Dovžan iz Tržiča, ki 
jim je ob poplavah odneslo 
hišo. Štiri družine so že pre-
jele prvo finančno pomoč. 
Vsi pa so prejeli tudi obraz-
ce za pomoč, da jim bo Kari-
tas lahko v prihodnjih dneh 
na podlagi prošnje in obse-
ga škode pomagala v še večji 
meri. Vsi, ki bi želeli poma-
gati družinam s prispevkom 
v višini 5 evrov, lahko to sto-
rijo z SMS sporočilom KA-
RITAS5 na 1919. Prispevajo 
lahko uporabniki Telekoma 
Slovenije, A1, Telemacha, 
T-2, Bob in HOT.si. Pomoč 
je mogoče prispevati tudi z 
donacijo na TRR: SLOVEN-
SKA KARITAS, Kristanova 
ulica 1, TRR (Nlb): SI56 0214 
0001 5556 761, Sklic: SI00 

202, Namen: Poplave, Kon-
taktna oseba: Bojan Rozman 
(041 767 288) - Župnijska 
karitas Tržič - Bistrica.

Na pomoč je priskočil tudi 
Rdeči križ Slovenije (RKS) 
s 16 sušilci prostorov. RKS, 
Območno združenje Tržič 
je pozvalo k prostovoljnim 
finančnim prispevkom, ki 
jih zbirajo na posebnem ra-
čunu TRR SI56 0510 0801 
0063 548 - UJMA 2018. Mo-
bilni operaterji Telekom 
Slovenije, A1, Telemach in 
T2 omogočajo SMS dona-
cije za pomoč; na številko 
1919 pošljite ključno bese-
do UJMA in prispevali bos-
te 1 evro ali UJMA5, da boste 
prispevali 5 evrov.

Poveljnik štaba Civilne 
zaščite Tržič Drago Zadni-
kar je povedal, da ohranja-
jo stik s krajani Doline in Je-
lendola z rednimi sestanki 
in po telefonu. »Krajane naj-
bolj skrbi, kako bodo prišli v 
službo, kako bodo preživeli 
zimo, saj je nekaterim zalilo 
hiše in jih je treba izsušiti,« 
je izpostavil Zadnikar.

Največja sreča je, da so 
se rešili

Dovžanovi so imeli svoj 
dom. Hišo na Cankarje-
vi so notranje obnovili, za-
menjali streho ... tudi s po-
močjo hipotekarnega kredi-
ta, ki še ni v celoti poplačan. 
»Tam ne bo nikoli več hiše. 
Preveč je žalosti, bolečine.« 
Takole je včeraj pripovedo-
vala Eli Dovžan, kajti hišo 
štiričlanske družine v Čado-
vljah je odnesla pobesnela 
Tržiška Bistrica. Njen mož 
Janez je srčni bolnik, ko se je 
to zgodilo, je bil na rehabili-
taciji, ki pa jo je prekinil, saj 
so bile skrbi prevelike. Eli, 
Janez in sinova Robert in 
Jernej so začasno nastanje-
ni pri Robertovem dekletu, 
pri Ravbarjevih na Loki pri 
Tržiču. »Zelo prijazna dru-
žina so, vse imamo na vo-
ljo, kot bi bili doma,« je de-
jala Eli, ki se trudi za druži-
no poiskati nov dom. »Zelo 
radi bi šli v nakup, s kredi-
tom seveda, ker drugače ne 
bo šlo. Zelo si želim, da bi 
imeli nekaj svojega, da se ne 

bi selili od stanovanja do sta-
novanja. Upam, da nam bo 
nasproti prišla občina, mor-
da se najde kakšno prazno 
občinsko stanovanje.« Naj-
večja sreča je, da so se reši-
li, saj je voda najprej začela 
vdirati v otroško sobo in Ro-
bert je to še pravi čas opazil. 
Dovžanovim je reka pobrala 
vse, do zadnjega dokumen-
ta. Eli je hotela še kaj rešiti, 
a se ni dalo, ker ji je voda se-
gala že do pasu ... »Ljudje so 
srčni, veliko nam jih poma-
ga; celoten Tržič, tudi šir-
ša Slovenija. Za veliko ljudi 
ne vem, kdo so, pa nam rav-
no tako pomagajo. Hvale-
žna sem tudi vodstvu in so-
delavcem kranjskega pod-
jetja Rodex, v katerem sem 
zaposlena. Direktorica Da-
nica Žitnik me je osebno 
obiskala, se pozanimala, 
kako nam je, kaj potrebuje-
mo. Ne znam vam poveda-
ti, kako neizmerno hvaležna 

sem vsem; soseda mi je po-
nudila meso, a ga nimam 
zdaj kam shraniti ... « Ro-
bert, študent, je družinsko 
nesrečo prenesel po odra-
slo, medtem ko osmošolec 
Jernej dva dni sploh govo-
ril ni, tako je trpel. »Ni mo-
gel dojeti, da nima nič več, 
ne svoje pižame, svojih spo-
minov ... V šolo je sicer šel, 
toliko nam ga je uspelo po-
tolažiti. Bila sva pri ravnate-
lju, ki je zagotovil hrano naši 
družini za cel teden, šolske 
potrebščine za Jerneja bodo 
kupili v šoli in podarili bon, 
da bomo Jerneju lahko na-
kupili nekaj oblačil,« s hva-
ležnostjo pravi Eli. 

Družina Dovžan je odprla 
transakcijski račun, na kate-
rega lahko nakažete denar-
na sredstva za pomoč dru-
žini na  DOVŽAN ELI Can-
karjeva 25/A, Tržič Št. TRR: 
SI56 3300 0000 9692 619 
(Addiko banka).

Šolarji so bili včeraj še doma
31. stran

Patronažno sestro so včeraj prepeljali do predora v 
Dovžanovi soteski, jo varno pospremili peš čez cestni 
odsek, kjer potekajo sanacijska dela, na drugi strani pa jo je 
gasilski kombi odpeljal k oskrbovancem v Jelendol. 

Tržiška Bistrica je zalila tudi proizvodne prostore podjetja 
Tokos, kjer so po slabem tednu dni zagnali proizvodnjo, a 
še ne v celoti. Škoda je tudi pri njih ogromna. / Foto: Gorazd Kavčič

Voda je svojo moč dobila izpod Kriške gore, v svojem 
divjanju prinesla skale in uničila travnik kmeta Jožeta 
Megliča iz Grahovš. / Foto: Gorazd Kavčič

Eli Dovžan, ki je z družino ostala brez doma. »Ko sem šla 
danes ob reki navzdol, sem med naplavinami uzrla lestev s 
pograda nekdanje otroške sobe.« / Foto: Gorazd Kavčič
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Urša Peternel

Belca – V vasi Belca, kjer 
je podivjani hudournik za-
sul žago in hidroelektrar-
no ter ogrozil več stanovanj-
skih hiš, nadaljujejo sanaci-
jo. Domači gradbeniki, ki so 
takoj priskočili na pomoč, iz 
struge hudournika odvaža-
jo naplavljeni pesek in ostali 
material. V petek so si obmo-
čje ogledali tudi predstavni-
ki države, konkretneje mini-
strstva za okolje in prostor. 
Kot je povedal kranjskogor-
ski župan Janez Hrovat, so 
se dogovorili, da bo sanaci-
ja potekala v dveh fazah. V 
prvi fazi bo na pomoč s stro-
ji priskočila tudi država; raz-
širili in poglobili bodo stru-
go hudournika Belca, tako 
da ne bo več predstavljala 
nevarnosti za morebitno po-
novitev katastrofe. V drugi 
fazi pa naj bi država sanirala 
tudi območje plazu nad vas-
jo, ki ji po ocenah grozi med 
400 in 500 tisoč kubičnih 
metrov materiala. Obenem 
naj bi z miniranjem odstra-
nili skalo v plazu, ki po župa-
novih besedah kot giljotina 

visi nad vasjo. Predstavni-
ki države so tudi zagotovi-
li, da bodo zgradili zaplavno 
pregrado med žago in objek-
tom bivše vojaške stražnice. 

»Ljudem moramo zagoto-
viti varnost, da se kaj podob-
nega ne bi ponovilo!« je dejal 
župan in dodal, da so sicer z 
dosedanjim odzivom države 
zadovoljni.

V petek so si s predstavniki 
ministrstva ogledali tudi sta-
nje na hudourniku Hladnik 
nad Gozdom - Martuljkom, 
kjer je leta 1966 odneslo šti-
ri hiše. Zato so takrat zgradi-
li dve zaplavni pregradi, ob 
tokratnem deževju pa se je 
spodnja pregrada poškodo-
vala. Po županovih besedah 
jo bodo sanirali, prav tako že 

odvažajo ogromne količine 
peska. Panika ni potrebna, 
je zagotovil župan, bo pa sa-
nacija nujna.

Druge poškodovane ceste 
v občini popravljajo glede na 
nujnost, in to vse od Radov-
ne do Rateč; najhuje so jo 
tokrat skupile vasi od Dovje-
ga do Gozda - Martuljka, kjer 
je padlo tudi največ padavin.

Giljotina nad Belco še visi
Sanacija struge hudournika in reševanje zasute žage v Belci potekata neprekinjeno, zdaj bo priskočila 
na pomoč tudi država. Skalo v plazu bodo minirali in zgradili zaplavno pregrado nad vasjo.

Sanacija v Belci poteka neprekinjeno, zdaj je pomoč obljubila tudi država. / Foto: Primož Pičulin

Marjana Ahačič

Podnart – Tudi letos so ob 
prazniku Krajevne skup-
nosti Podnart pripravili slo-
vesnost. V Podnartu so si za 
dan, ko obeležujejo praznik 
krajevne skupnosti, izbrali 
19. oktober, to je rojstni dan 
rojaka Josipa viteza Pogač-
nika (1866–1932), predse-
dnika prve slovenske naro-
dne vlade. Na slovesnosti v 
počastitev praznika je pred-
sednik sveta krajevne skup-
nosti Sašo Finžgar na krat-
ko povzel dogajanje zadnjih 

štirih let in napovedal, da za-
radi številnih obveznosti v 
prihodnjem mandatu ne bo 
več vodil krajevne skupnos-
ti, župan Ciril Globočnik pa 
je krajanom Podnarta oblju-
bil, da se bo v prihodnjem 
letu vendarle začela grad-
nja tako težko pričakovane-
ga pločnika. Skupaj sta šti-
rim krajanom, ki so se pose-
bej izkazali na področju pro-
stovoljstva, podelila krajev-
na priznanja. Prejeli so jih: 
Franc Zupan, Zdene Zupan, 
Slavko Resman in Janez Er-
man.

V Podnartu podelili krajevna priznanja

Nagrajenci Franc Zupan, Zdene Zupan in Slavko Resman s 
predsednikom KS Podnart Sašem Finžgarjem in županom 
Cirilom Globočnikom ter nagrajenec Janez Erman in 
predsednik Športnega društva Podnart Robert Šušmelj

Vilma Stanovnik

Stražišče – Kranjski župan 
Boštjan Trilar je za 21. de-
cember sklical zbor občanov 
Krajevne skupnosti Straž-
išče. Kot je zapisano v va-
bilu, je njegov namen jav-
na obravnava nameravane 
gradnje kanalizacije na ob-
močju Industrijske cone 
Laze s priključkom na Ješe-
tovo ulico. Župan tudi poja-
snjuje, da se mu zdi korek-

tno, da se o problematiki v 
Lazah s krajani Stražišča po-
govarja nov župan oziroma 
županja ter da jo obravnava-
jo novi člani mestnega sveta.

V Civilni iniciativi za ze-
leno Stražišče (CI) župa-
nu Trilarju očitajo izkriv-
ljanje dejstev in nespošto-
vanje tako zakonov kot ob-
čanov. Županu očitajo, da 
v svojem mandatu ni storil 
ničesar glede zoranih kolo-
vozih v industrijsko cono 
in po njej, po katerih se noč 
in dan valijo težki kamio-
ni. »Visoka požarna nevar-
nost s požari nevarnih sno-
vi, emisije vseh sort v ved-
no na novo pobarvane poto-
ke in hudo onesnažen zrak, 
strm padec vrednosti ne-
premičnin zaradi smradu, 

vibracij, degradacije okolja 
... Vse to še vedno dojemate 
kot nepreverjene govorice. 
Le poguma, da bi to poveda-
li ljudem v obraz, nikdar nis-
te zbrali,« pravi Marko Špo-
lad, ki je razočaran, ker zbo-
ra krajanov še ni bilo in ga v 
tem mandatu očitno ne bo, 
in tudi ker župan pravi, da 
se je na gradbeno dovoljenje 
v Lazah pritožila CI. »Razu-
memo sicer vaš strah pred 
javnim interesom, pred soo-

čanjem z običajnimi ljudmi, 
ki ni nujno enak podjetni-
škemu, čeprav ga župan ne 
bi smel imeti. Jasno je tudi, 
da glasu ljudstva v svoji pi-
sarni ne morete niti srečati 
niti spoznati. Vendar pa ni-
mate nobene pravice zavaja-
ti javnosti. CI se nikoli ni pri-
tožila na gradbeno dovolje-
nje za kanalizacijo v Lazah, 
saj niti ne more biti stran-
ka v postopku. Pritožila se 
je Alpe Adria Green (AAG), 
mednarodna organizacija 
za varstvo okolja in narave. 
Zato zahtevamo javno opra-
vičilo tako civilni iniciativi 
kot AAG,« v imenu CI po-
udarja Špolad in dodaja, da 
si želijo zgolj iskrene zaveze 
za celostno ureditev Laz. In 
to še pred novimi volitvami. 

Ne strinjajo  
se z županom
V Civilni iniciativi za zeleno Stražišče so 
prepričani, da kranjski župan Boštjan Trilar krši 
zakonodajo, saj je zbor krajanov sklical šele konec 
decembra, namesto oktobra, kot so zahtevali.

Civilna iniciativa za zeleno Stražišče in KS Stražišče 
pripravljata okroglo mizo z naslovom Laze – za vedno 
izgubljena ali celostno rešljiva zabloda umestitve 
industrijske cone. S kandidatko in kandidati za župana 
MO Kranj, predstavniki CI za zeleno Stražišče, 
predstavniki AAG in svetniki krajevne skupnosti se 
bodo o rešitvah pogovarjali v četrtek, 15. novembra, ob 
18. uri v dvorani Šmartinskega doma. 

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Kot je že v za-
četku oktobra za naš časo-
pis napovedal Zmago Sko-
bir, poslovodni direktor Fra-
porta Slovenija, je upravlja-
vec ljubljanskega letališča 
še pred koncem leta obja-
vil javni razpis za razširitev 

oziroma gradnjo novega po-
tniškega terminala, v kate-
rem bodo umeščeni prosto-
ri prihoda in odhoda potni-
kov, sortirnice prtljage, spre-
jema in oddaje prtljage, var-
nostno kontrolna območja 
in komercialne površine. 
Terminal, ki ga bodo seve-
rozahodno od obstoječega 

predvidoma začeli gradi-
ti prihodnje leto, se bo prek 
povezovalnega hodnika na-
vezoval na obstoječi termi-
nal. V sklopu del pa je pred-
videna tudi zunanja ureditev 
z navezavo na novo cestno 
omrežje, ureditev prome-
ta mimo terminala in pre-
ureditev obstoječe dovozne 

ceste s parkirišči. Rok za 
oddajo ponudb za gradnjo, 
ki naj bi po prvotnih oce-
nah stala okoli 16 milijonov 
evrov, poteče 15. novembra.

Trenutne kapacitete br-
niškega letališča omogoča-
jo oskrbo šeststo potnikov 
na uro, ob koncih tedna pa 
po besedah Zmaga Skobir-
ja to število precej presežejo. 
Gnečo na letališču pa v zad-
njem obdobju še dodatno 
potencirajo zamude Adri-
inih letal. Objekt, ki bo po 
predvidevanjih dokončan 
leta 2020 in bo lahko oskr-
bel 1250 potnikov na uro, je 
tako prioriteta upravljavca 
ljubljanskega letališča.

Novi terminal čaka izvajalca
Fraport Slovenija je objavil razpis za izvajalca del za razširitev oziroma 
gradnjo novega potniškega terminala. Rok za oddajo ponudb poteče  
15. novembra.

Kranj – Z začetkom letošnjega šolskega leta se je iztekel evrop-
ski program Zdrav življenjski slog, ki so ga začeli izvajati v šol-
skem letu 2010/11. Programu so se v preteklih letih pridružili 
na več kot 180 šolah, je pojasnil Gašper Plestenjak iz Zavoda 
za šport Republike Slovenije Planica. V okviru programa so 
osnovnošolski mladini zagotovili dodatno strokovno vodeno 
športno vadbo, pri čemer je bilo vključevanje otrok v program 
Zdrav življenjski slog prostovoljno. Največja vrednost progra-
ma je po Plestenjakovem prepričanju to, da jim je uspelo učen-
ce prepričati, naj svoj prosti čas preživljajo aktivno v družbi 
vrstnikov, ob čemer so se drug od drugega tudi kaj naučili in 
spletli pristne prijateljske vezi. V času izvajanja programa so 
zaznali trend zmanjševanja porabe časa, namenjenega sede-
nju pred računalnikom, televizorjem in uporabi telefonov, ter 
zmanjševanje odsotnosti od pouka zaradi bolezni, povečeval 
pa se je obseg športne dejavnosti učencev. »Zgodile so se 
pozitivne spremembe pri vključenih učencih, in to ne samo na 
osnovi pričakovanega razvoja, ki je običajno prisoten, temveč 
je prišlo do pospešenega razvoja aerobne vzdržljivosti, koor-
dinacije gibanja in mišične moči ramenskega obroča in rok.« 
Pozitivno pa jih je presenetilo, da so bili učinki pri razvoju 
gibalnih potencialov pri učencih bolj izraziti kot pri učenkah, 
saj so v zadnjih dvajsetih letih ugotavljali prav nasprotno.

Več časa namenili športu
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O prepričljivem rezultatu 
Muri pravi: »Volivci so poka-
zali, da je vsaj v tem primeru 
župan in večina občinskih 
svetnikov izgubila kom-
pas. Sprejetju odloka o spre-
membi meje sva nasproto-
vala samo Jurij Markič in 

jaz. Rezultat referenduma 
je zelo prepričljiv. Že 62-od-
stotna udeležba je velik us-
peh ob dejstvu, da se ude-
ležba na volitvah in zlasti re-
ferendumih v Sloveniji vse 
bolj niža. Težko pa bi priča-
koval tudi boljši izid, saj je 
odlok zavrnilo 73 odstotkov 
tistih, ki so prišli na volišče.«

Jezerjani zavrnili 
spremembo meje
31. stran

Maja Bertoncelj

Medvode – Župan Med-
vod Nejc Smole je na pobu-
do več svetniških skupin na 
dnevni red septembrske seje 
uvrstil točko, vezano na od-
ločitev Zdravstvenega doma 
Medvode, da ob sobotah za-
pre svoja vrata. Na seji je 
bila prisotna tudi direktori-
ca mag. Marjeta Tomšič Ma-
tić, dr. med., ki je pojasnila 
razloge za takšno odločitev, 
dobila pa je jasno sporočilo, 
da v Medvodah želijo, da so-
bote ostanejo. 

Občinski svetniki so na-
mreč sprejeli sklep, da pri-
čakujejo, da redno sobot-
no delo v ZD Medvode os-
tane v obsegu, kot je bilo iz-
vajano, in naj o odločitvi ZD 
Medvode v sedmih dneh ob-
vesti svet zavoda in Občino 
Medvode. Na oktobrski seji 
so bili svetniki seznanjeni, 
da je bil sklep realiziran, re-
šitve, kakršno si želijo, pa 
ni. Zakaj, pojasnjuje direk-
torica ZD Medvode, ki pou-
darja, da so bili edini, ki so 
imeli sobotno delo urejeno 
na takšen način. »So pra-
vila, ki jih samo izvršujem, 
ne pa postavljam. Zakono-
daja se je spremenila že leta 
2010. Januarja 2011 bi lahko 
ukinili odprtje ob sobotah. 
Tiste ustanove namreč, ki 
so imele pogodbo, da mora-
jo nuditi neprekinjeno zdra-
vstveno varstvo, torej ur-
gentno službo, so jo imele 
vzpostavljeno naprej, Med-
vod med njimi nikdar ni 

bilo. To je en razlog za spre-
membo, drugi pa je pogod-
ba z zdravstveno zavaroval-
nico, v kateri nista predvide-
na dežurstvo in neprekinje-
no zdravstveno varstvo. Izvr-
šujemo le tisto, kar je v po-
godbi. Ob delavnikih so am-
bulante odprte od 7. do 20. 
ure, s tem pokrijemo vse za-
konsko predpisane obve-
znosti, tudi kar se tiče dela 
v popoldanskem času, ki ga 
mora biti ena petina. Dela 
na takšen način ob sobotah 
nimamo predpisanega. Za-
varovalnica nam plača re-
dno delo, v času katerega se 
ukvarjamo s svojimi izbrani-
mi pacienti, medtem ko so-
botno delo, kot smo ga izva-
jali, ni bilo redno delo, saj so 
prišli vsi občani, ne glede na 
to, pri katerem zdravniku so 

opredeljeni, prav tako ni bilo 
naročanja. Delo ob sobotah 
tudi ni bilo varno, laborato-
rija namreč ni bilo vsako so-
boto, tudi sredstev, ki so pot-
rebna za nudenje urgen-
tne neprekinjene zdravstve-
ne oskrbe, v Zdravstvenem 
domu Medvode nimamo. 
Tako ni šlo več, to je bilo tre-
ba urediti in upam, da bodo 
občani to razumeli,« je po-
vedala direktorica Marjeta 
Tomšič Matić. 

Pojasnila je še, da večina 
pacientov zdravstveni dom 
obišče med tednom, kdor 
pa je prišel v soboto zaradi 
nujnih stanj, so ga morali 
tako ali tako napotiti naprej 
v Ljubljano. Tomšič Matiće-
va meni, da dejanske potre-
be po tem, da je zdravstveni 
dom odprt tudi ob sobotah, 

ni: »Če ima zdravnik med 
tednom okrog petdeset paci-
entov, jih je bilo ob sobotah 
od šest pa do dvajset, v zad-
njem času vedno manj.« 

Poudarila je tudi, da se 
poudarja delo ob sobotah, 
da pa bi kmalu lahko bil 
problem že delo med ted-
nom, saj zdravnikov manj-
ka: »Odprt imamo razpis, a 
se nihče ne prijavi. Pomanj-
kanje zdravnikov je v Slove-
niji splošni problem.« Si-
cer pa si v Zdravstvenem 
domu Medvode želijo no-
vih programov. »Dobili smo 
odobren program ultrazvo-
ka za dan in pol, za cel pro-
gram bi radi dobili gineko-
loga in okulista ter še en, 
sedmi program splošnega 
zdravnika,« je še povedala 
Tomšič Matićeva.

Ob sobotah zaprli vrata
Zdravstveni dom Medvode je od oktobra ob sobotah zaprt, kar je povzročilo precej slabe volje tudi 
med člani občinskega sveta.

Zdravstveni dom Medvode je ob sobotah zaprt. Direktorica pravi, da le upošteva pravila. 
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Ana Šubic

Železniki – Ob stoti obletni-
ci konca prve svetovne voj-
ne je zgodovinska skupina 
Župnije Železniki v sodelo-
vanju z občino in s krajev-
no skupnostjo na cerkvi sv. 
Frančiška Ksaverja na po-
kopališču postavila spomin-
sko ploščo padlim vojakom 
iz Župnije Železniki. Odkri-
li in blagoslovili so jo mi-
nuli petek po maši za žrtve 
svetovne vojne, ki jo je vo-
dil škofjeloški dekan Gregor 
Luštrek ob somaševanju do-
mačega župnika Tineta Sko-
ka. 

Za razliko od sosednjih 
far, ki so to storile že pred 
mnogimi leti, v Železnikih 

niso postavili obeležja pad-
lim v prvi svetovni vojni. 
Prvo pobudo zanj je dal član 
zgodovinske skupine An-
drej Demšar, raziskovalne-
ga dela pa se je lotil njegov 
brat, zgodovinar Vincen-
cij Demšar, ki je presene-
čeno ugotovil, da Župnija 
Železniki tudi nima sezna-
ma žrtev prve svetovne voj-
ne. Glavni vir podatkov mu 
je predstavljala knjiga Sta-
tus animarum (Popis duš), 
ki so jo župniki v tistem 
času neuradno vodili za svo-
je potrebe. V njej so bili po-
datki o vseh družinah, pravi-
loma tudi o tem, kateri fan-
tje in možje so odšli v voj-
no ter kdaj in kje je kdo pa-
del, če so domači to župniku 

sporočili. Demšar je črpal 
tudi iz kataloga razstave Mir-
no vojaki spite večno spanje, 
v katerega je Gorenjski mu-
zej vnesel tudi sezname pa-
dlih Gorenjcev. Nekaj imen 
mu je posredovala arhivarka 
Nataša Budna Kordiš iz zgo-
dovinskega arhiva v Škofji 
Loki, nekatere padle in po-
grešane pa je možno najti 
v zapuščinskih obravnavah 
na sodišču. Prišel je do štiri-
desetih žrtev, se bo pa sčaso-
ma verjetno našlo še kakšno 
ime. Ugotovil je, da je v prvi 
svetovni vojni padlo soraz-
merno veliko Železnikarjev: 
če je bilo v tistem času dob-
rih tristo fantov in mož, je 
vojna vzela vsakega sedme-
ga ali osmega. Več kot deset 

jih je umrlo na ruski fron-
ti, več kot petnajst na Soški 
fronti in v Tirolah, drugi pa 
na drugih bojiščih, v bolni-
šnicah ali neznano kje.

»Zahvalil bi se vsem, ki so 
sodelovali pri postavitvi spo-
minske plošče, da so se vsaj 
na ta način padli možje in 

fantje po sto letih vrnili v do-
mačo faro,« je ob blagoslovu 
poudaril član zgodovinske 
skupine Janko Jelenc. Spo-
minsko ploščo je oblikov-
no zasnoval Jernej Hudo-
lin, sicer direktor Zavoda 
za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije. Z njo izražajo 

spoštovanje do žrtev prve 
svetovne vojne iz Železni-
kov, je dejal župan Anton 
Luznar in dodal: »Hkrati naj 
nas spominja in opominja, 
da vojne ne rešujejo proble-
mov, temveč ustvarjajo nove 
probleme, in da si moramo 
vedno prizadevati za mir.«

V spomin padlim vojakom
V Železnikih so postavili spominsko ploščo padlim v prvi svetovni vojni iz 
Župnije Železniki. Štirideset fantov in mož se je tako sto let kasneje vsaj 
simbolično vrnilo v domačo faro.

Ob blagoslovu spominske plošče padlim v prvi svetovni vojni je spregovoril tudi vodja 
zgodovinske skupine Župnije Železniki Vincencij Demšar.

Jasna Paladin

Domžale – Občina Domža-
le je po več neuspelih po-
skusih prenove SPB-1 v pre-
teklosti ponovno pristopi-
la k aktivnostim za prenovo 
tega stanovanjsko-poslovne-
ga objekta, ki je nujno potre-
ben celovite prenove. 

Občina je z javnim razpi-
som naročila projekt celovi-
te energetske sanacije za ce-
lotni objekt v skladu z raz-
pisnimi pogoji EKO skla-
da RS. Projekt je izdelan do 
faze PZI (Projekt za izvedbo 

z vsemi potrebnimi detaj-
li in popisi) in obsega pre-
novo vseh streh, vseh fasad, 
tlakov v pritličju in uravno-
teženje ogrevalnega sistema 
na podlagi zahtev in standar-
dov EKO sklada RS, kar bo 
omogočilo pridobitev nepo-
vratnih sredstev sklada, ka-
kor tudi ugodne kredite za 
prenovo. 

Dokumentacija, ki jo je 
v celoti financirala Občina 
Domžale, je že bila preda-
na upravniku objekta, sama 
prenova pa je zdaj odvisna 
od lastnikov.

Energetska sanacija 
domžalskega SPB-ja

Tržič – Dom Petra Uzarja v Tržiču je pred kratkim obiskala 
delegacija kitajskega ministrstva za javno upravo, ki je v okvi-
ru sodelovanja s slovenskim ministrstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti spoznala primer dobre 
prakse oskrbe v domu za starejše. Na obisku v Tržiču so bili 
predstavniki kitajske vlade pozitivno presenečeni nad visoko 
kakovostjo oskrbe, pestrim naborom aktivnosti, ki so v domu 
na voljo, kot tudi parkom, prilagojenim stanovalcem z demen-
co in vadbenim parkom Elana Inventa. Povedali so, da bi se 
lahko veliko naučili od Slovenije o kakovosti oskrbe – tako v 
institucionalnem varstvu kot tudi v okviru pomoči na domu. 

Dom Petra Uzarja obiskala kitajska delegacija
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Vse za dom!

Ambient Ljubljana  
sejem pohištva
—
Sejem pohištva in druge
notranje opreme

www.pohistveni-sejem.si

Sejem Dom plus 
  —

Sejem stavbnega pohištva, ogrevalne in  
hladilne tehnike, montažnih hiš,  

varovanja ter urejanja okolice

www.sejemdom.plus

Ambient & Dom Plus Oglas Gorenjski glas 127x191mm.indd   1 24/10/2018   15:39

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – »S ponudbo vse-
ga za dom povezujemo dva 
sejma v živ organizem, ki 
prispeva h gospodarski ras-
ti in razvoju podjetij iz teh 
panog. S svojo sejemsko 
strategijo prispevamo veliko 
več kot le pregled nad ponu-
dbo razstavljavcev. Oprem-
ljamo, vgrajujemo, svetuje-
mo. S spremljevalnim pro-
gramom, okroglimi mizami, 
strokovnimi predavanji ter 
bogatim sejemskim katalo-
gom soočamo oblikovalsko 
stroko, gospodarstvo in naj-
širšo javnost, to je spoštova-
ne obiskovalce oziroma kon-
čne potrošnike,« je sejma 
Ambient in Dom plus pred-
stavil mag. Iztok Bricl, direk-
tor Gospodarskega razstavi-
šča. Predstavilo se bo kar 234 
podjetij iz 19 držav.

Sejem bo odprt od 7. do 
11. novembra, od srede do 
sobote od 10. do 19. ure in 
v nedeljo od 10. do 18. ure. 
Poleg rednih so na voljo tudi 
družinske vstopnice (dva 
odrasla in do trije otroci), 

vstopnice s popustom za 
dijake, študente in upoko-
jence, otroci do 17. leta sta-
rosti pa imajo v spremstvu 
staršev brezplačen vstop. Za 
oba sejma velja ena vstopni-
ca. Možnosti obiska so tudi 
z znižano t. i. happy hour 
vstopnico od srede do petka 
med 12. in 16. uro ter v sobo-
to in nedeljo od 16. ure do 
zaprtja. Vsak obiskovalec ob 
nakupu vstopnice na blagaj-
ni Gospodarskega razstaviš-
ča prejme sejemski katalog 
na 84 straneh, v katerem so 
predstavljeni razstavljavci, 
navedena predavanja, okro-
gle mize in posveti, opisane 
letošnje nagrade in dosežki 
... Društvo oblikovalcev Slo-
venije, ki si prizadeva za dvig 
ravni vseh vrst oblikovanja v 
Sloveniji, bo izbralo Pohiš-
tvo leta 2019. Nagrado bodo 
podelili na slavnostnem 
odprtju sejma 7. novembra 
ob 13. uri. Razstavne pro-
store dopolnjujejo razsta-
ve Top 5, TOP ideje, razsta-
va restavriranega Thoneto-
vega pohištva z mojstrom 
Jurijem Riharjem, razstava 

Oddelka za lesarstvo Biote-
hniške fakultete in poljske-
ga sodobnega oblikovanja ...

V okviru sejmov bosta tudi 
dva posveta. V četrtek, 8. 
novembra, ob 11. uri, bosta 
v dvorani Galerija posvet in 
okrogla miza na temo Izzi-
vi v lesarstvu. Okroglo mizo 
bo vodila dr. Nike Krajnc iz 
Gozdarskega inštituta Slove-
nije, posvet bo povezoval dr. 
Aleš Ugovšek iz GZS. Udele-
žba je brezplačna, prijava pa 
je potrebna prek spletne stra-
ni Društva lesarjev Sloveni-
je. V petek, 9. novembra, ob 
11. uri pa bo v dvorani Gale-
rija posvet na temo Pomen 
kakovosti lesnih goriv s pou-
darkom na lesnih sekan-
cih. Posvet bo povezovala 
dr. Nike Krajnc. Udeležba 
je brezplačna, zaradi lažje 
organizacije prosijo za potr-
ditev udeležbe na e-naslov 
kristina.sever@gozdis.si.

Jutri odpirata vrata sejma 
Ambient in Dom plus
S ponudbo vsega za dom na Gospodarskem razstavišču povezujejo dva 
sejma, 29. Ambient Ljubljana in tretji Dom plus. Predstavili se bodo domači 
in tuji razstavljavci, napovedujejo bogat spremljevalni program.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – V okviru sejmov 
Ambienti in Dom plus, ki se 
na Gospodarskem razstavi-
šču odpreta jutri, bosta tudi 
razstava Top ideje in deveta 
Borza oblikovanja v Slove-
niji. Z idejami se bo pred-
stavilo 25 mladih arhitek-
tov in oblikovalcev. Podelili 
bodo tudi nagrado inovativ-
nih in kreativnih oblikoval-
skih rešitev mladih, perspe-
ktivnih arhitektov in obliko-
valcev. Strokovna komisi-
ja pa bo izbrala najlepši raz-
stavni prostor na Top idejah. 
»Pred devetimi leti je Gos-
podarsko razstavišče prvič 
dalo pobudo za ustanovitev 
oblikovalske borze s simbo-
ličnim naslovom Pogled v 
prihodnost. Da je res šlo za 
tovrsten pogled, kaže danes 
vse večje zanimanje vseh 
deležnikov, ki so, če gleda-
mo širše, del sejemskega 
dogodka. Več kot očitno je, 
da vsako leto na Top idejah 
beležimo porast razstavlja-
vcev. Po drugi strani pa so 

dobre ideje predvsem mla-
dih oblikovalcev vedno bolj 
zanimive tudi za obiskoval-
ce in potencialne investi-
torje. S kronološkega vidi-
ka pa izkušnje potrjujejo, da 
je naš dogodek marsikatere-
mu ustvarjalcu bistveno pri-
pomogel k njegovi širši pre-
poznavnosti. Če je bila torej 
na začetku naša vizija pri-
hodnosti popestritev sejem-
ske dejavnosti, je danes ta 
postala strategija. Prostor 
Gospodarskega razstaviš-
ča tako vse bolj postaja vez 
med ustvarjalnostjo mladih 
in njihovo uveljavitvijo na 
trgu,« je tovrstno sejemsko 
dogajanje pospremil Ernest 
Nograšek, u.i.d.o. Posebni 
gost Top idej bo industrijski 
oblikovalec Janez Mesarič.

Borza oblikovanja 

LESCE, Alpska cesta 62 T: 04/51 70 550ŽIRI, Goropeke 1 LJUBLJANA, BTC hala 10

Sedežne garniture
www.zakelj.si

-15%
7.-17.11.

SEJEMSKI

POPUST

15% popust velja na vse sedežne garniture ŽAKELJ 
od 7. do 17.11. za gotovinsko ali TRR plačilo.

SEDEŽNE S ŠIROKIMI LEŽALNIKISEDEŽNE Z MEHANIZMISEDEŽNE Z LEŽIŠČEM

Vsak obiskovalec ob 
nakupu vstopnice prejme 
sejemski katalog.

Podelili bodo tudi 
nagrado inovativnih in 
kreativnih oblikovalskih 
rešitev mladih, 
perspektivnih arhitektov 
in oblikovalcev. 

G
O

SP
O

D
A

RS
KO

 R
A

ZS
TA

VI
ŠČ

E 
D

.O
.O

., 
D

U
N

A
JS

KA
 C

ES
TA

 1
8,

 L
JU

BL
JA

N
A

PO
H

IŠ
TV

O
 Ž

A
KE

LJ
 D

.O
.O

., 
G

O
RO

PE
KE

 1
, Ž

IR
I



Sejem, novice

Nepremičnine & dom, torek, 6. novembra 2018 7

Kuhinje po meri!
BREZPLAČNO svetovanje, 
BREZPLAČEN 3D izris v pogled, 
BREZPLAČNA izmera na domu, 
HITRI dobavni roki, 
(določeni modeli že od 30 do največ 60 dni),
BREZPLAČNA dostava in 
BREZPLAČNA strokovna montaža,
PRODAJNA MESTA www.alples.si/sl/prodajna-mesta/
04/511-83-04/306/307  alples@alples.si www.alples.si

- 53%
do 30.11.2018

Slovenske kuhinje vrhunske kakovosti!Slovenske kuhinje vrhunske kakovosti!

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Kateri način ogre-
vanja in priprave tople sani-
tarne vode izbrati, na kate-
ri energent se zanesti? Ni 
enostavno, saj obstaja veliko 
dejavnikov, o katerih mora-
te razmisliti ... To je iztoč-
nica za samo eno od niza 
predavanj, ki ga bo na sej-
mih Ambient in Dom plus 
na Gospodarskem razstavi-
šču od 7. do 11. novembra 

pripravila mreža Ensvet – 
Eko sklad, Slovenski okolj-
ski javni sklad. Pripravlja-
jo predavanja pod naslovi 
Energetska sanacija starej-
ših hiš, Enostavni energet-
ski ukrepi za zmanjševanje 
rabe energije pri ogrevanju, 

Energetska sanacija stavb in 
subvencije Eko sklada, Vrs-
te izolacij in pomembnost 
detajlov, Pomembnost in 
načini prezračevanja, Sodo-
bna vgradnja oken in vrat ... 
Dnevi in ure posameznih 
predavanj so objavljeni na 

spletni strani sejma Ambi-
ent Ljubljana v obsežnem 
Katalogu 2018, ki ga je za 
obiskovalce pripravil orga-
nizator sejma. 

Vse dni sejma bo mre-
ža Ensvet imela brezpla-
čna svetovanja, prav tako 
brezplačne in neodvis-
ne strokovne nasvete prip-
ravlja tudi Gradbeni inšti-
tut GRMK. Za obiskovalce 
bodo vse dni sejma na vol-
jo od 11. do 18. ure nasveti 

strokovnjakov Gradbenega 
inštituta GRMK glede grad-
nje in prenove hiš in stano-
vanj, notranje opreme bival-
nih prostorov ter zdravega 
bivalnega okolja. V zaprtih 
prostorih namreč sodobni 
človek preživi večino svojega 
časa, zato zavedanje o zdra-
vem bivalnem okolju pos-
taja ena izmed poglavitnih 
nalog pri načrtovanju, grad-
nji in prenovi stavb. Na Gra-
dbenem inštitutu ZRMK 

prosijo, da si na sejmu rezer-
virate svoj termin po e-poš-
ti gcs@g-zrmk.si. Svetovan-
je bo individualno in bo tra-
jalo pol ure, zato je zažele-
no, da predhodno pošljete 
svoj načrt, skico ali fotogra-
fije, da vam bodo svetoval-
ci podali čim kakovostnej-
ši nasvet, ki ustreza dejan-
skemu stanju. Na voljo bodo 
nasveti arhitektov, statikov, 
gradbenih fizikov in drugih 
strokovnjakov. 

Nasveti, ki so lahko zlata vredni
Na sejmih Ambient in Dom plus, ki se jutri odpreta na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, bo mreža Ensvet imela več predavanj in svetovanj na temo 
učinkovite rabe energije, Gradbeni inštitut ZRMK pa svetovanja glede gradnje, prenove hiš in stanovanj, notranje opreme ...

Janez Kuhar

Kranj – V Topdomu Domtra-
de Kranj je pred nedavnim 
potekal ženski večer. Za pred-
stavnice nežnejšega spola so 
pripravili pravo »malarsko« 
delavnico. Jubovi strokov-
njaki so jim predstavili, kako 
lahko same hitro, enostavno 
s pravimi materiali popravijo 
malenkosti na steni ali pa ste-
ne osvežijo. Kot prave mojs-
trice so se lotile vnaprej prip-
ravljenih sten in preizkusile 
svoje novo znanje. V prepri-
čanju mnogih, da spada ple-
skanje med moške poklice, 

so se vse zelo dobro izkaza-
le in dokazale, da se tudi žen-
ske zelo dobro znajdejo v 
tej dejavnosti. Nekaj več kot 
deset udeleženk je bilo zelo 
zadovoljnih z novimi izku-
šnjami, izvedele pa so tudi, 
kateri so novi barvni trendi. 
Poleg številnih barv so ime-
le na voljo tudi vse potrebno 
orodje in materiale za zapi-
ranje špranj, izravnavanje 
sten ali preprosto prebarvan-
je že obstoječe barve na ste-
ni. Topdom Domtrade je že 
napovedal naslednjo delav-
nico za ženske –  polaganje 
keramike.  

»Malarska« delavnica 
za ženske

Med pleskanjem stene ...

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Če na Gospodar-
skem razstavišču od 7. do 11. 
novembra obiščete svetov-
no razstavo pravih človeš-
kih teles Body Worlds Vital, 
vas z isto vstopnico vabijo 
še na brezplačen ogled sej-
mov Ambient Ljubljana – 
sejem pohištva in notran-
je opreme ter graditeljski 

Dom Plus. Številnim doma-
čim in tujim razstavljavcem 
v vseh dvoranah Gospodar-
skega razstavišča se pridru-
žuje letošnji Posebni gost 
Ambienta, družinsko pod-
jetje Twils S.r.l., iz Italije, ki 
ima več kot dvajset let izku-
šenj s prefinjenim obrtniški 
delom oziroma šiviljstvom 
oblazinjenih postelj, dodat-
kov in posteljnine.

Obiščite razstavo in sejma

Na Gradbenem inštitutu ZRMK prosijo, da si na 
sejmu rezervirate svoj termin po e-pošti gcs@g-zrmk.
si. Svetovanje bo individualno in bo trajalo pol ure ...
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Igor Kavčič

Jesenice – Tik pred prazniki 
je svoja likovna dela za me-
sec dni v Razstavni salon Do-
lik na ogled postavil likovni 
ustvarjalec Boleslav Čeru iz 
Kranja. Čeru velja za izra-
zitega slikarskega razisko-
valca, saj se v svojem dolgo-
letnem opusu – včasih pov-
sem racionalno, še večkrat 
pa po ustvarjalnem navdihu 
– loteva tako figuralike, med 
drugim tudi portretiranja, 
kot popolne abstrakcije, pri 
tem pa uporablja zelo širok 
razpon slikarskih tehnik, pri 
čemer uporablja zelo različ-
ne materiale. To na neki na-
čin lahko zaslutimo tudi na 
tokratni razstavi v Doliku.

Boleslav Čeru je z leti pre-
hodil zanimivo evolucijsko 
pot ter se odločal za različne 
slogovne in likovno-formal-
ne pristope. Ostal pa je zvest 

svoji resnici, svojemu najbolj 
intimnemu odzivanju na iz-
brane vsebine, s tem pa oseb-
nim notranjim doživetjem, 
ki so neločljiva sestavina nje-
govega likovnega izražanja, 

o njegovih delih razmišlja 
umetnostna zgodovinarka 
Anamarija Stibilj Šajn.

Avtor je na tokratni raz-
stavi k slikarskim platnom 
dodal tudi malo plastiko 

in instalacijo, ki vsekakor 
predstavljata nov izziv za 
njegovo likovno snovanje, ki 
je bilo vseskozi in tudi ostaja 
tesno povezano z nenehnim 
likovnim raziskovanjem v 
kombinaciji s tehtnim notra-
njim izražanjem. Kot je za-
pisala umetnostna zgodovi-
narka Katja Dolenc, obe deli 
predstavljata mejnik v avtor-
jevem umetniškem ustvarja-
nju in bosta nedvomno pus-
tili odtis, iz katerega lahko 
zrastejo nova tovrstna dela. 
»Bolj ko so njegova dela raz-
iskovalna, bolj ko presega-
jo meje znanega in posega-
jo v neznano, bolj se dotika 
svojih in tudi nam vsem zna-
nih življenjskih vsebin, ki jih 
prepogosto porinemo daleč 
stran, avtor pa jih ponotranji 
in izrazi na svoj povsem las-
ten likovni način.« Dela bodo 
v Doliku na ogled še večji del 
novembra.

Večni raziskovalec likovnega
V Razstavnem salonu Dolik se z likovnimi deli predstavlja Boleslav Čeru iz Kranja.

Boleslav Čeru se v Doliku predstavlja z deli iz zadnjega 
ustvarjalnega obdobja. 

Igor Kavčič

Škofja Loka – V dneh, ko be-
ležimo stoto obletnico kon-
ca prve svetovne vojne in se v 
Loškem muzeju pripravljajo 
na obsežno razstavo o takra-
tnih štirih vojnih letih na Lo-
škem z naslovom Nič nam 
ne morejo sovražne vojne!, 
ki jo bodo odprli konec me-
seca, je še kako aktualna fo-
tografska razstava Andreja 
Perka v Galeriji Ivana Gro-
harja. Že naslov fotograf-
ske razstave Mi hočemo ži-
veti nam da vedeti, da gre za 
skrbno izbran koncept, ki je 
fotografa vodil v preteklost, 
da bi se vrnil v današnji čas.

Naslov namreč izhaja iz 
vojnega dnevnika Franceta 
Koblarja, starega očeta foto-
grafove žene Andreje, iz ka-
terega zapiske sta pred dve-
ma letoma ob novo nastalih 
fotografijah objavila v knji-
gi. »Vojska, sovražim te in 
vse, ki jo hočejo. Mi hočemo 
živeti – ne slepo pasti …,« 

je Koblar v začetek dnevni-
ka zapisal na sveti večer leta 
1914. Vojna vihra ga je vodi-
la od Judenburga na fronto v 
Galicijo, na novo odprto so-
ško fronto, kjer je bil pod Sa-
botinom ranjen in so ga pos-
lali na zdravljenje v Istro. 
Oprostili so ga bojne službe 
v frontnih jarkih, ga poslali 
na Tirolsko, vojno pa je kon-
čal na vzhodu Poljske. Pred 
tremi leti sta Perkova obi-
skala velik del krajev v Ro-
muniji, Ukrajini, na Polj-
skem in tudi pri nas, kjer je 
Koblar doživljal vojno. »Ne 
zato, da bi fotografiral neke 
vrste ''potopis'' njegove voj-
ne zgodbe, ampak da bi ujel 
utrip pokrajine, kakršna je v 
teh krajih z ostanki in spo-
meniki iz prve svetovne voj-
ne zdaj,« razloži Andrej Per-
ko, ki je v več letih s terena 
prinesel serijo analogno po-
snetih in v domači temni-
ci razvitih črno-belih foto-
grafij. Nekatere izmed njih 
niso neposredno povezane 

z vojno, a v kontekstu razsta-
ve pripovedujejo tisto, kar o 
občutljivi tematiki vojne in 
njenem nesmislu ter vplivu 
na usodo človeka kot posa-
meznika želi povedati avtor. 

Na fotografijah tako pre-
poznamo različne predme-
te, ostanke vojne, naj bodo 
to deli granat, bodeče žice 
in od zoba časa razpadajo-
či nagrobniki ali pa kaverne 
s frontne črte. »Ti so vsrkali 
energijo ljudi, ki so bili v teh 
krajih in mnogi tam tudi os-
tali za vedno,« je prepričan 
Perko, ki verjame, da foto-
grafija vsrkava tisto, kar se 
je z objektom na njej nekoč 
dogajalo. Med drugim je 
občutenje motivov ''zapiso-
val'' tudi s kamero obskuro. 
Šokira sklop ponavljajočih 
se motivov nagrobnikov s 
križem. »Ko so fantje, mož-
je in bratje odšli na fronto, 
so se med seboj razlikova-
li, vsak je bil svoja osebnost. 
Pod nagrobnikom in kri-
žem brez imena so postali 

vsi enaki. Po stotih letih se 
nagrobniki zaradi propada-
nja kamna, mahu in liša-
jev spet razlikujejo med se-
boj. Nagrobniki postanejo 
antropomorfni, prevzame-
jo človeško podobo, vojaki 
so spet postali individuumi, 
vsak zase drugačni, kakršni 
so prišli na fronto,« poja-
snjuje fotograf. Na ogled 
so tudi tri svetlobne škatle. 
Od spodaj osvetljen triptih 
s sredinsko sliko, kot bi gle-
dali v vesolje, in stranskima 
z množico odmrlega mrče-
sa, žari kot ožgana koža. Fo-
tograf v množici kovinskih 

ploščic, ki jih je beležil na 
fotografije, zopet začutil an-
tropomorfnost – lahko si za-
mislimo zgornji del lobanje 
z deli zobovja ... 

»S fotografijami in kon-
ceptom razstave želim po-
kazati, da je vojna zlo in uni-
čenje, da ni junaštev, ni na-
ših in vaših, ni zmagovalcev 
in poražencev, da je vse ena 
sama groza, ki jo spodbuja 
pohlep po denarju in oblasti. 
Hkrati pa opozarjam na lah-
komiselnost manipuliranih 
ljudi, ki gredo v smrt z ide-
ali za domovino, cesarja in 
kateregakoli boga.« Da gre 

za dovršen umetniški kon-
cept, katerega temeljni na-
men je, da poveča občutlji-
vost sodobnega človeka za 
vojno kot tako in da ob dej-
stvu, da vojna obstaja, posta-
nemo bolj občutljivi na vse 
slabe stvari, ki jih ta prinaša. 
»Žal smo postali skorajda 
imuni na vse vojne, ki vsak 
dan divjajo na našem plane-
tu,« poudarja kustosinja raz-
stave Barbara Sterle Vurnik, 
ki bo postavitev in njen kon-
cept predstavila v pogovoru 
z Andrejem Perkom v sre-
do, 21. novembra, ob 19. uri 
v Galeriji Ivana Groharja.

Mi hočemo živeti
Tak je naslov aktualne konceptualne razstave fotografa Andreja Perka v 
Galeriji Ivana Groharja, s katero nas opozarja, da je vojna neizmerno zlo,  
v katerem ni junakov niti poražencev, ampak le črnina smrti.

Aktualna razstava Andreja Perka nam odkriva številna protivojna sporočila. / Foto: Igor Kavčič

Kranj – O praznovanju osemdesete obletnice ustanovitve Slo-
venske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) bo v četrtek, 
8. novembra, ob 18. uri v Galeriji Prešernovih nagrajencev 
odprtje razstave grafik. Odprtju bo ob 19. uri v Prešernovem 
gledališču sledil recital s predstavitvijo pesniške zbirke Drzne 
ptice sanj. Tokratni dogodek bo preplet poezije in grafike, 
verza in odtisa. SAZU ima v svoji bogati likovni zbirki tudi 
večjo grafično zbirko, v kateri je tudi 11 umetnikov Prešernovih 
nagrajencev. Po tri izbrane grafike Avgusta Černigoja, Franceta 
Miheliča, Lojzeta Spacala, Draga Tršarja, Andreja Jemca, Va-
lentina Omana, Emerika Bernarda, Metke Krašovec, Zorana 
Mušiča, Janeza Bernika in Božidarja Jakca bodo v novembru 
2018 na ogled v Pavšlarjevi hiši v Kranju in reproducirane v 
tej zbirki. Ob tem bo 13 pesnikov, prav tako članov SAZU in 
dobitnikov Prešernove nagrade, s po tremi pesmimi in enim 
prevodom v enega izmed devetih izbranih tujih jezikov pred-
stavljenih na recitalu v Prešernovem gledališču. Med njimi 
so: Mile Klopčič, Jože Udovič, Matej Bor (Vladimir Pavšič), 
Ivan Minatti, Ciril Zlobec, Tone Pavček, Janez Menart, Dane 
Zajc, Kajetan Kovič, Niko Grafenauer, Tomaž Šalamun, Milan 
Dekleva in Boris A. Novak. Pesmi bodo brali akademik Niko 
Grafenauer in izredna člana SAZU Milan Dekleva in Boris A. 
Novak ter dramska igralca Darja Reichman in Borut Veselko.

Drzne ptice sanj

Kranj – Jutri, v sredo, 7. novembra, ob 18. uri bo v Prešerno-
vem gledališču podelitev odličij in nagrad najboljšim foto-
grafom na deveti Mednarodni bienalni fotografski razstavi 
Miniature 2018 in najuspešnejšim slovenskim razstavljavcem 
v preteklem letu. Istočasno bo tudi odprtje razstave fotografij 
v Galeriji Mestne hiše in Galeriji Prešernove hiše. Fotografski 
natečaj je ena od organizacijskih vsakoletnih stalnic FD Janez 
Puhar iz Kranja. Razstava bo na ogled do 25. novembra.

Fotografske Miniature 2018

Šenčur – Danes, v torek, 6. novembra, ob 19. uri bo v Muzeju 
občine Šenčur odprtje razstave umetniških del, nastalih na 13. 
Mednarodnem simpoziju umetniške keramike V-oglje 2018. 
O delih bo spregovorila umetniška kritičarka Polona Škodič, 
o fotografijah pa Arne Hodalič, urednik fotografije pri reviji 
National Geographic Slovenija. Razstava bo na ogled do konca 
leta, in sicer ob torkih in petkih od 17. do 19. ure ter ob nedeljah 
od 10. do 12. ure.

Razstava umetniške keramike V-oglje 2018

Škofja Loka – V Puštalski kapeli se bo na treh koncertih med 
6. in 12. novembrom odvil prvi festival komorne glasbe Loka 
da Camera. Organizacijske niti festivala je povezala mlada 
violinistka solistka Ana Julija Mlejnik, ki bo tudi nastopila 
na vseh treh koncertih. Na prvem večeru, danes, v torek, 6. 
novembra, ob 19. uri, bo igrala v duetu s pianistom Carlom 
Prampolinijem, v program pa sta uvrstila štiri skladbe: Jean-
-Marie Leclair: Sonata op. 1. Št. 1, Camille Saint-Saëns: Rondo 
Capriccioso, Johannes Brahms: Sonata za violino in klavir št. 
1 in Fritz Kreisler: Tambourin Chinois (Kitajski tamburin). Na 
koncertu v petek, 9. novembra, bo kot zapisano v triu igrala z 
očetom Milošem Mlejnikom in pianistom Lorenzom Cossi-
jem, v program pa so zapisali tri skladbe: Ludwig van Beetho-
ven: Klavirski trio v D-Duru op. 70 št. 1, Josef Suk: Elegija in 
Felix Mendelssohn: Klavirski trio v d-molu. Zadnji koncert bo 
na sporedu v ponedeljek, 12. novembra, ko bo nastopila v Go-
dalnem kvartetu Adria. Slišali bomo skladbe Joaquina Turine: 
La oracion del torero, Dimitrija Šostakoviča: Godalni kvartet 
št. 8 in Antonina Dvořáka: Ameriški kvartet. Vstopnine ni.

Trije koncerti Loka da Camera



9Gorenjski glas
torek, 6. novembra 2018

vilma.stanovnik@g-glas.si
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Kranj, Ljubljana – V 15. kro-
gu Prve lige Telekom Slove-
nije je ekipa Domžal gosto-
vala v Stožicah, tekma pa se 
je končala z neodločenim iz-
idom 4 : 4 (2 : 3). Domžalča-
ni, ki so na lestvici s 17 točka-
mi na sedmem mestu, bodo 
v nedeljo gostili Celjane.

Na domači zelenici so tok-
rat igrali nogometaši kranj-
skega Triglava. Ko je pri re-
zultatu 3 : 3 kazalo, da se bo 
srečanje končalo z delitvijo 
točk, je v drugi minuti sod-
niškega dodatka zmagovit 
gol za domače zabil Egzon 
Kryeziu ter postavil končni 
izid 4 : 3. Že prej je za Tri-
glav dvakrat zadel Tom Žur-
ga, enkrat pa Egzon Kryeziu. 
Kranjčani, ki so se s 15 točka-
mi povzpeli na osmo mesto, 
bodo v 16. krogu v soboto go-
stovali v Mariboru.

V 14. krogu druge SNL je 
bila uspešna ekipa drugou-
vrščenega Kalcerja iz Rado-
melj, ki je na gostovanju s 5 
: 0 ugnala Rogaško. Roltek 
Dob je s 3 : 1 premagal Ilirijo 
in je na četrtem mestu dru-
goligaške lestvice.

V tretji SNL – zahod je bil 
na sporedu 12. krog. Rezul-
tati: Sava Kranj – Tinex Šen-
čur 3 : 4, Zagorje – Žiri 3 : 2, 
Svoboda Ljubljana – Bled 
Hirter 0 : 2, Komenda – Bri-
nje Grosuplje 2 : 0. Vodi Bled 
Hirter z 28 točkami.

V desetem krogu Gorenj-
ske članske nogometne lige 
so bili doseženi rezultati: Bo-
hinj – Škofja Loka 4 : 0, SIJ 
Acroni Jesenice – Niko Že-
lezniki 7 : 2, Polet – Preddvor 
3 : 3, Bitnje dobrozasenci.si – 
Šobec Lesce 0 : 1, Velesovo – 
Britof 0 : 3 in Visoko – Zari-
ca Kranj 4 : 1. Na lestvici vodi 
Bohinj s 27 točkami.

Vendarle slavje 
Triglava
Nogometaši Triglava so v nedeljo doma ugnali 
Krško, ekipi Olimpije in Domžal pa sta se razšli  
z delitvijo točk. 

Nogometaši Triglava so v nedeljo vendarle priigrali novo 
zmago. / Foto: Primož Pičulin

Trata – Članska ekipa Futsal kluba Stripy je v šestem krogu 
prve Slovenske futsal lige v škofjeloški Športni dvorani Trata 
gostila Bronx Škofije. Zanimivo in izenačeno srečanje je še 
tri minute pred koncem nakazovalo, da se bo končalo z delit-
vijo točk, saj je bil rezultat 4 : 4. Vendar je v zadnjih minutah 
padlo še pet zadetkov in končni izid srečanja je bil 8 : 5. To 
je bila druga zaporedna domača zmaga Stripyja, ki ostaja na 
šestem mestu prvenstvene lestvice. V petek, 9. novembra, 
Ločani gostujejo v Ivančni Gorici.

Nova zmaga za Stripy

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Škofjeloški ro-
kometaši so v nedeljo zvečer 
v domači dvorani na Podnu 
v osmem krogu Lige NLB 
gostili Gorenje Velenje. Go-
stje so se tokrat izkazali kot 
čvrsta ekipa, vlogo favorita 
pa so začeli dokazovati že na 
začetku tekme, ko so povedli 
in ob polčasu vodili že za se-
dem zadetkov (12 : 19). 

Po odmoru so domači-
ni v obrambi zaigrali pre-
cej agresivneje, učinkovi-
tejši pa so bili tudi v napa-
du ter vodstvo gostov zniža-
li na štiri zadetke. Toda izku-
šeni Velenjčani, ki so imeli v 
vratih razpoloženega vratar-
ja in strelsko razpoloženega 
Ločana Aleksa Kavčiča, ki je 
vrata gostiteljev zatresel kar 
sedemkrat, se niso pustili 
zmesti. Na koncu so gostje 
slavili s 23 : 30.

»Na škofjeloško dvorano 
Poden imam res veliko le-
pih spominov, tukaj sem ig-
ral vso mladost in v njej smo 
premagali marsikakšno 
močno ekipo. Tako sem se 
veselil gostovanja, saj bom 
gotovo vedno rad prišel na-
zaj. Danes je bila sreča na 
strani moje nove ekipe Go-
renje Velenje, predvsem pa 
smo res suvereno odigra-
li prvi polčas in zasluženo 
zmagali. Lahko pa rečem, 
da so se tudi Ločani, tako 

kot vedno, izkazali kot trdi 
nasprotniki, zato jim česti-
tam za borbeno igro in v na-
daljevanju sezone želim sre-
če,« je povedal Aleks Kavčič.

»Danes nas je pokopal res 
slab prvi polčas tekme. Slabo 
smo igrali zlasti v obrambi. 
Nadaljevanje je bilo precej 
boljše, saj smo dobili osem 
golov manj kot v prvem delu. 
Če bi zadeli še tiste gole, ki 
bi jih lahko, bi bil rezul-
tat še tesnejši. Na žalost pa 
se danes ni izšlo,« je pove-
dal kapetan domačih Mati-
ja Vrbinc.

Tudi trener ekipe Urban-
scape Loka Robert Beguš 
ni bil navdušen nad rezul-
tatom. »Predvsem nisem 
zadovoljen z igro v prvem 
polčasu, saj smo si pridela-
li prevelik zaostanek. Dobi-
li smo 19 golov, kar je očitno 
preveč. Bolje je bilo v dru-
gem polčasu, ko smo priš-
li na štiri gole razlike, uje-
li priključek in z zadeto se-
demmetrovko bi zaostali le 
še za tri gole. To nam ni us-
pelo in izkušena ekipa Gore-
nja je znova povečala razliko 
ter rezultat varno držala do 

konca,« je tekmo povzel tre-
ner Beguš.

»Na srečanje smo se dob-
ro pripravili, igralci so se tru-
dili po najboljših močeh in 
ničesar jim ne morem očita-
ti. Sedaj nas čaka gostovanje 
pri Dobovi, zato drame iz po-
raza ne bomo delali. Gledali 
bomo naprej in igrali najbo-
lje, kar je mogoče,« je še do-
dal Beguš.

Edini gorenjski rokome-
tni prvoligaši bodo novo tek-
mo v domači dvorani odigra-
li 17. novembra, ko bodo gos-
tili Trimo Trebnje.

Kavčič Ločanom tresel gol
Do letošnje sezone je škofjeloški rokometaš Aleks Kavčič tresel gol nasprotnikov ekipe Urbanscape 
Loka, tokrat pa je bil v nekdaj domači dvorani gost in najboljši strelec ekipe Gorenje Velenje. 

Domači rokometaši ekipe Urbanscape Loka so le težko premagovali obrambo gostov  
iz Velenja. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Jesenice – Od četrtka do so-
bote bo v Minsku potekal 
mednarodni turnir iz niza 
Euro Ice Hockey Challen-
ge. Na njem se bodo pome-
rile reprezentance Belorusi-
je, Francije, Latvije in Slo-
venije. Novembrski turnir 
članske izbrane vrste sodi 
v sklop štiriletnega dogovo-
ra Hokejske zveze Sloveni-
je o medsebojnem sodelova-
nju z belorusko, francosko 
in latvijsko krovno hokejsko 
organizacijo.

Naši reprezentanti so se 
na uvodnem treningu na Je-
senicah zbrali včeraj, selek-
tor Ivo Jan pa se je ob tok-
ratnem zboru odločil, da bo 
preizkusil več mlajših igral-
cev, ki bodo imeli možnost 
pridobiti dragocene izku-
šnje. 

Na seznamu že takoj ni 
bilo Jana Muršaka, Jana Ur-
basa, Sabahudina Kovače-
vića, nato sta vratarja Žan Us 
in Rok Stojanovič zamenja-
la Gašperja Krošlja in Mati-
jo Pintariča, med branilci sta 
Miha Logar in Maks Selan 
nadomestila Blaža Gregor-
ca in Žigo Pavlina, v napadal-
skih vrstah pa so Luka Bašič, 
Gal Koren in Miha Zajc vsko-
čili namesto Boštjana Goliči-
ča, Aleša Mušiča in Jureta 
Sotlarja. Poleg omenjenih 
so na zadnjem seznamu še 
vratar Luka Gračner, branilci 
Aleksandar Magovac, Matic 
Podlipnik, Klemen Pretnar, 
Jurij Repe in Miha Štebih ter 
napadalci Tadej Čimžar, An-
drej Hebar, Luka Kalan, Gre-
gor Koblar, Anže Kuralt, Ken 
Ograjenšek, Žiga Pance, Nik 
Pem, Anže Ropret in Nik 
Simšič.

Aktivne tudi mlajše 
reprezentance

Novembrski premor v 
klubskih tekmovanjih bo za 
reprezentančne priprave iz-
koristila tudi moška repre-
zentanca do dvajset let, ki 
se je včeraj zbrala na Bledu 
in se bo udeležila medna-
rodnega turnirja. Varovan-
ci selektorja Aleša Burni-
ka bodo najprej opravili šti-
ri skupne treninge, jutri pa 
bodo odpotovali v Budimpe-
što, kjer jih od 8. do 14. de-
cembra čakajo obračuni z 
Italijo, Japonsko, Madžar-
sko, Poljsko in Ukrajino.

Slovenska mlada repre-
zentanca do 18 let bo med-
narodni turnir tokrat ime-
la doma. Na ledeni ploskvi 
v Podmežakli bodo od 8. do 
10. novembra svoje moči 
pomerili z reprezentancami 

Avstrije, Italije in Madžar-
ske. Slovenski mladi repre-
zentanti, ki jih v novi sezoni 
vodi glavni trener Jaka Adle-
šič, so se že zbrali na tridnev-
nih skupinskih pripravah 
na Bledu, nato pa se bodo 
preselili na Jesenice, kjer 
jih prvi dan tekmovanja ob 
18.30 čaka obračun z našimi 
vzhodnimi sosedi. V petek 
ob 18.30 se bodo pomerili z 
Italijani, v soboto ob 14.30 pa 
z Avstrijci.

Aktivna bo tudi naša naj-
mlajša moška reprezentan-
ca do 16 let, ki se bo danes 
zbrala v Kranju in na ledeni 
ploskvi Ledene dvorane Zla-
to polje opravila dva trenin-
ga na ledu. Jutri bodo varo-
vanci Roberta Pesjaka kre-
nili proti italijanski pokraji-
ni Trentinsko - Zgornje Poa-
dižje na tridnevni mednaro-
dni turnir štirih držav.

Risi so zbrani na Jesenicah
Naša moška članska hokejska reprezentanca se je prvič v novi sezoni zbrala na Jesenicah, Ivo Jan pa bo 
na turnir v Belorusijo peljal pomlajeno moštvo. Mlade reprezentante do 18 let konec tedna čaka turnir 
na Jesenicah, reprezentanca do dvajset let pa potuje na Madžarsko.

Trata – Uvodni krog nove sezone balinarske superlige je pri-
nesel zmage favoritov. Najbolj zanimivo je bilo na Trati, kjer je 
gostoval kobjeglavski Agrochem Hrast. Branilci naslova so v 
domači dvorani dokazali, da imajo tudi v letošnji sezoni visoke 
cilje in proti nerazpoloženim gostom povedli z 8 : 0. Ko sta v 
hitrostnem zbijanju praznih rok v dvobojih proti Luki Koklju in 
Goranu Vujanoviću ostala še Jure Fabjan in Erik Petrič, je postalo 
dokončno jasno, da se bodo Kraševci domov vrnili praznih rok. 
V natančnem in štafetnem zbijanju so gostje Trati prepustil zgolj 
točko, vendar se domačini niso pustili zmesti in so slavili z 19 : 7.

Loški balinarji sezono začeli z zmago

Jesenice – Na praznični četrtek je SIJ Acroni Jesenice v Alpski 
hokejski ligi gostil Gherdëino in izgubil z 1 : 3. Boljše volje so 
se železarji vrnili z gostovanja v Zell am Seeju, kjer so domače 
moštvo Zeller Eisbären premagali kar z 12 : 2. Jeseniška ekipa 
še čaka na dovoljenje za igro napadalca Erica Panceta, ki je 
prejšnji teden okrepil moštvo.

Poraz in zmaga Jeseničanov



10 Gorenjski glas
torek, 6. novembra 2018REKREACIJA info@g-glas.si

G i b a n j e  z a  z d r a v j e

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Kaj pa vadba v zimskih mesecih?
Uro smo ravno presta-

vili na zimski čas, dnevi so 
postali kratki, marsikdo pri-
de iz službe, ko je zunaj že 
tema. Najbolj pridni vsta-
nejo zgodaj in se rekreirajo 
že zjutraj pred službo, mar-
sikdo pa odide na rekreaci-
jo s svetilko. Zelo pohvalno. 
Poleg teme nam v tem času 
»nagajata« še dež in kasne-
je tudi mraz. Razumljivo, 
da v takih razmerah marsik-
do nima volje za rekreacijo. 
Vendar to ne pomeni, da je 
čas za zimsko spanje. Količi-
no vadbe lahko sicer zmanj-
šate, še vedno pa morate biti 
telesno aktivni.

Priporočam vam, da si 
v teh mesecih omislite 
kakšno rekreacijo v zaprtih 
prostorih – sprememba bo 
dobrodošla tako za vaše telo 
kot motivacijo. Na prostem 
se še vedno lahko rekreirate 

ob koncu tedna. Izbor aktiv-
nosti v dvoranah je zelo ve-
lik – odvisno od vaših ciljev 
in potreb, pomembno pa je, 
da je vaša rekreacija redna, 
vsaj dvakrat ali trikrat na te-
den.

Za vas sem pripravila ne-
kaj idej za aktivnosti v za-
prtih prostorih. Rekreacija 
s prijatelji: košarka, odboj-
ka, nogomet, badminton, 
skvoš … Za tiste, ki radi va-
dite sami, so primerni plava-
nje, fitnes, joga … Poleg tega 
pa vam priporočam vadbo 
pod strokovnim nadzorom 
– z vaditeljem oziroma tre-
nerjem. Lahko se odločite 
za individualno vadbo, ki pa 
seveda ni primerna za vsak 
žep, ali pa organizirano sku-
pinsko vadbo. Iz pestrega iz-
bora različnih vadb, ki so da-
nes na voljo, lahko vsak izbe-
re primerno zase.

Da boste lažje izbrali vad-
bo zase, preberite kratke opi-
se vadb.

Pilates je vadba, pri kate-
ri se na blazini izvajajo raz-
lične vaje za krepitev, stabi-
lizacijo in raztezanje s po-
udarkom na zavedanju svo-
jega telesa in pravilnem di-
hanju (o pilatesu smo že pi-
sali v eni od prejšnjih šte-
vilk).

Spinning je vodena vad-
ba na statičnem kolesu 
(spinnerju), predvsem pri-
ljubljena pri kolesarjih, ven-
dar odlična kardiovaskular-
na vadba tudi za vse ostale.

Plesne vadbe: zumba, 
body jam ter koreografsko 
obarvane vadbe: step aerobi-
ka, TNZ – zelo priljubljena 
oblika vadbe za ženske, kjer 
koreografskemu delu sledi-
jo še krepilne vaje za trebuh, 
noge in zadnjico.

Različni kondicijski tre-
ningi (visoko intenzivni, 
funkcionalni treningi, boot 
camp, HIIT, crossfit, TRX 
…) skrbijo za razvijanje in 
ohranjanje kondicije. Upo-
rabljajo različne principe 
vadbe, kot so vadba po posta-
jah, krožna vadba, intervalna 
vadba, in jih sestavljajo raz-
lične vaje moči, gibljivosti, 
vzdržljivosti, stabilizacije, 

agilnosti, eksplozivnosti … 
Pri tem se uporablja lastna 
teža in številni drugi pripo-
močki, zato je trening zelo 
raznolik, zabaven in učinko-
vit, primeren za oba spola.

Vadbe za starejše (vadba 
za osteoporozo, fit seniorji) – 
različne oblike vadb, ki so pri-
lagojene udeležencem v tret-
jem življenjskem obdobju in 
ohranjajo njihovo vitalnost.

Jelena Justin

Gorski prelaz Plöcken 
(Plöckenpass), na meji 
med Italijo in Avstrijo, leži 
na nadmorski višini 1357 
m, v samem osrčju Karnij-
skih Alp. Zaradi svoje lege 
je idealno izhodišče za šte-
vilne gorske ture, okolica pa 
postreže tudi z nekaj ferata-
mi, ki nam poženejo adre-
nalin po žilah. Danes bomo 
obiskali ferato Oberst Gres-
sel, ki se imenuje po polkov-
niku Carlu Gresslu (1880–
1957), poveljniku drugega 
polka koroških prostovolj-
cev. Po vstopu Italije v prvo 
svetovno vojno so branili 
prelaz do prihoda rednih vo-
jakov. 

Kje pridemo do prelaza 
Plöcken? Predlagam, da se 

zapeljemo v Italijo, skozi 
Trbiž, nato pa stari cesti pro-
ti Vidmu / Udinam, sledi-
mo do Tolmezza, kjer zavi-
jemo desno na gorsko cesto, 
ki nas skozi številne serpen-
tine pripelje do prelaza. Par-
kiramo na italijanski strani 
in gremo peš na avstrijsko 
stran do plazovnih galerij, 
kjer nas smerokaz na des-
ni strani galerij usmeri na 
stezico, ki se preko galerij 
povzpne do vstopa v ferato. 

Vstop v ferato je verti-
kalen, navpičen, direktno 
navzgor. Vstopna ocena je 
C. Jeklenica nas vodi v des-
no in nato ponovno narav-
nost navzgor. Sledijo en-
kratne gladke skalne plošče, 
kjer je napredovanje v uži-
tek. V tem delu se lahko uči-
mo tudi plezanja na trenje. 

Izpostavljenost v tem delu je 
izjemna. Tik pred koncem 
gladkih plošč se naklonina 
umiri. Globoko pod seboj vi-
dimo prelaz in vetrnice, ki 
dobavljajo električno ener-
gijo na prepišnem prelazu. 

Sledi nekaj korakov, nato 
pa je pred nami tehnično zah-
teven del z oceno C, kjer je 
potrebne nekaj moči v rokah, 
da se potegnemo čez. Strme-
ga dela, z izjemno izpostavlje-
nostjo, je kar nekaj metrov. V 
tem delu je treba tudi zaupa-
ti čevljem oz. gumi na čevljih. 
Saj vemo, da se pleza z noga-
mi, in ne z rokami in na moč. 
Sledi lažji del, ki nas vodi v 
desno. Ko dosežemo gozd in 
se sprehodimo nekaj kora-
kov, smo spet pred vertikalo 
z oceno C. Užitek. Nad verti-
kalo se zahtevnost umiri, sle-
di nekaj enostavnega in laž-
jega plezanja, kar napovedu-
je, da se bližamo najtežjemu 
detajlu. Pred nami je glad-
ka, vertikalna skala, čez kate-
ro je napeljana jeklenica. Če 
na tem delu ne bi bilo štirih 
skob, bi bila zahtevnost pre-
cej večja, tako pa ima najtežje 
mesto oceno C/D. En, dva, tri 
smo čez zahteven detajl. Do 
vrha nas loči še nekaj deset 
višinskih metrov nezahtev-
nega plezanja. Tudi vzpon po 
skoraj gladki skali, kjer so od 
vode narejeni odtočni kanali, 
ni zahteven, čez je videti pre-
cej težje. 

Na vrhu ferate se spre-
hodimo po stezici, ki nas 

neoznačeno vodi do velike-
ga balvana, na vrhu katere-
ga je možic. Cellonschul-
ter nam ponudi lep razgled 
na okoliške vrhove. Vrne-
mo se nazaj do razcepa za 
markirano pot, se povzpne-
mo, pridobimo še nekaj vi-
šinskih metrov in smo na vo-
jaški mulatjeri, poti št. 147, 
ki vodi po južnih pobočjih 

Crete di Collinette, ki jo 
bomo obiskali naslednjič. 
Vojaška mulatjera je izje-
mno razgledna. Na njej gre-
mo celo skozi dva krajša pre-
dora, a ne potrebujemo čel-
ne svetilke, da ju prečimo. 

Nazaj na prelaz Plöcken 
sestopimo po ponekod str-
mi poti, v okljukih, ki vodi 
čez travnike, zadnji del poti 

pa spet vodi po vojaški mu-
latjeri. 

Za vzpon po ferati je nuj-
na uporaba čelade, plezal-
nega pasu, samovarovalne-
ga kompleta in plezalnih ro-
kavic. 
Nadmorska višina: 1700 m
Višinska razlika: 350 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Ferata Oberst Gressel na Cellonschulter (1700 n. m.)

Z vetrnicami v hrbet
Dokaj nova ferata. Izpostavljena, zračna, idealna kot vrtec za učenje 
premagovanja težjih mest, kjer je potreben vzpon na trenje. Najvišja 
težavnost je C/D.

Zračno in izpostavljeno / Foto: Jelena Justin

Najtežji detajl na celotni ferati z oceno C/D / Foto: Jelena Justin

Gladke plošče pod vrhom / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Kranj – V Sloveniji od leta 
2008 deluje Namiznohokej-
ska zveza Slovenije, ki ima 
sedež v Kranju. Njen glavni 
cilj je množičen in kakovos-
ten razvoj namiznega hoke-
ja. Potekajo tudi tekmova-
nja. Konec oktobra je bilo v 
Kranju 13. Odprto prvenstvo 
Slovenije kot del svetovne 
lige. Nastopilo je 48 tekmo-
valcev iz šestih držav. Zma-
gal je Kranjčan Anže Božič, 
kar je prva slovenska zma-
ga na turnirjih za svetov-
no ligo. V finalu je bil bolj-
ši od lanskoletnega zmago-
valca Ukrajinca Mihajla Ša-
lomajeva. 

Anže Božič v namiznem 
hokeju od osnovne šole

»Prvo slovensko zmago 
na Odprtem prvenstvu Slo-
venije je dosegel Bernard 
Rjavec, in sicer na drugi iz-
vedbi leta 2007. Turnir tak-
rat še ni štel za svetovno se-
rijo, vseeno pa je na njem 
nastopilo tudi precej kvali-
tetnih igralcev iz tujine. Od 
takrat pa do letos se nam je 
zmaga izmikala in vedno 
odšla v tujino. Veselje ob 
vrnitvi lovorike v Slovenijo 
je zato še toliko večje. Zma-
ga mi pomeni predvsem 
potrditev, da se lahko tudi v 

izločilnih bojih kosam z na 
svetovni lestvici precej viš-
je uvrščenimi tekmovalci,« 
je povedal 24-letni Anže Bo-
žič iz Struževega. Družino 
Božič smo pogosto srečeva-
li na gorskotekaških prire-
ditvah, tudi Anžeta. »Tek-
movalno ne tečem več, tudi 
sicer nisem prav veliko. Iz 
naše družine le še mlajši 
brat nekoliko resneje vztra-
ja v teku, ostali smo ga v zad-
njih letih bolj kot ne opusti-
li,« je dejal. V osnovni šoli je 
treniral nogomet in košar-
ko, nekaj časa tudi namizni 
tenis. »Danes še največ pla-
ninarim, enkrat do dvakrat 
tedensko pa igram košarko 
ali nogomet,« pove in po-
jasni, kako se je srečal z na-
miznim hokejem: »Namiz-
ni hokej sem začel igrati leta 
2006. Z njim sem se spoz-
nal na krožku na OŠ Fran-
ceta Prešerna, ki sem jo tak-
rat obiskoval. Nad igro sem 
se hitro navdušil, tako da 
sem igranje nadaljeval tudi 
ob prehodu v srednjo šolo.«

Veliko mladih igralcev

V Sloveniji je v namiznem 
hokeju kar nekaj tekmo-
vanj. »Najpomembnejši je 
Slovenski pokal, ki ga sesta-
vlja osem turnirjev v Kranju, 
Mengšu in Sevnici. Občas-
no v NHK Kranj odigramo 

še kak interni klubski turnir. 
Sam tako igram dva do trik-
rat mesečno, doma pa prak-
tično ne treniram več, mor-
da le pred večjimi mednaro-
dnimi turnirji. V prvih letih 
igranja sem treniral pogoste-
je, saj je treba sprva obvlada-
ti nadziranje igralcev prek 
ročk, ki jih premikaš, nato pa 
osvojiti trike, s katerimi lah-
ko nasprotniku zabiješ gol. 
Vsi slovenski igralci se redno 
udeležujemo omenjenih tur-
nirjev, tako da z vsemi igram 
zelo pogosto. Večina je aktiv-
na že od mojih začetkov, se 
merimo že več kot deset let 
in posledično se zelo dobro 
poznamo. V zadnjem letu 
se je z obuditvijo krožkov na 
OŠ Franceta Prešerna in OŠ 
Stražišče pojavilo veliko no-
vih mladih igralcev, ki bodo 
ob napredku, ki ga kažejo do 
sedaj, po vsej verjetnosti kaj 
kmalu začeli osvajati najviš-
ja mesta na turnirjih v Slove-
niji,« je povedal Anže Božič. 

Napor bolj psihičen, 
pomembna zbranost

In kaj mora imeti dober 
igralec namiznega hokeja? 
»Predvsem mirnost v ključ-
nih trenutkih tesnih tekem 
ter sposobnost ohranjanja 
zbranosti celoten turnir, saj 
običajno igralci, ki se prebije-
jo v zaključno fazo izločilnih 
bojev, odigrajo več kot petde-
set tekem, vsaka pa traja pet 
minut. Napor je bolj psihi-
čen kot fizičen. Telo niti ne 
trpi tako zelo, le pri višjih 
igralcih se ob celodnevnem 
igranju občasno pojavljajo 
bolečine v spodnjem prede-
lu hrbta,« je razložil. Želi si, 
da bi v igranju še naprej uži-
val ter v čim večji meri pri-
pomogel k nadaljnjemu ra-
zvoju namiznega hokeja v 
Sloveniji. »Želim se udele-
žiti še kakšnega močnejšega 
turnirja v tujini. Prva takšna 
priložnost bo že naslednje 

leto, in sicer svetovno prven-
stvo v Minsku.«

Slovenski pokal se seli v 
Mengeš. Odprto prvenstvo 
bo tam 17. novembra, 15. de-
cembra pa še Miklavžev tur-
nir. Na lestvici za slovenski 
pokal je v vodstvu prav Anže 
Božič pred Bernardom Rjav-
cem in Nejcem Škrlepom.

Razvoj namiznega hokeja

Namizni hokej je igra in 
zabava, a hkrati tudi šport, 
ki navdušuje mlade in sta-
re po vsem svetu. Igrajo ga 
na vseh celinah, v Rusiji tur-
nirje prenašajo celo po te-
leviziji. Vsake dve leti je or-
ganizirano svetovno prven-
stvo. Kot je zapisano na sple-
tni strani Namiznohokejske 

zveze Slovenije, naj bi naj-
zgodnejšo mehansko igro 
namiznega hokeja v Toron-
tu izumil Donald H. Munro 
leta 1932. Narejena je bila 
iz lesa in kovinskih delčk-
ov, ki jih je našel v okolici. 
To je bilo božično darilo za 
njegove otroke, saj si zaradi 
vsesplošne gospodarske kri-
ze ni mogel privoščiti, da bi 
darilo kupil. Izdelal je še ne-
kaj hokejev, ki jih je ponudil 
eni izmed športnih trgovin v 
Torontu – in igra je dožive-
la takojšen uspeh. Prvo pr-
venstvo v namiznem hokeju 
je bilo odigrano leta 1982 na 
Švedskem. V Sloveniji je na-
mizni hokej znan že nekaj 
desetletij, saj so ga hokejisti 
domov prinesli iz raznih tur-
nej po Evropi. Organizirani 

začetki igranja namiznega 
hokeja v Sloveniji pa segajo v 
leto 2004, ko je bil v Mengšu 
ustanovljen prvi namizno-
hokejski klub pri nas – NHK 
Mengeš, dobra dva mese-
ca po tem je bil organiziran 
tudi prvi uradni turnir, ki se 
ga je udeležilo 12 igralcev.

Potek in pravila igre

Igra traja pet minut, zma-
ga pa tisti igralec, ki v tem 
času doseže več zadetkov. 
Gol je priznan, če pak osta-
ne v golu in se ne odbije iz 
njega ter če je dosežen čez 
več kot tri sekunde po izva-
janju bulija (buli se izvaja 
na začetku tekme ter takrat, 
ko pak odleti z igrišča ali pa 
je bil dosežen zadetek). Gol 
prav tako ne velja, če si igra-
lec do zadetka ni vsaj enkrat 
prej podal paka. Igralec ne 
sme igrati pasivno in mora 
pak oddati do drugega hoke-
jista ali pa streljati proti golu 
najkasneje po petih sekun-
dah. Skratka – igra, ki zaba-
va vse več Slovencev.

Namizni hokej navdušuje tudi Slovence
Spoznavali smo namizni hokej. Konec oktobra je v Kranju potekalo Odprto prvenstvo Slovenije, ki je štelo za svetovno ligo, v močni mednarodni konkurenci 
pa je bil najboljši štiriindvajsetletni Kranjčan Anže Božič. V zadnjem letu se je z obuditvijo krožkov na kranjski OŠ Franceta Prešerna in OŠ Stražišče znova 
pojavilo veliko novih mladih igralcev namiznega hokeja.

Na Odprtem prvenstvu Slovenije v namiznem hokeju v Kranju je nastopilo 48 tekmovalcev 
iz Slovenije, Češke, Irske, Latvije, Slovaške in Ukrajine. / Foto: Bernard Škrlep

Kranjčan Anže Božič (desno) je v finalu premagal Ukrajinca 
Mihajla Šalomajeva. / Foto: Bernard Škrlep

Maja Bertoncelj

Kranj – Ta konec tedna, v ne-
deljo, 11. novembra, se bo za-
čela 12. sezona Kranjske zim-
ske tekaške lige, ki je zagoto-
vo poseben fenomen. Rekrea-
tivci, ki se jim občasno pridru-
ži tudi kakšen vrhunski špor-
tnik, se čez zimo vsako nede-
ljo ob 9. uri dobivajo na petih 
različnih lokacijah. 

Najprej tek – »trening tek-
movanje«, nato druženje. Šte-
vilnim je zimska liga tudi test 
pripravljenosti, priložnost, da 
v družbi sebi enakih ali podob-
nih po pripravljenosti za tre-
ning iz sebe stisnejo še kak-
šen atom več, kot bi ga sicer. 
Posebnost je, da za udeležbo 
ni startnine. Če želite biti zra-
ven in se priključiti tistim, ki 
ligo obiskujejo že vsa leta, se 

le prijavite za svojo startno šte-
vilko, ki je nato stalna, da bos-
te vpisani v rezultatih. Čeprav 
ni startnine, je liga odlično or-
ganizirana, za kar skrbi več po-
sameznikov tekačev. Sporoča-
jo, da se 11. oktobra ob 9. uri 
sezona začne pri potoku nad 
Mačami, od koder se bodo po-
dali proti Kališču. Sledijo še 
Sv. Jošt, Krvavec, Sv. Mohor 
in Brdo. Vsako prizorišče bo 

prišlo na vrsto trikrat, in sicer 
Kališče 11. novembra, 16. de-
cembra in 20. januarja, Sv. 
Jošt nad Kranjem 18. novem-
bra, 23. decembra in 27. janu-
arja, Krvavec 25. novembra, 
30. decembra in 3. februarja, 
Sv. Mohor 2. decembra, 6. ja-
nuarja in 10. februarja in rav-
ninski Brdo pri Kranju 9. de-
cembra, 13. januarja in 17. fe-
bruarja. Vsak krog se dvesto 

točk enakomerno razdeli od 
prvega do zadnjega v treh moš-
kih in enotni ženski kategoriji. 
Tekmovanje je v vsakem vre-
menu.

Ob koncu sezone je na Sv. 
Joštu zaključno druženje z 
razglasitvijo najboljših. Lani 
sta bila absolutna zmagoval-
ca Kranjske zimske tekaške 
lige Primož Porenta in Tina 
Klinar.

Začetek bo tradicionalno na Kališču
Od sredine novembra do sredine februarja bo dvanajsto sezono potekala Kranjska zimska tekaška liga. Začetek bo to nedeljo.

Mengeš – V soboto, 10. no-
vembra, bo peti Tek Občine 
Mengeš. Tek je rekreativne 
narave, organizira pa ga Kole-
sarsko društvo Mengeš. Start 
in cilj bosta pred Kulturnim 
domom Mengeš. Program 
prireditve se bo začel ob 10. 
uri z vodenim ogrevanjem, 
ob 10.30 bo start otroškega 
teka na šeststo metrov, ob 
11. uri pa start teka na pet in 
deset kilometrov. Zaključek s 
podelitvijo nagrad najboljšim 
bo ob 13. uri. Organizatorji 
imajo za rekord proge razpi-
sano denarno nagrado.

Tek Občine Mengeš

»Za dobrega igralca namiznega hokeja sta pomembna 
predvsem mirnost v ključnih trenutkih tesnih tekem 
ter sposobnost ohranjanja zbranosti celoten turnir, 
saj običajno igralci, ki se prebijejo v zaključno fazo 
izločilnih bojev, odigrajo več kot petdeset tekem, vsaka 
pa traja pet minut.«
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski prometni 
policisti so v nedeljo na av-
tocesti med drugim obrav-
navali tudi voznika, od ka-
terih je bil eden vinjen, dru-
gi pa je vozil s prekomerno 
hitrostjo. Prvega so ustavi-
li potem, ko so prejeli pri-
javo, da z vozilom vijuga po 

avtocesti. Alkotest mu je po-
kazal rezultat 0,86 mg/l al-
kohola (cca 1,8 promila). Iz-
ločili so ga iz prometa. Glo-
bo v višini 1200 evrov in de-
vet kazenskih točk pa si je 
pridelal tujec, ki je v nedeljo 
mimo Jesenic na območju 
omejitve 110 km/h z oseb-
nim avtomobilom vozil s hit-
rostjo kar 218 km/h. 

Eden vijugal, drugi divjal

Simon Šubic

Kranj – Tragična prometna 
nesreča, ki jo je prejšnji te-
den v Mariboru povzro-
čil vinjen voznik in povzro-
čil smrt nosečnice, njenega 
nerojenega otroka in psa, je 
le še en kazalnik tega, da je 
treba zaostriti ukrepe na po-
dročju prisotnosti alkoho-
la in drugih prepovedanih 
substanc v prometu, je ob 
tokratni nacionalni preven-
tivni akciji Alkohol, droge 
in druge psihoaktivne sno-
vi v prometu poudaril Igor 
Velov, direktor Javne agen-
cije RS za varnost prome-
ta (AVP), ki je tudi koordi-
natorica preventivne akcije. 
Začela se je včeraj in bo tra-
jala do 11. novembra, v tem 
času pa bo s strani policije in 
občinskih redarstev potekal 
tudi poostren nadzor. 

Verjetnost, da se voznik 
osebnega avtomobila z več-
jo količino alkohola v krvi 
(več kot 0,24 mg/l ali 0,5 
promila) smrtno ponesre-
či ali hudo poškoduje, je kar 
štirikrat večja kot pri trez-
nem vozniku, je pokazala 
letošnja raziskava, ki jo je 
za AVP pripravil Inštitut za 
kriminologijo pri pravni fa-
kulteti v Ljubljani. Slovenci 
kljub temu še vedno prepo-
gosto podcenjujemo vpliv 
alkohola na svoje sposob-
nosti, ugotavljajo na AVP. 
»Dokler se ne pokažejo že 
vidni in vedenjski znaki 

močne alkoholiziranosti, 
kot na primer zanašanje, 
dvojni vid, zapletanje v go-
voru ipd., smo prepričani, 
da lahko sodelujemo v pro-
metu. Vendar pa alkohol že 
s prvim popitim kozarcem 
vpliva na naše sposobnos-
ti mišljenja in zaznavanja, 
kar zmanjša naše sposob-
nosti za vožnjo in ustrezno 
reagiranje, predvsem v kri-
tičnih situacijah,« poudarja-
jo. AVP je sicer že pred dve-
ma letoma predlagala, da bi 
bila vožnja pod vplivom al-
kohola kaznivo dejanje in 
ne samo prekršek. Prepriča-
ni so, da bi kazenska ovad-
ba voznika pod vplivom al-
kohola bolj zalegla kot pa 

plačilo kazni, ki storilcem 
daje občutek, da so s tem 
odplačali svoj greh. »Z že-
ljo po ničelni toleranci alko-
hola v prometu in posledič-
no večji varnosti na sloven-
skih cestah pozivamo vlado 
k vnovičnemu razmisleku 
o uzakonjenju tega predlo-
ga,« poziva Velov.

Letošnja statistika pro-
metnih nesreč sicer vsaj za 
zdaj kaže spodbudnejšo sli-
ko od lanske. Do konca sep-
tembra so vinjeni vozniki na 
slovenskih cestah povzroči-
li 1078 prometnih nesreč, 
kar je šest odstotkov manj 
kot leto poprej. V teh nesre-
čah je umrlo štirinajst oseb, 
kar je 46 odstotkov manj kot 

lani, ko je življenje izgubilo 
26 oseb. Veliko večino (dva-
najst oseb) smrtnih žrtev 
so predstavljali ravno vinje-
ni povzročitelji. Poškodova-
lo se je 583 udeležencev (dva 
odstotka manj kot v 2017), 
od tega 108 huje (odstotek 
več kot lani). Največ prome-
tnih nesreč pod vplivom al-
kohola so povzročili vozni-
ki motornih vozil v starostni 
skupini med 25. in 34. leti. 
Na Gorenjskem so alkoholi-
zirani vozniki letos povzro-
čili 93 nesreč (lani 108), naj-
več zaradi nepravilne strani 
oziroma smeri vožnje (34) 
in neprilagojene hitrosti 
(34), so sporočili s Policijske 
uprave Kranj. 

Podcenjujemo vpliv alkohola 
Ukrepe na področju prisotnosti alkohola in drugih prepovedanih substanc v prometu je treba zaostriti, 
so prepričani v agenciji za varnost prometa. Predlagajo, da vožnja pod vplivom alkohola postane 
kaznivo dejanje.

Tudi letos bodo policisti v času martinovanja izvajali poostren nadzor nad prisotnostjo 
alkohola pri voznikih. / Foto: Tina Dokl 

Jasna Paladin

Kamnik – Gasilci iz PGD Ka-
mnik so po številu interven-
cij na drugem mestu za slo-
venskimi prostovoljnimi ga-
silci (za PGD Velenje), tudi 
zato, ker imajo že vrsto let 
tudi koncesijo za posredo-
vanje v prometnih nesre-
čah za občine Kamnik, Ko-
menda in Mengeš, zato je 
med njihovimi intervencija-
mi tudi vrsta prometnih ne-
sreč. Dobra usposobljenost 
je zato ključnega pomena.

»Pomembno je, da sku-
šamo vajo pripraviti v kar 
se da podobnem okolju, s 
kakršnim se srečujemo na 
intervencijah. Cela vozila se 
obnašajo povsem drugače 
kot razbita, zato smo vozila 

na deponiji s pomočjo bag-
rov razmetali na skale, na 
bok in na streho, jih zmeč-
kali in razbili, saj smo le tako 
lahko na čim bolj realen na-
čin preizkušali nove prijeme 
in opremo. Že to je bilo zah-
tevno, kaj šele, če so v vozilu 
ponesrečenci, odtrganine, 
trupla,« nam je povedal vod-
ja celodnevne reševalne vaje 
na deponiji Žurbi Tomas Fe-
lkar, sicer namestnik povelj-
nika PGD Kamnik, pa tudi 
poklicni gasilec v Gasilsko 
reševalni službi Kranj, in do-
dal, da so prometne nesreče 
tisto najhujše, pri čemer ga-
silci sodelujejo, zato je dobra 
usposobljenost še toliko bolj 
pomembna. Kot nam je še 
povedal, so najhujše prome-
tne nesreče ob trkih v drevo.

»Prometnih nesreč je z 
leti sicer resda manj in avti 
so močnejši, bolj zaščiteni, 
a človeško telo ostaja ranlji-
vo, zato so poškodbe hujše. 

Manj je smrtnih žrtev, a 
več je invalidov,« je še pove-
dal Felkar, ki je na vaji vodil 
dvajset gasilcev in tudi eno 
gasilko.

Najhujši je trk v drevo
Razbiti avtomobili na strehi, na boku in na skalah ter skupine gasilcev v polni opremi so v soboto na 
deponiji na Duplici spominjali na množično prometno nesrečo, a tokrat je šlo k sreči le za celodnevno 
vajo kamniških prostovoljnih gasilcev.

Kamniški gasilci so odlično usposobljeni tudi za 
posredovanje v prometnih nesrečah.

Simon Šubic

Ljubljana – Tožilstvo je 
Ismetu Silahiću, direktorju 
podjetja Silmont, ki je pred 
petimi leti izvajalo sanacijo 
strehe stanovanjske stolpni-
ce na Ulici Matije Tomca 2 
v Domžalah, med katero je 
26. oktobra 2013 izbruhnil 
obsežen požar, za takojšnje 
priznanje krivde ponudilo 
pogojno kazen enega leta za-
pora s preizkusno dobo treh 
let, je poročal časnik Delo. Si-
lahić, ki mu na ljubljanskem 
okrožnem sodišču sodijo za-
radi domnevne povzročitve 
splošne nevarnosti, si je pri 
sodnici izposloval dodaten 

čas za razmislek, ali naj po-
nudbo tožilstva sprejme. Za 
očitano kaznivo dejanje mu 
sicer grozi kazen zapora do 
pet let. 

Tožilstvo Silahiću očita, da 
je kot odgovorna oseba opus-
til dolžna ravnanja za zago-
tovitev varnosti pri delu. De-
lavci Silmonta so namreč iz-
vajali sanacijo strehe stano-
vanjske stolpnice. Med izva-
janjem hidroizolacije oz. se-
grevanjem katranske folije 
so uporabljali odprt ogenj, 
kar naj bi po prepričanju to-
žilstva tudi povzročilo požar, 
v katerem je zgorelo kar de-
vet stanovanj, brez doma pa 
je začasno ostalo 34 ljudi. 

Tožilstvo za priznanje 
ponuja pogojno kazen

Simon Šubic

Cerklje, Tržič – Policisti so v 
nedeljo obravnavali več vo-
ženj z motornim kolesom v 
naravnem okolju, ki je sicer 
razen nekaterih izjem za vo-
zila na motorni pogon pre-
povedana. Najprej so kranj-
ski policisti obravnavali ne-
srečo motokrosista, ki se je 
poškodoval na Kriški pla-
nini. Motokrosist je med 

vožnjo v naravnem okolju 
padel, odpeljali so ga z vo-
jaškim helikopterjem. Tr-
žiški policisti pa so po pre-
jeti prijavi med prepoveda-
no vožnjo v naravnem oko-
lju na Brezjah pri Tržiču za-
sačili dva motorista. Proti 
vsem vodijo prekrškovni po-
stopek, enega pa obravnava-
jo tudi zaradi vožnje neregi-
striranega motornega kole-
sa. 

V naravi vozili z motorji

Dražgoše – Minuli četrtek se je pri delu v gozdu v Dražgošah 
hudo poškodoval gozdar. Nanj je padla smreka in mu poš-
kodovala hrbtenico. Oskrbeli so ga gorski reševalci iz ekipe 
nujne medicinske pomoči iz Škofje Loke. Posredovala je tudi 
združena ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči in 
gorskih reševalcev z Brnika, ki je poškodovanega gozdarja s 
pomočjo vitla dvignila v helikopter in ga prepeljala v ljubljanski 
klinični center. 

Na gozdarja padla smreka

Kranj – V nedeljo zvečer sta se po stanovanjskem bloku na 
Trgu Prešernove brigade v Kranju začela širiti smrad po zaž-
ganem in dim. V enem od stanovanj se je namreč zažgala 
pozabljena hrana na štedilniku in se je dim preko zračnikov 
razširil po bloku. Kranjski gasilci so blok prezračili. 

Na štedilniku pozabili hrano

Bohinjska Bistrica, Tržič – V soboto zvečer sta se na območju 
Pršivca izgubila planinca. Bohinjski gorski reševalci so premra-
žena planinca na oskrbeli in z vrvno tehniko rešili z nepre-
hodnega terena, nato pa peš pospremili v dolino. V nedeljo 
dopoldne pa si je v gozdu v Ročevnici pohodnica poškodovala 
nogo. Pomagali so ji tržiški gorski reševalci, ki so jo prenesli 
do vozila Nujne medicinske pomoči Kranju. 

Zašla na neprehoden teren



Alenka Brun

V 
prvem krogu se 
za laskavi naziv 
poteguje sedem 
ansamblov: 
Veseli muzikan-

ti s polko Vse je OK!, Kvin-
ta z Ljubezen je sreča, Rau-
barji z Ne griem na muor-
je, Lun'ca s polko Verjemi 
vase, Hozentregarji z Mojo 
dohtarco, Karavanke s Samo 
da plešemo in Ansambel 
Tomaža Rota s polko Zalju-
bljena v gasilca. Krogi bodo 
trije, število ansamblov ozi-
roma izbranih polk pa se bo 
zmanjševalo glede na pre-
jete glasove. Prvi krog tako 
traja od 2. do vključno 11. 
novembra, drugi se začne 
12. novembra in bo trajal do 
18. novembra, tretji pa od 19. 
do 25. novembra 2018. Na 
koncu bodo ostale tri finalis-
tke in med njimi bo ena pos-
tala naj polka Gorenca.

Za najljubšo polko lah-
ko glasujete na spletni stra-
ni Radia Gorenc ali pa poš-
ljete izpolnjeno glasovnico, 
ki jo danes vidite pod član-
kom, sicer pa zasledite nek-
je v časopisu. Informacije o 

naj polki Gorenca 2018 naj-
dete tudi na www.radiogo-
renc.si. Med vsemi, ki bodo v 
času izbora naj polke Goren-
ca glasovali za svojega favo-
rita, pa bodo izžrebali še 
nagrajenca, ki bo dobil letno 
vinjeto za leto 2019. Žreba-
nje vinjete bo 29. novembra 
v radijskem studiu oziroma 
javno v programu, in sicer 
na dan, ko Radio Gorenc 
tudi uradno praznuje rojstni 
dan. Letos že 56. Tako da bo 
na frekvencah Gorenca pes-
tro in zabavno. 

Finalni del izbora naj pol-
ke Gorenca bo dan kasneje, 
30. novembra, v Gostilni in 
restavraciji Avsenik v Begu-
njah. Poleg finalistov naj 
polke Gorenca 2018 pa bosta 
prisotna še priljubljeni Wer-
ner ter štiričlanska glasbena 
zasedba Zvita feltna, seveda 
pa ne bo manjkala tudi ekipa 
Radia Gorenc.

Vstopnice za finalni dogo-
dek so že na voljo, kot vsa-
ko leto pa svetujejo, da z nji-
hovim nakupom ne odlašate 
do zadnjega. Lahko se nam-
reč zgodi, da bo tudi letos 
razpoložljivih vstopnic za 
ogled finalnega dela hitro 
zmanjkalo.

NAJLJUBŠA POLKA
Začelo se je glasovanje za naj polko Gorenca 
2018 na Radiu Gorenc. Pred dvema letoma se je 
z nazivom naj polka Gorenca okitila polka Dvigni 
glavo priljubljenega Gorenjskega kvinteta, lani 
je šel naziv v roke ansamblu Galop in polki Ajga 
punca, naj polko Gorenca 2018 pa bomo dobili 
konec novembra.

Alenka Brun

Z
a najmlajše so 
v času šolskih 
počitnic v Cine-
plexxu pripravili 
simpatičen kino 

program, predpremiero pa 
je doživela tudi francoska 
komedija Božiček in druš-
čina, kar že počasi napove-
duje veseli decembrski čas, 
ko tako na malih zaslonih 
kot v kinematografih gledal-
ce navdušujejo tudi filmi z 
božično, praznično vsebino.

Božiček in druščina pri-
haja sicer na redni spo-
red 8. novembra. Družin-
sko komedijo, ki pripovedu-
je zgodbo o tem, kako so vsi 
Božičkovi pomočniki palčki, 
dobili prehlad in se znašli v 
postelji, je režiral slavni Ala-
in Chabat, ki se podpisuje 
tudi pod uspešnico Asterix 
in Obelix: Misija Kleopatra. 
V filmu nastopa tudi nekaj 
priljubljenih imen francos-
kega filma, med njimi Aud-
rey Tato.

Konec novembra pa priha-
ja še ena podobna božična 
poslastica: Grinch, nerga-
vi zeleni možic, ki se odloči, 

da bo ukradel božič. Njegovo 
zgodbo so na filmskem tra-
ku že zabeležili. Film Grich 
bo na rednem sporedu od 
22. novembra. Sinhronizi-
ran bo tudi v slovenščino; v 
2D- in 3D-različici. Film je 
najnovejša animacija produ-
kcijske hiše Illumination, ki 
je pred Grinchem ustvarila 
kar nekaj izjemno uspešnih 
in priljubljenih risank.

Od prvega novembra pa 
si na velikem platnu lahko 
ogledate še en družinski, 
pustolovski in fantazijski 
film: Hrestač in štiri kralje-
stva. Zgodba: Clara se znaj-
de v čudnem in mističnem 
paralelnem Svetu snežink, 
Svetu rož in Svetu sladic ter 
mora premagati tiransko 
vladarico in zlo Četrtega kra-
ljestva, da bi vrnila mir v nes-
tabilen svet.

Glasbene legende

In če je oktobra svoj zma-
govalni pohod začela zgo-
dba o izkušenem glasbeni-
ku Jacksonu Mainu in ume-
tnici Ally v filmu Zvezda je 
rojena, se ji je sedaj pridru-
žil še film Bohemian Rhap-
sody. Glasbeni spektakel je 

že v predpremiernem ted-
nu navdušil ogromno števi-
lo slovenskih gledalcev.

Bohemian Rhapsody je 
epska zgodba o legendar-
ni rokovski skupini Que-
en in pevski legendi Fred-
dieju Mercuryju – člove-
ku, ki je verjel vase in svo-
jo glasbo takrat, ko ni nih-
če drug. Podiral je stereo-
tipe in kršil pravila ter tako 
postal ena največjih glas-
benih ikon vseh časov. 

Magične živali

Na redni spored sloven-
skih kinematografov pa 15. 
novembra prihaja težko pri-
čakovani drugi del franšize 
Magične živali, ki sledi pus-
tolovščinam Newta Scaman-
dra. Film nosi naslov Magi-
čne živali: Grindelwaldova 
hudodelstva. Na koncu prve-
ga dela filma je MACUSA 
(čarovniški kongres Zdru-
ženih držav Amerike) ujel 
mogočnega temačnega čaro-
vnika Gellerta Grindelwalda 
(Johnny Depp), vendar mu 
je uspelo pobegniti ... V upa-
nju, da prepreči njegove zle 

načrte, Albus Dumbledore 
na pomoč pokliče nekdanje-
ga učenca Salamandra Sca-
mandra, ki se na klic odzove, 
vendar se ne zaveda, v kak-
šno nevarnost se spušča …

Veseli december

Konec novembra se nam 
obeta še ena velika »pono-
vitev« – akcijska pustolov-
ščina o brezčasni roman-
ci in legendi, še ena filmska 
uprizoritev zgodbe o Robi-
nu Hoodu. Film bo luč sve-
ta ugledal natanko sto let po 
prvi uprizoritvi zgodbe na 
filmskem platnu. Decem-
ber pa bo poleg prazničnega 
filmskega vzdušja v sloven-
skih kinematografih postre-
gel še z enim animiranim 
Asterixom, tokrat z zgodbo o 
skrivnosti čarobnega napo-
ja, in domišljijskima pus-
tolovščinama Smrtonosni 
stroji in Aquaman. Na veli-
ke zaslone se vračata Spider-
man in najslavnejša varuška 
na svetu Mary Poppins; svoj 
film pa je dobil tudi prilju-
bljeni Bumblebee iz Tran-
sformerjev.

FREDDIEJEVA RAPSODIJA 
Filmski november v domačih kinematografih bo minil v znamenju zgodbe o legendarni rokovski skupini 
Queen, na velika platna prihajajo filmi z božično in praznično tematiko. Vračajo se sitni zeleni možic 
Grinch, ljudska legenda Robin Hood in tudi slavna varuška Mary Poppins.

Grinch je sitnobni zeleni možic, ki ne mara  
božiča ... / Foto: arhiv Cineplexx (distribucija Karantanija Cinemas)

Petindvajset let je že od smrti pevca skupine Queen,  
nastopaškega Freddieja Mercuryja, toda glasba živi  
naprej. / Foto: arhiv Cineplexx (distribucija Blitz Film & Video Distribution)
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Držala sem te za roko,
ko je prišlo slovo.
Nisem je hotela spustiti,
saj tvoj odhod
je prinesel praznino,
ki je nihče ne bo zapolnil.

Gori lučka
na tvojem grobu.
Ugasnil je plamen
v mojem srcu.

Še zadnji pogled,
poslednji tvoj nežni dotik.
Tvoj odhod, moj Bog.
Kako naprej po poti,
naprej, brez tvoje roke ...

Katarina

Vsako slovo je boleče, prinese solze, praznino in žalost v 
srce. Vse mine, tudi žalost in obup. Čas je tisti, ki celi rane. 
Želim čim več sonca vsem nam. Metka

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

Slovo

PESMI MLADIH

Aleš Senožetnik

A
li je domovina 
viskija v resni-
ci Irska ali Škot-
ska, je zagone-
ten vozel, ki bi ga 

še znameniti Sherlock Hol-
mes težko razvozlal. Seve-
da če ne bi pristransko odlo-
čil v korist Škotske, domovi-
ne svojega »očeta« Arthurja 
Conana Doyla. 

Znano je, da so v obeh 
deželah to pijačo začeli variti 

v 15. stoletju in jo poimeno-
vali »uisge beatha«, kar v gel-
ščini pomeni voda življenja. 
Precej let kasneje so morda 
našli celo salomonsko reši-
tev dileme: Škoti svojo pija-
čo imenujejo whisky, Irci pa 
whiskey. 

Skozi stoletja se je pijača 
spreminjala in danes poz-
namo različne vrste viski-
jev. Američani pijejo t. i. 
bourbon, pridelan iz koru-
ze, kot zelo dobre pa danes 
slovijo tudi japonske des-
tilarne. Viski je postal 

globalna pijača, ki je – zani-
mivo – največ spijejo v Indi-
ji, medtem ko za najbol-
je prodajanega velja ame-
riški Jack Daniels. A med 
najbolj cenjenimi ostaja-
jo škotski »single malti« – 
enosladniki. Gre za viski, 
ki je pridelan iz ječmena in 
zmešan le iz sodov doma-
če destilarne, za razliko od 
ostalih »blended« vrst vis-
kijev, ki so mešanica pijače 
iz različnih osnovnih sesta-
vin (koruza, rž, pšenica) in 
destilarn. 

Z mešanjem različnih 
sodov destilarne zagotav-
ljajo, da ima vsebina vsake 
steklenice enak okus. Prav 

večletno zorenje v hrasto-
vih sodih pa daje viskiju spe-
cifično barvo in aromo. Ko 
na steklenici preberemo, 
kako stara naj bi bila pijača, 
pravzaprav beremo poda-
tek o tem, kako star viski je 
bil v najmlajšem uporablje-
nem sodu. Številka 18 torej 
pomeni, da je viski v sodih 
zorel najmanj 18 let. Seve-
da pa se zorenje prekine, 
ko ga napolnimo v stekle-
nice. »Osemnajstletnik«, ki 
ga doma hranimo štiri leta, 
torej ne bo postal »22-let-
nik«.

Tako kot vino tudi vis-
ki del svojega okusa dolgu-
je regiji, iz katere prihaja. 
Enosladniki z otoka Islay 

se precej razlikujejo od tis-
tih iz znamenitih destilarn 
v centralnem Višavju. Kate-
ri pa je najboljši? Na to vpra-
šanje ima verjetno vsak Škot 
svoj odgovor. Ali kot nam je 
odgovoril lastnik puba v Tar-
bertu, ribiški vasici na zaho-
dni škotski obali: »Najboljši 
je tisti, ki ga imaš najraje!«

Da najdeš najljubšega, pa 
jih je treba nekaj pokusiti. 
Za pokušanje vode življenja 
pa verjetno ni boljšega kraja 
na svetu, kot je Škotska, kjer 
je vsak pub založen z deset-
inami vrst te pijače, desti-
larne pa so posejane po vsej 
deželi. Kakšno uro ali dve 
se zato splača nameniti tudi 
obisku kakšne izmed njih.

V deželi viskija (3)

VODA ŽIVLJENJA

Podobno kot vino je tudi viski najbolje piti iz čašastih 
kozarcev, ki najbolje ujamemo njegovo bogato aromo. 

Približno sto destilarn predstavlja nepogrešljiv del škotske pokrajine.

Čeprav viski pridelujejo tudi iz drugih žit, pa mora biti pravi 
škotski enosladnik pripravljen iz ječmenovih zrn.

Mateja Rant

N
a Vrtiljaku 
poklicev so 
lahko učenci 
osmih in devet-
ih razredov 

osmo leto zapored izbira-
li med predstavitvami izob-
raževanj za raznolike pokli-
ce, ki jih ponujajo gorenj-
ske srednje strokovne šole. 
Učencem so tako postregli 
z idejami in jih opremili z 
informacijami za lažje odlo-
čanje o svojem prihodnjem 

šolanju in poklicu, je razlo-
žila Alenka Luštrek iz Šol-
skega centra Kranj.

Vse strokovne srednje 
šole z Gorenjskega so tako 
za učence zaključnih razre-
dov pripravile kar 32 dela-
vnic, med katerimi je vsak 
učenec lahko izbral dve. 
Med drugim so se lahko 
preizkusili v računalniš-
kem konstruiranju in izde-
lavi pručke, se zabavali 
ob kemijskih poskusih za 
otroke, se preskusili v negi 
dojenčka, se prepustili kuli-
naričnemu razvajanju ter 

poslikali skodelice in se sez-
nanili z robotiko. Izdelali so 
lahko tudi pravljični šopek 
za različne priložnosti in 
spoznali mehatroniko. Šole 
so razen tega pripravile še 
vrsto drugih delavnic, prek 
katerih so predstavile pokli-
ce, za katere izobražujejo. V 
športni dvorani se je sočas-
no odvijal sejem s predstavi-
tvami izdelkov, orodij, nap-
rav, znanj, idej in spretno-
sti za posamezne poklice, 

je pojasnila Alenka Luš-
trek in dodala, da so Vrtil-
jak poklicev obiskali učenci 
s 26 osnovnih šol gorenjske 
in osrednjeslovenske regije, 
skupaj več kot 1350 učencev. 
»Domov so lahko odnesli 
izdelke, ki so jih izdelali na 
delavnicah ali dobili na sej-
mu, ter brošuro z informa-
cijami, kako priti do poklica 
in katera šola izobražuje za 
ta poklic,« je končala Alen-
ka Luštrek.

PREDSTAVILI POKLICE
Na Srednji tehniški šoli Šolskega centra Kranj so v oktobru gostili letošnji Vrtiljak poklicev, ki ga vsako 
leto pripravijo na eni od gorenjskih srednjih strokovnih šol.

Učence so seznanili s poklici, za katere izobražujejo na 
gorenjskih srednjih strokovnih šolah. / Foto: Gorazd Kavčič

Domov so odšli z izdelki, ki so jih sami izdelali. 
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V Kranju bodo v nedeljo, 11. novembra, ob 18. uri tudi otro-
ci praznovali sv. Martina, ki v zimski čas prinaša luč. Na 
Martinov večer se bodo sprehodili skozi mestno jedro, peli 
Martinove pesmice in si svetili z ročno izdelanimi laterni-
cami. Svetilke za praznovanje si bodo otroci lahko izdelali 
že danes na dogodku S Krančkom v mestu in v soboto od 
16. do 19. ure v Kricah Kracah. Lučko lahko izdelajo tudi 
sami doma in jo v nedeljo prinesejo s seboj na dogodek. 

Martinovanje za otroke
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Peter Colnar

Začetek sveta
Če verjamemo ali ne – po 

izračunih rabina Hitela je 
prišlo 7. oktobra leta 3761 
pred Kristusovim rojstvom 
do stvarjenja sveta. Tako je 
zapisano v Svetem pismu in 
v Talmudu.

Zapisovanje časa in let je 
bilo skozi zgodovino zelo 
različno, vendar so različne 
koledarske sisteme uporab-
ljale vse družbe. Največkrat 
so bili zasnovani na luninih 
menah ali pa na letnih časih. 
Šele leta 525 je menih Dioni-
zij Slabotni na novo izraču-
nal koledar in vzel za osno-
vo leto Kristusovega rojstva. 
To je postalo koledarsko sre-
dišče časa.

V zgodnjem judovstvu so 
šteli čas tudi na osnovi narav-
nih dogodkov. Tako so nava-
jali na primer, da se je rodil 
prerok Amos »dve leti pred 
potresom«. Judovska bibli-
ja se je ozirala tudi na božja 
dela in na začetke vladanje 
izraelskih vladarjev. Zapisali 
so, da se je kaj zgodilo »488 

let po odhodu Izraelcev iz 
Egipta, v četrtem letu Salo-
monovega vladanja«.

V Izraelu še vedno urad-
no velja začetek štetja od leta 
3761 pred Kristusovim roj-
stvom, ko naj bi prišlo do 
stvarjenja sveta. Vsaki letni-
ci na splošno uveljavljene-
ga koledarja torej prištevajo 
3761, torej leta pred Kristu-
sovim rojstvom.

V islamu pa je še zdaj vel-
javen za začetek štetja časa 
beg preroka Mohameda iz 
Meke v Medino, to je 15. julij 
622 po Kristusu. Tudi budi-
zem šteje čas drugače, tako 
da je začetek štetja 544 let po 
Kristusovem rojstvu, to je na 
dan Budove smrti.

Japonsko štetje časa pa se 
začne šele 660 let po Kris-
tusovem rojstvu, na leto, ko 
je zasedel prestol božanski 
cesar Džimu Teno. V stari 
Grčiji so šteli čas po olimpi-
jadah, po štiriletnih obdob-
jih med olimpijskimi igra-
mi. Prve olimpijske igre so 

bile sicer 776 pred Kristuso-
vim rojstvom.

Sicer pa začetek štetja 
seveda ni isto kot začetek sve-
ta. Ob tem se postavlja vpra-
šanje, če že prvotno – pred 
milijardami let – ni obstaja-
lo popolnoma nič, mar ne bi 
bilo tako tudi danes?

Saj nekaj – pa najsi gre 
še za tako majhno stvar – 
ne more nastati iz popolne-
ga niča. Še danes bi obsta-
jala le popolna praznina. 
To nam pove, da popolne-
ga niča nikoli ni bilo. Zakaj? 
Če bi popoln nič kdaj obsta-
jal, bi potemtakem obsta-
jal še  vedno. Če bi popoln 
nič kdaj obstajal, torej izven 
njega ne bi bilo ničesar, kar 
bi lahko povzročilo obstoj 
česarkoli drugega. Vseeno 
ni tako. Obstaja veliko stva-
ri. Nekaj pomembnega, kar 
obstaja, smo tudi mi. Sami 
smo dokaz, da popolne 
praznine nikoli ni bilo. Če 
popolnega niča torej niko-
li ni bilo, to pomeni, da je 

ob vsakem trenutku v času 
obstajalo vsaj nekaj. Kaj 
pa je to bilo? Nekateri filo-
zofi to poskušajo razložiti. 
Kaj pa je filozof? Človek, ki 

»fila« zofe? Vsaj nekaj zago-
tovo drži: s tem in podob-
nim zapisom ne bomo raz-
rešili ničesar. Ukvarjajmo 
se s štetjem časa …

Iskrice in izreki
   Od časa do časa se je treba odpočiti od brezdelja. 

(Jean Cocteau)
   Omejenost je dobila svoje ime; pravijo ji specializa-

cija. (Miha Mazzini)
   Nič ni tako dolgočasnega kakor sreča drugih. (Fran-

cis de Croisset)
   V ljubezni oblast po pravici pripada tistemu, ki 

manj ljubi. (madame d'Houdetot)

Smeh ni greh
   Prijateljici se pripravljata na novoletno noč v planin-

ski koči, polni fantov. Ena začudeno vzklikne: »Kaj 
pod plaščem res nimaš nič obleke?«

 »Seveda ne. Si ti daš v ušesa vato, ko greš na  
 koncert?«
   Ko je fant spoznal dekle, ji je rekel: »Rad bi izvedel 

vse o tebi.«  
»Kar vprašaj.« 
»Ali jemlješ kontracepcijske tablete?« 

Samo Lesjak

F
ilmski festival ob 
tekmovalnem pro-
gramu in predpre-
mierah že tradicio-
nalno ponuja števil-

ne zanimive sklope, v katerih 
se bo v dvanajstih dneh odvr-
telo 97 celovečercev in 15 kra-
tkih filmov: filmi nagrajeva-
nih mojstrov sodobnega fil-
ma, zmagovalci priznanih 
mednarodnih filmskih fes-
tivalov, evropski kratkome-
tražni filmski biseri, temat-
ske retrospektive, polnoč-
ne ekstravagance ter filmi za 
najmlajše v sekciji Kinoba-
lon. Tematska retrospektiva 
je letos namenjena češkemu 
novemu valu, med drugimi 
bodo na ogled zgodnje kla-
sike (Plavolaskine ljubezni, 
Črni Peter ...) letos preminu-
lega režiserja Miloša Forma-
na, v ospredju pa bodo tudi 
filmi sodobnega nemškega 
režiserja Christiana Petzol-
da (Phoenix, Barbara …) ter 
svojevrstni filmi (Kristalni 
labod, Reka …) iz nekdanjih 
držav Sovjetske zveze, ki jih 
kot antipod svetlobno hitri 
zahodni produkciji priporo-
ča tudi programski vodja fes-
tivala Simon Popek.

Festival bo v sredo, 7. 
novembra, ob 19.30 po 
krajši uvodni slovesnos-
ti odprl dokumentarec o 
Vladu Kreslinu z naslo-
vom Poj mi pesem, zak-
ljučil pa se bo naslednjo 
nedeljo s podelitvijo nagra-
de vodomec. Poleg doku-
mentarca v režiji Mira-
na Zupaniča bodo doma-
če filmske barve zastopa-
li še Celica, izvrstni animi-
rani film Dušana Kastelica, 
ter nagrajevana filma reži-
serk Urše Menart (Ne bom 
več luzerka) in Sonje Pro-
senc (Zgodovina ljubez-
ni), pogled pa bo pritegnil 
tudi igralski par Sebastian 
Cavazza in Maruša Majer 

v znanstvenofantastični 
romanci Ederlezi vzhaja.

Med letošnje festivalske 
favorite, vredne ogleda, pa 
sodijo ameriška drama Ne 
puščaj sledov, nemški anti-
vojni Stotnik, južnokorejsko 
hipnotično Požiganje, tur-
ška Divja hruška, francoski 
senzualni Mektoub, ljube-
zen moja ter italijanska fil-
ma z izrazito aktualno poli-
tično ostjo Dogman in Oni. 
Ekstravagance s takojšnjim 
kultnim statusom, ki bodo 
gotovo napolnile festival-
ske kinodvorane, pa so fan-
tazmagorično krvavi film 
maščevanja Mandy, vrtogla-
vo-virtuozni Vrhunec brez-
kompromisnega režiserja 

Gasparja Noeja ter brutalna 
epopeja o serijskem moril-
cu Hiša, ki jo je zgradil Jack 
vedno ekstravagantnega 
danskega avtorja Larsa Von 
Trierja.

Festival Liffe v novem-
bru torej znova vabi v objem 
hipnotične sedme umet-
nosti – ki jo briljantno zno-
va ujame nadčasni Jean-Luc 
Godard v kalejdoskopskem 
filmu Knjiga slik – tako s 
filmskimi projekcijami kot 
tudi z bogatim spremljeval-
nim programom, ki vsebu-
je okrogle mize, seminarje, 
predavanja, pogovore s film-
skimi ustvarjalci, projekcije 
najboljših videospotov, sce-
naristične delavnice …

BISERI SEDME UMETNOSTI
V sredo, 7. novembra, se v ljubljanskem Cankarjevem domu začenja 29. Mednarodni filmski festival 
Liffe, ki bo kot vedno postregel s kakovostnim pregledom celoletne mednarodne produkcije pa tudi z 
nekaj domačimi filmskimi biseri.

Ekipa s programskim vodjem festivala Simonom Popkom se je sprehodila skozi program 
festivala Liffe, ki bo tudi tokrat ponudil več kot sto filmov. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Zadnja noč v mesecu oktobru je kot vsako leto 
obarvana magično – živahno dogajanje noči čarovnic 
privabi mnoge obiskovalce tudi na raznovrstne koncer-
te, med drugim tudi v kranjski Irish Pub, ki ga je v glas-
benem smislu že tradicionalno zavzela skupina Kose. 
Za trojico glasbenikov je namreč že več kot dvajsetletna 
rokerska kilometrina, fantje pa so z udarnimi zimzeleni-
mi uspešnicami ponovno dokazali, da še niso za v staro 
šaro. Odlično koncertno vzdušje je obiskovalce napolni-
lo z energijo za ves praznični teden, Kose pa obljubljajo 
nastope tudi v prihodnje.

Kose tradicionalno za noč čarovnic

Iz zakladnice rokenrola: skupina Kose v Irishu 
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Kranj – V četrtek, 8. novembra, bo ob 20. uri v Stolpu Škr-
lovec koncert Drajnarjuvih vampov. Brata, akademsko 
izobraženi pianist in harmonikar, svoje bogato glasbeno 
znanje dokazujeta s šansonskim ustvarjanjem avtorske 
glasbe, ki vsebuje narečna besedila, humor, družbe-
no kritiko, ljudsko metaforiko in melodične domislice. 
Vstop bo prost.

Drajnarjuva vampa v Stolpu Škrlovec

Kranj – V soboto, 10. novembra, bo ob 21. uri v Klubaru 
koncert priljubljene pevke Lee Sirk, naše letošnje pred-
stavnice na festivalu pesmi Evrovizije z avtorsko skladbo 
Hvala, ne.

Lea Sirk prihaja v Klubar
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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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»Anastazija« 
Pozdravljeni, Tanja. Po nako-
pičenih težavah v svojem ose-
bnem življenju se obračam 
na vas, da mi poveste, kako 
naprej. Zavedam se, da krivda 
nikoli ni samo na eni strani, in 
na trenutke imam pomisleke, 
da se nisem pravilno odloči-
la. Veliko stvari je potegnilo s 
seboj v vrtinec. Hvala in topel 
pozdrav.
Res je, nad vami so bremena, 
ki z vsakim dnem postajajo 
manj znosna. Čez noč se je 
zgodilo, česar si zase nikoli 
ne bi mislili, kljub temu da 
vedno premislite in prete-
htate vse možnosti, ki so na 
voljo. Ni bilo enostavno pre-
sekati z odnosom in lahko ste 
ponosni nase, da ste zbrali 
toliko poguma. Morate pa si 
vendarle priznati, da za nas-
talo situacijo niste sami krivi. 

Veliko preveč se obtožujete in 
iščete napake pri sebi in zara-
di tega še ne morete zadihati 
s polnimi pljuči. V dani situa-
ciji ste naredili najboljše, kar 
ste sploh lahko. Če bi okolica 
vaše odločitve sprejela na 
spoštljivejši način, bi vam bilo 
pri srcu dosti lažje. Kmalu bo 
napočil čas, ko boste zame-
njali svojo okolico – in takrat 
se bo vaše življenje začelo 
spreminjati. Predvsem na 
bolje! Imate naravne danosti, 
ki jim boste šele zdaj poka-
zali pot na površje. Spreme-
nilo se bo vaše razmišljanje, 
in zaradi tega boste naredili 
velike premike v svoji karieri. 
Šele v tem, novem obdobju 
se boste začeli zavedati, česa 
vse ste sposobni. Ljudje, s 
katerimi boste odslej preživ-
ljali svoj prosti čas, bodo na 
vas pozitivno vplivali. Z novo 

miselnostjo bodo vse tegobe 
postale bolj obvladljive in tudi 
psihično boste postali moč-
nejši. Srečno na novi poti! 

»Minka 87« 
Spoštovana gospa Tanja. 
Nekajkrat ste mi že pomaga-
li. Sedaj vas zopet prosim, da 
pogledate v svoje karte in me 
razveselite s svojim navdihujo-
čim odgovorom. Ne vem, kaj 
naj si mislim o osebi, s katero 
sva bili dolga leta prijateljici. 
Ali lahko pričakujem spre-
membe v okviru službe?
Lekcija, ki ste jo izkusili na 
delovnem mestu, vam je bila 
namenjena. Pomislite – bi še 
imeli enako mnenje o svoji 
najboljši prijateljici, če do 
tega pripetljaja ne bi prišlo? 
Včasih se kakšne stvari pre-
prosto morajo zgoditi. Četudi 
je sprva težko in se sprašuje-

mo, zakaj se je to zgodilo rav-
no nam. Kasneje pa se poka-
že, da je bilo ravno to tisto, kar 
smo v določenem trenutku 
potrebovali. Vsaka stvar, ki 
se nam zgodi v življenju, ima 
svoj smisel, čeprav se tisti tre-
nutek ne vidi. Svežina v smi-
slu odnosov z ljudmi bo nas-
topila že decembra. Menjave 
delovnega mesta za zdaj ni 
videti. Kot da nekako še niste 
pripravljeni na ta pomemben 
korak. Ko boste postali osre-
dotočeni na popolnoma dru-
ge stvari, se bo na področju 
službe začelo ogromno doga-
jati. Mesec maj vam prinaša 
priložnost za potovanje, ki 
bo v vašem srcu pustilo prav 
poseben pečat. Saj veste, ko 
človek skoraj neha upati, se 
lahko zgodijo čudeži. Lepo 
vas pozdravljam in vam želim 
vse lepo. 

TANJIN KOTIČEK

Kot mi sporočate, so vam 
všeč kombinacije treh kart, 
zato bomo še kar nekaj časa 
nadaljevali na ta način, saj 
kombinacij kart zlepa ne 
more zmanjkati. In res je, da 
se na ta način najbolje učite 
in utrjujete znanje, ki ste ga 
že usvojili. Vedno bolj boste 
vedeli, da za prerokovanje 
sploh ne potrebujemo veliko 
kart, če že o eni sami karti 
veliko vemo. Žalost, Smrt, 
Duhovnik – mlajša oseba 
ali pa oseba srednjih let, ki 
je na visokem duhovnem 
nivoju in trenutno precej na 
tleh, ampak se kmalu dvigne 
nazaj v ravnovesje vesolja. 
Hiša, Darilo, Veselje – veselo 
praznovanje v okviru doma in 
družine, poroka, rojstni dan 
ali pa kar tako. Tat, Otrok, 
Vdovec – odhod ali selitev 
otroka, ki je starejši med nji-
mi, če je otrok več. Odhod ni 
za stalno, ampak za določen 
čas in iz pozitivnega razloga. 
Upanje, Neiskrenost, Obisk – 
občutek, da so naše želje neu-
resničljive, a vedno so izhodi 
in sklenjeni bodo neki kom-
promisi. Ljubezen, Denar, 

Vdova – govorimo o starejši 
osebi, ki je zelo osamljena, 
materialno je sicer dobro pre-
skrbljena, a čustveno prazna 
in neizpolnjena. Potovanje, 
Ljubosumje, Nekaj denarja 
– družba najmanj treh oseb 
s povabilom na potovanje, 
o katerem bo premalo infor-
macij in se je treba pozani-
mati o ozadju. Hrepenenje, 
Nenadna sreča, Božje oko 
– prijetno presenečenje tam, 
kjer se sploh ne pričakuje, 
konec omejitev, izgovorov in 
posvečanja pozornosti temu, 
kaj reče okolica. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripisom 
»šola vedeževanja« in svojo 
šifro pošljite tri, pet ali sedem 
poljubnih kart ali pa karte za 
druge sisteme, ki ste jih do 
sedaj že spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

V soboto, 27. oktobra 2018, sta se na Bledu poročila Dani-
lo Perić in Sabina Bećirević.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 38 novorojen-
čkov. V Kranju je na svet prijokalo 19 dečkov in 14 deklic, 
med zadnjimi tudi sestrici. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 
4110 gramov, najlažji deklici pa je tehtnica pokazala 2820 
gramov. Na Jesenicah so svoja pljučka prvič preizkusili 3 
dečki in 2 deklici. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 3536 gra-
mov, najlažji deklici pa je babica natehtala 2650 gramov.

Novorojenčki

Maša Likosar

D
vaindvajset bra-
trancev in ses-
tričen, od tega 
je ena – Nada, 
že premenila, 

je druga generacija, ki ima 
skupne prednike – Janeza in 
Ano Likozar iz Voklega.

Janez je štel že okoli šti-
rideset let, ko se je poročil s 
17 let mlajšo Žumrovo Ano. 
Rodilo se jima je deset otrok, 
ena izmed njih – Antonija – 
je kmalu po rojstvu umrla. 
Med najstarejšo Ivanko in 
najmlajšim Jožetom je bilo 
kar 16 let razlike. Slednji je 
prevzel Pravharjevo doma-
čijo – kmetijo, ki je v tis-
tih časih veljala za eno naj-
večjih v Voklem. Pridelova-
li so krompir in se ukvarja-
li z živinorejo. Poleg Jožeta 
so v domačem kraju svoje 
domovanje in družine ustva-
rili še Vinko, Tone, Lojze in 
Jernej. Francelj se je odse-
lil v Srednjo vas pri Goričah, 
sestra Vida na Visoko, Ivan-
ka v Šinkov Turn in Ana na 
Homec. Brata Ivana so leta 
1943 Nemci mobilizirali in 
poslali v Avstrijo na voja-
ško usposabljanje. Kma-
lu je moral na bojišče, naj-
prej v Francijo, nato v Itali-
jo, kjer je doživljal strahote 

vojne. Pred hujšim ga je reši-
lo ujetništvo. Odpeljali so ga 
v taborišče, kjer je bilo veliko 
Slovencev. Ujetnike je obis-
kal lazarist Lado Lenček, 
ki je mladega Ivana pova-
bil v Rim. Tam se je Ivan 
začel pripravljati na postu-
lat, noviciat in brata laika. 
Konec leta 1948 je odpotoval 
v Argentino, kjer se je naselil 
v misijonski hiši v Escobar-
ju in naslednje leto naredil 
večne zaobljube. V duhovni-
ka je bil posvečen 29. juni-
ja 1965 v Marijini božjepot-
ni cerkvi v Lujanu.

Ravno duhovnik Ivan je 
bil povezovalni člen Liko-
zarjeve družine. Kljub dol-
goletnemu življenju izven 

domovine je bil z rojstnim 
krajem zelo povezan in ga 
je tudi večkrat obiskal. Tedaj 
se je na Pravharjevi doma-
čiji srečala celotna rodbina, 
dnevi Ivanove prisotnosti 
so bili za Likozarjeve pose-
ben praznik, saj je bil vsem 
zgled krepostnega življen-
ja. Širša rodbina Likozar se 
je tako nazadnje srečala leta 
2003, ko je Ivan predzadnjič 
obiskal Slovenijo. Po njego-
vi smrti leta 2010 so se pove-
zave med sorodniki razrah-
ljale, preminili so tudi že vsi 
ostali bratje in sestre.

Letos, ko je kar pet izmed 
21 bratrancev in sestričen 
praznovalo okrogli jubi-
lej, sta sestrični Mojca in 

Minka poskrbeli, da sorods-
tvo ne bo za vekomaj ostalo 
le nema črka na papirju in da 
bo ponovno vzklila tista tes-
na povezanost, ki je toliko let 
počivala na spominih. Sreča-
li so se na domovanju Mojce 
v Senožetah, kjer so se pogo-
stili, pregledovali stare foto-
grafije, predvsem pa si izme-
njali številne zamolčane 
besede. Med pogovorom so 
spoznali, da se njihovi otro-
ci – tretja Likozarjeva genera-
cija, ki šteje 38 bratrancev in 
sestričen, in tudi četrta gene-
racija, ki se že pridno širi in 
krepi – sploh ne poznata, 
zato so sklenili, da se nasled-
nje leto pomladi snide celot-
na Likozarjeva rodbina.

PRAVHARJEVA »ŽLAHTA«  
IZ VOKLEGA
Bratranci in sestrične, potomci Ane in Janeza Likozarja iz Voklega, gospodarja Pravharjeve kmetije, 
kakor se je reklo po domače, so oktobra po petnajstih letih obudili že skorajda zamrle prijateljske vezi.

Druga generacija rodbine Likozar, osemnajst sestričen in bratrancev skupaj s svojimi 
partnerji / Foto: Mateja Vodlan

18 90
EUR

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

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

140 strani, 190 x 245 mm, mehka vezava
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Nagrade: 
1. ženska volnena kapa Prevc; 2. moška volnena kapa Prevc; 3. otroška volnena kapa Prevc

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te  
do srede, 21. novembra 2018, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v 
na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
M: 051 314 861 M: 051 314 862
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20

E: alples.studio@prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA
Dorfarje 17, Žabnica
T: 04 502 19 00
M: 051 314 861
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana  
Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
M: 051 314 862
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si
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SEJEMSKE 

UGODNOSTI

               JESENSKE
SPALNE UGODNOSTI

 brezplačna montaža  brezplačen prevoz
  brezplačen vzglavnik Standard

NAGRADNA KRIŽANKA

 
 

V pravi kuhinji ste tudi vi ustvarjalci
svoje zgodbe o uspehu.

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA 
T: 04 502-19-00 
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541-18-20 
E: alples.studio@prevc.si

ob nakupu spalnice  
nad 1000 EUR.

  SPALNICA 

SAMBA

-25%

SPALNICA 

HARMONIJA

-20%

SPALNICA 

GLOBUS

-20%

SPALNICA 

CENTER

-25%
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Ameriška pop pevka Ariana Grande (25) 
je namignila, da je morda v nastajanju 
njen novi album z naslovom Thank U, 
Next. Tuji mediji poročajo, da je album 
plod njenega težkega čustvenega obdob-
ja. Pevka se je po komaj nekaj mesecih 

zveze razšla z zaročencem, komikom Petom Davidso-
nom. Pred tem je zaradi predoziranja z mamili umrl njen 
nekdanji fant Mac Miller. Kdaj bo album izšel in koliko 
pesmi bo vseboval, še ni znano.

Morda novi album Ariane Grande

Igralec Josh Brolin (50) in njegova 
soproga Kathryn (31) sta postala 
starša deklici Westlyn Reign.  To 
je njun prvi skupni otrok. Brolin 
ima iz prejšnjega zakona z Alice 
Adair štiriindvajsetletno Eden in 

tridesetletnega Trevorja. »Rad bi vam predstavil najino 
malo deklico Westlyn Reign Brolin (Bean). Mamica je bila 
zvezda celotnega poroda in malčica je brezhiben biser,« 
je sporočil igralec.

Josh Brolin je tretjič očka

Demi Lovato (26) je po treh mesecih 
zdravljenja zapustila rehabilitacijski cen-
ter. Pevko, ki je julija zaradi predozira-
nja skoraj umrla, so opazili na večerji s 
stilistom Henryjem Levyjem. Bila naj bi 
videti srečna. Za zdaj ni znanih več novic 

o pevkinem stanju, po poročanju tujih medijev pa naj bi 
se začasno preselila k svoji družini v Teksas.

Demi Lovato zaključila z zdravljenjem

Lik Jakeja Borellija (27) je v seriji Grey’s 
Anatomy priznal, da je gej; le nekaj ur po 
predvajani seriji pa je tudi igralec priznal, 
da dejansko ljubi moške. »Ker sem tudi 
sam gej, mi današnja epizoda pomeni 
ogromno. Ko sem odraščal, sem kot isto-

spolno usmerjeni otrok sanjal točno o takšni zgodbi,« se 
je razkril igralec, nagovoril istospolne in se zahvalil vsem, 
ki so ga podpirali zadnja leta.

Jake Borelli ljubi moške

VRTIMO GLOBUS

Suzana P. Kovačič

V 
petkovi števil-
ki Gorenjske-
ga glasa sem že 
opisala prvi del 
poti z ogledom 

Imotske krajine z mestom 
Imotski, ki se turistično raz-
vija, za kar sta najzasluž-
nejši Rdeče in Modro jeze-
ro. Na izletu smo bili od 26. 
do 28. oktobra. Cilj prvega 
dne je bil Drvenik na Makar-
ski rivieri v Srednji Dalma-
ciji, kjer smo prenočeva-
li, naslednji dan pa doživeli 
tisto, kar smo izletniki veči-
noma najbolj pričakovali: 
obiranje mandarin, neret-
vanskega zlata, kot jim tudi 

pravijo domačini. Iz Drveni-
ka južneje v delto reke Nere-
tve, kjer so plantaže manda-
rin, je le dobre pol ure vož-
nje. Delta je bila včasih moč-
virnata, uporabljali so iz nje 
samo pijavke za zdravils-
tvo. Prve plantaže manda-
rin so zasadili šele v šestde-
setih letih prejšnjega sto-
letja, potem ko so z obsež-
nim izsuševanjem neplod-
na močvirja iztrgali vplivom 
morja in jih spremenili v 
rodovitna polja. Za uspešno 
gojenje mandarin je potreb-
no troje, kot je poudaril turis-
tični vodnik Rado Šušteršič: 
dobra sorta, veliko sonca in 
dovolj vode. Še ena podrob-
nost: pri obiranju mandarin 
je dobro imeti škarjice, da 

gre delo lažje od rok. Čudili 
smo se, kako velike plodove 
obiramo, a je gostitelj Niki-
ca Kiridžija pojasnil: »Manj 
je plodov na drevesu, večji 
so, kar je značilno za mlaj-
ša drevesa. Starejše je drevo, 
več ima plodov, a manjših.« 
A tudi večji so bili sočni in 
sladki. Nismo jih samo obi-
rali, tudi najedli smo se jih.

Doživetje je bila tudi vož-
nja z ladjico oziroma tru-
pico, kot ji pravijo domači-
ni, po jezeru Kuti do gostiš-
ča Pri Jozotu. Okusna hrana 
in dalmatinska glasba v živo; 
za predjed telečja rižota, za 
glavno jed morske in mes-
ne jedi, kulinarična speciali-
teta pa jeguljin brodet, žab-
ji kraki in kruh izpod peke. 

Gospodarjev vnuk 11-let-
ni Josip je že tako prijetno 
vzdušje pospremil z igran-
jem harmonike. 

Popoldne smo se pelja-
li nazaj do hotela v obalni 
Drvenik, kjer smo ujeli zad-
nje sončne žarke, za večer 
pa je ostalo še dovolj ener-
gije za ples. Zadnji dan na 
poti domov smo se ustavi-
li v Makarski, turističnem 
središču Makarske rivie-
re, in romantičnem meste-
cu Skradin, kjer je tudi ena 
od izhodiščnih točk za ogled 
slapov Krke. 

Nekaj okusov smo prines-
li domov, kot so mandarine, 
fige, granatna jabolka, olj-
čno olje ... Lepe spomine na 
izlet bomo pa shranili ...

IN SMO ŠLI NA IZLET (2)
Z Gorenjskim glasom in Kompasom smo izletnike popeljali na tridnevni izlet na Hrvaško v Imotsko 
krajino z ogledom kraških draguljev Rdečega in Modrega jezera, na Makarsko riviero, na obiranje 
mandarin v dolino Neretve ... Vsebinsko bogatemu izletu je prijeten vtis dodala odlična druščina.

Še posebno okusne so pravkar utrgane mandarine. 

Za obiranje mandarin smo dobili vreče in tudi škarjice, saj 
gre potem delo lažje od rok. 

Družina Kiridžija, ki nas je gostila na plantaži; desno sta 
vodnika Rado Šušteršič in Stanka Žontar.

Jezero Kuti s svojo čudovito naravno kuliso

Do gostišča Pri Jozotu se pride samo z neretvanskimi 
ladjicami trupicami, kar je posebno doživetje. 

Zadišalo je po kruhu izpod peke. Še topel je bil, ko so nam 
ga postregli.

Simpatično Štajerko Majo Oderlap poznamo kot 
pevko v različnih glasbenih zasedbah ter voditeljico 
in urednico TV Veseljak in radia Veseljak. Tokrat se je 
odzvala klicu moščanskih gasilcev in v petek zvečer 
s Francem Pestotnikom - Podokničarjem v Komendi 
povezovala program dobrodelnega koncerta za novi 
gasilski dom. / Foto: Aleš Senožetnik
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Svet' Martin požegna vin' ...

Število hribovskih cerkvic in velikih cerkva spoštovanega sve-
tnika Martina v dolinah ter krajev z imenom Šmartno in po-
dobno pričajo, da je sv. Martin poleg Miklavža eden najbolj 
priljubljenih svetnikov v Evropi. Rodil se je 11. novembra na 
Madžarskem in bil zato najbolj primeren za svetnika, ki je 
pomenil tudi hvaležnost naravi in Bogu za ves kmetov pride-
lek na njivah in v zidanicah. Praznovali so ga vsi od cerkvene 
gospode do meščanov, kmetov in zadnjega pastirja. Ni bil 
mučenec kot toliko drugih, v ljudskem spominu je živel kot 
vojak in junak, dobrotnik, ki je s sabljo prerezal svoj plašč in 
ga dal polovico prezeblemu revežu. Ni želel svetosti in slave. 
Raje se je pred krivoverci podal v puščavo in živel skromno, 
tiho življenje, posvečeno le molitvi in razmišljanju o Bogu in 
vsem božjem. Ko so cerkveni dostojanstveniki spoznali, kako 
privlačen je za ljudstvo, so ga poiskali in leta 371 imenovali za 
škofa v Toursu, v Franciji. S sporočilom o imenovanju za škofa 
so prišli ponj, a se je skril na kmetiji. Izdale so ga vreščeče 
goske in zato še danes za martinovo »zaslužijo« smrt. Pečene 
goske na mizi so še vedno zakon hvalnic po vseh družinah 
krščanskega sveta, sem in tja jih zamenjajo tudi petelini, račke, 
purani ... Zraven se seveda pije vino, ki se prav na martinovo 
iz mošta spremeni v vino. 

Pečena gos

Za 8 oseb potrebujemo: 1 gos, sol, majaron, 8 dag olja ter vodo 
ali juho za polivanje.
Gos očistimo in jo eno do dve uri pred peko natremo z grobo 
soljo in majaronom. Vrat, glavo, peruti, noge, želodec, jetra in 
srce porabimo posebej kot gosjo drobovino za juhe, pašteto, 
enolončnice in podobno. Osoljeno gos položimo v dovolj ve-
liko kozico tako, da leži na prsih, jo polijemo z vročim oljem, 
prilijemo malo vroče vode in jo pečemo dve uri in pol. Mast 
sproti odlivamo, nazadnje vso odlijemo in prilijemo nekoliko 
juhe. Gos ves čas peke oblivamo s sokom iz pekača. Ko je že 
mehka, jo pri visoki temperaturi opečemo, da dobi lepo rjav-
kasto skorjo. Pečenka je okusnejša, če prsni koš napolnimo 
s svežimi kislimi jabolki.

Rdeče zelje s kostanjem

Za 4 osebe potrebujemo: 700 g rdečega zelja, 3 žlice olja, 3 
kocke sladkorja, 100 g čebule, kis, sol, kumino, 1 kozarec vina, 
20 g moke, 10 do 12 debelih kostanjev.
Zelje očistimo, izrežemo debele žile na listih in narežemo na 
drobne rezance. Na maščobi karameliziramo sladkor, dodamo 
sesekljano čebulo, ko ta zarumeni, dodamo zelje, kumino in 
vino ter surov olupljen kostanj in dušimo. Ko je zelje mehko, 
ga potresemo z moko, prilijemo malo vode ali juhe in še enkrat 
prevremo.

Jejmo zelenjavo
Slovenci v splošnem poje-

mo precej manj zelenjave od 
priporočenih 400 g na dan. 
Za nekoga se zdi ta številka 
nedosegljiva, vendar če ze-
lenjavo vključimo v vsak ob-
rok, se lahko hitro približa-
mo tej vrednosti.

Za pripravo cvetačne 
juhe s korenjem potrebuje-
mo: pol cvetače, 2 korenč-
ka, 1 večji krompir, 1 čebu-
lo, 1 žličko majarona, 3 lis-
te lovorja, 2 žlički soli, 1 liter 
vode, 1 košček masla.

Čebulo olupimo in jo na-
sekljamo, krompir olupimo 
in ga narežemo na manjše 
kocke, cvetačo razdelimo na 
cvetke, korenje pa na kole-
sa. V posodi raztopimo mas-
lo in na njem prepražimo 

nasekljano čebulo. Doda-
mo korenje, krompir in cve-
tačo ter vse skupaj še neko-
liko prepražimo. Potresemo 
z majaronom, soljo, doda-
mo lovorjev list in zalijemo 
z vodo. Zavremo in v pokri-
ti posodi kuhamo 20 mi-
nut. Po potrebi dosolimo in 
postrežemo.

Nasvet: Tekočine doda-
mo toliko, da je vsa zelenja-
va pokrita. Če imamo na vo-
ljo, vodo zamenjamo z jušno 
osnovo. V tem primeru soli-
mo manj.

Za pripravo polnozrna-
tih rezancev z bučo in pi-
ščancem potrebujemo: 400 
g polnozrnatih rezancev, 1 
manjšo hokaido bučo, 0,5 kg 
piščančjega fileja, 1 dl vode 

ali jušne osnove, pol žlič-
ke mletega česna, pol žličke 
sladke paprike, 1 ščepec čili-
ja, sol, 2 žlici olivnega olja.

Bučo olupimo, jo očis-
timo semen ter jo nareže-
mo na približno 1,5 cm veli-
ke kocke. V posodi segreje-
mo 1 žlico olja ter na njem 
popečemo bučne kocke. 

Posolimo in zalijemo s prib-
ližno 1 dl vode ali jušne osno-
ve. Pokrijemo in dušimo 10 
minut oz. dokler se bučno 
meso ne zmehča. Potrese-
mo s česnom, papriko in či-
lijem, dobro premešamo ter 
kuhamo še 5 minut. Piščan-
čji file narežemo na zrezke 
in ga na rahlo posolimo. V 

ponvi segrejemo preostalo 
žlico olja ter na njem z obeh 
strani popečemo pripravlje-
no piščančje meso. Rezance 
skuhamo po navodilih pro-
izvajalca, jih odcedimo ter 
serviramo na krožnike. Čez 
rezance nadevamo bučno 
omako in na to položimo re-
zine pečenega piščanca.

Mojca Logar

Tokrat sem izbrala izmenja-
vo z dijaki na račun počitnic. 
Pogosto se sprašujem, je to res 
potrebno, saj nas vendar v nič 
ne morejo prisiliti, to je vse naše 
dodatno delo, ki ga opravljamo 
ne vem komu v slavo in za kak-
šen višji cilj. Jasno je, da to poč-
nem, ker je meni tako všeč, ker 
sem jaz zaradi tega drugačen 
učitelj in ob vsem, kar doživim, 
tudi drugačen človek. 

Tretjič sem doživela Skandi-
navijo in vsakič me je obdarila 
s soncem. Narava, način življe-
nja ljudi, njihovo razmišljanje 
in vse me zelo navdušuje. Naša 
partnerska šola je v Vossu, to 
je približno sedemdeset kilo-
metrov vzhodno od Bergna. 
Izmenjujejo se dijaki kmetijske 
in naravovarstvene smeri in 
mene je predvsem zanimalo 
poučevanje aktivnosti zunaj, 
tako nekako bi prevedli tovrsten 
program. 

Šolski program traja tri leta. 
Prvi dve leti imajo tri dni po-
uka na teden zunaj, v tretjem 
letniku imajo pretežno teorijo. 
Z zaključeno maturo se lahko 
vpišejo na univerzo in matura 
je enaka v vsej državi. To po-
meni enaka matura, kot jo ima 
splošna gimnazija. Kako je to 
mogoče, sprašujem tamkajšnjo 
učiteljico. Zanimanje za vpis 
na to šolo je veliko in rezultati 
na maturi so zelo dobri. Veli-
ko časa dijaki preživijo zunaj, 
v aktivnostih so povezani in 
delujejo v timu, morda se zato 
lažje učijo. Tri dneve na teden 
v šoli ne uporabljajo telefonov 
in druge elektronske navlake. 
Kaj počnejo zunaj? Jeseni se 
ukvarjajo z lovstvom. Dijaki, ki 
imajo izpit, prinesejo svoje pu-
ške. Kar ujamejo, tudi skuhajo. 

Postavljali smo tabor v na-
ravi. Kot neko taborniško ali 
skavtsko vas. Dogovorili so se z 
lastnikom zemljišča, pripravili 
načrt in skice, potem pa smo 
začeli postavljati ognjišče, lope, 
stranišče. Sekali smo drevesa, 
rezali in vlekli veje, kopali zem-
ljo. To bodo počeli še parkrat in 
potem pustili tabor do poletja. 
Sodelujejo z gozdnimi vrtci, 
kjer izvajajo aktivnosti za otro-
ke v teh vrtcih. Ti vrtičkarji so 
ves čas zunaj. Tudi spijo zunaj, 
šele ko je -20 °C, gredo noter. To 
je Norvežanom povsem nor-
malno. Tudi dijaki so zunaj ob 
vsakem vremenu, ni problema, 
imamo ustrezno obleko, pripo-
veduje učiteljica. Pozimi smu-
čajo na smučiščih in predvsem 
turno. Plezanju na umetni ste-
ni je bil namenjen cel dan pra-
kse, še prej pa vozli in vezanje 
preprostih konstrukcij in nosil. 

Stiki z učitelji so najbolj dra-
goceni. Ena od njih pripovedu-
je, da svojih otrok ne vozi na 
dopust z letalom. Preveč je gne-
če. Hoče jim pokazati lepoto 
domače dežele in narave, ki je 
popolna. Njen mož je pred leti, 
ko sem jo srečala prvič, delal 
na naftni ploščadi. Skrivnost 
norveškega visokega standar-
da je v nafti, vendar so njeni 
zlati časi že zdavnaj minuli. S 
čim bodo nadomestili to zlato 
jamo? Pravi, da z zelenim tu-
rizmom in visoko tehnološkim 
znanjem. Turistov, ki oblegajo 
Norveško, je vedno več, zlasti 
Azijcev. Za gospodarstvo je 
dobro, za naravo pa ne. 

Tudi tokrat ugotavljam, da 
mi je bila Skandinavija z vre-
menom, ljudmi in programom 
več kot naklonjena. 

Norveška
Janez Logar

Poklical me je rahlo nejevo-
ljen možakar. Mojih pisarij ne 
bere. Ne more si predstavljati, 
da bi toliko razmišljal o sebi. 
Ima drugo delo, kamor se zate-
če. Moti ga le, ker žena prebira 
kolumne in mu »stalno teži z 
vsebino«. Podčrta mu stavke in 
ga sprašuje. Povem mu, da do-
kler še sili vanj, »mu najeda in 
nabija«, je še dobro. Ko tega ne 
bo več, je konec. Ko se ženska 
zapre in da svojega moškega na 
stran, odnos umre in je težko. 

Gospodu in vsem drugim, 
ki pravite, da imate radi svoje 
žene, vendar ne veste, kaj se z 
njimi pogovarjati, svetujem, da 
najprej ugasnete vse ekrane in 
ženam poveste, da si boste vzeli 
pol ure samo za vaju. 

Glavni del pogovora je poslu-
šanje, zato boste ženi povedali, 
da bi jo radi razumeli in začu-
tili (karkoli že to je). To je prvi 
del tehničnih navodil. Drugi 
del je, da boste samo poslušali 
in ne dajali pripomb. Ustregli ji 
boste, ko ji boste posodili svoja 
ušesa. Vi pa uživajte v njenih 
odgovorih. No, in kaj jo boste 
vprašali, da ne bosta imela me-
ditacije? Vprašajte: Ali mi lah-
ko poveš tri svoje največje po-
trebe v najinem odnosu in kako 
jih lahko izpolnim? Naše dame 
si od nas želijo preprostih stvari. 
Običajno rečejo: da me boš pos-
lušal, da me boš kdaj objel, da 
mi boš povedal, da sem lepa, da 
si vzameš čas samo zame, povej 
mi, da sem tvoja ljubezen, govo-
ri mi, da me imaš rad. Če pog-
ledata svoje prijatelje in znan-
ce, kaj mislita, kdo od njih ima 
urejene odnose in zakaj? Raz-
iskujta, kaj delajo srečni ljudje 
okoli vaju in kaj bosta vnesla 
v vajin zakon. Vprašajte svojo 

ženo, kaj bi vi lahko naredili 
pri tem. To je njen pogled, njeno 
videnje. Gotovo ne bo vse tako. 
Le raziskujte njeno videnje vaju 
dveh. Vprašajte jo, kaj meni, da 
je najboljši del vajinega skupne-
ga bivanja. Kaj se je med vama 
spremenilo? Kaj je danes dru-
gače kot na začetku? Vprašajte 
jo tudi, ali je kakšna stvar, ki si 
jo neizmerno želi med vama, 
pa je še ni uresničila. Kaj jo ovi-
ra? Verjetno je imela pred za-
konom svoje želje. Bodite njen 
podpornik. Neskončno vam bo 
hvaležna. Ne zatrite je. Svo-
bodno in sposobno bitje je. 

Vprašajte jo, katere stvari, 
ki jih počnete, jo motijo. Kate-
ra sprememba vašega vedenja 
meni, da bi najbolj koristila 
vam in bi odleglo tudi njej? 
Če bo vaša dama iskrena, vas 
bodo morda odgovori prizade-
li. Vendar kdo vas bolje pozna 
kot ona? Zato jo vprašajte, ali 
je kakšna stvar, ki ji ne da spati 
in je ni delila z vami. Morda o 
nekaterih stvareh ne želi raz-
pravljati, ker vas noče prizade-
ti. Vaša moška naloga je, da 
zdržite ob tem, kar vam pove. 
Če vam uspe podirati največja 
drevesa, če obvladujete sto lju-
di v službi, če sami popravite 
traktor, če naredite vrhunske 
omare, če dobivate priznanja 
za svoje izdelke, če vam cela 
dvorana ploska …, boste pa že 
zdržali, kar vam iskreno in 
dobronamerno govori vaša lju-
ba ženska. 

Tole ne bo enostavna tekma, 
kajneda. To bo velik korak proti 
vaši sreči. So še hujša vpraša-
nja. O tem pa naslednjič.

Kako naj ji ustrežem

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Upokojena pe-
dagoginja Ivka Sodnik je na 
svoj drugi pogovorni večer v 
Preddvoru povabila prve žu-
pane. Ivan Štular (Naklo), 
Miran Zadnikar (Preddvor), 
Vitomir Gros (Kranj), Franc 
Kern (Šenčur) in Milan 
Kocjan (Jezersko) so obudili 
spomin na začetke sedanjih 
občin, ki smo jih leta 1994 
dobili z referendumom. Za-
nimivo je, da občine, ki so 
nastale iz velike kranjske, 
na referendumu niso bile 
izglasovane nikjer, razen na 
Jezerskem, država pa jih je 
ustanovila povsod, razen na 
Jezerskem. Nekdanji kranj-
ski župan Vitomir Gros je to 
ocenil kot samovoljno deja-
nje »škricev« v Ljubljani. Na 
srečo so se nove občine iz-
kazale kot dobra ureditev in 
štiri leta pozneje je bila us-
tanovljena tudi občina Jezer-
sko, ki so si jo občani želeli in 
so v to po besedah prvega žu-
pana Milana Kocjana vložili 
tudi veliko truda in poti k dr-
žavnim uradnikom. 

Začetki niso bili lahki, celo 
pri županih, ki so imeli prej 
nekajletne izkušnje kot pred-
sedniki krajevnih skupnosti. 
Olajšali so si jih tako, da so se 
veliko družili med seboj in si 
pomagali, postali so celo pri-
jatelji. Prva leta so za investi-
cije namenjali 75 odstotkov 
občinskega denarja; evrop-
skega, brez katerega se da-
nes občine čutijo nebogljene, 

takrat ni bilo, je dejal Franc 
Kern iz Šenčurja. Preddvor 
pa je že pred vstopom drža-
ve v Evropsko unijo dobil 
evropski denar iz programa 
Phare, s čimer je financiral 
sistem daljinskega ogreva-
nja na biomaso in kanaliza-
cijo, je povedal Miran Zadni-
kar. Spomnili so se tudi delit-
vene bilance med občinami. 
Več let je trajalo, da so si raz-
delili premoženje, pri tem pa 
je Vitomir Gros omenil pri-
spevek finančnika Javorni-
ka, ki je to zelo dobro opravil. 
Občina Preddvor pa je po-
zneje delitveno bilanco ure-
jala tudi z Občino Jezersko. 
Na začetku je namreč Jezer-
sko sodilo pod Preddvor, ker 
pa Jezerjani tega niso želeli, 
so bojkotirali sodelovanje v 
občini, se je spomnil Miran 

Zadnikar. Milan Kocjan pa je 
dejal, da so bili deležni tudi 
pomoči iz Preddvora, ko so 
si prizadevali za lastno ob-
čino. Z denarjem so ravnali 
varčno, presenečeni nad dej-
stvom, koliko jim ga pripada 
od države, z njim pa so tudi 
zelo veliko naredili, je ome-
nil Ivan Štular. Milan Kocjan 
se spomni, da je iz delitvene 
bilance kupil poslopje Stor-
žič, v katerem je danes sedež 
občine. V prvih letih je bilo 
veliko prostovoljnega dela 
občanov, zaposlenih na ob-
činskih upravah pa malo. Na 
kritiko, kako se je uradništvo 
do danes namnožilo, pa žu-
pani odgovarjajo, da je drža-
va na občine prenesla kopi-
co nalog, zlasti tiste, ki po be-
sedah Vitomirja Grosa golta-
jo denar in zahtevajo veliko 

dela, donosnejše pa država 
zadrži zase.

Gostje pogovornega veče-
ra razen Mirana Zadnikarja, 
ki v Preddvoru končuje svoj 
peti mandat in za novega ne 
kandidira več, že nekaj man-
datov niso več župani. Koliko 
pa še spremljajo delo svoje 
občine, kakšne odnose imajo 
s sedanjimi vodstvi, kako bi 
županovali v današnjih raz-
merah? Štular in Gros ima-
ta izkušnje, da so nova občin-
ska vodstva njihove projekte 
prezrla in začela vse na novo, 
Kocjan, ki je delal v dobri veri, 
da je tako najbolje za obča-
ne, je bil od naslednika dele-
žen le kritike, Franc Kern pa 
pove, da ima še stike s svoji-
ma naslednikoma in da ga se-
danji župan dostikrat vpraša 
za mnenje.

Prvi župani so bili prijatelji
Na pogovornem večeru v Preddvoru so sodelovali prvi župani občin, ki so nastale leta 1994 iz nekdanje 
velike občine Kranj. Na prva dva mandata, ko so začenjali tako rekoč iz nič, imajo lepe spomine na 
medsebojno sodelovanje, prijateljstvo in veliko pripravljenost občanov za prostovoljno delo. 

Pogovorni večer s prvimi župani (od leve): Ivan Štular, Miran Zadnikar, voditeljica Ivka 
Sodnik, Vitomir Gros, Franc Kern in Milan Kocjan 

Jasna Paladin

Domžale – Sredi oktobra so 
domžalski poklicni gasil-
ci tako kot že vrsto let doslej 
pripravili dan odprtih vrat, ki 
pa je bil letos še bolj slovesen, 
saj so v uporabo prevzeli in ob-
čanom predstavili novo gasil-
sko vozilo.

Kot je povedal direktor 
Centra za zaščito in reševa-
nje Domžale Andrej Jarc, je 
novo vozilo namenjeno inter-
vencijam v požarih, naravnih 
in drugih nesrečah oz. pov-
sod, kjer gasilci lahko poma-
gajo. Ima cisterno s tri tisoč 
litri vode, ki jo poganja zmo-
gljiva kombinirana normalno 
tlačna in visokotlačna črpalka. 
Vodo lahko mešajo s penil-
nimi sredstvi v različnih raz-
merjih za gašenje specifičnih 
požarov. Za uporabo vozila 
na požarih večjih razsežnosti 
je na strehi vozila nameščen 
monitor z dometom sedem-
deset metrov, v vozilu sta tudi 
dve cevi dolžine petdeset me-
trov, pa tudi vsa najsodobnejša 

tehnična oprema za izvajanje 
reševanja, predvsem v pro-
metnih nesrečah, ki vključu-
je opremo za izvedbo prome-
tnega zavarovanja, stabiliza-
cijo vozila in zaščite, izdelavo 
odprtin za iznos poškodovane 
osebe ter opremo za izvajanje 
prve in nujne medicinske po-
moči. Vozilo ima tudi opremo 
za reševanje iz globin in višin 
v urbanem in industrijskem 
okolju ter opremo za posre-
dovanje v nesrečah z nevarni-
mi snovmi, ki zajema opremo 
za detekcijo, omejevanje širje-
nja in odstranjevanje nevarne 
snovi.

Četrtino potrebnega denar-
ja za nakup vozila je prispeva-
la Občina Domžale, del je pri-
spevalo Ministrstvo za obram-
bo oziroma Uprava RS za zaš-
čito in reševanje, več kot polo-
vico pa so poklicni gasilci zas-
lužili sami pri preventivnih 
dejavnostih, ki jih izvajajo v 
okoliških podjetjih, ter pri iz-
vajanju servisa gasilnih apa-
ratov in opreme v širši dom-
žalski okolici.

Novo vozilo za 
poklicne gasilce
Poklicni gasilci Centra za zaščito in reševanje 
Domžale so prevzeli novo gasilsko vozilo MAN 
GVC 16/25, ki predstavlja prvo napadalno vozilo 
enote.

Domžalski poklicni gasilci so bogatejši za novo, sodobno 
opremljeno vozilo. / Foto: Domžalec.si

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Bohinj 
znova beleži odlične odzive v 
turizmu, tako so tudi na letoš-
nji zaključni prireditvi projek-
ta Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna v Portorožu prejeli 
vrsto priznanj, med katerimi 
izstopa nagrada, ki jo je pre-
jel Kamp Danica v Bohinjski 
Bistrici. Komisija projekta je 
namreč Kamp Danica izbra-
la za najboljši kamp v Slove-
niji med prijavljenimi na tek-
movanje, pri tem pa je oceni-
la, da so gostom v kampu na 
voljo čisti in lepo urejeni pro-
stori ter gostinska ponudba s 
tradicionalnimi jedmi in lo-
kalnimi živili. 

Kot so sporočili iz Turi-
stičnega društva Bohinj, ki 

upravlja kamp, so pred krat-
kim v kampu uredili novo 
brežino ter oznake in table. 
Gostom je na voljo več dob-
ro opremljenih, urejenih sa-
nitarnih objektov pa tudi ze-
liščni vrtiček. Posebnost so 
otroške sanitarije in kopal-
nice, kamor gresta lahko z 
otrokom tudi oče in mama. 
Kamp pa ponuja tudi veliko 
možnosti rekreacije.

V turističnem društvu 
imajo načrte tudi za nap-
rej; kot je dejala vodja Mi-
lena Košnik, želijo dvigniti 
kakovost namestitve na višji 
nivo. Po besedah predsedni-
ka društva Boštjana Men-
cingerja računajo, da bo v 
začetku leta 2019 sprejet 
občinski prostorski načrt, 
ki bo omogočal nadaljnji 

razvoj kampa. »V nasled-
njih dveh letih namerava-
mo v razvoj vložiti več kot 

sto tisoč evrov. Naša želja 
je, da postanemo petzvez-
dični kamp.«

Novo priznanje Kampu Danica 
Turistična zveza Slovenije je okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna izbrala bohinjski Kamp 
Danica za najboljši kamp v Sloveniji.

Podelitev priznanja za najboljši kamp / Foto: Turistično društvo Bohinj

Domžale – V Knjižnici Domžale bodo v torek, 6. novembra, 
ob 19. uri gostili že 73. gorniški večer. Tokratni gost, s katerim 
se bo pogovarjal Borut Peršolja, bo Janez Bizjak z Bleda. Biz-
jak je arhitekt, naravovarstvenik, raziskovalec gora, publicist 
in predavatelj. Je poročen, oče štirih odraslih otrok, član PD 
Dovje Mojstrana, v mlajših letih alpinist in gorski vodnik z 
vodniškim izpitom v avstrijski visokogorski šoli. Doma in v 
tujini je opravil 178 plezalnih vzponov. Leta 1978 je bil vodja 
odprave na Grenlandijo, med letoma 1992 in 2005 pa direktor 
Triglavskega narodnega parka. Napisal je več kot 190 znan-
stvenih, strokovnih in poljudnih člankov doma in v tujini.

Gorniški večer z Janezom Bizjakom

Jesenice – Občina Jesenice je objavila javno povabilo za pode-
litev priznanj župana za uspehe v času šolanja. Ob prazniku 
občine Jesenice, 20. marca, namreč župan podeli tudi prizna-
nja in nagrade odličnim dijakom srednjih šol, ki so dosegli 
izjemen uspeh na maturi in so postali zlati maturanti, ter 
odličnim študentom, ki so zaključili študij s povprečno oce-
no vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10. Dijaki 
bodo poleg priznanja prejeli nagrado v višini 200 evrov neto, 
študenti pa 300 evrov neto. Prijave na Občini Jesenice zbirajo 
do 21. decembra letos.

Za dijake in študente tudi denarna nagrada
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sudoku_LAZJI_18_89
NALOGA

4 9 5 7
2 8 4 7

5 2 3 4 9
7 2 8 1

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

4 8 1 2
3 2 6

sudoku_LAZJI_18_89

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_89
NALOGA

5 3 9 6 1
6 4

9 8
3 2 8

5 9 7 4
8 6 9

3 5
2 7

7 1 5 8

sudoku_TEZJI_18_89

REŠITEV

5 4 3 7 2 9 6 8 1
1 6 8 4 3 5 9 2 7
9 7 2 1 6 8 3 5 4
4 1 7 6 5 3 2 9 8
3 5 9 2 8 1 7 4 6
8 2 6 9 7 4 5 1 3
2 8 4 3 9 7 1 6 5
6 3 5 8 1 2 4 7 9
7 9 1 5 4 6 8 3 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_89
NALOGA

53961
64

98
328

5974
869

35
27

7158

sudoku_TEZJI_18_89

REŠITEV

543729681
168435927
972168354
417653298
359281746
826974513
284397165
635812479
791546832

sudoku_LAZJI_18_89
NALOGA

4957
2847

52349
7281

6198
8165
31257

4812
326

sudoku_LAZJI_18_89

REŠITEV

439567812
128943576
675821349
753298461
261435987
894176235
312654798
546789123
987312654

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 7. 11.
18.00, 20.30 BOHEMIAN RHAPSODY
16.40 HRESTAČ IN ŠTIRI KRALJESTVA
16.20 VILI BREMZA, sinhro.
15.00 LUIS IN VESOLJČKI, sinhro.
18.30 JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI
20.10 ZVEZDA JE ROJENA
14.40 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 7. 11.
17.20, 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
15.50, 21.00 LOVEC UBIJALEC
20.30 NOČ ČAROVNIC
19.00 PARK GROZE
19.00 HRESTAČ IN ŠTIRI KRALJESTVA
17.00 HRESTAČ IN ŠTIRI KRALJESTVA, 
3D
15.30, 16.40 VILI BREMZA, sinhro.
16.00 ZVERJASEC IN ZVERJAŠČEK, 
sinhro.

17.15 LUIS IN VESOLJČKI, sinhro.
18.30, 20.20 JOHNNY ENGLISH SPET 
V AKCIJI
18.15 VENOM
20.50 ZVEZDA JE ROJENA

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 7. 11.
19.00 HLADNA VOJNA

Petek, 9. 11.
20.00 LOVEC UBIJALEC

Sobota, 10. 11. 
16.00 ZVERJASEC IN ZVERJAŠČEK, 
sinhro.
18.00 MALA ITALIJA
20.00 DEKLE V PAJKOVI MREŽI

Nedelja, 11. 11.
16.00 ZVERJASEC IN ZVERJAŠČEK, 
sinhro.
18.00 DEKLE V PAJKOVI MREŽI
20.15 MALA ITALIJA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 6. novembra
10.00, 17.00 Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (v dvorani PGK)

Sreda, 7. novembra
18.00 MINIATURE 2018 (foaje)

Četrtek, 8. novembra
19.00 Umetniški poklon jubileju SAZU: DRZNE PTICE SANJ (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
6. 11.

10/14 °C

Nedelja 
11. 11.

6/15 °C

Sreda 
7. 11.

Četrtek
8. 11. 

Petek
9. 11. 

Sobota
10. 11.

8/13 °C 7/14 °C 6/14 °C 5/15 °C

Ponedeljek 
12. 11.

Torek
13. 11.

Sreda
14. 11.

Četrtek
15. 11.

7/16 °C 5/14 °C 0/11 °C -2/8 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

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

6. 11. tor. Lenart 6.49 16.41

7. 11. sre. Engelbert 6.51 16.40 

8. 11. čet. Bogomir 6.52 16.38           

9. 11. pet. Teodor 6.54 16.37

10. 11. sob. Andrej 6.55 16.36

11. 11. ned. Martin 6.57 16.35

12. 11. pon. Emil 6.58 16.34

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Raziskovalci 
skupine Gozd eksperimen-
tov Gozdarskega inštituta 
Slovenije (GIS) že sedmo 
leto z zanimanjem sprem-
ljajo razvoj in trende v goz-
dni pedagogiki na evrop-
skem nivoju in jih vnašajo 
v redno delo, v delo na šo-
lah, na tem področju sode-
lujejo tudi s komisijo Mla-
di in lovstvo pri Lovski zve-
zi Slovenije (LZS). »Tovr-
stna sodelovanja so za nas 
vir kreativnosti in izmenja-
ve strokovnih znanj,« je po-
vedala mag. Špela Planin-
šek, sodelavka GIS. Lani so 
na inštitutu izvedli semi-
nar gozdno-lovske pedago-
gike, zatem so bili udeležen-
ci povabljeni še na izobraže-
vanje v najbolj obiskani cen-
ter za izobraževanje za lo-
vsko in gozdarsko temati-
ko Werkstatt Natur na av-
strijsko Gradiščansko. »Iz-
obraževanja so odličen na-
čin, da lahko tudi zapletene 
ali celo težavne tematike na 
poljuden, a strokovno pod-
prt način predstavljamo šir-
ši javnosti – in tako dvigamo 
ugled obeh za Slovenijo zelo 
pomembnih strok. Gozd in 
živali so namreč edinstvena 
celota in jih moramo obrav-
navati skupaj,« je poudari-
la Planinškova. Na teh izho-
diščih sta v lokalnem okolju 
vzpostavili sodelovanje LD 
Tržič in OŠ Tržič, Podru-
žnična šola (PŠ) Podljubelj. 
»Naša šola ima blizu gozd, 

v učilnici na prostem se ot-
roci lahko celovito razvijajo; 
razvijajo naravni čut za opa-
zovanje, domišljijo, so spro-
ščeni v gibanju. To je pope-
stritev intelektualiziranja 
pouka. Vse predmete lahko 
naredimo v naravi, zato se 
vsaj enkrat na mesec odloči-
mo za tak način pouka,« je 
pojasnila vodja PŠ Podlju-
belj Maja Ahačič. Nedavno 
so učenci od prvega do če-
trtega razreda v učilnici na 
prostem spoznavali jesen v 
spremstvu učiteljic ter Mira 
Dovžana iz LD Tržič, dogo-
dek je spremljal tudi Marko 
Mali, ki na LZS vodi komi-
sijo Mladi in lovstvo. »Prav 
je, da že najmlajši vedo, da 
niso sami na svetu, ampak 

da sobivajo z drugimi živi-
mi bitji, kar je pomembno 
tudi z vidika varovanja na-
rave. Včasih je bilo v šolskih 
učbenikih več spoznavanja 
avtohtonih živalskih vrst, 
od mravlje do medveda,« 
sta povedala Dovžan in Mali 
in dodala, da bi tudi lovske 
vsebine morale imeti v pro-
gramu vse kmetijske šole.  
Prvošolci so spoznali, kako 
se hodi po naravi, kakšna je 
vloga lovca, opazovali lisičji 
brlog, veverico ... Drugošol-
ci so v gozdu poiskali narav-
na glasbila, ki so oponaša-
la dež, točo ... in ob sprem-
ljavi glasbil zapeli pesmi-
co. Izvedli so še pouk špor-
tne vzgoje, v učnem načrtu 
je npr. preskakovanje ovir, 

le da so oni to izvedli v nara-
vi, preskakovali pa so poto-
ček. Tretješolci so se pošte-
vanke učili s pomočjo stor-
žev, kamenčkov in paličic. 
Gozdnim škratkom pa so 
– in domišljija otrok je res 
neverjetna – postavili hiške 
iz materiala, ki so ga našli 
v gozdu. Četrtošolci so pri 
likovnem pouku ustvarja-
li mandale iz listja, lubja ..., 
načrtovali njihovo postavi-
tev, jih barvno usklajevali. 
Učenci so nad takim nači-
nom pouka navdušeni. Ve-
ronika je vesela, ker je lah-
ko na zraku. Val je povedal, 
da je v naravi več prostora za 
učenje. Lara pa je dejala, da 
ob učenju lahko prisluhne-
jo zvokom narave.

Pouk v družbi veverice
Izobraževanja na področju gozdne pedagogike so za gozdarje in lovce odličen način, da lahko tudi 
zapletene tematike na poljuden, a strokovno podprt način predstavljajo širši javnosti. Ta znanja so v 
učilnici na prostem prenesli v Podružnični šoli Podljubelj v sodelovanju z Lovsko družino (LD) Tržič. 

Le kje se skriva lisičji brlog? Pa je lisica doma?

Železniki – V športni dvorani v Železnikih je bila v nedeljo 
tradicionalna, že 27. dobrodelna prireditev s tombolo, ki so jo 
priredile župnije Selške doline pod okriljem Župnijske karitas 
Železniki s sodelovanjem Župnijske karitas Selca. Kot je v 
imenu organizatorjev povedala Mirjam Tolar, bodo letošnji 
izkupiček namenili misijonu v Peruju, kjer deluje misijonar 
škof Anton Gerardo Žerdin, po rodu iz Beltincev, in sodeluje s 
sestro uršulinko Andrejo Godnič. Pomagali bodo plemenom, 
ki živijo v Amazoniji in nimajo pitne vode. »Točen znesek iz-
kupička še ni znan, bo pa tako kot vsako leto med štiri in pet 
tisoč evri,« je pojasnila Tolarjeva. Prireditev je privabila okoli 
petsto obiskovalcev, za katere so pripravili okoli 800 dobit-
kov. Za glasbo je poskrbel Stična Bend, otroke pa je zabaval 
čarodej Mare Čare.

S tombolo pomagali plemenom v Amazoniji
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Rezultati 88. kroga – 4. novembra 2018
4, 13, 18, 20, 25, 26, 34 in 8

Loto PLUS: 5, 27, 30, 31, 32, 33, 39 in 9
Lotko: 7 1 4 4 4 9

Sklad 89. kroga za Sedmico: 790.000 EUR
Sklad 89. kroga za PLUS: 600.000 EUR

Sklad 89. kroga za Lotka: 1.380.000 EUR

LOTO

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. 

Stikalničar-kotlovničar, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: izobrazbo od III. do V. stopnje (elektro), vozniško dovoljenje B-katego-
rije, osebnostne lastnosti: vestnost, natančnost, komunikativnost ... Iskra ESV, d. d., 
Kranj, Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 11. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Tester – zagotavljanje kakovosti/software tester – quality assurance, m/ž (Šenčur) 
Iščemo motiviranega testerja z željo po neprestanem učenju. S kolegi v Šenčurju bos-
te v sodelovanju z ekipo iz Seattla soustvarjali ShipRush – rešitev, ki zagotavlja hitro 
in enostavno pošiljanje paketov za eCommerce (www.shiprush.com). Želimo si ko-
munikativnega sodelavca, ki se dobro znajde v ekipi, uživa v izzivih, se rad poglobi 
v obstoječe sisteme in išče rešitve za izboljšanje produktivnosti. Descartes labs, d. o. 
o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 18. 11. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Carinski deklarant, m/ž (Brnik) 
Vaše naloge in odgovornosti: odgovornost za vodenje vseh postopkov carinjenja, 
sodelovanje pri carinskih pregledih, sodelovanje z inšpektorati ... Kuehne + Nagel, d. 
o. o., Zgornji Brnik 130f, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 20. 11. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Nabavnik, m/ž (Kranj) 
Kompetence: aktivno znanje angleškega in zaželeno tudi nemškega jezika, izkušnje 
na področju nabave materialov, odlične komunikacijske in pogajalske sposobnosti, 
zahtevno delo z Excelom in informacijskim sistemom, najmanj VI. stopnja izobrazbe 
tehnične smeri. Rodex, d. o. o., Ljubljanska 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 2. 12. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Zbilje) 
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 6 EUR neto), delo pet dni na teden, 
možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/enote. Pričaku-
jemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenskega jezika, zaže-
lene izkušnje pri blagajni, skrb za red in čistočo, lastno prevozno sredstvo. Dotik go-
stinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 1000 Ljubljana. Prijave zbi-
ramo do 28. 11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir na področju dostopa (access), m/ž (Kranj) 
Iščemo kandidate za razvoj nove generacije produktov – odprtokodnih rešitev na ši-
rokopasovnem dostopu v oblaku (SDN/CORD), virtualizaciji omrežnih funkcij (NFV), 

razvoju širokopasovnih optičnih modulov in Ethernet stikal. Iskratel, d. o. o., Ljubljan-
ska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 11. 2018. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Kuhar, m/ž (Kranjska Gora) 
Če si oseba, ki jo veseli delo v gostinstvu, ji je gastronomija blizu, si želi novih izzivov 
ter je pripravljena z nami začrtati pot uspeha, kar bo na podlagi dobrih delovnih re-
zultatov tudi ustrezno nagrajeno, potem te vabimo k sodelovanju za delo na delov-
nem mestu kuhar. Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbi-
ramo do 29. 11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Kranjska Gora) 
Od kandidatov pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe gostinske ali druge ustrezne 
smeri, najmanj eno leto delovnih izkušenj z delom v strežbi oz. na področju gostin-
stva, aktivno znanje slovenskega jezika in pogovorno znanje enega tujega jezika ... Hit 
Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 29. 11. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir varnosti in zdravja pri delu, m/ž (Šenčur) 
Želite delati v prijetnem in varnem delovnem okolju v držbi sodelavcev, ki cenijo vašo 
inovativnost, spodbujajo vaše talente in si trudijo za skupne cilje? VPD-PV, d. o. o., 
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 29. 11. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Natakar-pomočnik v cateringu, m/ž (Sora pri Medvodah) 
Pričakujemo: zaželena je izobrazba gostinske smeri, izkušnje z delom v strežbi, poznava-
nje področja postrežbe hrane in pijače, osebna urejenost in čistoča, prilagodljivost gle-
de na delovni čas, lastni prevoz. Jezeršek Gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Pri-
jave zbiramo do 28. 11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delo v montaži, m/ž (Kamnik) 
Od kandidata pričakujemo: osnovnošolsko izobrazbo, spretnost rok, prstov, globin-
ski vid, razlikovanje barv, timsko orientiranost in pozitiven odnos do dela in do sode-
lavcev ... Dom-Titan, d. d., Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 28. 11. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater, m/ž (Begunje na Gorenjskem, Škofja Loka) 
Pričakujemo: zaključeno srednjo poklicno šolo tehnične smeri, 12 mesecev izkušenj 
na opisanem delovnem mestu, sposobnost za delo v timu, natančnost, zanesljivost 
in fleksibilnost ... SVP Avio, d. o. o., Zapuže 10a, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave 
zbiramo do 28. 11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja oddelka stalnih izboljšav, m/ž (Medvode) 
Vaše naloge in odgovornosti bodo: zagotoviti strokovno znanje in izkušnje iz mana-
gementa na področju stalnih izboljšav (SES) – pomoč vodjem, optimizacija proizvo-
dnje in drugih procesov za doseganje pričakovane produktivnosti in KPI-jev, pomoč 
direktorju tovarne in vodjem pri pripravi »Breakhrough« plana za lokacijo ... Sogefi Fil-
tration, d. o. o., Ladja 11, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 24. 11. 2018. Podrobno-
sti 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

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.

pogovor in razstava
#ZOBOTREBEC: DUŠAN KASTELIC - 
TISTI, KI JE RISBI VDAHNIL ŽIVLJENJE
Dušan Kastelic, Zoran Smiljanić
sreda, 7. 11., ob 18.30, 
v pritličju knjižnice (odprtje razstave)
sreda, 7. 11., ob 19.00, dvorana (pogovor)

kviz 
KVIZ ZNANJA - TELEVIZIJA IN CIVILIZACIJA
Anže in Aljaž Božič, Klub študentov Kranj
četrtek, 8. 11., ob 19.00, dvorana

delavnica
MOJA RISANKA
Domen Dolenc, Toni Mlakar
torek, 13. 11., od 17.00 do 19.00, 
računalniška učilnica v 1. nadstropju

Novembrska rdeča nit: 
animirani film

filmsko popoldne
SLON PO ANIMATEKI
Ana Šturm
sreda, 14. 11., ob 17.00, 
dvorana

filmski večer
ANIMATEKA PO ANIMATEKI
Ana Šturm
sreda, 28. 11., ob 19.00, 
dvorana
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

PRIREDITVE

Predstavitev Risb Hermana Gvardjančiča
Škofja Loka – Jutri, v sredo, 7. novembra, bo ob 19. uri v Ga-
leriji Franceta Miheliča v Kašči predstavitev najnovejše knji-
ge Hermana Gvardjančiča Risbe. Pogovor bo vodil kustos 
Boštjan Soklič.

V Hiši čez cesto Pr' Franč
Milje – V petek, 9. novembra, se ob 18. uri v Hiši čez ces-
to Pr' Franč na Miljah 11 lahko udeležite pevskega večera s 
Trbojskimi ljudskimi pevkami. Tokrat zbrani ne boste samo 
prepevali, »rofkali« boste lahko tudi koruzo ter luščili in pre-
birali fižol. Ker pa je pred martinovim, boste krstili tudi vino.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 6. no-
vembra, angleške igralne urice od 16.30, jutri, v sredo, 7. 
novembra, bodo nemške igralne urice ob 16. uri, ustvarjal-
ne delavnice pa ob 17. uri, v četrtek, 8. novembra, bo ura 
pravljic ob 17. uri, v petek, 9. novembra, pa se bo Brihtina 
pravljična dežela začela ob 10. uri.

Hrušica – V četrtek, 8. novembra, se bodo ustvarjalne delav-
nice začele ob 16. uri.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
danes, v torek, 6. novembra, družabne igre ob 15. uri.

Tržič – V Knjižnici Toneta Pretnarja bo v četrtek, 8. novem-
bra, ob 17. uri ura pravljic, na kateri bodo tokrat z otroki člani 
Gorske reševalne službe Tržič.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor, Zgornja Bela – V Medgene-
racijskem centru Kranj bo danes, v torek, 6. novembra, ob 
18. uri predstavitev metode EFT (tapkanje), s katero odprav-
ljamo motnje v energijskem sistemu telesa, ki se kažejo kot 
negativna čustva in kot telesne težave (glavobol, napetost v 
ramah, plitko dihanje …). Jutri, v sredo, 7. novembra, bodo 
ob 10. uri vesele urice ruščine, v četrtek, 8. novembra, bo ob 

Vilma Stanovnik

Kranj – Moto klub starodob-
nikov Kranj je bil ustanovlje-
na februarja leta 2002, kot 
pravi predsednik Slavko Ho-
čevar, pa je naloga in cilj čla-
nov kluba združevati ljubite-
lje starodobnih motornih vo-
zil. »Ena izmed glavnih na-
log vseh članov je ohranjanje 
tehnične dediščine na podro-
čju prometnih sredstev, zbi-
ranje in shranjevanje ostalih 
predmetov, ki so tesno pove-
zani s to tematiko, in spod-
bujanje zainteresiranih čla-
nov, da se udeležujejo špor-
tnih prireditev, srečanj s sta-
rodobnimi motornimi vozi-
li in obiskujejo sejme na to 
temo,« pravi Hočevar in do-
daja, da njihovi člani aktivno 
sodelujejo na področju moto 
športa s starodobnimi vozili. 

»Večina članov je že pred 
ustanovitvijo kluba sodelova-
la na najrazličnejših priredi-
tvah tako v Sloveniji kot tuji-
ni. Kot člani kluba se udele-
žujemo parad, razstav, relijev 

in hitrostnih preizkušenj. 
Tovrstne prireditve so zelo 
priljubljene in lepo spreje-
te. Nam, ki pa se vozimo in 
obnavljamo vozila, pa to po-
pestri življenje,« tudi pravi 

Slavko Hočevar, ki je skupaj 
s člani kluba vesel, da se jim 
je uresničila želja, da dobijo 
svoj prostor, kjer lahko pred-
stavljajo dejavnost kluba.  

»Našim željam so prisluh-
nili v Mestni občini Kranj in 
na Javnem skladu Republi-
ke Slovenije za kulturne de-
javnosti. V središču Kranj 
smo dobili prostor, v kate-
rem bomo lahko predsta-
vili manjši del prevoznih 
sredstev in drugih predme-
tov na temo gibljive kulturne 
dediščine. Člani Moto klu-
ba starodobnikov Kranj upa-
mo, da smo s tem uspeli do-
dati vsaj majhen kamenček 
v mozaik oživljanja starega 
mestnega jedra Kranja,« še 
pravi Hočevar in vabi na od-
prtje muzejske zbirke, ki bo 
ta petek ob 18. uri na Prešer-
novi ulici 13 v Kranju.

V Kranju muzej starodobnikov
Moto klub starodobnikov Kranj pripravlja muzejsko zbirko, ki bo od petka naprej postavljena  
v središču starega Kranja na Prešernovi ulici.

Slavko Hočevar, predsednik Moto kluba starodobnikov Kranj

Dvorje – Člani Liste za mlade Občine Cerklje, ki bodo letos 
prvič kandidirali na lokalnih volitvah in se, kot pravijo, zavze-
majo predvsem za boljše življenje mladih v občini, so v soboto 
na otroškem igrišču pri gostilni Pod Jenkovo lipo pripravili 
družaben dogodek, ki so ga poimenovali Zabavni dan. Prire-
dili so športne, družabne in druge zabavne igre, namenjene 
otrokom in vsem drugim, ki so mladi po srcu.

Zabavni dan v Dvorjah

Kamnik – V Medobčinskem muzeju Kamnik bodo v sredo, 7. 
novembra, ob 18. uri na gradu Zaprice odprli občasno arheolo-
ško razstavo z naslovom Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi. 
Razstavo bosta predstavili avtorici dr. Brina Škvor Jernejčič in 
Janja Železnikar.

Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi



17. uri predavanje Partnerski odnos kot bližnjica do nebes 
na zemlji. V četrtek, 8. novembra, bo v Baru Kern v Cerkljah 
ob 18. uri bralni krožek Beremo skupaj. V Šenčurju bo jut-
ri, v sredo, 7. novembra, v Športni dvorani Šenčur ob 8.30 
telovadba za prožno telo, v četrtek, 8. novembra, pa bo v 
Domu krajanov Šenčur ob 9. uri začetni, ob 11. uri pa nada-
ljevalni računalniški tečaj. V Preddvoru bo v TIC-u v sredo, 7. 
novembra, ob 9. uri začetni računalniški tečaj, ob 11. uri pa 
nadaljevalni računalniški tečaj. V domu krajanov na Zgornji 
Beli bo v četrtek, 8. novembra, ob 19. uri joga. Za vse priredi-
tve so obvezne prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Planinski izlet Potoška gora–Čemšenik
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet 
Potoška gora–Čemšenik, ki bo v četrtek, 15. novembra, z od-
hodom s posebnim avtobusom ob 8. uri izpred Globusa. 
Izlet je primeren tudi za pohodnike, in sicer bo za planince 
štiri ure hoje, za pohodnike pa tri. Prijave z vplačili spreje-
majo v društveni pisarni do ponedeljka, 12. novembra.

Pohodniški izlet Olševek–Apnišče
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
Olševek–Apnišče v četrtek, 22. novembra. Odhod s poseb-
nim avtobusom bo ob 8. uri izpred Globusa. Pot je lažja po-
hodniška, hoje bo za tri ure. Prijave z vplačili sprejemajo v 
društveni pisarni do ponedeljka, 19. novembra.

PREDAVANJA

Šrilanka
Tržič – Knjižnica dr. Toneta Pretnarja vabi jutri, v sredo, 7. 
novembra, ob 19. uri v prostore knjižnice na potopisno pre-
davanje o Šrilanki.

Na Kitajsko
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 6. no-
vembra, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik na potopisno preda-
vanje Aleksandra Novinca. Predavanju je dal naslov Bog je 
ustvaril zemljo, ostalo je made in China.

KONCERTI

Forever music
Tržič – MePZ Ignacij Hladnik se bo v soboto, 10. novembra, 
ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič predstavil s koncertom 
pop in rokovske glasbe z naslovom Forever music.

Jubilejni koncert
Škofja Loka – Škofjeloški lovski pevski zbor vabi na jubilej-
ni koncert ob tridesetletnici prepevanja, ki bo v soboto, 10. 

novembra, ob 19. uri v Kristalni dvorani Sokolskega doma 
v Škofji Loki. Gosti večera bodo vokalna skupina Gallina in 
Bohinjski rogisti.

RAZSTAVE

Utrinki
Slovenski Javornik – V razstavnem salonu kulturnega doma 
na Slovenskem Javorniku bodo v petek, 9. novembra, ob 19. 
uri odprli drugo samostojno slikarsko-fotografsko razstavo 
Majde Gašperin Utrinki. Razstava bo do 30. novembra na 
ogled vsak delovni dan od 16. do 20. ure.

Slike Janeza Potočnika
Jesenice – V galeriji Kosova graščina bodo v četrtek, 8. no-
vembra, odprli razstavo slik kroparskega slikarja Janeza Po-
točnika (1749–1834), ki je v svojem več kot šestdesetletnem 
delovanju ustvaril številen opus predvsem cerkvenih slik.

Prepletanja Lučke Šparovec
Tržič – V Galeriji Paviljon bo v četrtek, 8. novembra, ob 18. 
uri odprtje razstave Prepletanja sodobne umetnice mlajše 
generacije Lučke Šparovec, ki živi in ustvarja na Bledu, pri-
haja pa iz Tržiča. 

PREDSTAVE

Balon Velikon
Tržič – V soboto, 10. novembra, se bo ob 11. uri v Kulturnem 
centru Tržič začela lutkovna predstava za otroke Balon Veli-
kon. Predstava je za Tržiški abonmajček in izven.
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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.

Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo  
v sredo, 7. novembra,  
ob 16. uri na Nazorjevi  
ulici 1 v Kranju.

Do snidenja lep pozdrav!
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 16. oktobra 2018, je bil ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE. 
Geslo križanke je bilo: NAJ PRIDELEK V CERKLJAH. Nagrajenci so: 
1. nagrada: USB-ključek in darilni bon za tortico in kavico prejme 
Tomaž Rogelj iz Kranja, 2. nagrada: USB-ključek in zeliščni čaj s 
Krvavca prejme Martina Hartman iz Medvod, 3. nagrada: koša-
rico medenega razvajanja prejme Majda Krumpestar iz Cerkelj.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 23. oktobra 2018 
v Gorenjskem glasu,  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, D. O. O. 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upora-
ba avtomobila VW T-ROC – Zvonko Pezdirnik, Mojstrana,  2. na-
grada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – Matevž Jen-
kole, Kranj, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Martina Kri-
stan, Medvode.  Nagrajencem čestitamo!

                        + poštnina

32 85
EURKnjigo 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

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

42 
EUR

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

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1,  

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

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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.

AKCIJA

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

PORTOROŽ – Lucija, parcela 700 m2, 
urbano območje, pogled na morje, tel.: 
031/891-256 18003306

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Ibiza 1.2 TSI, 28.900 km, ko-
vinska barva, 5 vrat, vsa možna opre-
ma, kot nova, let. 2017, tel.: 041/543-
876  
 18003309

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
KURIVO
PRODAM

SUHA, mešana drva, možna dosta-
va in aluminijjasti okenski okvir, tel.: 
031/343-177 18003305

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18003299

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 18003298

PRIDELKI
PRODAM

NEŠKROPLJENA jabolka domačih 
sort – ontarija, bobovce, kosmač, vo-
ščenke, tel.: 040/266-311 
 18003303

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
041/239-468 
 18003304

ČB bikca, tel.: 041/356-292  
 18003307

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in bele, pred nesnostjo, pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 18003286

OVCE z jagnjeti, tel.: 041/647-526  
 18003301

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

ZA nedoločen čas zaposlimo delavca v 
tiskarni, s 3-mesečnim poskusnim de-
lom. Kandidat naj bo iz okolice Kranja. 
Iroplast, d.o.o., Glavna c. 42, Naklo, 
tel.: 040/607-101 
 18003308

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18003290

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 18003292
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Anketa

Marija Mali z Golnika:

»Izlet mi je zelo všeč, tudi 
zato, ker je vodnik Rado 
Šušteršič vse lepo povedal. 
Kako rastejo mandarine, še 
nisem videla, zato je bilo 
obiranje posebno doživetje. 
Tudi družba je v redu.«

Andrej Bitenc  
iz Britofa pri Kranju:

»Za ta izlet sem se odločil 
ravno zaradi obiranja manda-
rin, ker tega v živo še nisem 
doživel. Gledano v celoti, je 
izlet potekal lepo in nanj ni-
mam nobenih pripomb.«

Sonja Peternel iz Poljan:

»Bila sem že na obiranju 
mandarin, posebno vzdušje 
je v tem rastlinjaku na pros-
tem. Ostali del programa se 
spreminja, zato se za izlet 
vnovič odločim. Tokrat sem 
navdušena nad jezeroma.«

Laura Gorenc iz Kovorja:

»Z babi Ivanko greva večkrat 
na izlete tudi v organizaciji 
Gorenjskega glasa, letos sva 
bili na izletu Reka ljubezni. 
Tudi na obiranju mandarin 
sva že bili. Vedno mi je všeč 
in tudi zdaj se imam lepo.«

Suzana P. Kovačič

Gorenjski glas in Kompas 
sta zadnji oktobrski konec 
tedna peljala goste na izlet 
v Imotsko krajino z ogledom 
Rdečega in Modrega jezera, 
Makarsko riviero, na obiranje 
mandarin v dolino Neretve ... 
Zakaj so se izleta udeležili in 
kako jim je bil všeč?

Obiranje 
mandarin

Miroslav Ropret iz Šenčurja:

»Zanimalo me je, kako se 
obiranje mandarin izvede v 
dolini Neretve v okviru orga-
niziranega izleta. Izlet me je, 
gledano v celoti, prijetno pre-
senetil, tudi Imotski z Rde-
čim in Modrim jezerom.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

11/14 oC

8/12 oC

13/17 oC

14/20 oC

12/15 oC

11/14 oC

10/14 oC

15/20 oC

11/16 oC

10/18 oC

11/17 oC

10/15 oC

10/17 oC

10/17 oC

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

11/15 °C 10/16 °C11/15 °C

Danes in jutri bo oblačno z občasnim dežjem. V četrtek zjutraj 
bo pretežno oblačno in suho, čez dan bo večinoma sončno. 

Urša Peternel

Jesenice – Krista Trobec živi 
v eni od skromnih, nizkih 
hišk v Logu Ivana Krivca na 
Jesenicah. Hiške so v lasti 
Občine Jesenice, ki stano-
vanja v njih oddaja v nepro-
fitni najem. Stanovalci so 
si ob stavbah na zemljišču, 
ki je v lasti Slovenskih žele-
znic, uredili manjše vrtičke 
in zasadili zelenjavo, rože ... 
A pred dnevi je gospo Kris-
to, ko je prišla od zdravnika, 
skoraj kap. Kot pripoveduje, 
so jo ob hiši pričakali delovni 
stroji, ki so začeli sekali dre-
vesa in grmovje, pa tudi nje-
ne rože, ribez ... Zatem so 
nasuli pesek in uredili par-
kirišče, avtomobili pa so za-
čeli parkirati dobesedno pod 
Kristinim oknom. Krista, ki 
ji v življenju ni bilo lahko, 
saj je kar dvakrat premagala 
raka, pred dvema letoma pa 
je izgubila tudi moža, je obu-
pana. »Saj razumem, da so 
Slovenske železnice zemlji-
šče prodale in da novi lastnik 
na svojem zemljišču lahko 
počne, kar želi. A to je nečlo-
veško in nehumano, da ti 
uredijo parkirišče tik pod 
oknom! Tu je cesta, tam je 
proga, zraven se zdaj širi av-
toprevozniško podjetje, pos-
tali smo geto! Kljub vsemu 

smo ljudje, nismo državlja-
ni najnižje kategorije, tudi 
če smo najemniki v nepro-
fitnih stanovanjih!« je opo-
zorila. Kot je dodala, zaradi 
širitve sosednjega podjetja 
zdaj ves dan poslušajo hrup 
tovornjakov in ostalih de-
lovnih strojev, trpijo smrad 
izpušnih plinov ... Zdaj so 
ostali še brez edine zelene 
pregrade, ki jih je vsaj malo 
ščitila pred hrupom z avto-
ceste in bližnje prometne 
lokalne ceste. Že tako skro-
mno bivalno okolje, ki je bilo 
prej vsaj nekoliko obdano z 

zelenjem, se je še poslabša-
lo ...

A zakaj so uredili parki-
rišče tik ob Kristinem domu? 
Tomaž Pleša iz podjetja 
Vrba, ki se ukvarja s tran-
sportom in nadgradnjami, 
nam je povedal, da zemljiš-
ča niso kupili, temveč najeli 
od Slovenskih železnic. Kot 
je dejal, je bilo območje prej 
močno zanemarjeno, zaraš-
čeno, za urejanje pa ni nih-
če zares skrbel. Meja zem-
ljišča, ki ga imajo v najemu, 
je meter stran od hiše, v ka-
teri živi Trobčeva, je povedal 

in dodal, da so ga namera-
vali ograditi, Trobčevi pa so 
ponudili, da ji uredijo tudi 
stojalo za obešanje perila. 
Podjetje Vrba je pred nekaj 
leti kupilo poslovne prosto-
re v tem delu Jesenic, zaradi 
uspešnega poslovanja in ši-
ritve dejavnosti pa potrebu-
jejo tudi več prostora. Tako 
so tudi na drugi strani, ob 
železnici, od Slovenskih že-
leznic odkupili dodatno ze-
mljišče. In tudi tam so se ob-
čani, ki so si uredili »divje« 
vrtičke, od njih morali pos-
loviti.

Pod okno dobila parkirišče
Upokojenki Kristi Trobec z Jesenic je sosednje podjetje na zemljišču tik ob hiški, v kateri živi, postavilo 
parkirišče. Tako ji zdaj avtomobili parkirajo skoraj čisto pod oknom.

Krista Trobec pred svojim skromnim domom: na mestu, kjer je bilo prej zelenje, je zdaj 
parkirišče sosednjega podjetja. Avtomobile včasih parkirajo tik ob hiško, pod okno ...

Ana Šubic

Kranj – Na nedavnem sve-
tovnem tekmovanju Fire-
fighter Combat Challen-
ge v Kaliforniji so med oko-
li 400 gasilci in gasilkami 
iz šestnajstih držav blesteli 
tudi tekmovalci iz Sloveni-
je, med katerimi so prevla-
dovali Gorenjci. Na najtež-
jem gasilskem tekmovanju 
so svojo pripravljenost po-
kazali: Gregor Stanonik (si-
cer član PGD Gorenja vas), 
Anže Habjan (poklicni ga-
silec na brniškem letališču 
in član PGD Podnart), Igor 
Pašič (PGD Radovljica), Do-
men Pavlič, Lucija Grubar 
in Patrik Štefelin (vsi PGD 
Begunje) ter njihova gasil-
ska kolega Sebastjan Vovko 
iz Kočevja in Moamer Čosić 
iz Nove Gorice. Iz Amerike 
so se vrnili včeraj, ob osvoje-
nih rezultatih pa so bili up-
ravičeno zadovoljni. Hab-
jan in Stanonik sta postala 

svetovna prvaka v kategori-
ji dvojic, Pavlič in Štefelin 
sta bila četrta. Stanonik je 
bil najhitrejši na svetu v ka-
tegoriji chief (vodja), v kate-
goriji open je bil peti, Hab-
jan pa osmi. Pavlič, Štefe-
lin, Čosić in Vovko so pos-
tali ekipni svetovni podpr-
vaki v štafeti mešanih ekip 
(international hybrid), ki jih 
sestavljajo člani iz različnih 
društev in držav. Med eki-
pami (international team) 
so bili Stanonik, Habjan in 
Pašič drugi, Begunjčani pa 
četrti. V kategoriji nad 40 let 
je bil Pašič med posamezni-
ki peti, v dvojicah pa s kole-
gom iz ZDA četrti. Med me-
šanimi dvojicami sta bila 
Pavlič in Lucija Grubar dru-
ga. Grubarjeva je bila sicer 
osma najboljša tekmovalka, 
s kolegico iz Češke je bila v 
dvojicah šesta, z ekipo ga-
silk iz Evrope pa je osvoji-
la naziv svetovnih podprva-
kinj.

V svetovnem vrhu

Grad – Cesta do spodnje postaje gondole pod Krvavcem je bila 
odprta že popoldne po neurju. Kot nam je povedal cerkljanski 
župan Franc Čebulj, je vzdrževalec cest že zjutraj začel čistiti, 
po drugi uri popoldne pa je bila cesta že prevozna, nato pa so 
delavci urejali še bankine. Odzval se je tudi koncesionar za 
vode Hidrotehnik in začel čistiti struge. A kot dodaja Čebulj, 
bo morala država čim prej pristopiti k sanaciji Lukenjskega in 
Brezovškega grabna, sicer se bodo tovrstne nesreče ponav-
ljale. Občinska uprava se s pristojnimi z direkcije za vode že 
dogovarja za prvi ogled terena.

Posledice neurja odpravljene že isti dan

Kranj – Gorenjska banka prodaja trgovsko-poslovni center 
Merkur v Izoli na lokaciji ob morju med Koprom in Izolo. Več 
kot 54 tisoč kvadratnih metrov veliko območje, ki je zanimivo 
za gradnjo turističnega naselja, obsega dva sklopa: pozidano 
stavbno zemljišče s poslovnimi prostori in večjim urejenim 
parkiriščem in nezazidano stavbno zemljišče, ki v naravi pred-
stavlja zemljišče na klifu. Izhodiščna cena je 6,34 milijona 
evrov, kupec pa bo moral plačati še davek na dodano vrednost.   

Prodajajo Merkurjev center v Izoli

Spodnje Pirniče – V četrtek, 8. novembra, bo ob 19. uri v avli 
doma krajanov v Pirničah odprtje razstave del Brigite Juvan, 
vsestranske ljudske umetnice iz Pirnič. Naslov razstave je Po-
klon Brigiti Juvan. Razstava bo na ogled do 18. novembra vsak 
dan od 17. do 19. ure. Voden ogled po razstavi bo v nedeljo, 
11. novembra, ob 18. uri.

Razstava del Brigite Juvan


