
AKTUALNO

Banke: ukrep  
uveden prehitro
Slovenski bančniki, zbrani na Dne-
vu bančnikov na Brdu, so bili kri-
tični do ukrepa Banke Slovenije, ki 
je zaostrila pogoje kreditiranja 
prebivalstva. Kot so povedali, je 
ukrep nesorazmeren, diskrimina-
toren in sprejet čez noč.

3

ZDRAVJE 

Z brki proti  
raku prostate
Moški z akcijo Movember, ko si 
puščajo rasti brke, drug drugega 
opozarjajo na bolezni, kot sta rak 
prostate in rak mod. Odkar se je 
pojavilo to gibanje, se moški več 
samoiniciativno pregledujejo in 
pridejo hitreje k zdravniku. 

9

KRONIKA

Višji sodniki potrdili 
sodbo svetniku
Obsodba Tržičana Duška Kruplja-
nina na trinajst mesecev zapora 
zaradi napada na policista aprila 
2017 v središču Tržiča je postala 
pravnomočna. Višje sodišče v 
Ljub ljani je namreč njegovo pri-
tožbo zavrnilo kot neutemeljeno. 

14

RAZVEDRILO

Film o družbenih  
konfliktih Slovenije
V nedeljo so v Tržiču predpremier-
no predvajali film režiserja Meto-
da Pevca Jaz sem Frenk. Film so 
pred dvema letoma snemali v Tr-
žiču z glavnimi igralci Janezom 
Škofom, Katarino Čas in Valterjem 
Draganom.

15

VREME

Danes bo oblačno in  
deževno. Jutri bo sprva še 
oblačno s padavinami, ki 
bodo proti večeru oslabele. 
V četrtek bo suho.

8/9 °C
jutri: oblačno s padavinami
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Simon Šubic

Kranj – Vodičan Aleš Borč
nik je na članskem svetov
nem prvenstvu v balinanju 
skupaj s Primorcem Anže
tom Petričem postal svetov
ni prvak v štafetnem zbija
nju. V turškem Mersinu sta 
uspešno nastopila tudi pre
ostala Gorenjca v slovenski 
reprezentanci Davor Jan
žič in Dejan Tonejc – prvi 
je osvojil srebrno kolajno v 
natančnem zbijanju, drugi 
v igri v krog. S tem je Slove
nija kot tretja najuspešnejša 
udeleženka prvenstva preje
la še bronasto odličje. 

»V štafeti sva z Anžetom 
skozi celo prvenstvo suvere
no zbijala, sploh v polfinalu 

in finalu pa sva morala dose
či vrhunska rezultata. Odlič
na sva bila zlasti v finalu proti 
Italiji, saj sva z eno zgrešeno 
kroglo skoraj izenačila sve
tovni rekord in zmagala s 60 
: 55,« je povedal novi svetov
ni prvak Aleš Borčnik. Z raz
pletom v hitrostnem zbijanju 
seveda ni bil zadovoljen, saj 
je z zanj zelo skromnim re
zultatom izpadel že v četrt
finalu proti Argentincu Lu
casu Heckerju (38 : 42). »Na 
Argentinca se psihično ni
sem dobro pripravil, kar je 
bila velika napaka. Prepro
sto sem mislil, da bom brez 
težav napredoval, ko pa sem 
po polovici tekme videl, da ni 
več šale, je bilo že prepozno.« 

Balinarji iz Turčije s tremi odličji
Slovenski balinarji so se s svetovnega prvenstva v Turčiji vrnili s tremi odličji, za vsa so poskrbeli 
Gorenjci. Mavrični majici sta si v štafeti oblekla Aleš Borčnik in Anže Petrič.  

Aleš Borčnik s Sela pri Vodicah je v Turčiji z Anžetom 
Petričem blestel v štafetnem zbijanju, tudi sebe pa je 
razočaral s prezgodnjim izpadom v hitrostnem zbijanju. 411. stran

Priloga:

Loške novice

Mateja Rant

Žiri – V sklopu prve faze 
grad nje obvoznice Žiri so 
uredili približno kilome
ter dolg odsek med regio
nalno cesto Rovte–Žiri in 
Žiri–Trebija s podaljškom 
do Osnovne šole Žiri. Dober 
milijon evrov vreden projekt 
je obsegal še rekonstrukcijo 

dveh križišč kot navezavi 
na obstoječo državno cesto 
ter ureditev površin za pe
šce in kolesarje. Po besedah 
ministrice za infrastrukturo 
Alenke Bratušek je osemsto 
tisoč evrov potrebnih sred
stev zagotovila republiška 
direkcija za infrastrukturo, 
preostanek pa občina.

Za večjo varnost 
in pretočnost
V Žireh so minuli četrtek uradno odprli novo 
krožišče, ki predstavlja začetek gradnje obvoznice 
proti Logatcu in poslovni coni, za kar že potekajo 
odkupi zemljišč.

46. stran

Simon Šubic

Kranj – Včeraj opolnoči so, 
kot so napovedali že konec 
oktobra, začeli stavkati poš
tni delavci, prvič v zgodovini 
Pošte Slovenije. Po besedah 
Saše Gržiniča, predsednika 
Sindikata poštnih delavcev, 
je v stavki včeraj dopoldan 
sodelovala več kot polovica 
zaposlenih, tudi številni, ki 
niso člani sindikata. »Tako 
je vsaj v prometu, torej po
štarji ter sodelavke in sode
lavci na poštnih uradih. Na 
terenu smo bili že ob polno
či ob začetku stavke in prve 
informacije so bile, da v 

veliko poštah stavkajo celo
tni kolektivi ali vsaj tri četr
tine. S tako udeležbo v stav
ki smo zelo zadovoljni, gle
de na to, da stavkamo pr
vič doslej,« je razložil. Vče
raj sicer uporabniki poštnih 
storitev stavke še niso v ce
loti občutili, saj so morali 
poštarji raznositi vso pošto, 
ki je prispela do konca te
dna, poznalo pa se je že pri 
raznosu reklam in tudi ča
sopisov, ki jih bodo naroč
niki do preklica stavke pre
jemali z redno, in ne z ju
tranjo dostavo, kar ste da
nes občutili tudi naročniki 
Gorenjskega glasa. 

Stavki so se včeraj želeli 
pridružiti tudi nekateri štu
dentje, česar pa delodajalec 
ni dovolil oziroma je nalo
žil poštnim poslovalnicam, 
da z njimi takoj prekine
jo sodelovanje, je pojasnil 
Gržinič. »A tudi to, da že
lijo stavkati celo študentje, 
pove, da je v Pošti res nekaj 
narobe,« je pristavil. Po po
datkih sindikata je udelež
ba v stavki uravnotežena 
po območju celotne države, 
največjo podporo pa je dele
žna predvsem na Obali, na 
Štajerskem in v vseh drugih 
več jih centrih.

Poštarji stavkajo prvič v zgodovini
Zaradi stavke poštnih delavcev, prve v zgodovini Pošte Slovenije, bo do 
njenega preklica tudi raznos Gorenjskega glasa potekal z redno dostavo, in 
ne z jutranjo, kot ste vajeni naročniki. 

Včeraj uporabniki poštnih storitev stavke poštnih delavcev še niso močno občutili, že danes 
bo precej drugače, predvsem pri dostavi časopisov in večjih paketov. / Foto: Tina Dokl44. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FERIDERIK SULCER iz Kranja.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Otroška predstava Po Sloveniji v Kulturnem 
hramu v Cerkljah

V soboto, 16. 
novembra 2019, 
ob 10. uri si lah-
ko v Kulturnem 
hramu Ignaci-
ja Borštnika v 
Cerkljah ogle-
date čudovito 
predstavo z 
naslovom Po 
Sloveniji. To je 
predstava, ki bo 

poučila in razveselila majhne in velike otroke, njihove starše, 
babice in dedke. Popotnik Jaka, ki živi na drugem koncu sveta, 
je prišel na obisk v Slovenijo, kjer je doma njegova babica. Jaka 
se je po Sloveniji podal s kolesom in spoznal je veliko novega. 
Kaj je odkril, lahko izveš, če se z njim podaš po Sloveniji. A 
Jaka ni potoval sam, spoznal je veliko prijaznih ljudi, z njimi 
pokramljal, se poveselil in odkril mnogo zakladov. Dodatne 
informacije so na voljo na telefonski številki 040 366 366 ali 
na info@otroske-predstave.si. 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
eno od predstav v Cerkljah ali na Kokrici v sezoni 2019/2020. 
Nagradno vprašanje: Kdo je fant, ki raziskuje Slovenijo? Od-
govore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 18. novembra 
2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenki

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 5. novembra 2019, 
prejme dve vstopnici za komedijo Obisk stare gospe Barba-
ra Križnar iz Poljan, dve vstopnici za koncert Abba Tribute 
skupine Revival pa prejme Ines Nabernik Bošnjak iz Kranja. 
Nagrajenkama čestitamo!

Prvič v Sloveniji z novim albumom

Srbska zasedba S.A.R.S. z vsakim svojim nastopom upravi-
čuje sloves ene najbolj iskanih avtorskih skupin na področju 
nekdanje Jugoslavije. Tako je bilo tudi v hrvaškem Labinu, 
kjer so nastopili v sklopu dogodka Labin Art Republika. 
S.A.R.S. se v Kurzschluss vračajo 24. novembra ob 21. uri 
in pripravljajo veliko presenečenje. Po treh letih so še ved-
no pod vtisom z zadnjega nastopa v Ljubljani, zato so se 
odločili, da tokrat nastopijo v širši zasedbi in slovenskim 
oboževalcem v primerjavi s standardnim setom in nastopi, 
ki jih običajno izvajajo, ponudijo nekaj več. Pred kratkim so 
izdali drugi singel Duše nemaš z novega albuma Glava, ki 
ga bodo v Sloveniji predstavili prvič. Vstopnice so na voljo 
na vseh prodajnih mestih Eventima.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici 
za koncert, ki bo v Ljubljani. Nagradno vprašanje: Kako je 
naslov novega albuma skupine S.A.R.S.? Odgovore pošljite 
do ponedeljka, 18. novembra 2019, na naslov: Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Urša Peternel

Poljče – V NATO Centru 
odličnosti za gorsko bojeva-
nje v Poljčah je v petek zve-
čer potekala slovesnost ob 
29. obletnici odločitve o slo-
venski osamosvojitvi Polj-
če 1990–2019. Vsako leto 
jo pripravlja Združenje za 
vrednote slovenske osamo-
svojitve in nabito polno dvo-
rano udeležencev je kot prvi 
pozdravil predsednik zdru-
ženja Aleš Hojs. Radovlji-
ški župan Ciril Globočnik je 
izrazil ponos, da so prav na 
območju radovljiške občine 
poslanci Demosa pred 29 
leti sprejeli sklep, ki je pri-
peljal do plebiscitne odločit-
ve za samostojno Slovenijo. 
»S spominjanjem in opomi-
njanjem krepimo svojo na-
rodno zavest, domoljubje in 
pozitivne vrednote naše sa-
mostojne slovenske drža-
ve,« je dejal.

V imenu Mladinske sek-
cije VSO Triglav je sprego-
voril njen član Andrej Ho-
ivik, ki je menil, da imajo 
mladi, ki so bili rojeni že v 
samostojni slovenski drža-
vi, srečo, da niso izkusi-
li temnih plati režima, ki 
je vladal v polpretekli zgo-
dovini. »Mladi si danes že-
limo dobrega in hitrega 
javnega prevoza, urejene 
in dosegljive zdravstvene 
oskrbe zase in za svoje star-
še, urejenega in pravične-
ga trga dela, želimo si viš-
jih plač, dobre stanovanj-
ske in družinske politike. 

Želimo si tehnološkega 
in digitalizacijskega na-
predka v čistem in varnem 
okolju,« je dejal, a z obžalo-

vanjem ugotovil, da je Slo-
venija skrenila s poti, ki jo 
je združevala v času osamo-
svojitve, in da »dobrih kro-
fov, kaj šele učinkovitih re-
form, ni na vidiku«.

Slavnostni govornik je bil 
Marjan Podobnik, eden od 
udeležencev takratnih do-
godkov v Poljčah. Med dru-

gim je povedal, da se je ta-
kratna odločitev delegatov 
Demosa za plebiscit in sa-
mostojno Slovenijo kasne-
je izkazala za mnogo bolj 
pogumno, kot se je zdelo v 

tistem času. »Ta odločitev 
bo vedno pomembna, ne 
glede na to, koliko kvadra-
tnih centimetrov te teme bo 
v učbenikih,« je poudaril Po-
dobnik. Kot eno večjih gro-
ženj današnjega časa je po-
udaril nevarnost množične-
ga navala nezakonitih mi-
grantov, zato bi se po njego-
vem mnenju tudi naša drža-
va, tako kot nekatere druge, 
morala zaščititi. »Da pesem 
Slovenec sem ne bo postala 
sovražni govor,« je dodal. In 
prav skladbo Slovenec sem 
sta med drugim izvedla bari-
tonist Primož Krt in pianist 
Edvard Došler, ki sta poskr-
bela za kulturni program na 
slovesnosti.

Jubilej prelomne odločitve
Letošnji slavnostni govornik na slovesnosti ob 29. obletnici odločitve o slovenski osamosvojitvi je bil 
Marjan Podobnik, ki je bil kot član Demosa tudi udeleženec takratnih prelomnih dogodkov.

Slovesnosti so se udeležili nekateri člani takratnega Demosa, tudi Marjan Podobnik, ki je 
bil slavnostni govornik. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovesnosti so se udeležili tudi nekateri člani prve 
demokratično izvoljene Skupščine RS 1990–1992, 
ki so pred 29 leti sodelovali v prelomnih dogodkih v 
Poljčah, med njimi Janez Janša, Vitomir Gros, Avgust 
Mencinger, Franci Feltrin, Ivan Krefl, Aleksandra 
Hojnik, Andrej Murn, Anton Rojec, Andrej Magajna 
in Slavko Kmetič.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Letala druž-
be Brussels Airlines, sicer 
članice Lufthansine skupi-
ne, bodo na liniji med brniš-
kim letališčem in Brusljem 
letela šestkrat tedensko s 
141-sedežnim letalom Air-
bus A319. 

Brnik je z belgijsko prestol-
nico do kolapsa podjetja sicer 
povezovala Adria Airways. 
Lani je tako na tej relaciji po-
tovalo dobrih 74 tisoč potni-
kov, kar je to povezavo uvr-
ščalo na osmo mesto po pri-
ljubljenosti – za Istanbu-
lom, Frankfurtom, Londo-
nom (Stansted), Parizom, 
Amsterdamom, Zürichom 
in Münchnom. Ponudbo 
letov v Belgijo z brniškega 

letališča sicer dopolnjuje še 
nizkocenovni prevozniki 
Wizz Air, ki leti v Charleroi. 
Lani je na tej povezavi prepe-
ljal več kot 33 tisoč potnikov.

Brussels Airlines sicer za 
razliko od Adrie, ki je lete 
opravljala v dopoldanskem 
času, v prestolnico Belgi-
je leti vsak dan z izjemo 

sobote ob 17.55. V Fraportu 
Slovenija pa so kljub temu 
prepričani, da bo linija dob-
ro zasedena in jo bo prevo-
znik kmalu okrepil z do-
datnimi zmogljivostmi. Z 
Bruseljskega letališča je si-
cer mogoče leteti na več kot 
sto destinacij po svetu. Po 
podatkih Fraporta je bil lani 
delež potnikov z brniške-
ga letališča, ki so pot nada-
ljevali preko bruseljskega, 
okoli 16 odstotkov. 

Potem ko so že pred dnevi 
začeli leteti v Zürich, Frank-
furt in München, je poveza-
va z Brusljem še četrta od pe-
tih najpomembnejših, ki so 
ugasnile po stečaju Adrie. 
Za zdaj pa še ni znano, kdaj 
bodo leti vzpostavljeni tudi z 
Dunajem.

Z Brnika tudi v Bruselj
Na brniškem letališču so prejšnji ponedeljek pozdravili še prihod letala Brussels Airlines, s čimer 
so vzpostavili povezavo s prestolnico Belgije.

V ponedeljek je na brniškem letališču pristalo tudi letalo 
Brussels Airlines / Foto: Tina Dokl
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Ukrep Banke Slovenije, 
da s prvim novembrom 
omeji kreditiranje prebi-

valstva, je v večjem delu javno-
sti naletel na kritične odzive.

Štiričlanska družina z dve-
ma povprečnima neto plača-
ma bo denimo lahko dobila 
le šestdeset tisoč evrov kredita, 
kar je za nakup primernega 
stanovanja odločno premalo. 
Že družina z dvema neto pla-
čama po 928 evrov (takšnih 
zaposlenih je 114 tisoč), pa sta-
novanjskega ali potrošniškega 
kredita sploh ne bo več dobila. 
Po približnih ocenah si kredi-
ta odslej ne more več privoščiti 
več kot tristo tisoč Slovencev.

Argument Banke Slovenije 
je, da bodo z ukrepom omejili 
tveganja za finančno stabil-
nost, ki nastajajo ob čezmer-
nem zadolževanju prebival-
stva. Sporoča, da se Slovenci 
zadolžujemo nepremišljeno 
in preko svojih zmožnosti. 
Obseg potrošniških kreditov 
namreč znaša že 2,91 mili-
jarde evrov, s čimer je že dose-
gel raven pred veliko finanč-
no krizo leta 2008, podaljšuje 
pa se tudi ročnost vračanja 
kreditov. 

Na drugi strani kritiki tr-
dijo, da je ukrep neživljenjski, 
omejevalen, da prav tistim 
z najnižjimi dohodki jemlje 
možnost, da nekoč pridejo do 
lastniškega stanovanja, ki za 
večino vodi le prek najema 
stanovanjskega posojila. Tiste, 
ki gledajo širšo sliko, skrbi, da 

bo ukrep negativno vplival na 
potrošnjo v maloprodaji in na-
kupe stanovanj, posledično pa 
na nižje prihodke države iz 
naslova davkov. Kritični so v 
združenju bank in trgovinski 
zbornici, kjer menijo, da bo 
imel ukrep negativne posledice 
za gospodarsko rast.

Potem ko so v času krize 
njene posledice najbolj obču-
tili prav najšibkejši in ko v 
javnosti vsake toliko odmevajo 
novice o milijonskih odpisih 
dolgov nekaterim posame-
znikom ali podjetjem, je jeza 
številnih Slovencev še toliko 
večja. Kako si privoščiti lastno 
stanovanje, če ti ob nizki pla-
či zanj ne nikoli ne bo uspelo 
privarčevati, kje dobiti denar 
ob nepričakovanem, nujnem 
strošku, če imaš plačo, ali po-
kojnino (kot 57 odstotkov upo-
kojencev) prenizko za najem 
potrošniškega kredita?

V Banki Slovenije sicer 
menijo, da bo ukrep omejil 
socialne stiske ljudi, do kate-
rih prihaja zaradi nezmož-
nosti odplačevanja kreditov. 
A boljša rešitev za takšne 
primere bi bile višje plače in 
aktivnejša stanovanjska po-
litika ter zagotavljanje večje 
blaginje za vse. Konec koncev 
pa tudi finančno opismenje-
vanje v šolah, ki bi se začelo 
že v mladih letih in bi ljudi 
naučilo ravnanja z osebni-
mi financami ter preprečilo 
marsikatero nespametno od-
ločitev posameznika.

Kdo si lahko privošči kredit

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Na tradici-
onalnem dnevu slovenskih 
bančnikov, ki je v petek v or-
ganizaciji Združenja bank 
Slovenije potekal na Brdu 
pri Kranju, je beseda seve-
da tekla tudi o nedavni za-
ostritvi pogojev kreditiranja 
prebivalstva, ki jih je uvedla 
Banka Slovenije. »Ukrep re-
gulatorja je po naši oceni ne-
sorazmeren in neuravnote-
žen in je uveden prehitro,« 

je bil kritičen predsednik 
nadzornega sveta združenja 
in predsednik uprave NLB 
Blaž Brodnjak, ki pogre-
ša predvsem komunikacijo 
med vsemi ključnimi delež-
niki v državi. »Sedeminpet-
deset odstotkov upokojen-
cev v državi nima dostopa do 
kredita v slovenskem ban-
čnem sistemu. Mene je za-
radi tega kot bančnika sram 
in se jim v imenu bančnega 
sektorja globoko opraviču-
jem,« je dodal.

Brodnjak se strinja z 
Banko Slovenije, da je tre-
ba odpraviti anomalije na 
področju potrošniških in 

stanovanjskih posojil, a 
po njegovi oceni je regula-
tor ubral preveč akademski 
pristop, ki radikalno pose-
ga v slovenski način življe-
nja, kjer mladim pri nakupu 
stanovanj in drugih trajnih 
dobrin navadno na pomoč 
priskoči širša družina. Zdaj 
to v mnogih primerih ne bo 
mogoče, zato bodo usluž-
benci za bančnimi pulti mo-
rali prenašati breme gneva, 
čeprav sploh ne gre za odlo-
čitev poslovnih bank, je do-

dal. Ukrep regulatorja je po 
mnenju bančnikov tudi iz-
razito diskriminatoren, saj 
zadeva samo banke, ne pa 
tudi drugih subjektov na fi-
nančnem trgu, zato je Brod-
njak dopustil možnost, da bi 
se katera od bank nanj lah-
ko odzvala tudi z vložitvijo 
ustavne presoje. Druga pot 
je dialog, je dodal. »Banč-
niki prosimo, naj se začne-
jo ključni ljudje slovenskih 
institucij redno srečevati in 
pogovarjati.«

Andrej Plos, predsednik 
uprave Banke Sparkasse, je 
pritegnil Brodnjaku, da je 
Banka Slovenije s svojimi 

obvezujočimi priporočili pri 
kreditiranju prebivalstva iz-
rekla nekakšno nezaupnico 
upravam bank. »Mi smo na 
stanovanjskih kreditih v naj-
težjih letih imeli le slaba dva 
odstotka slabih kreditov, kar 
je izredno nizka številka. Da-
nes je takih kreditov 0,6 od-
stotka. Nam ni v interesu, da 
bi imeli slabe kredite,« je de-
jal. »Banka Slovenije ima pa-
leto ukrepov, s katerimi lah-
ko posamezno banko, ki pre-
tirano krši bonitetna pravila 

pri odobravanju kredita z vi-
dika ocene kreditne sposob-
nosti, preusmeri v manj tve-
gano upravljanje,« pa je po-
udarila Stanislava Zadravec 
Caprirolo, direktorica Zdru-
ženja bank Slovenije. 

»Delal sem v dvanajstih 
različnih državah in to je 
tema v vsaki od njih. A po-
memben je primeren dialog 
med regulatorjem, bankami 
in potrošniki, ki temelji na 
ustreznih študijah in razi-
skavah,« je svoje videnje pro-
blematike predstavil John 
Denhof, prvi mož NKBM. 
Na odsotnost ustreznih iz-
računov je opozoril tudi 

predsednik uprave kranj-
skega Lona Jaka Vadnjal. 
»Da bi nam vsaj postregli z 
nekimi številkami, testom, 
kaj bi se zgodilo, če tega ne 
uvedemo. Tako pa je vse pre-
več na horuk za najbolj regu-
lirano panogo, kar jih je na 
tej zemeljski obli.«

Po mnenju guverner-
ja Banke Slovenije Boštja-
na Vasleta ukrepi niso pre-
tirani, njihov namen pa je 
zajezitev čezmernega po-
trošniškega kreditiranja, ki 

bi lahko oslabilo finančno 
stabilnost. »Učinke ukre-
pa spremljamo na tedenski 
bazi, in če se bo pokazalo, 
da je treba kaj spremeniti, to 
zagotovo bomo,« je zatrdil. 
Kot je dejal, bo obdobje niz-
kih obrestnih mer še trajalo, 
gospodarska rast se umirja. 
»Tega se kot varuhi finanč-
ne stabilnosti dobro zave-
damo, zato smo v zadnjih 
mesecih pospešili ukrepa-
nje makrobonitetnega nad-
zora. V evropskem prosto-
ru je 20 držav, ki so uvedle 
takšne ukrepe, in temu se je 
pridružila tudi Slovenija,« je 
razložil.

Banke: ukrep uveden prehitro
Slovenski bančniki so kritični do nedavnega ukrepa Banke Slovenije, ki je zaostrila pogoje kreditiranja 
prebivalstva. Je nesorazmeren, diskriminatoren in sprejet čez noč, pravijo. 

Jaka Vadnjal, predsednik uprave Lona, pogreša izračune 
o možnih posledicah, če Banka Slovenije ne bi zaostrila 
kreditiranja. / Foto: Gorazd Kavčič

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle napoveduje, da 
bodo učinke ukrepa sproti spremljali in jih po potrebi 
spremenili. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Kranj – Lekarna Kranj je za 
stranke že odprta, s krajšo 
slovesnostjo jo bodo še ura-
dno odprli ta četrtek. »Preu-
rejeni in na novo opremlje-
ni so vsi prostori lekarne, za-
menjane so vse inštalacije, 
estrih, talne obloge, na novo 
je organizirana požarna var-
nost, ukvarjajo se še z novo 
strelovodno zaščito. Nič več 
ni ločen drogerijski del od 

prostora za izdajo zdravil 
(oficina), v oficini je urejen in 
fizično ločen prostor za sve-
tovanje. V magistralni recep-
turi je nameščena biološko 
varna komora za delo z ne-
varnimi substancami, lekar-
na je opremljena z robotom 
in virtualnimi policami. Pred 
dežurno službo je urejena 
čakalnica, pred njenim vho-
dom pa je nameščen defibri-
lator (AED),« je povzela Ro-
mana Rakovec, direktorica 

Gorenjskih lekarn. Lekarni-
ška dežurna služba, ki je bila 
v času obnove organizira-
na v Lekarni Škofja Loka, se 
na prejšnjo lokacijo v Kranj 
vrača z 18. novembrom, s pr-
vim nočnim dežurstvom ob 
20. uri. »Zaradi nove opre-
me in načina dela moramo 
zaposlenim dati malo časa, 
da vsi pridejo pogledat in se 
naučit rokovanja z robotom. 
Dežurno službo v Kranju iz-
vajajo namreč vsi magistri 

farmacije, zaposleni v Go-
renjskih lekarnah,« je poja-
snila Rakovčeva.

Uradno odprtje obnovlje-
ne Lekarne Kranj bo v četr-
tek, 14. novembra, ob 12. uri. 
Ob tej priložnosti bo pred-
sednica društva Spominčica 
Štefanija Zlobec simbolno 
za vse enote Gorenjskih le-
karn odprla še Demenci pri-
jazne točke kot rezultat priza-
devanj zaposlenih v skrbi za 
dementne bolnike.

Odprli bodo obnovljeno lekarno
Gorenjske lekarne so zaključile prenovo osrednje Lekarne Kranj (nasproti glavne avtobusne postaje). 
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Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo 
tokrat drugo sredo  
v mesecu, 13. 11. ,  
ob 16. uri na Nazorjevo  
ulico 1 v Kranju.  
Do snidenja lep pozdrav!
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Mateja Rant

Gorje – Osnovna šola Gor-
je je ena izmed prvih od 38 
šol iz Skupnosti šol Biosfer-
nega območja Julijske Alpe, 
ki so ali še bodo v sklopu pra-
znovanja prvega rojstnega 
dne skupnosti prejele dari-
lo Javnega zavoda TNP v ob-
liki visoke grede, interaktiv-
nega zemljevida in dostopa 
do spletne platforme Trigla-
vska zakladnica. Skupnost 
šol Biosfernega območja Ju-
lijske Alpe združuje okrog 
sedem tisoč učencev in vsi 
bodo prejeli tudi novo šte-
vilko otroškega časopisa Tri-
glavski narodni park. Nove 
pridobitve bodo učencem 
omogočile interaktivno, iz-
kustveno in praktično pri-
dobivanje znanja o naravo-
varstvu in TNP, je pojasnila 
Ana Kunstelj iz javnega za-
voda TNP.

Šole se v okviru Skupnos-
ti šol Biosfernega območja 
Julijske Alpe povezujejo na 
področju ohranjanja biodi-
verzitete, trajnostnega ra-
zvoja in skrbi za izjemno ob-
močje Julijskih Alp. Učen-
ci OŠ Gorje so minuli četr-
tek spoznavali koristi lokal-
no pridelane hrane, o čemer 
se bodo zdaj lahko praktično 
poučili tudi ob visoki gredi, 
spoznavali bogastvo življe-
nja v tleh, v spletni platfor-
mi Triglavska zakladnica re-
šili kviz in prelistali novo šte-
vilko časopisa Triglavskega 

narodnega parka za mlade. 
Župana Petra Torkarja je za-
nimalo, ali že vedo, kaj bodo 
posadili v visoki gredi. Otro-
ci so bili navdušeni nad pre-
dlogom ravnateljice Moj-
ce Brejc, da bi sadili jagode, 
med predlogi učencev pa so 
bile tudi maline ter celo če-
sen in čebula. »Najbolje, da 
ideje zapišete na list papirja 
in se potem skupaj odločite, 
kaj bo raslo v visoki gredi,« 
jim je svetoval župan, Ana 
Kunstelj pa je dodala, da bo 
glede na vse predloge očitno 
ena premalo. Ravnateljica si 
želi še več takih vsebin v šoli, 
saj so to po njenih besedah 

vsebine, ki bodo pripomogle 
k obstoju civilizacije. »Zato 
smo zelo hvaležni Javnemu 
zavodu TNP, da se nam tru-
dijo približati tovrstno zna-
nje.« Direktor Javnega za-
voda TNP Janez Rakar je 
ob tem poudaril, da so otro-
ci naša prihodnost in tisti, ki 
bodo skrbeli za naravo. »Vi 
boste naša slaba vest, ko se 
bomo neprimerno vedli do 
narave.« 

Biosferno območje Ju-
lijske Alpe se je kot prvo v 
Sloveniji leta 2003 vključi-
lo v UNESCO program Člo-
vek in biosfera. Območje v 
svoje meje vključuje občine 

Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, 
Jesenice, Kobarid, Kranjska 
Gora, Radovljica, Tolmin in 
Žirovnica. Biosferna obmo-
čja so namenjena ohranja-
nju ekosistemov in njihove 
biotske raznovrstnosti ter 
spodbujanju trajnostnega 
razvoja ob vključevanju in 
sodelovanju lokalnega pre-
bivalstva. Generalna sekre-
tarka nacionalne komisije 
za UNESCO Marjutka Haf-
ner je otroke poučila, da so 
biosferna območja zelo po-
membna, ker v njih ljudje in 
vsa druga živa bitja živijo v 
sožitju ter skrbijo za naravo, 
da v njej vsi uživajo. 

Posadili bodo jagode
Javni zavod Triglavski narodni park (TNP) je Osnovni šoli Gorje minuli četrtek slovesno predal visoko 
gredo, ki je pripravljena za sajenje, info točko v obliki interaktivnega zemljevida in dostop do Triglavske 
zakladnice – nove spletne platforme z učnimi vsebinami.

Visoko gredo imajo od prejšnjega četrtka tudi v Osnovni šoli Gorje. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Dvaintrideset 
predstav se je prijavilo na le-
tošnji razpis za 32. Čufarjeve 
dneve, med njimi pa je selek-
tor Iztok Valič izbral šest od-
raslih in štiri mladinske, ki 
se bodo predstavile v tekmo-
valnem delu festivala ljubi-
teljskih gledališč. Zastor na 
Čufarjevem odru se bo dvig-
nil v četrtek zvečer, ko bo 
odprtju sledila že prva tek-
movalna predstava Za zme-
raj! v izvedbi Igralske skupi-
ne pri GTČ Jesenice. Zatem 
se bodo zvrstile ostale tek-
movalne predstave, ob do-
poldnevih mladinske, zve-
čer pa odrasle. Po besedah 
selektorja Iztoka Valiča so 

letošnje predstave zelo kako-
vostne, odlikuje jih raznoli-
kost tematike in gledališke-
ga raziskovanja. »Sprehodi-
li se bomo od tradicionalne-
ga do skrajnosti gledališke-
ga raziskovanja,« je dejal.

Pester bo tudi spremlje-
valni program, je povedala 
direktorica Gledališča To-
neta Čufarja Jesenice Bran-
ka Smole. Vrhunec bo okro-
gla miza z naslovom Kam 
gre ljubiteljsko gledališče, ki 
jo bo vodil selektor festivala 
Iztok Valič. Posebno pozor-
nost bodo namenili doma-
čima igralcema, jubilantu 
Klemenu Klemencu, ki obe-
ležuje petdeset let gledališke 
dejavnosti, in Ivanu Berlotu 
- Taubiju, ki je prejemnik 

Linhartove listine za leto 
2018. Poklonili pa se bodo 
tudi spominu na Srečka 
Mlinariča, Stanko Geršak in 
Luko Breganta.

Po besedah predsedni-
ka organizacijskega odbo-
ra festivala Borisa Bregan-
ta festival vsako leto izpe-
ljejo s proračunom 12 tisoč 
evrov, pri čemer po tretjino 

prispevata Občina Jesenice 
in JSKD, tretjino pa spon-
zorji, to je jeseniška podje-
tja. »Jeseniško gospodar-
stvo ima posluh in se vese-
li festivala,« je zadovoljen 
Bregant, ki ga obenem vese-
li, da je dvorana jeseniške-
ga gledališča v času festiva-
la »včasih premajhna, niko-
li pa ni prazna«. 

Ob koncu festivala prihod-
njo sredo, 20. novembra, 
bodo podelili Čufarjeve pla-
kete ter priznanje nova gaz, 
za posladek pa bodo občin-
stvu poklonili domačo pre-
miero smrtno resne kome-
dije Vozi, Miško!, ki jo je po 
scenariju za film Ko to tamo 
peva (Kdo tam poje) priredil 
in zrežiral Gregor Čušin.

Festival s posladkom
V četrtek se na Jesenicah začenja festival ljubiteljskih gledališč Čufarjevi dnevi. V sedmih dneh bo 
na ogled šest odraslih in štiri mladinske tekmovalne predstave, za posladek pa še domača premiera 
smrtno resne komedije »Vozi, Miško!«.

Največji ljubitelji v 
času Čufarjevih dni v 
gledališče pridejo kar 
dvakrat na dan. Dopoldne 
so na ogled mladinske, 
zvečer pa predstave za 
odrasle. 

Med drugim so se ji mno-
žično pridružili tudi v Kra-
nju in na Bledu, je dodal 
Gržinič. 

Stavko bodo preklicali, ko 
se bodo z delodajalcem do-
govorili o vseh štirih zah-
tevah. Te so desetodstotni 
dvig plač, razbremenitev po-
štarjev z zaposlitvijo doda-

tnih 300 ljudi, priprava oce-
ne tveganja za posamezna 
delovna mesta in posloval-
nice ter uvedba krajšega re-
ferenčnega obdobja za ob-
račun opravljenih nadur, ki 
jih delavci nakopičijo zara-
di preobilice dela. Do nove-
ga kroga pogajanj včeraj ni 
prišlo, za danes pa v sindi-
katu že pričakujejo njihovo 
nadaljevanje. »Menimo, da 
je skrajni čas, da se usede-

mo za isto mizo in dogovo-
rimo. Pričakujemo dogovor 
o vseh štirih zahtevah. Zave-
damo se, da ne moremo do-
seči 100-odstotne izpolnitve 
vseh zahtev, vendar pa tudi 
ne moremo pri vseh popus-
titi, tako da čakamo na pred-
log delodajalca,« je včeraj 
povedal Gržinič.

V Pošti Slovenije so pojas-
nili, da bodo v času stavke v 
vseh enotah izvajali poštne 
storitve, ki so jih dolžni izva-
jati skladno z zakonom o po-
štnih storitvah in zakonom 
o stavki. »Dogovorili smo 
se, da bomo tudi v času stav-
ke izvajali večji nabor stori-
tev, kot to nalaga zakon,« 

je pojasnila Karmen Lebe 
Grajf, vodja pogajalcev na de-
lodajalski strani. V vseh eno-
tah bodo tako izvajali prenos 
vseh vrst pisemskih pošiljk, 
do deset kilogramov težkih 
paketov in vseh nujnih po-
šiljk ter celoten prenos poši-
ljk v mednarodnem prome-
tu. Pričakujejo pa motnje pri 
prenosu nenaslovljene di-
rektne pošte, jutranje dosta-

ve časopisov, paketnih poši-
ljk nad deset kilogramov, pa-
ketnih pošiljk z dodatnimi 
storitvami, logističnih tovo-
rov ter pri prevzemu pošiljk 
v prostorih strank.

V Pošti poudarjajo, da so 
v minulih dneh vložili veli-
ke napore v uspeh pogajanj 
s Sindikatom poštnih delav-
cev in da do stavke ne bi priš-
lo. Vsebinsko so se poenoti-
li glede vseh stavkovnih zah-

tev, razen glede 10-odstotne-
ga zvišanja plač, ki bi z do-
datnimi 12 milijoni evrov 
za plače na letni ravni druž-
bo pahnilo v večmilijonsko 
izgubo, kar bi onemogoči-
lo nadaljnjo nujno trans-
formacijo družbe in ogrozi-
lo obstoječih 6300 delovnih 
mest, so pojasnili. Poslo-
vodstvo Pošte je predlagalo 
izplačilo dodatnih 1,5 milijo-
na evrov poslovne uspešnos-
ti za letos, kar pa je sindikat 
zavrnil. Ob tem dodajajo, da 
po njihovem mnenju že ob-
stoječ dogovor iz februarja 
v višini 17,7 milijona evrov 
bistveno izboljšuje delovne 
pogoje zaposlenih.

Poštarji stavkajo 
prvič v zgodovini
31. stran

Vse informacije o poteku poštnega prometa med 
stavko in motnjah bo Pošta Slovenije sproti objavljala 
na svoji spletni strani, zagotavljajo. Z dodatnimi 
vprašanji se lahko uporabniki poštnih storitev obrnejo 
na klicni center 080 14 00.

Izpolnitev stavkovne zahteve po desetodstotnem dvigu plač 
bi za Pošto Slovenije pomenila, da bi v letu 2020 poslovala 
z večmilijonsko izgubo. / Foto: Tina Dokl



5Gorenjski glas
torek, 12. novembra 2019 info@g-glas.si

Klikpro

Vilma Stanovnik

Kranj – »Kovačnica nista 
samo miza in stol, ki se lah-
ko najameta, Kovačnica je 
družina, ki raste skupaj in 
se medsebojno motivira. 
Coworking je sodoben na-
čin dela, ki samozaposlenim 
ali drugim profesionalcem 
omogoča, da si občasno ali 
stalno delijo delovno okolje. 
Med njegove prednosti se 
uvrščajo pogoji za ustvarjal-
no sodelovanje, odprto ko-
munikacijo, mreženje med 
raznovrstnimi uporabniki, 
vse od ustvarjalnih in inova-
tivnih posameznikov, podje-
tnikov, oblikovalcev do iskal-
cev idej. Je vsekakor več kot 
le skupen prostor. Je skup-
nost. Poleg tega se v Kovač-
nici organiziramo različne 
delavnice, predavanja in do-
godke. Možen je tudi najem 
predavalnic,« pravijo tisti, ki 
zadnja štiri leta redno ali ob-
časno zahajajo v prostore na 
Župančičevi 22 v Kranju in 
vabijo, da se pridružite pra-
znovanju četrtega rojstnega 
dneva,

Praznovanje v Kovačnici 
bo namreč potekalo med 12. 
in 21. novembrom, ko prip-
ravljajo sklop rojstnodnev-
nih sodelavnih (coworking) 
dogodkov.

Začelo se bo danes ob 18. 
uri v »amazonskih« vodah. 

Delavnica Next Level Ama-
zon bo namenjena tistim, ki 
njegovo delovanje že pozna-
jo in se s prodajo na najbolj 
popularni spletni platformi 
že nekaj časa spogledujejo. 

»Če združimo uspešne 
zgodbe in najpomembnejši 
obrok v dnevu, dobimo po-
slovni zajtrk. Na rogljiček in 
kavo v Kovačnico bomo 14. 
novembra ob 8.30 povabi-
li Branka Djokovića, znane-
ga kranjskega podjetnika, ki 
se lahko pohvali z uspešno 
zgodbo svoje trgovine v cen-
tru mesta Kranja – Krajček. 
Rojstnega dne ni brez torte. 
Na velik kos čokoladne, ob 
spremljavi zabavnega stan-
d-up programa in degusta-
cije naravne gazirane pijače 
– kombuče BeLife, vas Ko-
vačnica vabi v torek, 19. no-
vembra, ob 17. uri. Na pra-
znovanju, polnem podjetni-
ških navdihov, bodo razkri-
ti ambiciozni načrti za nap-
rej. S seboj prinesite le veli-
ko dobre volje,« pravijo v Ko-
vačnici.

Tednu bo v slovo poma-
hala aktualna tematika 
mnenjskih vodij, bolj zna-
nih pod imenom influen-
cerji. Na vprašanje, kako 
njihove objave na druž-
benih medijih narekujejo 
trende v poslovnem svetu, 
bodo podali odgovor 21. no-
vembra ob 18. uri.

Štiri leta Kovačnice
Z današnjo delavnico se bo začelo praznovanje 
četrtega leta obstoja uspešne sodelavne 
skupnosti.

Maša Likosar

Naklo – Drugo fazo obnove 
ceste v Naklem je izvajalec 
podjetje Strabag Slovenija 
začel 26. junija in končal 10. 
oktobra letos. Urejen je bil 
odcep v dolžini 420 metrov, 
in sicer od kapelice pri izvo-
zu za Pivko ter mimo Osnov-
ne šole Naklo pa vse do resta-
vracije Bolero. »Izkopanega 
je bilo približno 7600 kubič-
nih metrov materiala, vgra-
jenega 3500 kubičnih me-
trov tampona in tisoč sto 
ton asfalta, 47 jaškov, ureje-
no je bilo novo križišče na 
Pivki, izdelani izvennivojski 
pločnik, nova javna razsvet-
ljava, sistem fekalne kana-
lizacije v ločenem sistemu 
in usklajeni vsi komunalni 
vodi. Uredili smo tudi kro-
žišče pri restavraciji Bolero, 
s čimer smo zagotovili var-
no vključevanje vozil iz Ce-
gelnice,« je pojasnil župan 
Občine Naklo Ivan Meglič 
in dodal, da je bila ponudbe-
na ocena drugega dela obno-
ve ceste v Naklem 780 tisoč 
evrov. »Zgodil se je čudež, 
ker je končni znesek vseh del 
688 tisoč evrov, kar pomeni, 

da smo občinskemu prora-
čunu prihranili celih 91 tisoč 
evrov,« je dejal župan. 

Občina je z obnovo žele-
la predvsem zagotoviti var-
nost šibkejših in ogroženih 
skupin, predvsem otrok, ki 
po tej cesti dnevno hodijo 
v šolo. »S kolesarsko stezo 
bomo poskušali doseči, da 
bi se na tem področju hitrost 

vozil prilagodila in zmanjša-
la. V ta namen smo names-
tili tudi prikazovalnik hitro-
sti, ki opozarja voznike na 
prehitro vožnjo. Poleg tega 
šteje tudi promet in ugota-
vlja, kakšne so dejanske hi-
trosti vseh voznikov, ki vozi-
jo mimo. S tem bomo dobi-
li tudi podatek, kdaj se zgo-
di največ prekoračitev, tako 

da bodo naši ''lovci'' na hitre 
voznike ukrepali pravi tre-
nutek. Upam, da ne bo treba 
namestiti dodatnih radarjev 
in da bomo skupaj skrbeli za 
varno vožnjo po novi cesti,« 
je sklenil župan. Tretja faza 
obnove, tokrat stare ceste od 
krožišča do občinske stavbe, 
bo predvidoma potekala leta 
2021. 

Prenovili Glavno cesto
V Naklem so po treh mesecih obnovitvenih del slavnostno odprli prenovljeno Glavno cesto.

Trak so ob odprtju nove ceste prerezali nakelski župan Ivan Meglič, predstavnik podjetja 
Strabag Slovenija Robert Košak in domačin Metod Pavlin. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – Župan Občine Nak-
lo Ivan Meglič in direktor 
Gorenjske gradbene druž-
be (GGD) Stanislav Remic 
sta pred nekaj dnevi podpi-
sala izvajalsko pogodbo za 
obnovo infrastrukture na 
Okroglem in gradnjo nove 
fekalne kanalizacije. Kot je 
povedal župan, so glavna 
opravila na poljih že zaklju-
čena, tako bo gradnja čim 

manj ovirala stanovalce in 
delo na kmetijah. Pogod-
bena vrednost del znaša 
175 tisoč evrov. »Glede na 
razpoložljivo stanje grad-
bene operative predvideva-
mo zaključek te faze grad-
nje do konca marca – ob 
upanju na ugodne razme-
re, sicer lahko kakšen te-
den dlje. Vsa dela bomo fi-
nancirali iz proračuna Ob-
čine Naklo,« je še pojasnil 
župan Meglič.

Obnova infrastrukture

V članku Gasilci najboljši na svetu!, objavljenem v torek, 
5. novembra, pomotoma nismo navedli avtorja fotografije. 
Avtor je Branko Habjan. Za nenavedbo avtorstva se iskreno 
opravičujemo.

Popravek

Naklo – Danes, 12. novembra, bo med 16.30 in 18. uro pred 
Vita centrom v Naklem eko tržnica. Rdeča nit ponudbe so 
pridelki in izdelki z ekoloških kmetij Gorenjske, sezonsko, kot 
je v tem času kaki, pa tudi iz drugih delov Slovenije. Ker gre 
za eko tržnico in torej prodajajo pridelke iz ekološke pridela-
ve, mora vsak prodajalec imeti ustrezen certifikat na vidnem 
mestu. Tržnica je sicer na tej lokaciji vsak torek v tem času. 

Danes eko tržnica v Naklem 

Radovljica – V četrtek, 14. novembra, ob 18. uri bo v Čebelar-
skem muzeju v Radovljici muzejski večer z naslovom Čebe-
larjenje s kranjsko in drugimi rasami čebel doma in po svetu. 
Predaval bo prof. dr. Aleš Gregorc.

Muzejski večer o čebelarjenju

Kamnik – Člani Delavsko kulturnega društva Solidarnost iz Ka-
mnika te dni praznujejo stoletnico svojega društva. V petek, 15. 
novembra, ob 18. uri bodo v prostorih nad kavarno Veronika 
najprej odprli razstavo z naslovom 100 let DKD Solidarnost, 
teden dni kasneje, 22. novembra, ob 19. uri pa vabijo v Dom 
kulture Kamnik na slavnostni koncert vseh svojih zborovskih 
zasedb in instrumentalnega sestava društva.

»Solidarci« praznujejo stoletnico
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Škofja Loka – Znamka z mo-
tivom Nacetove hiše je druga 
priložnostna poštna znam-
ka, ki je izšla v seriji Kmeč-
ke hiše na Slovenskem. Lani 
je namreč Pošta Slovenije že 
izdala priložnostno znam-
ko z motivom Benkove hiše 
na Črnem Kalu, v omenjeni 
seriji, ki jo pripravljajo v so-
delovanju s strokovnim so-
delavcem Janezom Bogata-
jem, pa bo skupaj izdanih 
pet znamk. Znamka z moti-
vom Nacetove hiše, ki je ura-
dno izšla minuli petek, bo 
tako Puštal in Škofjo Loko 
ponesla v svet, je ob njeni 
predstavitvi poudaril župan 
Tine Radinja.

»Znamke so kljub svoji 
majhnosti veliki promotor-
ji naše države. Ostanejo za-
pisane v času in ne pozna-
jo meja,« je zbrane pred Na-
cetovo hišo nagovorila pred-
stavnica Pošte Slovenije Si-
mona Koser Šavora in do-
dala, da si svoje mesto na 
znamkah zaslužijo le naj-
pomembnejše značilnos-
ti naše države, zaslužni po-
samezniki in pomembne 
obletnice. Tematika arhitek-
ture je po besedah člana iz-
vršnega odbora Filatelistič-
ne zveze Slovenije Veselka 
Guština zelo čislana med fi-
latelisti. »Prva znamka na 
to temo je v Sloveniji izšla 

že leta 1945, in sicer je bila 
to posebna znamka za Slo-
vensko primorje in Istro, na 
kateri je bil upodobljen Sol-
kanski most.«

Natalija Polenec kot po-
tomka rodu, ki je živel v Na-
cetovi hiši od leta 1818, šte-
je za veliko priznanje, da se 
je njihova hiša znašla med 
ključnimi petimi kmečkimi 
hišami na Slovenskem, ki jih 
bodo upodobili na znamkah. 
»Lani smo praznovali dves-
toletnico hiše, letos pa mine-
va 18 let, kar jo je moj pokoj-
ni oče odprl kot muzej in to-
rej praznujemo polnoletnost 

muzeja.« Znamka, ki ostane 
za vekomaj, po njenih be-
sedah predstavlja pomem-
ben dragulj, ki med filateli-
sti skozi leta samo še prido-
biva vrednost. Izida znam-
ke se veselijo tudi v Filateli-
stičnem društvu Lovro Košir 
Škofja Loka, ki letos tako kot 
Filatelistična zveza Slovenije 
praznuje sedemdesetletni-
co delovanja, je spomnil žu-
pan. »Letos se nasploh veliko 
družim s filatelisti, saj so še 
vedno vitalni del društvene-
ga življenja v občini.« Letos 
je s filatelisti povezanih še 
nekaj pomembnih obletnic 

– 215. obletnica rojstva in 
140. obletnica smrti pobu-
dnika poštne znamke Lo-
vrenca Koširja ter stoletnica 
prvih slovenskih znamk, ve-
rigarjev. 

Znamka z motivom Nace-
tove hiše pa bo odslej skrbela 
tudi za ohranjanje kulturne 
dediščine. Skupaj z znamko 
bo na izpostavljenem oken-
cu Pošte Slovenije na pošti 
na Trati še petnajst dni od iz-
ida na voljo tudi priložnosti 
poštni žig, je ob tem pojasnil 
predsednik škofjeloškega fi-
latelističnega društva Sreč-
ko Beričič.

Znamka Puštal ponesla v svet
Pred Nacetovo hišo v Puštalu so minuli petek slovesno predstavili priložnostno poštno znamko iz serije 
Kmečke hiše na Slovenskem, ki je posvečena Nacetovi hiši.

Simona Koser Šavora (v sredini) je spominske albume s priložnostno znamko podarila (od 
leve proti desni) Srečku Beričiču, Tinetu Radinji, Veselku Guštinu in Nataliji Polenec. 

 Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Celotni pri-
hodki v proračunu za leto 
2020 so predvideni v viši-
ni 24,2 milijona evrov, od-
hodkov je za 23,2 milijona, 
od tega za investicije 7,3 mi-
lijona. Predvideno brezobre-
stno zadolževanje pri držav-
nem proračunu za financi-
ranje investicij po zakonu o 
financiranju občin in osta-
nek iz preteklega leta bosta 
zadostovala in bo proračun 
uravnotežen. V načrte ra-
zvojnih programov so pred-
nostno vključeni projekti, 
ki so v izvajanju že od letos. 
Ob koncu prihodnjega leta 
bo dolg občine znašal še 11,3 
milijona evrov. To je le ne-
kaj osnovnih dejstev iz pre-
dloga proračuna za prihod-
nje leto, s katerimi je občin-
ske svetnike ob prvi obrav-
navi seznanila direktorica 

občinske uprave Špela Ju-
stin. V uvodu je o predlogu 
proračuna spregovoril tudi 
župan Tine Radinja, ki pra-
vi, da proračun podpira veči-
no zavez iz pred leti sprejete 
občinske razvojne strategi-
je, le na stanovanjskem po-
dročju ne sledijo, kot bi že-
leli. Pričakuje tudi, da se bo 
v letu 2020 začela dogradi-
tev Osnovne šole Jela Jane-
žiča. Ravno dan pred sejo so 
dobili finančno konstrukci-
jo tega projekta. Prihodnje 
leto so zanj predvidena dr-
žavna sredstva, občine usta-
noviteljice pa ga bodo uvrsti-
le v svoje proračune. 

Proračun 2020 je za mili-
jon evrov nižji od letošnjega, 
ker je že čutiti trend upada-
nja evropskih sredstev. Sve-
tniki so nanizali kar nekaj 
predlogov glede sprememb 
v proračunskih postavkah, 
denimo naj se ohrani enak 

znesek, namenjen turistič-
nim organizacijam, kot je 
bil letos. Naredi naj se urba-
nistična ureditev za obmo-
čje Kamnitnika, ki je pre-
cej neurejeno, podenj pa je 
zdaj umeščen vrtec. Name-
ni naj se denar za razširitev 
stanovanjskega fonda za sta-
novanja mladih družin in za 
starejšo generacijo. Zdaj so 
povečali postavko za nakup 
dveh stanovanj, od leta 2021 
naprej pa želijo pridobiti po 
eno novo stanovanje za mla-
de in starejše na leto. V zve-
zi s tem je tudi pobuda o raz-
pisu natečaja za gradnjo tip-
skih hiš, za kar naj pridobi-
jo investitorje. Izpostavili 
so tudi, kako občina gospo-
dari z obstoječimi stanova-
nji in koliko je praznih. Ta 
bi kazalo najprej obnoviti, 
šele nato graditi nova. Pobu-
de so zadevale tudi vlaganja 
v razvoj podeželja, obnovo 

vodovodov in kanalizacije, 
kar bi moralo potekati hit-
reje. Ob tem je bila omenje-
na obnova vodovoda na ob-
močju Stare Loke in Podlub-
nika, Sv. Duha in Poljanske 
ceste. Poleg zahtev za več-
ja vlaganja v razvoj podeže-
lja, za kar župan Tine Radi-
nja zagotavlja, da se že izva-
jajo, je bilo slišati tudi pred-
log za ureditev prevozov za 
starejše in skrb za pomoč na 
domu. Iz svetniških vrst pa 
je znova prišla tudi kritika 
na račun države, ki občinam 
namenja premalo denarja, 
zaradi česar imajo te težave 
z naložbami. Povprečnina je 
določena v višini 589,11 evra. 
Prav je, da vsakič opozorijo 
na ta problem, se strinja tudi 
župan Tine Radinja in pravi, 
da občina prek skupnosti ob-
čin aktivno opozarja na teža-
vo, da bi skupaj lažje kaj pre-
maknili na bolje. 

Proračun uspešno skozi prvo branje
V proračunu Občine Škofja Loka za leto 2020 bo za milijon evrov manj denarja kot v letošnjem,  
zlasti na račun evropskega financiranja.

Škofja Loka – Občina Škofja Loka in Krajevna skupnost Trata 
pripravljata v četrtek ob 18. uri v prostorih Gasilske zveze Ško-
fja Loka posvet glede prihodnjega statusa nivojskega prehoda 
čez železniško progo na Trati. Ministrstvo za infrastrukturo 
je namreč izdalo soglasje za prekategorizacijo obstoječega 
nivojskega prehoda Trata v nivojski prehod, ki je namenjen 
izključno pešcem in kolesarjem. Gre za začasen ukrep do 
izgradnje zunajnivojske povezave na približno istem mestu in 
dokončne ukinitve nivojskega prehoda Trata. Parcialni ukre-
pi, kot jih predlaga ministrstvo, po prepričanju pristojnih na 
Občini Škofja Loka ne bodo pripomogli k trajnostni mobil-
nosti in večji varnosti na območju glavne železniške postaje, 
zato želijo prisluhniti dejanskim potrebam lokalnega okolja. 
Pričakujejo, da bodo svoja stališča glede nivojskega preho-
da predstavili tudi pristojni z ministrstva za infrastrukturo, 
republiške direkcije za infrastrukturo in Slovenskih železnic.

Posvet glede ukinitve prehoda na Trati

Novo krožišče in obvozni-
ca bosta prinesla večjo var-
nost in pretočnost, obenem 
pa tudi boljšo povezanost, je 
ob odprtju krožišča poudaril 
župan Janez Žakelj. »Dobra 
prometna infrastruktura je 
namreč pomembna za moč-
no žirovsko industrijo, saj ji 
to zagotavlja dober dostop 
do pomembnih logističnih 
središč in avtocest.« V Ži-
reh se zato veselijo še dru-
gih infrastrukturnih pro-
jektov na cestnem omrežju 
v zadnjem obdobju, pri če-
mer sta tako župan kot mi-
nistrica v ospredje postavila 

obnovljeno cesto s pločni-
ki in novo cestno razsvetlja-
vo na Selu, most čez potok 
Zabrežnik ter rekonstruira-
no in razširjeno cesto pro-
ti Logatcu. Kot je ob tem še 
poudarila Alenka Bratušek, 
imajo obvoznice na ministr-
stvu prednost, saj izjemno 
izboljšajo prometno var-
nost, hkrati pa promet pre-
usmerijo iz naselij na obro-
bje, kar pomeni manj hru-
pa, boljšo kakovost zraka in 
s tem višjo kakovost življe-
nja. Zato ta čas že potekajo 
odkupi zemljišč za nadalje-
vanje gradnje obvoznice v 
Žireh, ki naj bi jo dokončali 
v nekaj letih.

Za večjo varnost  
in pretočnost
31. stran

Trak ob odprtju krožišča so prerezali (od leve proti desni): 
župan Janez Žakelj, ministrica Alenka Bratušek in v. d. 
direktorice Direkcije RS za infrastrukturo Monika Pintar 
Mesarič. / Foto: Tina Dokl

Selca – Kulturno društvo (KD) dr. Janez Evangelist Krek Sel-
ca vabi na deveti Krekov večer, posvečen pokojnemu Ivanu 
Omanu, enemu ključnih »očetov« slovenske države, ki bo 
potekal v petek, 15. novembra, ob 19. uri v Krekovi dvorani 
župnišča v Selcih. »Kot pravi dr. Stane Granda, je Ivan Oman 
svojevrstna osebna in politična kontinuiteta Janeza Evange-
lista Kreka. Nauke in spoznanja iz bogate Krekove zapuščine 
mu je posredoval njegov politični vzgojitelj dr. Ivan Dolenec iz 
Sopotnice. Vsekakor lahko trdimo, da je Ivan Oman izvrstno 
poznal dr. Kreka, saj je svoje ideje, želje in program črpal prav 
iz njegove dediščine. Poznal je njegove principe solidarnosti in 
temelje, kako bi morala biti organizirana slovenska država. Ve-
seli smo, da bodo na večeru sodelovali tudi njegovi sopotniki: 
Janez Janša, Lojze Peterle, Marjan Podobnik in Aleš Primc,« 
je v imenu organizatorjev sporočila Andreja R. Megušar. Ve-
čer bo povezovala Erika Jazbar, v kulturnem programu pa bo 
nastopil mladinski pevski zbor Minuta čez.

Krekov večer v spomin na Ivana Omana
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Preserje pri Radomljah – Re-
gijski del državnega tekmo-
vanja Mladina in gore za 
Gorenjsko so v soboto, 9. 
novembra, organizirali Pla-
ninsko društvo Domžale, 
Osnovna šola Preserje pri 
Radomljah ter Občina Dom-
žale, udeležilo pa se ga je tri-
intrideset štiričlanskih ekip, 
skupaj torej sto dvaintride-
set tekmovalk in tekmoval-
cev. Ekipe so se med seboj 
borile za uvrstitev na final-
ni del 31. državnega tekmo-
vanja Mladina in gore, ki bo 
25. januarja v Spodnji Idriji.

Na državno tekmovanje 
se je s širše gorenjske regi-
je uvrstilo trinajst ekip, kar 
je več kot pol vseh sodelujo-
čih ekip na državnem tek-
movanju. To so ekipe iz PD 
Bohinjska Bistrica, OŠ An-
tona Tomaža Linharta Ra-
dovljica, PD Tržič, PD Dom-
žale, OŠ Šenčur, PD Bled in 
PD Radovljica. »Medtem ko 
so učenci pisali teste, so ime-
li mentorji srečanje, na kate-
rem so se pogovarjali o na-
menu tekmovanja, njego-
vi rasti ipd. Ugotovili so, da 

je tekmovanje vse preveč 
usmerjeno v učenje snovi 
iz knjige, zaradi česar je zelo 
podobno testom, s čimer iz-
gublja pri ostalih vidikih, kot 
so druženje, izmenjava iz-
kušenj in uporaba pridob-
ljenega znanja, kar je tudi 
prvotni namen tega tekmo-
vanja. Zato smo čas, ko so 
se popravljali testi, izkoristi-
li za izvedbo šestih delavnic, 
pri katerih so nam na pomoč 

priskočili izvrstni domžalski 
planinci – Lili Jazbec, Borut 
Peršolja, Dan Briški, Marje-
ta Keršič Svetel, Srdjan Ži-
vulović - Bobo in Polona Me-
žnar. Učenci so se lahko sez-
nanili s pripravo na turo, po-
doživeli občutja, ko si na vrhu 
gora, ter se pomenili o ekolo-
škem vidiku gorništva,« je 
temovalni dan orisala Kla-
ra Mestek, soorganizatorka 
regijskega dela tekmovanja, 

ter dodala, da je bil program 
dobro zastavljen in je dosegel 
svoj namen.

Danes se to gorniško tek-
movanje izvaja pod okriljem 
Mladinske komisije Planin-
ske zveze Slovenije, a prvo 
– takrat republiški pionirski 
kviz Mladina in gore – je bilo 
izvedeno pred tridesetimi leti 
na Osnovni šoli Venclja Perka 
v Domžalah pod okriljem Pla-
ninskega društva Domžale.

Mladi planinci tekmovali
V Osnovni šoli Preserje pri Radomljah so v soboto gostili regijski del tekmovanja Mladina in gore.  
Na državno tekmovanje, ki bo januarja, se je uvrstilo trinajst ekip.

Na regijskem tekmovanju Mladina in gore je sodelovalo sto dvaintrideset mladih planincev.

Ana Šubic

Železniki – Železnikarski 
občinski svetniki so minuli 
četrtek na zadnji seji v prvi 
obravnavi sprejeli predlo-
ga občinskih proračunov za 
naslednji dve leti. V prihod-
njem letu načrtujejo za 6,6 
milijona evrov prihodkov, 
medtem ko naj bi bilo od-
hodkov 94 tisoč evrov več. 
V letu 2021 so ob 6,9 mili-
jona evrov prihodkov pred-
videli 109 tisoč evrov pre-
sežka, sicer pa si obetajo 
precej transfernih prihod-
kov, predvsem evropskih 
sredstev za sofinanciranje 
kolesarske poti od Železni-
kov do Selc. 

Kot je pojasnila občinska 
svetovalka za proračun, fi-
nance in gospodarstvo Ciri-
la Tušek, bodo obe leti prib-
ližno 4,7 milijona evrov oz. 
dobri dve tretjini denarja 
porabili za tekoče odhod-
ke in transfere javnim za-
vodom, šolstvu in sociali. 
Za investicije so predvide-
li 30 odstotkov proračuna. 
Na voljo imajo 1,2 milijona 
evrov lastnih sredstev, ki jih 
skušajo čim bolj oplemeni-
titi z evropskimi in držav-
nimi sredstvi. V obeh letih 
skupaj je v načrtu razvojnih 
programov 93 projektov, od 
tega 20 v okviru krajevnih 
skupnosti.

V naslednjem letu bo naj-
večja investicija projekt pre-
nove lokalnih cest in javnih 
poti, za kar so zagotovili 330 
tisoč evrov, sledita uredi-
tev ceste Rotk–Zgornje Da-
nje–Torka ter ureditev ceste 
Zgaga–Zgornja Davča–Raz-
pet, je napovedala Tuško-
va. V letu 2021 bo največ de-
narja šlo za že omenjeno ko-
lesarsko povezavo (490 ti-
soč evrov), prenovo cest in 
komunalno infrastruktu-
ro v naselju Dašnica. Kot je 

pojasnil župan Anton Luz-
nar, obe leti pričakujejo ne-
povratna sredstva gospodar-
skega ministrstva, pri ka-
terem bodo najeli tudi bre-
zobrestni kredit. Tako po-
vratna kot tudi nepovratna 
sredstva bodo namenili za 
ceste, v letu 2021 tudi za sofi-
nanciranje obvoznice mimo 
starega dela Železnikov. Sta-
nje kreditov se jim sicer po 
besedah Tuškove manjša: 
»Letos smo odplačevali glav-
nico v višini 380 tisoč evrov, 
v letu 2020 jo bomo 288 ti-
soč evrov, v letu 2021 pa 188 
tisoč evrov.«

O predlaganih proraču-
nih se je med svetniki vne-
la živahna razprava. Janez 
Thaler se je denimo ob-
regnil ob po njegovem pre-
visoko postavko iz naslo-
va glob in drugih denarnih 
kazni, na kateri so predvi-
deli 56 tisoč evrov. Tomaž 
Demšar je navedel nekaj 
zavodov in društev, ki so po 
njegovem že leta preveč pri-
sesani na občinski prora-
čun, pogreša pa subvenci-
je za spomeniško zaščite-
ne hiše, ureditev tržnice in 
krožišča na Češnjici … Božo 
Prezelj je predlagal, da bi se 
v nadaljevanju popisovanja 
starih hišnih imen tega lo-
tili v Davči in Podporeznu, 
v proračunu za leto 2021 
pa pogreša denar za asfal-
tiranje davških cest. Tomaž 
Weiffenbach je opozoril, da 
niso predvideli denarja za 
nadaljnje delo lani ustano-
vljene komisije za delo na 
področju Rupnikove linije 
in rapalske meje ter za de-
cembrske prireditve v obči-
ni, kar poudarja že nekaj let.

Med 11. in 26. novem-
brom poteka javna razprava 
o obeh predlogih proraču-
nov, ki ju bodo svetniki vno-
vič obravnavali in potrjevali 
na decembrski seji.

Največ denarja  
za obnovo cest
V predlogu proračuna občine Železniki za 
naslednje leto je največ denarja predvidenega za 
lokalne ceste in javne poti. V letu 2021 bo največja 
investicija kolesarska povezava od Železnikov 
do Selc, poleg tega nameravajo sofinancirati 
obvoznico mimo starega dela Železnikov.

Vodice – V Vodicah že vse leto izvajajo ukrepe za večjo 
poplavno varnost v občini. Oktobra so tako pokosili in očis-
tili melioracijske jarke na območju Vodic, Bukovice, Utika in 
Polja, saj so neočiščeni jarki in zamašeni podcestni prepusti 
predstavljali nevarnost poplavljanja in razlivanja zalednih me-
teornih voda ob močnejših nalivih. Glavni projekt za izboljša-
nje poplavne varnosti pa je predstavljala izgradnja 464 metrov 
dolgega melioracijskega jarka na predelu med Bukovico in 
Utikom. Uredili so nov podcestni prepust in ga priključili na 
obstoječ melioracijski jarek, kar bo ob večjih padavinah prep-
rečevalo razlivanje vode po tamkajšnjih kmetijskih in drugih 
površinah. Kot dodajajo v občinski upravi, pa v prihodnje na 
območju občine načrtujejo izgradnjo še štirih dodatnih pre-
pustov, predvidoma v prihodnjem letu.

Izboljšali poplavno varnost v Vodicah

Urša Peternel

Breznica – Naziv častni ob-
čan Občine Žirovnica bo 
ob občinskem prazniku, ki 
ga obeležujejo 3. decem-
bra, prejel Franc Pfajfar. 
Kot so zapisali v obrazloži-
tvi, je s svojim delovanjem 

v organih Občine Žirovnica 
in tudi kot občan veliko pri-
speval in še prispeva k ugle-
du in razvoju občine. Med 
leti 1999 in 2006 je bil žu-
pan občine, funkcijo je op-
ravljal nepoklicno, čeprav 
so bile naloge v novousta-
novljeni občini zahtevne in 

obsežne. V prvih letih so 
ustvarili temelje za večino 
ključnih razvojnih projek-
tov v občini. Pfajfar je delo 
nadaljeval kot član občin-
skega sveta, do predlani pa 
je bil tudi predsednik Če-
belarskega društva Anto-
na Janše Breznica. Plaketo 

Občine Žirovnica bosta pre-
jela Frenk Mlačnik in Nika 
Blagne, nagrado Občine Ži-
rovnica pa Agrarna skup-
nost Žirovnica - Moste, Gle-
dališka skupina Julke Dol-
žan pri KD dr. France Pre-
šeren Žirovnica Breznica 
ter Tanja Ovsenik. 

Častni občan bo Franc Pfajfar
Plaketo Občine Žirovnica bosta prejela Frenk Mlačnik in Nika Blagne, nagrado pa Agrarna skupnost 
Žirovnica - Moste, Gledališka skupina Julke Dolžan in Tanja Ovsenik.

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Študentske-
ga kluba Kamnik so pred ju-
bilejnim letom, ko bodo pra-
znovali petindvajsetletnico, 
prenovili svoje prostore na 
Šutni. Tam so v najemu sicer 
že nekaj let, a prostori niso 
bili najbolj funkcionalni, kar 
so želeli spremeniti. »Žele-
li smo si urediti vtis dnevne 
sobe, kjer se bodo naši čla-
ni počutili dobrodošle. Poleg 
tega, da nam je uspelo zago-
toviti več uporabnega prosto-
ra – tudi s prestavitvijo sto-
pnic –, so največja pridobitev 
dva računalnika in tiskalnik, 

ki jih naši člani tudi največ 
uporabljajo za tiskanje zapi-
skov in drugega študijskega 
gradiva, saj jim to omogoča-
mo brezplačno,« nam je po-
vedala Anamarija Dolenc, 
predsednica Študentskega 
kluba Kamnik, ki združuje 
okoli dvesto članov iz občin 
Kamnik in Komenda ter še 
nekaj deset iz okoliških ob-
čin, kjer svojih študentskih 
klubov nimajo. Nove prosto-
re so slovesno odprli v petek, 
8. novembra, za prenovo, ki 
jo je financirala Študentska 
organizacija Slovenije, pa so 
namenili približno deset ti-
soč evrov.

Kamniški študentje v prenovljenih prostorih

Študentje so na svoje prenovljene prostore zelo ponosni.
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Suzana P. Kovačič

Z
brane je na 
sobotni sloves-
nosti v Sokol-
skem domu 
p o z d r a v i l a 

predsednica Društva diabe-
tikov Škofja Loka Tanja 
Oblak. Kot je dejala, se je 
tudi na tem območju, podo-
bno kot v drugih krajih po 
Sloveniji, izkazovala potre-
ba po organiziranem pove-
zovanju sladkornih bolni-
kov. Tako je bilo 30. marca 
pred tridesetimi leti usta-
novljeno Društvo za boj 
proti sladkorni bolezni Ško-
fja Loka, ki je že takrat, ena-
ko kot danes, združevalo 
bolnike iz današnjih štirih 
občin Gorenja vas - Poljane, 
Škofja Loka, Železniki in 
Žiri. Pod tem imenom je 
društvo delovalo do leta 
1997, ko se je preimenovalo 
v Društvo diabetikov Škofja 
Loka. »Pomemben uspeh je 

društvo doseglo z ustanovi-
tvijo ambulante za sladkor-
ne bolnike v Zdravstvenem 
domu (ZD) Škofja Loka, ki 
je začela delovati jeseni leta 
1991. Ambulanto je vodila 
ekipa, ki je prihajala iz Kli-
nike Golnik. Bolniki so 
imeli le dvakrat na mesec 
možnost, da se o zdravljen-
ju sladkorne bolezni in nje-

nih posledicah pogovorijo z 
diabetologom. Stanje se je 
izboljšalo že dve leti kasne-
je, ko smo na Škofjeloškem 
dobili svojega diabetologa,« 
je povzela Oblakova in 
dodala, da veliko časa 
posvečajo izobraževanju 
članov in drugih s poudar-
kom na prepoznavanju in 
poznavanju sladkorne bole-

zni in posledicah ter zdra-
vem načinu življenja. Druš-
tvo se povezuje z drugimi 
društvi, sodelujejo v projek-
tu Obarvani v modro. 
Društvo diabetikov Škofja 
Loka je podelilo zahvale za 
aktivno sodelovanje druš-
tvom diabetikov Domžale, 
Jesenice, Kamnik, Kranj in 
Tržič. Tudi Zveza društev 

diabetikov Slovenije je pode-
lila več priznanj, na Gorenj-
skem Društvu diabetikov 
Škofja Loka in OŠ Ivana 
Groharja Škofja Loka za 
pomoč pri organizaciji dvaj-
setega državnega tekmovan-
ja v znanju o sladkorni bole-
zni ter Društvu diabetikov 
Tržič za izvedbo pohodov v 
počastitev Merčunovega 
dneva. Zbrane so pozdravili 
župan Občine Škofja Loka 
Tine Radinja, predsednik 
Zveze društev diabetikov 
Slovenije Robert Gratton, 
direktor ZD Škofja Loka 
Aleksander Stepanović in 
direktor Fundacije za finan-
ciranje invalidskih in huma-
nitarnih organizacij v Slove-
niji Vladimir Kukovica.

V Kranju in na Jesenicah 
Društvo diabetikov Kranj v 
torek, 12. novembra, ob 16. 
uri vabi na meritve in preda-
vanje Z inzulinskimi prip-
ravki do urejene sladkorne 

bolezni v Diabetološki cen-
ter Kranj. V sredo, 13. 
novembra, ob 16. uri bodo 
na isti lokaciji delavnica 
HbA1C in meritve, v četr-
tek, 14. novembra, ob 16. uri 
bo pohod v okolico Kranja z 
zbirnim mestom na Sloven-
skem trgu; v tem času bo 
Gimnazija Kranj v sodelova-
nju z občino Kranj osvetlje-
na z modro barvo. Društvo 
diabetikov Jesenice bo v sre-
do, 13. novembra, od 10. do 
12. ure v Bolnišnici Jesenice 
osveščalo o tej bolezni. V 
četrtek, 14. novembra, bodo 
organizirali pohod ob 10. 
uri izpred sedeža društva na 
Jesenicah, potekal bo po 
obrobju mesta in se končal 
pri ZD Jesenice, kjer bodo 
udeležencem izmerili krvni 
sladkor in tlak. Za druge 
bodo meritve teh vrednosti 
na tej lokaciji od 9. do 12. 
ure, prav tako bodo člani 
mimoidoče izobraževali o 
sladkorni bolezni. 

Praznovalo društvo diabetikov
V Škofji Loki je bila osrednja državna slovesnost ob 14. novembru, svetovnem dnevu sladkorne bolezni, in tridesetletnici Društva diabetikov Škofja 
Loka. Dnevu sladkorne bolezni se z aktivnostmi v teh dneh pridružujeta tudi kranjsko in jeseniško društvo diabetikov. 

Predstavniki gorenjskih društev diabetikov so prejeli zahvale. / Foto: Simon Benedičič
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Kako smiselni bi bili prese-
jalni testi na raka prostate, 
kot so že uveljavljeni prese-
jalni testi npr. za raka debe-
lega črevesja in danke (Svit) 
ali raka na dojki (Dora)?
Za meritev PSA (za prosta-
to specifičen antigen), ki s 
krvno preiskavo pokaže na 
možnost pojava raka pros-
tate, se ni izkazalo, da bi 
presejalni test lahko bistve-
no vplival oziroma izboljšal 
preživetje. Starost je najve-
čji dejavnik tveganja, da 
moški zboli za rakom pros-
tate. Pri starejših pacientih 
se zato pogovorimo tudi s 

svojci, kako raka prostate 
sploh zdraviti, saj v večini 
teh primerov bolezen ni 
življenjsko ogrožajoča. Sta-
rejši moški z njo lahko 
kakovostno živi še deset, 15 
let, pa zaradi nje ne bo 
umrl; če bi moški živeli 150 
let, bi imel vsak raka na pro-
stati. Mlajši pacienti pa so 
bolj ogroženi, teh ne more-
mo kar pustiti, ker bo rak 
čez leta napredoval in se je 
treba odločiti, za kakšne 
vrste zdravljenja (obsevan-
je, operacija) je pacient spo-
soben. Nekateri raki so tudi 
bolj agresivni in jih je treba 
hitro diagnosticirati in zdra-
viti.

Po podatkih Registra raka 
v Sloveniji je v obdobju od 
2010 do leta 2014 pri nas 
na leto v povprečju zbolelo 
za rakom prostate približno 
1480, umrlo pa več kot 375 
moških.
Ključno za zdravnike je, da 
najdemo marker, s katerim 
bomo lahko ločili tistega 
raka na prostati, ki bo člove-
ka pokopal, od tistega, s 
katerim lahko živi. Od letos 
imamo na voljo urinski 
test, t. i. Select MDX, ki pa 
je za zdaj še samoplačniški 
in ga izvajajo samo v zase-
bnih zdravstvenih ustano-
vah. Preiskava je neboleča; 
urolog zmasira prostato, 

bolnik zatem odda urin, iz 
tega urina pogledamo bio-
markerje, ki so povišani pri 
agresivnem raku na prosta-
ti. Ravno ta urinski test z 
visoko specifičnostjo in 
senzitivnostjo pove, koliko 
je možnosti, da ima bolnik 
agresivnega raka. Če je test 
pozitiven, se gre v diagnos-
tiko in zdravljenje, če je 
negativen, bolnika ponovno 
naročimo na pregled čez 
kakšno leto dni in spremlja-
mo vrednosti. Za zdaj ta 
urinski test znotraj Evrop-
ske unije plača zavarovalni-
ca samo na Nizozemskem, 
kjer so test razvili, ga pa že 
priporočajo v evropskih 
smernicah.

Če je krvni ali novejši urin-
ski test pozitiven, kako ukre-
pate naprej?
Sledi biopsija, in če je ta pozi-
tivna, še magnetna resonan-
ca za lokalno oceno raka na 
prostati ali zamejitvene prei-
skave, s katerimi odkrivamo 
oddaljene zasevke. V UKC 
Ljubljana naredimo približ-
no tisoč biopsij na leto, od 
tega jih je približno polovica 
pozitivnih na raka prostate. 
Biopsija je invazivna, kar 
boleča preiskava, lahko pride 
do zapletov s krvavitvijo ali 
vnetjem. A ravno že omenje-
ni urinski test bi lahko zma-
njšal število biopsij zaradi 
zanesljivosti rezultatov testa, 
kar bi bilo sprejemljivo tudi s 
finančnega vidika.

Na kaj naj bodo moški 
pozorni, kar se tiče simpto-
mov, tveganja, da zbolijo?
Načeloma simptomov ni. 
Prostata je kot kostanj veli-
ka žleza in težave začne 
povzročati šele, ko se rak 
razrase. Skozi prostato gre 
sečnica, in ko je prostata 
povečana, lahko pride do 
težav z uriniranjem. Pri 
raku mehurja so npr. doka-
zali, da nanj izrazito vpliva 
kajenje. To naj bi bil rizičen 
faktor tudi za raka prostate, 
ampak tega še ne moremo 
z zanesljivostjo trditi. 
Nezdrava prehrana je dejav-
nik tveganja, še posebej 
kakšno cvrtje in maščobe 
živalskega izvora. Kot pa 
sem že omenil, je starost 
največji dejavnik tveganja. 
Možne so tudi določene 
genetske obremenjenosti, 
lahko da moški dobi kak 
gen od mame, t. i. BRCA, 
če je mama imela raka na 
rodilih, dojkah; na to smo 
kar pozorni.

Kakšna je kakovost življenja 
bolnika po zdravljenju?
Odvisno, kakšna vrsta zdra-
vljenja je za posameznega 
bolnika najprimernejša. 
Robotsko asistirana prosta-
tektomija je bolniku prijaz-
na. Domov gre lahko že dan 

po operaciji, saj ima samo 
nekaj »luknjic« v trebuhu. 
Vendar pa v več kot polovici 
opravljenih posegov kasne-
je pride do težav z erekcijo, 
pri manjšem odstotku moš-
kih lahko pride tudi do 
inkontinence. Treba je pre-
tehtati vse možne zaplete; 
živci za erekcijo grejo tik ob 
prostati in je včasih težko v 
celoti odstraniti rakavo obo-
lelo prostato in ohraniti 
nepoškodovane živce ob 
prostati. Skupaj z bolnikom 
se pogovorimo, kaj ima pre-
dnost z vidika kakovosti 
njegovega življenja.

November je tudi mesec oza-
veščanja o raku mod (karci-
nomu testisov) ...
To je najpogostejši rak pri 
moških v starosti od dvajset 
do petdeset let. Če moški 
obišče zdravnika pravi čas, 
je ta rak ozdravljiv v kar 98 
odstotkih. Moškim svetu-
jem samopregledovanje 
mod, še najbolje med prha-
njem pod toplo vodo. Če 
otipajo nebolečo tršo zatrd-
lino v modih, naj gredo 
takoj na pregled; najprej k 
svojemu zdravniku. Raka 
mod odstranimo kirurško. 
Glede na agresivnost bolez-
ni pa se naknadno odloča-
mo o dodatni kemoterapiji.

Z brki proti raku 
prostate
Moški z akcijo Movember, ko si puščajo rasti brke, drug drugega opozarjajo na bolezni, kot sta rak 
prostate, ki je najpogostejši rak pri moških, in rak mod (karcinom testisov). »Odkar se je pojavilo to 
gibanje, smo precej naredili na področju ozaveščanja. Moški se več samoiniciativno pregledujejo in 
pridejo hitreje k zdravniku, če si kaj otipljejo,« je povedal asist. Simon Hawlina, dr. med., specialist 
urologije, zaposlen v UKC Ljubljana.

Asist. Simon Hawlina, dr. med., specialist urologije 
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BOLJE SLIŠATI. BOLJE ŽIVETI.

//   SLUŠNI APARATI   

//   SVETOVANJE   

//   ZAŠČITA SLUHA   

//    OD 1907

Neurothovi slušni akustiki so 
vaš zvest sopotnik na poti k 
boljšemu sluhu.

WWW.NEUROTH.COM

Neuroth: 14 poslovalnic 
po vsej Sloveniji!
Brezplačen telefon: 080 5076

Ker boljši sluh 
pomeni več veselja 
v življenju.

Posvetujte se o najnovejši tehnologiji slušnih aparatov 
in jih testirajte brezplačno.

Kako se lahko naročite?
Na samoplačniški splošni urološki pregled  
se lahko naročite na več načinov:

  po telefonu: 01 430 90 1; 031 214 444.
  prek spletnega obrazca
  po elektronski pošti: narocanje@md-medicina.si.

Naročanje poteka od ponedeljka do petka 
med 8:00 in 15:00 uro.

Več informacij na www.md-medicina.si
MD Medicina d.o.o., Bohoričeva 5, 1000 Ljubljana, 
info@md-medicina.si

UROLOŠKA AMBULANTA  
MD MEDICINE
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Igor Kavčič

Tržič – Gostovanje vsestran-
skega umetnika Marka Po-
gačnika prejšnji teden v Tr-
žiču ob uvodnem predava-
nju v Tržiškem muzeju, na 
katerem je govoril o svojem 
ustvarjanju in povezanosti 
z naravo, ter sobotni delav-
nici s predstavitvijo energij-
skih polj Tržiča in njihovih 
centrov, ki jih je v tem pro-
storu raziskal, v prvi plan se-
veda postavlja tudi razstavo v 
Galeriji Paviljon NOB.

Marko Pogačnik, že več 
kot pet desetletij se ukvar-
ja s kiparstvom, instalacija-
mi, risbo in fotografijo, bil 
je ustanovni član skupine 
OHO, oblikoval je tudi dr-
žavni grb, je celoten projekt 
posvetil Tržiču in njegovi re-
generaciji po lanskoletni po-
vodnji, ki je prizadela del tr-
žiške občine. Da ima mes-
to potenciale, ki še niso pre-
poznani, meni Pogačnik, ki 
je razstavo naslovil Zmaji 
– bitja večnosti, Zmaji – si-
novi Gaje, Zmaji – življenj-
ska moč zemlje. Povezava z 
zmajem zato, ker ta nasto-
pa v bajki o nastanku Trži-
ča, Pogačnik, ki je ob snova-
nju razstave raziskoval tudi 
Dovžanovo sotesko, pa je v 
njej prepoznal svojstva, zna-
čilna za vodnega zmaja.

V središču galerije je na 
ogled instalacija, posvečena 

osrednji točki, tako imeno-
vani axis mundi – osi, ki po-
vezuje zemljo s središčem 
vesolja. Pogačnik to točko 
prepoznava v sotočju dveh 
rek, Tržiške Bistrice in Mo-
šenika, ki je moškega ime-
na. »Gre za žensko in mo-
ško počelo, osrednja insta-
lacija pa je posvečena sre-
čanju med obema na rav-
ni prasil zemlje,« pojasnju-
je avtor postavitve, pri delu 
mu je tudi tokrat pomaga-
la žena Marika, in nadalju-
je: »Na tleh je prod iz Soče 
in Save, v sredino kroga so 
umeščeni kamni s Šempa-
skega polja, s stropa pa se 

k tlom, torej k vodi, na vrvi-
cah spuščajo tako imenova-
ne mandorle.« Gre za sim-
bol, ki ga sestavljata dva kro-
ga enakega polmera, ki se se-
kata tako, da središče vsake-
ga kroga leži na obodu dru-
gega. Mandorle iz stekla je 
umetnik poslikal, ustvarjajo 
pa občutek lebdenja na vodi. 

Razstava pa ima še tri 
dele, na levi strani so na ste-
ni predstavljene risbe iz Po-
gačnikove knjige Sloveni-
ja čudežna, ki je lani izšla 
pri založbi Beletrina, pred-
stavljajo pa eno izmed treh 
osi preobrazbe, ki potekajo 
v Sloveniji. Ta poteka vzdolž 

Karavank in prek Koroške v 
Prekmurje. V tretjem delu 
na fotografijah predstavlja 
geopunkturne kroge, ki jih 
je postavljal po svetu, na zad-
nje steklo galerije pa je Mar-
ko Pogačnik zapisal mani-
fest zmajev. »Moč zmajev je 
prvinska sila zemlje, s kate-
ro bi morali bolje ravnati,« 
še doda umetnik. Kot je po-
vedala direktorica Tržiškega 
muzeja Jana Babšek, z vsako 
razstavo v Tržič prihaja tudi 
umetnik s svojim svetom, ki 
ga transformira za obisko-
valce. V četrtek je bila gale-
rija polna, razstava pa bo na 
ogled do 23. decembra.

Tržič med zemljo in vesoljem
V Galeriji Paviljon NOB je na ogled razstava, ki se prepleta z zgodovino, energijo in legendami Tržiča. 
Ob razstavi je avtor Marko Pogačnik pripravil tudi predavanje in delavnico.

Marko Pogačnik ob osrednji instalaciji v Galeriji Paviljon NOB / Foto: Tina Dokl

Kranj – V Gorenjskem muzeju v četrtek, 14. novembra, prip-
ravljajo Zgodovinski dan o dr. Janezu Bleiweisu in razstavo 
Novice in narodno prebujanje. Zgodovinski dan bo potekal v 
Vojnomirovi dvorani Ullrichove hiše od 9. ure naprej, o zna-
nem Kranjčanu in njegovem pomenu za Slovenijo pa bodo 
med drugim spregovorili Božidar Jezernik, Bernard Nežmah, 
Irena Selišnik, Marko Jesenšek, Anja Mlakar, Marija Stanonik, 
Marjeta Pisk, Željko Oset, Jože Dežman, Igor Grdina, Ksenija 
Horvat in Bogdan Kolar. Ob 18. uri bodo zgodovinski dan 
zaključili z odprtjem razstave v Prešernovi hiši v Kranju. Na 
razstavi bo predstavljena osebnost Janeza Bleiweisa, ki je kljub 
izrazito dominantni poziciji uveljavljala dialog in skupne rešit-
ve za napredek slovenskega naroda. Poudarek je avtor razstave 
kustos Gašper Peternel namenil Bleiweisovemu odnosu do 
kulturno-družbenih vprašanj, ki se razkrivajo skozi Novice.

Zgodovinski dan o dr. Janezu Bleiweisu

Kranj – Le kdo se ne spomni slovenskih filmskih klasik, legen-
darnih filmov, kot so Na svoji zemlji, Dolina miru, Ne joči, 
Peter, Pastirci? Njihov režiser je bil Kranjčan France Štiglic, 
čigar stoto obletnico rojstva obeležujemo letos. Ob tej prilož-
nosti danes, v torek, 12. novembra, ob 18. uri v Ullrichovi hiši 
v Gorenjskem muzeju pripravljajo muzejski večer Spomini 
Kranjčanov ob stoletnici rojstva režiserja Franceta Štiglica. 
Večer bo vodila kustosinja Tatjana Dolžan, predstavili pa bodo 
čas drugega in tretjega desetletja dvajsetega stoletja v Kranju, 
čas mladosti Franceta Štiglica. Rojen je bil na Podrtini, tam 
je živela njegova družina pred drugo svetovno vojno. Stavba 
je bila porušena leta 1960, na njenem mestu stoji most čez 
Kokro. Ni zanimivo samo njeno ime, ampak tudi stanovalci. 
Skupaj s člani študijskega krožka Kranjčani bomo obujali tudi 
spomine na srečevanje s Francetom Štiglicem in njegovimi 
filmi. Ob 20. uri bo v Prešernovem gledališču sledila premi-
era digitalno restavriranega filma Franceta Štiglica Tistega 
lepega dne.

Muzejski večer France Štiglic in Kranj

Mengeš – Jutri, v sredo, 13. novembra, ob 18. uri bo v preddver-
ju Kulturnega doma Mengeš odprtje likovne razstave članov 
Likovnega društva Mengeš z naslovom Ornament. Razstavlja-
jo: Alojz Burja, Leonida Goropevšek, Ana Karo, Aleš Koman, 
Martina Kozamernik, Diana Korelc, Binca Lomšek, Špela Ma-
gister, Ina Malus, Irena Novak, Mira Resnik, Barbara Rabič, 
Emanuela Rodica, Marjana Tavčar, Helena Testen in Milica 
Tomšič. Razstava bo na ogled do 6. januarja prihodnje leto 
ob sredah med 10. in 12. uro ter med 18. in 20. uro. Ogled je 
možen tudi ob dnevih predstav.

Likovna razstava Ornament

KRATKE NOVICE

Samo Lesjak

Kranj – Mesto Kranj ima bo-
gato fotografsko tradicijo, ki 
sega od fotografskih pionir-
jev Janeza Puharja in Chris-
tiana Paierja do prvega foto-
grafskega kluba v mestu, ki 
je bil ustanovljen že decem-
bra 1910. Fotografsko dru-
štvo Janez Puhar to žlahtno 
tradicijo ohranja še danes z 
mnogimi projekti in razsta-
vami, tudi z bienalno razsta-
vo fotografij Pokrajina, ki je 
letos zasijala že v svoji 23. iz-
vedbi – prva je ugledala luč 
sveta že leta 1973. Vselej je 
bilo jasno, da v sklop kra-
jinskih motivov, poleg tis-
tih, posnetih v neokrnjeni 
naravi, spadata tudi t. i. kul-
turna in urbanizirana kraji-
na, ki ju je zaznamovalo člo-
vekovo delovanje. Razpon 
krajinskih motivov, tako tis-
tih iz domačega okolja kot s 

potovanj v tujino, je zato iz-
jemno širok. Naloga dob-
rega fotografa je, da sliko-
viti svet, ki ga obdaja, zaja-
me na način, s katerim na 
posnetku poudari njego-
vo vsebinsko pričevalnost, 

kompozicijsko urejenost in 
barvno harmonijo.

Letos se je na razpis 
društva odzvalo 64 avtor-
jev, tako da je imela žiri-
ja v sestavi Damir Globoč-
nik, Stane Vidmar in Janez 

Papež nadvse zahtevno 
delo, saj je ocenjevala kar 
628 fotografij v treh raz-
ličnih temah: pokrajino v 
barvni in črno-beli tehniki 
ter fotografije s pogledom 
od zgoraj – v čast in spomin 

legendarnemu fotografu 
Janezu Marenčiču.

Za najboljšo fotografijo 
slovenske krajine, ki prejme 
zlato medaljo Janeza Puhar-
ja ter se uvrsti v zbirko Ka-
bineta slovenske fotografije 
– najstarejšo javno fotograf-
sko zbirko v Sloveniji, je bila 
razglašena fotografija Jutra-
nje sence na solinah II av-
torja Roberta Strahinjića, ki 
je prejel tudi dve zlati meda-
lji. Poleg njega sta zlati me-
dalji FZ Slovenije prejela 

Aleš Klabus in Simon Kova-
čič, prejemnici zlatih medalj 
društva pa sta Nevenka Papič 
in Špela Kurnik. Častno pla-
keto Janeza Puharja je prejel 
Simon Krejan kot odličen fo-
tograf in spoštovan član, ki 
s svojim delovanjem prispe-
va k dobremu delovanju ter 
ugledu društva, spominsko 
priznanje društva za dolgo-
letno pomoč pa je zasluženo 
prejel Anton Čebron.

Na prireditvi, ki jo je pove-
zoval Jurij Sešek, se je za so-
delovanje vsem iskreno zah-
valila ter za visok kakovostni 
nivo fotografij čestitala pred-
sednica društva Valerija Jen-
ko, čestitkam pa so se prid-
ružili tudi člani častnega od-
bora: direktorica Gorenj-
skega muzeja Marjana Ži-
bert, direktorica Prešerno-
vega gledališča Mirjam Dr-
novšček, ravnatelj Gimnazi-
je Kranj Aljoša Brlogar in žu-
pan Matjaž Rakovec, ki je po-
udaril, da bienalna razstava 
Pokrajine predstavlja še en 
pomemben gradnik, ki ga 
fotografski ustvarjalci pri-
spevajo h kandidaturi Kra-
nja za evropsko prestolnico 
kulture 2025.

Fotogenične krajinske podobe
V Prešernovem gledališču so podelili nagrade najboljšim avtorjem 23. bienalne razstave fotografij 
Pokrajina 2019, ki bo na ogled v galeriji Mestne hiše vse do 25. novembra.

Avtorice in avtorji so se s svojimi fotografijami izkazali tudi na tokratnem bienalu. / Foto: arhiv razstave (Tine Založnik, Rok Markun)
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Kranj – »Želim vam srečno 
in uspešno sezono. Izkoris-
tite to, kar ste vložili v tre-
ning,« je pred odhodom na 
sklepne treninge pred novo 
sezono, ki se 29. novembra 
začne v Ruki na Finskem, 
našim reprezentantom v 
smučarskem teku zaželel di-
rektor Smučarske zveze Slo-
venije (SZS) Franci Petek.

»Za našo ekipo je v letoš-
nji sezoni pomemben cilj 
domača tekma za svetovni 
pokal v Planici, kjer bi radi 
pred domačo publiko poka-
zali, da spadamo med naj-
boljše, seveda pa imamo 
misli že usmerjene tudi v 
nordijsko svetovno prven-
stvo v Planici. V ta namen 
smo se tudi pri naši pano-
gi priključili državnemu 
panožnemu centru, saj že-
limo, da bi imeli tudi mla-
di na prehodu iz osnovne v 
srednjo šolo in iz srednje na 
fakulteto čim boljše mož-

nosti za razvoj v športu,« je 
ob srečanju s tekmovalci in 
novinarji povedal predse-
dnik panoge za smučarski 
tek Simon Jan.

V novi sezoni bodo našo 
A-reprezentanco sestavljale 
Vesna Fabjan, Katja Višnar, 

Anamarija Lampič, Alenka 
Čebašek, trenutno še poško-
dovana Eva Urevc ter Miha 
Šimenc in Janez Lampič. 
Razen Besničanke Vesne 
Fabjan, ki trenira po poseb-
nem programi in je že na 
pripravah, so bili na sreča-
nju z vodstvom SZS in novi-
narji zbrani vsi preostali.

»Lanska in tudi že 
prejšnje sezone so pokaza-
le napredek in vzpon naše 
ekipe, kar nam je gotovo 
dalo dodatno motivacijo za 
delo v tem poletju. Bistve-
nih sprememb od lanskih 
priprav ni bilo, le v določe-
nih delih smo povečali ko-
ličino in intenzivnost tre-
ninga. Do začetka tega me-
seca je bilo za nami 66 dni 
priprav in ostalih trenin-
gov,« je povedal vodja A-eki-
pe Škofjeločan Nejc Brodar 

in dodal, da so poletna tek-
movanja na rolkah pokaza-
la, da so v sprintu v svetov-
nem vrhu. 

»Želim si, da bi trend 
dobrih nastopov nadaljeva-
li tudi v zimski sezoni,« je 
še dodal Brodar in pojas-
nil, da ta četrtek potujejo na 
zaključne priprave na Nor-
veško, kjer se bodo udele-
žili prvih tekem FIS, nato 
pa jih čakajo tekme za sve-
tovni pokal. »Poleg stan-
dardne ekipe bo z nami na 
Norveško potoval tudi Be-
njamin Črv, s katerim ima-
va dogovor, da so mu vrata 
svetovnega pokala odprta, 
če bo dobro nastopil na pre-
glednih tekmah FIS, druga-
če se bo potem vrnil domov 
in se ekipi priključil na do-
mačih tekmah v Planici,« je 
pojasnil Nejc Brodar.

»Lanski uspeh na svetov-
nem prvenstvu in drugi dob-
ri rezultati so bili odlična po-
potnica za nadaljevanje karie-
re. Vem, da to zelo rada poč-
nem, da je to moja služba in 
se še splača vztrajati. V sezo-
ni, ko ni velikega tekmovanja, 
si želim zmagati na eni tekmi 
za svetovni pokal,« je poveda-
la izkušena Katja Višnar, ki si 
želi uspešno nastopiti zlasti 
pred domačimi navijači. 

»Letos sem veliko potova-
la, opravila sem več priprav 
kot v preteklih letih, sodelo-
vala sem tudi z drugimi re-
prezentancami. Zdi se mi, 
da sem vsako leto še močnej-
ša, in komaj čakam tekmo-
vanja,« je dodala Anamarija 
Lampič, tudi drugi naši re-
prezentanti pa so povedali, 
da se veselijo prvih nastopov 
in uspešne zime.

Komaj čakajo prve tekme
Konec meseca se bo nova sezona v svetovnem pokalu začela tudi za smučarske tekačice in tekače, 
naša reprezentanca pa po lanski uspešni sezoni ta teden proti Skandinaviji odhaja zelo motivirana. 

Naša reprezentanca v smučarskem teku pred odhodom na zadnje priprave in prve  
tekme / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Pomlajena slovenska moška hokejska reprezentanca 
je minuli konec tedna nastopila na turnirju iz niza Euro Ice 
Hockey Challenge. V latvijski Liepaji so naši na prvi tekmi 
proti domač izbrani vrsti po kazenskih strelih izgubili s 3 : 2, 
na tekmi proti Belorusiji so bili slabši z 0 : 2, za konec pa so 
varovance Matjaža Kopitarja s 3 : 0 ugnali še Francozi. »Ne 
morem biti razočaran. Izkoristili smo turnir v najboljši možni 
meri. Preizkusili smo nekaj kandidatov za reprezentanco. Vsi 
trije vratarji so dobili priložnost. Izkazalo se je, da je bil turnir 
zelo izenačen,« je povedal selektor Matjaž Kopitar.

Hokejisti v Latviji brez zmage

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v Prvi 
ligi Telekom so igrali tekme 
17. kroga. Derbi med Mari-
borom in Domžalami je z re-
zultatom 4 : 1 pripadel aktu-
alnim prvakom. Edini zade-
tek za Domžale je v 88. mi-
nuti dosegel Slobodan Vuk. V 
Kranju so nogometaši Trigla-
va gostili Bravo. Tekma je bila 
zelo nervozna, kljub temu so 
imeli domačini nekoliko več 
od igre. Edini zadetek je pa-
del v 67. minuti, ko je kape-
tan Luka Majcen zaposlil Til-
na Mlakarja, ki je podal v sre-
dino, kjer je bil Gaber Petric, 
ta pa je v stilu izkušenega na-
padalca matiral Domna Gri-
la. Vodi Olimpija s 36 točka-
mi, sedmi je Triglav s 17 točka-
mi, s točko manj pa so Dom-
žale na osmem mestu. 

V drugi slovenski ligi so od-
igrali tekme 17. kroga. Kalcer 
Radomlje in Roltek Dob sta 
gostovala. Rezultata: Breži-
ce Terme Čatež – Kalcer Ra-
domlje 1 : 1 in Jadran Dekani 
– Roltek Dob 1 : 1. 

V tretji slovenski nogome-
tni ligi – zahod so odigrali tek-
me 13. kroga. Gorenjski pred-
stavniki so dosegli naslednje 
rezultate: Sava Kranj – Ilirija 
1911 3 : 1, Kočevje – Žiri 0 : 2 in 
Arne Tabor 69 – Bled Hirter 
0 : 1, Elta Izola – Tinex Šen-
čur 2 : 0. 

V gorenjski nogometni ligi 
so potekale tekme 11. kroga. 
Rezultati: Bohinj – Britof 3 : 
5, Preddvor – Šobec Lesce 0 : 
6, Polet – SIJ Acroni Jesenice 
3 : 2, Bitnje dobrozasenci.si – 
Velesovo 1 : 0 in Niko Železni-
ki – Kranjska Gora 1 : 6, Škofja 
Loka – Visoko 3 : 0. 

Nove točke Triglava

Škofja Loka – Rokometaši moštva Urbanscape Loka so v tekmi 
devetega kroga Lige NLB v soboto gostili Riko Ribnica. Po 
začetnem vodstvu gostov, ki so bili boljši tudi ob polčasu, so 
domači v štirideseti minuti izenačili na 16 : 16 in nato vodili 
celo s 23 : 18. Po napetem zaključku se je tekma končala z 
neodločenim izidom 25 : 25 (9 : 12). Ločani so na sedmem 
mestu s sedmimi točkami.

Loški rokometaši iztržili remi

Kranj – Hokejisti kranjskega HK Triglav so v soboto v Dvorani 
Zlato polje tekmo s hokejisti beograjskega kluba Crvena zvez-
da v Mednarodni hokejski ligi (IHL) dobili po podaljšku s 5 : 4 
(1 : 2, 1 : 1, 2 : 1, 1 : 0). V nedeljo sta ista nasprotnika odigrala 
še eno tekmo, ki se je z enakim rezultatom 5 : 4 (1 : 1, 2 : 1, 
2 : 2) končala že v rednem delu. Naslednje tekme IHL bodo 
odigrali jutri. Tekma Triglava s hokejisti Medveščaka se bo v 
Kranju začela ob 18. uri. Hokejisti HD Hidria Jesenice bodo 
v Dvorani Podmežakla tekmo z Mladostjo začeli ob 19. uri. 

Pet točk hokejistom Triglava

Kranj – Vaterpolisti Triglava so v petek odigrali deveto tekmo 
v regionalni vaterpolski ligi A2. Gostili so ekipo Zadar 1952. 
Kot pri Kranjčanih je to mlada ekipa, ki pa si že nekaj sezon 
nabira izkušnje. Teh je bilo pri gostih več, domači strateg Pri-
mož Troppan pa še ni mogel računati na pomoč izkušenega 
Čedomirja Todiča in Marka Gostiča, zaradi poškodbe pa ni 
bilo v ekipi mladega Andraža Pušavca. Končni rezultat je bil 11 
: 15 (4 : 6, 2 : 4, 3 : 4, 2 : 1). V desetem krogu bodo Kranjčani v 
soboto, 16. novembra, gostovali v Nišu pri ekipi Nais. 

Deveti poraz kranjskih vaterpolistov

Kranj – Naša ženska košarkarska reprezentanca se je pred 
začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2021 zbrala 
v Laškem. Slovenke se v kvalifikacije podajajo brez udarnega 
dvojca pod obema obročema. Zaradi poškodbe stopalnice je 
namreč z igrišč že nekaj časa odsotna Shante Evans, zadnji 
oktobrski dan pa je smola doletela še Evo Lisec. Dvoboja proti 
Grčiji in Bolgariji bodo naše odigrale v četrtek v Celju in v 
nedeljo v Sofiji. »Naš cilj je jasen, želimo si nove uvrstitve na 
evropsko prvenstvo. Ekipa ne bo popolna, zato bomo morali 
igro nekoliko prilagoditi. Verjamem v ekipo. Imamo veliko 
željo in želim si, da kvalifikacije začnemo z dvema zmagama,« 
pravi reprezentantka Teja Oblak iz Škofje Loke.

Košarkarice pred novimi izzivi

Tekmi svetovnega pokala 
v teku na smučeh bosta 
v Planici 21. in 22. 
decembra. V soboto bo 
na sporedu posamični, v 
nedeljo pa ekipni sprint.

Srebrni Janžič je bil z nas-
topi v natančnem zbijanju, 
kjer je v finalu z 18 : 23 izgubil 
proti Italijanu Matteu Mani, 
zadovoljen. »Šlo je vse po na-
črtih, tudi v finalu sem dobro 
začel, moram pa priznati, da 
je Italijan naredil zares dober 
rezultat in je bil enostavno 
boljši,« je povedal Kranjčan, 
ki pa bi najraje čim prej poza-
bil četrtfinalno tekmo v dvo-
jicah, ki sta jo z Juretom Koz-
jekom proti Argentincema 
gladko izgubila (1 : 13). »Za-
četnih petnajst minut oziro-
ma prva dva obrata sva odi-
grala brez kakršnegakoli od-
pora. Zaostanek 0 : 8 pa je se-
veda zelo težko uloviti.« 

Tonejc s srebrom v krogu 
(v finalu je s 26 : 29 izgubil 

proti Nicolasu Prettu iz Ar-
gentine) sprva ni bil povsem 
zadovoljen. »Ko igraš v fina-
lu, želiš zmagati. To je bil že 
moj šesti finale, in ne mo-
rem biti ravno zadovoljen, 
ker sem zmagal le v dveh. 
Sicer pa moja igra ni bila 
slaba, tudi povprečje na ce-
lotnem prvenstvu sem imel 
skoraj 28.« 

Z doseženim moramo biti 
zadovoljni, saj smo bili tretja 
najuspešnejša reprezentan-
ca, je črto pod letošnje sve-
tovno prvenstvo potegnil se-
lektor Anton Kosar: »Žal mi 
je predvsem izpada Aleša 
Borčnika v hitrostnem zbi-
janju, saj je bil odlično prip-
ravljen. V štafetnem in na-
tančnem zbijanju ter v kro-
gu pa so se stvari obrnile 
nam v prid.« 

Balinarji iz Turčije s tremi odličji
31. stran

Leščan Dejan Tonejc je v krogu že šestič igral v finalih 
velikih tekmovanj. / Foto: BZS 
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Grega Flajnik

Kolesarjenje ob Blatnem jezeru, 2. del

Vožnja s kombiji je mini-
la hitro, saj je izhodišče na-
šega kolesarjenja le sedem-
deset kilometrov oddaljeno 
od Lendave, kjer smo preč-
kali Madžarsko-Slovensko 
mejo. Parkirali smo na mes-
tu, kjer je dovolj prostora za 
dva kombija, prikolico, klop-
co, na kateri pripravimo hra-
no, ter 18 kolesarjev, ki bi se 
radi vsak v svojem grmovju 
preoblekli. Ker je večina go-
stov z nami že potovala, smo 
že uigrana ekipa in nam to 
ne povzroča velikih težav. 
Ko smo kolesarji preobleče-
ni in siti, kolesa pripravlje-
na in se Janez se prepriča, ali 
lahko en kombi več dni pusti-
mo kar na parkirišču, si sku-
paj ogledamo traso potovanja 
ter ponovimo pravila kolesar-
jenja v skupini. Prvi cilj prve-
ga dne je čudovito mesto Ke-
szthely ali Blatenski Kostel, 
kot ga imenujemo pri nas, 
Hrvati pa mu rečejo tudi Mo-
noštor. Je največje mesto ob 
jezeru in eno izmed najpo-
membnejših kulturnih, izo-
braževalnih in gospodarskih 

središč v regiji. Slovi kot kul-
turna prestolnica Madžar-
ske, saj ima gledališko in 
koncertno dvorano, ki sprej-
me nekaj sto obiskovalcev. 
Leta 1421 je kraj pridobil pra-
vice trga, zaradi turških vojn 
pa se je njegov razvoj za mno-
go let skoraj povsem ustavi. 
V 18. stoletju mesto postane 
duhovno središče regije, svoj 
razvoj pa v veliki meri dolgu-
je hrvaški plemiški družini 

Feštetić/Festetics, ki je leta 
1769 v kraju začela graditi 
svoj znameniti in impozan-
tni baročni dvorec, kjer je 
danes devet muzejev in ve-
lika knjižnica, ki ima na po-
licah okrog devetdeset tisoč 
knjig. Ena polovica dvorca 
je protokolarni objekt, dru-
ga polovica, kjer si obiskoval-
ci lahko ogledajo razkošno 
opremljene sobane, knjižni-
co, razstavo kočij in muzej 

maket vlakov, pa je odprta 
za javnost. Zanimiva so glav-
na vhodna vrtna vrata v graj-
ski kompleks, skozi katera 
se lahko sprehodimo do veli-
kega parka, ki meri 42 hek-
tarjev in je danes naravni re-
zervat. Notranji del parka ob 
dvorcu je urejen v slogu fran-
coskega in angleškega vrta. V 
njem lahko najdemo števil-
ne redke drevesne vrste. Mi 
smo si ga lahko ogledali kar 

s kolesi. Ob izhodu iz dvor-
ca smo se ustavili še ob kipu 
najbolj znanega člana druži-
ne – grofa Gyorgyja Festeti-
csa ali po naše Jurija Feštetića 
(1755–1819). Jurij je bil naj-
bolj znan član družine in saj 
bil velik podpornik znanosti 
in umetnosti in je v mestu us-
tanovi še kmetijsko šolo. Kas-
neje je šola prerasla v kmetij-
sko fakulteto, ki danes delu-
je pod okriljem Univerze Pa-
nonia v Veszprému. Iz dvor-
ca smo se nato po znameniti 
ulici Kossuth, ki ponuja šte-
vilne lokale, muzeje in trgo-
vine s spominki, sprehodi-
li do glavnega trga. Na trgu 
dominirata frančiškanski sa-
mostan in njegova cerkev, ki 
je bila uporabljena kot mej-
na utrdba med turško oku-
pacijo. Njegova notranjost se 
ponaša z največjo gotsko fre-
sko na Madžarskem. Stolp je 
bil dodan in dokončan leta 
1880, vsa njegova okna pa 
so še vedno originalna. Obo-
je smo si ogledali in si seve-
da v bližnji kavarni privošči-
li okrepčilo.

Naša druga skupina v parku dvorca družine Feštetić / Foto: Grega Flajnik

Jelena Justin

Vipavska gora je greben 
kraške planote Trnovskega 
gozda, ki se razprostira med 
Predmejo in Colom. Greben 
se imenuje tudi Rob in Veli-
ki Greben, dolg pa je osem 
kilometrov. Da prehodimo 
celoten greben med obema 
krajema, potrebujemo prib-
ližno šest ur. A treba je pri-
ti še nazaj na izhodišče. Z Vi-
pavske gore se Trnovska pla-
nota strmo, skoraj prepa-
dno spušča proti Ajdovščini 
v Vipavski dolini, zato je iz-
jemno razgledišče. Greben 
skriva celo verigo zanimi-
vih, kamnitih vrhov, zname-
nita Pot po robu pa odkriva 

kotičke strmih grap in me-
lišč, udobne steze pa tipi-
čen kraški svet. Ne, danes ne 
bomo prehodili celega grebe-
na, povzpeli se bomo le na en 
vrh od njih. Tokrat na Kovk. 

Zapeljemo se v Logatec, 
kjer nadaljujemo proti Idri-
ji. V kraju Godovič se usme-
rimo na cesto proti Črnemu 
Vrhu in Ajdovščini. Ovin-
kasta cesta nas pripelje do 
kraja Col, kjer na velikem 
parkirišču nasproti cerkve 
parkiramo. No, če imamo 
srečo, je možno parkirati 
tudi na odcepu, kjer se zač-
ne markirana pot na Kovk, a 
kljub temu je bolje avto pus-
titi na parkirišču nasproti 
cerkve. 

S parkirišča po cesti nada-
ljujemo proti Predmeji, prib-
ližno 10 minut, ko nas bodo 
markacije usmerile levo, na 
kolovozno cesto, ki se zložno 
začne vzpenjati proti robu 
Vipavske gore. Kolovozna 
pot zavije desno in se zlož-
no vzpenja skozi borov gozd. 
Opazimo Knafelčevo mar-
kacijo s številko 1, kar pome-
ni, da hodimo po delu Slo-
venske planinske poti. Kma-
lu smo na razpotju, kjer lah-
ko zavijemo levo na Pot po 
robu. Pot po Robu je precej 
bolj strma. Kakorkoli se od-
ločimo, obe nas bosta pripe-
ljali na vrh Kovka. Mi nada-
ljujemo desno, sledimo ko-
lovozu, ki se kmalu spreme-
ni v široko pot, ki se prečno 
vzpenja skozi gozd. Ves čas 
se zlagoma vzpenjamo, nik-
jer ni preveč strmo. Ko dose-
žemo konec strnjenega goz-
da, smo na travniku, ki ga 
prečimo, nato pa nas marka-
cije usmerijo levo na nekoli-
ko strmejšo pot. Vzpenjamo 
se spet skozi gozd in kmalu 
smo tik pod vrhom Kovka, 
do katerega se sprehodimo 
čez travnato pobočje. 

Na vrhu Kovka je ličen križ, 
s klopjo in vpisno skrinjico. 
Razgled nas navduši. Pod 

nami se odpre celotna Vipa-
vska dolina, pred nami pa vi-
dimo zavit greben Vipavske 
gore, ki vodi naprej na Sinji 
vrh. Vmes so vrhovi Navr-
še, Otliški maj, Dolski maj 
pa Otliško okno itd. Greben 
se proti zahodu nadaljuje na 

Čaven in naprej proti Kuclju 
ter Velikemu robu. 

Z vrha predlagam, da ses-
topimo po Poti po robu. Pot 
je ponekod precej strma, a 
izjemno razgledna ter nav-
dušujoča. Pot nas pripelje 
na razpotje, ki smo ga videli 

že pri vzponu, od tam dalje 
pa se na izhodišče vrnemo 
po poti vzpona. 

Nadmorska višina: 961 m
Višinska razlika: 334 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Kovk (961 m n. m.)

Vrh kraške planote
Obisk enega od vrhov na Vipavski gori. Greben, ki se razprostira od 
Predmeje do Cola in nas navdušuje z neokrnjeno naravo. Kraška pokrajina 
udobnih stez, a strmih pobočij in nazobčanih, kamnitih vrhov.

Pogled proti Kovku s ceste / Foto: Jelena Justin

Zložen vzpon skozi borov gozd / Foto: Jelena Justin

Vrh Kovka s pogledom na Sinji vrh in Čaven ter Vipavsko dolino / Foto: Jelena Justin
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Matthias F. Mangold, svobodni no-

vinar, ki piše o prehrani, in član Food 

Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 

knjigi je odprl svojo bogato zakladnico 

nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –  

za začetnike in naprednejše kuharje.  

Prevedla Petra Piber

Trda vezava
Format 212 x 267 mm 
226 strani
ISBN 978-961-6893-96-1

Cena: 24,99  EUR

Matthias F. Mangold 

PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga lahko  

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!
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 24,99 € 

KAKO SE NAUČIŠ KUHATI?
V PRINCIPU – KOT ZA ŠALO!

9 789616 893961

NOVO iz založbe Narava

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

za štedilnik. Torej tudi ti – sploh če je to prvič in se  

ti zdi, da ti ne bo uspela niti najpreprostejša jed.  

Dobra novica zate: Ja, zmoreš! Pokazali ti bomo, kako. 

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

9                               90
EUR

Ni veselja do kuhanja? Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga 
lahko spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski 
praženec, skuhati zelenjavni kari... prebereš in začneš – in končno  
kuhaš samostojno!

in vključuje: oglede po programu, kosilo, prevoz in DDV.

          IZLET// 15. novembra 2019

fotografije so simbolične

www.gorenjskiglas.si

Vabimo vas na martinovanje. Najprej si bomo ogledali cerkev sv. Miha-
ela na Barju, za katero je načrte narisal arhitekt Jože Plečnik, spoznali 
bomo življenje in delo svetega Martina, nato se bomo odpeljali v Suho 
krajino, točneje v Žužemberk, kjer nam bo prijazna lokalna vodička po-
kazala tamkajšnji grad in okolico. Obiskali bomo tudi pevsko sobo in 
vinsko klet, kjer bo tudi degustacija. Ogledali si bomo znamenitosti v 
okolici Žužemberka in se podali k reki Krki ter občudovali njene slapove. 
Sledilo bo martinovanje s krstom vina in živo glasbo v bližnji gostilni.  
                   Zabavno bo. Vabljeni.

Cena izleta je 36 evrov

MARTINOVANJE V SUHI KRAJINI Odhod avtobusa:
ob 8.00 z AP Radovljica 
ob 8.25 z AP Creina 
ob 8.35 z AP Mercator Primskovo 
ob 8.55 z AP Škofja Loka 
Vrnitev v Kranj predvidevamo  
okrog 21. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite  
na tel. št. 04 201 42 41 ali se oglasite 
osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva  
delovna dneva pred odhodom, zaračunamo 
potne stroške.

Aleš Senožetnik

Domžale – Gostja 79. gor-
niškega večera, ki je prej-
šnji teden potekal v Knji-
žnici Domžale, je bila Saša 
Roškar, konservatorka na 
kranjski enoti Zavoda za 
varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije, sicer pa pla-
ninka in dolgoletna članica 
Planinskega društva Dom-
žale, od koder tudi prihaja, 
čeprav že več let živi v Lju-
bljani. Z njo se je pogovarjal 
Borut Peršolja, večer pa je 
potekal pod naslovom Gore 
in dediščina, kar je še pose-
bej v današnjem času, ko 
po podatkih Planinske zve-
ze Slovenije naše gore letno 
obišče okoli 1,7 milijona po-
hodnikov, morda po krivem 
spregledana tema.

»Pokrivam najlepši teren, 
ki ga kot konservatorka lah-
ko,« pravi Roškarjeva, ki se 
službeno ukvarja z območ-
jem Triglavskega narodne-
ga parka in gorskega sve-
ta na območju Zgornje Go-
renjske. Pri tem pa ji pridejo 
prav izkušnje iz planinstva: 
»Mislim, da je moja pred-
nost v primerjavi s kolegi, ki 
niso ''hribovci'', da ta pros-
tor zelo dobro poznam in se 
v njem dobro znajdem.«

Kot konservatorka in pla-
ninka se zaveda pome-
na kulturne dediščine, ki 
jo najdemo v hribih, ka-
mor lahko sodijo tudi pla-
ninske poti, kakršna je de-
nimo na območju Bohinja 
Pot skoz' Štenge, in druge 
grajene poti v gorskem sve-
tu. »Čeprav imamo danes 

občutek, da gre za nekakšne 
naravne poti, pa lahko vidi-
mo, da so večinoma spelja-
ne v enakomernih naklo-
nih, kjer je treba, so nareje-
ne premostitve in so grajene 
v suhozidni tehniki,« je de-
jala Roškarjeva, ki se pri svo-
jem delu sooča tudi z uniče-
vanjem tovrstne dediščine. 
Mnogokrat poti širijo kar 
kmetje, da na planine omo-
gočijo dostop traktorjem. 
Čeprav je do tovrstnega po-
četja kritična, pa niso za vse 
krivi kmetje. »Vem, da je z 
vidika kmeta to edina spre-
jemljiva rešitev, a tako je 
tudi zaradi odnosa družbe, 
države in vseh nas, ki nismo 
pripravljeni subvencionira-
ti nošnje s konji, ampak ta 

strošek prepuščamo kme-
tom,« pravi Roškarjeva, ki 
meni, da je tako kot pri rav-
nanju z odpadki edini način 
za spremembo mentalite-
te vzgoja in spodbujanje za-
vedanja, da je kulturna de-
diščina tudi v planinah po-
membna. »Kazen v teh pri-
merih ne reši nič. Če hoče-
mo, da se ohranja tradicija 
pašnje in predelave mleka v 
planinah, ne pa le, da so pol-
ne vikendov in turistov, se 
moramo zavedati tudi, kaj 
kmetje za to potrebujejo,« 
pravi.

Kritična pa je tudi do raz-
raščajočega se fenomena 
postavitev tematskih in pra-
vljičnih poti v hribih: »Če 
ima kdo občutek, da mora 

o določenem prostoru nekaj 
izvedeti, naj se za to potru-
di, ni treba, da mu prinese-
mo vse na pladnju.« Kot pra-
vi, je narava pravljična sama 
po sebi. »Ko postavimo v 
prostor neke skulpture in s 
tem povemo otrokom, kako 
naj vidijo te pravljične juna-
ke, jih oropamo možnosti, 
da si jih predstavljajo sami 
in tudi kako doživijo pros-
tor,« pravi Roškarjeva, ki je 
prepričana, da bi bili lahko 
preudarnejši tudi, ko se lote-
vamo tematskih poti: »Tre-
ba se je zavedati, da je po pe-
tih letih tabla v naravi uniče-
na in se infrastruktura spre-
meni v smetišče, če občine 
ne predvidijo denarja za ob-
navljanje.«

Dediščina tudi v gorah
Ob vse večji obiskanosti slovenskih planin in gora je pomembno, da se tudi planinci zavedajo pomena 
kulturne dediščine, ki jih obdaja v gorskem svetu. Tudi o tem je v domžalski knjižnici spregovorila 
konservatorka Saša Roškar.

Saša Roškar v pogovoru z Borutom Peršoljo

Vilma Stanovnik

Kovor – »Tekel sem že na šte-
vilnih maratonih, od Stoc-
kholma, Münchna do Valen-
cie ... Septembra pa si mi je 
uresničila želja, da nastopim 
tudi na maratonu v Moskvi. 
Za tek lahko rečem, da je bil 
kar zahteven. Še posebno tež-
ko je bilo proti koncu, ko je za-
čel pihati veter, nekaj časa je 
padal dež in celo snežilo je,« 
pravi Jože Kirm iz Kovorja, 
ki je bil eden od kar 66 Slo-
vencev, ki so letos nastopili na 
slovitem moskovskem mara-
tonu. Bil je del skupine Špor-
tnega društva Blejskih vite-
zov, z rezultatom pa je bil zelo 
zadovoljen, saj je bil v cilju s 
časom 3;20 ter se med enajst 
tisoč tekmovalci uvrstil okoli 
1200. mesta. »Kljub vreme-
nu so prireditelji v Moskvi 

poskrbeli, da je bilo vse res 
dobro organizirano. Največ-
ja razlika v primerjavi z dru-
gimi teki se mi je zdela, ker 
so nas vsakih nekaj metrov 
spremljali vojaki. Prav tako 
je bilo treba opraviti kon-
trolo s posebnim rentge-
nom. Ker sem imel s seboj 
dežnik, so me še posebno 
pregledali,« pravi Jože Kirm 

iz Kovorja, ki je sicer zapo-
slen v tržiškem PGP, sode-
lavci pa so prispevali denar 
za njegov nastop. »Startni-
ne na maratonih so kar vi-
soke, malce ceneje je, če se 
prijaviš prej oziroma v sku-
pini. Za udeležbo na mara-
tonu v Moskvi sem skupaj s 
potjo in prenočiščem plačal 
okoli tisoč petsto evrov. Od 
tega so del denarja, skupaj 
okoli štiristo evrov, prispe-
vali sodelavci, sindikat, di-
rektor, nekaj pa tudi Graš-
ca iz Križev. Ko sem se vrnil 
domov, sem sodelavcem pri-
nesel torto, tako da smo sku-
paj tudi malce proslavili,« še 
pravi Jože Kirm, ki je bil prav 
na maratonu v Moskvi pra-
znoval 54-rojstni dan.

Konec oktobra je nasto-
pil tudi na ljubljanskem ma-
ratonu, kje se je odločil za 

21-kilometrski tek, prav tako 
pa je med sezono nastopal 
na številnih domačih rekre-
ativnih prireditvah. »Drugo 
leto bom šel na maraton v 
Makedonijo, imam pa še že-
lje iti kam v tujino. Zagotovo 
pa mi je laže narediti normo 
za udeležbo kot zbrati denar 
za potovanja,« dodaja Jože 
Kirm.

Bili so dobro zastraženi
Tudi to bo ostalo v spominu Jožetu Kirmu,  
ki se je letos udeležil maratona v Moskvi.

Na Moskvo ima lepe spomine. / Foto: arhiv Jožeta Kirma

ŠE NEKAJ  

PROSTIH MEST
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Simon Šubic

Ljubljana – Sodba kranjske-
ga okrožnega sodišča, ki je 
januarja letos Tržičanu Du-
šku Krupljaninu zaradi pre-
prečitve uradnega dejanja 
in napada na uradno ose-
bo, s tem ko je skupaj z bra-
tom Danielom 17. aprila 
2017 v središču Tržiča napa-
del policista, ki je pri tem za-
radi strahu za lastno življe-
nje celo opozorilno streljal, 
januarja letos izreklo kazen 
trinajst mesecev zapora, je 
postala pravnomočna. Viš-
je sodišče v Ljubljani je na-
mreč pred kratkim pritožbo 
obtoženega zavrnilo kot ne-
utemeljeno in sodbo prvo-
stopenjskega sodišča potr-
dilo v celoti, so pojasnili na 
kranjskem sodišču. 

»Moj odvetnik je odsoten, 
zato pošta še ni bila dvignje-
na, tako da odločitve višje-
ga sodišča ne poznam. Če pa 
res drži, da je bila sodba potr-
jena, lahko že zdaj napovem, 
da se bom pritožil na vrhovno 
sodišče. Ne bom odnehal, šel 
bom do konca, torej tudi na 
evropsko sodišče za človekove 
pravice v Strasbourgu, če bo 
treba,« je včeraj za Gorenjski 
glas povedal 34-letni občin-
ski svetnik v Tržiču, ki že ves 
čas zavrača obtožbene očitke. 
Njegov mlajši brat Daniel je 
nasprotno napad na policista 
priznal že na predobravnav-
nem naroku in je bil pravno-
močno obsojen na šest mese-
cev zapora, ki ga je prestal že s 
hišnim priporom, v katerem 

je čakal na začetek kazenske-
ga postopka na kranjskem so-
dišču. 

Tožilstvo je Duška Kruplja-
nina obtožilo, da se je pred 
dvema letoma in pol v Trži-
ču med izvajanjem identi-
fikacijskega postopka uprl 
policistu Miranu Murniku, 
kar se stopnjevalo v odriva-
nje policista in udarce. Poli-
cist je zato uporabil plinski 
razpršilec. Krupljanin je po 
tem s kraja odšel, a se še isto 
nedeljsko popoldne vrnil in z 
bratom silovito napadel poli-
cista, ki je sedel v službenem 
avtomobilu. Ker se je poli-
cist zbal za svoje življenje, 
je izvlekel pištolo in izstrelil 
opozorilni strel. 

Starejši od bratov Kruplja-
nin je krivdo na sodišču za-
nikal, ker da je bil izzvan s 

strani policista, ki naj bi v po-
stopku ugotavljanja identi-
fikacije prestopil pooblasti-
la. Priznal je, da je policista 
udaril, a le zato, ker je bil na-
paden s solzivcem, z njim pa 
je policist poškropil tudi nje-
govega štiriletnega nečaka, 
Danielovega sina, in njegovo 
mamo. Kasneje se je na kraj 
vrnil, da razburjenemu Da-
nielu prepreči, da bi policistu 
storil kaj žalega. V avto je k 
policistu segel in mu odrinil 
roko le zato, da je preprečil, 
da bi policist ustrelil njegove-
ga brata. Zatrdil je, da je poli-
cist pištolo nameril v bratovo 
glavo in da sploh ni namera-
val streljati zgolj v opozorilo. 
»Popolnoma nič nisem kriv. 
Vse je zmontirano in to bom 
tudi dokazal,« je na sodišču 
poudaril Duško Krupljanin, 

prepričan, da je do inciden-
ta prišlo zaradi maščevanja 
enega od policistov njegove-
mu bratu. 

Sodni senat kranjskega 
sodišča mu ni verjel. Kot je 
ob izreku sodbe pojasnila 
njegova predsednica Andri-
jana Ahačič, je tožilstvo v za-
dostni meri dokazalo, da je 
policijska patrulja Duška 
Krupljanina zakonito usta-
vila in želela izvesti posto-
pek identifikacije, a se je ob-
toženi temu uprl, zato je bil 
opozorjen na možnost upo-
rabe prisilnih sredstev, do 
česar je kasneje tudi priš-
lo, saj ga je policist Miran 
Murnik poškropil s solziv-
cem. Pri tem je verjetno za-
radi vetra nekaj solzivca od-
neslo tudi v oči obtoženčeve-
ga nečaka. Glede kasnejšega 
napada na policista Murnika 
skupaj z bratom Danijelom 
Krupljaninom je senat prav 
tako ugotovil, da obtoženi 
policista, ki je pri tem opo-
zorilno streljal, ni samo gra-
bil, ampak ga je tudi udarjal.

»Mislim, da so bili prezr-
ti tehtni argumenti obram-
be, da policist, ko je ustavil 
obtoženega, ni ravnal zako-
nito, da ni imel podlage za 
legitimiranje, od takrat nap-
rej pa bi morali vse obravna-
vati drugače. Za drugo deja-
nje napada na policista pa po 
mnenju obrambe absolutno 
ni dokazov za krivdo Duška 
Krupljanina,« je tedaj pri-
tožbo obrambe na višje so-
dišče napovedal odvetnik 
Jaka Šarabon. 

Višji sodniki potrdili sodbo 
tržiškemu svetniku
Obsodba Tržičana Duška Krupljanina na trinajst mesecev zapora zaradi napada na policista aprila 2017 
v središču »šuštarskega mesta« je postala pravnomočna. 

Duško Krupljanin, ki je bil na zadnjih volitvah izvoljen 
v tržiški občinski svet, pravi, da ne bo odnehal in je pri 
iskanju svoje pravice pripravljen iti vse do Strasbourga. 

Maša Likosar

Kranj – Sodelujoči omenje-
no akcijo že šesto leto izva-
jajo pred martinovim, pra-
znikom, ko število prome-
tnih nezgod, ki se zgodijo 
pod vplivom alkohola, na-
raste. Cilj akcije je širiti oza-
veščenost ljudi o nezdružlji-
vosti pitja alkohola in drugih 
psihoaktivnih snovi in ude-
ležbe v prometu. Obenem 
spodbuja vzpostavitev bolj 
kritičnega odnosa do posle-
dic tveganega in škodljivega 
pitja alkohola, saj je vožnja 

pod vplivom alkohola eden 
izmed najpogostejših dejav-
nikov tveganja za nastanek 
prometnih nezgod, ki ga lah-
ko preprečimo, obenem pa 
skupaj vzpostavimo odgovo-
ren odnos do pitja alkohola.

V začetku septembra so v 
okviru akcije Otroci za var-
nost v prometu razpisali li-
kovni natečaj za osnovne 
šole. Otroci so se z mentor-
ji pogovarjali o problemati-
ki alkohola v prometu in na 
to temo pripravili likovne iz-
delke z namenom, da s svoji-
mi sporočili potrkajo na vest 

odraslih ter jih opozorijo na 
nezdružljivost pitja alkohola 
in vožnje. Letos je v natečaju 
sodelovalo 18 osnovnih šol 
in podružničnih šol na Go-
renjskem, kjer je pod men-
torstvom štiridesetih peda-
goških delavcev ustvarjalo 
več kot tisoč otrok.

Zaključek akcije je le-
tos simbolično potekal mi-
nuli petek v bližini dese-
tih osnovnih šol na Gorenj-
skem. Predstavniki policij-
skih postaj Radovljica, Tr-
žič, Bohinj, Kranj, Škofja 
Loka in Jesenice so izločali 

voznike iz prometa, izvaja-
li kontrolo prometa ter test 
alkoholiziranosti voznikov. 
Obiskali smo Osnovno šolo 
Staneta Žagarja v Kranju, 
kjer sta kranjska policista 
Roman Andoljšek in Žiga 
Černoša ustavila 15 vozni-
kov in pri vseh je alkotest po-
kazal 0,0 miligrama alkoho-
la na liter izdihanega zraka. 
»Vozniki se pozitivno odzo-
vejo na preventivne akcije, 
kjer so vključeni otroci, zato 
bi bilo smiselno, da bi bilo 
takih in podobnih akcij še 
več,« je povedal Andoljšek.

Po končani kontroli so k 
voznikom pristopili učenci, 
jim podelili letak in risbico 
s sporočilom ter zloženko z 
nekaj informacijami o alko-
holu, obenem so jim zaže-
leli tudi srečno in varno vo-
žnjo brez alkohola. »Ko pi-
jemo alkohol, se ne smemo 

voziti z avtom in niti s kole-
som ne, ker tedaj nam gla-
va ne dela najbolje in lahko 
povzročimo nesrečo. Tega 
se zavedamo, zato tudi opo-
zarjamo starše, naj ne vozi-
jo pod vplivom alkohola,« so 
povedali četrtošolci OŠ Sta-
neta Žagarja Kranj.

Otroci trkajo na vest odraslih 
S preventivno akcijo Otroci za varnost v prometu se je kranjska območna enota Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje v sodelovanju s policijskimi postajami in osnovnimi šolami pridružila aktivnostim za 
zmanjševanje tvegane in škodljive rabe alkohola.

Otroci so voznikom po opravljenem alkotestu izročili 
risbico s sporočilom in jim zaželeli srečno vožnjo brez 
alkohola. / Foto: Primož Pičulin
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Simon Šubic

Hrušica – Na gorenjski avto-
cesti v bližini Hrušice se je v 
nedeljo zvečer zgodila huda 
prometna nesreča, v kateri je 
življenje izgubil 41-letni voz-
nik osebnega vozila. Na Go-
renjskem je letos v prome-
tnih nesrečah umrlo osem 
oseb.

Po ugotovitvah policistov 
se je 41-letnik z osebnim vo-
zilom ob 22.45 po avtocesti 
peljal iz smeri Lipc proti ce-
stninski postaji Hrušica. 
Ko je pripeljal izven naselja 

Hrušica, je z vozilom silo-
vito trčil v zadnji del ustav-
ljenega tovornega vozi-
la s priklopnikom, ki ga je 
47-letni voznik zaradi zgoš-
čenega prometa ustavil na 
desnem voznem pasu. Bil 
je zadnji v koloni tovornih 
vozil, na katero je voznike 
opozarjala prometna signa-
lizacija za označevanje ko-
lone, so razložili na Policij-
ski upravi Kranj. 

Voznik osebnega avtomo-
bila se je v trčenju tako hudo 
poškodoval, da je na kraju 
nesreče umrl.

Na Karavankah voznik 
umrl v trčenju v priklopnik

Simon Šubic

Kranj – V soboto je na obmo-
čju Kranja potekal nekajurni 
poostren nadzor, v katerem 
so policisti preverili treznost 
186 voznikov. Ti so bili veči-
noma vzorni, saj je bil rezul-
tat pozitiven le pri petih vo-
znikih. Dva sta »napihala« 
do 0,52 mg/l alkohola v izdi-
hanem zraku, trije pa še več. 
Najvišji vrednosti sta bili 
0,93 mg/l alkohola pri vo-
zniku in 1,04 mg/l alkoho-
la pri voznici osebnega avto-
mobila. Ob tem so policisti 
vožnjo prepovedali še vozni-
ku, ki je bil pozitiven na hit-
ri test za prepovedane dro-
ge, in vozniku, ki je vozil v 

času prepovedi vožnje zara-
di alkohola. Med nadzorom 
so policisti ugotovili tudi šte-
vilne druge kršitve. 

Izven nadzora so tržiški 
policisti obravnavali vozni-
ka, ki jim ni ustavil in je bil v 
kasnejšem postopku poziti-
ven na hitri test za prepove-
dane droge. Naleteli so tudi 
na vinjenega voznika (0,57 
mg/l alkohola). S trčenjem 
v drugo vozilo pa se je v so-
boto zvečer v Kranju konča-
la vožnja voznika, ki je vozil 
z 1,23 mg/l alkohola. Odre-
dili so mu strokovni pregled. 
Policisti so mu avtomobil, ki 
ni bil registriran, na njem pa 
so bile nameščene ukradene 
registrske tablice, zasegli.

Voznike vabili na pihanje

Kranjska Gora, Jesenice – Gorenjski policisti nadaljujejo pre-
ventivne aktivnosti pred nastopom zimske sezone. Kranjsko-
gorski policisti bodo jutri preventivne preglede pnevmatik in 
vozil skupaj z lokalnim mehanikom izvajali med 9. uro in 10.15 
v Mojstrani, med 10.30 in 11.45 v Gozdu - Martuljku, med 13. 
in 14. uro v Podkorenu, med 14.15 in 15.15 v Ratečah ter med 
15.30 in 17. uro v Kranjski Gori. Jeseniški policisti pa bodo 
akcijo izvedli v petek med 13. in 16. uro pri Občini Jesenice.

Preventivno pregledovanje pnevmatik



Maša Likosar

Jaz sem Frenk spremlja 
zgodbo Frenka Mavri-
ča, v čigar čevlje je sto-
pil Janez Škof, ki na 
zapuščinski razpravi 

po očetu ugotovi, da je pokoj-
niku, ki je bil nekoč pomem-
bna oseba v ozadju slovenske-
ga osamosvajanja, na švicar-
skem bančnem računu osta-
lo nekaj milijonov pomanj-
kljivo opranega denarja. Fren-
kov nekoliko mlajši brat, odi-
gral ga je Valter Dragan, ki se 
je pravočasno prilagodil druž-
benim spremembam, bi s pri-
padajočo dediščino brez pred-
sodkov dokapitaliziral svo-
je poslovne ambicije, Frenk, 
ki ostaja zvest svojim socia-
lističnim vrednotam, pa zač-
ne odkrivati nečedno ozad-
je te dediščine. Milijoni med 
bratoma vnamejo nepomir-
ljiv spor, v katerem se odraža-
jo številni družbeni konflikti 
sodobne Slovenije.

Film Jaz sem Frenk je sed-
mi celovečerni film režiser-
ja Metoda Pevca, za katere-
ga je vsestranski avtor napisal 
tudi scenarij. »Scenarij za film 
Jaz sem Frenk je nastal zaradi 
Frenka. Čeprav je zgolj izmi-
šljen glavni junak, je nekega 
dne skoraj dobesedno potr-
kal na moja vrata. Ni ovinka-
ril, imel je jasno idejo, da o 
njem posnamem film. Iskre-
no povedano: spremljal ga je 
vonj po alkoholu in gostilniš-
kih zgodbah. Še preden sem 
se mu uspel upreti z utemelje-
nimi pomisleki, je začel govo-
riti o svojem bratu, o svojem 
očetu, o svoji ljubezni, o glasbi 

in spet o sebi. Zapeljal me je, 
verjel sem mu in zapisoval nje-
gove zgodbe. Najbrž ni naklju-
čje, da sem v tistem času sne-
mal dokumentarni film Dom. 
Tam je bilo veliko frenkov – 
z malimi in veliki začetnica-
mi in tudi z drugimi imeni,« 
je pojasnil režiser, ki je mesto 
snemanja iskal nemalo časa. 
»Hodili smo po Sloveniji in že 
napisan scenarij se ni skladal 
z nobenim od obiskanih mest. 
Ko smo prišli v Tržič, smo 
vedeli, da smo prišli na cilj. 
Industrijska preteklost Trži-
ča in ljudje, ki smo jih tu spoz-
nali ter z njimi zelo lepo sode-
lovali, so nas prepričali, zato je 
Tržič postal prizorišče filma.« 
Film odstira aktualno proble-
matiko – družbeno neenakost 
in željo, da bi bili vsi enaki. 
»Ljudje so se začeli spraševa-
ti, zakaj nekateri ljudje potre-
bujejo milijone in milijarde. V 
resnici nihče na tem svetu tega 
ne potrebuje, a zaradi pohlepa 

in dozdevne potrebe so neka-
teri brez osnovnega socialne-
ga standarda, morda celo lač-
ni. Begalo me je ravno to vpra-
šanje o pohlepu in zasleplje-
nosti, ki jo povzroča, in rezul-
tat je pričujoči film,« je še pove-
dal Metod Pevec.

Filmsko zgodbo oblikuje-
jo tudi zanimive ženske, od 
Katarine Čas in Mojce Partljič 
do Mojce Ribič, Anje Novak, 
Maruše Majer in Nine Valič, 
pridruži pa se jim še cela vrsta 
drugih velikih igralskih imen, 
med njimi Radko Polič, Pri-
mož Pirnat, Davor Janjić in 
Uroš Smolej. »Lik Ines je apa-
tičen, melanholičen in tragi-
čen. Je ženska, ki nima živ-
ljenjske iskrice in ob igranju 
vloge je bilo najtežje ravno to – 
ubiti življenjsko energijo,« je 
o svojem liku povedala Kata-
rina Čas.

V Tržiču so bile vse tri proje-
kcije razprodane in med gle-
dalci so bila mnenja deljena. 

»Glede na to, da je v filmu 
veliko resničnih dogodkov 
in usod, ta vzbudi žalost. Če 
ne bi bilo takih situacij, fil-
ma verjetno ne bi bilo. Vse-
eno me je navdušil in sem 
ponosna, da je nastal ravno 
tu, v našem kraju,« je deja-
la domačinka Marija Teran. 
Film pa ni zadostil pričako-
vanj Boštjana Antolina in nje-
govega sina Jošta. »Glede na 
to, koliko je bilo tu pred dve-
ma letoma snemanja in akci-
je, sem razočaran, da film ne 
odraža Tržiča in Tržičanov v 
večji meri. Tudi vsebina se mi 
zdi precej dolgočasna, aktual-
ne teme so le brezposelnost, 
iskanje službe in stanovanja,« 
meni Antolin

Film Jaz sem Frenk bo 20. 
novembra v sklopu festiva-
la Liffe predvajan v Linhar-
tovi dvorani Cankarjevega 
doma, od 28. novembra dal-
je pa bo na sporedu v kinih 
po Sloveniji.

FILM O DRUŽBENIH KONFLIKTIH 
SODOBNE SLOVENIJE
V nedeljo so v Kulturnem centru Tržič predpremierno predvajali film režiserja Metoda Pevca Jaz sem 
Frenk. Film so pred dvema letoma snemali v Tržiču z glavnimi igralci Janezom Škofom, Katarino Čas in 
Valterjem Draganom. Z omenjenimi ustvarjalci filma je po projekciji potekal pogovor. 

Režiser Metod Pevec in igralska zasedba Valter Dragan, Katarina Čas in Janez Škof  
v tržiškem kulturnem centru / Foto: Tina Dokl

Običajem, povezanim z martinovim, se zadnja leta prid-
ružujejo tudi v Stražišču pri Kranju. Že četrto leto zapored 
so novembra tržnico, ki jo Krajevna skupnost Stražišče 
v sodelovanju z Društvom Sorško polje, KUD Bitnje ter 
Zavodom za turizem in kulturo Kranj prireja vsak drugi 
petek v mesecu, posvetili vinu. V programu, ki je sprem-
ljal lokalno ekološko in konvencionalno tržnico, je župnik 
Bojan Likar blagoslovil mlado vino. Poudaril je, da je nji-
hova Župnija Kranj Šmartin posvečena prav sv. Martinu, 
ki je sicer godoval včeraj, 11. novembra. Obiskovalcem 
je zaželel prijeten večer in jim dejal, naj se v Martinovih 
dneh spomnijo tudi na velikana, na katerega so v šmartin-
ski župniji še posebej ponosni. Kraški vinogradnik Hinko 
Krstan je nato zabil pipo v sod z mladim teranom iz njiho-
ve kleti, ki so ga lahko pokusili tudi obiskovalci. Z njimi je 
delil tudi nekatere zanimivosti o vinu, med drugim, da se 
trta, ki daje teran, imenuje refošk. Dogajanje je povezoval 
predsednik društva Šmonca Rudi Zevnik.

V Stražišču nazdravili z mladim vinom

Takole je Hinko Krstan ob navzočnosti župnika Bojana 
Likarja in predsednika KS Stražišče Jureta Šprajca zabil 
pipo v sodček z mladim teranom. / Foto: Primož Pičulin

V rovih pod starim Kranjem se bo že dvanajsto leto zapo-
red vila Vinska pot. Žlahtno kapljico vseh vinorodnih 
območij Slovenije in druge kulinarične izdelke bo v okviru 
»klasične« Vinske poti možno okušati ta petek in soboto 
ter teden kasneje, 22. in 23. novembra. Kot napoveduje-
jo v Zavodu za turizem in kulturo Kranj, bo ena najbolj 
prepoznavnih vinskih prireditev letos ponudila še večje 
število razstavljavcev in nekaj novosti. Tako bo v četrtek, 
21. novembra, v avli Mestne občine Kranj potekal dobro-
delni večer vrhunskih vin, v nedeljo, 24. novembra, pa bo 
v rovih prvič Sladki dan z degustacijo sladkih vin in sladic.

Že dvanajsta Vinska pot v rovih
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Beseda udari
močneje kot pest.
Udari v globino.
Pusti sledi,
ki nikoli ne zbledijo.

Beseda zapeče
močneje kot ogenj.
Gori v duši.
Pusti žerjavico,
ki nikoli ne ugasne.

Beseda boli
močneje kot sovraštvo.
Bolečina v srcu.
Pusti rano,
ki se nikoli ne zaceli.

Polona

Beseda

PESMI MLADIH

Lepa pesem, čeprav polna čustev in žalosti. Ampak, ko 
se vsa bolečina lahko pretvori v besede, nastane pesem. 
Želim vam samo lepih besed, besed, ki božajo in vzpod-
bujajo. Meta

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

Mateja Rant

N
a letošnjem 
tekmovanju, ki 
ga pripravljata 
Zveza društev 
tehnične kul-

ture Kranj in Društvo učitel-
jev tehničnega pouka Gorenj-
ske, se je pomerilo 39 učen-
cev iz šestih gorenjskih osno-
vnih šol. Elastoplove oziro-
ma plovila na elastični pogon 
morajo tekmovalci izdelati 
doma in jih prinesti s sabo, 
tekmovanje z avtomobilč-
ki pa vključuje tudi izdelavo 
vozil. Učenci pri tem poka-
žejo svojo inovativnost in 
ustvarjalnost ter različne pri-
stope k rešitvi tehničnih pro-
blemov. »To je obenem odli-
čna priložnost, da izmenja-
jo izkušnje in svoje rešitve 
preizkusijo na tekmovalnem 
poligonu,« je poudaril rav-
natelj OŠ Franceta Prešerna 
Aleš Žitnik.

Plovila, ki jih poganja elas-
tika, lahko učenci izdelajo iz 
najrazličnejših materialov – 
to je lahko kos stiropora, deš-
čica, izpraznjena embalaža 

in podobno, pri čemer je edi-
na omejitev, da površina plo-
vila ne sme presegati lista 
formata A4, je razložil Žit-
nik. Nato pa morajo izbrati še 
čim boljšo elastiko in jo pove-
zati s pogonom plovila, ki so 
lahko vesla, vodno kolo, vijak 
... Plovilo mora biti zasnova-
no tako, da čim dlje in čim 
bolj natančno odpluje proti 
cilju. Tekmovanje za učen-
ce druge in tretje triade je 
potekalo v montažnem baze-
nu, poleg dolžine preplu-
te poti pa so ocenjevali tudi 

konstruktorsko dovršenost 
plovila, torej najbolje izdela-
no, izvirno ali tehnično ino-
vativno plovilo. »Žal kons-
truktorske nagrade letos nis-
mo podelili, čeprav je eden 
izmed izdelkov na začetku 
na pogled veliko obetal, a se 
v bazenu ni izkazal,« je poja-
snil Žitnik. Glede na dolžino 
preplute poti se je pri tekmo-
valcih iz tretje triade najbolje 
odrezalo plovilo Darka Vuja-
novića iz OŠ Franceta Pre-
šerna, med tekmovalci dru-
ge triade pa plovilo, ki ga je 

izdelal Tai Gutić Nabernik iz 
OŠ Davorina Jenka Cerklje. 
Na tekmovanju z avtomobil-
čki pa so se pomerili učenci 
prve in druge triade. Najprej 
so imeli na voljo eno šolsko 
uro, da so iz lastnih sestavnih 
delov, najpogosteje so bile to 
lego kocke, izdelali svoje vozi-
lo, nato pa so ga dvakrat spus-
tili po klančini. Zmagal je tis-
ti, ki mu je uspelo priti naj-
dlje. Iz prve triade je zmago 
slavil Anže Žibert iz OŠ Fran-
ceta Prešerna, v drugi triadi 
pa Liza Poljanšek iz OŠ Žiri.

HITRI IN NATANČNI
V Osnovni šoli (OŠ) Franceta Prešerna Kranj so minuli četrtek šesto leto zapored pripravili odprto 
tekmovanje v spuščanju elastoplovov in konstruiranih avtomobilčkov.

V montažnem bazenu so izvedli tekmovanje z elastoplovi. / Foto: arhiv šole

Tekmovali so tudi z avtomobilčki, ki so jih učenci izdelali na 
tekmovanju. / Foto: arhiv šole

Igor Kavčič

E
vropejce prek Atlan-
tika vodijo različ-
ne poti. Če so naši 
predniki pred sto 
in več leti čez veliko 

lužo odhajali v iskanju bolj-
šega življenja in so pred pol 
stoletja begunci tam prosili 
za azil, mlade pa v novi dobi 
v Združene države Ameri-
ke vodi želja po znanju in 

izobrazbi, je še vedno naj-
več tistih, ki tja odhajamo na 
turistična potovanja. Da bi 
si ogledali kulturne in nara-
vne znamenitosti, mogoče 
občutili, kako se živi v nekoč 
obljubljeni deželi, ki danes 
to ni več, ali pa se tja odpra-
vimo iz določenega razloga.

Na primer zato, da bi obi-
skali zadnje počivališče in se 
poklonili čarovniku električ-
ne kitare, glasbeniku z abso-
lutnim posluhom, ki se je s 

svojimi kitarskimi mojstro-
vinami, kot so Hey Joe, Pur-
ple Haze, If Six Was Nine, 
Foxy Lady, Voodoo Child, 
priredbo ameriške himne 
Star Spangled Banner …, 
zapisal v zgodovino rok glas-
be. Seveda pišem o Jame-
su Marshallu »Jimiju« Hen-
drixu, ki je v svojem kratkem 
življenju, umrl je pri komaj 
27 18. septembra 1970 v Lon-
donu zaradi posledic uži-
vanja drog, postal kitarski 
heroj za takratne in prihod-
nje rodove. Njegovo rojstno 
mesto je Seattle na severoza-
hodu ZDA, kjer je na poko-
pališču Greenwood v kraju 
Renton tudi pokopan.

Oče Al Hendrix je sina dal 
pripeljati domov, kupil dru-
žinski grob, a ob številni dru-
žini denarja za kaj več kot za 
skromno spominsko ploščo 
ni imel. Po nekaj letih prav-
danja je leta 1995 na sodišču 
dosegel, da je družina Hen-
drix postala lastnik avtorskih 
pravic za Jimijevo glasbo, kar 
mu je prineslo finančno sta-
bilnost, da je lahko postavil 

spominski paviljon. Kitarsko 
legendo so v nov grob preko-
pali 26. novembra 2002, na 
dan preden bi dopolnil šest-
deset let. Oče je menil, da 
Jimi pripada tudi oboževal-
cem, zato mora biti grob dos-
topen vsem. 

Že ob vhodu na pokopali-
šče zagledamo paviljon. Pol-
krožna kupola pokriva tri 
stebre, na katerih so v mar-
mor izrezljani portreti glas-
benika ter rokopisi nekate-
rih besedil. V središču je ori-
ginalna plošča s prvega gro-
ba, na nad njo pa poveča-
na kovinska kopija Jimije-
ve priljubljene kitare znam-
ke Fender Stratocaster. Za 
»strune« obiskovalci zati-
kajo trzalice, rože, podobe 
so polne poljubov in legen-
da še živi.

Klop nad jezerom

Seattle je tudi mesto Nir-
vane in Curta Cobaina. Tudi 
on je s tega sveta odšel pre-
zgodaj, aprila leta 1994 pri 
27 letih. V Ljubljani smo 

Nirvano lahko slišali 27. feb-
ruarja, na njihovem predza-
dnjem koncertu. 

Kurt sicer nima uradne-
ga groba, je pa obeležje pod 
mostom v njegovem roj-
stnem kraju Aberdeen, juž-
no od Seattla. Njegovo neu-
radno svetišče, kamor hodi-
jo ljubitelji Kurta in Nirva-
ne z vsega sveta, postal park 
Viretta v premožnejši sose-
ski vzhodno od centra mes-
ta tik nad obrežjem jezera 

Washington. Na majhnem 
travniku ob hiši, kjer se je 
ustrelil, sta dve klopi, kjer je 
pogosto posedal. Tam klju-
bujeta tudi še 25 let kasneje, 
na njih obiskovalci pokojne-
mu glasbeniku pišejo posve-
tila, svoje misli in podobno. 
In se počutijo povezane. Ko 
smo se spuščali proti parku, 
se je v avtu na radijski postaji 
vrtela Come As You Are – kot 
da je nekdo vedel, da se pel-
jemo h Kurtu. (Se nadaljuje)

Amerika od Jimija do Jima (1)

SEDEMINDVAJSET

V središču Jimijev portret in njegova kitara

Klop, na kateri je posedal Kurt Cobain, v ozadju hiša, v 
kateri je odšel v večnost
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TBronasta doba Augusta Rodina
Bronasta doba je ime 

Rodinovega kipa. Ob kipu 
moškega akta so kritiki zara-
di izredno realističnega dela 
avtorju očitali, da je nare-
dil odlitek po živem mode-
lu. Kasneje je obveljalo, da je 
August Rodin, ki se je rodil 
12. novembra 1840, z njim 
postal začetnik sodobnega 
kiparstva.

Francoski kipar Auguste 
Rodin je bil ena najbolj spor-
nih umetniških osebnosti 
dvajsetega stoletja. Razgla-
šali so ga za največjega kipar-
ja po Michelangelu, hkrati pa 
so komisije na natečajih zav-
račale njegova dela. Rodinovi 
kipi iz belega marmorja (Pol-
jub, Misel, Danaida) in bro-
naste kompozicije (Mislec, 
Hugo, Vrata pekla) spadajo 
danes med največje umetni-
ne vseh časov, toda takratna 
francoska uradna kritika je 
bila drugačnega mnenja.

Ko je nekaj mesecev pred 
smrtjo zapisal v oporoki 
vse svoje stvaritve Franciji s 
pogojem, da ustanovi njegov 
muzej in da prizna pokojni-
no ženi in sinu, je država 
darilo zavrnila. Tudi Aka-
demija je predolgo odlaša-
la s priznanjem. Vanjo je bil 
sprejet šele šest dni po smr-
ti. Evropa je mnogo prej kot 
Francija spoznala umetni-
kov pomen in mu dala zas-
luženo priznanje. Posne-
male so ga in mu sledile cele 
generacije kiparjev, tudi slo-
venskih. 

Bil je sodobnik velikih 
francoskih impresionistov 
in je skupaj z njimi razsta-
vljal. Tako opredelitev so 
opravičevali z enim mnogih 
Rodinovih izrekov: »Kipars-
tvo je umetnost izboklin in 
vdolbin, umetnost oblik v 
igri svetlobe in sence.« Ena-
ko bi njegovim kipom, ki 

povezujejo romantična čus-
tva 19. stoletja in moderne 
težnje, lahko dali tudi pečat 
simbolizma ali ekspresioni-
zma, brez stilnih oznak pa 
lahko rečemo, da Rodinova 
dela z vso slikovitostjo pov-
zemajo minulo obdobje in 
nakazujejo novo.

Rodin je naredil devet žen-
skih kipov v različnih polo-
žajih. Na nasvet kritika jih 
je naslovil z Devet muz. Ko 
je dva kipa prodal, je spre-
jel kritikov nasvet in dal pre-
ostali skupini naziv Sedem 
naglavnih grehov. Po še 
dveh prodanih mu je kritik 
svetoval naziv Petero čutov. 
Ko je prodal še en kip, je kri-
tik vsilil naslov Štirje letni 
časi. Po še eni prodaji je kri-
tik svetoval naziv Tri gracije. 
Ko je Rodinu ostala samo še 
ena figura, je, ne da bi vpra-
šal kritika, pod njo zapisal 
Samota.

Anekdote slavnih
   Ko je Edvard VII. še kot angleški prestolonaslednik v 

garderobi obiskal francosko igralko Saro Bernhardt, 
je prišel s klobukom na glavi. Igralka ga je opozorila: 
»Visokost, običaj je obdržati krono na glavi, za klobuk pa 
to ne velja.«

   Francoski parlamentarec, zagovornik pomirjevalne 
politike, je vprašal francoskega predsednika George-
sa Benjamina Clemenceauja, ali ni razlog za njegovo 
sovražno stališče do Nemcev ta, da jih ne pozna dobro. 

  »Ali ste že sploh bili kdaj v Nemčiji?« ga je vprašal parla-
mentarec. »Jaz ne,« je odgovoril francoski predsednik, 
»v času mojega življenja pa so bili oni že dvakrat pri 
nas.«

Smeh ni greh
   Janko reče Metki: »Ko bom velik, se bom poročil s 

teboj.« Metka: »To pa ne bo mogoče. Pri nas se poroča-
mo samo s sorodniki. Dedek se je poročil z babico, očka 
z mamico, stric s teto ...« 

   Ko dekle in fant že dolgo mirno ležita skupaj v postelji, 
reče dekle: »Spominjaš me na Don Juana.« »Zakaj? Don 
Juan je že dolgo mrtev.« »Saj ravno zato.«

   Janezek: »Očka, ali ti prinesem čokoladko?« Očka: 
»Hvala, ni treba Janezek. Saj veš, da ne jem čokolade.« 
Janezek: »Prav. Sedaj pa še ti mene vprašaj isto.«

Samo Lesjak

R
okovska skupi-
na John F. Doe je 
bila ustanovlje-
na leta 2010, ko je 
skupino prijatel-

jev združila želja po ustvar-
janju edinstvene in kakovo-
stne glasbe. Sledilo je iska-
nje koncertov in igranje v 
živo, leta 2015 je izšel njihov 
prvenec z naslovom JFD. 
Močen vokal in razločen vib-
rato vokalista Marka Zemlji-
ča obogati raznoliko tehni-
ko, melodične verze in upo-
rabo raznovrstnih zvočnih 
efektov, ki jih priskrbita kita-
rist Aleš Svetina ter klaviatu-
rist in spremljevalni pevec 
Luka Zemljič. Dinamično 
ritem sekcijo ustvarjata bob-
nar Bojan Marinko in basist 
Tilen Knaflič. Njihova glasba 
je zlitje različnih stilov, naj-
bolj pa se poigravajo z zvo-
ki indie in garažnega roka. 
Letos so izdali novi album 
Druga stran, tako da tudi pre-
ko poletja niso počivali: zas-
ledili smo jih na različnih 
odrih po Sloveniji, v začetku 
oktobra pa so se predstavi-
li tudi na velikem odru ljub-
ljanskih Stožic, kjer so v dru-
žbi odmevnih imen – Tomi-
ja Megliča, Grege Skočirja, 
Sausages, Tabu, Seven Days 
In May in drugih – podprli 

naše vrhunske boksarje. V 
soboto, 16. novembra, bodo 
nastopili tudi v Kranju, kjer 
si bodo oder v Klubar Gastro-
pubu delili z Društvom mrt-
vih pesnikov.

Kakšna je trenutna klima 
v vaši skupini John F. Doe 
– kako ste preživeli poletje 
in začetek jeseni v koncert-
no-glasbenem smislu?

Klima v skupini je izvrs-
tna. V ospredje bi postavi-
li poletni koncert na Blej-
ski noči, kjer smo v doma-
čem kraju lahko predstavili 
svoj novi album, ki ga bomo 
zaigrali tudi v Kranju. V zad-
njem obdobju je bila kad-
rovska sprememba pri pro-
ducentu, zadnjo ploščo je 
produciral Peter Dekleva, z 
izjemo pesmi Hyde, ki jo je 

prevzel naš prejšnji produ-
cent Matej Wolf.

Pred kratkim ste izdali odli-
čen album Druga stran. 
Kako bi opredelili rdečo nit 
albuma oz. vaše glasbe? 

Prvi singel z naslovom 
Povej naglas je bila tudi naša 
prva skladba v slovenskem 
jeziku. Gre za veliko spre-
membo, in sicer prav zato, ker 
so besedila celotnega albuma 
napisana v slovenščini. Pri 
tem je vsak prispeval nekaj 
besedil, vsi pa smo v obdobju, 
v katerem opazujemo spre-
membe v odnosih do različ-
nih življenjskih stvari. Brez-
skrbna mladost je za nami – 
prav to je rdeča nit albuma.

Med drugim ste nastopi-
li tudi v Stožicah – kako bi 

opisali izkušnjo nastopan-
ja pred tako veliko množico?

Občutki na tako velikih 
odrih so vedno odlični, a 
vendarle malo drugačni kot 
pa klubska scena, kjer je 
zagotovo več intime. Je pa 
seveda neponovljiva izkuš-
nja, ni prva in seveda verja-
memo, da tudi ne zadnja.

Kaj pripravljate za tokrat-
ni koncert, se obeta kakšno 
presenečenje?

Za vsak koncert se potru-
dimo, da naredimo nekaj 
posebnega, podrobnosti naj 
za zdaj še ostanejo presene-
čenje. S tem koncertom zak-
ljučujemo uspešno ustvar-
jalno leto. Kmalu se bomo 
posvetili izdelavi novega 
videospota in nadaljevali 
koncerte. Vljudno vabljeni!

SLOVO OD MLADOSTI
Udarna blejska rokovska zasedba John F. Doe, ki je pred poletjem izdala drugi album s pomenljivim 
naslovom Druga stran, bo to soboto, 16. novembra, s skupino Društvo mrtvih pesnikov delila oder 
kranjskega Klubar Gastropuba.

Druga stran: zasedba John F. Doe prihaja v Kranj. / Foto: arhiv skupine (Alenka Klinar)

Kranj – Društvo KRDM vabi v soboto, 16. novembra, ob 20. 
uri v Trainstation Subart na jubilejni, 10. Plc Fest. Gre za 
dogodek, na katerem predstavljajo domače ustvarjalce iz 
t. i. betonskega brloga na Planini, ki mu glasbeniki pravijo 
pl'c. Letos, ob deseti obletnici »pl'ca«, bo še posebej pes-
tro: v uvodu bo na ogled kratki dokumentarec o tem prosto-
ru, ki ga je posnel Filip Košnik, sledijo pa nastopi odličnih 
glasbenih skupin. Metalce bodo razgreli Armaroth, Nature 
in Amalgam, rokerji in synth rokerji bodo uživali na Didge 
in Neuromancer, za plesno noč do jutra pa bosta poskrbela 
DJ-ja Douchean in Ofnana pesa. Luč sveta je ugledala tudi 
posebna, četrta Denktimes kompilacija, izdana ob deset-
letnici ustvarjanja v vedno bolj opremljenem kranjskem 
zaklonišču. V desetih letih je tam nastalo ogromno dobre 
glasbe pa tudi slik, animacij, videov, anekdot, služb in pri-
jateljstev – kompilacija globoko v sebi vsebuje vse našteto. 
Prvih trideset obiskovalcev sobotnega koncertnega večera 
v Trainu dobi brezplačen izvod kompilacije, za vse ostale 
pa bo album na voljo po simbolični ceni.

Jubilejni Plc fest

Šenčur – V soboto, 16. novembra, bo ob 20. uri v Športni 
dvorani koncert priljubljenega pevca Jana Plestenjaka.

Koncert Jana Plestenjaka v Šenčurju

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 13. 11.
15.40 PRI ADDAMSOVIH, sinhro.
19.20 BITKA ZA MIDWAY
17.30, 20.50 TERMINATOR: 
TEMAČNA USODA
18.20, 20.00 DOKTOR SLEEP

16.40 BACEK JON, FILM: FARMAGEDON, 
sinhro.
21.10 STRAŠILA
18.30 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA
17.50, 20.15 JOKER
15.30 KOŠARKAR NAJ BO 2
15.50, 17.20 MALI JETI, sinhro.
16.20 MALI JETI, 3D, sinhro.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 12. novembra
20.00 France Štiglic: TISTEGA LEPEGA DNE

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 14. novembra
19.00 Polaganje cvetja k spomeniku Toneta Čufarja; spremljava: Pihalni orkester Jesenice - 
Kranjska Gora
19.30 32. Čufarjevi dnevi – Gregor Čušin, Nataša V. Trseglav: ZA ZMERAJ (romantični muzikal)

GLEDALIŠKI SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Maša Likosar

Jožef Jerič je zabavljač 
in človek anekdot ter 
uspehov. Je sin Jože-
ta Jeriča in lansko 
leto preminule Ani-

ce Jerič. Leta 1998 je prevzel 
vodenje podjetja Kamnoseš-
tvo Kamen Jerič, katerega 
ustanovitelj je bil njegov oče 
Jože. Jože je daljnega leta 
1968 uradno prijavil kam-
noseško obrt in kot samouk 
postavil temelje danes zelo 
uspešnega podjetja. »Vesel 
sem, da sin uspešno nadal-
juje tradicijo kamnoseštva, 
da jo je nadgradil, razširil in 
ponesel v svet,« je o sinu dejal 
oče Jože. Jožef se je 23. apri-
la leta 1994 poročil z Mate-
jo. Naslednje leto sta zakon 
okronala z rojstvom hčerke 
Anje, kasneje se je rodila še 
Nika. »Oče pri delu velja za 
izredno natančnega, resne-
ga in vestnega. Kar pa zade-
va njegovo zasebno življenje, 
je zgodba popolnoma druga-
čna. Zabavljač, ki vedno prvi 
pride na zabavo in se zadnji 
odpravi domov,« je povedala 
hčerka Anja. 

Prva zabava. Dan pred 
uradnim datumom rojstva 
je Jožefu skupina prijateljev, 
s katerimi ob nedeljah pije-
jo kavo, postavila mlaj. Gla-
vo presenečenje je bil pri-
hod Godbe Cerklje, za nji-
mi pa skupina »velesovskih 

mažoretk«. To niso bile mič-
ne mlade gospodične, ki bi 
urno vihtele paličice, tem-
več Jožefovi prijatelji, »kofe-
tarji« – kot jim pravijo, ki so 
slavljenca in njegovo ženo 
Matejo prav tako oblekli v 
mažoretki, da sta skupaj z 
njimi zaplesala. 

Druga zabava. Na dan pra-
znovanja so mu preseneče-
nje pripravili sodelavci na 
sedežu podjetja v Struže-
vem. Direktor se je pripel-
jal v spremstvu parade služ-
benih vozil. Na poti do tja ga 
je na velikem zaslonu priča-
kala rojstnodnevna voščilni-
ca. »Vse najboljše, direktor,« 
je pisalo. V pisarni, ki so jo 
zaposleni za ta dan premes-
tili na prosto in je imela raz-
gled na poslopje, je direktor 

nagovoril zbrane. »Vedno 
sem govoril, da se bom upo-
kojil tretji dan po petdeset-
em rojstnem dnevu. Premi-
slil sem si, to bom storil kar 
takoj,« je v šali dejal Jožef 
Jerič in dodal: »Kamnoseš-
ka je težka in trda, še bolj kot 
kamen. Vse pa je enostavne-
je, ker sem obkrožen s prija-
telji, sosedi in sorodniki. To 
je tisto najlepše in želim si, da 
bi še dolgo skupaj uživali in 
''žurali''.« 

Tretja zabava. Minulo 
soboto je bila v Struževem 
glamurozna zabava, kjer 
so proslavili Jožefov osebni 
jubilej, obenem pa tudi pet-
deset let podjetja. Tristo pet-
deset povabljencev, ki so se 
v galerijo sprehodili po rdeči 
preprogi, obdani z baklami 

ter slikami, ki so prikazovale 
razvoj podjetja. Nastopili so 
žonglerji, brazilske plesalke, 
plesalka ob drogu Tjaša Dob-
ravec, pevka Flora Ema Lot-
rič in skupina Viktorji. Slo-
vesnost je povezovala Jas-
na Kuljaj, ki je imitirala tudi 
Heleno Blagne. Slavljenca 
je obiskal Abraham, »kofe-
tarji« in prijatelji kamnose-
ki so pripravili skeče, pred-
vajali so film Kretenčkovi, ki 
so ga posneli zaposleni. Ti 
so šefu podarili še električ-
ni skiro. Slavljencu je zape-
la Danijela Martinović, saj je 
Jožef njen velik oboževalec. 
Največje darilo pa so mu pri-
nesli oziroma pripeljali žena 
in hčerki s partnerji – »papa-
mobil«, s katerim se bo Jožef 
hitreje gibal po podjetju. 

TRI ZABAVE, EN SLAVLJENEC
Jožef Jerič iz Velesovega je 23. oktobra dopolnil petdeset let. Da mu bo vstop v drugo polovico stoletja 
nedvomno za vekomaj ostal v spominu, so poskrbeli njegovi najbližji, ki so pripravili toliko presenečenj, 
da bi jih lahko zapisali kar v krajši roman. 

»Jesen« 
Najprej se vam lepo zahvalju-
jem za trud in odgovore. Pos-
tavljam vam nova vprašanja 
in vas lepo pozdravljam. 
Vaše misli so trenutno moč-
no vpete v dogajanje vaših 
dveh otrok, najbolj pa vas 
skrbi za sina. Vaša podpora 
mu je v pomoč in zaveda se 
tega, da zanj želite le najbo-
ljše. Okrevanje po operaciji 
ne bo dolgotrajno, bo pa 
potreboval nekaj več nege 
in pomoči, predvsem pri 
opravkih zunaj doma. Težko 
bi rekla, da bodo psihične 
težave izzvenele čez noč, 
saj je bila pot do njihovega 
nastanka dolga. Videti pa 
je, da bo našel pravi način, 
kako se spopasti z njimi, in v 
svoj vsakdan bo vpeljal novo 
dejavnost, ki ga bo pomirja-
la. V nadaljnjem življenju mu 

težave take vrste ne bodo več 
postavljale ovir do uspeha. 
Zanj prihaja boljše obdobje 
v poletnih mesecih nasled-
njega leta, ko bo na čustve-
ni strani prejel pomembno 
odločitev. Pozitivno razmiš-
ljanje ga bo gnalo naprej, da 
bo iz sebe naredil največ, kar 
lahko. Motiviran bo tudi za 
delo in s tem povezan večji 
projekt, ki ga že ima v mislih, 
bo uspešno zaključil. Tudi 
hči bo svoje zdravstvene 
težave uspešno prebrodila. 
Pri operaciji bo vse poteka-
lo tako, kot mora, zato se 
nimate česa bati. Vnukinja 
točno ve, časa si želi, in po 
tem načelu se bo ravnala. 
Kakorkoli se bo v partnerstvu 
zgodilo, bo zanjo dobro, saj 
bo znala reševati konflikte 
in se odločati sebi v prid. 
Počasi, a odločno. Sicer za 

zdaj pred njo še ni kakšnih 
velikih sprememb in lahko se 
zanese na stalnost. Pregled 
za specifično tegobo, ki ga 
imate v kratkem pri zdravni-
ku, vas bo pomiril in na tem 
področju bo s terapijo ostalo 
tako, kot je. Na vaši strani je 
v tem trenutku veliko skrbi, ki 
vam kratijo spanec. Globoko 
zajemite zrak, vzemite si več 
časa zase in si spočijte. Ne 
dovolite, da bi se obremenje-
vali do te mere, da bi delali 
škodo sebi. Vse bo v redu.

»Laž« 
Spoštovana gospa Tanja, pro-
sim vas za pomoč, ker že več ne 
vidim izhoda. V vaši rubriki je 
vedno nekaj tolažilnih besed in 
upanja, zato se vam za odgo-
vor hvaležno zahvaljujem. 
Znašli ste se v nenavadnem 
položaju, saj si nikoli ne bi 

mislili, da boste od določe-
nih ljudi deležni takšnega 
odnosa. Vse, kar lahko nare-
dite, je, da vse skupaj odmi-
slite, saj si ne zaslužite toliko 
nemira. Za zdaj bo najbolje, 
da se čim bolj umaknete. S 
svojimi odločitvami se nikar 
ne prenaglite, da si ne bi po 
nepotrebnem zakuhali še 
večjih nevšečnosti. Tudi z 
zadevami, ki so ostale nere-
šene, se za zdaj nima smisla 
spopadati, saj na nasprotni 
strani ni enake resnice, kot jo 
vidite vi. V sebi imate željo po 
pogovoru z osebo moškega 
spola, a kaj, ko na to še ni pri-
pravljen. Vzrok za spremem-
bo v njegovem obnašanju 
boste izvedeli v kratkem. On 
pa bo moral pojasniti resnič-
ne vzroke. Seveda pa nanj 
hitro vplivajo druge osebe. 
Srečno.

Slavljenec Jožef Jerič v krogu družine, prijateljev in zaposlenih / Foto: Tina Dokl

Bralka se je obrnila na rubri-
ko s sedmimi kartami, in 
sicer Neiskrenost, Težave, 
Ljubica, Hiša, Sovražnik, 
Zvestoba, Veselje. Njene 
težave so osebne narave, in 
sicer sorodstvo in njihova 
podtikanja in lažna obtože-
vanja. »Prosim vas za nasvet 
za rešitev mojega problema. 
V vaši rubriki je vedno nekaj 
tolažilnih besed in upanja, 
zato se vam za odgovor lepo 
zahvaljujem.« 
Karta Neiskrenost vam potr-
di, da to prijateljstvo že od 
začetka ni bilo pravo in je 
dobro, ne glede na trenutne 
posledice, da se je prekini-
lo. Karta Težave, ki sledi, je 
normalna za to stanje, s taki-
mi ljudmi se enostavno ne 
morete nič dogovarjati, saj 
ne morete biti prepričani, kaj 
je resnica in kaj je laž. Karta 
Ljubica predstavlja vas ali pa 
vašo sestro, saj sta že zaradi 
tega čustveno povezani, pa 
čeprav v negativnem smislu. 
Čustva morate dati na stran 
in razmišljati samo v to smer, 
da ne dovolite, da se vam še 
naprej škoduje. Ne sme se 

vam smiliti, saj s tem samo 
manipulira z vami. Karta 
Hiša pove, da vaše težave 
izhajajo od doma oziroma 
bližnjih ljudi. Morate osta-
ti trdni in neomajni. V karti 
Sovražnik se skriva vaš nek-
danji prijatelj, ki vas nenehno 
opazuje in skrbi za to, da se 
podtikanja ne končajo. Do 
vas ima zamero, kljub temu 
da vi niste nič krivi. Karti 
Zvestoba in Veselje prinaša 
rešitev vaših tegob. Zadeva 
se bo za vas pozitivno kon-
čala. Sodišča ne bo, so samo 
prazne grožnje. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 36 otrok. V kranj-
ski porodnišnici se je rodilo 13 dečkov in 15 deklic. Najtežji 
je bil deček s 4080 grami, najlažja pa deklica z 2140 grami 
porodne teže. Na Jesenicah je prvič zajokalo 6 dečkov in 
2 deklici. Najtežji je bil deček, ki je ob rojstvu tehtal 4610 
gramov, najlažja pa deklica, ki ji je tehtnica pokazala 2830 
gramov.

Novorojenčki

Jožefu Jeriču je za petdeseti rojstni dan zapela hrvaška 
pevka Danijela Martinović. / Foto: Grega Eržen

Rezanje »kamnoseške« torte. / Foto: Grega Eržen
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Nagrade: 3-krat darilni bon trgovine Baldrijan Kranj v 
vrednosti 20 evrov

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 š  lji te do petka, 22. novem-
bra 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

14,99246 strani, trda vezava

EUR

 

 

Seksi pite je knjiga  
posvečena ljubiteljem 
hitrih in enostavnih 
receptov. Vsebuje 40 
preverjenih receptov 
za sladke, slane, presne, 
mesne in veganske pite. 
Pite so slastne, preproste 
za pripravo in očarajo 
z bogato kombinacijo 
okusov in različni-
mi načini priprave. 
Postrežemo jih lahko 
kot sladico, prigrizek, 
glavno jed ali prilogo.  
 
Mehka vezava, 
145 x 210 mm, 
90 strani

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

11
EUR

 

 

Pred vami je  
kuharska knjižica,  
ki bo vaši domišljiji 
dala prosto pot!  
Sirove poslastice v 
obliki sonca, šopki 
rož iz surove  
zelenjave,  
vulkanski krompirji 
in čokoladne torte, 
… Izbirate lahko 
med 50 recepti, 
ki vas bodo korak 
za korakom vodili 
do  kulinaričnih 
poslastic. 

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

5
EUR

Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.
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Pevka Miley Cyrus (26) je prestala nujno 
operacijo glasilk. Slednjo je po poročanju 
tujih medijev uspešno prestala. Čaka jo 
nekaj tednov okrevanja v tišini. Pevka je 
že nekaj let imela težave z glasilkami, ko 
pa je minule mesece zbolela za angino, 

so ji zdravniki svetovali nujno operacijo še pred koncem 
leta. Miley naj bi že zapustila bolnišnico.

Miley Cyrus prestala operacijo glasilk

Igralec iz serije Beverly Hills 90210 Ian 
Ziering (55) se ločuje od soproge Erin 
Ludwig. Njun zakon je trajal devet let. 
Skupaj imata dve hčerki, osemletno Mio 
in šestletno Penno. Erin v ločitvenih 
papirjih zahteva popolno skrbništvo nad 

hčerkama, kar bi igralcu omogočalo zgolj obiske. Od nje-
ga po poročanju tujih medijev zahteva tudi preživnino. 
Igralec je za medije že potrdil ločitev in kot razlog navedel 
prezaposlenost, ki ju je, kot pravi, oddaljila.

Ian preveč zaposlen za zakon

V starosti devetinosemdeset let je umrl 
William Wintersole, igralec, poznan po 
vlogi v serijah Mladi in nemirni ter Splo-
šna bolnišnica. V šestdeset let trajajoči 
karieri je nastopil v več šovih, med drugi-
mi v Sanjam o Jeannie, Kojak in Hišica v 

preriji. Posnel je tudi nekaj reklamnih oglasov, uspelo pa 
mu je tudi v svetu filma, med drugim je zaigral v filmu In 
orkester je igral naprej.

Poslovil se je William Wintersole

Igralec Will Smith (51) je prestal preven-
tivni pregled debelega črevesja, pri kate-
rem so mu zdravniki odkrili polip ter ga 
odstranili. Tvorba ni bila rakastega izvo-
ra. »Tukaj sem na kolonoskopiji, ker so 
mi rekli, da ne moreš dobiti petdesetih 

milijonov všečkov na Instagramu, če ne pokažeš riti,« se 
je pošalil igralec ter pozval moške k preventivnemu pre-
gledu črevesja po petdesetem letu starosti.

Willu Smithu odstranili polip

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

K
o smo se prvič 
odpravili na obi-
ranje mandarin s 
Kompasom, smo v 
nasadih uporablja-

li tudi lestve, ker so bila dre-
vesa višja; zadnja leta jih ne 
potrebujemo več, ker so dre-
vesa v nasadu, kjer obiramo, 
nižja. V nasadih smo opazi-
li tudi že pomaranče, jagode 
in zelje. 

Mandarin je več vrst. Ene 
zorijo prej, druge kasneje, 
poseben sloves se drži kle-
mentin, ki jih bodo obirali 

sredi decembra. Eno od vrst 
so ravno obrali, najzgodnej-
še pa so bile za obiranje pri-
merne že septembra. Ta vrs-
ta mandarin je nizka in dre-
vo izjemno dobro obrodi. 
»Letos ni bilo toliko dežja, 
tako da so mandarine dob-
ro rodile. Če je dežja preveč, 
potem plodovi srkajo vodo 
in prehitro dozorijo. Letoš-
nja sezona je super,« pove 
Tatjana, hči Joze Crnčevi-
ća, ki nas je s svojo druži-
no ponovno sprejel na plan-
taži, kjer smo obirali man-
darine. Razložil nam je še, 
da se za tovrstno obiranje 
mandarin poleg Slovencev 

odločajo Avstrijci, Nem-
ci, počasi neretvansko zla-
to odkrivajo Poljaki, zad-
nje leto je tudi veliko Mad-
žarov. Ker njegovo Izletište 
Kuti stoji ob jezeru Kuti, se 
zgodi, da se kakšne skupi-
ne najprej odločijo za »foto 
safari«, potem pa jim poka-
žejo nasade in takoj želi-
jo poleg fotografiranja tudi 
obirati mandarine.

Čez svežo mandarino je 
res ni, zato smo se jih med 
obiranjem dodobra najed-
li. Letos so ravno prav slad-
ke ali ravno prav kisle. Pra-
vijo sicer, da imajo bolj kisle 
več vitamina C, slajše pa več 

sladkorja, na koncu pa je vse 
skupaj stvar okusa.

Po obiranju smo se odpra-
vili do jezera Kuti in pot nada-
ljevali s trupicami, rečnimi 
ladjicami, ki so nas odpe-
ljale do Jozovega kmečke-
ga turizma oz. Izletišta, kjer 
smo ponovno uživali v lokal-
nih specialitetah, kot so rib-
ja rižota, jegulje, žabji kraki, 
kar redko okušamo; kot tudi 
kruh izpod peke, ki je dru-
gačen od hlebcev, kakršnih 
smo vajeni doma. Že (nava-
dna) solata iz zelene solate 
vedno navduši, živa glasba 
pa je ob kosilu pri Jozu le še 
pika na i. (Konec)

Težko pričakovano obiranje mandarin (2)

RAVNO PRAV SLADKE
Ob cesti smo opazili, da ljudje obirajo oljke, in izvedeli, da so jih včasih obirali konec novembra, sedaj 
pa jih že oktobra. Granatna jabolka so še vedno priljubljen sadež, mandarinam pa pravijo tudi rumeno 
neretvansko zlato.

Gorenjski glas in Kompas že tradicionalno jeseni organizirata izlet z obiranjem mandarin. Ljudje se ga vedno radi udeležijo. 
Če še vreme postreže s poletnimi temperaturami, je pa sploh lepo.

Kdor je želel, si je lahko za pijačo dobrodošlice stisnil sok 
svežih, ravno obranih mandarin.

Jozo Crnčević in njegova hči Tatjana sta odgovarjala na 
vprašanja izletnikov o mandarinah.

Na izletu so uživale: Leopoldina Markelj od Sv. Florijana 
nad Škofjo Loko, Jelka Strojin iz Kamnika, Ivanka Pogačar 
iz Žirovnice, Pavla Bučar iz Podlubnika, Daša Primeš s 
Posavca in Marta Bertoncelj iz Škofje Loke.

Jozova vnuka Luka in Josip z velikanskima hlebcema 
tradicionalnega kruha izpod peke, ki je izvrstnega okusa in 
dobro dopolnjuje rahlo pikanten okus neretvanskih ribjih 
specialitet.

Trinajstletna Ajda Sodja iz Bohinja pravi, da ji ples 
pomeni vse, zato mu nameni vsako prosto uro. V 
Plesalnici Bohinj uspešno trenira džez balet, lani se je 
začela udeleževati tekmovanj Plesne zveze Slovenije. Z 
nastopom je navdušila tudi na nedavnem bohinjskem 
festivalu B.O.FEjST. / Foto: Ana Šubic
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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

Mojca Logar

Martinovanje je na Sloven-
skem zelo priljubljen praznik. 
Sveti Martin izvira iz Fran-
cije in je zavetnik vojakov, ko-
njenikov, orožarjev, hotelirjev, 
mlinarjev, sodarjev, vinograd-
nikov, pastirjev, gostilničarjev 
in abstinentov, domačih ži-
vali in gosi. Na očetovo željo 
je Martin postal vojak, potem 
pa se je podal v meniški stan. 
Povezan je z dobroto, saj je 
pol plašča daroval revežu. V 
Sloveniji trta dobro uspeva in 
vinogradništvo je pomembna 
gospodarska dejavnost ali kar 
nacionalni hobi, zato ga čas-
timo praktično po vsej deželi. 
Goduje 11. novembra in skoraj 
80 cerkva na Slovenskem je 
posvečenih svetemu Martinu. 

Pogosto ljudje sprašujejo, 
katera je Martinova nedelja, 
tista pred ali po enajstem no-
vembru. Jaz sem bila doma na 
Laborah in v Stražišču. Farni 
patron je sv. Martin in velja, 
da mora biti najprej Marti-
nov god, potem je Martinova 
nedelja. Danes je pomembno, 
da se zabavamo in predvsem 
trošimo, torej so si gostinski in 
turistični delavci omislili vsaj 
dve Martinovi nedelji, pred in 
po njegovem godu. Našel se 
bo še kakšen dogodek, ki se bo 
nanašal na ali ob Martinovo 
nedeljo. Martinovo ima svoje 
kulinarične posebnosti, ki ne 
smejo manjkati. Letos bomo 
Martinovo pojedino pri nas 
doma v razmiku treh tednov 
jedli vsaj štirikrat. Enkrat 
smo jo skuhali doma, potem 
smo bili s prijatelji, povabila 
nas je svakinja in poveselili se 
bomo z mojimi starši. 

Raco oziroma gos jem 
samo enkrat na leto, in to je 

v tem času. Je temnejše bar-
ve in ima bolj gost, poln okus. 
Morda ni tako intenzivno 
vzrejena kot piščanci, kjer 
imaš pogosto občutek, kot da 
bi jedel žagovino. Rdeče zelje 
skuham še večkrat. Letos sem 
pozabila dodati jabolko, pa so 
otroci takoj opazili, da nekaj 
manjka, ni bilo tako voljno. 
Mlinci so na jedilni mizi prav 
tako zgolj v novembrskem ob-
dobju. Pravzaprav bi jih lah-
ko jedli pogosteje, pa jih ne. 
Ne vem, zakaj, saj so tako hit-
ro pripravljeni. Ajdova kaša 
je stalnica, posebnost, zares 
posebnost pri nas doma pa 
je kostanj. Skuhan kostanj, 
ki ga olupimo in prepraži-
mo z medom. Pripravim ga 
le, če je doma dovolj lupilcev 
kostanja, se pravi otrok, in 
če ni preveč gostov. To je pač 
zelo zamudno delo. Okusni 
so tudi štruklji, skutini ali 
ajdovi z orehi, solata z vrta 
in to je potem že skoraj vse. 
Če so v hiši gosti, je gotovo še 
kakšna sladica. Lahko je naj-
bolj običajna, ki jo poznamo 
in znamo pripraviti, jabolčni 
zavitek je vedno prava izbira. 
Letos sem prvič jedla torto 
iz muškatne buče. Gospodi-
nja pravi, da je bučo spekla, 
zmečkala in dodala sir mas-
carpone in sladko smetano. 
S tako pripravljeno kremo je 
premazala biskvit in vse sku-
paj ohladila v hladilniku. 

To so male skrivnosti veli-
kih mojstrov, ne smemo biti 
skromni, ko nekaj novega 
poskusimo. Vsi smo hvalili 
in okušali dobrote. In tako bo 
minilo še eno Martinovo pra-
znovanje.

Martinovo
Janez Logar

Človek želi vedeti, kaj ga 
čaka v prihodnosti. Ali pa 
tudi ne ... Če pogledamo na-
zaj svojo zgodbo, običajno 
rečemo: »Še dobro, da nisem 
vedel, kaj me čaka.« Zato 
včasih z milim pogledom 
opazujemo mladost, ki si z 
neizmernim upanjem utira 
pot naprej. Vedno so obstaja-
li zvezdogledi, prerokovalci 
in mojstri besed, ki so nam 
pripravljeni povedati, kaj nas 
čaka. Večina jih dela za de-
nar, tisti pravi pa rečejo, naj 
to naredimo kar sami, če želi-
mo. Morda je še najbolje, če se 
naučimo sprejemati današnji 
trenutek, ki je tako ali tako 
mešanica dobrega in slabega.

Morda pa le lahko kaj nare-
dimo. Prvič. Postavimo si vi-
zijo lastnega življenja čez npr. 
deset let. Kaj želim postati, kje 
delati, kakšne odnose imeti, 
koliko časa nameniti zakonu, 
družini, službi, sebi, hobijem, 
kje živeti, koliko imeti in koli-
ko biti, kakšne prijatelje ime-
ti, katera zanimanja pri sebi 
razvijati, predvsem pa, kak-
šen človek želim postati, kate-
re lastnosti, ki me bodo vodile 
v smer srečnega življenja, pri 
sebi razvijati. Bolj natančno 
kot naredimo ta korak, bolj-
še za nas. Seveda so vizija in 
cilji v njej zelo različni glede 
na starost. Mlad človek si želi 
še veliko storiti, starejši se po-
časi poslavlja in ima drugač-
na pričakovanja. Jasno izo-
blikovana vizija je polovica 
magneta, ki začne delovati 
za nas. Kar bomo imeli pred 
sabo, bomo privlačili. Zato je 
prav, da si oblikujemo pozi-
tivno podobo sebe in svojega 
stanja čez na primer deset let. 

Drugič. Nič pa ne pride samo 
od sebe. Zato je drugi korak 
zelo preprosto zapisati. Kaj 
in kdaj bom jaz storil za ures-
ničitev svoje vizije? Torej nas 
čaka trdo in potrpežljivo delo. 
Magnet vizije bo deloval le, 
ko bom vložil lasten del sebe. 
Tretjič. Magnet privlačnosti 
ne bo deloval, če se mi v sebi 
ne bomo umirili. Torej je dru-
gi del magneta odvisen le od 
nas. Konkretno to pomeni, da 
moramo v sebi najti svoj mir 
in ustvarjati, delati, slediti 
svoji viziji iz tega notranjega 
mira. Magnet privlačnos-
ti pomeni, da nam življenje 
ravno v pravem času pripelje 
na pot prave ljudi, prave do-
godke, pravilne odločitve, na 
neki čudno prijeten način se 
poveča znosnost bivanja. Pra-
vimo, da vesolje dela za nas. 
Četrtič. Kakorkoli in kolikor-
koli se trudimo, ni vse odvisno 
od nas. Ostane nam torej ne-
izmerno Zaupanje. Bolj kot 
zaupamo, bolje za nas. 

Vesela novica je, da so vsi 
štirje koraki odvisni samo od 
nas samih. Nadalje je dobro, 
da so Vizija, Delo, Magnet, 
Notranji mir, Zaupanje že 
v nas. In v vseh ljudeh okoli 
nas. Posameznik je le del ne-
izmerne Celote, ki se uresni-
čuje preko posameznikovega 
življenja. Zato ne pozabimo 
samega sebe in odkrijmo Zak-
lade v sebi. To je pot do lastne 
sreče. Delitev svojih lastnih 
Zakladov z drugimi nam 
omogoča srečne odnose danes 
ali pa čez deset let. Dobro je 
biti Človek.

Naša prihodnost

Zelje
Za martinovo na mizi ne 

sme manjkati rdeče zelje. 
Temu pogosto dodamo ja-
bolko, vendar se k njemu 
odlično poda tudi hokaido 
buča, ki vse skupaj še barvno 
popestri. Kot prilogo pa lah-
ko pripravimo tudi belo zelje 
v kombinaciji s korenjem. 

Za pripravo rdečega zelja 
z bučo potrebujemo: 1 rde-
če zelje, četrt hokaido buče, 
1 večjo čebulo, 2 žlički slad-
korja, 1 žlico balzamičnega 
kisa, sol in poper, 1,5 dl jušne 
osnove, 2 žlici olivnega olja.

Bučo olupimo, ji odstra-
nimo semena ter narežemo 
na kocke. Čebulo olupimo in 
nasekljamo. Zelje narežemo 
na tanke trakove ali ga nari-
bamo. Ponev segrejemo, 

prilijemo žlico olja ter na 
njem popečemo bučne koc-
ke. Popečene kocke umak-
nemo iz ponve in prilijemo 
preostalo žlico olja. Na njem 
posteklenimo čebulo, jo pot-
resemo s sladkorjem, in ko 
ta karamelizira, primešamo 
narezano zelje. Vse skupaj 
pražimo 2 minut in nato za-
lijemo z jušno osnovo. Po-
solimo in popramo, pokri-
jemo posodo in dušimo 10 
minut. Po tem času dodamo 
popečene bučne kocke, bal-
zamični kis in dušimo še na-
daljnjih 15 minut. Po potrebi 
dolijemo jušno osnovo.

Za pripravo praženega ze-
lja s korenjem potrebuje-
mo: 1 manjšo glavo belega 
zelja, 1 čebulo, 1 korenja, sol 

in poper, dva ščepca kurku-
me, pol žličke mlete paprike, 
olivno olje.

Čebulo olupimo in nase-
kljamo. Zelje narežemo na 
tanke trakove ali ga nariba-
mo. Korenje narežemo na 
tanke rezine. Ponev segre-
jemo, prilijemo žlico olja ter 

na njem prepražimo čebulo. 
Dodamo narezano zelje in 
korenje, posolimo in popra-
mo, začinimo s kurkumo in 
papriko ter vse skupaj praži-
mo 5 minut. Prilijemo jušno 
osnovo, premešamo, pokri-
jemo in dušimo od 20 do 30 
minut.

Nasvet: Korenje najlaž-
je narežemo kar z lupilcem 
za krompir. Tako bomo hit-
ro dobili dolge in tanke tra-
kove. Ker je za nekatere ze-
lje težje prebavljivo, mu do-
damo nekaj kurkume, saj ta 
prepreči neprijetne prebav-
ne težave, kot je napenjanje.

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

Naj bo danes tale kotiček namenjen le drobnemu pecivu, ki ga 
lahko za praznike napečemo vnaprej. Posebnost pa je ta, da 
so vsi recepti stari, z listkov, ki gredo iz rok v roke gospodinj 
in vseh, ki radi pečejo. Stari so tudi po sto in več let. Za vso 
to peko velja, da moramo piškote shraniti v kovinske škatle 
in hraniti na najvišji polici …

Korzikanci

Prvi recept: 12 dag moke, 10 dag sladkorja, 7 dag masla, 7 dag 
orehov, 1 jajce, za noževo konico cimeta.

Drugi recept, za trojno količino: 40 do 45 dag moke, 30 dag 
sladkorja (rjavega), 25 dag masla, 21 dag orehov (lešnikov, man-
dljev), 3 cela jajca in 1 rumenjak, 1 pecilni prašek, žlička cimeta.

Maslo in sladkor penasto umešamo (mešamo vsaj 15 minut), 
dodamo jajca, spet dobro mešamo, nazadnje dodamo prese-
jano moko s pecilnim praškom, cimet in ščepec soli.
Zgnetemo testo, ki naj vsaj eno uro počiva na hladnem, nato 
ga razvaljamo, piškote pa oblikujemo ali s strojčkom ali figure 
izrezujemo z modelčki. 

Orehovi rogljički

Prvi recept: 14 dag zmletih orehov, 15 dag moke, 10 dag slad-
korja, 10 dag surovega masla, 1 žlica ruma.

Drugi recept: 10 dag zmletih orehov (mandljev, lešnikov), 25 
dag moke, 7 dag sladkorja, 21 dag masla.

Recepta sta brez jajc, vendar jih po želji lahko dodate, če je pa 
testo le presuho, si lahko pomagate tudi z žlico mleka ali ruma. 

Ocvirkovi piškoti

Potrebujemo: 20 dag odcejenih zmletih ocvirkov, 8 dag zmletih 
lešnikov (orehov), 5 dag surovega masla, 12 dag sladkorja, 20 dag 
moke, 1 jajce, sok in lupina polovice limone, za nožev vrh cimeta 
in klinčkov (zmletih), pol zavitka pecilnega praška.

Vse sestavine zgnetemo v testo, ki ga pustimo nekaj časa 
počivati na hladnem. Testo nato razvaljamo za nožev hrbet 
na debelo ter izrežemo poljubne oblike. V precej vroči pečici 
piškote rumeno zapečemo. Dobro embalirano pecivo lahko 
hranimo v zamrzovalniku daljši čas. 

Rahlo pecivo za otroke

Potrebujemo: 1 kg moke, 38 dag sladkorja, za en oreh masla, 4 
jajca, 2,5 dl mleka, 2,5 dag jelenove soli (sode).

Jajca, maslo in sladkor mešamo skupaj od 15 do 20 minut. 
Sol (sodo) damo posebej v lonček z mlekom, da se speni. 
Jajčkom in sladkorju nato dodamo sodo z mlekom in 50 dag 
moke. To mešamo, pokrijemo in čez noč pustimo. Zjutraj 
umešamo še preostalega pol kilograma moke. Naj testo še 
kakšno uro počiva, nato pa ga razvaljamo in izrežemo po-
ljubne oblike. V srednje vroči pečici spečemo piškote do 
zlato rumene barve.
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
12. 11.

5/9 °C

Nedelja 
17. 11.

5/12 °C

Sreda 
13. 11.

Četrtek
14. 11. 

Petek
15. 11. 

Sobota
16. 11.

6/9 °C 4/9 °C 5/10 °C 5/11 °C

Ponedeljek 
18. 11.

Torek
19. 11.

Sreda
20. 11.
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21. 11.

4/11 °C 4/10 °C 3/10 °C 3/11 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Sodelavec na oddelku lakiranja, m/ž (Spodnji Brnik) 
Pričakujemo: vsaj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, po-
znavanje osnov lakiranja izdelkov, vozniško dovoljenje B-kategorije, zaželen je 
opravljen izpit za viličarja, delovno vztrajnost, samoiniciativnost, iznajdljivost, na-
tančnost, sposobnost timskega dela, komunikativnost, pozitivno naravnanost. Go-
renc-Igor Stare, s. p., Spodnji Brnik 81, 4207 Cerklje. Prijave zbiramo do 6. 12. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja à la carte kuhinje, m/ž (Dvor Jezeršek, Kranj) 
Pričakujemo: zaključeno izobrazbo gastronomske ali živilske smeri, vsaj 3 leta iz-
kušenj z delom v à la carte kuhinji, poznavanje področja priprave hrane, poznava-
nje in pripravljanje tradicionalnih slovenskih jedi, urnost, natančnost in iznajdlji-
vost, organizacijske veščine in timsko delo, vestnost, zanesljivost in samostojnost 
pri delu ... Jezeršek gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 
8. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Nastavljalec strojev za brizganje plastike, m/ž (Komenda) 
Opis delovnega mesta: montaža in demontaža orodij, nastavljanje strojev za briz-
ganje plastike, zagon procesa, sprostitev serije, odpravljanje napak v procesu briz-
ganja plastike, skrb za kakovost procesa brizganja in izdelkov ... Plamtex INT., d. o. o., 
Pod bukvami 8, 1218 PC Žeje pri Komendi. Prijave zbiramo do 8. 12. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za nabavo – projektna nabava, m/ž (Lipnica) 
Nudimo: delo pri naprednih projektih, zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za 
osebni in karierni razvoj. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbi-
ramo do 23. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

Prodajni zastopnik, m/ž (Gorenjska) 
Posebni pogoji: prerazporejen delovni čas, pretežno delo na terenu. Fructal, d. o. 
o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina. Prijave zbiramo do 28. 11. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Voznik komunalnih vozil, m/ž (Kranj) 
Zaposlimo več voznikov, ki bodo varno opravljali transport za podjetje. Komuna-
la Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 23. 11. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja pakirnice – tehnolog, m/ž (Škofja Loka) 
Zaposlimo tehnologa za vodenje pakirnice. Glavna proizvodnja dejavnost je paki-
ranje divjačinskega mesa, ki se odvija na sedežu podjetja v Škofji Loki. Od kandida-
ta pričakujemo strokovno izobrazbo živilske tehnologije (srednja, višja ali visoka), 
lahko tudi brez izkušenj. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 
mesece. Nimrod, d. o. o., Trata 35, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 8. 12. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Asistent za marketing, m/ž (Lesce) 
Opis: priprava in izvedba marketinške strategije, priprava letnega plana oglaševa-
nja („jumbo“ panoji, tiskani oglasi, priprava člankov za objavo), upravljanj z vsebi-
no in skrb za ažurnost spletne strani podjetja, upravljanje socialnih medijev podje-
tja ... Veriga, k. f., d. o. o., Alpska cesta 43, 1248 Lesce. Prijave zbiramo do 7. 12. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Specialist za ključne kupce, m/ž (Brnik) 
Pričakujemo: odlične prodajane in pogajalske sposobnosti, razmišljanje zunaj 
okvirjev in iskanje inovativnih rešitev … Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 
4210 Brnik. Prijave zbiramo do 7. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalci, m/ž (Kranj) 
Naloge: svetovanje, strežba in upoštevanje kupcev, pregledno predstavljanje bla-
ga ... New Yorker, d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 21. 
11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoklepar, m/ž (Gorenjska) 
Od novega sodelavca pričakujemo: III.–V. stopnjo izobrazbe, 2 leti delovnih izku-
šenj, delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 6. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Procesni avtomatik – SCADA inženir, m/ž (Bled) 
Pričakujemo: vsaj V. stopnjo izobrazbe in tri leta delovnih izkušenj ali VI./VII. sto-
pnja izobrazbe smeri elektrotehnika ali mehatronika, poznavanje komunikacijskih 
protokolov v avtomatizaciji stavb KNX, BACNET, Modbus, LonWorks, poznavanje 
različnih programskih okolij za programiranje in vizualizacijo ... Petrol, d. d., Du-
najska 50, 1527 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 11. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

predavanje
PSIH… KAJ?
Maruša Pfajfar, univ.dipl.psih.
torek, 12. 11., ob 18.00, dvorana

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

pogovor
NOVINARJEV KALEJDOSKOP: 
EDVARD ŽITNIK
Darja Groznik, Edvard Žitnik
sreda, 13. 11., ob 19.00, dvorana

pravljična urica
PRAVLJICE Z BESEDO IN GLASBO: 
AMERIKA
Jure Bohinec, Jasmina Pogačnik
petek, 15. 11., ob 18.00, dvorana
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sudoku_LAZJI_19_90
NALOGA

8 6 3
4 1 6

9 6 7 4 2 8
4 7 8 3

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

8 6 9
5 9

sudoku_LAZJI_19_90

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_90
NALOGA

2 9 7
1 3 9 5

5 2 7
2 4 3

1 7 3
9 8 7
4 1 6 9

4 5 8

sudoku_TEZJI_19_90

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_90
NALOGA

297
1395

527
243

173
987
4169

458

sudoku_TEZJI_19_90

REŠITEV

269357814
713849256
584216379
958721463
436985721
127634985
392568147
845173692
671492538

sudoku_LAZJI_19_90
NALOGA

863
416

967428
4783

85
2157
392174

869
59

sudoku_LAZJI_19_90

REŠITEV

815623479
724918635
936754218
457192863
693875142
281436597
369281754
548367921
172549386

12. 11. tor. Emil 6.58 16.34

13. 11. sre. Stanislav 6.59 16.33 

14. 11. čet. Nikolaj 7.00 16.32      

15. 11. pet. Polde 7.02 16.31

16. 11. sob. Jerica 7.03 16.29

17. 11. ned. Gregor 7.05 16.28

18. 11. pon. Roman 7.06 16.27

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE
Martinova kulinarika skozi kulturni program
Poženik – V petek, 15. novembra, se bo ob 19. uri v Domu 
krajanov Poženik začela prireditev, na kateri boste lah-
ko skozi kulturni program spoznavali različnost sloven-
ske Martinove kulinarike, nato pa po krstu okušali tudi  
rujno kapljico iz domačih brajd. Vabi Dramska skupina Pod 
stražo.

Martinovo v Hiši čez cesto
Milje – V petek, 15. novembra, bodo ob 18. uri v Hiši čez 
cesto na Miljah 11 gostili Trbojske ljudske pevke. Prepevale 
bodo ob »rofkanju« koruze in prebiranju fižola. Ker je to čas 
po martinovem, bodo krstili mošt, ki ga bodo spremenili v 
mlado vino.

Literarno-glasbeni večer koroške ustvarjalnosti
Visoko – KUD Visoko v petek, 15. novembra, ob 19. uri vabi 
v Dom krajanov Visoko na literarno-glasbeni večer koro-
ške ustvarjalnosti v spomin pesnici, pisateljici in gledališki 
ustvarjalki Aniti Hudl, nekdanji predsednici Društva sloven-
skih pisateljev v Avstriji. Nastopili bodo: gostje iz Koroške 
Oktet Suha, sopranistka Francka Šenk, MePZ Petra Liparja 
ter člani KUD-a Visoko.

Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe nekoč  
in danes
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 12. 
novembra, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Jelena Justin bo 
predstavila stare razglednice planinskih koč in gora in jih pri-
merjala z današnjimi posnetki. 

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 12. no-
vembra, nemške igralne urice, jutri, v sredo, 13. novembra, 
bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 14. novem-
bra, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 15. novembra, pa bo 
Brihtina pravljična dežela za tiste otroke od četrtega leta sta-
rosti dalje, ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri.

PREDAVANJA

Gruzija in Armenija
Hrušica – V četrtek, 14. novembra, bo ob 19. uri v Knjižnici 
Hrušica potopisno predavanje Andraža Pavliča: Gruzija in 
Armenija.

IZLETI
V neznano
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi v 
soboto, 16. novembra, na izlet v neznano. Odhod iz Gozda 
- Martuljka bo ob 7. uri, avtobus bo ustavil na avtobusnih 
postajah v Zgornjih in Spodnjih Rutah. Prijave do četrtka, 
14. novembra: na telefon 041 363 730 (Oti) ali 031 370 919 
(Tatjana). Ob prijavi obvezno navedite, kje boste vstopili.

Pohod okrog Brda prestavljen
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica sporoča, da je no-
vembrski pohod okrog Brda zaradi martinovanja s sobote, 
9., prestavljen na soboto, 16. novembra. Zbor pohodnikov 

Medvode – Življenje in delo antropologinje Branislave Sušnik 
je teklo med vodami, njena podoba pa je še vedno zavita v 
skrivnost. Rodila se je leta 1920 v Medvodah in leta 1996 
umrla v Asunciónu v Paragvaju. Njene raziskave so bile skoraj 
v celoti posvečene indijanskim kulturam dežele, kjer je živela 
od marca 1951. Prihodnje leto bo sto let od njenega rojstva 
in v Založbi Malinc so skupaj z urugvajsko-slovenskim ume-
tnikom Franciscom Tomsichem ob tem pripravili poseben 
projekt Simbolni spomenik Branislavi Sušnik. Njegov del bo 
današnji domoznanski večer v knjižnici Medvode z naslovom 
Branislava Sušnik med vodami. Začel se bo ob 19.30. Uvodo-
ma bodo predvajali film Branka Šamanka, v nadaljevanju pa 
z režiserjem Matjažem Žbontarjem in antropologinjo Marijo 
Mojco Terčelj osvetlili podobo te znane Medvoščanke. Z gos-
toma se bo pogovarjala dr. Barbara Pregelj.

Branislava Sušnik med vodami
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

30
EUR

Mehka vezava,  
526 strani

+ poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
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

NOVOST

ZAHVALA

V 84. letu se je od nas za vedno poslovila 

Francka Likar 
s Hotavelj

Iskrena zahvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki ste jo imeli 
radi in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njeni

Noč, ki ne pozna jutra,
ni tvoja poslednja noč.
Naselila se je, z zvezdami posuta,
v očeh tvojih dragih,
vseh, ki si jih ljubila nekoč.
(T. Pavček)

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

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

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

Rezultati 90. kroga – 10. 
novembra 2019

5, 10, 16, 19, 24, 27, 36 in 14

Loto PLUS:
11, 12, 28, 29, 32, 37, 39 in 25

Lotko: 1 3 2 9 0 0

Sklad 91. kroga za 
Sedmico: 970.000 EUR

Sklad 91. kroga za PLUS: 
50.000 EUR

Sklad 91. kroga za Lotka: 
190.000 EUR

LOTO

OSMRTNICA
Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre. 
Le daleč, daleč je ...

Z bolečino v srcu sporočamo, da je za vedno zaspal naš dragi 

Jožef Gajski
Slovo bo jutri, v sredo, 13. novembra 2019, ob 12. uri v domači cerkvi v Tržiču. 
Žara bo položena v tamkajšnjo mrliško vežico na dan pogreba od 10. ure dalje. 

Raztros pepela bo opravljen v ožjem družinskem krogu. 
S hvaležnostjo odklanjamo sveče in cvetje, namesto tega bo v vežici na voljo skrinjica  

za prostovoljne prispevke v dobrodelni namen. 
 

Žalujoči vsi njegovi

OSMRTNICA

V 76. letu starosti nas je mnogo prezgodaj za vedno zapustila

Aleksandrina Saša Lavrič
roj. Novak

Od nje se bomo poslovili v sredo, 13. novembra 2019, ob 14. uri  
na Mestnem pokopališču v Kranju.

Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.
 

Zelo jo bomo pogrešali: mož Franci, hčerka Irena, sin Igor, vnuk Rok in vnukinja Nina

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

JELŠEVE deske različnih debelin, 
zračno suhe, cena 170 EUR/m3, tel.: 
04/51-21-777 
 19002931

MACESNOVE deske, zračno suhe, 
tel.: 04/51-21-777 19002932

SMREKOVE deske debeline 18 mm, 
I.-III. kvalitete, zračno suhe, cena 160 
EUR/m3, tel.: 04/51-21-777 19002930

KURIVO
PRODAM

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19002951

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

KOMBINIRAN hladilnik – zamrzovalnik 
Gorenje, tel.: 070/591-227  
 19002956

HOBI
KUPIM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19002960

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADE mucke, tel.: 051/397-239  
 19002968

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210 19002959

PAJEK širine 340, 4 vretena, ali me-
njam za bikca – govejo živino, tel.: 
031/604-918 
 19002963

TRAKTORSKO prikolico 4 t, ni kiper, 
tel.: 051/673-752 
 19002961

TROSILEC hlevskega gnoja 4,5 t, ro-
tacijsko kosilnico Sip 185, škropilnico 
650 lit., tel.: 040/365-080 
 19002964

KUPIM

TRAKTOR in traktorsko frezo, tel.: 
031/284-917 19002967

PRIDELKI
PRODAM

MED – kostanjev. Čebelar Sašo iz Kra-
nja. Tel: 040/273-214, popoldan ali 
zvečer 
 19002934

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1,10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008  
 19002937

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 19002966

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA cika, starega 6 mesecev, tel.: 
031/351-172 
 19002955

BIKCA ali telico, limuzin, pašno, staro 
7 mesecev ali brejo, tel.: 031/585-
345 19002965

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo, in KG beli piščanci za do-
pitanje. Pripeljemo na dom, Matej Bu-
lovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113  
 19002897

KRAVO s teličkom, telico ter brejo ple-
mensko svinjo, tel.: 031/475-857  
 19002958

ZAJCE za zakol in jagenjčka – samič-
ka, okoli 25 kg, tel.: 051/303-294  
 19002962

KUPIM

BIKCA simentalca, 130–180 kg, tel.: 
041/935-596 19002945

OSTALO
PRODAM

SUHA mešana drva, telico simental-
ko, staro 8 mesecev, in bikca, tel.: 
031/343-177 19002952

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

REDNO zaposlimo voznika kategorije 
C, za dostavo po Sloveniji. Eno leto 
ustreznih delovnih izkušenj. Marco's, 
d.o.o., Zg. Bitnje 245, Žabnica, tel.: 
041/633-195 19002939

ZAPOSLIMO prodajalca/-ko za delo v 
Lescah. Izkušnje pri delu na delikatesi. 
Srednjih let in iz okolice Lesc. Prijave 
na: joze.mlinaric@mlinaric.si. Mesarija 
Mlinarič, d.o.o., Železniška ulica 1, 
Lesce 19002941

STORITVE
NUDIM

BELJENJE, glajenje sten, dekorativne 
omete in opleske, sanacijo vlažnih sten 
vam nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 
179, Naklo, tel.: 031/392-909  
 19002876

IŠČEM

IŠČEM žensko za pomoč pri gospodinj-
stvu, oskrbi v Nemčiji, 3–4 mesece, tel.: 
04/59-57-510, 041/320-581 19002928

RAZNO
PRODAM

ŽELEZNIŠKE pragove, rabljene, cena 
8 EUR ali po dogovoru, tel.: 031/285-
632 19002957

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

V LJUBNEM oddam 2-sobno stano-
vanje, opremljeno, samski osebi, zelo 
ugodno, tel.: 040/389-518 
 19002953

NAJAMEM

GARSONJERO ali 1-sobno stanovanje 
v Kranju, tel.: 059/016-701 19002954

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

VW GOLF V 1.9 TDI, 4 motion confort-
line, letnik 2006, 259.000 km, ohra-
njen, tel.: 040/186-113 
 19002970

MOTORNA KOLESA
PRODAM

INVALIDSKI skuter, primeren tudi za 
močnejše postave. Cena je 2.000 
EUR, tel.: 031/412-133 
 19002969

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 19002899

bo ob 8. uri pred kulturnim domom na Kokrici. Če bo slabo 
vreme, bo pohod odpadel.

OBVESTILA
Sejem zimske športne opreme
Tržič – V Sokolnici na Cesti Ste Marie aux Mines 6 bo v petek, 
15. novembra, od 15. do 20. ure in v soboto, 16. novembra, 
od 9. do 17. ure tradicionalni sejem zimske športne opreme.

KONCERTI

Čez tri gore, čez tri vode
Tržič – V soboto, 16. novembra, bo ob 18. uri v Kulturnem 
centru Tržič letni koncert folklorne skupine Karavanke z nas-
lovom Čez tri gore, čez tri vode.

Ob 70-letnici Glasbene šole Škofja Loka
Škofja Loka – V četrtek, 14. novembra, bo ob 19. uri v Športni 
dvorani Trata slavnostni koncert ob 70-letnici Glasbene šole 
Škofja Loka. Program bodo oblikovali sedanji in nekdanji učen-
ci, priložnostni orkester pod vodstvom Tilna Drakslerja pa pa 
bo krstno izvedel jubileju posvečeni skladbi Jakoba Habichta 
(besedilo Janez Jesenovec) in Andreja Missona V srcu Evrope.

PREDSTAVE

Ljubi moj
Cerklje – V četrtek, 14. novembra, bo ob 20. uri v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika na ogled komična drama Ljubi moj 
avtorice Eleaine Murphy v izvedbi SLG Celje. Monologi se v 
predstavi zlijejo v živahno, duhovito in ganljivo osebnoizpo-
vedno zgodbo o ljubezni in osamljenosti v sodobnem svetu. 

Ovbe, Kekec, ujma gre!
Tržič – V soboto, 16. novembra, bo ob 11. uri v Kulturnem 
centru Tržič na sporedu druga predstava tržiškega abonma-
ja za otroke in za izven z naslovom »Ovbe, Kekec, ujma 
gre!«. Predstava je narejena po prvi Kekčevi prigodi, ki jo je 
Josip Vandot opisal v knjigi Kekec na hudi poti.
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Anketa

Vaja Budiša, Kranj:

Najbolj mi je žal mladih, ki 
bodo še težje prišli do kredita 
in svojega stanovanja. Upo-
kojenci pa imamo že tako 
nizke pokojnine, tako da o 
kreditih že prej večinoma 
nismo mogli razmišljati. 

Tjaša Ahačič, Kranj:

Ukrepa Banke Slovenije ne 
poznam podrobno, saj se za 
kredite zdaj še ne zanimam. 
Malo me skrbi, kako bo čez 
nekaj let, a upam, da se bodo 
do takrat razmere že uredile.

Tim Učakar, Medvode:

Sem še mlad, tako da me za 
zdaj še ne skrbi. Upam sicer, 
da mi ne bo treba nikoli vzeti 
kredita in bom stanovanjski 
problem rešil na kakšen dru-
gačen način.

Živa Lautar, Kranj:

Žalostno se mi zdi, še zlasti 
ko na drugi strani gledamo, 
kaj se dogaja po nekaterih 
slovenskih državnih pod-
jetjih. Očitno nas skušajo 
navaditi na to, da živimo v 
najemniških stanovanjih. 

Aleš Senožetnik

Ukrep Banke Slovenije, da s 
prvim novembrom zaostri 
pogoje za kreditiranje prebi-
valstva, je v javnosti sprožil 
številne burne odzive. Za 
mnenje smo povprašali tudi 
mimoidoče na kranjskih uli-
cah.

Foto: Gorazd Kavčič

Težje do kredita

Iso Bajrović, Kranj:

Težko bo dobiti kredit, a žal 
nas, navadnih ljudi, nihče ne 
vpraša, kaj si mislimo, in tu 
težko kaj spremenimo. Sam 
na srečo sicer ne potrebujem 
kredita, tako da me ukrep ne 
bo osebno prizadel.

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo oblačno in deževno, meja sneženja se lahko v alpskih 
dolinah popoldne prehodno spusti pod tisoč metrov. Pihal bo 
severovzhodnik. Jutri bo sprva še oblačno s padavinami, ki bodo 
proti večeru oslabele. Meja sneženja se bo spustila do okoli 
osemsto metrov. V četrtek bo suho, oblačnost se bo trgala.

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

Maša Likosar

Tamar – V Tamarju so v so-
boto prejeli prvo pošiljko 
snega. Kot nam je zaupal 
Boštjan Rode, Kamničan, 
ki živi v Ljubljani, je zapad-
lo okoli sedem centimetrov 
snega, ki je v noči na nede-
ljo zamrznil. Tako sta lah-
ko 77-letni Rode in njegov 
mlajši kolega, 27-letni Seba-
stijan Jarc iz Kranja, letos v 

Tamarju prvič tekla na smu-
čeh in s tem odprla sezono. 
Rode pravi, da bo v prihod-
njih dneh najverjetneje za-
padlo še več snega in nara-
va bo s tem ponudila ideal-
ne pogoje za smučarski tek. 
Ljubitelja tega športa Bo-
štjan in Sebastijan bosta lah-
ko nadaljevala tradicijo zad-
njih treh let, ko sta na smu-
čeh tekla pol leta – vse od no-
vembra pa do maja. 

Prvi že tekli na smučeh

Sebastijan Jarc in Boštjan Rode pred domom v Tamarju 
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Ana Šubic

Železniki – Športno dvorano 
v Železnikih so minuli ne-
deljo napolnili obiskovalci iz 
vse Selške doline s ciljem, da 
bi vsaj deloma omilili stisko 
Aljoše Habjana, študenta iz 

Selc, ki se je letos poleti poš-
kodoval pri skoku na glavo 
v morje. Mlademu tetraple-
giku so namreč posvetili le-
tošnjo, že 28. dobrodelno 
prireditev s tombolo, ki so jo 
priredile župnije Selške do-
line pod okriljem župnijskih 

karitas Železniki in Selca. 
Železnikarski župnik Tine 
Skok je poudaril, da mu že-
lijo pokazati, da v nesreči ni 
ostal sam. 

Tombola je bila ena najbo-
lje obiskanih doslej; privabi-
la je okoli 650 obiskovalcev. 

Zanje so pripravili okoli 
osemsto dobitkov, med ka-
terimi je bilo pet glavnih. 
Kot je pojasnila koordinator-
ka tombole Mirjam Tolar, so 
se podjetja zelo izkazala ob 
njihovih prošnjah za dobit-
ke, tudi zato, ker je šlo za po-
moč domačinu. »Poleg tega 
smo prodali veliko več tom-
bolskih kartic. Res je bilo ču-
titi željo, da vsak pomaga po 
svojih najboljših močeh,« je 
povedala Tolarjeva, ki priča-
kuje, da bo izkupiček zna-
šal med štiri in pet tisoč evri. 
Denar bodo namenili nuj-
nim prilagoditvam doma, 
ki bodo prispevale k samo-
stojnejšemu življenju mla-
dega tetraplegika. Tovrstne 
poškodbe, potek rehabilita-
cije in pripomočke, ki inva-
lidom pomagajo pri prilago-
ditvi na nov način življenja, 
je obiskovalcem približala 
gostja, fizioterapevtka Ma-
ruša Kržišnik iz rehabilita-
cijskega inštituta Soča, kjer 
okreva Aljoša Habjan.

V nesreči ni ostal sam
V Železnikih je potekala dobrodelna tombola za pomoč mlademu tetraplegiku Aljoši Habjanu iz Selc.

Letošnja, že 28. dobrodelna tombola je bila ena najbolje obiskanih doslej. 

Rateče – Društvo za naravo – Jalovec iz Rateč vabi na preda-
vanje z naslovom Turizem v zavarovanih območjih v četrtek, 
14. novembra, ob 18. uri v Domu krajanov Rateče. Predavala 
bo Marjeta Keršič Svetel, zgodovinarka, etnologinja ter nara-
vovarstvenica. Vstop je prost, veseli pa bodo prostovoljnih 
prispevkov za namen delovanja društva.

Predavanje Turizem v zavarovanih območjih

Jesenice – Vsako leto 14. novembra obeležujemo svetovni dan 
sladkorne bolezni. V Splošni bolnišnici Jesenice bodo zato v 
sredo, 13. novembra, od 10. do 12. ure v pritličju stavbe A, B 
izvajali meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka. Obisko-
valci bodo dobili tudi informacije, ki jim bodo v pomoč pri 
preprečevanju, prepoznavanju ali vodenju sladkorne bolezni.

Brezplačne meritve krvnega sladkorja in tlaka

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Občina Kranj-
ska Gora bo že tretjo zimsko 
sezono zapored financirala 
nakup smučarskih vozovnic 
za učence obeh osnovnih šol 
na območju občine. Župan 
Janez Hrovat se je nad to ide-
jo navdušil pred nekaj leti pri 
sosedih Korošcih, in kot pra-
vi, s tem otroke odvrnejo od 
računalnikov in pametnih 

telefonov, starše razbremeni-
jo stroška nakupa vozovnic, 
žičničarjem pa tudi pridejo 
malo naproti. Ker pa je bilo 
zanimanje za smučarske vo-
zovnice tudi med srednješol-
ci, bodo v sezoni 2019/2020 
že drugo leto omogoči-
li brezplačne smučarske vo-
zovnice tudi srednješolcem, 
ki imajo stalno prebivališče v 
občini Kranjska Gora in pri-
nesejo potrdilo o šolanju.

Kranjskogorski otroci 
bodo smučali brezplačno


