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Jezero »skriva«  
marsikaj
Na povabilo Slovenske potaplja-
ške zveze in organizatorjev Blej-
skega vodnega festivala si je mini-
ster za okolje in prostor Jure Le-
ben ogledal stanje Blejskega jeze-
ra in njegovega dna, kjer so tudi 
stvari, ki tja ne sodijo.
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GORENJSKA

Kdo bo koga podprl v 
drugem krogu volitev
V osmih občinah na širšem go-
renjskem območju, kjer bo v nede-
ljo drugi krog volitev za župana, 
smo preverili, čigavo podporo pri-
čakujejo kandidati za župana ozi-
roma koga bodo podprli »pora-
ženci« prvega kroga.
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KULTURA

Rimski ulov v Savi
V četrtek so gasilci iz Save dvignili 
rimski nagrobni kamen, ki ga je 
pred skoraj dva tisoč leti preminu-
li hčerki Areliji dal postaviti njen 
oče. Med ribolovom ga je v vodi 
zagledal Jure Meden, ki je odkritje 
javil na kranjsko enoto Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine.
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REKREACIJA

V Valencio v lov  
na osebni rekord
Rok Puhar bo v nedeljo v Valencii 
četrtič tekel na maratonu. Kot pra-
vi, je pripravljen najbolje doslej. 
Od septembra znova trenira pod 
okriljem Romana Kejžarja, ki je že 
več kot osemnajst let slovenski re-
korder v maratonu.
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VREME

Danes bo pretežno oblač-
no. Jutri in v četrtek bo 
dokaj sončno, v četrtek 
dopoldne bo lahko po ni-
žinah megla. Hladno bo.

-4/3 °C
jutri: dokaj sončno
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Knauf Insu-
lation je največji slovenski 
proizvajalac izolacijskih ma-
terialov in eden večjih izvo-
znikov v državi. Letno s sko-
raj petsto zaposlenimi (med 
njimi so tudi delavci iz dru-
gih držav) ustvari več kot 
130 milijonov evrov prihod-
kov. Dobro desetletje deluje 
v okviru mednarodne korpo-
racije Knauf Insulation, ki v 
35 državah zaposluje več kot 
5500 delavcev.

 Po besedah glavnega di-
rektorja Tomaža Laniška 

zadnja leta intenzivno vla-
gajo v tehnologijo, vložili so 
kar 80 milijonov evrov. Pred 
tremi leti so prenovili linijo 
dve in s koksa prešli na plin, 
ob praznovanju 60-letnice 
pa so jo tudi simbolično od-
prli. 

Tudi v prihodnje bodo na-
daljevali s svojimi inovativ-
nimi pristopi, saj načrtujejo 
vrsto velikih projektov tako 
na področju tehnologije kot 
tudi na področju izolacijskih 
in zelenih rešitev ter nasto-
pa na trgu. Med drugim jih 
čaka prenova več kot 25 let 
stare linije ena, ki edina še 

ni posodobljena. V prihod-
nje bi radi tudi prešli s fenol 
formaldehidnega veziva na 
biorazgradljiva veziva v iz-
delkih iz kamene volne, kar 
jim je že uspelo v njihovi to-
varni na Hrvaškem. 

Na prireditvi smo sliša-
li, da Knauf kot proizvajalec 
izolacij iz kamene, steklene 
in lesne volne trgu danes po-
nuja celovite izolacijske reši-
tve, ki pomembno prispeva-
jo k zmanjševanju porabe 
energije, večji požarni var-
nosti in manjšemu zvočne-
mu onesnaževanju okolja. 

Pilotni projekt za trajnostne gradnje 
Škofjeloška družba Knauf Insulation je slovesno zaznamovala 60-letnico 
obstoja in s praznovanjem združila odprtje novega demonstracijsko-
izobraževalnega centra KIEXC, zgrajenega po najsodobnejših konceptih 
trajnostne gradnje.

S simboličnim prerezom traku so Saša Bavec, Jaen-Claude Carlin in Tomaž Lanišek odprli 
nov demonstracijsko-izobraževalni center in prenovljeno linijo dve. / Foto: Tina Dokl 47. stran

Urša Peternel

Jesenice – Z najvišjo oceno 
4,88 je občinstvo za najbolj-
šo predstavo Čufarjevih dni 

izbralo Petelinji zajtrk v ko-
produkciji Gledališča Tone-
ta Čufarja in Šentjakobske-
ga gledališča Ljubljana in 
v režiji Gojmirja Lešnjaka 

- Gojca. Da je ta »erotična 
igra o prijateljstvu« res naj-
boljša, je občinstvu pritrdila 
tudi strokovna žirija in jo iz-
brala za najboljšo predstavo 

v celoti. Čufarjevo plaketo 
za najboljšo žensko vlogo je 
prejela Stanka Poročnik za 
vlogo ministrice za zdrav-
je in vseslovenske matere 
v predstavi Norci v izvedbi 
Koroškega deželnega teatra 
iz Slovenj Gradca. Plaketo za 
najboljšo moško vlogo pa je 
prejel Nejc Jezernik za vlo-
go Skinerja v predstavi Ski-
ner: Večni študent v izvedbi 
Little Rooster Productions, 
Mali Kamen. 

Med mladinskimi pred-
stavami sta strokovno žiri-
jo najbolj prepričali predsta-
vi Baron sedi na veji Mladin-
ske dramske družine F. B. 
Sedej iz Števerjana in Šest 
oseb išče Williama v izved-
bi Amaterskega mladinske-
ga odra Nova Gorica. Prejeli 
sta nagrado Nova gaz.

Dvakrat slavil Petelinji zajtrk 
Po oceni strokovne žirije in po oceni publike je bila najboljša predstava Čufarjevih dni Petelinji zajtrk.

Dvakratni zmagovalec Petelinji zajtrk / Foto: Tina Dokl

Priloga:   

Loški glas
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARJA ČAMPA iz Lesc.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Matevž Pintar

Namesto semaforizirane-
ga križišča bodo v Poljanah 
v prihodnje dobili krožišče. 

Dvesto šestdeset sodelu-
jočih krajanov Gorenje vasi, 
Poljan nad Škofjo Loko in 
Sovodnja smo spraševali, 
ali menijo, da bo novo kro-
žišče umirilo promet mimo 
Poljan. Skoraj dve tretjini 
anketiranih sta prepričani, 
da bo krožišče umirilo pro-
met mimo kraja, do bra pe-
tina je mnenja, da verje-
tno, trije odstotki menijo, da 

verjetno ne, šest odstotkov 
pa je prepričanih, da ne; pet 
odstotkov anketiranih o tem 
nima mnenja. 

Od marca do decembra 
vsako drugo soboto v mese-
cu v dopoldanskem času na 
Trgu Ivana Regna v Gorenji 
vasi poteka Tržnica kmetij-
skih pridelkov in izdelkov. 
Razvojna agencija Sora jo 
ob sodelovanju Občine Go-
renja vas - Poljane organizi-
ra že 19. leto zapored. Zani-
malo nas je, ali tudi sodelu-
joči kdaj obiščejo omenje-
no tržnico. Šest odstotkov 

vprašanih redno obiskuje 
Tržnico kmetijskih pridel-
kov in izdelkov, 17 odstotkov 
jo obišče občasno, petina an-
ketiranih pa redko. Več kot 
polovica vprašanih tržnice 
ne obiskuje. 

Gorenjski glas v sodelova-
nju z Občino Gorenja vas - 
Poljane izdaja tudi časopisno 
prilogo Loški glas, ki jo obča-
ni brezplačno prejmejo v svoj 
nabiralnik. Zanimalo nas je, 
kako pogosto vprašani prebi-
rajo omenjeno prilogo. 

Redno jo prebira 66 od-
stotkov vprašanih, petina 

občasno, šest odstotkov red-
ko, devet odstotkov vpraša-
nih pa priloge Loški glas ne 
prebira. Kot razlog za to so 
največkrat navedli, da jih ne 
zanimajo lokalne novice in 
nimajo časa za branje.

Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste si vzeli čas za našo an-
keto. Če bi želeli Gorenj-
ski glas redno prebirati, 
nas lahko pokličete v kon-
taktni center invalidskega 
podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in si 
ob naročilu izberete eno iz-
med daril.

Novo krožišče bo umirilo promet

Vrnitev Ilke Štuhec na bele strmine na TV SLO 2

Nova sezona v alp-
skem smučanju se je 
začela že konec ok-
tobra v avstrijskem 
Söldnu. Pričakovanja 
in želje so v tej sezo-
ni zagotovo visoke, 
ne nazadnje se v belo 
karavano po poškodbi 
vrača aktualna smuka-
ška svetovna prvaki-
nja Ilka Štuhec. Njeno 
vrnitev si boste lahko 
na TV SLO 2 ogledali 
na tekmah v kanad-
skem Lake Louisu, ki 
bodo 30. novembra 
ter 1. in 2. decembra 
2018. Štuhčeva pa bo 
v letošnji sezoni ime-
la tudi priložnost, da 
brani naslov svetovne 

prvakinje v smuku, saj bo februarja na sporedu svetovno pr-
venstvo v alpskem smučanju v švedskem Areju. 
RTV Slovenija podarja dvema naročnikoma Gorenjskega glasa 
dve kapi Smučarske zveze Slovenija. V žrebu boste sodelovali, 
če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kje je Ilka Štuhec 
nazadnje zmagala? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
srede, 5. decembra 2018, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Originalna razstava pravih človeških teles  
za vse generacije 

Razstava Body Worlds Vital je novo poglavje v znameniti seriji 
razstav Body Worlds, ki jo je doživelo več kot 47 milijonov 
ljudi v več kot devetdesetih mestih, kot so Tokio, New York, 
Mexico City, Bruselj in Rim. Po treh letih gostovanja v Evropi je 
razstava Body Worlds Vital na ogled do 20. januarja 2019 tudi 
v Ljubljani, na Gospodarskem razstavišču. S pravimi človeš-
kimi telesi in prepričljivimi multimedijskimi prikazi razstava 
prikazuje, kakšno je telo, kadar je zdravo, v stanju ogroženosti 
ali obolelo. Zdrava telesa primerja z obolelimi oziroma s telesi 
v različnih zdravstvenih stanjih. Telesa na razstavi niso toga, 
ampak razstavljena v gibanju, npr. gasilec, nogometaš ali 
drsalca, kar daje razstavi posebne vizualne učinke. 

Trem naročnikom Gorenjskega glasa podarjamo po dve vsto-
pnici za ogled razstave. Nagradno vprašanje: Kdaj in kje si lah-
ko v Sloveniji ogledate razstavo Body Worlds Vital? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 3. decembra 2018, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 20. novembra 2018, prej-
me dve vstopnici za predstavo Mamma Mia! na Bledu Minka 
Kavrin iz Radovljice. Nagrajenki čestitamo!

Neža Rozman

Pliberk – Kmečka izobraže-
valna skupnost (KIS), orga-
nizacija slovenske manjši-
ne na Koroškem, je zazna-
movala 30-letni jubilej, ki 
so ga pospremili s priredi-
tvijo, na kateri so se spom-
nili svoje zgodovine. Po-
sebno pozornost so na-
menili predstavitvi knjige 
Naše kmetije avtorice Olge 
Voglauer in izidu vsakole-
tnega Kmečkega koledarja. 
Knjiga združuje popis vseh 
kmetij, zbranih v doseda-
njih Kmečkih koledarjih, 
koledar za 2019 pa je doku-
mentiral koroške kmetice.

KIS ima na Koroškem po-
sebno mesto, saj povezu-
je kmetice in kmete in jim 
omogoča izobraževanje v 
slovenskem jeziku, ki sicer 
v Avstriji v izobraževanju 
za kmete ni zastopan. Prav 
zato sta s svojim obiskom 
Korošce počastila predse-
dnik državnega zbora De-
jan Židan in Tanja Strniša, 
državna sekretarka na mini-
strstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. Židan 

je ob nagovoru dejal, da se s 
kmetijstvom na Koroškem 
ohranja slovenstvo, a kljub 
napredku, ki ga je manjši-
na dosegla skozi zgodovino, 
pritisk na jezik vseeno osta-
ja – včasih je bil ta v obliki 
prepovedi, danes pa je vpliv 
tujih jezikov premočan, da 
bi mladi še dobro obvladali 
slovenski jezik. Tanja Strni-
ša je prav tako pohvalila trud 

kmetov, da ohranjajo slo-
venstvo, še posebej pa se je 
v nagovoru dotaknila žensk 
v kmetijstvu in poudarila, da 
si želi, da bi bilo več žensk 
gospodaric kmetij. 

Predsednik KIS Miha 
Zablatnik je izrazil veselje 
nad obletnico skupnosti in 
tudi sam poudaril, kako po-
membna je za obstoj kme-
tij in slovenstva. Obenem 

je izrazil skrb glede tega, da 
je danes vse manj poklic-
nih kmetov, kar pomeni, da 
mnogo skrbi za kmetijo pade 
na kmetice, moški pa mora-
jo po zaslužek v redno služ-
bo. Zablatnik je dejal še, da 
se bodo pri KIS, kot nekdaj, 
še naprej trudili, da bi slo-
venskim kmetom pomagali 
pri boljšem, inovativnem in 
naprednem kmetovanju. 

Pomembni za obstoj kmetij 
in slovenstva
»Stalna puberteta, nič penzjona!« Besede, s katerimi so pospremili 30-letnico delovanja Kmečke 
izobraževalne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Praznovanja so se udeležili številni visoki gostje, ki 
so prepoznali pomembnost skupnosti za obstoj slovenstva.

Obrazi koledarja za leto 2019, v rokah držijo spomin na fotografiranje. / Foto: Neža Rozman
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Mateja Rant

Bled – »Kot so mi poveda-
li kolegi potapljači, je na je-
zerskem dnu na Bledu tudi 
mnogo stvari, ki v to okolje 
ne sodijo,« je pred potopom 
v mrzlo Blejsko jezero pou-
daril minister Jure Leben, 
ki se je o tem želel prepriča-
ti tudi na lastne oči. Ob pri-
hodu iz vode je ugotavljal, 
da je sicer naravno okolje 
jezera zelo dobro, saj so vi-
deli ogromno rib, žal pa so 
naleteli tudi na številne od-
padke. S seboj na površino 
so tako med drugim prines-
li drsalke, steklenice in celo 
barsko mizo.

Vse našteto, je pouda-
ril minister, v idilično oko-
lje Blejskega jezera ne sodi, 
zato obljublja, da bo po svo-
jih močeh skrbel za »drzno 
okoljsko politiko«, kar pa 
ne bo dovolj, priznava, če 
vsak od nas ne bo prispeval 
k ohranjanju našega okolja. 
»Samo skupaj z roko v roki 
lahko ohranimo Slovenijo 
zeleno, čisto, varno.« Vsak 
kot posameznik po njego-
vem lahko pripomore k 
temu, da nimamo odpadkov 
v naravnem okolju. »Vemo, 
da je Bled turistično oblega-
na lokacija, zato se moramo 

še toliko bolj potruditi, da 
dosežemo ta cilj.« Podporo 
je zagotovil pri vseh prihod-
njih čistilnih akcijah Blej-
skega jezera, prevzel pa je 
tudi častno pokroviteljstvo 
Blejskega vodnega festivala 
v prihodnjem letu. »Upam, 
da bomo tudi s tovrstnimi 
akcijami na terenu pri ohra-
njanju našega dragulja med 
jezeri naredili korak nap-
rej in ga ohranili zelenega.« 
Predsednika Slovenske po-
tapljaške zveze Mitjo Slavin-
ca veseli, da se minister lah-
ko tudi na lastne oči prepri-
ča, kakšno je stanje jezera, 
in temu primerno načrtuje 

ukrepe. »Čeprav se potaplja-
či radi odzovemo na čistil-
ne akcije, pa se je treba za-
vedati, da podvodni svet lah-
ko čistimo le mi, žal pa nas je 
premalo, da bi lahko čistili za 
vsemi ostalimi,« je opozoril 
in dodal, da prav zaradi tega 
veliko pozornosti posveča-
jo ozaveščanju ljudi in pre-
ventivi, da odpadki sploh ne 
bi končali v vodi. Ob tem je 
Društvo za podvodne dejav-
nosti Bled, ki je sodelovalo 
pri nedeljskem potopu, po-
hvalil kot eno najaktivnej-
ših društev v njihovi zve-
zi. Vsako leto organizirajo 
eno največjih čistilnih akcij 

z najdaljšo tradicijo. Zdi se 
mu izredno pomembno, da 
lokalno okolje živi z jezerom, 
in se zaveda, da so lahko od-
padki tudi v vodi, čeprav jih 
turisti ne vidijo. So pa zato še 
toliko bolj nevarni, je opozo-
ril. Tudi Marko Gajić, ki so-
deluje pri Blejskem vodnem 
festivalu, se je strinjal, da po-
tapljači opravljajo Sizifovo 
delo, če se ljudi obenem ne 
ozavešča, naj nehajo smetiti 
jezero. »Mi bomo pa poskr-
beli, da jezero očistimo in da 
Slovenija ostane zelena de-
stinacija in vzor drugim po 
svetu tudi v prihodnje,« je 
končal Gajić.

Jezero »skriva« marsikaj
Na povabilo Slovenske potapljaške zveze in organizatorjev Blejskega vodnega festivala si je minister za 
okolje in prostor Jure Leben v nedeljo ogledal stanje Blejskega jezera in njegovega dna.

Od leve proti desni: Mitja Slavinec, Jure Leben ter Marko in Mario Gajić

Slovenci smo upravičeno 
ponosni na svojo lepo de-
želo s čisto in ohranjeno 

naravo, kar nam je pred ne-
davnim priznala celo Organi-
zacija združenih narodov, ki 
nam je podelila naziv najbolj 
trajnostno usmerjene in najčis-
tejše države na svetu. Komisija 
Združenih narodov je države 
ocenjevala po sto različnih kri-
terijih, pri čemer se je Slovenija 
najbolje odrezala kar v 96 kri-
terijih in je tako po mednaro-
dnih merilih Green Destinati-
ons oziroma Zelene destinacije 
kot prva država postala zelena 
destinacija sveta. A to še ne 
pomeni, da lahko zaspimo na 
lovorikah, ampak bo treba tudi 
v prihodnje vložiti ogromno 
truda, da bo naša dežela osta-
la urejena, zelena in čista.   

Velik izziv med drugim po-
staja množični turizem, ki 
ima ob večjem zaslužku tudi 
negativne plati, med drugim 
vse večji pritisk na naravno 
okolje. To že občutijo na Bledu, 
saj je ena najprepoznavnejših 
podob naše dežele zagotovo 
Blejsko jezero s svojim otoč-
kom. Vsako leto ga obišče več 
turistov, ki prihajajo iz raz-
ličnih kulturnih območij in z 
različnimi navadami. In ni 
nujno, da so te v skladu z naši-
mi. Znana je zgodba pletnarja 
iz letošnjega poletja, ki je opa-
zil, da je eden od gostov na ple-
tni prazno vrečko čipsa odvrgel 
kar v vodo. To je pletnarja tako 
razjezilo, da je pletno, polno 
turistov, obrnil in se vrnil po 
vrečko. To je zagotovo eden od 

primerov dobre prakse pri oza-
veščanju tudi turistov, kako je 
treba ravnati z našo naravo.

Včasih pa je na prvi pogled 
vse videti tako zelo idilično, da 
kar pozabimo, da se pod povr-
šino lahko skriva marsikaj. To 
je ob svojem nedeljskem obisku 
na Bledu ugotavljal tudi novi 
okoljski minister Jure Leben, 
ki pravi, da si ne želi deliti 
nasvetov iz tople pisarne, zato 
se je brez oklevanja potopil v 
Blejsko jezero, ki je imelo v ne-
deljo zgolj osem stopinj. Tako 
se je lahko tudi na lastne oči 
prepričal, da nas pri zmanjše-
vanju odpadkov, ki jih na po-
vršini že zelo učinkovito zbi-
ramo, čaka še kar nekaj dela 
pod gladino. Kar v prenese-
nem pomenu lahko velja tudi 
za kupe odpadne embalaže, 
ki se nam kopiči po dvoriščih 
komunalnih podjetij. 

Na Bledu bodo po novem 
odpadke iz jezera pobirali tudi 
s pomočjo robota, kar pa žal 
spet ostaja zgolj na površini. 
Po besedah Špele Remec Rekar 
iz republiške agencije za okolje, 
ki sicer podpira vsa prizadeva-
nja za čistejše jezero, gre pri 
čistilnem robotu zgolj za ljub-
ko »igračo« in močno dvomi o 
njeni učinkovitosti pri zmanj-
ševanju onesnaženja jezera. 
Ocena stanja Blejskega jezera 
namreč zadnjih nekaj let ves 
čas niha med zmernim in dob-
rim, a se boji, da bodo prav vse 
večji pritiski na jezero tehtnico 
v prihodnje brez nekaterih nuj-
nih ukrepov povsem prevesili 
na zmerno.

Pogled tudi pod gladino

KOMENTAR
Mateja Rant

Simon Šubic

Kranj – »Potrebujemo več 
prostora,« je bilo glavno 
sporočilo praznovanja tretje 
obletnice odprtja sodelavne 
(coworking) skupnosti Ko-
vačnica na Župančičevi uli-
ci v Kranju, v kateri je trenu-
tno zasedenih vseh 27 raz-
položljivih sodelavnih mest, 
ob tem pa je še osem mladih 
podjetnikov v čakalni vrsti 
za najem delovne mize ali 
pisarne. 

A to še zdaleč ni edini raz-
log, zakaj Kovačnica potre-
buje dodatni prostor. »Ima-
mo še kar nekaj energije in 
ciljev, ki jih želimo doseči, 
ter vizijo, kaj si želimo,« po-
jasnjuje vodja Kovačnice Ni-
ves Justin. Na lokacijo Kovač-
nice, kjer nameravajo vzpo-
staviti podjetniško-kreativ-
ni center, se je letos preselil 
celotni podjetniški oddelek 
regionalne razvojne agenci-
je, tu je točka SPOT sveto-
vanje Gorenjska. V nasled-
njem letu začnejo z novim 

projektom PONI (Podjetno 
nad izzive), v okviru katere-
ga bodo za štiri mesece za-
poslili deset oseb, ki se bodo 
v času zaposlitve usposablja-
le za samostojno podjetni-
ško pot, je napovedala Justi-
nova. »Potrjenih imamo kar 
devet takih skupin, kar po-
meni, da bo šlo skozi izobra-
ževanje približno devetdeset 
oseb, ki bodo pomenile nov 
energijski val podjetništva 
v regiji,« je dodala. Kovač-
nica je tudi del nacionalne 
mreže FabLab, zato bi radi 

vzpostavili ustvarjalni labo-
ratorij, v načrtu imajo tudi 
vzpostavitev multimedijske-
ga laboratorija, branili pa se 
ne bi niti gostinskega loka-
la – nekakšne kavarne dela, 
kjer bi bodoči gostinski de-
lavci pridobivali prve delov-
ne izkušnje, je še naštela.  

Direktor Regionalne ra-
zvojne agencije Gorenjske 
– BSC Kranj Rok Šimenc ter 
vodja Kabineta župana in 
Pisarne za podjetja Mestne 
občine Kranj Ana Vizovišek 
sta pojasnila, da pogovori z 

ministrstvom za izobraževa-
nje, znanost in šport o pre-
nosu celotne stavbe nekda-
nje kranjske trgovske šole v 
last občine že potekajo. 

Ob tretji obletnici Kovačni-
ce so minuli četrtek predsta-
vili Kooperativo 22, v katero 
se je letos devet »kovačev« s 
komplementarnimi dejav-
nostmi povezalo z namenom 
lažjega skupnega nastopa na 
trgu in prevzemanja večjih 
projektov. V okviru SPOT 
točke so odprli tudi razstav-
ni prostor gorenjskega pod-
jetništva, ki je razdeljen na 
stalno in začasno razstavo. 
Na stalni razstavi bodo pet 
let predstavljena podjetja, ki 
poslujejo vsaj deset let in ki 
razvijajo in/ali proizvajajo 
izdelke na Gorenjskem. Na 
začasnih razstavah pa bodo 
v krajših časovnih obdobjih 
v ospredje postavili različne 
panoge, geografska obmo-
čja ... Začeli so z gorenjskimi 
podjetnicami, ki so se ude-
ležile usposabljanja Podje-
tnost je ženskega spola. 

»Kovači« potrebujejo dodatni prostor
V kranjski sodelavni skupnosti Kovačnica imajo še veliko načrtov, a premalo prostora, so opozorili na 
praznovanju tretje obletnice njene ustanovitve. 

Vodja Kovačnice Nives Justin in direktor BSC Kranj Rok 
Šimenc ob stalni razstavi gorensjkega gospodarstva 
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ZAHVALA
Vsem, ki ste me podprli na volitvah za župana Mestne občine 
Kranj, se za zaupanje iskreno zahvaljujem. Vabim vas, da se v ne-
deljo, 2. decembra 2018, udeležite drugega kroga volitev in iz-
volite župana, ki bo po vaši presoji najboljša rešitev za Mestno 
občino Kranj in vas osebno. 
Želim vam in Mestni občini Kranj vse dobro.                    Ivo Bajec
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Kranj – V mestni občini Kranj 
se bosta v drugem krogu voli
tev za novega župana pome
rila Matjaž Rakovec in Zo
ran Stevanović. Kot je znano, 
je predlagatelj kandidature 
Matjaža Rakovca stranka 
SD. »V drugem krogu raču
nam predvsem na podporo 
ljudi. Želim biti župan vseh 
občank in občanov. Hva
la vsem, ki ste me podprli v 
prvem krogu. Vesel sem, da 
imam zelo široko podporo, ki 
se vsak dan povečuje. Od do
sedanjih protikandidatov me 
že podpirata Robert Nogra
šek in Primož Terplan. Ver
jamem, da je konstruktiv
no povezovanje edina prava 
pot, kajti skupaj zmoremo 
več,« pravi Matjaž Rakovec. 
Predlagatelj kandidature Zo
rana Stevanoviča je Robert 
Kranjec in skupina volivcev, 
prav lista Zoran za Kranj pa 
je dobila največjo podporo za 
mes tni svet. »Lahko povem, 
da želim ohraniti našo stran
karsko neodvisnost. Tako 
pričakujemo podporo vseh 
strank, ki želijo do prinesti 
k temu, da se stvari v občini 
Kranj začenjajo spreminja
ti na bolje,« o podpori v dru
gem krogu pravi Zoran Ste
vanović.

Bohinj

V Bohinju se bosta v dru
gem krogu lokalnih volitev za 
novega župana pomerila kan
didat Ekipe za prihodnost Bo
jan Traven in kandidat Liste 
za Bohinj Franc Kramar – 
Jože Sodja. Kandidata Desu
sa Emil Šubelj in Liste Janeza 
Režka Janez Režek neposre
dne podpore ne namenjata 
nobenemu kandidatu. Kot je 
povedal Šubelj, so se odloči
li, da odločitev prepustijo vo
livcem. »Mislim, da je prav, 
da sama pokažeta svoje adu
te, odločijo pa naj volivci.« 
Podobnega mnenja je tudi 
Janez Režek, ki še dodaja, da 
bodo z glasovi tudi v občin
skem svetu podprli vsakega, 

ki bo imel za Bohinj dober, fi
nančno sprejemljiv projekt. 
Pred drugim krogom nobe
den od kandidatov posebne 
podpore ne pričakuje. Kot je 
dejal Bojan Traven, so trije 
kandidati predstavljali spre
membe, medtem ko jih po 
njegovem mnenju Jože Sod
ja ne. Jože Sodja pa pravi, da 
so se spremembe že dogajale 
in se bodo še naprej ne glede 
na očitke in ugibanja.

Jesenice

Na Jesenicah pred drugim 
krogom, v katerem se bo sta 
pomerila Blaž Račič in To
maž Tom Mencinger, pote
kajo intenzivna dogovarja
nja glede podpore enemu ali 
drugemu kandidatu. Levi
ca bo podporo namenila se
danjemu županu Tomažu 
Tomu Mencingerju, je pove
dal Boris Grilc. Za to so se po 
Grilčevih besedah odločili po 
pogovoru z obema kandida
toma in »zaradi nedorečenih 
programskih vsebin in dolo
čenih ozadij« izzivalca seda
njega župana. Na drugi stra
ni so podporo Blažu Račiču 
napovedali v Neodvisni listi 
Za boljše Jesenice, kjer nam 
je Uroš Lakić dejal, da si želi
jo nov obraz na čelu jeseniške 
občine in župana, ki bo delal 
poln delovni čas. A kot je do
dal, Račič ni njihov kandidat; 
če ne bo delal, kot obljublja, 
bodo v listi prvi, ki bodo pro
ti njemu »izstrelili puščice«. 
Miha Rebolj iz SMC je de
jal, da člani lokalnega odbo
ra SMC Jesenice še niso spre
jeli odločitve, koga, če sploh, 
bodo podprli v drugem kro
gu. V LMŠ javno ne bodo 
podprli nobenega kandidata, 
je povedal Janko Pirc, v SDS 
in DeSUS pa se o podpori še 
niso opredelili.

Naklo

Županski kandidat Mar
ko Mravlja v drugem kro
gu računa na podporo voliv
cev SDS, Liste za naš kraj in 
vseh tistih, ki imajo občutek, 
da se je v Naklem že veliko 

naredilo. Županski kandi
dat Ivan Meglič pa računa 
na čim širšo podporo voliv
cev, SLS, DeSUS in Liste 
Draga Goričana. Kot dodaja: 
»Če bo ta ekipa, bomo lepo 
sodelovali v občinskem sve
tu in naredili veliko dobrega 
za občino.« In komu bodo 
dali glas županski kandida
ti, ki na volitvah niso uspeli? 
Drago Goričan (Lista Draga 
Goričana) bo podprl Ivana 
Megliča, ker imata podobna 
programa, ker je z Megličem 
že sodeloval in ve, da je po
šten in deloven človek. Tudi 
Primož Povše (DeSUS) bo 
dal svoj glas Megliču zato, 
ker je čas za spremembo v 
občini Naklo. Stane Oman 
(SD) bo podprl Marka Mrav
ljo. Kot pravi, ima Mravlja še 
kot aktualni župan kaj poka
zati in ima še veliko projek
tov v dobro občanov. 

Tržič

Županski kandidat Borut 
Sajovic pravi, da je vedno de
lal v dobro vseh občanov, zato 
je njihova podpora edina, ki 
v resnici šteje: »Zato tudi ni
sem iskal podpore drugih 
strank in list. Podpore obča
nov prihajajo z vseh strani, z 
vseh političnih polov in op
cij. In to je tisto, kar mi daje 
upanje, da bo Tržič izbral 
prihodnost.« Županskemu 

kandidatu Pavlu Ruparju naj 
bi po njegovih besedah zago
tovili svoj glas županski kan
didati, ki na volitvah niso us
peli, in tudi večina politič
nih strank bolj desne opcije, 
Rupar volivce nagovarja tudi 
osebno, »od vrat do vrat«. 
Duško Krupljanin (Lista Up 
mladih Tržič) bo podprl Pa
vla Ruparja, ker meni, da 
ima Rupar srce za ljudi. An
drej Frelih (Lista Spremem
be za preporod Tržiča) ura
dno ne bo podprl nobenega, 
pravi, da je imel svojo kam
panjo, ki se ji reče poštenje. 
Tudi Klemen Belhar (Zagon
Lista Klemena Belharja) pra
vi, da ne bo podprl ne Sajo
vica ne Ruparja, ker za no
benega od njiju v njihovi li
sti nimajo prave mere zau
panja. Drago Zadnikar (SD) 
je prav tako dejal, da noben 
kandidat nima podpore ob
činskega odbora SD v Tržiču.

Kamnik

Po prvem krogu župan
skih volitev večina protikan
didatov še ni vedela, koga 
od dveh, ki gresta v drugi 
krog, bodo podprli, le An
ton Tone Smolnikar je že ta
koj po znanih rezultatih de
jal, da bo podprl Mateja Sla
parja. Po tednu dni pogovo
rov in usklajevanj je znane
ga nekoliko več. SDS, ki je 

imela v prvem krogu svojega 
kandidata Matjaža Zorma
na, bo v drugem krogu od
ločno podprla Mateja Slapar
ja. »Naši člani bodo pomagali 
v predvolilnih akcijah in upa
mo na zmago,« nam je pove
dal Rudi Veršnik. Mateja Sla
parja podpira tudi kamniška 
SLS. Sandi Uršič nam je de
jal, da se v njegovi listi glede 
podpore kateremu od kandi
datov še odločajo, je pa bil v 
minulih dneh povabljen na 
več sestankov in pogovorov. 
Dušan Papež bo, kot nam je 
povedal včeraj, s člani svo
je liste LDP v nedeljo podprl 
Igorja Žavbija.

Domžale

Podporo za domžalskega 
župana je večina političnih 
strank že v prvem krogu na
menila izzivalcu aktualnega 
župana Metodu Marčunu. 
Podpirajo ga SDS, NSi, SD 
in SMC. Kdo vse podpira 
njega, bo župan Toni Dragar 
predstavil jutri na novinarski 
konferenci. Podpora že iz
padlih dveh kandidatov, kot 
kaže, ne bo ključna. Alenka 
Resinovič Reza (Lista Reza), 
ki se je v prvem krogu uvrsti
la na tretje mesto, nam je po
vedala: »Načelno smo se do 
konca volitev umaknili s po
litičnega parketa. Kljub vse
mu pa smo enotni, da naj 

zmaga Človek nad kapita
lom. Ne glede na to, kdo bo 
sedel na županski stol, se 
bomo še naprej zavzemali 
za pravico in resnico, enake 
možnosti, za razvoj mesta in 
blagostanje. Ohranjamo po
končno držo, moralne vred
note in zdrav pogled v priho
dnost Domžal. To pričakuje
mo tudi od župana.«

Škofja Loka

»Podpirajo nas občanke in 
občani Škofje Loke; smo ne
politična, neodvisna lista. Za 
kandidature smo zbrali 1190 
podpisov javne podpore z 
vseh koncev občine. Pove
zuje nas želja po razvoju ob
čine. Imamo največ svetni
kov od katerekoli stranke, ki 
bo v novem občinskem sve
tu. Vidimo možnosti za vse
binsko sodelovanje z vsemi, 
ki pozitivno razmišljajo gle
de prihodnosti občine. V tem 
duhu bomo poiskali podpo
ro za uresničitev programa in 
obljub do občank in občanov. 
V zadnjih dneh smo preje
li podporo številnih društev, 
organizacij in tudi političnih 
strank. Tudi v občinskem sve
tu računamo na zelo široko in 
raznoliko podporo – skupaj 
za Loko,« o podpori županski 
kandidaturi v drugem kro
gu pravi Tine Radinja, kandi
dat Liste Miha Ješe in prijate
lji Loke . Robert Strah (SDS) 
pa na naše vprašanje o podpo
ri v drugem krogu odgovarja: 
»Svojo kandidaturo za župa
na Škofje Loke sem odprl za 
podporo tudi ostalim stran
ka ali listam. V prvem krogu 
sem kot kandidat Slovenske 
demokratske stranke (SDS) 
prejel podporo strank NSi, 
SLS in stranke Glas za ot
roke in družine. V drugem 
krogu mi je podporo izrek
la Komunalno ekološka lista 
(KEL).« Tudi Rolando Kraj
nik, tretji županski kandi
dat, ki je v prvem krogu izpa
del iz volilne tekme, je potr
dil, da bo osebno za župana 
podprl Roberta Straha, prav 
tako ga bo podprla njegova 
stranka KEL. 

Kdo bo koga podprl v drugem krogu volitev
V osmih občinah na širšem gorenjskem območju, kjer bo v nedeljo drugi krog volitev za župana, smo preverili, čigavo podporo pričakujejo kandidati za 
župana oziroma koga bodo podprli »poraženci« prvega kroga. 

V Kamniku se bosta v drugem krogu županskih volitev pomerila oba poklicna podžupana - 
Igor Žavbi in Matej Slapar (v sredini). / Foto: Jasna Paladin

Kranj – Pred drugim krogom volitev za župane, ki bo v nedeljo, 
2. decembra, so predvideni trije dnevi predčasnega glasova-
nja. Volivci bodo lahko svoj glas oddali danes, jutri in v četrtek, 
27., 28. in 29. novembra, od 7. do 19. ure. 

Tri dni za predčasno glasovanje

Domžale – Aktualni domžalski župan Toni Dragar, ki se bo za 
vnovični mandat v drugem krogu volitev pomeril z Metodom 
Marčunom, je za sredo, 28. novembra, sklical novinarsko kon-
ferenco, ki bo ob 11. uri v Kulturnem domu Groblje.

Toni Dragar se bo predstavil novinarjem

Kamnik – Uredništvo portala Kamnik.info in Mladinski svet 
Kamnik v sredo, 28. novembra, vabita v Mladinski center Ko-
tlovnica, kjer bo ob 18. uri soočenje obeh kamniških županskih 
kandidatov, Igorja Žavbija in Mateja Slaparja, ki sta se  uvrstila 
v drugi krog županskih volitev. Vprašanja bosta zastavljala 
Matic Maček in Iztok Čebašek, možnost zastavljanja vprašanj 
bo na soočenju dana tudi obiskovalcem.

Soočenje kamniških županskih kandidatov

Radovljica – Radovljiška občinska volilna komisija za volilno 
enoto, ki obsega naselje Posavec, je razveljavila glasovanje na 
volišču Vrtec Posavec za člane sveta Krajevne skupnosti (KS) 
Ljubno in razpisala ponovne volitve. Komisija je na podlagi 
ugotovitev iz zapisnika o delu volilnega odbora in zapisnika o 
izidu glasovanja ugotovila, da je pri glasovanju za člane sveta 
KS Ljubno eden od volivcev glasoval dvakrat. V tej volilni enoti 
volijo tri člane sveta KS Ljubno. Kandidatov je bilo sedem, med 
tretjeuvrščenim, ki bi bil izvoljen, in četrtouvrščenim, ki ne bi 
bil izvoljen, pa je le en glas razlike. Ker obstaja možnost, da bi 
nepravilnost bistveno vplivala na volilni izid v tej volilni enoti, 
se je volilna komisija odločila za razveljavitev in ponovitev vo-
litev na tem volišču 2. decembra. Izid predčasnega glasovanja 
in glasovanja za člane sveta KS po pošti pa ostane v veljavi. 

Ponovno bodo volili člane krajevne skupnosti
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Tržič – Občinski svetniki so 
se v četrtek sestali na izre-
dni seji. Seznanili so se s po-
ročilom štaba Civilne zašči-
te o opravljeni intervenciji 
ob oktobrski ujmi ter se so-
glasno odpovedali sejnini in 
jo namenili za pomoč priza-
detim občanom. Sprejeli so 
tudi rebalans proračuna za 
letošnje leto, ki ga je župan 

Borut Sajovic predlagal zara-
di nujnih interventnih ukre-
pov kot posledice ujme. Vla-
da je tržiški občini iz držav-
nega proračuna zagotovi-
la dvesto tisoč evrov, a bodo 
po ocenah stroški izvedbe 
interventnih ukrepov znes-
li skoraj pol milijona evrov, 
zato so morali zagotoviti do-
datna sredstva s prerazpore-
ditvami znotraj veljavnega 
občinskega proračuna. Kot 

je pojasnil župan, mora ob-
čina porabiti vse svoje pro-
računske rezerve, da sploh 
lahko kandidira za državna 
sredstva. »Kar smo slišali, 
gre res za najnujnejša dela, 
da se vzpostavi minimalno 
stanje. V nadaljevanju bodo 
potrebni razvojni koraki, a 
brez dodatne pomoči drža-
ve ne bo šlo. Naj ima občin-
ski svet v novi sestavi sana-
cijo pred očmi,« je opozoril 

svetnik Janez Meglič, žu-
pan pa je še dejal, da bodo 
brez dvoma presegli oce-
njeno škodo, ki je vsaj deset 
milijonov evrov. Iz sredstev 
rezerv občine so za izved-
bo interventnih ukrepov 
po ujmi vzeli izvedbo prve 
faze poškodovanega vozišča 
Lom–Potarje–Grahovše, a 
bo tudi to vozišče v nadalje-
vanju vključeno v sanacijo, 
kot je zagotovil župan. 

Na izredni seji o sanaciji po ujmi

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Organizacija združe-
nih narodov je 25. november 
razglasila za mednarodni 
dan za odpravo nasilja nad 
ženskami. Tako se je razvi-
la svetovna kampanja za člo-
vekove pravice žensk, ki vsa-
ko leto traja od 25. novembra 
do 10. decembra. S številni-
mi dogodki jih zabeležijo 
tudi nevladne organizacije 
v Sloveniji. Na Gorenjskem 
predavanja, delavnice, pogo-
vore za mlade in starejše or-
ganizira Društvo za pomoč 
ženskam in otrokom žrtvam 
nasilja Varna hiša Gorenj-
ske. Delavnici med dijaki 
in dijakinjami v BTC Naklo 
in Šolskem centru Kranj sta 
že mimo. Sledijo pogovori o 
nasilju s predšolskimi otroki 

v kranjskih vrtcih, kjer se 
bodo pogovarjali predvsem 
o čustvih in njihovem izra-
žanju; še en pogovor bo o na-
silju in o tem, kako ukrepa-
ti in se mu zoperstaviti, in 
sicer v BTC Naklo, delavnici 
pa bosta tudi v Domu Petra 
Uzarja v Tržiču in v Domu 
dr. Franceta Bergelja na Je-
senicah. Dneve akcij zoper 
nasilje nad ženskami bodo 
7. decembra sklenili s poho-
dom na Šmarjetno goro. »S 
pohodom, športom in dru-
ženjem opozarjamo na na-
silje v družbi, ki mu odloč-
no nasprotujemo. Pohodu 
zoper nasilje se bo pridružil 
znani športnik Ivo Čarman, 
udeleženec dvojih olimpij-
skih iger in nosilec olimpij-
ske plamenice na zimskih 
olimpijskih igrah v Sarajevu.

Proti nasilju nad ženskami

Mateja Rant

Bled – Ena od kandidatnih 
list je pritožbo na delo volil-
nih organov podala, ker je 
prišlo do različnih oprede-
litev glede veljavnosti ozi-
roma neveljavnosti ena-
ko izpolnjenih glasovnic. 
Na enem od volišč so re-
cimo glasovnico, na kate-
ri je bil označen preferenč-
ni glas, ni pa bila obkrože-
na lista, obravnavali kot ne-
veljavno, na drugem pa kot 
veljavno. Ker so pritožbo vlo-
žili prepozno, jo je OVK si-
cer zavrgla, kljub temu pa so 
na podlagi 41. člena zakona 
o lokalnih volitvah, po kate-
rem občinska volilna komi-
sija skrbi za zakonitost voli-
tev v občinski svet, pretekli 
četrtek izvedli pregled vseh 
neveljavnih glasovnic za ob-
činski svet, je razložila tajni-
ca OVK Aleksandra Žumer.

Na pregled glasovnic so 
povabili predstavnike vseh 
kandidatnih list in večina 
se jih je pregleda tudi ude-
ležila, je pojasnila Aleksan-
dra Žumer. Pri tem so za se-
dem glasovnic od skupaj 67 
neveljavnih ugotovili, da so 
veljavne. »S pripisom gla-
sov posameznim kandida-
tnim listam je prišlo do situ-
acije, da sta za zadnji svetni-
ški mandat, torej sedemnaj-
sti, dve listi prejeli enako šte-
vilo glasov oziroma isti ko-
ličnik po d'Hondtovem sis-
temu,« je razložila Aleksan-
dra Žumer in dodala, da so 
tako po preverjanju pri Dr-
žavni volilni komisiji in mi-
nistrstvu za javno upravo 

pretekli petek izvedli žreb o 
dodelitvi zadnjega mandata. 
Poročila o izidu rednih voli-
tev za župana, občinski svet 
in krajevne skupnosti so 
tako v soboto že poslali žu-
panu, Državni volilni komi-
siji in vsem predstavnikom 
kandidatnih list. Lista To-
nija Mežana je tudi po žre-
bu obdržala petega svetnika, 
a po prepričanju Tonija Me-
žana na volitvah ostaja senca 
dvoma. »Na žrebanju nismo 
želeli sodelovati, saj po na-
šem prepričanju do žrebanja 
sploh ne bi smelo priti, glede 
na to, da so pritožniki zamu-
dili zakonski rok za pritožbo. 
Tako pa smo po loteriji do-
bili peti mandat.« Zato bodo 
vztrajali, da se zadeve raz-
čistijo, saj bi bilo po njego-
vem za demokratično druž-
bo nesprejemljivo, da bi na 
volitvah ostala senca dvoma. 
Tako so med drugim zahte-
vali podatke o glasovih za nji-
hovo listo z vseh volišč.

Listo Tonija Mežana bodo 
tako v občinskem svetu za-
stopali: Anton Mežan, Mi-
haela Pesrl, Franc Sebanc, 
Elvira Krupić in Darko Mla-
kar. Občinski svet sestavlja-
jo še: Anton Omerzel in Jo-
žica Zupan (Turistično pod-
jetniška lista), Jakob Bassa-
nese in Aneta Varl (Lista rad 
imam Bled), Janez Brence 
(SDS), Srečko Vernig (Li-
sta za kulturo in šport), Bo-
štjan Ploštajner (Lista prija-
teljev Bleda), Klemen Rešek 
(Bled 365), Milan Rejc (Levi-
ca), Jana Špec (SD), Brigita 
Šolar (NSi) in Gregor Jarko-
vič (LMŠ).

Na volitve padla 
senca dvoma
Občinska volilna komisija (OVK) na Bledu je po 
pritožbi predstavnika ene izmed kandidatnih list 
za občinski svet v četrtek izvedla pregled vseh 
neveljavnih glasovnic za občinski svet.
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Jasna Paladin,  
Jože Košnjek

Kamnik, Kranj – Letošnje slo-
vesnosti ob državnem pra-
zniku, ki sicer ni dela prost 
dan, so bile še bolj slovesne, 
saj od pogumnih dejanj ge-
nerala, pesnika in domolju-
ba Rudolfa Maistra mineva 
natanko sto let. Dan Rudol-
fa Maistra beležimo v spo-
min na 23. november 1918, 
ko je Maister s svojo vojsko 
razorožil nemško varnostno 
stražo in jo razpustil, s tem 
dogodkom pa k Sloveniji pri-
ključil večji del slovenskega 
narodnostnega in govorne-
ga območja Štajerske in Ko-
roške.

Zbrane na slovesnosti v 
Kamniku, ki se je je udeležil 
tudi generalov vnuk Borut 
Maister, je najprej nagovoril 
podžupan v začasnem opra-
vljanju funkcije župana Igor 
Žavbi, ki je na predvečer pra-
znika na slavnostni akade-
miji Zveze društev general 

Maister v Mariboru prevzel 
zlato plaketo, ki jo je zveza 
Občini Kamnik podelila za 
dolgoletno sodelovanje pri 
razvijanju domoljubja.

Predsednik Zveze društev 
general Maister Milan Lo-
vrenčič je bil slavnosti govor-
nik tudi na kamniški prosla-
vi, kjer je gostiteljem name-
nil vrsto zahvalnih besed. 
»Vesel sem, da sem v družbi 
ljudi, ki spoštujejo generala 
Maistra in ki sledijo njego-
vi sporočilnosti. Kamniča-
ni ste vredni in ponosni de-
diči idej in idealov, v katere 
so verjeli naši predniki. Vaše 
mesto je že od samega začet-
ka vzor spoštovanja generala 
Maistra, čeprav je Maister ne 
le Kamničan ali Mariborčan, 
ampak je vzor vseh nas, Slo-
vencev,« je dejal, nato pa ori-
sal dogodke izpred stotih let, 
ki so se v slovensko zgodovi-
no zapisali kot prelomni. Pa 
ne le dogodki izpred stotih 
let, pač pa letos beležimo še 
nekaj drugih obletnic. Mine-
va tudi 170 let prvega sloven-
skega političnega programa, 
ki so ga spisali Slovenci re-
volucionarnega leta 1848. 
Dvajset let kasneje, pred 150 
leti, je progam dobil plebi-
scitarno podporo v obliki ta-
borskega gibanja, ki se je za-
čelo v Ljutomeru. »Pred sto 
leti, leta 1918, ob koncu prve 
svetovne vojne, ko se je risal 
nov politični zemljevid Evro-
pe, je Rudolf Maister s svo-
jimi prostovoljci branil in 
obranil slovensko narodno 
mejo na Štajerskem, tako 
da danes lahko Slovenci ži-
vimo tisto, kar so si leta 1848 
zadali naši predniki v pro-
gramu Zedinjena Sloveni-
ja. Skupna vsem prelomni-
cam je bila množičnost odzi-
va Slovencev k obrambi na-
roda in njenega obstoja,« je 

še povedal slavnostni govor-
nik in za konec v luči aktu-
alnih dogajanj poudaril, da 
se Maister s svojimi prosto-
voljci takrat ni spraševal, kaj 
bo država naredila zanj, am-
pak kaj bo on naredil za svo-
je rojake.

General Maister 
navdihuje gimnazijce

Letošnja kranjska prosla-
va v spomin na generala Ru-
dolfa Maistra in v počastitev 
državnega praznika je bila 
nekaj posebnega. Po položi-
tvi venca k spomeniku gene-
rala na trgu z njegovim ime-
nom, kar so v imenu Obči-
ne Kranj, Društva genera-
la Maistra Kranj in Gimna-
zije Kranj opravili Nada Bo-
gataj Kržan, Janez Tavčar in 
Franci Rozman, je bil v ob-
činski avli prvič kviz o življe-
nju in dejanjih slavnega ge-
nerala. Sodelovale so ekipe 
gimnazij iz krajev, ki so po-
vezani z življenjem domo-
ljuba, vojaka in pesnika ge-
nerala Maistra: Gimnazija 

Ptuj, Gimnazija Poljane, Gi-
mnazija in srednja šola ge-
nerala Rudolfa Maistra iz 
Kamnika, prva in tretja gi-
mnazija Maribor, Prva gim-
nazija v Celju in Gimnazija 
Kranj. Po napetem tekmo-
vanju, na katerem je števil-
no občinstvo z aplavzom in 
vzklikanjem nagradilo vsak 
pravilen odgovor, je zma-

gala Gimnazija Kranj. Za-
njo so tekmovale dijakinje 
Hana Brezar iz Bašlja in Kla-
ra ter Vida Babič iz Dobrega 
Polja. Povedale so, da so ho-
tele izvedeti več o življenju 
in delu tega moža, ki je vpli-
val na zgodovino Sloven-
cev, kviz pa je bil za to prava 

priložnost. Za vse tri je zgo-
dovina zanimiva tema. Kvi-
zu je s petjem državne hi-
mne in uglasbenih Maistro-
vih pesmi dal glasbeni okvir 
Mešani pevski zbor Gim-
nazije Kranj pod vodstvom 
Ane Urh.

Pred kvizom je bila prosla-
va v čast Maistrovega dneva, 
na kateri je bil osrednji go-

vornik predsednik kranjske-
ga Društva generala Maistra 
Janez Tavčar. Povedal je, da 
takratna slovenska oblast in 
oblast Kraljevine SHS nista 
sledili Maistrovim potezam 
in vizijam. Če bi, bi verjetno 
v pogajanjih o severni meji 
dobili več, kot smo. 

Ponosni dediči Maistrovih idealov
V Kamniku, Maistrovem rojstnem mestu, so državni praznik, dan Rudolfa Maistra, v petek zabeležili s slovesnostjo v Domu 
kulture. V Kranju so pripravili kviz o prvi svetovni vojni in generalu Maistru, na katerem so zmagali gostitelji iz Gimnazije Kranj.

Slavnostni govornik 
na kamniški proslavi 
mag. Milan Lovrenčič ni 
skoparil s pohvalami na 
račun Občine Kamnik in 
Kamničanov. / Foto: Gorazd Kavčič

Na kvizu v Kranju je zmagala ekipa Gimnazije Kranj: (od leve) Hana Brezar ter Vida in Klara 
Babič. / Foto: Gorazd Kavčič

Boji za severno mejo so potekali tudi na Gorenjskem, 
vendar o njih vemo premalo. Zato je Društvo general 
Rudolf Maister Kranj izdalo knjigo »Stražarji 
Karavank – Lojze Ude in boji za severno mejo«. 
Njena predstavitev bo v četrtek, 29. novembra, ob 18. 
uri v kranjski knjižnici. Poleg avtorjev knjige se bo 
predstavitve udeležil tudi sin Lojzeta Udeta prof. dr. 
Lojze Ude mlajši.

Loka pri Mengšu – Novem-
bra so v občini Mengeš začeli 
vzdrževalna dela na kanali-
zacijskem črpališču pri spo-
meniku v Loki pri Mengšu, 
ki je bilo potrebno zaradi vse 
večjega pretoka odpadnih 
vod, ki jih staro črpališče ni 
uspelo optimalno prečprati. 
Kot pojasnjujejo na občin-
ski upravi, bodo v okviru  
del staro črpališče iz nepo-
sredne bližine spomenika 
zaradi praktičnosti prestavili 
na bližjo lokacijo. Sanacijska 
dela v vrednosti 110 tisoč 
evrov izvaja Prenova - Grad-
benik, d. o. o.

Obnova črpališča v 
Loki pri Mengšu

Aleš Senožetnik

Grad – Petkove skupščine 
RTC Krvavec se je poleg di-
rektorja Alpske investicij-
ske družbe Janeza Janše, 
ki ima v lasti 99,2 odstot-
ka vseh delnic, udeležil še 
predsednik Vseslovenskega 
združenja malih delničar-
jev (VZMD) Kristjan Verbič. 
Skupščina je potrdila sklep 
o prenosu vseh delnic na 
glavnega delničarja, poro-
ča STA, pri čemer se manj-
šinskim delničarjem izplača 

odpravnina v višini 1,53 evra 
na delnico. Po Verbičevih 
besedah je odpravnina pre-
nizka in je napovedal mož-
nost izpodbijanja sklepa o 
iztisnitvi, po katerem bodo 
iztisnjeni delničarji preje-
li 1,53 evra na delnico. Od-
pravnina za prenos še zad-
njih delnic je sicer določe-
na v znesku, za katerega jih 
je Alpska investicijska druž-
ba ponujala s prevzemno po-
nudbo po tem, ko je od Uni-
orja že odkupila 98,56 od-
stotni delež družbe za 1,68 

milijona evrov oziroma 1,52 
evra na delnico.

Kot dodajajo v VZMD, je 
odpravnina prenizka še toli-
ko bolj, ker večinski lastnik 
ni podprl svojega predloga 
o izplačilu dividend v viši-
ni 0,55 evra bruto na delni-
co. »Odločili smo se, da bi-
lančni dobiček v celoti osta-
ne v podjetju. V tem času so 
se namreč pojavile ugodne 
možnosti investicij in bomo 
denar raje privarčevali za in-
vesticije,« je o odločitvi za 
STA povedal Janša.

Odpravnina prenizka
Mali delničarji družbe RTC Krvavec se ne strinjajo z višino izplačane 
odpravnine in napovedujejo možnost izpodbijanja sklepa.

Begunje – Občina Radovljica 
je v teh dneh začela urejati 
dodatnih 14 parkirnih mest 
ob osnovni šoli v Begunjah. 
Dela v vrednosti 47 tisoč 
evrov bodo končana do kon-
ca leta. Prav tako bo še v 
decembru pri osnovni šoli 
v Mošnjah nameščena nad-
strešnica na postajališču za 
šolski avtobus. Otrokom, ki 
se v šolo v Radovljico vsak 
dan vozijo z avtobusom, 
tako na prevoz ne bo več tre-
ba čakati na dežju. Do konca 
leta bodo v občini Radovljica 
pretežno s sredstvi krajevnih 
skupnosti uredili tudi več od-
sekov krajevnih cest; doslej 
so jih že uredili v Mošnjah, 
na Zgornji Dobravi, odsek 
cest do Vrbenj in Ravnice. V 
teku je še ureditev cestnega 
odseka na Brezjah in Zgor-
njem Otoku. Skupna vred-
nost vzdrževalnih del znaša 
skoraj 120 tisoč evrov.

Parkirišča v Begunjah, 
nadstrešek v Mošnjah

Selca – Kulturno društvo dr. 
Janez Evangelist Krek vabi 
v petek ob 19. uri v Krekovo 
dvorano v Selca na predsta-
vitev zbornika 'Samo začeti 
je treba!'. V njem so zbrali 
in opisali dogodke, s kateri-
mi so v občini Železniki lani 
obeležili Krekovo leto.

Predstavitev zbornika o 
Krekovem letu
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V naši mehanični delavnici v  Bekštanju (Finkenstein) 
na avstrijskem Koroškem zaposlimo

mehanika tovornih vozil
oz. mehanika za gradbene stroje m/ž

(KFZ Techniker für LKW oder Baumaschinen)

Delo za nedoločen čas. Delo za polni delovni čas. Od vas 
pričakujemo, da ste sposobni delati samostojno. 

Mesečna plača najmanj 2.400,00 EUR/bruto, 14 x letno. 
Potrebno je solidno znanje nemščine. 

Prosimo, javite se nam na:
Ing. Bruno Urschitz Gmbh

Transporte Erdbau, A-9584 Finkenstein/Bekštanj
0043 4254 21 770 ali office@urschitzgmbh.at

V našem domu upokojencev Pflegeheim Mariazellerland 
na avstrijskem Štajerskem zaposlimo izobražene

diplomirane bolničarje/negovalce m/ž 
in asistente za nego m/ž

(Dipl. Gesundheits– und Krankenpfleger und Pflegeassistenten)

Pogoj je, da imate dovoljenje za opravljanje tega dela 
v Avstriji in da ste tudi vi mnenja, da je „topel medsebojni 

človeški odnos“ zelo pomemben.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani 
www.sozialhilfeverband.at.

Mesečna plača za diplomirane bolničarje/negovalce znaša na osnovi 
polnega delovnega časa najmanj 2.070,10 evrov/bruto (brez 

dodatkov), za asistente za nego pa 1.840,90 evrov/bruto 
(brez dodatkov). Plača po lestvici KAGES.

Veselimo se vaše vloge v nemščini na:
SHV Bruck-Mürzzuschlag

Franz-Gruber-Gasse 7, A-8600 Bruck an der Mur
hr@shvbm.at • www.sozialhilfeverband.at
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Mateja Rant

Gorenja vas – Občinski pra-
znik Občina Gorenja vas 
- Poljane praznuje 23. no-
vembra v spomin na prvo 
omembo krajev pod Blego-
šem v pisnih virih pred 1045 
leti. Tako kot vsako leto pa so 
se ob tej priložnosti spomni-
li tudi občanov, ki so najbolj 
zaznamovali preteklo leto v 
občini, in jim v zahvalo po-
delili občinska priznanja.

Namesto klasičnega go-
vora se je župan Milan Ča-
dež tudi letos odločil najpo-
membnejše dogodke v mi-
nulem letu predstaviti sko-
zi pogovor v voditeljico pri-
reditve Damjano Peter-
nelj. Najprej sta se dotakni-
la lestvice časnika Finance, v 
okviru katere vsako leto pre-
verjajo, v kateri slovenski ob-
čini se najbolje živi. Na njej 
se občina Gorenja vas - Po-
ljane uvršča na visoko tretje 
mesto. Na vprašanje, kaj je 
po njegovem najbolj zazna-
movalo preteklo leto, je žu-
pan poudaril zlasti dogaja-
nje v zvezi s Smučarsko turi-
stičnim centrom Stari vrh, ki 
se mu je vendarle uspelo iz-
viti iz primeža dolgov. Pojas-
nil je, da sta skupaj z župa-
nom sosednje občine Miho 
Ješetom vložila ogromno 
energije, da so k sodelovanju 
uspeli pritegniti tudi podje-
tja na Škofjeloškem. »Pod-
jetje STC Stari vrh zdaj ven-
darle lahko razmišlja ra-
zvojno,« je poudaril in priz-
nal, da je tudi to prispevalo 

h kakšnemu novemu sive-
mu lasu na njegovi glavi. 
Preteklo leto je zaznamova-
la še gradnja športne dvora-
ne v Gorenji vasi, za katero 
slovesno odprtje načrtujejo 
v marcu ali aprilu prihodnje 
leto, učenci in rekreativci pa 
naj bi jo začeli uporabljati že 
takoj po novem letu. V nada-
ljevanju je župan predstavil 
še načrte za prihodnja leta. 
Najprej se bodo po njegovih 
besedah lotili energetske sa-
nacije šole na Sovodnju, sle-
dila bo gradnja vrtca v Polja-
nah in nato še šole v Javorjah. 
»Največji projekt mojega no-
vega mandata na čelu občine 
pa bo zagotovo izvedba ukre-
pov za izboljšanje poplavne 
varnosti v Poljanah.« Dvorec 
Visoko pa bo prihodnje leto 

v znamenju Tavčarjeve Vi-
soške kronike, saj bo minilo 
sto let od njene prve objave. 
Stoletnico bodo zaznamova-
li na podoben način, kot so 
stoletnico Cvetja v jeseni, ob-
ljublja župan. 

V nadaljevanju so se nato 
posvetili letošnjim občin-
skim nagrajencem. Plake-
to občine je prejela Osnovna 
šola Poljane za uspešno in 
pestro učno-vzgojno delo ter 
povezanost s krajem v prete-
klih tridesetih letih. Podeli-
li so tudi pet občinskih pri-
znanj. Filip Dolinar je pri-
znanje prejel za dolgoletno 
skrb za cerkev sv. Vida v Lu-
činah in soustvarjanje kul-
turne podobe kraja. Inicia-
tivna skupina Turističnega 
društva Slajka Hotavlje si 

je priznanje prislužila za iz-
vedbo prireditev v počastitev 
življenja in dela jezikoslov-
ca, literarnega zgodovinar-
ja in bibliotekarja Luke Pin-
tarja. Javorskim pevcem so 
priznanje podelili za ohra-
njanje in negovanje ljudske-
ga pevskega izročila, Lovski 
družini Sovodenj pa za sona-
ravno upravljanje z divjadjo 
in varovanje narave. Prizna-
nje je prejelo še Prostovoljno 
gasilsko društvo Lučine za 
prostovoljstvo in pomoč kra-
janom v preteklih sedemde-
setih letih. Podelili so še dve 
županovi priznanji. Matej 
Ržek ga je prejel za prido-
bljeni naziv mladi gospodar 
leta 2018, Nika Križnar pa 
za dosežene športne uspehe 
v smučarskih skokih.

Leto zaznamoval Stari vrh
Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku so minulo soboto v Gorenji vasi posebno pozornost 
namenili osmim letošnjim občinskim nagrajencem.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Milanom Čadežem / Foto: Tina Dokl

Povpraševanje po rešit-
vah, ki presegajo običajno 
varčevanje z energijo, v sve-
tu narašča, zato predstavlja 
trajnostna gradnja podjetju 
velik izziv. Praznovanja se 
je udeležil tudi Jean-Clau-
de Carlin, predsednik upra-
ve mednarodne korporacije 
Knauf Insulation, ki je de-
jal, da je škofjeloško pod-
jetje v samem vrhu razvo-
ja izolacijskih rešitev: »V 
Škofji Loki je središče zna-
nja naše družbe, ki spodbu-
ja inovacije in ustvarja nove, 
pionirske rešitve za varčeva-
nje energije. Naš uspeh tako 
temelji na visoko specializi-
ranih rešitvah in prvoraz-
rednem strokovnem zna-
nju na svetovni ravni, ki nas 
uvršča v sam vrh izolacijske 
tehnologije.« O napredku 
podjetja je spregovoril tudi 

Saša Bavec, nekdanji glavni 
direktor škofjeloškega pod-
jetja, danes pa direktor Divi-
zije Sistemi in direktor sku-
pine Knauf Insulation za tr-
ženje, ki je predstavil tudi 
nov izobraževalno-demon-
stracijski center (Knauf In-
sulation Experience Cen-
ter), ki predstavlja evropski 
pilotni projekt za trajnostne 
gradnje. 

Zgradba je bila že od za-
četka načrtovana kot prikaz 
pionirskega pristopa k pri-
hodnosti trajnostne grad-
nje, po rabi energije spada 
med skoraj ničenergetske 
objekte. V centru, ki obsega 
832 kvadratnih metrov po-
vršine, prikazujejo izolacij-
ske rešitve in primere dob-
rih praks trajnostnih gra-
denj partnerskih podjetij. V 
stavbi so tudi predavalnice 
in digitalno izobraževanje, 
na vrhu je zelena streha. 

Gre za prvo novogradnjo 
v Sloveniji, certificirano 
po nemškem standardu za 
trajnostno gradnjo DGNB. 
Sodoben sistem certificira-
nja trajnostnih stavb teme-
lji na okoljski, ekonomski 
in družbeni kakovosti stav-
be skozi njeno celotno ži-
vljenjsko dobo, kar omogo-
ča nižje stroške in optimi-
zacijo procesov pri obrato-
vanju. Gradbenim izvajal-
cem, ki uporabljajo njihove 
izdelke, in tudi drugim kup-
cem želijo v centru pokaza-
ti svoje izdelke in njihovo 
uporabo. 

Ob jubileju je general-
na direktorica Gospodar-
ske zbornice Slovenije So-
nja Šmuc podjetju izročila 
plaketo GZS, podjetje pa je 
podelilo spominske plakete 
Občini Škofja Loka ter kra-
jevni skupnosti in prosto-
voljnim gasilcem s Trate. 

Projekt za trajnostne gradnje
31. stran

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

Železniki – Občina Železniki je sanirala zemeljski plaz na lo-
kalni cesti Podlonk–Prtovč, in sicer na ovinku, med domačini 
znanem kot Pavlinova rida. Investicijo, ki je stala 144 tisoč 
evrov, je s 108 tisoč evri sofinanciralo ministrstvo za okolje in 
prostor. Izvajalec, podjetje Rafael, je saniral podporni zid, saj 
se je obstoječi zaradi obremenitev podiral, in na tem odseku 
tudi rekonstruiral cesto. Kljub temu je za dostop do Podlonka 
in Prtovča, kjer je tudi priljubljena izhodiščna točka za Rati-
tovec, še vedno treba uporabiti obvoz skozi Dašnico. Cesta 
je namreč še vedno zaprta zaradi sanacije zemeljskega plazu 
nad Športnim parkom Dašnica. Investicija, ki naj bi jo podjetje 
Eurograd končalo do sredine decembra, je vredna 216 tisoč 
evrov in jo bo ministrstvo sofinanciralo z okoli 170 tisoč evri.

Pavlinovo rido že sanirali

Ovinek na cesti proti Prtovču so že sanirali, še vedno pa 
poteka sanacija zemeljskega plazu nad Športnim parkom 
Dašnica.

Kranj – V četrtek, 29. novem-
bra, bo pod okriljem Gospo-
darske zbornice Slovenije 
(GZS) ter v sodelovanju z 
zavodom za zaposlovanje in 
zavodom za šolstvo Dan od-
prtih vrat slovenskega gospo-
darstva za mladino in starše. 
Ob pol petih popoldne bo več 
kot sto dvajset podjetij iz 
različnih gospodarskih de-
javnosti odprlo svoja vrata 
osnovnošolcem in dijakom 
ter njihovim staršem in jim 
predstavilo delovne postop-
ke in pogoje dela v konkret-
nem delovnem okolju ter jim 
približalo nekatere očem bolj 
skrite poklice. Seznam pod-
jetij, ki bodo odprla vrata, je 
objavljen na spletni poveza-
vi www.odkrijsvojtalent.si, 
na tem seznamu je tudi 24 
gorenjskih podjetij. V zbor-
nici pozivajo osnovnošolce 
in srednješolce, da se prek 
spletne povezave čim prej 
prijavijo za sodelovanje na 
dnevu odprtih vrat. 

Dan odprtih vrat 
gospodarstva
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Igor Kavčič

Kranj – Kot pritiče večini na-
ših vodotokov, predvsem pa 
rek, ti ob večjem deževju s to-
kom s seboj prinesejo mar-
sikaj, ne zgolj rečnega življa, 
še posebno rib, ki ribiče po-
tem, ko se voda umiri, ved-
no znova z brega zvabijo na 
ribolov. Rimski nagrobni ka-
men, ki so ga gasilci prejšnji 
teden dvignili iz Save na des-
nem bregu v bližini starega 
mosta pri tovarni Iskra, je 
zagotovo ulov, kakršnega v 
Kranju doslej še ni bilo.

Najprej je bil ribič

Tako se je pred dnevi na 
Savo odpravil ribič Jure Me-
den, sicer učitelj strokovnih 
predmetov na tehniški šoli 
in strokovni gimnaziji v Šol-
skem centru Kranj. V pros-
tem času je tudi predsednik 
Ribiške družine Kranj in kot 
aktivni ribič dober poznava-
lec porečij obeh osrednjih 
kranjskih rek Save in Kokre. 
»Ribiči gremo radi v ribolov, 
kadar je voda malce višja. 
Načeloma se ob nizkem vo-
dostaju rib ne lovi. Del reke, 
kamor sem se pred dnevi 
odpravil lovit, je dobro mes-
to za lov na sulca,« zgodbo 
o nenavadnem ulovu začne 
Jure Meden: »Ker dobro poz-
nam reko, sem v vodi takoj 
opazil neobičajen kamen, ki 
že zaradi svoje oblike ni de-
loval kot predmet naravnega 
izvora. Ko sem na njem opa-
zil še domnevne napise v la-
tinščini, sem kamen posnel 
in fotografijo pokazal ribi-
škemu kolegu kapucinu, ki 
zna latinsko. Šlo je za arheo-
loško najdbo, zato sem takoj 
javil na kranjsko enoto Zavo-
da za varstvo kulturne dediš-
čine.« Tako je stekla, lahko 

bi rekel, ''reševalna akcija''. 
Medena povprašam še o 

mislih, ki so mu švigale po 
glavi ob ulovu, kakršnega 
doslej še ni imel. Sto in več 
kilogramov težkih rib v na-
ših rekah ni. »Nekega vzhi-
čenja ni bilo, saj se nisem 
povsem zavedal, kakšnega 
pomena je najdba. Ne glede 
na to pa sem vedel, da je tre-
ba čim hitreje ukrepati, saj 
je bila prava sreča, da je ka-
men obtičal ravno v tem delu 
reke. Po visoki vodi pretek-
li konec tedna je ta sredi te-
dna izgubila nekoliko moči, 
da je kamen očitno obtičal 
na mestu. Naslednja viso-
ka voda bi ga seveda odnes-
la naprej in bi bil za nas lah-
ko za vedno izgubljen,« še 
dodaja ribič; da je po nje-
govem laičnem mnenju ka-
men bil že dlje časa v vodi, 
saj je z vseh strani razen na-
pisne primerno erodiran. 
Očitno ga je reka ob prena-
šanju naprej tudi izbrusi-
la. Dodatna sreča je bila, da 
je bil kamen z napisno plo-
skvijo obrnjen navzdol in ga 
je reka šele zdaj premakni-
la. Jure Meden se je vsekakor 
obrnil na pravi naslov. 

Hitra reakcija in 
nagrobnik je »preživel«

Zagotovo se velja le hitri 
akciji pristojnih na zavodu 
in angažmaju kranjskih po-
klicnih gasilcev zahvaliti, da 
je nagrobni kamen po sko-
raj dveh tisočletjih pozabe 
vendarle spet prišel na svet-
lo. »Sicer tovrstno posredo-
vanje ne sodi v naš siceršnji 
obseg del, ampak glede na 
to, da gre za primerek zgodo-
vinskega spomenika, smo v 
želji po ohranjanju kulturne 
dediščine seveda takoj pris-
topili k akciji,« je povedal 
poveljnik kranjskih poklic-
nih gasilcev Andraž Šifrer. 
Najprej so opravili predho-
dni ogled stanja, v četrtek pa 
so z avtomobilskim dviga-
lom dvignili kamen na suho. 
»Dvigalo je sicer dolgo 18 
metrov, a kamna, ki se je bil 
v reki dodatnih 15 metrov od 
brežine, z njim še nismo do-
segli. Tako smo ga do obale 
spravili na plavajoči reševal-
ni deski ter ga nato dvignili 
s pomočjo tekstilnih vezi, da 
se njegova površina ne bi ka-
korkoli poškodovala,« nada-
ljuje sogovornik. Da pri to-
vrstnih opravilih znajo biti 
še kako nežni, je še dodal v 
duhovitem tonu. Akcija je 
uspela, lahko bi rekli, da je 
kamen »preživel«. 

V spomin dvanajstletni 
Areliji

Ko je bil kamen v vsej svo-
ji »rimskosti« na suhem, so 
k njemu pristopili pozna-
valci arheologi, preverili za-
tečeno stanje, njegovo oh-
ranjenost in ga skrbno pre-
merili, fotografirali. Napis 
na njem je dobro viden, spo-
roča pa nam, da je nagrob-
nik za svojo 12-letno hčer-
ko Arelijo Argolis (Arellia 

Llargolis) postavil njen oče 
Arelij Jukund (Arellius Iu-
cundus). »Kamen je brez 
okrasja, kar nekoliko otežu-
je njegovo takojšnjo časovno 
umestitev. Lahko pa v nada-
ljevanju zapisa razberemo, 
da sta bila tako oče kot hčer-
ka osvobojenca, torej osvo-
bojena sužnja. Čeprav so 
črke v zadnji, šesti vrsti oh-
ranjene le delno, lahko napis 
kljub temu preberemo v ce-
loti,« pojasnjuje strokovnja-
kinja za rimske napise Anja 
Ragolič z Inštituta za arhe-
ologijo pri SAZU. »Sicer so 
nagrobniki med napisnimi 
kamni najpogostejši, milj-
niki, gradbeni napisi in po-
dobno so redkejši. Zagotovo 
pa gre za zelo zanimivo najd-
bo za Kranj, glede na to, da 
kolikor vem, tu doslej še ni 
bilo najdeno rimsko grobi-
šče. Smo pa imeli veliko sre-
čo, saj je kamen z vseh stra-
ni zlizan, ker je očitno že dlje 
časa ležal v vodi, kljub temu 
pa se je dobro ohranila na-
pisna stran, ki je bila oči-
tno obrnjena navzdol v reč-
na tla.«

Lahko nagrobnik poveže-
mo z grobiščem, ki je bilo iz-
kopano leta 1976, ko se je na 
bližnjem prostoru gradilo 
novo cestno križišče? »Tudi 
moja prva misel je bila ta. 
Takrat smo odkopali približ-
no tretjino grobišča in južno 
steno cerkve. Dejstvo pa je, 
da je bilo to grobišče odpr-
to šele v šestem stoletju, ta 
kamen pa je glede na napis 

nekaj stoletij starejši in bi ga 
umestili v prvo ali drugo sto-
letje,« odgovarja dr. Milan 
Sagadin, upokojeni arheo-
log konservator s kranjske-
ga ZVKD in velik poznava-
lec kranjske starejše zgodo-
vine: »Kranj je bil od Rimlja-
nov naseljen nekaj let pred 
Kristusom in po njem, iz če-
sar bi lahko sklepali, da je 
nagrobnik z neke druge lo-
kacije, višje ob reki nad mes-
tom. Najdbe iz predhodnih 
pregledov prihodnje trase 
za severno kranjsko obvo-
znico nakazujejo, da je bila 
na območju severno od Kra-
nja antična naselbina, loče-
na od prvotne lege mesta. To 
je bilo na skali dobro za ob-
rambo, manj primerno pa 
za poljedelstvo.« Sagadin 
tudi ne izključuje možnos-
ti, da bi bil kamen nekoč lah-
ko del brežine, ki se je posu-
la v reko, ali pa je bil v prete-
klosti prenesen na območje 
reke kot gradbeni material 
ali zaščita pred vodo. A prav 
daleč ga nekdanji stanovalci 
mesta zagotovo niso nosili, 
še dodaja. 

Pozitivna zgodba o skrbi 
za dediščino

Kamen ima na spodnjem 
delu, ki je sicer odlomljen, 
še majhno luknjico, očitno 
namenjeno kovinski pali-
ci, s katero je bil verjetno 
pritrjen na drug kos. O po-
menu najdbe in celotne ak-
cije je spregovorila Judita 

Lux, arheologinja konser-
vatorka na kranjskem zavo-
du. »Zgodba je izjemno po-
zitivna od začetka do konca, 
od najdbe do današnje akci-
je. Veseli me, da še obstaja-
jo najditelji, ki imajo čut za 
skupno dobro, za našo skup-
no kulturno dediščino. Vpra-
šanje je, kaj bi se ob nasled-
nji veliki vodi zgodilo s kam-
nom. Bi ga odneslo in mogo-
če naplavilo kje nižje po reki, 
ali pa bi bil za vedno izgub-
ljen. Vesela sem tudi pomo-
či gasilcev, saj z opremo, ki 
jo imamo na Zavodu, kljub 
naši hitri reakciji kamna za-
gotovo ne bi zmogli dvigniti 
tako hitro in varno.« Sosled-
je dogodkov je tokrat zagoto-
vo pozitivna zgodba. Tako se 
dela, bi lahko dodali. 

O pomenu najdbe pa je 
Luxova dejala, da gre za prvi 
rimski napisni kamen na 
območju Kranja, ki bo v pri-
hodnje zagotovo odkril še 
kakšen kamenček v moza-
iku zgodbe o Kranju. Nag-
robni kamen so odpeljali v 
Restavratorski center ZVKD 
v Ljubljano, kjer bodo na od-
delku za kamen natančno 
pregledali njegovo stanje, 
prepoznali vrsto kamna, ga 
na podlagi dognanj posku-
šali umestiti v čas in pros-
tor in ob tem tudi poskrbe-
li za konservatorsko-resta-
vratorske postopke, če bodo 
ti potrebni. Po zaključenih 
postopkih bo zanj pristojen 
krajevni muzej, torej Go-
renjski muzej iz Kranja.

Rimski ulov v Savi
V četrtek so gasilci iz Save dvignili rimski nagrobni kamen, ki ga je pred 
skoraj dva tisoč leti preminuli hčerki Areliji dal postaviti njen oče. Med 
ribolovom ga je v vodi zagledal ribič Jure Meden, odkritje javil na kranjsko 
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kjer so takoj sprožili akcijo in 
na pomoč poklicali kranjske poklicne gasilce … Nagrobnik je že predan v 
nadaljnjo analizo v Restavratorskem centru Zavoda v Ljubljani.

Ribič Jure Meden in strokovnjakinja za rimske napise Anja Ragolič ob nagrobnem kamnu  

Gasilca sta ob pomoči ribiča in arheologa najdbo najprej položila na reševalno desko. Ko je bil kamen dvignjen na suho, smo ga prvič od blizu videli tudi vsi čakajoči na bregu.

Zapis, ki že razkriva 
del zgodbe rimskega 
nagrobnega kamna
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Kranj – Prvi vrhunec tridnev-
ne prireditve je bila sobotna 
finalna tekma članic in čla-
nov, ki so se pomerili v te-
žavnosti. Na steni sta bila, 
vsak v svoji smeri, tekmo-
valka in tekmovalec, številni 
gledalci pod steno pa so uži-
vali ob izjemnih bojih. Zma-
go si je priplezala domačin-
ka Mia Krampl (AO Kranj), 
Vita Lukan (ŠPO Radovlji-
ca) je bila druga, tretje mes-
to pa sta si razdelili Tjaša Ka-
lan (AO Kranj) in Mina Mar-
kovič (ŠPK Plus). V moški 
konkurenci je najbliže vrhu 
priplezal Milan Preskar 
(PK Kamnik), drugo mesto 
je osvojil Anže Peharc (AO 
Kranj), tretje pa Luka Poto-
čar (ŠPO Radovljica). Zad-
nja tekma letošnjega prven-
stva v težavnostnem pleza-
nju bo konec tedna v Celju.

Zadnji obračun tridnev-
nih Plezalnih dnevov Kra-
nja pa je bil finale v balvanih, 
ki je bil hkrati tudi zadnja le-
tošnja tekma državnega pr-
venstva v balvanih. Med fina-
listkami se je najbolje odreza-
la Mina Markovič (ŠPK Plus), 
drugo mesto je osvojila Julija 
Kruder (ŠPO Celje), tretje pa 
domačinka Mia Krampl (AO 
Kranj). V moški konkuren-
ci je zmagal Zan Sudar (AK 

Ravne), ki je prišel do vrha 
vseh štirih smeri. Drugo mes-
to je s tremi osvojenimi vrho-
vi zasedel Milan Preskar (PK 
Kamnik), tretje pa domačin 
Anže Peharc (AO Kranj).

V skupni razvrstitvi dr-
žavnega prvenstva na balva-
nih si je prvo mesto med čla-
ni priboril Zan Sudar (AK 
Ravne), drugo mesto je osvo-
jil Luka Potočar (ŠPO Rado-
vljica), tretje pa Anže Peharc 
(AO Kranj). Pri članicah pa je 
skupno zmago slavila Mina 
Markovič (ŠPK Plus), drugo 

mesto v skupnem seštevku 
je pripadlo Viti Lukan (ŠPO 
Radovljica), tretje pa je osvo-
jila Lana Skušek (ŠPO Ko-
menda).

Poleg tekem v plezanju 
pa so organizatorji poskrbe-
li za bogat spremljevalni pro-
gram, delavnice za otroke, 
razstave in potopisno pre-
davanje, ki so popestrili čas 
med posamičnimi tekmami. 
»Plezalne dneve Kranja smo 
člani Alpinističnega odseka 
PD Kranj letos pripravili že 
13. leto. Za nas je to kar velik 

zalogaj, saj je to ena naših 
najpomembnejših priredi-
tev. Vsi, ki pomagamo pri pri-
reditvi, obožujemo ta šport, 
tekme pa štejejo tudi za točke 
državnega prvenstva v petih 
različnih starostnih kategori-
jah. Na balvanih je tekmova-
lo kar 180 tekmovalcev, v te-
žavnostnem plezanju pa 172. 
Prišli so vsi naši najboljši ra-
zen Janje Garnbret in Dom-
na Škofica, ki sta v tujini,« je 
ob tekmovanju povedala čla-
nica organizacijskega odbora 
Tina Uranič.

Gorenjci so se izkazali
Minuli konec tedna je kranjska Dvorana Zlato polje gostila tekme v športnem plezanju in balvanih,  
po nedeljskih finalnih obračunih na balvanih pa smo dobili tudi državne prvake.

Član domačega AO Kranj Anže Peharc je osvojil drugo mesto v težavnosti in tretje  
v balvanih. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli petek in so-
boto so kranjsko kegljišče 
napolnili slepi in slabovidni 
kegljačice in kegljači, ki so 
se na tradicionalnem med-
narodnem tekmovanju po-
merili tako v posamični kot 
ekipni konkurenci. 

»Slepim in slabovidnim 
šport veliko pomeni. Največ 
nam pomenijo tisti športi, s 
katerim se lahko ukvarjamo. 
Kegljanje je eden od teh in je 
popularno zlasti med starej-
šimi, mladi pa se bolj zani-
majo za bovling. Tako v na-
šem društvu redno trenira 
in nastopa okoli deset keglja-
čic in kegljačev,« je povedal 
predsednik Medobčinske-
ga društva slepih in slabo-
vidnih Kranj Emil Muri in 
pojasnil, da je kranjski med-
narodni turnir eden največ-
jih, saj se ga redno udeležu-
je okoli osemdeset tekmo-
valk in tekmovalcev. 

Zbrane sta ob odprtju tur-
nirja pozdravila Marko Tre-
bec, ki v Uradu za družbene 
dejavnosti na kranjski obči-
ni pokriva področje športa, 
in predstavnica Elektra Go-
renjske Mojca Kremsar Jan-
žekovič. Oba sta se ob dobrih 
željah kegljačem preizkusi-
la tudi v kegljanju z zaveza-
nimi očmi. Prav tako si je 
turnir ogledal sin pokojnega 

Borisa Žukeviča Igor Žuke-
vič z ženo.

Na koncu se je ekipne zma-
ge na turnirju razveselila do-
mača postava MDSS Kranj 
I (Sandi Novak, Jože Lam-
pe, Marjan Žalar), ki je zbra-
la največ, kar 1907 točk. Med 
18 ekipami iz Hrvaške, Bo-
sne in Hercegovine, Srbije, 
Slovaške in Slovenije je dru-
ga ekipa MDSS Kranj (Slavko 

Muhič, Natalija Žitnik Me-
taj, Rajko Kopač) osvojila 14. 
mesto. 

V posamični konkurenci 
si je med domačimi tekmo-
valkami zmago v kategori-
ji B3 priborila Zdenka Bene-
dik, prav tako v kategoriji B3 
pa je zmagal član domačega 
društva Marjan Žalar. V kate-
goriji B2 se je z drugim mes-
tom izkazal domači kegljač 
Jože Lampe, ki je nastopil v 
memorialni disciplini tako 
za moške kot za ženske in je 
za dve točki zaostal le za Zo-
ranom Đukičem (SDS Sara-
jevo).

»Domači tekmovalci so 
me z zmago prijetno prese-
netili, saj so jo osvojili po 14 
letih trdega dela na kegljiš-
ču. Upam, da se bo sezona 
uspešno nadaljevala tudi na 
preostalih turnirjih,« je po 
koncu tekmovanja povedal 
selektor slovenske reprezen-
tance slepih in slabovidnih v 
kegljanju Franci Pirc.

Ekipna zmaga je ostala doma
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj je pripravilo že 14. Mednarodni kegljaški turnir in 
osmi Memorial Borisa Žukeviča, ob številni udeležbi pa so se na koncu ekipne zmage veselili gostitelji.

Marjan Žalar si je zaslužil čestitke za posamično in ekipno 
zmago. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Za nove točke svetovne-
ga pokala so se smučarski ska-
kalci pomerili v finski Ruki. 
Med našimi se je najbolj izka-
zal Domen Prevc, ki je tako na 
sobotni kot na nedeljski tek-
mi pristal na četrtem mestu. 
Na sobotni tekmi so se izkaza-
li tudi drugi naši, saj je bil Timi 
Zajc sedmi, Anže Lanišek de-
seti, Jernej Damjan 23., prve 
točke pa je vpisal tudi Žak Mo-
gel na 24. mestu. V nedeljo je 
bil Timi Zajc na 11. mestu, Žak 
Mogel dvajseti in Anže Lani-
šek 21. Oba dneva je zmagal 
Japonec Rjoju Kobajaši. »Ni-
sem pričakoval tako dobrega 
konca tedna. Skoki še niso na 

nivoju, kjer bi lahko bili. To že-
limo izboljšati in delati naprej 
kot doslej,« je povedal Domen 
Prevc. 

»Z rezultati minulega kon-
ca tedna smo zelo zadovoljni. 
Domnovi četrti mesti sta iz-
jemna rezultata. Timi je zelo 
dobro skakal oba dneva, po-
hvaliti je treba Žaka Mogela, 
ki je dosegel prve točke, danes 
pa krepko izboljšal včerajšnji 
rezultat,« je po nedeljski tek-
mi povedal glavni trener naše 
reprezentance Gorazd Ber-
toncelj.

Svetovni pokal se bo konec 
tedna nadaljeval v ruskem 
Nižnem Tagilu, kakšna eki-
pa bo potovala v Rusijo, pa bo 
Bertoncelj sporočil danes.

Domen Prevc tik pod 
zmagovalnim odrom

Jesenice – Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so minulo 
soboto v AHL gostovali v Kitzbühelu in po podaljšku izgubili 
s 4 : 3. Že v nedeljo je bil nato slovenski obračun v Tivoliju, 
Jeseničani pa so proti SŽ Olimpiji izgubili s 4 : 3. Včeraj pa je 
upravni odbor HDD Jesenice sprejel sklep, da Gaber Glavič 
ni več glavni trener ekipe HDD SIJ Acroni Jesenice. Ekipo bo 
na naslednjih dveh tekmah vodil Aleš Burnik. Že jutri bodo 
namreč Jeseničani palice prekrižali s hokejisti iz Zell am Seeja. 
Tekma v Dvorani Podmežakla se bo začela ob 19. uri.

Burnik trener namesto Glaviča

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
SNL Telekom so odigrali tek-
me 17. kroga. V nedeljo je bil 
v Kranju na sporedu gorenj-
ski obračun, saj je Triglav go-
stil Domžale. Na koncu so bili 
domačini poraženi z 1 : 4 (0 : 
2). »Slabo smo začeli in dobi-
li dosti poceni gola. V premo-
ru smo se zmenili, da posku-
šamo rezultat obrniti. V dru-
gem polčasu smo se odprli in 
dobili še dva gola, dali pa ene-
ga,« je po tekmi povedal kape-
tan Triglava Luka Majcen, Si-
mon Rožman, trener Dom-
žal, pa je dodal: »Zelo sem 
zadovoljen s pristopom svo-
jih igralcev, zato smo zasluže-
no zmagali. Zadetke smo do-
segli iz čistih situacij in ta na-
padalna igra me zelo veseli.« 
Za Triglav je gol dosegel Dic-
kson Afoakwa, pri Domžalah 
pa so se med strelce vpisali 
Dario Melnjak, Senijad Ibri-
čić, Adam Gnezda Čerin in 

triglavan Ermin Alić, ki je do-
segel avtogol. Na lestvici vodi 
Maribor z 39 točkami, Dom-
žale na tretjem mestu imajo 
33 točk, Triglav pa je s 15 toč-
kami osmi. 

V drugi SNL je Kalcer Ra-
domlje na gostovanju z 2 : 3 
premagal Krke. Ekipa Rolte-
ka Dob je na domačem igri-
šču s 4 : 3 premagala Brda, 
med strelce pa so se vpisali 
Denis Petrovič, Klemen Kun-
stelj, Dino Suljevič in Ma-
tic Mlakar. Na prvem mestu 
bodo prezimili nogometaši 
Kalcerja Radomlje.

Nogometaši v tretji SNL 
- center so odigrali tekme 
zadnjega jesenskega kroga. 
Tekma med Tinexom Šen-
čur in Brinjem Grosuplje se 
je končala z 1:1. Nogometaši 
Bleda Hirterja so s 5 : 0 pre-
magali Žiri. Komenda je s 
3 : 1 premagala Savo Kranj. 
V desetčlanski ligi bo na 
prvem mestu prezimil Bled 
Hirter s 37 točkami.

Domžale  
premagale Triglav
V gorenjskem obračunu v prvi SNL Telekom je 
ekipa Domžal v Kranju visoko premagala Triglav.

Škofja Loka – Rokometaši Urbanscapa Loka so v 11. krogu 
Lige NLB gostovali pri Kopru 2013 in se domov vrnili poraženi. 
Primorci so jih namreč premagali z rezultatom 29 : 23 (12 : 
13). V petek ob 19.30 bodo v domači dvorni na Podnu gostili 
ekipo Dol TKI Hrastnik.

Poraz loških rokometašev v Kopru
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Jelena Justin

Gore nad dolino Belega 
potoka so čudovite, divje, ne-
okrnjene, a žal le redke med 
njimi dosegljive tistim, ki 
nismo alpinisti. Vešči hoje 
po tehnično zahtevnejših te-
renih se lahko povzpnemo 
na eno od njih, ki že s svo-
jim imenom pove, da je ču-
dovita. Opis nas bo popeljal 
na goro Lepa glava / Vetta 
Bella, ki jo sicer označujejo 
rdeče pike in možice, a v ze-
mljevidih pot ni vrisana. 

Zapeljemo se proti Trbi-
žu in tik pred njim zavijemo 
levo proti prelazu Predel. Pri 
Rabeljskem jezeru zavijemo 
desno proti Nevejskemu 
sedlu / Selli Nevei. Ob izte-
ku Belega potoka je manjše 

parkirišče in hkrati tudi 
naše izhodišče. Vzpon zač-
nemo po dolini Belega poto-
ka, po poti št. 625. Po dob-
ri uri smo pri neoskrbova-
ni koči Brunner, kjer je tudi 
križišče poti. Po desni stra-
ni obhodimo kočo in kmalu 
na belem smerokazu zagle-
damo ročni napis Vetta Bel-
la. Pot je sicer nemarkirana, 
brez številke. Malce izgubi-
mo višino, prečimo potok, 
ko nas napis na balvanu opo-
zori, da nas bodo od tod dalje 
spremljale rdeče pike. Ho-
dimo skozi pas grmičevja 
in nizkega ruševja. Hodimo 
proti vzhodu, pod je zagruš-
čena in ponekod precej str-
ma. Kmalu dosežemo teh-
nično najzahtevnejše mes-
to na celotni poti, približno 

petmetrski skalni skok, ki 
pri vzponu ne povzroča več-
jih težav. Višje nadaljuje-
mo strmo po grapi navzgor. 
Na poti nam bo stalo še ne-
kaj skalnih skokov, ki pa jih 
lahko premagamo s pomoč-
jo ruševja. Dosežemo rob 
grape med Lepo glavo in Vi-
soko polico, ki jo prečimo, 
nato se začnemo vzpenjati 
do vznožja dveh nizkih stol-
pov v grebenu, pot katerima 
se pot usmeri levo. Vzpon 
do stolpov je strm, krušljiv, 
zato je potrebna previdnost, 
da nam ne zdrsne; sploh pri 
sestopu. Ob stolpih zavije-
mo levo in ozka stezica nas 
pripelje do vršnega pobočja 
Lepe glave, ki pa je travnato-
-ruševnat. Stezica se vzpenja 
po travnatem pobočju, nato 
pa skozi ruševje zavije pro-
ti vzhodu do travnate gredi-
ne. Smo na robu stene, viso-
ko nad Škrbino Belega po-
toka. Sledi nekaj gibanja po 
skalnatem svetu, ki nas pri-
pelje na ozek in izpostavljen 
vrh Lepe glave. No, vrhova 
sta pravzaprav dva, vzhodni 
in zahodni. 

Razgled z lepe glave je res-
nično lep: pred nami se od-
pre osrčje zahodnih Julij-
skih Alp; na dosegu roke 
imamo Visoko polico in 
Rogljič, Trbiška krniška špi-
ca, Divja koza, Viš, Nabojs, 
Visoka bela špica. V daljavi 
se vidijo Julijske Alpe v Slo-
veniji.

Z vrha lepe špice sestopi-
mo po poti vzpona. Sestop 
zahteva precej pozornos-
ti, saj je svet krušljiv. Tisti 
petmetrski skok lahko komu 
povzroči nekaj težav, a se da 
obiti po njegovi levi strani. A 
roko na srce, ne vem, če ni 

bolj neprijetno kot sestop 
čez skok. 

Ko smo nazaj pri koči 
Brunner, nas do jeklenega 
konjička čaka le še uživaški 
sestop ob dolini Belega poto-
ka. Veste, kdaj vam priporo-
čam tole turo? Jeseni, ko se 

narava pripravlja k počitku 
in nas obdajajo rdeče-rume-
ni barvni odtenki.

Nadmorska višina: 2049 m
Višinska razlika: 1100 m
Trajanje: 5.30–6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Lepa glava / Vetta bella (2049 n. m.)

Dosegljiva lepotica
Dokler ne stojimo na njej, ne moremo vedeti, ali bo Lepa gora res lepa. No, 
lepa je videti že iz doline, a svoje čare nam razkrije, ko se z njenega temena 
ozremo naokoli.

Začetek vzpona ob dolini Belega potoka / Foto: Jelena Justin

Neoskrbovana koča Brunner / Foto: Jelena Justin

Razgled z vrha Lepe glave proti Višu: Visoka Bela špica, Krniška špica, Trbiška krniška 
špica … / Foto: Jelena Justin

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

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Aktivnosti na snegu
Sneg pričara čarobno zim-

sko vzdušje; nekateri ga ko-
maj čakate, drugi pa si želite, 
da ga sploh ne bi bilo. Tudi 
v snežnih razmerah so mo-
žne številne aktivnosti v na-
ravi. Mogoče je čas, da preiz-
kusite kakšno novo in boste 
zaradi nje vzljubili tudi zimo 
in sneg.

Smučanje je običajno 
prva asociacija, ko pomisli-
mo na športe na snegu, in 
tudi zelo priljubljena zim-
ska aktivnost. Pomembno 
je, da se na smučanje odpra-
vimo ustrezno fizično prip-
ravljeni, za kar poskrbimo 
že pred smučarsko sezono 
(vadba vzdržljivosti, moči, 
ravnotežja …). Poleg tega 
pa moramo poskrbeti tudi 
za varnost, ki jo zagotovi-
mo z ustrezno opremo in iz-
biro terenov, ki so primerni 
naši stopnji pripravljenosti. 
Starejšim, ki smučanja niso 

vešči, svetujem, naj se raje 
lotijo teka na smučeh.

Tek na smučeh je prime-
ren za vsakogar, je zelo lep 
vzdržljivostni šport, ki pote-
ka v prelepi zimski naravi in 
vključuje celotno telo. Lahko 
se ga lotite tudi v starejših le-
tih. Dandanes je organizi-
ranih veliko začetnih in na-
daljevalnih tečajev, ki se jih 
lahko udeležite in se nauči-
te tehnike do te mere, da se 
lahko sami odpravite v nara-
vo na tek. Oprema je relativ-
no poceni. Potrebujete smu-
či, palice in čevlje, oblačila 
lahko uporabite tista, ki jih 
imate tudi za druge zimske 
aktivnosti. 

Izbirate lahko med klasič-
no (tek v smučini) in drsal-
no tehniko, zato morate ku-
piti tudi ustrezno opremo 
(obstajajo tudi kombinira-
ne smuči – za obe tehniki). 
Za začetnike je primernejša 

hoja in kasneje tek v smuči-
ni – klasična tehnika, drsal-
na tehnika pa je nadgradnja, 
ki nam omogoča še hitrejši 
tek. Če je v dolini dovolj sne-
ga, naredijo tekaške proge 
po vseh bližnjih poljih, dru-
gače pa se na tek lahko poda-
te v Rateče, na Jezersko, Pok-
ljuko (manj primerno za za-
četnike), v Bodental, Bohinj-
sko Bistrico in si zraven na-
redite še krajši izlet. Ureje-
na proga, kjer je možna tudi 
večerna uporaba ob reflek-
torjih, je v Preski pri Med-
vodah. Tek na smučeh vam 
zelo priporočam!

Zimsko pohodništvo ima 
tudi poseben čar. V visoko-
gorje naj se pozimi odpra-
vijo le izkušeni gorniki, sre-
dogorje pa je primerno za 
vsakogar, poskrbeti mora-
te le za ustrezno opremo: 
dovolj topla oblačila, roka-
vice, kapo, sončna očala (v 

primeru lepega vremena), 
zimsko obutev, palice, ki 
hojo v snegu precej olajša-
jo, gamaše, ki poskrbijo, da 
naše hlače in čevlji od zu-
naj ostanejo suhi, ter dere-
ze, ki preprečujejo drsenje 
po zdrsanih ali poledenelih 
površinah. Preden se odpra-
vite na turo, se pozanimaj-
te o primernem vremenu 

in varnostnih razmerah na 
poti, sicer pa so vrhovi pozi-
mi dobro obiskani, poti uho-
jene, vzponi pa lahko še ve-
liko lepši kot poleti. Pohod 
lahko naredite s celo druži-
no in ga popestrite s sanka-
njem navzdol (seveda po te-
renih, ki so za to primerni).

Sedaj pa čakamo samo še 
sneg.
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Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenski maraton je 
v krizi, kar je bilo vidno tudi 
na letošnjem Ljubljanskem 
maratonu. Trenutno je tako 
rekoč edini, ki se z njim res-
no ukvarja, Rok Puhar. Pred 
26-letnikom iz Šenčurja je 
četrti maraton v življenju. Na 
njem bo tekel to nedeljo, 2. 
decembra, v Valencii v Špa-
niji. 

Od stave z mamo  
do svetovnega prvenstva

Njegova športna pot ni pot 
običajnega atleta. V otroštvu 
ni treniral atletike. Občas-
no je treniral nogomet in ho-
dil v hribe. S tekom se je za-
čel ukvarjati pred leti zaradi 
stave z mamo, ki prav tako 
veliko teče. Stavila sta, da jo 
bo na Ljubljanskem marato-
nu prehitel na 21-kilometrski 
razdalji. Skoraj brez treninga 
je tekel dve uri in sedem mi-
nut. Danes to razdaljo pre-
teče dobro uro hitreje. To je 
bil ključni trenutek, da se je 
zapisal teku. Lani je bil prvič 
na startu maratona. Pretekel 
je tri. Aprila je v Hamburgu 
dosegel čas 2;18:22 in s tem 
izpolnil normo za nastop na 
svetovnem prvenstvu v Lon-
donu. Tam se mu zaradi po-
škodbe ni izšlo po željah. 
Končal ga je v času 2;33:12. 
Za konec sezone je v pok-
rajini Reggio Emilia v Itali-
ji še izboljšal osebni rekord 
(2;17:49). Letos maratonske-
ga rezultata še nima, saj je 
računal na nastop na evrop-
skem prvenstvu v Berlinu. 
Za njim ni najboljša sezona. 
Poleti se je odločil za menja-
vo trenerja in se vrnil k Ro-
manu Kejžarju, s katerim sta 
že sodelovala. »S treningi sva 
začela 1. septembra. Osredo-
točena sva na maraton v Va-
lencii. Septembra je bil uvo-
dni mesec, oktobra so bili tre-
ningi že težji, najtežji pa so 
prišli na vrsto po Ljubljan-
skem maratonu. To pome-
ni pretečenih od 160 do 190 
kilometrov na teden,« je sre-
di preteklega tedna pojasnil 
Puhar. V Ljubljani je znova 
zmagal na polmaratonu in 
postal državni prvak. Tekel 
je 1;07:20. Odmevna so bila 
njegova vnovična opažanja, 
da je bila proga nekaj dalj-
ša in tako mu ni uspelo teči 
predvidenega časa pod eno 
uro in sedem minut. Dosegel 
ga je 18. novembra na polma-
ratonu v Veroni (1;06:46). 
Bil je potrditev dobre prip-
ravljenosti pred Valencio. 
»Lahko rečem, da sem naj-
bolje pripravljen do sedaj. 
Nivo sem dvignil zelo visoko, 

tudi v primerjavi s prejšnji-
ma maratonoma. Cilj je teči 
osebni rekord. Proga je veči-
noma ravninska,« je povedal 
in dodal, da je precej druga-
če kot na Ljubljanskem ma-
ratonu: »Za tekače je dob-
ro poskrbljeno. Organiza-
torjem smo pomembni tudi 
nekoliko slabši tekači, ne le 
Afričani, kot je to v Ljubljani. 
Imel bom konkurenco, tudi 
narekovalce tempa, kar je ve-
lik plus. Osebni rekord bi mi 
prinesel kar lepo finančno 
nagrado.«

Vrhunski tek že odmislil, 
ko je prišlo e-sporočilo 

V Sloveniji je težko biti ma-
ratonec na vrhunskem nivo-
ju, še pove. Prave podpore 
ni. Ko je lani že na svojem 
prvem maratonskem nasto-
pu izpolnil normo za veli-
ko tekmovanje, je pričako-
val odziv Atletske zveze Slo-
venije: »Čestitali so mi, me 
povabili na priprave v Medu-
lin, kar pa je bilo tudi vse. Pri-
čakoval sem podporo od zve-
ze takoj, kot je to praksa na 
primer v sosednji Avstriji in 
na Hrvaškem ... Razmišljal 
sem, kako naprej. Diplomi-
ral sem iz germanistike, bil 
star 25 let, kar pomeni, da je 
treba gledati tudi na življenje 
nasploh. Težkega srca sem 
se odločil, da začnem iskati 
zaposlitev in da dam za nekaj 
časa tek na stranski tir. Prav 
takrat pa sem dobil e-sporo-
čilo iz podjetja Silux, ki se 
je odločilo, da me finančno 
podpre na moji maratonski 
poti. Če tega sporočila ne bi 
bilo, lani konec leta zagoto-
vo ne bi tekel na maratonu v 
Italiji in postavil osebnega re-
korda, prav tako ne bi nasto-
pil na svetovnem prvenstvu.«

Letos pretekel že okrog 
sedem tisoč kilometrov

S podporo podjetja Silux 
trenira naprej. Pogreša pa 
pozitivno konkurenco. Zah-
tevnejše treninge opravi na 
stadionu v Šiški skupaj s te-
kači, ki trenirajo pod vod-
stvom Romana Kejžarja. Ve-
liko kilometrov preteče na 
kranjskem stadionu in po ce-
stah v okolici domačega kra-
ja. V nogah ima letos okrog 
sedem tisoč kilometrov, kar 
je več kot lani. Tudi to je po-
datek, ki kaže na napornost 
maratona. »Tudi zato se zanj 
ne odloči veliko tekačev. Že 
ko sem začel, nas je bilo bolj 
malo, v zadnjem obdobju pa 
je maraton pri nas res v krizi. 
Že za trening je težko dobi-
ti koga. Vidi se, da se v mara-
ton bolj malo vlaga. Ne samo 

da ni konkurence, tudi kvali-
tetnih tekem na daljše proge 
ni. To dvoje pravzaprav naj-
bolj pogrešam, odkar treni-
ram. Na tekme je treba v tu-
jino, kar je finančni in logi-
stični zalogaj. Do neke rav-
ni lahko prideš s talentom, 
za naprej pa potrebuješ več-
jo finančno podporo. Odlo-
čajo malenkosti. Letos sem 
prvič od Atletske zveze Slo-
venije dobil pogodbo. Veči-
noma to njihovo finančno 
podporo namenim za opre-
mo in potne stroške, ni pa to 
znesek, da bi ga imel za živ-
ljenje. V zadnjem letu se de-
jansko lahko ukvarjam s te-
kom, ker sem polovično za-
poslen pri sponzorju.« 

Valencia na poti do Tokia

Maraton v Valencii bo nje-
gov vmesni cilj na poti do žele-
nega nastopa na olimpijskih 
igrah v Tokiu leta 2020. Poleg 
tega si želi v prihodnjih letih 
čim bolj izboljšati svoj osebni 
rekord v maratonu. Do držav-
nega rekorda, ki je že vrsto let 
v lasti prav njegovega trenerja 
Romana Kejžarja, mu manj-
ka še veliko. Kejžar je namreč 
26. marca leta 2000 v Torinu 
tekel 2;11:50. Rekorda ni nih-
če izboljšal že več kot 18 let. 
»Do tja je še šest minut, kar 
je veliko. Za mano je komaj 
ena maratonska sezona. Tre-
ba je iti korak za korakom, po-
tem bomo pa videli, kako bli-
zu se bo dalo priti državnemu 
rekordu,« je realen Puhar.

Puhar šele prihaja v 
najboljša maratonska leta 

Kejžar je rekord odtekel pri 
34 letih. »Rok ima še dovolj 
časa. Maratonci – z nekateri-
mi izjemami – najboljše re-
zultate dosegajo po tridese-
tem letu starosti. Maraton 

zahteva določeno pot, izku-
šnje. Če bo postopno stop-
njeval, da ne bo poškodb, 
sem prepričan, da lahko pri-
de blizu mojega in sloven-
skega najboljšega časa,« pa 
pravi Roman Kejžar, ki v Slo-
veniji prav tako pogreša več 
maratoncev. »Maraton je di-
sciplina, ki pride na vrsto na 
koncu. Osnova je trening hi-
trosti in potem postopno sle-
di vzdržljivost. Pri nekaterih 
atletih opažam, da predolgo 
vztrajajo pri eni disciplini, v 
kateri ne dosežejo izstopajo-
čih rezultatov, spet drugi, ki 
pa so vrhunski, se po kon-
cu kariere na stezi težko od-
ločijo, da bi se maksimalno 
pripravili še za maraton, kot 
je to na primer storil Etiopi-
jec Kenenisa Bekele. Tiste, ki 
so vzdržljivi, bi jih bilo treba 
prej usmerjati v daljše teka-
ške discipline.«

Kejžar sodeluje tudi  
s športniki invalidi

Kejžar ostaja v maratonu, 
veliko pa se posveča športu 
invalidov. »Vključen sem v 
projekt Razvoj kadrov v špor-
tu 2016–2022, ki ga delno fi-
nancira Evropska unija, del-
no pa ministrstvo za šolstvo 
in šport. Projekta vodi ozi-
roma koordinira Olimpij-
ski komite Slovenije. Sode-
lujemo pri različnih projek-
tih, eden takšnih je v okviru 
paraolimpijskega komiteja 
vključevanje mladih špor-
tnikov Postani športnik. So-
delujem z različnimi špor-
tniki invalidi: že kar nekaj 
časa s slepim maratoncem 
Sandijem Novakom, dogo-
vorjeno je, da bom skrbel za 
tekaški del priprave triatlon-
ca Alena Kobilice, skrbim za 
fizično pripravo gluhoneme 
smučarke Anje Drev. Kar ve-
liko sem vključen v delo pri 

paraolimpijskem komiteju, 
seveda pa ne morem pusti-
ti tega, kar sem sam počel, 
tako da imam tudi kar veliko 
tekaško skupino v Ljublja-
ni, ki jo je septembra pope-
stril Rok Puhar. Fantje mu 
pomagajo pri treningih, da 
ni tako monotono,« je še po-
vedal Kejžar. To ni skupi-
na, ki bi delovala pod okri-
ljem Atletske zveze Sloveni-
je, kakršno je imel pred leti. 
»To je bilo leta 2010. Pro-
jekt je zveza dobro zastavi-
la. Bilo je nekaj podpore, po-
zitivna energija, vsi smo bili 
zagnani. Za olimpijske igre 
v Londonu so tri dekleta in 
trije fantje tekli normo, eden 
celo A-normo. To je bil ve-
lik uspeh. Nadgradnje nato 
ni bilo, vse je padlo v vodo. 
Začenjati moramo znova,« 
je naš najboljši maratonec 
vseh časov nekaj besed na-
menil še tej temi. 

Takšne talente je treba 
podpreti

Pot ne bo lahka, sploh če 
vemo, da se pri nas večina te-
kačev, ki nastopijo na mara-
tonu, s tekom ukvarja rekre-
ativno. »Rezultati okrog dve 
uri in trideset minut so re-
kreacija. Rok je že svoj prvi 
maraton pretekel v času pod 
dve uri in dvajset minut, kar 
je velik kazalnik talenta, kar 
on nedvomno je. V teh letih 
je dozorel in na vseh pod-
ročjih skuša izvleči maksi-
mum, kar se tiče regenera-
cije, masaže, prehrane, ve-
liko tudi prebere ... Marato-
na se je lotil profesionalno 
in takšne je treba podpreti 
in jih skušati pripeljati čim 
dlje,« je zaključil Kejžar. 

Puharja bo spremljal tudi 
na maratonu v Valencii. Ob 
progi bo imel kar nekaj navi-
jačev, tudi sponzorja.

V Valencio v lov na osebni rekord
Rok Puhar bo v nedeljo v Valencii četrtič tekel na maratonu. Kot pravi, je pripravljen najbolje doslej. Od septembra znova trenira 
pod okriljem Romana Kejžarja, ki je že več kot osemnajst let slovenski rekorder v maratonu. Spregovorila sta tudi o stanju te 
najdaljše olimpijske atletske discipline pri nas.

Rok Puhar (levo) od septembra znova trenira pod vodstvom Romana Kejžarja. 

Domžale – Domžale so lani 
stopile na zemljevid medna-
rodnih tekmovališč v lednem 
plezanju in bodo tudi letos na 
prvi umetni drytooling steni v 
Sloveniji gostile tekmo evrop-
skega pokala v lednem ple-
zanju v disciplini težavnost. 
V soboto, 1. decembra, bo 
na plezalni steni na garažni 
hiši cepine in dereze brusilo 
več kot štirideset tekmovalk 
in tekmovalcev stare celine. 
Med njimi bo tudi močna 
slovenska zasedba z Majo 
Šuštar in Jako Hrastom na 
čelu, ki letos odlične rezultate 
dosega že v slovensko-hrva-
ško-srbskem pokalu v lednem 
plezanju. Nastopili bodo še 
Edvin Nepužlan (AO PD Žele-
zničar), Katja Brunec (AO PD 
Kranj), Nadja Korinšek (AO 
PD Trbovlje), Vili Guček (AS 
Špaltna Hrastnik), Miha Hab-
jan (Akademski AO) in Tom 
Turšič (GŠD Bricalp Škofja 
Loka. V petek, 30. novembra, 
bo ob 19. uri v Knjižnici Dom-
žale predavanje Aljaža Ander-
leta, enega najboljših lednih 
plezalcev na svetu. Sobotni 
program se bo začel ob 8.15 s 
kvalifikacijami za ženske, ob 
11. uri bodo kvalifikacije za 
moške, ob 18. uri bodo s final-
nimi nastopi začele ženske, 
sledili bodo še moški. Tekmo-
vanje organizira Komisija za 
gorske športe Planinske zveze 
Slovenije skupaj s Planinskim 
društvom Domžale ter pod 
okriljem Mednarodnega zdru-
ženja planinskih organizacij 
in pokroviteljstvom Občine 
Domžale.

Ledni plezalci prihajajo 
v Domžale

Snovik – Ta konec tedna se 
bo zaključila letošnja teka-
ška serija Gorenjska, moj 
planet. Zadnji v nizu tekov 
bo Miklavžev tek v nedeljo, 
2. decembra. Organizatorji iz 
ŠD Šmartno so število prijav 
tudi letos omejili na petsto in 
mesta so zapolnjena. Spro-
stila se bodo le v primeru 
neplačane startnine katere-
ga izmed prijavljenih. Gre 
za enega najbolj množičnih 
tekov pri nas, sploh gorske-
ga. To je tek s startom pred 
Termami Snovik in ciljem pri 
cerkvici sv. Miklavža. Dolžina 
proge je 5,3 kilometra, višin-
ska razlika pa tristo metrov. 
Na dolgi progi tekmujejo tudi 
ekipe, ki jo sestavljata dva mo-
ška in dve ženski. Tek poteka 
tudi za otroke, ki imajo krajšo 
progo. Otroški tek je dolg 1,4 
kilometra in ima devetdeset 
metrov višinske razlike, pred-
šolski otroci pa se bodo podali 
na progo, dolgo tristo metrov. 
Tek za predšolske otroke ni 
tekmovalne narave. Start teka 
za vse tekmovalne kategorije 
bo ob 10. uri, za predšolske 
otroke ob 11.30. Poleg rezul-
tatov Miklavževega teka bodo 
po tekmovalnem delu razgla-
sili tudi najboljše v letošnji 
seriji Gorenjska, moj planet.

Miklavžev tek in 
zaključek tekaške serije
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Kranj – Slovenska policija je 
pred kratkim na svoji sple-
tni strani objavila vprašalnik 
in vabi, da ga do 15. decem-
bra izpolnite. Med drugim 
vas sprašujejo, koliko zau-
pate policiji in kako uspešna 
se vam zdi, v kolikšni meri 
za slovensko policijo veljajo 
lastnosti, kot so zakonitost, 
strokovnost, dostopnost, 
učinkovitost, prijaznost. Za-
nima jih tudi, kakšen je vaš 
občutek varnosti in ali ste z 
delom policije dovolj sezna-
njeni.

»V policiji se zavedamo, 
da smo uspešni le toliko, ko-
likor so z našim delom zado-
voljni ljudje. Zgolj statistič-
ni podatki o varnosti, tudi če 
so še tako ugodni, niso edini 
dokaz naše uspešnosti. Med 
ključne kazalce kakovosti 
in učinkovitosti policijske-
ga dela zato sodijo tudi sta-
lišča prebivalcev o delu poli-
cije,« so sporočili iz general-
ne policijske uprave in do-
dali, da lahko javnomnenj-
ske raziskave bistveno iz-
boljšajo razumevanje potreb 

in pričakovanj javnosti, kar 
krepi partnerski odnos, ki ga 
imajo policija in prebivalci, 
kar prispeva tudi k višji sto-
pnji njihove varnosti.

Podobno javnomnenjsko 
raziskavo so v policiji nazad-
nje izvedli v juniju 2016, v 
njej pa je sodelovalo 1168 an-
ketirancev. Ti so vse ključne 
lastnosti dela policije oceni-
li bolje kot v predhodni raz-
iskavi iz leta 2014. Rezultati 
so med drugim pokazali, da 
policiji zaupa 69,7 odstot-
ka od skupno 1168 sodelujo-
čih v anketi. Anketiranci so 
pred dvema letoma izrazili 

tudi nadpovprečno visok ob-
čutek varnosti, delo policije 
pa so ocenili z visoko stop-
njo zakonitosti. Da je zaupa-
nje v policijo dobro in da je 
policija v primerjavi z dru-
gimi institucijami relativ-
no učinkovita, so neodvisno 
od raziskave policije potrdi-
le tudi druge raziskave, ki sta 
jih leta 2016 izvedla GfK Slo-
venija in Valicon. Te so tudi 
potrdile, da narašča tako za-
upanje v policijo kot institu-
cijo kot tudi zaupanje v poli-
cijski poklic.

Spletna anketa  
o delu policije
Slovenska policija vabi državljane, da sodelujejo v 
spletni anketi o zadovoljstvu z njenim delom.

Zaupanje v delo policije med državljani narašča, je pokazala 
zadnja anketa. Kako bo tokrat? / Foto: Gorazd Kavčič

Andraž Sodja

Kranj – Na Okrožnem sodi-
šču v Kranju se je včeraj na-
daljevalo sojenje Tržičanu 
Dušku Krupljaninu, ki ga 
obtožnica bremeni prepre-
čitve uradnega dejanja ura-
dni osebi in napada na ura-
dno osebo, ker naj bi 17. apri-
la 2017 v Tržiču napadel po-
licista Mirana Murnika, ki 
je ob tem sprožil opozorilni 
strel. Obtoženi vztraja, da je 
do incidenta prišlo, ker je po-
licist prekoračil pooblastila, 
sam pa je le branil sebe, ne-
čaka in mamo, ko naj bi jih 
policist brez pravega vzroka 
poškropil s solzivcem. Kas-
neje naj bi po navedbah to-
žilstva obtoženi z mlajšim 
bratom Danijelom policista 
še napadel, kar prav tako za-
nika z razlago, da je tedaj le 
želel zadržati brata, nazad-
nje pa da je policistu pre-
prečil, da bi Danijela ustre-
lil. Oškodovani policist po 
drugi strani zatrjuje, da se 
je pred napadom bratov 
Krupljanin moral ubraniti z 
opozorilnim strelom, saj se 
je zbal za svoje življenje. Da-
nijel, ki je bil prav tako ob-
tožen napada na policista, 
je svojo krivdo sicer priznal 
že na predobravnavnem na-
roku oktobra lani, čeprav je 
tudi on zatrjeval, da so bile 
okoliščine drugačne, kot jih 
prikazujeta policija in tožil-
stvo.

Že od začetka sojenja je 
glavno vprašanje verodo-
stojnost posnetka varnostne 

kamere Občine Tržič, ki je 
slabe kakovosti in ima šte-
vilne prekinitve, manjkajo 
pa tudi metapodatki vide-
oposnetka, zato obtoženi in 
njegov zagovornik Jaka Ša-
rabon sumita, da je bil po-
snetek naknadno obdelan. 
Na včerajšnji glavni obrav-
navi so zato znova zasliša-
li upokojenega direktorja tr-
žiške občinske uprave Dra-
ga Zadnikarja, ki je razložil, 
da je bil v času dogodka na 
dopustu pred upokojitvijo 
in ni imel nobenega oprav-
ka s posnetkom. Dodal je, 
da so bile snemalne naprave 
zastarele in da se je pogosto 
dogajalo, da so bili posnetki 
prekinjeni, tako da je bilo vi-
deti, kot da avto na posnet-
ku sredi ulice izgine. Pojas-
nil je še, da je sicer s svoje-
ga službenega računalnika 

v pisarni lahko pregledo-
val posnetke sistema varno-
stnih kamer, dostop do njih 
pa je urejal pravilnik o zaš-
čiti osebnih podatkov. Zago-
vornik Šarabon je od Zadni-
karja želel IP-številko njego-
vega službenega računalni-
ka v času dogodka, ki pa je 
Zadnikar ni vedel, zato je od-
vetnik predlagal zaseg raču-
nalnika, kar je sodnica zavr-
nila.

Posnetek le shranil na 
DVD

Dodatna pojasnila so zah-
tevali tudi od Dragovega sina 
Jureta Zadnikarja, ki je iz 
snemalnika prenesel spor-
ni videoposnetek. Jure Zad-
nikar je vnovič zagotovil, 
da je posnetek zgolj pres-
nel na DVD-medij in predal 

policistom, po hitrem pre-
gledu pa je tudi sam ugoto-
vil, da so v posnetku napake 
in manjkajoči deli z obvesti-
lom, da slika ni dosegljiva. 
Kako je do takšne napake 
prišlo, ni znal pojasniti kljub 
navedbam tožilke, da je izve-
denec ugotovil, da snemal-
nik ne omogoča takšnih na-
pak. Prav tako ni poznal raz-
loga, da posnetku manjkajo 
metapodatki datoteke. 

Kot zadnji je včeraj pred 
sodni senat, ki ga vodi okro-
žna sodnica Andrijana Aha-
čič, vnovič stopil še Domi-
nik Gruškovnjak, današnji 
skrbnik sistema varnostnih 
kamer na Občini Tržič. Tudi 
on je ponovil, da z obravna-
vanim posnetkom ni imel 
nič, da je skrb za občinski vi-
deonadzorni sistem prevzel 
kasneje. Dodal je, da je sis-
tem zdaj prenovljen, dostop 
do njega pa je urejen preko 
njegovega službenega raču-
nalnika s fiksno IP-številko. 
Na vprašanje odvetnika Ša-
rabona, ali je mogoče z IP-
-številkami ugotoviti, kdo je 
še dostopal do snemalnika 
v spornem obdobju, je Gru-
škovnjak odgovoril, da to 
verjetno ni mogoče, saj IP-
-naslovi v notranjem omrež-
ju niso fiksni, koliko časa us-
merjevalnik hrani zapise, pa 
ne ve.

Sojenje, ki se počasi bliža 
h koncu, bodo nadaljevali 7. 
januarja, ko bodo zaslišali še 
policista, ki si je prvi ogledal 
posnetek dogajanja sredi Tr-
žiča 17. aprila lani. 

Številne prekinitve posnetka 
ostajajo nepojasnjene
Na sojenju Dušku Krupljaninu, obtoženemu napada na policista aprila lani v Tržiču, so včeraj zasliševali 
priče, ki naj bi pomagale ugotoviti, od kod prekinitve na posnetku videonadzorne kamere. 

Sojenje Dušku Krupljaninu, po novem tudi občinskemu 
svetniku, se bo nadaljevalo januarja. / Foto: arhiv GG

Kranj – Radovljiški policisti obravnavajo tatvino denarnice, ki 
jo je neznani storilec v nedeljo popoldan med vožnjo od Kranja 
do Radovljice izmaknil vozniku avtobusa. Policisti nepošte-
nega potnika še iščejo. Bolj uspešni so bili pri preiskovanju 
tatvine, ki se je zgodila že prejšnji teden. Tatvine sta osumljeni 
dve osebi, ki ju je med štopanjem v svoje vozilo sprejel oško-
dovanec. Med vožnjo sta štoparja vozniku ukradla zlatnino, 
ki jo je ta imel neprevidno odloženo v nahrbtniku za sedežem. 
Osumljenca so policisti izsledili in ju s kazensko ovadbo pri-
vedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za eno osumljenko od-
redil pripor. Ukradeno zlatnino so policisti zasegli in jo vrnili 
lastniku. Gorenjski policisti so konec tedna obravnavali tudi 
tatvino na avtocestnem počivališču, kjer je nekdo iz vozila vzel 
denar in mobilni telefon. 

Vozniku avtobusa izginila denarnica

Mengeš – Včeraj malo pred 7. uro zjutraj je 24-letni voznik 
osebnega vozila na Kolodvorski cesti v Mengšu na prehodu za 
pešce izsilil prednost 58-letnemu pešcu in vanj trčil. Poškodo-
vanega pešca so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski 
klinični center. 

Na označenem prehodu zbil pešca

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloški po-
licisti so v soboto opoldan 
obravnavali voznico, ki je ne-
varno in nezanesljivo vozila 
iz Medvod proti Škofji Loki, 
kjer so jo ustavili in kontro-
lirali. Odredili so ji preizkus 
alkoholiziranosti, ki se ga je 
voznica s prepričljivimi iz-
govori začela izogibati. Za-
radi domnevno hudih bole-
čin v trebuhu in histerije so 
voznico na kraju pregledali 
tudi reševalci, ki pa so kma-
lu ugotovili, da je samo hli-
nila bolezen in da z njo ni 

nič narobe. Pravzaprav sko-
raj nič narobe, saj je kasnejši 
preizkus alkoholiziranosti, v 
katerega je naposled le pri-
volila, pokazal rezultat 0,87 
mg/l alkohola v izdihanem 
zraku. Policisti so voznici 
odvzeli vozniško dovoljenje 
in ji prepovedali nadaljnjo 
vožnjo. O hujšem prekršku 
bodo z nujnim obdolžilnim 
predlogom obvestili pristoj-
no okrajno sodišče, poli-
cisti pa bodo zanjo predlaga-
li tudi trajen odvzem vozni-
škega dovoljenja, so sporoči-
li s Policijske uprave Kranj. 

V nedeljo ponoči so 

gorenjski prometni policisti 
ustavili voznika, ki je bil 
močno pod vplivom alkoho-
la. Na vozilu je imel predrto 
pnevmatiko, ki jo je poško-
doval, ko je med vožnjo od 
Jeprce proti Laboram zape-
ljal s ceste, vožnjo pa je kljub 
vsemu nadaljeval. 

Alkohol začne na voznika 
učinkovati že pri 0,09 mg/l 
(0,2 promila), saj se tedaj 
poslabša sposobnost opazo-
vanja premikajočih se luči, 
zato ponoči voznik ni več 
sposoben pravilno oceniti 
razdalje do vozil, ki prihaja-
jo nasproti ali jih dohiteva.

Voznica vinjena, ne bolna
Gorenjski policisti so konec tedna obravnavali dva močno okajena voznika, 
na katera so ju zaradi nevarne vožnje opozorili drugi udeleženci v prometu. 

Kranj – Gorenjski policisti so 
minuli konec tedna obravna-
vali šest vlomov. V Spodnjih 
Dupljah je nekdo vlomil v 
pomožni objekt, a ni odtujil 
ničesar, podobno se je zgo-
dilo pod Joštom v Kranju, 
kjer so vlomili v avtomobil. 
V Naklem so vlomili v poslov-
ni objekt in ukradli denar. V 
Kranju so neznanci vlomili v 
tri avtomobile, iz katerih so 
odnesli orodje. 

Šest vlomov

Volčji Potok – Kamniški poli-
cisti so pred dnevi obravna-
vali vlom v hišo. Neznani sto-
rilec je vlomil skozi pritlično 
okno, pregledal vse prostore 
ter pobral ves najden denar 
in zlatnino. Policisti so pri 
ogledu kraja našli in zavaro-
vali več uporabnih sledi.

Vlom v hišo



Neža Rozman

K
ulturno-turistič-
no društvo Pod kri-
vo jelko je v dvorani 
dupljanskega gasil-
skega doma prip-

ravilo jubilejno, že dvajseto 
Veselo jesen. Na prireditvi 
vsako leto podelijo priznanja 
za najbolj urejene hiše in vrto-

ve v vasi, program pa popes-
trijo glasbeniki iz vasi in širše 
okolice. Letos je največ pozor-
nosti požel narodno-zabavni 
ansambel Veseli Begunjča-
ni. Dvorano, polno do zadnje-
ga kotička, so navdušili s šte-
vilnimi Avsenikovimi vižami 
in marsikoga med publiko so 
zasrbele pete. Tudi letošnja 
Vesela jesen je gostila otroke 

iz Podružnične šole Duplje, 
dupljanska pevska zbora – 
Ženski pevski zbor Dupljan-
ke in Moški pevski zbor KUD 
Triglav Duplje, manjkali pa 
niso niti rokovnjači, zaščit-
ni znak KTD Pod krivo jelko. 
Šmir papir, vokalna skupina, 
ki združuje mlade nadarjene 
pevce z različnih koncev Slo-
venije, v njej pa nastopata tudi 
dva domačina, se je premier-

no predstavila na odru v Dup-
ljah, nastopil pa je tudi sta-
ri znanec Vesele jeseni Jure 
Kavčič, študent akademije za 
glasbo, ki je tokrat v duet pova-
bil pevko Tino Nunar. Prizna-
nja za urejenost so letos pre-
jeli Mira Noč, Marinka in 
Pavel Orehar, družina Škrja-
nec, družina Žlindra in Žup-
nija Duplje.

VESELA JESEN
Vesela jesen je tradicionalna prireditev v Dupljah, 
na kateri se predstavijo domači ustvarjalci, vedno 
pa povabijo še goste iz drugih koncev Gorenjske. 
Letos je bila Vesela jesen že dvajseta po vrsti.

Najmlajši iz Dupelj so se predstavili z ljudskimi  
pesmimi. / Foto: Gorazd Kavčič

Veseli Begunjčani so navdušili občinstvo. / Foto: Gorazd Kavčič

Šmir papir – prijatelji, ki jih združuje ljubezen do  
glasbe / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Brun

V
odja Radia Go-
renc Andrej Gri-
ms pravi, da v 
uredništvu tem-
peratura narašča. 

V finalu za naj polko Goren-
ca 2018 so trije odlični ansam-
bli: Raubarji, Lunca in Kvin-
ta. Nadaljuje: »S pomočjo gla-
sovnic v časopisu Gorenjski 
glas in na spletni strani Radia 
Gorenc smo prejeli okoli dva 
tisoč glasov, kar kaže na širo-
ko zanimanje in veliko pod-
poro Gorenjk in Gorenjcev.«

Letos se morajo na radiu 
prav pohvaliti, da so preje-
li res izvrsten nabor prijav-
ljenih ansamblov, kar kaže, 
da so tudi ansambli spreje-
li izbor za naj polko Goren-
ca kot odlično priložnost 
za predstavitev in promoci-
jo kvalitetne domače narod-
no-zabavne glasbe. »Za svo-
jo pa tovrstno glasbo vse bolj 

in bolj sprejemajo tudi mlaj-
še generacije, kar ne presene-
ča poznavalcev, saj v zadnjih 
letih besedila in glasba dobi-
vajo svež, modernejši narod-
no-zabavni prizvok. Vključu-
jejo se instrumenti in ritmi, ki 
jih včasih v tej glasbi ni bilo; 
celo kombinacije z rokom 
niso več presenečenje.«

En večer, dva dogodka

Kdo bo odšel domov z zla-
to plaketo za naj polko Goren-
ca 2018, bo znano v petek, 30. 
novembra, zvečer pri Avseni-
ku v Begunjah. »Dvorana je 
bila tudi letos hitro razproda-
na, saj je mnogo premajhna za 
vse, ki bi radi ta dogodek spre-
mljali v živo. Pred razglasitvijo 
rezultatov se bodo vsi trije fina-
listi predstavili tudi z nastopi v 
živo in že iz prejšnjih let vemo, 
da bodo zaradi pozitivne treme 
njihovi nastopi super,« razlo-
ži Andrej Grims. In tudi letos 
bodo v enem večeru združili 
dva dogodka. »Z obiskovalci 

bomo praznovali še 56. roj-
stni dan Radia Gorenc. V ta 
namen se bosta na odru nas-
topajočim pridružila še pri-
morski ansambel Zvita feltna, 
ki niza eno uspešnico za dru-
go ter osvaja tudi srca mlajše 
publike, ter izjemno priljub-
ljeni Werner, ki bo brez dvo-
ma na noge spravil občinstvo 
z že vsem dobro znanimi hiti.« 
Pa tudi radijci že pridno vadi-
jo svoje točke in skeče, s kateri-
mi se bodo skušali v živo prib-
ližati svojim siceršnjim poslu-
šalkam in poslušalcem. »Prav 
zanimivo je vsakič znova vide-
ti, kako se moderatorji, ki so 
celo leto varno skriti za studij-
skimi mikrofoni, neverjetno 
izvirno, humorno in prisrčno 
znajdejo tudi v živo, na odru.«

Rojstni dan

Radio Gorenc dejansko 
rojstni praznuje dan prej, v 
četrtek, 29. novembra – kar 

v domačem studiu in seveda 
v živo v eter. »Četrtki so pri 
nas sploh veseli in naši pos-
lušalci ne govorijo brez raz-
loga, da so to že mali petki, 
ko zadiši po veselju, ki ga pri-
naša konec tedna. Že dolga 
leta vas namreč ob četrtkih 
prebuja vedno nasmejana in 
hudo jezična Urša Mlakar, ki 
niti slučajno ne bo zamudila, 
da se v njenem terminu roje-
va tudi 56. rojstni dan Radia 
Gorenc. S Francijem Kaplar-
jem in drugimi moderator-
ji bomo ta dan gostili v stu-
diu imena, ki z lahkoto pol-
nijo tudi največje slovenske 
dvorane. Oglasili se bodo 
Modrijani, Čuki, Gadi, Zar-
ja, Veseli muzikanti, Nejc 
Kastelic ... Zato ne pozabi-
te: zabava se začne že v četr-
tek, 29. novembra, ob 6. uri 
zjutraj na frekvencah Radia 
Gorenc,« zaključi vodja Ra-
dia Gorenc Andrej Grims.

ZABAVA SE ZAČNE  
V ČETRTEK ZJUTRAJ
Naj polko Gorenca 2018 bomo dobili čez nekaj dni. V prvem krogu se je za laskavi naziv potegovalo 
sedem ansamblov, v drugem dva manj in v tretjem so ostali trije. Med vsemi, ki ste glasovali za svojega 
favorita, bodo izžrebali še nagrajenca, ki bo dobil letno vinjeto za leto 2019. Žrebanje vinjete bo  
v živo na radiu 29. novembra, ko Gorenc praznuje tudi rojstni dan. Naj polko pa bomo dobili 30. 
novembra v Gostilni in restavraciji Avsenik v Begunjah.

Na odru je v finalnem delu pri Avseniku vedno veselo. 
Lani je zlato plaketo domov odnesel za polko Ajga punca 
ansambel Galop. / Foto: Tina Dokl

Lanske zmagovalce, ansambel Galop, smo ujeli v 
fotografski objektiv na dobrodelnem koncertu v Železnikih, 
letošnjo naj polko Gorenjca pa bomo dobili v petek. / Foto: A. B.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

D
resden velja za 
mesto, ki ima v 
Nemčiji največ 
sonca na leto. 
Obiskala sem 

ga pred prvimi jesenskimi 
dnevi. Podobno kot Dres-
den med je pred leti navdu-
šil Hamburg. 

Glavno mesto nemške 
dežele Saške, katerega sta-
ro jedro leži na levi strani 
reke Labe, me je popolno-
ma prevzelo. Zaradi arhite-
kturnih biserov je dobil tudi 
vzdevek Firence na Labi. 
Če ne drugače, ste za Dres-
den slišali zato, ker so ga 
proti koncu druge svetov-
ne vojne zavezniki bombar-
dirali in več kot devetdeset 

odstotkov mestnega jedra je 
bilo popolnoma uničenega. 
Dresden naj bi bil med nem-
škimi mesti, ki so bila v tis-
tem času bombardirana, naj-
bolj prizadet. Danes je središ-
če mesta obnovljeno, tako da 
lahko rečemo, da je Dresden 
pravzaprav še mlado mes-
to. Od združitve obeh Nem-
čij je ponovno kulturni, poli-
tični in izobraževalni center 

Nemčije in ima pomembno 
mesto tudi v Evropi.

Če se odločite, da Dresden 
obiščete za podaljšani konec 
tedna, bom v nadaljevanju 
delila z vami nekaj namigov, 
kaj vse lahko vidite v dveh ali 
treh dneh. Najbolj pogumni 
se tja odpravijo kar z avtom, 
eni kombinirajo letalo in vlak, 
ki je v Nemčiji izjemno prilju-
bljen – je cenovno ugoden in 
hiter; spet tretji pa se odločijo, 
da se bodo v Dresden podali z 
letalom z domačega letališča.

Sicer je mesto lepo, ko je 
obsijano s soncem, a vabi tudi 
v božičnem času: Dresden 
namreč gosti najstarejši boži-
čni sejem v Nemčiji; najzahte-
vnejšim gurmanom pa ponu-
ja užitke v restavracijah, ki se 
kitijo z Michelinovimi zvez-
dicami. Tudi vinskim navdu-
šencem v tem delu Nemčije 
ne bo dolgčas.

Če se vrnemo na začetek: 
potrebujete manj kot dan, da 
si ogledate vse njegove najbolj 
priljubljene znamenitosti ter 
jim dodate še kakšen manj 
znani turistični »cukrček«. 
Začnete na Theaterplatzu, 
se sprehodite do cerkve Naše 
gospe (Frauenkirche), ki s 

svojo mogočnostjo in zgodbo 
pusti izjemen vtis; mimogre-
de si lahko ogledate Fürsten-
zug – priljubljeno umetnino, 
ki prikazuje procesijo princev 
oziroma vladarjev Saške na 
Augustusovi ulici. Gre za fre-
sko, ki je bila naslikana med 
letoma 1871 in 1876, da bi delo 

preživelo, pa so kasneje celot-
no podobo prenesli na plošči-
ce znamenitega meissenske-
ga porcelana in danes Für-
stenzug s svojima 102 metro-
ma velja za največje umetniš-
ko delo na področju umetnos-
ti na porcelanu na svetu. 

(Se nadaljuje)

ROMANTIČNI DRESDEN (1)

Znamenita cerkev Naše gospe oziroma Frauenkirche (levo), ki s svojo mogočno pojavo na 
Neumarktu opozarja nase. Tako podnevi kot ponoči.

Notranjost cerkve ni prav nič drugačna od zunanjosti: 
pripoveduje zgodbo in pusti vtis.

Ob samoti svojega bistva
le solza je tista,
ki dela družbo,
se ne utrudi,
ampak neprekinjeno polzi.

Ob spoznanju minljivosti
le srce je tisto,
ki utrujeno utripa,
se ne ustavi,
ampak čaka boljše čase.

Ob tihi nežni spremljavi
je glasna simfonija duše,
vsaka nota
ustvarja ritem,
nadaljuje se ples življenja.

Klementina

Ples življenja

PESMI MLADIH

 »Vsaka nota ustvarja ritem, nadaljuje se ples življenja.« 
Poznamo več vrst plesa, žalostnega in veselega – in jaz 
vsem nam želim samo veselo glasbo in živahen tempo. 
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
akelski osnov-
nošolci so se z 
gosti družili in 
sodelovali pri 
izdelavi praz-

nične okrasitve. Druženje so 
zaokrožili s prireditvijo v šol-
ski telovadnici, kjer se jim je 
predstavil tudi Željko Naj-
dek, prvi Slovenec s poseb-
nimi potrebami, ki je nasto-
pil na newyorškem marato-
nu, ki velja za enega najve-
čjih in najtežjih maratonov 
na svetu. Z njim sta bila tre-
ner Klemen Dolenc in špor-
tni pedagog Jure Vajs, ki ga 
spremljata na njegovi špor-
tni poti.

Tehniški dan je bil del pro-
jekta Različni smo šolske 
svetovalne službe, s kate-
rim v letošnjem šolskem 
letu prek različnih aktivno-
sti krepijo medsebojno spo-
štovanje in strpnost, je raz-
ložila specialna pedagogin-
ja Tinka Bertoncelj. »Med 
seboj smo si podobni, saj 

imamo podobne želje in cil-
je, osrečujejo nas podob-
ne stvari, obenem pa smo si 
med seboj tudi različni, kar 
daje pestrost našemu življe-
nju,« je bistvo projekta str-
nila Tinka Bertoncelj. Dolo-
čene aktivnosti so izvedli po 
posameznih razredih, s teh-
niškim dnevom pa so v pro-
jekt vključili vse učence v 
šoli. »Z drugačnostjo se naj-
bolje spoznamo, če se z njo 
konkretno srečamo. Na tak 

način najlažje prebrodimo 
predsodke in negotovosti, 
ki nas ob soočanju z drugač-
nostjo lahko spremljajo,« je 
poudarila Tinka Bertoncelj.

Po besedah mame ene-
ga od učencev OŠ Helene 
Puhar, ki so jih gostili na 
tehniškem dnevu, so sinu s 
povabilom v OŠ Naklo, ki jo 
obiskujeta tudi njegova dva 
brata, pripravili neizmerno 
veselje. »Prav zaradi njega je 
imela naša družina možnost 

spoznati veliko oseb s pose-
bnimi potrebami in vse bolj 
spoznavamo njihovo nep-
recenljivo vrednost v svetu. 
Če gledamo površno, tega 
ne bomo opazili, če si damo 
priložnost in se pobliže sre-
čamo z njimi, pa spoznamo 
nov svet,« je še poudarila in 
dodala, da je ta svet mogoče 
res drugačen, bolj umirjen 
in manj bleščeč, a zato nič 
manj lep. »Obogati vsakega, 
ki si dovoli, da ga spozna.« 

RAZLIČNOST NAS BOGATI
V okviru tehniškega dne v Osnovni šoli (OŠ) Naklo so v goste povabili tudi učence OŠ Helene Puhar 
Kranj ter uporabnike Varstveno delovnega centra Kranj in Centra Korak.

Gostom so dobrodošlico izrekli tudi z napisom »veseli smo vas« na šolski tabli. / Foto: Tina Dokl

V nadaljevanju so se posvetili izdelavi praznične dekoracije. 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TKrižarske vojne
Papež Urban II. je 27. 

novembra leta 1095 pozval 
na prvo križarsko vojno. Kri-
žarske vojne so bile različne 
odprave od 11. do 14. stoletja, 
ki naj bi zagotovile krščan-
sko oblast nad svetimi kraji 
v Palestini, ki so bili pod nad-
zorom muslimanov. Skupaj 
jih je bilo sedem, s tem da 
je bila sedma, imenovana 
rekonkvista, v Španiji.

Prvo križarsko vojno je 
izzval vzpon seldžuških 
Turkov, ki so motili tradici-
onalna romanja v Palestino. 
Papež je tistim, ki so se bili 
pripravljeni bojevati pod krš-
čanskim znamenjem, oblju-
bil duhovne koristi. Križar-
ji so po štirih letih vojskova-
nja 15. julija leta 1099 zav-
zeli sveto mesto Jeruzalem. 
»Ihteč od prevelike radosti«, 
s še vedno krvavimi rokami 
so se križarji tisto noč zahva-
ljevali za zmago v cerkvi na 
Svetem grobu.

Nekateri križarji so se 
okoristili z delitvijo bizan-
tinskih ozemelj, ki so posta-
la znana kot Latinsko cesar-
stvo (1204–1261). To je za 
kratek čas nadomestilo grš-
ko cesarstvo v Carigradu, 
dokler mesta ni znova zav-
zel bizantinski cesar Miha-
el III. Križarji so na prvem 
pohodu za novega vladarja 
Jeruzalemskega kraljestva 
izbrali Gottfrieda Lorenske-
ga. V nekaj letih je ob osva-
jalski poti križarjev nastalo 
več novih križarskih držav.

Zmaga je pritisnila pečat 
na gibanje. Križarstvo se 
je spremenilo v krščansko 
dejavnost s posebno naravo 
in ciljem. Ni jasno, ali je imel 
papež Urban II. prvotno v 
mislih Jeruzalem kot cilj kri-
žarske vojne. Pridigarji, ki so 
se v podkrepitev svojih pozi-
vov zatekali k Svetemu pis-
mu, so stvar tako prikazova-
li. Njihova prepričljivost je 

spremenila križarske vojne v 
romarstvo, v iskanje Gospo-
dove poti in opuščanje gre-
hov v nadlogah. 

Cerkev je poskušala obrni-
ti vnemo križarjev v verske 
dejavnosti in odvrniti viteze 
od neskončnih medseboj-
nih spopadov. Dala je blago-
slov vojnam proti poganom 
in novačila vojake za službo-
vanje v Španiji in bojevan-
je proti Saracenom. Vse kri-
žarske vojne, razen miro-
ljubne šeste (1228–1229), 
sta omadeževala pohlep in 
okrutnost. Razpuščene voj-
ske so na poti v Sveto deže-
lo po Evropi klale kristjane 
in žide. Papeštvo ni bilo spo-
sobno nadzorovati ogrom-
nih sil.

Vseeno pa so križarske 
vojne privabile tudi velike 
voditelje, kakršna sta bila 
Rihard I. Angleški in Lud-
vik IX. Francoski. Moč-
no so vplivale na evropsko 

viteštvo, stoletja dolgo pa 
tudi na njeno književnost. 
Čeprav so poglobile sov-
raštvo med krščanstvom in 

islamom, so tudi spodbuja-
le gospodarske in kulturne 
stike, kar je trajno koristilo 
evropski civilizaciji.

Iskrice in izreki
		Veliko je načinov, kako zlomiti srce. Zgodbe so 

polne src, strtih zaradi ljubezni. Toda v resnici se 
srce stre, ko mu odvzamejo sanje, kakršnekoli že so. 
(Pearl S. Buck)

		Pametnejši popusti! Kakšna žalostna resnica, 
ki utemeljuje prevlado neumnosti! (Marie von 
Ebner-Eschenbach)

Smeh ni greh
		»Kako lep je tvoj krzneni plašč. Moral je biti zelo drag.«
 »Samo en poljub.« 
 »Ki si ga dala možu?«
 »Ne, mož ga je dal sosedi ...«

		»Zakaj pa se tako kislo držiš?« vpraša žena moža.
 »Ravno sem prebral nekaj zelo žalostnega.«
 »Ne beri žalostnih knjig!«
  »Saj nisem bral knjige, pogledal sem v svojo hranilno 

knjižico.«

Medvode – Dan se vse hitreje umika noči, jesenske megli-
ce pa so vedno bolj goste – v Klubu Jedro je to čas za 
Svarunovo noč, edinstven glasbeni dogodek, ki obuja 
mistično atmosfero preteklosti. Tradicionalno daritev 
glasbenim bogovom so tokrat opravili istrski črnome-
talci Malorshiga, katerih pesmi opevajo večni boj za 
ohranitev starih običajev ter zavedanje pripadnosti rodni 
zemlji. Sledil jim je četverec Irdorath iz sosednje Avstrije, 
ki svoj ugled dokazuje s spevnimi kitarskimi melodijami 
ter udarnimi bobni. Poosebljenje zahodnoslovanskega 
folk metala – predstavniki Poljske, zasedba Derwana, so 
ob mešanju folklornih in rokerskih glasbil s prodornim 
glasom znane pevke Magde Przychodzke pripovedova-
li skrivnostne ljudske zgodbe ter občinstvo popeljali na 
stara čarobna mesta neodkritih dežel. Za vrhunec večera 
so poskrbeli stari znanci Kluba Jedro z daljnega severa, 
sibirski melodični črnosimfoniki Welicoruss.

Mistična glasba Svarunove noči

Korenine slovanskega folk metala: poljska zasedba 
Derwana v Jedru / Foto: arhiv koncerta

Cerklje – Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cer-
klje v soboto, 1. decembra, ob 19. uri vabi v Kulturni hram 
Ignacija Borštnika na koncert ob 50-letnici zborovodstva 
Jožefa Močnika. V prvem delu koncerta bo jubilant z 
zborom predstavil skladbe, s katerimi je dosegel najve-
čje uspehe v domačem kraju, na regionalnem nivoju in 
na državnih tekmovanjih; v drugem delu pa bolj lahkotno 
zborovsko ustvarjalnost. Koncert je zasnovan kot kombi-
nacija živega izvajanja in video projekcije.

Koncert ob jubileju zborovodstva Jožefa 
Močnika

Samo Lesjak

S
kupina Siddharta 
se v okviru turne-
je, na kateri poleg 
svojih večnih zim-
zelenih uspešnic 

predstavlja skladbe z zad-
njega, še povsem svežega 
albuma Nomadi, vrača na 
mesto zločina: pri lanskolet-
nem spektakularnem nasto-
pu v kranjski Športni dvora-
ni na Zlatem polju so člani 
priložnost nastopa ponudili 
perspektivnima zasedbama 
Prelude in Kori, na tokratni, 
za zdaj zelo uspešni in kot 
vedno dobro obiskani tur-
neji pa Siddharto spremlja-
ta skupini MRFY in Seven 
Days In May. Kot pravi Sid-
dhartin kitarist Primož Ben-
ko, je skupini v zadovoljstvo 
in ponos promovirati mla-
de udarne rokovske sile, ki 
predstavljajo prihodnost 
domače glasbene scene.

S svetlimi toni ter luč-
jo na koncu tunela, kot se 
je izrazil Benko, pa je obsi-
jana tudi Siddhartina zad-
nja plošča Nomadi, ki sicer 
pri marsikaterem glasbe-
nem kritiku vzbuja meša-
ne občutke, vsekakor pa 
deset skladb še vedno zmo-
re ohranjati duha skupine, 
ki ustvarja že več kot dve 

desetletji. Dolgo obdobje, 
v katerem je zasedba pre-
lomno zaznamovala doma-
či glasbeni prostor, je logi-
čno prineslo tudi občasna 
nihanja skupine, pri tem pa 
je najbolj pomembno, kot je 
poudaril Benko, da so člani 
zasedbe vedno znali zbra-
ti moč in energijo za pono-
ven vzpon ter z vztrajnostjo 
in medsebojnim zaupan-
jem, ki so ga ustvarili v vseh 
teh letih, še vedno zmorejo 

strniti svoje vrste in ustvar-
jati glasbo, ki prihaja iz njih 
in za katero lahko stojijo.

Siddharta torej to sobo-
to v Kranju, kamor se po 
Benkovih besedah vedno 
rada vrača, obljublja nov 
spektakularni koncert, pra-
vo pašo za ušesa in oči, na 
katerem bo ob svežih skla-
dbah, izmed katerih poslu-
šalce vse bolj osvaja predv-
sem melodična Medreve-
sa, moč obujati spomine ob 

klasikah B Mashina, Plati-
na, Na soncu, Samo edini, 
Ledena ter mnogih drugih. 
Manjkala pa skoraj zagoto-
vo ne bo tudi Pot v X, ena 
izmed njihovih prvih uspe-
šnic in najbolj prepoznav-
nih skladb skupine, ki tudi 
sama vztraja na svoji trdno 
tlakovani poti – poti iskanja 
svobode, kot pravi Herman 
Hesse v romanu Siddharta, 
kjer je zasedba našla svoje 
ime in navdih.

NOMADI SVETLOBE
Domača rokovska institucija, zasedba Siddharta, bo v soboto, 1. decembra, v okviru svoje turneje 
nastopila tudi v kranjski Športni dvorani na Zlatem polju.

Siddharta se bo na svoji turneji v soboto ustavila tudi v Kranju. Spremljata jo vse bolj 
prepoznavni skupini MRFY in Seven Days In May. / Foto: arhiv skupine (Marko Alpner)
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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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Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 38 novih prebival
cev. V Kranju se je rodilo 11 dečkov in 12 deklic. Največja 
teža je pripadla dečku, ki je tehtal 4440 gramov, najlažja 
pa je bila deklica, ki ji je tehtnica ob rojstvu pokazala 2785 
gramov. Na Jesenicah se je rodilo 5 dečkov in 10 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 3920 gramov, najlažji 
deklici pa se je kazalec na tehtnici ustavil pri 2700 gramih.

Novorojenčki

Maša Likosar

F
rančiška, doma iz 
Brebovnice, in Ja
k ob, ki je iz Dolgih 
Njiv, pravita, da se 
jima je življenje bis

tveno izboljšalo, ko sta se 22. 
novembra leta 1958 poroči
la. »Takrat ni bilo avtomobi
lov kot danes, k civilni poroki 
sva se peljala v zapravljivčku,« 
pripovedujeta zakonca. Njuni 
poročni priči sta bila Frančiš
kina sestra Pavla in Jakobov 
brat Matevž. »Poročil naju 
je župnik Alojzij Kambič,« 
pravita, mož Jakob pa doda: 
»Ne moreš primerjati poroke 

danes ali v preteklosti. Svojo 
imam v zelo lepem spominu. 
Dobil sem najboljšo ženo, do 
sedaj ni bilo pri hiši nobe
nega prepira. Zaradi moje 
pogoste terenske odsotnosti 
je velikokrat podpirala vse šti
ri vogale. Bila je odlična vzgo
jiteljica otrok, veliko je bila za 
šivalnim strojem, obenem je 
bila tudi dobra kuharica.«

Po poroki sta se mladopo
ročenca preselila v lastno hišo 
v Dolge Njive in dala življen
je desetim otrokom. »Zada
la sva si cilj, da vsem otrokom 
omogočiva brezskrbno, sre
čno otroštvo, da jih naučiva 
delati. Ni bilo vsega, kar bi si 
želeli, obdarovani so bili le za 
god in za Miklavža,« povesta 
Frančiška in Jakob, ki kljub 

številni družini nista hotela, 
da bi kdo od otrok moral iti 
po očetovih stopinjah služen
ja. »Delal sem po cele dneve; 
v službi in popoldne v dela
vnici, da smo lahko prežive
li. Zato sem bil manj z otroki 
kot sedaj z vnuki, ki jih imam 
neskončno rad in si rad vza
mem čas zanje,« pove Jakob. 

Danes sta Frančiška in Jakob 
ponosna na vseh 32 vnukov in 
vnukinj ter osem pravnukov 
in pravnukinj, ki ju radi obi
ščejo in uživajo v njuni druž
bi. Hčerka Martina Jelovčan, 
ki je organizirala praznova
nje biserne poroke, pravi, da 
zdravje staršema še kar dobro 
služi. »Ata boli noga in hodi 
s palico, še vedno pa rad zai
de v tesarsko delavnico in je 

na tekočem z vsem, kar se v 
njej dela. Mama, ki je bila vse 
življenje predvsem žena in 
mama vsem otrokom, vnu
kom, pravnukom, še vedno 
skrbi za kuhinjo, vrt in peko 
kruha.« 

Sobotno praznovanje biser
nega jubileja je 94 svatov sku
paj z bisernima zakoncema 
po sveti maši nadaljevalo s 
kosilom v dvorani kulturne
ga doma v Lučinah. Vnukin
ja Jerneja je pripravila video
projekcijo življenja slavljen
cev, vsi vnuki in vnukinje pa 
so mami in atu zapeli več pes
mi in zaigrali na instrumente. 
Manjkala ni niti poročna tor
ta, ki sta jo naredili in okrasi
li snaha Joži in vnukinja Kata
rina.

PRSTANA ZVESTOBE NOSITA 
ŽE ŠESTDESET LET
V soboto sta si Frančiška in Jakob Košir iz Dolgih Njiv v cerkvi sv. Vida v Lučinah, kjer sta se pred 
šestdesetimi leti poročila, ponovno obljubila večno zvestobo.

Frančiška je štela 
štiriindvajset, Jakob pa 
enaintrideset let, ko sta  
se poročila novembra leta 
1958. / Foto: osebni arhiv

Biserna zakonca sta po šestdesetih letih prav  
tako močno zaljubljena, kot sta bila tedaj, ko sta se 
spoznala. / Foto: Izidor Jesenko

Biserno poroko so skupaj s Koširjevima slavili vsi njuni najbližji. / Foto: Izidor Jesenko

»Obupana«
Zopet se obračam na vas. 
Kako bo z mojo službo, moji-
mi otroki, bratom in njegovo 
družino?
Kot veste, se vam pogod
ba v tej službi izteka. Nekaj 
mesecev boste doma, na 
pomlad se vam obeta nova 
zaposlitev. Bo podobno 
delo in glede tega ne vidim 
težav. Zaposleni boste naj
manj leto in pol, potem pa 
se vam tudi dobro uredi. Do 
sina morate biti strožji, saj je 
preveč neposlušen. Hči, ki je 
trenutno odsotna, dokonča 
študij in si uredi življenje. 
Druga hči bo še nekaj časa 
doma, saj ji ni nič hudega. 
Začne naj prispevati svoj 
finančni delež. Hči, ki se ima 
namen poročiti, ima videti 
lepo prihodnost. Pri bratu je 
resnično vse narobe, a vam 
svetujem, da se ne vmeša

vate, ker se s tem ne bo nič 
spremenilo. Lepo vas poz
dravljam.

»Škorpijon«
Prosila bi vas za odgovor na 
vprašanje, kako bo z zdravjem 
mojih hčera, bratov, partnerja 
in mame. Bosta tudi vnučka 
še naprej tako zdrava, brez-
skrbna in razigrana? Kaj pa 
moje zdravje, se bo trenutno 
stanje razpletlo dobro ali se 
bo zakompliciralo? Veselim 
se vašega odgovora in vas lepo 
pozdravljam! 
Če zdravja ni, potem je vse 
ostalo brezpredmetno. Zdr
avje mame se bo začelo izbo
ljševati že pred pomladjo in 
težave se umirijo. Vaš par
tner je pod stalnim stresom, 
ne zna se umiriti in zadihati, 
vedno ga spremlja neki strah. 
Čeprav podzavestno. Brat 
bo imel opravke pri zdravni

kih, ampak se dobro zaključi. 
Pri hčerkah ne vidim ničesar 
posebnega, kar bi vas moralo 
skrbeti. Vaša situacija glede 
zdravstvenih tegob se bo raz
pletla dobro in končno boste 
prišli k sebi. Utrujeni ste od 
vseh bremen in dobro bi bilo, 
da si vzamete čas, ki bo name
njen samo vam. Vnučka vas 
bosta še naprej razveseljeva
la in tukaj vas čaka res veliko 
lepih trenutkov. In seveda pri
čakujte še nove vnuke. Želim 
vam vse lepo.

»Vodnar«
Zanima me, kako bo z mojim 
zdravjem ter z zdravjem mojih 
otrok in vseh treh vnukinj. Ali 
si bo vnukinja, ki živi doma, 
kdaj uredila družinsko življe-
nje in ali bo ostala s trenutnim 
partnerjem? Se mi bo v življe-
nju nasmehnila sreča ali bo še 
naprej toliko težav, predvsem 

z zdravjem? Lepo vas pozdrav-
ljam in se lepo zahvaljujem za 
vaš čas in odgovore. 
V ne tako bližnji prihodnosti 
je videti neke poti do zdravni
kov, ampak ne gre za kaj res 
pomembnega oziroma se 
vse dobro uredi in strahovi so 
odveč. Vnukinja si bo uredila 
življenje. Kot vidim, je sedaj 
na pravi poti, vsekakor ji uspe 
vse tisto, po čemer hrepeni. 
Ima vse prave vrednote, le 
doslej še ni prišel njen čas. V 
resnici ste srečni, ker to znate 
biti in za svoje slabe dogod
ke ne iščete krivde v drugih. 
Zdravje je tisto, pravzaprav 
težave, ki jih imate, kar vam 
pobira energijo in ste zaradi 
tega nemirni. V splošnem vas 
čakajo lepe spremembe, kar 
se vam bo močno poznalo 
pri zdravju, saj se vam težave 
končno umikajo. Kmalu vam 
posije sonce. Lep pozdrav.

Vaše pošte je kar veliko in pri
dno polagate karte ter se uči
te, kar me veseli, saj to pome
ni, da smo na pravi poti. 
Danes bomo pogledali vaša 
vprašanja, nato pa se bomo 
ponovno posvetili vedeže
vanju iz treh kart. Bralka 
pod šifro Mala porednica 
je pisala: »Izgubila sam se 
nekje v odnosu in ne najdem 
več poti, zato vas prosim za 
pomoč. Moje vprašanje je, 
kaj bo z najinim odnosom 
in kaj so sprožilci za prepi
re? Karte pa so Vdova, Obisk, 
Žalost, Hrepenenje, Darilo, 
Bolezen in Ljubosumje. Nei
zmerno bom hvaležna za 
odgovor.« Karte so povsem 
preproste in po drugi strani 
zapletene. Vdova pokaže, 
da sta v odnosu že dalj časa. 
Hrepenenje in Darilo potrdi
ta, da se imata kljub težavam 
rada in ne bi šla narazen. Kar
ta Ljubosumje seveda pome
ni ljubosumje, lahko pa je 
vmešavanje tretje osebe, in 
če to povežemo z Vdovo, je 
to starejša ženska, na primer 
ena od mam. Spet po drugi 
strani je lahko vaš dvom v 

njegovo zvestobo in sum, 
da je v vajini zvezi še ena 
ženska, ampak karte tega 
ne potrdijo. Vi imate veliko 
načrtov, ki pa jih ne izpeljete 
– in kot da bi vas on pri tem 
oviral. Morda ste se preveč 
prilagodili in niste več to, kar 
ste nekoč bili. Rekla bi, da sta 
prišla do točke, ko mora priti 
do večjih sprememb, kot je 
družina ali otrok, tako kot je, 
bo težko šlo naprej. Vprašaj
te se, koliko vam še v resnici 
pomeni. In zakaj ni zaupanja, 
kajti v pravem odnosu to ne 
bi smela biti nobena dilema. 
Na naslov tanja.70@hotma
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

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

www.gorenjskiglas.si
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TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO, KO-NET d.o.o. 

Beleharjeva 15, 4208 Šenčur   

www.ko-net.si  ko-net@siol.net   04/25 17 482   041 759 103 

OSEBNA 

VAROVALNA 

OPREMA 

JEKLENE VRVI 

KOLESNE  

VERIGE 

1. nagrada: zaščitni glušniki
2. nagrada: 5 l olja za verigo
3. nagarada: knjižna nagrada Gorenjskega glasa

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) 
po šlji te do srede, 12. decembra 2018, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Zvezdnica Mandy Moore (34) je obljubila 
večno zvestobo glasbeniku Taylorju Gold-
smithu (33). Slovesnost je potekala na inti-
mnem vrtu v Los Angelesu, kjer sta neve-
sta in ženin med drugimi zapela pesem 
in jo sklenila z romantičnim poljubom. 

Igralka je novico oznanila zgolj z objavo črno-bele poročne 
fotografije. Pred tem je bila poročena z Ryanom Adamsom, 
od katerega se je uradno ločila pred dvema letoma.

Mandy Moore stopila pred oltar

Le pet mesecev po poroki s soigralko iz 
serije Igra prestolov Leslie Rose se Kit 
Harington (31) sooča z govoricami o 
varanju. Da ima razmerje z rusko mane-
kenko Olgo Vlasovo, so sprožile sumljive 
fotografije, ki jih je objavila manekenka. 

Ta trdi, da sta imela razmerje v Luksemburgu, kjer jo 
je zasipal z darili ter ji obljubil stik s slavnimi režiserji. 
“Obtožbe so popolnoma izmišljene. Kit nikoli ni bil v Luk-
semburgu in nikoli ni spoznal Olge Vlasove,” je povedal 
njegov predstavnik.

Kit zanikal razmerje z rusko manekenko

Televizijski zvezdnik Danny Roberts (41) 
je priznal, da je HIV pozitiven. Usodno 
diagnozo je izvedel leta 2011. Kot pravi, 
se je zbudil v mlaki krvi, zato je klical 
zdravnika, ki mu je po telefonu povedal 
slabo novico. “Najprej sem bil šokiran, 

potem izgubljen, nato sem živel v zanikanju. Prva leta 
življenja z virusom HIV so bila zelo težka in osamljena,” 
je priznal igralec, ki pravi, da ga veseli napredek sodobne 
medicine.

Igralec Danny Roberts okužen z virusom HIV

Mlajši brat slavnega pevca Nicka Carter-
ja, prav tako pevec Aaron Carter (30), je 
namignil, da z dekletom Lino Valentino 
morda pričakujeta otroka. “Počutim se 
zares super. Končno sem kupil dom, v 
kratkem bom zaprosil svoje dekle in mor-

da celo pričakujeva,” so bile besede Carterja, za katerim je 
pestro leto, saj je izdal nov album, priznal, da je biseksu-
alec, praznoval trideseti rojstni dan ter se zaradi zlorabe 
drog soočil z zaporom.

Pestro leto Aarona Carterja

VRTIMO GLOBUS

S. Lesjak, A. Brun

Čut za solidar-
nost ter nesebič-
na želja pomaga-
ti sta se pokaza-
la že v dneh pred 

koncertnim večerom, med 
drugim z dobrodelno dra-
žbo umetniških izdelkov 
domačih ustvarjalcev. Sobo-
tni večer, ki ga je pripravi-
la Občina Tržič, povezovala 
pa domačina Mojca Krajnc 
in Bojan Veselinovič, je bil 
nekaj posebnega, saj je bil 
odziv izjemen – več kot sto 
sedemdeset glasbenikov, 
plesalcev in drugih ustvar-
jalcev je srčno stopilo sku-
paj in navdušilo obiskoval-
ce, ki so napolnili Dvorano 

tržiških olimpijcev. Nas-
topile so priznane pevke 
Marija Ahačič Pollak, Alen-
ka Godec, Alenka Gotar ter 
Romana Krajnčan in števil-
ne domače zasedbe. »Gre za 
izredno čast in privilegij, da 
lahko pomagaš nekomu, ki 
je v težavah. V srcu sem še 
vedno Tržičanka, zato so me 
težave rojakov še bolj priza-
dele. Verjamem, da se bodo 
Gorenjci odzvali,« je pred 
nastopom dejala legendarna 
pevka Marija Ahačič Pollak, 
ki se iz Toronta vedno rada 
vrača v domači Tržič. Kot je 
bistvo več kot uspelega dob-
rodelnega večera lepo str-
nil pevec Rok Ferengja: »Ne 
glede na to, ali potrebuješ kaj 
ali ne, je dober občutek, da 
lahko pomagaš sočloveku.«

KUD France Koblar Žele-
zniki – sekcija Sončki dob-
rote pa so povabili na jubi-
lejni, deseti dobrodelni kon-
cert v dvorano na Češnjici v 
Železnikih. Naj sonce dob-
rote nikoli ne zaide, pravijo. 
V programu, ki je bil glasbe-
no zelo bogat, sta sodelova-
la narodno-zabavna ansam-
bla Slovenski zvoki in Galop; 
nastopile so vokalistke Prav 
dobre štiri, zapeli so stari 
znanci – kvartet Sonček. Z 
gorenjskimi plesi so ogreli 
srca obiskovalcev Folklorna 
skupina Jelčki in člani KUD 
France Koblar z gosti. Na 
obraze so s skečem, ki pri-
poveduje zgodbo o težavah 
sodobne družine, risali nas-
mehe Mici in Gregor Frelih 
ter Jure Thaler. 

Denar, ki so ga zbirali s 
prostovoljnimi prispevki, 
bodo namenili za lažje pre-
magovanje ovir v samostoj-
nosti 11-letne Ane Kavčič. Na 
koncertu so zbrali kar 2616 
evrov – še nikoli toliko, pravi 
Majda Demšar, predsednica 
KUD France Koblar. Do srca 
pa je segla tudi pesem hva-
ležne Anine mamice Bar-
bare Kavčič, ki se je opogu-
mila in po dolgem času pri-
jela za mikrofon. Zapela je 
pesem In vendar enkrat še, 
srce Benjamina Ipavca, na 
klaviaturah pa jo je sprem-
ljal Andrej Goričar. »Z gla-
som se izraža duša,« pravi 
Barbara, ki sicer vodi župnij-
ski zbor v Bukovščici. Publi-
ka je njen pogum nagradila z 
gromkim aplavzom.

STOPIMO SKUPAJ
V polni Dvorani tržiških olimpijcev je v pomoč tržiškim občanom, ki so utrpeli večjo škodo v nedavnih 
poplavah, potekal dobrodelni koncertni večer Stopimo skupaj. Dvorana na Češnjici v Železnikih pa je 
bila ponovno prizorišče dobrodelnega koncerta Sončki dobrote, letos jubilejnega, desetega.

Pevki Alenka Godec in Alenka Gotar v družbi Saše Pivk 
Avsec, ki je uspešno povezovala organizacijske niti 

Pevka Marija Ahačič Pollak se iz Toronta vedno rada vrača v 
rodni Tržič, tokrat je nastopila na dobrodelnem koncertu.

Tudi Lomski fantje so pokazali čut za pomoč ljudem v 
stiski. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana v družbi očeta Jureta Kavčiča; družina Kavčič sicer šteje 
šest članov. 

Barbara Kavčič in Andrej Goričar Glasbene nastope je popestril tudi humor.

Valentino Ambrožič, nasmejano 21-letnico, smo srečali 
na stojnici Vinske kleti Metlika Kmetijske zadruge 
Metlika na zadnjem festivalu slovenskih vin, ki ga je 
gostil Cankarjev dom v Ljubljani. / Foto: A. B.
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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

Morda se boste vprašali, ali je 
to res in kako je mogoče. Vsako 
orodje je v zgodovini človeštva 
našim prednikom olajšalo delo, 
danes pa ga nam. V kameni 
dobi pestnjak, kasneje motika, 
ralo, plug, stroji, elektrika, avto, 
hladilnik, pralni stroj, v današnji 
družbi telefon in računalnik ali 
prevozi z letali. Nekako je človek 
živel z naravo, zadnjih 150 let pa 
se zdi, da jo le še izkoriščamo. 
Vzamemo iz nje tisto, kar pot-
rebujemo. Narava udarja nazaj, 
vendar dokler ni kriza pred mo-
jimi vrati in se ne pripeti meni 
osebno, ne verjamem. Ko opazu-
jem posledice od daleč, je udobje 
naslonjača, pivo in klobasa tisto, 
kar me zadrži v pasivni neaktiv-
nosti. Ker sem mati in učiteljica, 
me zelo zanima, kako novodob-
na tehnologija in spremenjena 
družba vplivata na razvoj otrok, 
ne nazadnje tudi nas samih. 
Dojenčka takoj postavimo v lu-
pinice, takšne in drugačne sede-
že, nič več se ne plazijo. Otroke 
strpamo na urejena igrala in 
otroška igrišča, redki gredo še v 
gozd. Je lahko nevarno, so klo-
pi, škodljivci, zavarovalnice ne 
krijejo poškodb … In vendar pri 
nas je gozda veliko, v srednji in 
zahodni Evropi ga je malo ali ga 
ni več, je vse pozidano. V šolah 
preidemo na učenje. 

Danes je veliko dilem, ali bodo 
še brali in uporabljali učbenike 
ali zgolj računalnike, telefone. Se 
je sploh še smiselno učiti pisati 
ali naj se zgodaj, kar se da, nau-
čijo desetprstnega tipkanja. Stro-
kovnjaki opozarjajo, da je knjiga 
nenadomestljiva, da je pomnje-
nje drugačno in trajnejše preko 
knjige kot preko računalnika. 

Otroci so nervozni, polno je mo-
tenj. Potem krivijo šolski sistem 
pa politiko in državo, starši cele 
dneve delajo, otroci pa so doma 
sami. Seveda je treba ukrepati 
in novodobni strokovnjaki za 
različna področja svetujejo. Na 
področju prehrane pravijo, naj 
otroci pijejo vodo, gaziranih in 
sladkanih pijač je preveč. Naj 
uživajo manj sladkorja, nepre-
delano hrano, po možnosti lo-
kalnega izvora. Kdo še ima vrt, 
če pogledamo vrstnike v tujini, 
kdo sploh še kuha doma z na-
ravnimi sestavinami? Strokov-
njak svetuje, naj gredo v gozd, k 
reki, naj se igrajo s storži, kamni, 
vejami, naj to prijemajo z roka-
mi, nogami in z drugimi čutili. 
Zasebne šole si tudi v Sloveniji 
upajo več. Ena takih je v svoj 
program dala načelo, da naj bi 
vsak otrok znal splezati na dre-
vo. Fakultete za šport vsako leto 
znižujejo kriterije motoričnih 
sposobnosti za vpis tistih, ki se 
želijo s tem ukvarjati profesio-
nalno. Kako se potem motorične 
sposobnosti nižajo pri redni, obi-
čajni populaciji??? 

Imam srečo, da lahko opa-
zujem vrstnike po Evropi. V 
gozdnih vrtcih po Skandinavi-
ji so zunaj ves čas in v vsakem 
vremenu. Srednješolci tri dni na 
teden preživijo zunaj. Srednja 
in zahodna Evropa je povsem 
drugačni. Vse je v računalni-
kih, službe so večinoma v ve-
likih podjetjih, vse se kupi, ker 
je vrednota dejstvo, da si lahko 
privoščimo. Vesela sem, da lah-
ko to opazujem, da te razlike vi-
dim, in priložnost je, da to lahko 
delim z vami.

Tehnologija spreminja 
družbo Janez Logar

Srečal sem mlado Rusinjo. 
Skupaj smo čakali. V St. Pe-
tersburgu (bivši Leningrad) 
je doštudirala glasbeni in-
štrument, zaradi ljubezni je 
prišla v Slovenijo, kjer živi že 
12 let. Torej urejena dama, iz-
obraženka, več mednarodnih 
izkušenj, torej zna primerjati 
dežele in način življenja. Če 
smo zaverovani samo vase, niti 
ne vemo, ali smo dobri ali sla-
bi, ali nam gre dobro ali slabo 
glede na ostali svet.

In jo vprašam, kaj je dobrega 
v Sloveniji. Pravi: »To je dežela 
priložnosti. Odlična geograf-
ska lega dežele, ste na razpotju 
razvijajočega se Vzhoda, boga-
tega Zahoda, nemirnega Bal-
kana, ki ga odlično poznate. 
Poznate njihov jezik. Pridni 
in pošteni ljudje, včasih preveč 
pohlevni, ker se ne znate in si 
ne upate upreti krivicam (npr. 
v službah), predvsem pa imate 
zelo izobraženo delovno silo z 
znanjem tujih jezikov. Pozi-
mi se kopate v toplicah, poleti 
imate eno uro in pol do morja. 
Kakšno razkošje! Zaradi od-
prtosti gospodarstva, turizma 
in dobrega standarda imate 
ogromno stikov s tujino, kjer 
lahko dobivate nove ideje. Dr-
žavna in občinska birokracija 
delujeta. Na koncu vedno pri-
deš do človeka, ki reši problem 
(imela sem jih veliko). To v Ru-
siji ne gre tako lahko.« 

In kaj je slabega? »Ste eden 
proti drugemu. Pol ljudi je za 
enega politika, pol pa proti 
njemu. In za te razprtije ste 
pripravljeni namenjati veliko 
časa. Pol ljudi hvali preteklost, 
pol jo kritizira. O tistem dru-
gem tiru, ki obsega manj kot 
trideset kilometrov, se prepira 

državna politika in pol Slove-
nije. Rus in Kitajec se smejita 
ob omembi tridesetih kilome-
trov. Vi pa to vzamete tako za-
res – ker pač ne sodelujete med 
seboj. Drug drugega prepriču-
jete, kdo nima prav. Smešno in 
popolnoma neproduktivno. Še 
najslabše pa je, da stalno kri-
tizirate vse mogoče – državo, 
birokrate, ceste, šolstvo, zdra-
vstvo … Tako zelo ste črnogle-
di. In hitro poveste, da se ne da 
kaj veliko storiti. Meni se zdite 
svetovni prvaki v kritiziranju 
in tarnanju. Precej premalo 
cenite, kje živite in kaj imate.« 

Pred mnogimi leti sem bil 
kot študent ekonomije na iz-
menjavi v Rusiji. Videl sem 
tudi rusko podeželje. Ne mo-
rem reči, da ta dama nima 
prav. Tudi ne moremo reči, da 
nismo dobri v kritiziranju in 
tarnanju. Tudi je res, da verje-
tno preveč oklevamo pri poslov-
nih in osebnih odločitvah – kar 
držimo se starih služb, čeprav 
je pomanjkanje delovne sile 
prisotno povsod. Verjetno nas 
je strah negotovosti, strah nas 
je novosti. No, pa se le nauči-
mo od tujcev, ki lahko primer-
jajo našo in druge dežele, da 
bomo bolj cenili vsaj tisto, kar 
nam je dala čudovita narava. 
Še več bo vredno, če se bomo 
drug drugega podpirali pri 
smelih odločitvah. In ne bodi-
mo privoščljivi sosedu, kolegu, 
sodelavcu …, ker jim je spodle-
tel projekt, so izgubili službo ali 
jim je propadlo podjetje. Takrat 
ni nikomur lahko. Vsakdo pot-
rebuje podporo. Slovenec, Rus 
ali Američan.

Ta naša Slovenija Cvrtja, ocvrtki …

Po cvrtju so najbolj znani Belokranjci, vendar ga nič manj ne 
spoštujejo Dolenjci, Štajerci z Bizeljanci vred in ves naš živelj 
vse do Prekmurja. Na hitro pripravljena jed z jajci, mesom, 
skuto in podobnim. Dobro pa tako, da se kar v ustih topi. Kadar 
kdo omeni cvrtje, se spomnim Beguševe mame, Belokranjke, 
rožarice s Primskovega v Kranju, ki je bila prava mojstrica. Zna-
na je bila po lepih rožah in tem, da je namesto psa v luknji pod 
štedilnikom na lepo okrašeni blazini vzgajala svojo pujsko. Tako 
lepo jo je vzgojila, da je ta hodila na toaleto čisto na konec vrta. 
Ko je pa zrasla in jo je bilo treba peljati k pujsu, jo je posedla na 
svoj rožarski voz na dveh velikih kolesih in peljala v sosednje 
Gorenje. Med potjo ji je ves čas dajala nasvete, kako naj se ob-
naša. »Le glej, da se boš dobro držala, ti si mestna!« je vedno 
na koncu pribila. In pujska je vse razumela in imeli so male pra-
šičke. In Beguševa mama je znova in znova pripravljala cvrtje.

Belokranjsko cvrtje

Testo za paniranje: 2 dl mleka, 4 jajca, 20 dag moke, sol; nadev: 
1,5 kg sveže svinjine, sol, poper, česen, 0,5 kg masti za cvrtje.
Rumenjake razžvrkljamo z mlekom, dodamo moko, solimo 
ter gladko razmešamo. Nazadnje dodamo še sneg iz beljakov. 
Meso zmeljemo, ga osolimo, popopramo in odišavimo s čes-
nom. Vse skupaj dobro zmešamo. Iz zmesi naredimo kepe, 
jih pomočimo v pripravljeno testo in ocvremo.

Gobovi ocvrtki

Potrebujemo: od 1 do 2 kg zdravih jurčkov, sol, 0,5 kg masti ali 
olja za cvrtje, za razžvrkljano testo pa 2 dl mleka, 4 jajca, 20 
dag moke, sol.
Jurčke očistimo, zrežemo na večje, enakomerno velike rezine 
in osolimo. V mleku razžvrkljamo rumenjake: tekočino polago-
ma prilivamo moki, da dobimo gladko tekoče testo. Osolimo 
ga in mu nazadnje primešamo še sneg. Jurčke kos za kosom 
pomakamo v pripravljeno testo in ocvremo. 

Skutno cvrtje

Potrebujemo: 0,5 kg skute, 8 jajc, 6 žlic smetane, od 6 do 8 žlic 
moke, sol, olje za cvrtje.
Skuto pretlačimo, ji primešamo rumenjake in toliko moke, da 
je testo gosto tekoče, ko dodamo sneg. Spečemo po porcijah. 
Skutno cvrtje ponudimo lahko že za zajtrk, za večerjo zraven 
ponudimo solato. Če ga pa potresemo s sladkorjem, bo oku-
sna sladica h kompotu. 

Cvrtnjaki s slanino ali klobaso

Potrebujemo: za jajčno testo 0,5 l mleka, 4 jajca, 30 dag moke, 
sol, olje za pečenje; 30 dag slanine ali klobas.
Iz mleka, jajc, moke in soli razžvrkljamo testo. V ponvi opeče-
mo za vsak cvrtnjak nekaj tankih rezin slanine ali nekaj koščkov 
klobase. Polijemo s testom in spečemo.

Za hrustanje
Grisine ali kosmiče za zaj-

trk redko pripravimo doma. 
Vendar tudi to lahko nare-
dimo sami in ni dvoma, da 
je doma pripravljeno veliko 
boljše od kupljenega. Grisi-
ni so odličen prigrizek ali po-
pestritev postrežbe za goste, 
medtem ko je granola sestav-
ni del fantastičnega zajtrka 
(če je ne pojemo prej že kar 
same, brez mleka ali jogurta).

Za pripravo grisinov pot-
rebujemo: 300 g moke, pol 
kocke kvasa, 1,5 dl mlačne 
vode, 1 zravnano žličko soli, 
1 zravnano žličko sladkorja, 
5 žlic olivnega olja, mešana 
semena (npr. lanena, seza-
mova, sončnična semena, 
bučnice), 1 manjše jajce.

Moko presejemo in na 
sredici naredimo jamico, 

kamor damo sladkor. Na 
sladkor nadrobimo svež 
kvas in ga zalijemo z mlač-
no vodo. Pustimo stati 10 
minut, da se kvas aktivira. 
Okrog jamice polijemo oliv-
no olje in potresemo sol. 
Vse skupaj zgnetemo v te-
sto. Testo pokrijemo ter ga 
pustimo na toplem vzhajati 
pol ure. Vzhajano testo raz-
delimo na manjše kroglice 
(v velikosti oreha), jih obli-
kujemo v dolge tanke sva-
ljke in jih polagamo na pe-
kač, pokrit s peki papirjem. 
Svaljke po vrhu premaže-
mo s stepenim jajcem in 
potresemo s semeni. Grisi-
ni naj na pekaču vzhajajo še 
od pol ure do ene ure. Pe-
čemo jih v pečici, ogreti na 
220 °C, 15 minut.

Za pripravo čokoladne 
granole potrebujemo: 400 
g ovsenih kosmičev, 250 g 
lešnikov, 5 žlic lanenih se-
men, 2 žlici temnega kaka-
va, 3 žlice medu, 150 g masla, 
200 g temne čokolade, 200 
g rozin.

Lešnike prerežemo na po-
lovice. V posodi zmešamo 
ovsene kosmiče, kakav, la-
neno seme in razpolovljene 
lešnike. V kozico narežemo 

maslo in dodamo med. Se-
grejemo in premešamo, da 
se vse skupaj raztopi. S tem 
prelijemo mešanico iz ovse-
nih kosmičev in dobro pre-
mešamo. Velik pekač oblo-
žimo s peki papirjem in 
nanj razporedimo priprav-
ljeno granolo. Pečemo v pe-
čici, ogreti na 160 °C, 30 mi-
nut. Vmes večkrat premeša-
mo. Po tem času pekač vza-
memo iz pečice in pustimo, 

da se povsem ohladi. Ohla-
jeni mešanici dodamo na-
sekljano čokolado in rozine. 
Granolo hranimo v zaprtih 
steklenih kozarcih. 

Nasvet: Pomembno je, da 
se pečena granola povsem 
ohladi, saj bo le tako posta-
la hrustljava. V granolo lah-
ko vmešamo še druge orešč-
ke, kot so npr. mandlji ali ore-
hi. Prav tako je zanimiv doda-
tek kokosovega čipsa.

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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Maja Bertoncelj

Goričane – Parkeljni so že na 
delu. V soboto so strašili po 
Goričanah. Potekala je sed-
ma prireditev Noč parkelj-
nov v Goričanah.

Organizatorjem iz TD Go-
ričane - Vaše jo je znova za-
godlo vreme, a kljub dežju 
se je ob okrog šeststo metrov 
dolgi trasi, po kateri so se v 
mimohodu predstavile sku-
pine parkeljnov, zbralo več ti-
soč radovednih obiskovalcev. 
»Da je kljub slabemu vreme-
nu prišlo toliko ljudi, je do-
kaz, da je prireditev res zani-
miva, nekaj posebnega in da 
delamo dobro. Predstavlja se 
23 skupin, skupaj okrog šti-
risto parkeljnov. Menim, da 
je to največji dogodek v obči-
ni Medvode, tudi medijsko 
zelo izpostavljen, tako da po-
meni tudi dobro promocijo. 
Pri organizaciji letošnje pri-
reditve nam je zelo aktivno 
pomagala tudi Občina Med-
vode. Prireditev je namreč 

prerasla meje prostovoljnega 
dela. Nanjo se pripravljamo 
pol leta, danes pomaga blizu 
dvesto prostovoljcev,« je med 
mimohodom parkeljnov po-
vedal Jakob Knific, predse-
dnik TD Goričane - Vaše in 
vodja prireditve.

Skupine parkeljnov iz Slo-
venije, Avstrije, Italije in Hr-
vaške so se zvrstile ena za 
drugo, predstavile so svo-
je maske in opremo svojega 
kraja ter s tem svojo zgodovi-
no in navade. Vsako leto več 
skupin je tudi z Gorenjske-
ga. »Takšni dogodki so su-
per. Pri nas imajo parkeljni 
že dolgo tradicijo in še vedno 
hodimo tudi po vasi. Vse ma-
ske so narejene doma iz raz-
ličnih materialov. Naša nalo-
ga danes je prestrašiti obisko-
valce in jim narediti zanimiv 
večer,« je povedal Anže Kli-
nar iz skupine Rovtarski par-
keljni, ki prihaja iz Planine 
pod Golico.

Navdušeni so bili tudi 
obiskovalci, ki pa so, ko so 

se parkeljni približali og-
radam, večinoma stopili 
kar kakšen korak, dva na-
zaj. »Na Noč parkeljnov v 
Goričane smo prišli prvič. 
Zelo je zanimivo, sploh za 

otroke, nekakšno ogreva-
nje za Miklavžev večer. Jih 
je kar strah. Vsaka skupi-
na in vsaka maska je po svo-
je zanimiva. V vsako je bilo 
vloženega veliko truda,« je 

dejal Gregor Eržen iz Škofje 
Loke, ki je prišel z družino.

Po mimohodu parkeljnov 
je sledila zabava, na kateri 
so prepevali Marko Vozelj 
in Mojstri.

Peklenščki strašili v Goričanah
Sedma Noč parkeljnov v Goričanah je bila kljub dežju odlično obiskana. Predstavilo se je triindvajset skupin parkeljnov  
iz Slovenije in tujine.

Skupine parkeljnov iz Slovenije in tujine so na trasi v neposredni bližini gradu v Goričanah 
pripravile pravi spektakel. / Foto: Peter Košenina

Cerklje – Zavod za turizem 
Cerklje v petek, 30. novem-
bra, od 15.30 do 18.30 vabi na 
Miklavžev sejem in razstavo 
jaslic. Razstava jaslic bo na 
ogled v Petrovčevi hiši do 4. 
januarja, prav tako tudi stalna 
razstava maket starih hiš in 
cerkva občine Cerklje, katere 
avtor je Avgust Starovašnik. 
V Spominskem parku bo na 
ogled okrašena pravljična 
dežela, v kateri bo Miklavž 
s spremstvom razveselil 
najmlajše, na predprazničnih 
stojnicah pa bo ob glasbenem 
nastopu Zale Smolnikar mož-
no nakupiti različne domače 
izdelke in druge dobrote.

Miklavžev sejem in 
razstava jaslic

Križe – V četrtek, 29. novem-
bra, ob 17. uri, bo v prostorih 
Osnovne šole Križe božič-
no-novoletni sejem. Učenci 
so pod vodstvom mentorjev 
ustvarili voščilnice, oblikovali 
unikatna darila in okraske, pek-
li piškote ... vse to v duhu pri-
hajajočih praznikov. Zadišalo 
bo po palačinkah in skodelicah 
vročega čaja. Obiskovalce lepo 
vabijo, da se jim pridružijo. 
Vse prostovoljne prispevke 
bodo namenili v šolski sklad. 

Božično-novoletni 
sejem v Križah
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sudoku_LAZJI_18_95
NALOGA

7 8 2 1 5 4
2 8 5 6

9 7 1
9 2 6 3

6 9
3 8 7 5

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

sudoku_LAZJI_18_95

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_95
NALOGA

7 5 8 1 2
8 3

2 9 5
6 7 9

9 8
4 3 2

4 3 8
5 4

6 7 2 3

sudoku_TEZJI_18_95

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_95
NALOGA

75812
83

295
679

98
432

438
54

6723

sudoku_TEZJI_18_95

REŠITEV

795843126
834216975
126795438
658324791
271968543
943157862
512439687
389671254
467582319

sudoku_LAZJI_18_95
NALOGA

782154
2856

971
9263

69
3875

123
8341
451627

sudoku_LAZJI_18_95

REŠITEV

786231954
214985736
539764182
925478613
167523498
348619275
671852349
892347561
453196827

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 28. 11.
17.10 MAGIČNE ŽIVALI: GRINDELWALDO-
VA HUDODELSTVA
22.00 VDOVE
15.00, 16.40 GRINCH, sinhro.
15.15 NAJVEČJI DAR
18.20, 20.45 BOHEMIAN RHAPSODY
19.35 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 28. 11.
17.20, 20.30 MAGIČNE ŽIVALI: GRIN-
DELWALDOVA HUDODELSTVA
16.40, 19.30 MAGIČNE ŽIVALI: GRIN-
DELWALDOVA HUDODELSTVA, 3D
15.45, 20.50 VDOVE
19.20 GRINCH
16.30, 18.30 GRINCH, sinhro.
15.40, 17.30 GRINCH, 3D

18.15, 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
15.30 LUIS IN VESOLJČKI, sinhro.
21.10 ZVEZDA JE ROJENA

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 28. 11.
19.00 BOHEMIAN RHAPSODY

Četrtek, 29. 11.
19.00 FARENHEIT 9/11

Petek, 30. 11.
19.00 VDOVE

Sobota, 1. 12.
16.00 GRINCH, sinhro.
18.00 ROBIN HOOD
20.15 VDOVE 

Nedelja, 2. 12.
16.00 GRINCH, sinhro.
18.00 FARENHEIT 9/11
20.15 ROBIN HOOD

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
27. 11.

3/6 °C

Nedelja 
2. 12.

2/6 °C

Sreda 
28. 11.

Četrtek
29. 11. 

Petek
30. 11. 

Sobota
1. 12.

-2/4 °C -3/2 °C -2/1 °C -1/4 °C

Ponedeljek 
3. 12.

Torek
4. 12.

Sreda
5. 12.

Četrtek
6. 12.

2/7 °C 1/9 °C -2/5 °C -3/4 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

27. 11. tor. Vigil 7.18 16.20

28. 11. sre. Jakob 7.20 16.20 

29. 11. čet. Radivoj 7.21 16.19           

30. 11. pet. Andrej 7.22 16.19

1. 12. sob. Marijan 7.23 16.18

2. 12. ned. Blanka 7.24 16.18

3. 12. pon. Franc 7.26 16.17

          IZLET // 13. DECEMBER 2018

KOROŠKA V ADVENTU
Vabimo vas, da se nam pridružite na našem izletu na avstrijsko Koroško, kjer si bomo 
ogledali, kako je ta videti v adventnem času. Najprej bomo obiskali turistično naselje 
Vrba. Nato se bomo po južni strani jezera odpeljali do Celovca, kjer bomo obiskali dežel-
no hišo in dvorano grbov, kjer je tudi knežji kamen. Nato se bomo podali skozi center 
mesta do sedeža Mohorjeve založbe, kjer bomo imeli kosilo. Po kosilu se bomo prek 
Gosposvetskega polja in Šentvida odpeljali do romarske cerkve v Krki, ki se po nemško 
imenuje Gurk. Obiskali bomo veličastno stolnico, se sprehodili po njej in se poklonili 
spominu na tudi slovensko svetnico sveto Emo ali Hemo. Nato se bomo odpeljali še 
do Beljaka in se v večernih urah sprehodili skozi mesto, si ga ogledali 
in si privoščili kakšno dobroto s stojnic. Z nami bo tudi novinar Jože 
Košnjek. Vabljeni.

Cena izleta je 32 EUR. 
Cena vključuje:  ogledi po programu, ogled deželne hiše  
v Celovcu, kosilo, prevoz in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 7.10,  z AP Mercator Primskovo ob 7.35
z AP Globus Kranj ob 7.45, z AP Radovljica ob 8.05

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,   
se oglasite  osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 13. 11. 2018 v Go-
renjskem glasu,  je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d. o. o., iz Stražišča 
pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila 
VW T-ROC – Božidar Lampič, Tržič;  2. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW POLO – Ana Križaj, Medvode; 3. nagrada: poklanja 
Gorenjski glas – Vera Ahlin, Škofja Loka. Nagrajencem čestitamo!

Vilma Stanovnik

Besnica – Sobotna akademi-
ja Kulturnega društva (KD) 
Jožeta Paplerja Besnica je 
pomenila vrhunec in hkra-
ti zaključek praznovanj, 
ki so se ob visokem jubile-
ju začela že lani novembra, 
ko so proslavili izdajo pesni-
ške zbirke Poeme domače-
ga akademskega slikarja, fi-
lozofa in pesnika Franceta 
Beštra. 

Da je bilo in je kultur-
no življenje v Besnici in so-
sednjih krajih pestro in bo-
gato, so se številni obisko-
valci lahko znova prepričali 
na sobotni prireditvi, ko so 
na odru predstavili številne 
kulturne dejavnosti, od glas-
bene, folklorne, slikarske, 
dramske in lutkovne do lite-
rarne in tudi čebelarstva. 

»Sonce budi naravo, kul-
tura bistri našo glavo,« tako 
je s kratkim mongolskim 
pregovorom vlogo kultu-
re pojasnil predsednik KD 
Jožeta Paplerja Besnica Ja-
nez Zeni ter se spomnil zgo-
dovine društva, ki ga je leta 

1908 ustanovil takratni bes-
niški župnik Frančišek Se-
rafin Pokorn in se je ime-
novalo Katoliško prosvetno 
društvo Besnica. Sedaj nosi 
ime po domačinu Jožetu Pa-
plerju, ki je bil zadnji pred-
sednik pred drugo svetov-
no vojno, ki so ga okupatorji 

kot velikega rodoljuba zaprli 
v begunjske zapore in ustre-
lil kot talca. 

Predsednik Zeni je prav 
tako opozoril na velik pomen 
sodelovanja med društvi in 
ustanovami v Besnici in oko-
liških krajih. S tem so se stri-
njali tudi drugi govorci, od 

predsednika domače Kra-
jevne skupnosti Primoža 
Bavdka do predsednice Zve-
ze kulturnih društev Slove-
nije Mije Aleš, vodje Ura-
da za družbene dejavnosti 
Mestne občine Kranj Nade 
Bogataj Kržan in domačega 
župnika Igorja Jereba.

Slovesno ob jubileju
Minulo soboto so v telovadnici domače šole pripravili svečano akademijo ob 110-letnici Kulturnega 
društva Jožeta Paplerja Besnica.

Mija Aleš je predsedniku Kulturnega društva Jožeta Paplerja Besnica Janezu Zeniju 
izročila jubilejno priznanje Zveze kulturnih društev Kranj. / Foto: Tina Dokl

Kropa – Kulturno društvo Kropa drevi ob 19. uri v dvorani 
kulturnega doma pripravlja literarni večer, posvečen stoti oble-
tnici konca prve svetovne vojne. Na prireditvi bodo nastopili 
člani Dramske skupine Čofta.

Literarni večer posvečen koncu vojne

Kranjska Gora – Smučišče Kranjska Gora praznuje sedemde-
stletnico obratovanja. Visok jubilej bodo proslavili s številnimi 
aktivnostmi skozi vso sezono. Pod geslom Ponosni na pre-
teklost, zazrti v prihodnost bodo v četrtek, 29. novembra, na 
snežni plaži pripravili praznovanje, na katerem bo od 9. ure 
dalje možnost 24-urnega smučanja, ob 11. uri se bo začela 
povorka učencev kranjskogorske osnovne šole in Pihalnega 
orkestra Jesenice - Kranjska Gora, sledil ji bo razrez torte. 

Sedemdesetletnica Smučišča Kranjska Gora
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Prodajalec avtomobilskih rezervnih delov, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge bodo obsegale: prodajo avtomobilskih rezervnih delov, svetova-
nje strankam, načrtovanje dela, sortiranje in naročanje blaga, zaključevanje in 
delo z blagajno, delo z računalnikom, razvoz blaga. Euroton, d. o. o., Tržaška 
383, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 12. 12. 2018. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Inženir telekomunikacij, m/ž (Kranj) 
Strokovna znanja in izkušnje na področjih: poznavanje Microsoftovih operacijskih 
sistemov in aplikacij, poznavanje operacijskega sistema (Linux), poznavanje stre-
žniške strojne opreme, izkušnje pri delu s strankami, znanje angleščine. Kron Tele-
kom, d. o. o., Koroška 20, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 26. 12. 2018. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Projektni računovodja, m/ž (Kranj) 
Zahteve delovnega mesta: najmanj 3 leta izkušenj na podobnih delovnih mestih, 
zaželeno na področju računovodstva in financ v mednarodnem okolju, visokošol-
ska oz. univerzitetna izobrazba ekonomske smeri, aktivno znanje angleškega jezi-
ka. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 30. 11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar v strežbi, m/ž (Kamnik) 
Želiš delati kot natakar v strežbi, vendar se bojiš, da ne boš dovolj plačan za svoje 
delo, da boš preobremenjen, delal v neurejenih delovnih razmerah in preko dogo-
vorjenega delovnega časa?   V Gostilni Repnik smo se odločili, da bomo svojo tradi-
cijo in vizijo nadgradili ter postali natakarjem prijazna gostilna – gostilna, ki s svo-
jim delovanjem dokazuje, da  ji je mar za svoje natakarje, jim nudi dobre delovne 
pogoje in posebne ugodnosti ter jih za dobro opravljeno delo tudi dobro in pošte-
no plača. Gostilna Repnik, Vrhpolje pri Kamniku, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 
22. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater, m/ž (Lesce) 
Delovne naloge: delo s CNC-stroji za obdelavo aluminija ter železa, osnovno zna-
nje branja tehničnih načrtov, spremljanje in zagotavljanje kvalitete izdelave, skrb 
za osnovno vzdrževanje strojev, odkrivanje in javljanje pomanjkljivosti na stroju. 

Ponujamo vam zaposlitev v urejenem in stabilnem podjetju, stimulativno plačilo. 
Kopt, Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 4. 12. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Zbilje) 
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 6 evrov neto), delo 5 dni na teden, 
možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/enote. Priča-
kujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenskega jezika, 
zaželene izkušnje na blagajni, skrb za red in čistočo, lastno prevozno sredstvo. Do-
tik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 28. 11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec, m/ž (Primskovo, Kranj) 
Pričakujemo: dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe trgovske oz. druge ustre-
zne smeri, najmanj šest mesecev delovnih izkušenj s področja prodaje, poznavanje 
maloprodajnih procesov, naravnanost na stranke z veliko mero samoiniciativnosti 
in komunikativnosti. Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prija-
ve zbiramo do 30. 11. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalci, m/ž (Žiri)
K prijavi vabimo kandidate, ki imajo dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe. Mer-
cator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 11. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec oz. svetovalec pripravnik v poslovni enoti, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe (ekonomske smeri, gimnazijski matu-
rant ali druge ustrezne smeri), vsaj šest mesecev izkušenj (v primeru pripravništva 
to ni pogoj), poznavanje bančnih produktov je prednost, veselje do dela s stran-
kami in pozitivno naravnanost do aktivne prodaje, samoiniciativnost in željo po  
stalnem izobraževanju ... UniCredit Banka Slovenija, d. d., služba Upravljanje s člo-
veškimi viri, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 29. 11. 2018. Podrobnosti na www 
mojedelo.com.

Prodajni zastopnik za trgovinski del na območju centralne, zahodne in seve-
rovzhodne Slovenije, m/ž (Kranj in teren) 
Pričakujemo: odgovorno in komunikativno osebo z odličnimi prodajnimi, pogajal-
skimi in prezentacijskimi veščinami, najmanj dve leti delovnih izkušenj s prodajo in 
delom na terenu, prilagodljivost glede delovnega časa, pripravljenost na terensko 
delo (vozniško dovoljenje B-kategorije) in dobro poznavanje MS Office – posebno 
Excel. ARC – Kranj, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 20. 12. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar vzdrževalec, m/ž (Dobje, Poljane nad Škofjo Loko) 
Delo je dvoizmensko in zajema vzdrževanje ter pripravo orodij za serijo, merjenje, 
struženje, rezkanje, brušenje, sestavljanje orodij ter druga dela, vezana na razpisa-
no delovno mesto. Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 
Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 30. 11. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

predstava za otroke 
MOJCA POKRAJCULJA
Kaličopkovo gledališče
Brezplačne vstopnice na otroškem oddelku.
torek, 27. 11., ob 17.30, 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.

filmski večer
ANIMATEKA PO ANIMATEKI
Ana Šturm
sreda, 28. 11., ob 19.00, dvorana

literarni večer
PESEM.SI
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 
portal Pesem si
torek, 27. 11., ob 19.00, dvorana
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Predstavitev knjige Živim od tvojih besed
Kranj – Knjigarna Ognjišče v Kranju vabi danes, v torek, 27. 
novembra, ob 19. uri na predstavitev knjige Živim od tvojih 
besed avtorjev Romana in Brede Gašperin. Pogovor bo vodil 
Matjaž Merljak.

Srečanje harmonikarjev samoukov
Ljubno – V soboto, 1. decembra, se bo ob 19. uri v domu Špor-
tnega društva v Ljubnem začelo osmo srečanje harmonikar-
jev samoukov na diatonični harmoniki oz. »frajtonarici«.

Letos LUFt kar dvakrat
Škofja Loka – V tem prazničnem mesecu bo LUft kar dvak-
rat. Prvič bo v soboto, 1. decembra, od 9. do 13. ure na Can-
karjevem trgu Miklavžev LUFt. Miklavž bo darila lahko naku-
poval na stojnicah, na katerih se bodo predstavili zanimivi 
ustvarjalci s svojimi unikatnimi izdelki. Drugič pa bo LUFt 
potekal 21. decembra od 17. do 22. ure. To bo Božični LUFt.

V spomin na Andreja Vavkna
Poženik – Dramska skupina Pod stražo v petek, 30. novem-
bra, ob 19. uri vabi na prireditev Po Martinu, ki jo posveča-
jo Andreju Vavknu ob njegovi 180. obletnici rojstva in 120. 
obletnici smrti. Po prireditvi, ki bo v Domu krajanov Pože-
nik, bo družabni večer. 

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo danes, v torek, 27. novembra, ob 17.30 predava-
nje Starševstvo – ni panike!, hkrati bodo potekale družab-
ne, ustvarjalne igre za otroke. Jutri, v sredo, 28. novembra, 
bodo ob 17. uri vesele urice ruščine, v četrtek, 29. novembra, 
pa bo ob 17. uri pogovor Življenje z osebo z demenco. V 
TIC Cerklje bodo danes, v torek, 27. novembra, ob 15. uri 
brezplačne inštrukcije matematike, ob 17. uri pa pogovor 
na temo Demenca – kaj pa sedaj. V Domu krajanov Šenčur 
bodo danes, v torek, 27. novembra, ob 9.30 urice nemščine z 
naslovom Klepetajmo po nemško, jutri, v sredo, 28. novem-
bra, bo v Športni dvorani Šenčur telovadba za prožno telo. 
V prostorih Društva upokojencev Preddvor bo v četrtek, 29. 

novembra, ob 17. uri družabno popoldne s tombolo. Za vse 
prireditve so obvezne prijave na telefon 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si. 

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 27. no-
vembra, angleške igralne urice ob 16.30, jutri, v sredo, 28. 
novembra, bodo nemške igralne urice ob 16. uri, ustvarjalne 
delavnice ob 17. uri, v četrtek, 29. novembra, bo ura pravljic 
z lutkovno igrico Kako je planinski zajček Repko skoraj izgu-
bil uhelj ob 17. uri, prireditev Lepo je biti bralec ter žrebanje 
nagrajencev knjižne uganke pa bo ob 18. uri. V petek, 30. 
novembra, bo Brihtina pravljična dežela za tiste otroke od 
četrtega leta starosti dalje, ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri, 
bralna urica Berem s kužkom pa ob 17. uri.

Hrušica – V četrtek, 29. novembra, bo ura pravljic z grofico ob 
17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa bo ob 17.45.

IZLETI

Zimski pohod k Bolnici Košuta
Preddvor – IO ZB za vrednote NOB Preddvor vabi člane in 
simpatizerje na 12. Zimski pohod k Bolnici Košuta. Pohod bo 
v soboto, 1. decembra, zbor pa ob 9. uri nad Vaškarjem v Baš-
lju. Pohod je na lastno odgovornost in v primerni opremi.

PREDAVANJA
Souvani in njihov park v Volčjem Potoku
Domžale – V Slamnikarskem muzeju bo jutri, v sredo, 28. 
novembra, Matjaž Mastnak predstavil družino Souvan in nji-
hovo vlogo pri oblikovanju Arboretuma Volčji Potok.

Ali si užaljen zaradi tega, kar bog dela?
Kokrica – Jutri, v sredo, 28. novembra, bo ob 18. uri v Kul-
turnem domu predavanje Branka Dežmana z naslovom Ali 
si užaljen zaradi tega, kar bog dela? Sledile bodo molitve za 
bolne in svetovanje. Predavanje organizira Zavod za izobra-
ževanje Besede življenja, Kranj.

Islandija – dežela med ognjem in ledom
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 27. 
novembra, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Rok Hočevar bo 
v potopisnem predavanju predstavil Islandijo – deželo med 
ognjem in ledom.

Kakovostna komunikacija – kakovostni odnosi
Žiri – V četrtek, 29. novembra, bo ob 19. uri v prostorih Kra-
jevne knjižnice Žiri strokovno predavanje z naslovom Kako-
vostna komunikacija – kakovostni odnosi. Predavanje bo vo-
dil mag. Martin Lisec, logoterapevt, mediator in predavatelj 
ter ustanovitelj in direktor Inštituta Stopinje.

OBVESTILA

Miklavževi medenjaki in smetanovi piškoti
Kranjska Gora – Jutri, v sredo, 28. novembra, se bo ob 16. 
uri v Liznjekovi domačiji začela delavnica peke Miklavž-
evih medenjakov in smetanovih piškotov. Vodili jo bosta  
Milena Černe in Natalija Štular. Informacije in prijave:  
08 380 67 32 (Nely) in 04 588 19 99 (Silvo, Liznjekova hiša)  
ali po elektronski pošti neli.stular@planinskimuzej.si ali  
muzej.liznjek@gmj.si.

KONCERTI

Z roko v roki
Škofja Loka – V petek, 30. novembra, bo ob 18. uri v Kristalni 
dvorani Sokolskega doma tradicionalni dobrodelni koncert z 
naslovom Z roko v roki, ki ga organizira Mešani pevski zbor 
Vrelec pri Društvu upokojencev Škofja Loka pod vodstvom 
Nade Krajnčan. Kot gostje bodo nastopili učenci Glasbene 
šole Škofja Loka ter drugi.

Folklornik, to sem jaz
Tržič – Člani Folklorne skupine Karavanke bodo v soboto, 1. 
decembra, ob 18. uri v Kulturnem centru Tržič organizirali že 
tradicionalni letni koncert z naslovom Folklornik, to sem jaz.

RAZSTAVE

Izložbe domišljije
Škofja Loka – V starem mestnem jedru bo od 1. do 31. decem-
bra tudi letos odprta prodajna razstava Izložbe domišljije, ka-
tere namen je promocija ustvarjalnosti na Škofjeloškem ter 
oživljanje starega mestnega jedra, ponujajo pa tudi sprošče-
ne pogovore z ustvarjalci in premišljeno izbiro unikatnih daril.

Mali čevlji za velike praznike
Žiri – V petek, 30. novembra, ob 19. uri bo v Krajevni knji-
žnici Žiri odprtje razstave porcelanastih čeveljčkov zbiratelja 
Franca Temelja, ki jih je ta dolga leta zbiral na različnih kon-
cih sveta. 

PREDSTAVE

Čistilna terapija
Kropa – V Kulturnem domu Kropa si v četrtek, 29. novem-
bra, ob 18. uri lahko ogledate komedijo Čistilna terapija v 
izvedbi dramske skupine Radolške vrtavke. 

Priznam
Cerklje – V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika bo v četrtek, 
29. novembra, ob 20. uri na sporedu komedija za abonma 
Nasmejmo se! in izven z naslovom Priznam. Igrajo: Marjana 
Brecelj, Zvezdana Mlakar, Tina Gorenjak, Aleksandra Balma-
zović in Maja Martina Merljak.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

                        + poštnina

9EUR
90

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

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

www.gorenjskiglas.si

PONATIS

176 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

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.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 
in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 
družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 
povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 
drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

12  50
EUR

S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 

ZAHVALA

V 90. letu je mirno odšel v večnost naš dragi ata

Franc Benedik
p. d. Koroščov ata iz Dolenje vasi

Ob boleči izgubi našega očeta se iskreno zahvaljujemo sorodni-
kom, sosedom, vaščanom, sodelavcem, prijateljem in znancem za 
vsa izrečena sožalja in tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče 
in darove za svete maše. Posebna zahvala g. župniku Damijanu 
Proštu za podeljene zakramente, pogrebno mašo in obred ter so-
čutne besede slovesa. Hvala osebju Klinike Golnik za nesebično 
pomoč v času njegove bolezni. Zahvala tudi pogrebni službi Ak-
ris, nosačem, pevcem, zvonarjem in vsem, ki ste se v tako velikem 
številu poslovili od njega. Ohranimo ga v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njegovi
Dolenja vas, 15. novembra 2018

ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustil naš dragi ata, brat, ded in praded

Stanislav Podobnik
p. d. Janezov Slavko s Srednjega Brda

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja in tolažilne besede, darovano cvetje, sveče in sve-
te maše. Posebna zahvala sosedom za prisotnost in pomoč v času 
slovesa, g. župnikoma Gregorju Luštreku in Petru Bogataju za 
res lepo opravljeno sveto mašo in pogrebni obred ter cerkvenim 
pevcem za doživeto petje. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Srednje Brdo, 14. novembra 2018

Pridnost tvojih rok
bo vedno ostala,
za vso tvojo dobroto
ti hvala!

OSMRTNICA

V 89. letu starosti nas je tiho zapustil naš dragi 

Alojz Kalan
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 29. novembra 2018, ob 15. uri na pokopališču  

v Zgornji Besnici pri Kranju. Na dan pogreba bo od 10. ure dalje ležal  
v tamkajšnji poslovilni vežici.

Sin Andrej z družino

Rezultati 94. kroga – 25. 
novembra 2018

1, 4, 6, 12, 15, 16, 24 in 30

Loto PLUS:
8, 13, 19, 26, 27, 32, 39 

in 23
Lotko: 6 0 2 3 4 4

Sklad 95. kroga za Sedmico: 
1.100.000 EUR

Sklad 95. kroga za PLUS: 
720.000 EUR

Sklad 95. kroga za Lotka: 
100.000 EUR

LOTO

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.

NEPREMIČNINE
VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

NA sončni strani smučišča Stari vrh - 
Podvrh prodam vikend. Parcela 459 
m2, tloris 56 m2, tel.: 041/723-848 
 18003543

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Astro, letnik 1996, prevoženo 
200.100 km, lahko tudi po delih, tel.: 
041/694-938 
 18003478

SUBARU Imprezza, disel, 4 WD, letnik 
2010, prevoženo 220.000 km, tel.: 
041/704-982 18003552

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SUHE macesnove plohe, tel.: 
031/820-697 18003545

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ŠTEDILNIK, 2 plin – 2 elektrika, tel.: 
04/51-21-422, 051/323-429 18003538

GLASBILA
PRODAM

RUTAR harmoniko Tolminka, BEsAs, 
cena 1.850 EUR, tel.: 041/735-066 
 18003497

STARINE
KUPIM

MEDALJE, odlikovanja, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430  
 18003548

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18003551

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA kot na napotnico do 101 
EUR ceneje. Optika Aleksandra Qlan-
dia Kranj, Kamnik, Jesenice, Tržič.  
Pokličite brezplačno 080 1331, www.
optika.si 18003430

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210 18003496

KUPIM

TRAKTOR, lahko s priključki, tel.: 
031/500-933 18003363

TRAKTOR z dvobrazdnim plugom IMT, 
tel.: 041/872-029  
 18003554

PRIDELKI
PRODAM

OREHE in jabolka, Zabukovje 2, Kranj, 
tel.: 041/223-797  
 18003539

VINO teran z analizo in kraški brinje-
vec, ugodno, pripeljem na dom, tel.: 
041/614-862 18003547

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKE, teleta, pašne telice in krave, mo-
žna menjava za kmetijske stroje, tel.: 
041/211-602 18003553

CIKO, brejo 2 meseca, tel.: 041/980-
371 18003544

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

KOZLA, starega 2 leti in pol, brez ro-
gov, miren, pašen, mešan z bursko 
kozo, tel.: 041/265-877 
 18003542

OVCE z jagnjeti ali brez in ovna, stare-
ga leto in pol ali menjam, so JS pasme, 
tel.: 04/57-43-294, 040/473-271  
 18003541

PRAŠIČA za zakol, domača krma, tel.: 
040/607-451  
 18003537

PRAŠIČA, krško-poljske pasme, teža 
približno 250 kg, tel.: 041/282-039 
 18003506

ZAJCE, mešance med ovnači in lisci, 
5 samičk in 3 samci, izredno lepi, stari 
7 mesecev, tel.: 031/275-186  
 18003550

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 18003327

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO voznika tovornega vozila kat. 
C in E, z opravljeno kodo 95, urejenim 
delovnim dovoljenjem, če niste sloven-
ski državljan. Zaželene so delovne iz-
kušnje s tovornim vozilom, vsaj 1 leto. 
Tadej Frakelj, s.p., Studeno 24a, Že-
lezniki 18003512

IŠČEMO – tesarje/montažne delavce, 
za delo v Avstriji in Nemčiji. Plača po 
dogovoru. Veselimo se vašega klica 
+386-30-758-314 G. Varga ali offi-
ce@diaplan.com. Diaplan Stahl + Holz 
GmbH, Bahnhof str. 9, Klagenfurt /
Celovec, Avstrija 
 18003487

ZA DELO v klicnem centru v Kranju 
zaposlimo telefonistke (telefoniste), 
mlajše upokojenke/ce.  Španovina, 
d.o.o., Kranj, Savska loka 21, Kranj. 
Informacije na:, tel.: 040/130-054 
 18003546

ZAPOSLIMO monterja notranjih lese-
nih in steklenih vrat (m/ž) ter monterja 
steklenih ograj (m/ž). Lestur proizvod-
nja, d.o.o., Klanec 35a, Komenda, 
041/679-205, info@lestur-vrata.si 
 18003531

STORITVE
NUDIM

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

NUDIM frizerske storitve na domu, 
za starejšo populacijo. Neža Kožuh, 
s.p., Cesta na Brdo 47, Kranj, tel.: 
030/775-975 18003549

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

RAZNO
PRODAM

KOMORO za toplotni grelec z dimni-
kom, tel.: 041/205-929 
 18003540



24 Gorenjski glas
torek, 27. novembra 2018

Anketa

Darinka Stojanovič, Kranj:

»Seveda doma ločujem od-
padke v za to namenjene za-
bojnike. Vem, da imajo večje 
trgovine za nevarne odpadke, 
na primer baterije in kartuše, 
predviden prostor in jih zato 
odnesem tja.«

Tanja Ciperle, Cerklje:

»Trudim se natančno ločeva-
ti odpadke. Baterije, kartuše 
pa tudi oblačila odnesemo 
takrat, ko v Cerklje pripeljejo 
za to namenjene zbiralnike. 
Kakšne stvari odnesemo tudi 
v center ponovne uporabe.«

Jovan Kecman, Kranj:

»Vse odpadke, ki jih ne more-
mo zavreči v navadne smeti, 
zbiram doma na posebnem 
mestu in jih nato odnesem 
v trgovine, kjer imajo zanje 
zabojnike. Vse preostalo se-
veda ločujem.«

Bojan Bešter, Kranj:

»Ločujem vse odpadke. Za to 
še posebno uporabljam veli-
ke zabojnike, vanje odložim 
tudi embalažo. Posebej od 
preostale embalaže ločujem 
tudi pločevinke.«

Neža Rozman

V znamenju evropskega te-
dna zmanjševanja odpadkov 
smo mimoidoče vprašali, 
kako dosledno ločujejo od-
padke in kam uvrstijo nevar-
ne odpadke, denimo baterije, 
kartuše in odpadno elektron-
sko opremo, ki predstavljajo 
vse večji problem.
Foto: Gorazd Kavčič

Kam z nevarnimi 
odpadki

Bogdan Vukovič, Bitnje:

»Vse odpadke v gospodinj-
stvu dosledno ločujem. Kar-
tuše in podobne odpadke, ki 
jih ne moremo oddati doma, 
odnesem v večji kranjski na-
kupovalni center, kjer imajo 
za to predvidene zbiralnike.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

-4/3 °C -8/-1 °C2/4 °C

Danes bo pretežno oblačno in večinoma suho. Jutri in v četr-
tek bo dokaj sončno, v četrtek dopoldne bo lahko po nižinah 
megla ali nizka oblačnost. Hladno bo.

Jasna Paladin

Kamnik – »Popoldne sva se 
s psičko napotili na spre-
hod po poti, po kateri hodi-
va vsak dan. Ta pot je javna 
sprehajalna pot, ki vodi s Ko-
šiš do Stolnika. S psičko sva 
šli mimo ograde, kjer je zapr-
tih kakih sedem velikih agre-
sivnih psov, konji, koze ... Ve-
likokrat sem srečala lastnika, 
ko jim je prinesel hrano, in 
dostikrat, še preden sem se 
vrnila, že odšel. Psi so bili 
po cele dneve sami, zato so 
se obnašali vedno zelo napa-
dalno. Ker sem verjela, da je 
ograda dobro postavljena in 
mimo hodi večje število lju-
di, nisem pričakovala, da ka-
teri od psov lahko pobegne. 
Včeraj me je eden izmed 
psov presenetil, pritekel je za 
nama in takoj napadel mojo 
psičko. Psičko sem vzela v 
naročje, a mi jo je pes brez te-
žave izpulil iz rok. Držal jo je 
za vrat in kljub moji obram-
bi je ni izpustil in se zame 
niti zmenil ni. Ko sem opa-
zila, da moja psička ni preži-
vela napada, sem morala tudi 
sama pobegniti, saj se pes ni 
nič umiril. Še vedno je na-
stopal agresivno in napadal-
no,« nam je dan po napadu 

pretresena povedala mla-
da Tjaša Brumen, prepriča-
na, da za živali tam ni dobro 
poskrbljeno in da sprehajal-
ci tam niso varni. Poklicala je 
tudi policijo, ki je lastniku ži-
vali napisala globo.

Kaj vse se dogaja z žival-
mi v ogradi in kako je psu 
uspelo pobegniti, smo pre-
verili pri lastniku. »Z vzrejo 
psov pasme kangal se ukvar-
jam že deset let in še nikdar 
ni prišlo do česa takega. V og-
radi trenutno živi pet odra-
slih psov in nekaj mladičev, 

pa tudi druge živali, vse v so-
žitju. Resda pogosto lajajo, 
ko mimo hodijo ljudje, zato 
sem ogrado tudi postavil na 
samo, da ne motimo okoli-
ce. A živali doslej nikdar niso 
bile agresivne in nikakor ne 
drži, da se prosto sprehajajo 
naokoli. Tudi ta psička, ki ji 
je nekako uspelo preskočiti 
ogrado, ni kazala nikakršnih 
znakov agresije, vedno je bila 
prijazna. Vsaj dvakrat dnev-
no sem pri živalih in ne drži, 
da so zapuščene in zato agre-
sivne,« nam je povedal Rok 

Zore, ki krivde ne zanika. 
»Pes je moj in ne zanikam 
odgovornosti. Nikakor ni 
prav, kar se je zgodilo, ver-
jamem, da se je dekle zelo 
ustrašilo in resnično mi je 
žal za njeno psičko. Ljudje se 
imajo pravico počutiti varne 
na sprehodu in v vsakem pri-
meru sem kriv jaz,« nam je 
dejal. Ker psički, ki je pobeg-
nila, ne zaupa več, jo je prese-
lil v pesjak in ne bo več pros-
to tekala ob ogradi, prav tako 
pa bo ograjo utrdil in jo ojačal 
tudi z električnim pastirjem.

Pes ušel in pokončal psičko
V okolici Kamnika je minuli teden neljubi pasji incident dodobra prestrašil okoliške prebivalce. Iz 
ograde, v kateri živi več psov in drugih živali in se nahaja na samem, a v neposredni bližini sprehajalne 
poti, je ušel pes, iz rok sprehajalke iztrgal manjšo psičko in jo pokončal. Lastnik dejanje obžaluje.

V ogradi, ki je ob priljubljeni sprehajalni poti, živi več živali, tudi nekaj velikih psov pasme 
kangal.

Marjana Ahačič

Radovljica – Ob vstopu v Ra-
dovljico nasproti trgovine 
Spar so konec oktobra zače-
li graditi nov trgovski cen-
ter, ki bo predvidoma odprt 
maja prihodnje leto. Kot so 
pojasnili na občinski upra-
vi, je bil občinski lokacijski 
načrt za to območje spre-
jet že pred dvanajstimi leti, 
prvotno za trgovsko in go-
stinsko središče TUŠ. Ker 
je ta od načrtovane investici-
je odstopil, je občinski svet 
na pobudo novih investitor-
jev v letu 2010 sprejel spre-
membe načrta, prilagojene 
gradnji objekta z večjim šte-
vilom trgovin. Sprejete so 
bile tudi spremembe odloka 

o programu opremljanja 
zem ljišč za gradnjo.

»Gradbeno dovoljenje za 
trgovski center na gradbe-
ni parceli, ki meri približ-
no 8500 kvadratnih metrov, 
je bilo izdano oktobra letos. 
Objekt bo pritličen v obliki 
črke L in bo meril približno 
3800 kvadratnih metrov. V 
njem bo pet ločenih trgovin. 
Ob trgovskem centru bo par-
kirišče z osemdesetimi mes-
ti in tremi parkirnimi mes-
ti za turistične avtobuse, do-
ločena je ozelenitev parki-
rišča. Dovoz na območje za 
kupce in dostavna ter inter-
vencijska pot bo iz dveh prik-
ljučkov z Gradnikove ceste," 
so še pojasnili na občinski 
upravi.

V Radovljici še en 
trgovski center
Ob vhodu v mesto Radovljica so pred mesecem 
dni začeli graditi nov trgovski center, v katerem bo 
pet ločenih trgovin. Odprtje načrtujejo spomladi.

Novi trgovski center bo odprt maja prihodnje leto. 
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Ljubljana – Skoraj 31 tisoč tekmovalcev se je pomerilo na leto-
šnjem 33. državnem tekmovanju iz logike, ki ga  je pripravila 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Na osnovno-
šolski ravni se je državnega tekmovanja na 22 osnovnih šolah 
udeležilo 1848 tekmovalcev, ki so prejeli 236 srebrnih in 121 
zlatih priznanj. Med absolutnimi zmagovalci je bil tudi Ale-
ksander Kosanović iz Osnovne šole Rodica. Na ravni srednjih 
šol se je tekmovanja udeležilo 548 tekmovalcev, podelili so 188 
srebrnih in 105 zlatih priznanj. Med absolutnimi zmagovalci z 
Gorenjskega prihaja Tevž Lotrič iz Gimnazije Kranj. Državno 
tekmovanje je potekalo še za študente, ki so prejeli 26 srebrnih 
in 13 zlatih priznanj. 

Pomerili so se v logičnem razmišljanju


