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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Starejši med  
najbolj ranljivimi
V dnevih boja zoper nasilje nad 
ženskami, ki potekajo do desetega 
decembra, je Center za socialno 
delo Kranj pripravil strokovni po-
svet o nasilju nad starejšimi. Nasi-
lje med štirimi stenami je pogosto 
težko odkriti.

3

GORENJSKA

Alojzij Oražem  
častni občan
Na slovesnosti ob občinskem pra-
zniku v Gorenji vasi so v soboto 
podelili tudi letošnja občinska pri-
znanja. Naziv častni občan so 
post humno podelili nekdanjemu 
gorenjevaškemu župniku Alojziju 
Oražmu.

6

KRONIKA

Na sodišču  
zaradi odpravnine
Darja Kovačič in Barbara Šmid, 
nekdanji direktorica in v. d. direk-
torice Ljudske univerze Kranj, sta 
na predobravnavnem naroku na 
kranjskem okrožnem sodišču za-
nikali krivdo za kaznivi dejanji zlo-
rabe položaja in goljufije.

10

RAZVEDRILO

Župnikov jubilej

Dr. Silvo Novak je štirideset let du-
hovništva in petinšestdeseti roj-
stni dan najlepše obeležil v Lomu 
pod Storžičem na farni dan skupaj 
s farani pri sveti maši, s koncer-
tom v domu krajanov in pogosti-
tvijo za vse udeležence ter ob zvo-
kih lomskih godcev.

18

VREME

Danes bo zjutraj delno  
jasno z meglo po nižinah, 
popoldne se bo pooblačilo. 
Jutri in v četrtek bo oblač-
no s sneženjem.

1/0 °C
jutri: oblačno s sneženjem

Prilogi:   loški glas
kranjske novice

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Pretekli teden so 
v okviru največjega sloven-
skega kohezijskega projekta 
Odvajanje in čiščenje odpa-
dne vode na območju vodo-
nosnika Ljubljanskega polja 
podpisali pogodbe za prvi in 
drugi del projekta. Župani 
Zoran Janković (Ljubljana), 

Nejc Smole (Medvode) in 
Aco Franc Šuštar (Vodi-
ce) so podpisali pogodbe za 
grad njo, nadzor in odnose 
z javnostmi za prvi del nad-
gradnje sistema odvajanja 
komunalne odpadne vode v 
občinah Medvode in Vodice 
ter izgradnjo povezovalnega 
kanala v občini Ljubljana. 

Podpisali pogodbe 
za kohezijo
V največji slovenski kohezijski projekt sta vključeni 
tudi občini Vodice in Medvode.

46. stran

Mateja Rant

Kranj  – Okrožno sodišče v 
Ljubljani je v četrtek ustavi-
lo postopek prisilne porav-
nave in začelo stečajni po-
stopek nad dolžnikom Kolo-
sej zabavni centri. Za upra-
vitelja so imenovali Boja-
na Klenovška, ki je vodil že 
postopek prisilne poravna-
ve. Prisilna poravnava ni 
bila sprejeta, ker je bila vso-
ta ponderiranih zneskov ter-
jatev upnikov, ki so glasovali 
zanjo, prenizka. Kot je razvi-
dno iz sklepa sodišča, je vso-
ta ponderiranih zneskov ter-
jatev upnikov, ki so glasova-
li za sprejetje prisilne porav-
nave, znašala 17,1 milijona 
evrov oziroma 37 odstotkov 

osnove za izračun deleža 
glasovalnih pravic, ki znaša 
45,5 milijona evrov. Za potr-
ditev prisilne poravnave pa 
bi morali glasovati upniki z 
vsaj 60 odstotki terjatev, ki 
so jih upoštevali pri glaso-
vanju. Upniki imajo zdaj tri 
mesece časa za prijavo terja-
tev ter ločitvenih in izločitve-
nih pravic oziroma jih mora-
jo prijaviti najkasneje do 23. 
februarja prihodnje leto. 

Pod omenjeno družbo 
sodi tudi kino Kolosej De 
Luxe Kranj s tremi dvorana-
mi, nekdanji Kino Center. 
Kolosejevi družini se je ura-
dno pridružil aprila 2006, 
kot mestni kino Kolosej De 
Luxe pa je začel delovati je-
seni 2008. 

Stečaj družbe Kolosej zabavni centri
Okrožno sodišče v Ljubljani je pretekli četrtek začelo stečajni postopek nad dolžnikom Kolosej zabavni 
centri, družbo za prikazovanje filmov, ki vključuje tudi kino Kolosej De Luxe Kranj s tremi dvoranami.

Okrožno sodišče v Ljubljani je pretekli četrtek začelo 
stečajni postopek nad dolžnikom Kolosej zabavni centri, 
pod katerega sodi tudi kranjski Kolosej De Luxe. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik – Deset let od pr-
vih pogovorov, po letih pri-
prave zahtevne dokumenta-
cije, negotovega čakanja na 
kohezijski denar in mese-
cih gradbenih del na terenu 
je eden največjih projektov 
občin vzhodne Gorenjske – 
Odvajanje in čiščenje odpa-
dne vode na območju Dom-
žale - Kamnik – vendarle za-
ključen, kar so župani ura-
dno potrdili na sklepni novi-
narski konferenci.

V sklopu projekta so gra-
dili kanalizacijsko omrežje 

v občinah Kamnik, Mengeš 
in Komenda ter nadgradi-
li centralno čistilno napra-
vo v Domžalah, h kateri je 
kot ena od zdaj šestih solas-
tnic pristopila tudi Občina 
Cerklje. Vrednost celotne-
ga projekta znaša dobrih 39 
milijonov evrov, pri čemer 
so občine iz svojih proraču-
nov prispevale skoraj enajst 
milijonov, preostanek pa je 
iz Kohezijskega sklada EU 
in državnega proračuna. 

»Ta projekt je za vse nas 
resnično velik. Župani smo 
bili prisiljeni, da gremo v 
projekt z lastnim denarjem, 

kar pa je pomenilo veliko 
tveganje, saj ob odločitvi ni-
smo vedeli, ali bodo nepo-
vratna sredstva odobrena ali 
ne. Župani smo potrebovali 
res veliko poguma in odloč-
nosti in uspeh tega projek-
ta meji na čudež, saj je gle-
de na operativnost države še 
dobro, da se je izšlo, kot se 
je,« je povedal Marjan Šarec, 
župan vodilne občine v pro-
jektu.

Prav v občini Kamnik je 
bilo dela največ, saj je bil 
brez kanalizacije prej še ve-
lik del občine. 

Štirideset milijonov za čistejše okolje
Kohezijski projekt, v katerem so občine Kamnik, Domžale, Komenda, 
Mengeš, Trzin in Cerklje nadgradile Centralno čistilno napravo Domžale - 
Kamnik in zgradile sedeminštirideset kilometrov kanalizacije, je zaključen. 
Občine so večino denarja morale založiti.

Župane občin Mengeš, Kamnik, Domžale, Komenda, Trzin in Cerklje (na fotografiji manjka 
župan Franc Čebulj) sta pogum in odločnost pripeljala do zaključka izjemnega projekta in s 
tem velike zmage.42. stran
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Knjigo prejme VIKO MALI iz Lesc.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Ritem mladosti 2017

Po nepozabnem rokovskem spektaklu s superskupino Sidd-
harta x Big Foot Mama se letos tradicionalni dogodek za mla-
de, ki ga organizirata potovalna agencija Collegium Mondial 
Travel in Radio Antena, vrača na mesto zločina s še bogatejšo 
zgodbo. Enajsti Ritem mladosti bo v petek, 8. decembra, v 
Dvorani Stožice ob 20. uri na podoben način kot lani združil 
superbend Dan D x Mi2, ki bo kot goste presenečenja vpoklical 
še nekaj glasbenih in pevskih legend. Za podporo prihaja v Lju-
bljano tudi srbski S.A.R.S. z uspešnicami Lutko, Buđav lebac 
in Perspektiva, sploh prvič pa bo v Sloveniji nastopil berlinski 
hitmejker Alle Farben, avtor radijskih in klubskih »petard«, kot 
so Little Hollywood, Please Tell Rosie, Supergirl, Bad Ideas in 
She Moves. Za piko na i bosta zraven še Nipke in Trkaj, tudi 
s prvim hitom letošnje jeseni Sam gremo! Vstopnice lahko 
kupite na Petrolu in vseh Eventimovih prodajnih mestih. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po dve 
vstopnici. Nagradno vprašanje: Naštejte vsaj tri sodelujoče 
na 11. Ritmu mladosti. Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do ponedeljka, 4. decembra 2017, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Konopljino mazilo s smiljem

Prihaja zima in z njo 
mraz, kar pomeni raz-
pokano in suho kožo, ki 
potrebuje dodatno nego. 
Konopljino mazilo s smi-
ljem je izdelano na narav-
ni podlagi. Smilj pomla-
juje kožo, saj deluje na 
pospešeno regeneracijo 
celic, kokosovo olje zago-

tavlja dolgotrajnejši vlažilni učinek, izjemno gladkost in pro-
žnost, eterično olje palma rose pomiri in napne kožo, čebelji 
vosek pa ji daje mehkobo in elastičnost. CBD, glavna sestavina 
konoplje, deluje antibakterijsko in protivnetno. 
Nagradno vprašanje: Kako koži pomaga smilj? Naročniku 
Gorenjskega glasa bomo podarili mazilo s smiljem. Svoje 
odgovore pošljite do ponedeljka, 4. decembra 2017, na na-
slov Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 17. novembra 2017, prejme 
zgoščenko RTV Slovenija Maša Justin in Sonja Bergelj iz Kranja 
ter Marija Kavčič iz Zgornje Besnice.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 21. novembra 2017, 
prejmeta dve vstopnici za koncert skupine Scorpions Tanja 
Rihar iz Lukovice in Darko Vajt z Golnika, majico RTV Slove-
nija pa prejmejo Marjeta Fojkar iz Škofje Loke, Zdenka Snedic 
iz Kranja in Zvone Frelih iz Sorice. Nagrajencem čestitamo!

Jasna Paladin,  
Jože Košnjek

Kamnik – Čeprav se po vsej 
Sloveniji vsako leto zvrsti več 
proslav v spomin na dejanja 
generala Maistra, se je Ka-
mnik znova izkazal za Ma-
istrovo mesto, saj je prosla-
va ob državnem prazniku do 
zadnjega kotička napolnila 
Dom kulture Kamnik.

»Danes Maistra in njegove 
zasluge častimo po vsej Slo-
veniji. Proslav je bilo te dni 
res veliko – od vrtcev in šol 
do domov za starejše – in oči-
tno je, da duh generala Ma-
istra živi med nami, vpraša-
nje je le, kako ga bomo znali 
izkoristiti. Želim si, da bi bili 
aktivni državljani, tako kot je 
bil on, in da bi v tej domo-
vini popravili tisto, kar nam 
še ni povsem všeč, da bi dali 
vsak svoj prispevek za to, da 
bi naša domovina bila lep-
ša in boljša. Občina Kamnik 
nam je lahko za vzor, saj ima 
izredno dober odnos do ge-
nerala Maistra,« je zbrane 
nagovoril predsednik Zveze 

društev general Maister 
mag. Milan Lovrenčič.

Oder je nato prepustil 
slavnostnemu govorniku, 
kamniškemu županu Mar-
janu Šarcu, ki je med dru-
gim dejal. »Rudolf Maister 
je bil pravi človek na pravem 
mestu ob pravem času. Po-
kazal je, da Slovenci nikakor 
nismo samo 'za hlapce roje-
ni in za hlapce vzgojeni', kot 
lahko beremo pri Cankarju, 

temveč znamo in zmoremo, 
če imamo voljo in pogum. Ni 
bil skromen v svojih ambici-
jah in čakal, kaj bo, temveč 
je zavrgel slovensko skro-
mnost, ki meji na udinja-
nje drugim, in izvedel sve-
to nalogo ohranitve sloven-
skega ozemlja. Praznik Ru-
dolfa Maistra ni samo obu-
janje preteklosti, temveč je 
predvsem nauk za današnji 
čas. Nagovarja nas, če le že-
limo slišati sporočilo. Na-
mreč, veliko napako delata 
tako posameznik kot narod, 
če mislita, da bo kdo drug 
opravil delo. Kdor se zana-
ša na druge in ne na lastne 
sile, je obsojen na drobtinice 
z mize velikih. Rudolf Mais-
ter je čisto nasprotje politi-
kantov in mečkačev, ki ne vi-
dijo dlje od svojega lastnega 
interesa. Glasni so v prepri-
čanju, da je nekaj treba sto-
riti, to je pa tudi vse. Znajo 
z besedami, z dejanji ne,« je 
bil kritičen Šarec.

Tudi letos so počastili tri 
posameznike in organizaci-
je, ki s svojim delom ohranja-
jo spomin na Maistra. Obči-
na Kamnik, Zveza društev 

general Maister  in  Mestna 
občina Maribor  so skupaj 
spominska priznanja pode-
lile nekdanjemu kamniške-
mu županu Antonu Tone-
tu Smolnikarju, Emilu Šter-
nu iz Društva generala Ma-
istra za Zasavje in 3. progra-
mu Radia Slovenija – Pro-
gramu Ars.

Svečanost v Kranju

Kranjska proslava v spo-
min na Rudolfa Maistra in 
v čast njegovemu prazni-
ku je bila v stavbi Mestne 
občine Kranj, predstavni-
ka Društva generala Rudol-
fa Maistra Kranj in Mestne 
občine Kranj Iztok Purič in 
Boris Vehovec pa sta z de-
legacijo h generalovemu 
spomeniku na Maistrovem 
trgu položila venec. Predse-
dnik kranjskega Maistrove-
ga društva Janez Tavčar je v 
govoru na proslavi spomnil, 
da se Maister ni boril le za 
pravice Slovencev do svojega 
ozemlja, ampak tudi za pra-
vice in dostojanstvo človeka. 
Žal se general v svojem času 
ni spopadal le z nemškimi 
nasprotniki, ampak tudi s 
tistimi rojaki v Sloveniji, ki 
bi mu morali pomagati. Po-
moč iz Ljubljane in tudi iz 
Beograda je zatajila. General 
je moral zaradi neodločne in 
preračunljive politike zapu-
stiti že zasedeno ozemlje na 
Koroškem. V imenu miru je 
sprejel kompromis in plebi-
scit, po katerem so bili žal 
Slovenci izigrani. Janez Tav-
čar je govor sklenil s priporo-
čilom, da moramo Slovenci 
tudi danes bolj negovati Ma-
istrove vrednote, biti odgo-
vornejši do svoje države in 
uspešnejši pri reševanju pe-
rečih gospodarskih in poli-
tičnih problemov. 

Maistrov duh je med nami
V Kamniku, generalovem rojstnem mestu, so ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, pripravili 
proslavo in podelili spominska priznanja. Slovesnost je bila tudi v Kranju.

Predsednik Zveze društev general Maister mag. Milan 
Lovrenčič je Občino Kamnik postavil za vzor ohranjanja 
spomina na generala Rudolfa Maistra. / Foto: Tina Dokl

Iztok Purič in Boris Vehovec polagata venec k Maistrovemu 
spomeniku v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Kranj – V sodelovni skupnosti Kovačnica v Kranju praznujejo 
drugo obletnico delovanja. Osrednji dogodek bodo pripravili 
jutri, ko bodo predali namenu nove in večje prostore. V Ko-
vačnici ta čas kuje ideje devetnajst najemnikov.

V Kovačnici praznujejo drugo obletnico

Na območju Tunjic so 
zgradili dobrih osem, v Stra-
njah devet in v Tuhinjski do-
lini skoraj dvanajst kilome-
trov kanalizacije. Tam pri-
hodnje leto načrtujejo tudi 
izgradnjo sekundarnih vo-
dov, da bo kanalizacijsko 
omrežje dejansko zaživelo. 

V občini Mengeš so zgra-
dili kanalizacijo v severnem 
delu, tako da so naselja Men-
geš, Topole in Loke stood-
stotno pokrita, kanalizacija 
manjka le še na Dobenem, 

kjer bo treba urediti čistilne 
naprave. Petnajst kilome-
trov kanalizacije so zgradi-
li v občini Komenda, kjer pa 
so iz kohezije zaradi norma-
tivov izpadla naselja Klanec, 
Breg in Nasovče. Z gradnjo 
omrežja na severnem delu 
so priklop na CČN Domža-
le - Kamnik in s tem vstop v 
lastniško strukturo naprave 
omogočili Občini Cerklje, 
kar je župan Franc Čebulj 
označil za zgodovinski do-
godek, česar se občani in go-
spodarski subjekti na obmo-
čju Cerkelj še ne zavedajo.

Štirideset milijonov 
za čistejše okolje
31. stran

Škofja Loka – V sredo, 29. novembra, bo ob 18. uri v Miheličevi 
galeriji v Kašči razprava o pomenu in učinkih dviga minimalne 
plače ter o razvojnih perspektivah za Škofjo Loko in Gorenjsko, 
ki jo pripravlja lokalni odbor stranke Levica Škofja Loka. O tem 
bodo govorili: Luka Mesec in Miha Kordiš, poslanca Levice, 
dr. Marko Kržan, sociolog in politični delavec, David Švarc, 
sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, in povezo-
valec Martin Trampuš, občinski svetnik Levice v Škofji Loki. 
Iztočnica pogovora bodo plače, ki naj omogočajo dostojno 
življenje, pokojnine brezskrbno starost in socialne pomoči so-
cialno varnost. Plače v Sloveniji so prenizke, to pomeni nizke 
pokojnine. Minimalna plača je celo nižja od praga tveganja 
revščine, zato je odgovor Levice: Dvignimo plače. 

Dvignimo plače

Tržič – Občinski odbor NSi Tržič vabi na letni zbor članstva, 
ki bo v četrtek, 30. novembra, ob 18. uri v restavraciji Raj nad 
avtobusno postajo Tržič. Na zboru bodo volili tudi nove člane 
v občinski odbor. Na koncu bo tudi pogostitev. Vsem čla-
nom, ki imajo težave s prevozom, pa sporočajo, da ga bodo 
brezplačno uredili, le pokličejo naj Marijo Lavtar na telefon 
031 220 365. 

Zbor članstva NSi Tržič
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Starejša gospa nima niti 
centa lastnega denar-
ja: gotovino in kartice 

so ji pobrali domači, ki si-
cer zgledno skrbijo za njene 
potrebe. Poleg tega jo doma 
zaklepajo in razen zaupne 
osebe, ki občasno prihaja v 
hišo, nima nobenih socialnih 
stikov. Gospa je sicer pri polni 
pameti, zato omenjena oseba 
ocenjuje, da gre za primer 
ekonomskega nasilja nad sta-
rejšim človekom. V drugem 
primeru je klic soseda, da se 
sedemdesetletna gospa, pol-
na modric, pogosto zateče k 
njim, sprožil postopek obrav-
nave, v katerem je bila sose-
da nameščena v varno hišo, 
za nasilnega moža so dosegli 
prepoved približevanja in na 
sodišču tudi izselitev iz sku-
pnega stanovanja. Gospa, ki 
je bila dolgo vdana v usodo 
in pripravljena potrpeti, se je 
odločila za ločitev in tako že 
kar priletna začela življenje 
na novo. Čez osemdeset let 
star oče se je odselil iz hiše, 
kjer je živel s sinom, ki je imel 
duševne težave, bil vdan al-
koholizmu in zato pogosto 
nasilen. Oče se je še vedno 
čutil dolžnega skrbeti zanj in 
mu je na njegovo zahtevo pri-
našal denar, hrano in drugo. 
Snaha, ki naj bi skrbela za 
ostarelo taščo, jo je grdo za-
nemarjala: ni ji dajala hrane 
in zdravil, ni skrbela za nje-
no higieno. Ko je nadzor nad 
razmerami prevzela socialna 
služba, se je stanje izboljšalo, 

snaha si v strahu pred ukrepi 
ni več upala nadaljevati ne-
sprejemljivega početja. 

To je le nekaj primerov nasi-
lja nad starejšimi, za katere so 
v socialnih službah izvedeli in 
se nanje odzvali. Štiri doma-
če stene pa najbrž še skrivajo 
situacije, ko močnejši izrablja 
svojo moč nad šibkejšim, ga 
ustrahuje in postavlja v po-
drejen položaj. Starejši ljudje, 
ki doživljajo nasilje, so v tem 
odnosu še posebej nemočni in 
o nasilju težje spregovorijo. 
Bodisi so odvisni od nege osta-
lih v družini, težje gibljivi, 
osamljeni in izolirani nimajo 
socialnih stikov in ne infor-
macij, kako si v teh odnosih 
pomagati. Velikokrat molčijo 
zaradi občutka sramu in kriv-
de, posebno če jih zlorabljajo 
njihovi lastni otroci. Tudi če 
kdo izve za nasilje, ga pogosto 
prosijo, naj nikomur ne pove, 
da ne bo še slabše. Dinamika 
družinskih odnosov je tako 
zapletena, da je pogosto težko 
obvladati razmere. V družbi 
vse večjega individualizma in 
vse manjše solidarnosti tako 
dopuščamo, da se nedopustne 
stvari dogajajo naprej, kot mo-
rebitni opazovalci nasilja ne 
storimo nič, da bi ga prepreči-
li, saj se ne želimo vpletati v 
življenja drugih. Toda nasilja, 
če ga opazimo, ne bi smeli do-
puščati, zanj bi morala veljati 
ničelna toleranca. To ne velja 
samo za najbolj ranljive: otro-
ke, invalide, bolne, starejše. A 
najprej zanje.    

Ničelna toleranca

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Starejše prebival-
stvo je v porastu, pričako-
vati je, da se bo povečevalo 
tudi nasilje nad njimi, zato 
je o tej problematiki treba 
govoriti in v medsebojnem 
sodelovanju različnih usta-
nov in organizacij poskrbe-
ti, da ga bodo prepoznali in 
se mu ustrezno odzvali, je v 
uvodu dejal direktor Centra 
za socialno delo Kranj Mar-
jan Podbevšek. Izmenjava 
mnenj in izkušenj iz pra-
kse je bila tudi namen pos-
veta, ki so se ga poleg social-
nih delavcev udeležili pred-
stavniki zdravstvenih služb, 
policije, upokojenskih in 
medgeneracijskih društev 
in drugih, ki prihajajo v dru-
žine in se pogosto srečujejo 
s to problematiko. Aleksan-
dra Kafol, regijska koordi-
natorica za obravnavo nasi-
lja v družini, je ocenila, da je 
od štiri do šest odstotkov sta-
rejših žrtev nasilja v doma-
čem okolju. Leta 2015 so na 
Gorenjskem obravnavali 15 
primerov, lani že 26, samo 
v Kranju so do novembra le-
tos zaznali 16 primerov nasi-
lja nad starejšimi.

Ne le staranju prebivalstva, 
tudi socialno-ekonomski kri-
zi in slabšanju medsebojnih 
odnosov je pripisati razloge 
za porast nasilja nad starej-
šimi. Slednji so bolj ranlji-
vi, zlasti če so še telesno ne-
močni in odvisni od svojcev, 
povečuje se tudi pojav de-
mence. Pri svojcih, ki skrbi-
jo za starejše ljudi in so zara-
di tega pogosto preobreme-
njeni, brez podpore drugih, 
brez informacij, sta večkrat 
na preizkušnji potrpežljivost 

in strpnost. Če k temu prište-
jemo še konflikte v družini in 
zgodovino slabih odnosov, je 
tveganje za nasilje nad starej-
šimi še večje. Tudi širša druž-
ba je do nasilja še vedno pre-
več tolerantna.

Nasilje med štirimi stena-
mi je pogosto težko odkriti: 
starejši neradi spregovorijo 
o njem, deloma zaradi odvi-
snosti od svojcev pa tudi za-
radi krivde in sramu, če jih 
zlorabljajo njihovi lastni ot-
roci, češ kaj sem v vzgoji sto-
ril narobe. Strah jih je tudi 
še večjega nasilja. Osamlje-
nost in izoliranost starejših 
ter pomanjkanje informa-
cij, kam se lahko obrnejo v 
primerih nasilja, pa njihovo 
ranljivost še povečuje. Vse 
to po besedah Aleksandre 
Kafol zahteva poseben pri-
stop do reševanja tega vse 
pogostejšega problema. Po-
jasnila je, kakšne možnos-
ti danes omogoča zakono-
daja, v kateri je opredeljena 

tudi dolžnost prijave nasi-
lja bodisi na center za so-
cialno delo bodisi na poli-
cijo. Center v takih prime-
rih povezuje ostale službe 
in vodi obravnavo, da se za-
gotovi celostna pomoč žrtvi, 
odpravi neposredna ogrože-
nost in poskrbi za dolgoroč-
no varnost starejšega člove-
ka. Pomoč centra je dostop-
na 24 ur na dan in takoj je 
mogoča namestitev v varno 
okolje. Do nasilja nikakor 
ne smemo biti strpni: z de-
janji je treba pokazati, da ga 
ne sprejemamo, ne dopuš-
čamo in nanj reagiramo. S 
tem tudi storilec dobi jasno 
sporočilo, da je njegovo de-
janje nesprejemljivo. Ob-
like nasilja, ki segajo od te-
lesnega, duševnega in eko-
nomskega nasilja (ter tudi 
pri starejših celo spolnega) 
do zanemarjanja, je pogosto 
težko prepoznati. Za doma-
čimi zidovi se lahko skriva 
marsikaj, o več primerih so 

spregovorili socialni delav-
ci, patronažna sestra, krimi-
nalist, udeleženke progra-
ma Starejši za starejše ... So-
cialna delavka Barbara Drole 
poudarja, da centri za social-
no delo brez pomoči ostalih 
služb ne morejo biti učinko-
viti. Od starejših ljudi je tež-
ko pričakovati, da se bodo 
zaradi svojih težav sami od 
sebe oglasili na centru za so-
cialno delo, zato socialni de-
lavec Bojan Križaj prisega 
na delo na terenu. Dinami-
ka odnosov v družini pa je po 
njegovi oceni zelo zahtevna, 
včasih je težko ugotoviti, kdo 
je žrtev in kdo povzročitelj. 
Kljub temu vselej zaščitijo 
starejšo osebo. Beseda je bila 
tudi o dilemi pri prijavah na-
silja, ki so mogoče tudi ano-
nimno, od strokovnih služb, 
ki imajo opraviti z družino, 
pa se vendarle pričakuje, da 
je prijava nasilja uradna, da 
potem lažje steče postopek 
obravnave. 

Starejši med najbolj ranljivimi
V dnevih boja zoper nasilje nad ženskami, ki potekajo do desetega decembra, je Center za socialno 
delo Kranj pripravil strokovni posvet o nasilju nad starejšimi. 

V Kranju so o nasilju nad starejšimi spregovorili na posvetu Centra za socialno delo Kranj. 
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Jože Košnjek

Brezje – Organizator tradici-
onalnih Brezjanskih pogo-
vorov pater dr. Leopold Gr-
čar je za temo letošnjih po-
govorov izbral pomen in vse-
bino kronanja svetih podob, 
še posebej Marijinih. Pred 
stodesetimi leti je bila slove-
sno kronana tudi Marija Po-
magaj na Brezjah. Pater Sil-
vin Kranjc, ki je bil pred leti 
tudi gvardijan frančiškan-
skega samostana na Brez-
jah, je govoril o teoloških vi-
dikih kronanja svetih podob. 

Dr. Damir Globočnik je pre-
daval o stodeseti obletni-
ci kronanja Marije Poma-
gaj na Brezjah, ki se je zgo-
dilo 1. septembra leta 1907, 
dr. Ana Lavrič pa je pripove-
dovala o svetnikih na oltar-
ju Marije Pomagaj. Podobi-
ce z milostno podobo Mari-
je Pomagaj pa je bila tema 
predavanja dr. Jožeta Dež-
mana. Udeležence Brezjan-
skih pogovorov je v imenu 
radovljiške občine nagovo-
ril podžupan Miran Rems, 
v imenu Svetega sedeža pa 
papeški nuncij v Sloveniji 

nadškof dr. Julius Janusz. V 
pozdravu je tudi povedal, za-
kaj je nedavno obiskal pape-
ža Frančiška in ga obvestil, 
da Slovenija ne spoštuje do-
govora med Republiko Slo-
venijo in Svetim sedežem in 
odločbe ustavnega sodišča 

glede enakopravnega finan-
ciranja zasebnih šol. Slo-
venija naj bi z namerava-
no spremembo ustave gle-
de tega kršila sporazum in 
odločitev ustavnega sodišča, 
čeprav za to nima pravih ar-
gumentov.

Na Brezjah o Mariji
Na sobotnih Brezjanskih pogovorih so govorili 
o kronanju svetih podob, še posebej Marijinih, 
papeški nuncij pa je pojasnil razloge nedavnega 
obiska papeža.

Papeški nuncij v Sloveniji dr. Julius Janusz je na Brezjanskih 
pogovorih pojasnil, zakaj je nedavno obiskal papeža Frančiška 
in mu pojasnil težave glede financiranja zasebnih šol.
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    I  HIŠA KULTURE //  sreda, 29. novembra, ob 18. uri

PREDSTAVITEV KNJIGE
Milena Miklavčič je leta 2013 izdala knjigo Ogenj, rit in kače niso 
za igrače in dvignila toliko prahu, da se še kar ni polegel. Še ve
dno je to ena najbolj branih in prodajanih knjig, v teh dneh pa 
je dobila tudi nadaljevanje. V prvi knjigi Miklavčičeva pripove
duje zgodbe, kako so nekoč na podeželju živeli naši predniki, v 
nadaljevanju tudi, kako odnose zaznamuje sodobni čas, v obeh 
knjigah pa razgrinja tisto, kar je bilo tabuizirano takrat in je tudi 
zdaj, zaradi česar je verjetno knjiga tako zanimiva za javnost: 
načini spolnih praks, higienske razmere, zlorabe žensk in ot
rok. Po zadnjih odmevih, povezanih s spolnimi zlorabami tako 
v svetu kot pri nas, pa kaže, da je slovenska miselnost, ko beseda 
steče o tej tematiki, še dandanašnji zelo enaka kot pred sto leti.

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas in avtorica Milena Miklavčič vas vabimo na predstavitev knjige OGENJ, RIT IN KAČE  2 
v sredo, 29. novembra, ob 18. uri v avli Gorenjskega glasa v Kranju na Bleiweisovi cesti 4.

Marjana Ahačič

Radovljica – Osem mesecev 
je trajala temeljita rekon-
strukcija več kot sto let sta-
re stavbe nekdanje Hranilni-
ce v centru Radovljice, ki je v 
lasti Gorenjske banke in kjer 
ima že desetletja svoje pro-
store njihova radovljiška po-
slovalnica. »Zadnja obnova 
sega v leto 1997, zato poslo-
valnica ni več ustrezala stan-
dardom sodobnega bančne-
ga poslovanja,« pojasnjuje-
jo v Gorenjski banki, kje so  
prejšnji torek prenovljene 
prostore tudi uradno odprli.

Banka bo v novih prosto-
rih opravljala vse klasične 
bančne storitve tako za fi-
zične kot za pravne osebe. 
V poslovalnici je zaposle-
nih 16 bančnih delavcev, 
vodi pa jo dolgoletni banč-
nik Iztok Ajdič. Pet komer-
cialistov pokriva še podro-
čje poslov s podjetji.

Dvonadstropna stavba je 
sicer razglašena za kultur-
ni spomenik lokalnega po-
mena. Zaznamujejo jo or-
namenti na fasadi objek-
ta, v notranjosti so bile ob 
sondažah odkrite zanimive 

poslikave, ki so na nekate-
rih mestih restavrirane, na 
nekaterih pa na novo posli-
kane na podlagi izvedenih 
posnetkov, je pojasnil Ru-
dof Rafael, ki je za Gorenj-
sko banko vodil investicijo. 
»Na objektu je bila potrebna 
statična sanacija, zamenja-
va dotrajane azbestne kriti-
ne, sanacija fasade, zame-
njava inštalacij in zamenja-
va interiera. Rekonstrukcijo 

je bila nadzorovalo pristoj-
no spomeniško varstvo, pri 
čemer je imela vse niti v ro-
kah dr. Nika Leben iz Zavo-
da za varstvo kulturne de-
diščine, ki je s konstruk-
tivnim pristopom in občut-
kom za ohranjanje dedišči-
ne dodala dodatno vrednost 
objektu,« poudarjajo na Go-
renjski banki. 

Ker je stavba dokaj pros-
torna – banka bo uporabljala 

okoli sedemsto kvadratnih 
metrov prostorov v pritlič-
ju in mansardi – so se odlo-
čili za oddajo prvega in dru-
gega nadstropja. Tja se bo v 
začetku naslednjega leta se-
lil radovljiški Center za soci-
alno delo, banka pa je prav z 
mislijo na nove uporabnike 
uredila primerne pisarne in 
zagotovila dostop z osebnim 
dvigalom. Število parkirnih 
mest ostaja enako kot prej.

Prenovili stavbo banke
Po osmih mesecih temeljite prenove spomeniško zaščitene stavbe nekdanje hranilnice je ta teden 
poslovalnica Gorenjske banke spet odprla vrata na svoji stalni lokaciji v središču Radovljice. V prvo in 
drugo nadstropje se po novem letu seli Center za socialno delo Radovljica.

Predsednik uprave Gorenjske banke Andrej Andoljšek na torkovi slovesnosti ob odprtju 
prenovljene poslovalnice / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Šenčur – Nove orgle v žu-
pnijski cerkvi sv. Jurija so 
opus 36 iz delavnice Orglar-
stvo Močnik in imajo 28 po-
jočih registrov. Slogovno se 
uvrščajo med romantične 
orgle, saj so za zvočno osno-
vo uporabili še ohranjene 
kovinske piščali znameni-
tega mojstra Franceta Gor-
šiča, ki je postavil orgle leta 
1872. Postavitev novih orgel 
so počastili s slavnostnim 

koncertom. Idejo koncer-
ta je zasnovala zborovod-
kinja Eva Čeh, ki vodi zbor 
CEMPZ Vse za Jurja. Za to 
priložnost so povabili k so-
delovanju tudi pevce iz dru-
gih župnij in zborov ter pri-
jatelje. Nastal je projektni 
zbor, sestavljen iz 67 pevcev 
iz vse Gorenjske.

Domači organist Matic 
Podobnik je v vmesnem 
delu koncerta samostojno 
predstavil zvok orgel. Zvok 
klavirja in orgel je ponesel 

tudi mladi organist Lovro 
Frelih, ki je prvič stopil na 
kor šenčurske cerkve. Kon-
cert je s spremljavo sakso-
fona popestrila Urša Uršič. 
V ozadju smo na projekci-
ji spremljali fotografije sta-
rih orgel, nastajanje novih 
orgel, utrinke s pevskih vaj. 
Župniku Urbanu Kokalju 
pomenijo orgle priznanje 
faranov in verjame, da so 
dodana vrednost sveti maši, 
je pa prepričan, da bodo pri-
vabile še več vernikov. 

Pozdrav novim orglam
V cerkvi sv. Jurija v Šenčurju odzvanjajo nove orgle. Tamkajšnji župnik Urban 
Kokalj pravi, da so velika pridobitev za sveto bogoslužje v njihovi cerkvi.

Projektni zbor z zborovodkinjo Evo Čeh na čelu / Foto: Gorazd Kavčič

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Po-
tem ko je idejni projekt ko-
lesarske povezave Lesce – 
Bled – Bohinjska Bistrica 
– Podbrdo, izdelan v letu 
2012, v obdobju recesije zas-
tal, so se znova začele aktiv-
nosti za nadaljevanje projek-
ta. Gre za izjemno pomem-
ben projekt predvsem s pod-
ročja prometne varnosti, saj 
so na regionalni cesti Bled 
– Bohinj kolesarji med naj-
bolj ogroženimi udeležen-
ci v prometu, še posebno v 
času poletnih prometnih 
obremenitev. Projekt  je vi-
talnega pomena tudi s stali-
šča turizma, saj je kolesarski 
turizem v porastu, kar kaže 
velika obleganost kolesarske 
poti Jesenice – Belopeška 

jezera in bohinjske kolesar-
ske poti. 

Najzahtevnejši odsek naj 
bi bil okoli štirikilometrski 
del samostojne kolesarske 
poti skozi sotesko ob Savi 
Bohinjki. Kolesarska pove-
zava bi v veliki večini sledi-
la obstoječim poljskim in 
gozdnim potem, ki pa lastni-
ško niso urejene. Občina Bo-
hinj je doslej pridobila oko-
li osemdeset odstotkov pot-
rebnih soglasij, za preosta-
la pa pogovori še potekajo. 
V Bohinju so resno pristo-
pili k projektu. Župan Franc 
Kramar meni, da bi bila ko-
lesarska povezava lahko ure-
sničena v letih 2019 – 2020, 
a če bi dosegli dogovor z la-
stniki zemljišč, bi z delom 
gradnje lahko začeli v pri-
hodnjem letu. 

Iščejo soglasje  
z lastniki zemljišč
Če bodo našli skupni jezik z lastniki zemljišč, bi se 
v prihodnjem letu lahko začel projekt kolesarske 
povezave Bled – Bohinj.

Naklo – V Domu Janeza Fi-
lipiča v Naklem bo danes, 
v torek, ob petih popoldne 
odprtje samostojne razstave 
Barbare Pogačnik, članice 
likovne sekcije Kulturnega 
društva Dobrava Naklo in 
vodje likovnikov pri Kultur-
nem društvu Tabor Podbrez-
je. Organizator razstave je 
Kulturno društvo Dobrava 
Naklo. 

Odprtje razstave del 
Barbare Pogačnik

Tržič – Že peti Podjetniški zajtrk v izvedbi Ljudske univerze 
Tržič bo ta četrtek ob 8. uri v Kavarni Stara godba v Tržiču. 
Gost na temo Od zdravnika do programerja bo Nejc Tomšič, 
doktor medicine, ki se je podal v podjetniške vode. Podjetje 
Mediately, kjer je Tomšič vodja medicinske strokovne ekipe, je 
slovensko zdravstveno informacijsko podjetje, ki zdravnikom, 
farmacevtom in drugim zdravstvenim delavcem ponuja mo-
bilne rešitve in dostop do relevantnih medicinskih informacij. 
Bolgarski sklad LAUNCHub jim je namenil investicijo v višini 
petsto tisoč evrov, ki jo bodo izkoristili za širitev na nove trge. 
Za udeležbo na Podjetniškem zajtrku so potrebne predhodne 
prijave, udeležba pa je brezplačna.

Podjetniški zajtrk v Tržiču

Domžale – Občina Domžale v teh dneh zaključuje še eno po-
membno investicijo v športnem parku. Po tem, ko so poleti 
prenovili travnato rušo na nogometnem stadionu, ki sedaj 
sodi med eno najboljših pri nas, bodo v kratkem zaključili še 
prenovo atletske steze. Prenova slednje se je nekoliko zavlekla 
zaradi tekem nogometašev. Poleg same preplastitve steze so 
zamenjali še robnike, prenovili dotrajana vadbišča posameznih 
panog, preuredili proge za tek na sto metrov in uredili površine 
ob sami stezi. Vrednost del je približno 283 tisoč evrov.

Po travnati ruši še nova atletska steza
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Dr. Tone Pretnar je bil 
znan po silni zagnanosti in 
brezkompromisni zavzetosti 
pri vsem, česar se je lotil. Ve-
liko je bilo področij njegove-
ga zanimanja, izstopajoče je 
bilo ukvarjanje z verzologijo, 
prevajanjem in literarno zgo-
dovino. Gostiteljica sobotne-
ga mednarodnega simpozija 
o njem in slavnostne akade-
mije je bila ob podpori Obči-
ne Tržič Knjižnica dr. Tone-
ta Pretnarja Tržič. Direkto-
rica knjižnice Marinka Ken-
k-Tomazin je poudarila, da 
nas Tone Pretnar, čeprav ni 
več fizično med nami, še ved-
no povezuje in združuje. Ži-
vel in delal je tako, da so se 
ob njem ljudje počutili vred-
ne v svoji enkratnosti in raz-
ličnosti, in tudi zato je ostal 
tako živ, je poudarila. 

Prek sobotnega dne je po-
tekalo mednarodno strokov-
no srečanje pod naslovom 

Občutenje srca skupinskega 
avtorja in okrogla miza pod 
naslovom 25 let spominov, 
oboje je doživelo izjemen us-
peh, vsi navzoči so izredno 

pohvalili celoto, tako temat-
sko kot organizacijsko. K be-
sedi so bili vabljeni Pretnar-
jevi nekdanji sodelavci, nek-
danji študentje, prejemniki 

Pretnarjeve nagrade in pri-
jatelji. To je bil tudi dan 
spominov za Tonetovo se-
stro dvojčico Zvonko. Ob 
tej priložnosti so predstavili 

tematsko številko revije Je-
zik in slovstvo, njena od-
govorna urednica izr. prof. 
dr. Đurđa Strsoglavec je po-
vedala: »Ta revija je dvojna 
tematska. V prvem delu se 
posvečajo besedila položaju, 
pomenu, preučevanju, raz-
iskovanju zgodnjeslovan-
skih jezikov, v drugem se 
pa posvečajo delu, povezo-
valni vlogi med slovenskim 
okoljem, kulturnim in jezi-
kovnim, ter zahodno slovan-
skim, ki je zanj najbolj zaslu-
žen Tone Pretnar kot člen, 
ki je predstavljal poljsko li-
teraturo in kulturo Sloven-
cem ter slovensko literaturo 
in kulturo Poljakom. Boljše 
priložnosti za predstavitev te 
številke skorajda ni in mis-
lim, da bi tudi dragemu To-
netu Pretnarju to bilo všeč.«

Minister za kulturo Anton 
Peršak se Toneta Pretnarja 
spominja iz njunih študent-
skih let na Filozofski fakul-
teti v Ljubljani, in kot je de-
jal, je Tone že tedaj izstopal. 
Sodil je med tiste študente, 
mnenjske voditelje, okrog 
katerih se profilirajo drugi 
študentje. Pretnarja je opi-
sal kot človeka, ki je zelo ve-
liko naredil tudi v medkul-
turnem stiku med Poljsko 
in Slovenijo in je bil na ta 
način eden tistih ljudi, ki so 
po lastnem nagibu delali tis-
to, kar si danes končno tudi 

evropska politika postavlja 
za nalogo. Bil je človek sti-
la kot znanstvenik, izobra-
ženec, kot Slovenec in Evro-
pejec, tako je zapisal o njem 
Pretnarjev nagrajenec 2012 
dddr. Evgen Bavčar. Preden 
je postal svetovljan, je bil iz-
reden domoljub.

Zvečer je bila v Kulturnem 
centru Tržič slavnostna aka-
demija; zadnje oktave iz 
Pretnarjeve monografije V 
sotočju Bistrice in Mošeni-
ka (Tržič v 100 oktavah in 
100 slikah) je interpretira-
la Alenka Bole Vrabec, v na-
daljevanju pa nastopila šan-
sonjerka Vita Mavrič. Slav-
nostna govornika sta bila 
poljski veleposlanik Paweł 
Czerwinski in tržiški župan 
Borut Sajovic. Priznanje žu-
pana Občine Tržič je pre-
jel Ivo Stropnik za ustano-
vitev mednarodne Pretnar-
jeve nagrade ter dolgoletno 
požrtvovalno delo iskanja in 
izbiranja nagrajencev in s 
tem širjenje spomina na To-
neta Pretnarja in ugleda ob-
čine Tržič na mednarodnem 
nivoju. Župan Sajovic Tone-
ta Pretnarja ni poznal oseb-
no, a z velikim veseljem pre-
bere kaj njegovega. Spomnil 
je na čudovito misel, zapisa-
no na Pretnarjevem domu 
za Mošenikom v Tržiču: 
»Pesem se nikoli ne posta-
ra, avtor v nji je večno mlad.« 

Spomini na dragega Toneta 
V Tržiču negujejo spomin na rojaka dr. Toneta Pretnarja (1945–1992) in delujejo naprej v njegovem 
povezovalnem duhu. Ob petindvajseti obletnici njegove smrti so pripravili mednarodni strokovni 
simpozij o njem in slavnostno akademijo, k sodelovanju pa povabili ugledna imena, povezana s 
Tonetom Pretnarjem.

Dopoldanski uvodni del, ki se ga je udeležil tudi minister za kulturo Anton Peršak. / Foto: Tina Dokl

S. K., D. Ž., J. P.

Tržič, Preddvor, Kamnik – V 
tržiški občini so prvo polnil-
nico za električna vozila s 
pripadajočima parkirnima 
mestoma postavili na osre-
dnje tržiško parkirišče na 
Trgu svobode, svojemu na-
menu sta jo pred nedavnim 
predala župan Borut Sajovic 
in direktor Gorenjskih elek-
trarn Aleš Ažman. Denar za 
nakup in postavitev polnil-
ne postaje v celoti financira 
Eko sklad. »Želimo biti obči-
na, ki z energijo dela sodob-
no, preudarno, predvsem pa 
varčno, pomembna nam je 
tudi trajnostna naravnanost. 

Električna polnilnica je eden 
od ukrepov trajnostne mo-
bilnosti, ki so zapisani v ce-
lostni prometni strategiji,« je 
povedal župan. Polnjenje je 
brezplačno. Polnilna posta-
ja omogoča polnjenje dveh 
vozil hkrati, opremljena je z 
dvema standardnima vtični-
cama, na katerih je možno 
trifazno polnjenje do 22 kW 
in je plod slovenskega proi-
zvajalca Etrel. »V eni uri do-
bimo v avto 22 kW električ-
ne energije, kar zadostuje za 
150 do 200 kilometrov. Pred-
nosti električnega polnjenja 
vidimo v tem, da je energija 
proizvedena lokalno. V Tr-
žiču je veliko hidroelektrarn 

(HE), tudi HE Lomščica, ki 
je last Gorenjskih elektrarn. 
Električni avto je ogljično 
nevtralen, ne povzroča emi-
sij in hrupa in je idealen za 
mestna jedra,« pa je pojas-
nil Aleš Ažman. S postavitvi-
jo prve električne polnilnice v 
tržiški občini in brezplačnim 
polnjenjem želijo občane in 
druge potencialne uporabni-
ke spodbuditi, da namenijo 
sredstva in prostor za polnje-
nje električnih vozil, ki naj bi 
v kratkem številnejše zažive-
la na slovenskih cestah.

Preddvor je dobil že dru-
go polnilnico za električna 
vozila, prvo so pred leti pos-
tavili ob jezeru Črnava, nova 

pa je v središču Preddvora 
ob občinski stavbi. Kot je po-
vedal župan Miran Zadni-
kar, so se odzvali na razpis 
Eko sklada, ki z nepovratni-
mi sredstvi spodbuja občine 
za postavitev postaj za elek-
trična vozila, projekt pa so 
vodile Gorenjske elektrar-
ne. Skupna vrednost posta-
vitve in ureditve okolice pol-
nilnice je okoli 6000 evrov, 
polovico od tega sofinancira 
Eko sklad.

Občina Kamnik je posta-
vila dve novi polnilni postaji 
za električna vozila, in sicer 
na Frančiškanskem trgu in 
pri Zdravstvenem domu dr. 
Julija Polca Kamnik. Posta-
vitev postaj je sofinanciral 
Eko sklad iz naslova nepo-
vratnih finančnih spodbud 
občinam za polnilne posta-
je za električna vozila v za-
varovanih območjih narave 
in območjih Natura 2000. 
Gre za postavitev naprednih 
polnilnic za električna vo-
zila, ki bodo dodane na ze-
mljevid Gremo na elektriko 
in Polni.si. Polnilni posta-
ji imata vodoodporno, anti-
vandalsko ohišje, sedempol-
no vtičnico in eno šuko vtič-
nico s skupno močjo do 22 
kW. Postaji delujeta po prin-
cipu 'priključi in polni brez 
identifikacije'.

Nove polnilnice za električna vozila
Tržič je dobil prvo polnilnico za električna vozila, Preddvor drugo, v Kamniku so postavili dve novi.

Predstavniki tržiške občine in Gorenjskih elektrarn, slednji so prikazali polnjenje in 
predstavili koncept razvoja e-mobilnosti na Gorenjskem.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na novembrski seji 
kranjskega mestnega sveta 
so svetniki znova govorili o 
osnutku odloka, s katerim naj 
bi občina s podelitvijo konce-
sije javnemu podjetju Snaga, 
d. o. o., Ljubljana, zagotovila 
odlaganje in obdelavo meša-
nih komunalnih odpadkov. 
Odlok so v prvem branju z 
21 glasovi za (5 proti) sprejeli, 
druga obravnava pa bo sledi-
la na decembrski seji. Najbolj 
sporen del pogodbe se je na-
našal na možnost, ali občina, 
če bi se situacija na trgu dra-
stično spremenila, od konce-
sijske pogodbe lahko izstopi. 

»Dejstvo je, da iz koncesij-
ske pogodbe lahko izstopi-
mo kadarkoli, v odloku ozi-
roma pogodbi pa bo zapisa-
no, kakšne so lahko sankci-
je. Moram pa povedati, da 
pri koncesijski pogodbi ne 
moremo imeti zagotovil za 
fiksno ceno, temveč ocenju-
jemo tveganja. Ker se še ved-
no pojavlja vprašanje, zakaj 
bi vozili odpadke v Ljublja-
no in ne na Jesenice, bomo, 
na pobudo stranke SMC, na 
razgovor povabili še pred-
stavnike jeseniškega centra 
za ravnanje z odpadki, da 
predstavijo svojo plat,« pra-
vi kranjski župan Boštjan 
Trilar.

O odpadkih spet decembra

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V soboto, 2. de-
cembra, ob 19. uri bodo v 
glasbeni učilnici Osnov-
ne šole Matije Valjavca 
Preddvor predstavili knji-
go Pod gorami, folklorne 
in spominske pripovedi iz 
krajev pod Dobrčo, Kriško 
goro, Storžičem in Krvav-
cem. Knjiga, ki je poleti 
izšla v zbirki Glasovi pri Za-
ložbi ZRC SAZU, vsebuje 
526 folklornih in spomin-
skih pripovedi, posebnost 
pa so v narečju zapisane 
zgodbe. Zanjo se je trudilo 

45 zapisovalcev in zapiso-
valk z območja sedmih go-
renjskih občin. Zgodbe z 
območja Preddvora in oko-
liških vasi so zbirale Anica 
Arh, Francka Planinc in Pe-
tra Lombar Premru. O knji-
gi bo spregovorila urednica 
zbirke in mentorica zbira-
teljem in zapisovalcem ddr. 
Marija Stanonik, zgodbe pa 
bodo predstavili zbiratelji 
in zapisovalci zgodb. V kul-
turnem programu bodo po-
leg njih nastopili učenci OŠ 
Matije Valjavca Preddvor ter 
nekaj pevcev pevskega zbora 
Sveti Peter Preddvor.

Predstavitev knjige
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Gorenja vas – V Loškem ur-
barju so bili 23. novembra 
pred 1044 leti prvič omenje-
ni kraji v današnji občini Go-
renja vas - Poljane in zato so 
si ta datum izbrali za občin-
ski praznik. Letošnja slav-
nostna akademija ob pra-
zniku, ki so jo minulo so-
boto pripravili v Sokolskem 
domu v Gorenji vasi, je bila 
v znamenju povesti Cvetje v 
jeseni, saj je letos minilo sto 
let od začetka izhajanja ome-
njene Tavčarjeve povesti. Na 
odru in na platnu so prika-
zali odlomke iz igre Cvetje v 
jeseni v poljanskem narečju, 
ki so jih spremljali prizori iz 

istoimenskega filma Matja-
ža Klopčiča.

Ob prazniku se je župan 
Milan Čadež ozrl na dose-
danje delo v občini in de-
jal, da je z doseženim izred-
no zadovoljen, pri čemer je 
poudaril, da je to rezultat 
skupnega dela in sodelova-
nja. Predstavil je tudi pri-
hodnje načrte. Glavni pro-
jekt predstavlja dokončanje 
športne dvorane pri osnovni 
šoli v Gorenji vasi, čaka pa 
jih tudi projekt zagotavlja-
nja večje poplavne varnos-
ti v Poljanah. Obetajo si pre-
cej sredstev za obnovo držav-
nih cest, med drugim proti 
Todražu in Sovodnju, prip-
ravlja se tudi idejna zasnova 

krožišča na Hotavljah. Še 
naprej se bodo trudili tudi 
za obnovo in večjo prome-
tno varnost na lokalnih ce-
stah, je obljubil. Spomnil 
je, da jih po praznovanju le-
tošnje stoletnice izida pove-
sti Cvetje v jeseni čez dve leti 
čaka stoletnica Visoške kro-
nike. »Tavčar je dokončal le 
prvi del načrtovane trilogi-
je, zato sem se nadaljevanja 
lotil kar sam,« je priznal in 
pojasnil, da že od leta 2009 
skrbno popisuje vse dogod-
ke na Visokem, od dneva, 
ko so se prvič dogovorili, da 
je glede Tavčarjevega dvor-
ca treba nekaj premakni-
ti, do začetka obnove in le-
tošnje razglasitve dvorca za 

kulturni spomenik državne-
ga pomena.

V nadaljevanju je župan 
podelil letošnja občinska pri-
znanja. Naziv častni občan so 
posthumno podelili nekda-
njemu gorenjevaškemu žu-
pniku Alojziju Oražmu. V 
njegovem imenu ga je prevzel 
sedanji župnik župnije Trata 
- Gorenja vas Gregor Luštrek. 
Plakete so prejeli Andrej 
Šubic ter župniji Leskovica in 
Poljane, prejemniki priznanj 
pa so Tone Košir, KUD Sovo-
denj, Podružnična šola Javor-
je in uredniški odbor knjižnih 
izdaj Moj kraj skozi čas, 1. in 2. 
del. Priznanje župana je šlo v 
roke mladega gospodarja leta 
Jakoba Dolinarja.

Alojzij Oražem častni občan
Na slovesnosti ob občinskem prazniku v Sokolskem domu v Gorenji vasi so minulo soboto podelili tudi 
letošnja občinska priznanja.

Letošnji občinski nagrajenci z županom / Foto: Denis Bozovičar

Maja Bertoncelj

Sp. Senica – Minulo sredo so 
na slovesnosti s kulturnim 
programom odprli novo kro-
žišče na Senici. To je ena iz-
med treh največjih investi-
cij občine Medvode v letoš-
njem letu, katere vrednost je 
okrog pol milijona evrov.

»Zgradili smo krožišče, v 
sklopu katerega so se ure-
dili tudi navezovalni kraki, 
ki se nato priključijo na ob-
stoječo cesto, rekonstruira-
li smo lokalno cesto Dobra-
va–Ladja ter zgradili hodnik 
za pešce v smeri od novega 
krožišča proti Medvodam – 
Svetje do že zgrajenega ploč-
nika, ter rekonstruirali javno 
pot Ladja–Spodnja Senica z 
ureditvijo v enosmerno ces-
to proti naselju Senica, zgra-
dili hodnik za pešce ter ko-
lesarsko stezo vse do nase-
lja,« pojasnjujejo na Občini 

Medvode. Župan Nejc Smo-
le je med drugim poudaril, 
da je lahko izvajati projek-
te, kjer je takšna podpora lo-
kalne skupnosti, kot je bila v 
tem primeru. 

Krožišče je eno lepših. 
Krajevna skupnost Senica 
ga je v sodelovanju s KUD 
Fran Saleški Finžgar Senica 
ocvetličila in uredila, posta-
vili so tudi nov križ. Na sre-
dini krožišča so gare, plug 
in veriga. Novih pridobitev, 
ki jih je blagoslovil tudi žu-
pnik Župnije Sora Jože Čuk, 
so zelo veseli. Kot je poudaril 
predsednik KS Senica Stani-
slav Ulanec, so na ureditev 
prometne problematike na 
tem območju čakali dolgo, 
vse od leta 1988, ko so sve-
tniki krajevne skupnosti pi-
sali še na takratno Občino 
Ljubljana Šiška. 

Z investicijo je Občina 
Medvode sledila celostni 

prometni strategiji občine, 
saj so na nevarnem cestnem 
odseku zgradili nov pločnik 
in del kolesarske steze ter s 
tem povezali krajevno skup-
nost Senica s središčem 

Medvod. S tem je zgrajena 
tudi varna šolska in spreha-
jalna pot, hkrati pa izboljšan 
prometni režim na cesti, ki 
je vedno bolj obremenjena 
tudi s tovornim prometom.

Na Senici imajo novo krožišče
Gre za eno izmed največjih treh letošnjih investicij Občine Medvode.

Novo infrastrukturo sta v družbi najmlajših uradno odprla 
župan Medvod Nejc Smole in predsednik KS Senica 
Stanislav Ulanec (desno). / Foto: Peter Košenina

Aleš Senožetnik

Mengeš – Gasilska zve-
za Mengeš združuje Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
(PGD) Mengeš, PGD Loka 
pri Mengšu in PGD Topo-
le. Zveza je sicer v Mengšu 
že uspešno delovala v petde-
setih letih, nato pa se je za-
radi nove teritorialne razde-
litve občin priključila Gasil-
ski zvezi Domžale, dokler 
ni poveljstvo občine Men-
geš sprejelo sklepa, da se 
ustanovi samostojna zve-
za. Ustanovni zbor je pote-
kal 21. marca 1997 v men-
geškem kulturnem domu 
in združil več kot tristo ga-
silcev v treh občinskih gasil-
skih društvih.

Letno opravijo od šestde-
set do osemdeset posredo-
vanj do gašenja požarov, po-
sredovanj ob prometnih ne-
srečah, različnih tehničnih 
intervencij, reševanj živali, 
do pomoči reševalcem, po-
sredovanj ob naravnih ne-
srečah, prevozov pitne vode, 
izvajanj požarnih straž in 
druge pomoči občanov. Kot 

pojasnjujejo v gasilski zve-
zi, za dobro usposobljenost 
skrbijo z vajami in izobra-
ževanji. Pri stalnem poso-
dabljanju opreme, nakupih 
vozil in druge gasilske teh-
nike pa jim pomaga Obči-
na Mengeš. Uspešno sode-
lujejo tudi s Štabom za civil-
no zaščito Občine Mengeš. 
Štab namreč skrbi za raz-
lična usposabljanja in teča-
je, sodelujejo pa tudi na sku-
pnih vajah.

Poleg posredovanj in tek-
movanj pa mengeški gasilci 
pomagajo na številnih dru-
gih področjih v občini. Eno 
zanimivejših je gotovo roč-
no postavljanje mlajev ob 
različnih priložnostih. Velik 
poudarek dajejo delu z mla-
dimi, saj gasilske vrste zah-
tevajo nenehno pomlajeva-
nje. Pri tem dobro sodeluje-
jo tako z Osnovno šolo Men-
geš ter Vrtcem Mengeš kot 
tudi s starši. 

Danes zveza šteje 739 ga-
silk in gasilcev, ki je svoj jubi-
lej praznovalo na slavnostni 
seji pred kratkim v župnij-
skem domu v Mengšu.

Jubilej Gasilske 
zveze Mengeš
Gasilska zveza Mengeš je bila ustanovljena pred 
dvajsetimi leti. 

Mengeški gasilci na praznovanju dvajsetletnice gasilske 
zveze

Pogodbe so bile podpisane 
z na javnem razpisu izbrani-
mi izvajalci, in sicer za grad-
bena dela z Javno razsvetlja-
vo v vrednosti slabih 28,14 
milijona evrov brez DDV, 
za nadzor del z družbo DRI 
upravljanje investicij v vred-
nosti 529 tisoč evrov brez 
DDV, za storitve odnosov 
z javnostjo pa s podjetjem 
Frontal v vrednosti dobrih 
štirideset tisoč evrov brez 
DDV. V okviru prvega dela 
velikega projekta bo v Obči-
ni Medvode na novo zgraje-
nih 22 kilometrov odpadnih 

kanalov in dve črpališči od-
padne vode, v Občini Vodice 
pa 9,1 kilometra. V Mestni 
občini Ljubljana bo zgra-
jen povezovalni kanal C0 v 
skupni dolžini 12,1 kilome-
tra in zadrževalni bazen. Na 
novo bo na javno kanalizaci-
jo priključenih okrog 3600 
prebivalcev Občine Medvo-
de in 1100 prebivalcev Obči-
ne Vodice.

Drugi del velikega kohe-
zijskega projekta, katerega 
skupna vrednost je kar 111 
milijonov evrov brez DDV, 
je vezan na gradnjo tretje 
faze Centralne čistilne na-
prave Ljubljana.

Podpisali pogodbe  
za kohezijo
31. stran
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Igor Kavčič

Kamnik – Eden najbolj pre-
poznavnih slovenskih sli-
karjev dvajsetega stoletja, 
mojster risbe, med prvo in 
drugo svetovno vojno pio-
nir sodobne slovenske gra-
fike, ilustrator, oblikova-
lec, pesnik, avtor in izdaja-
telj bibliofilskih edicij, foto-
graf, lahko bi rekli vsestran-
ski gojitelj različnih ume-
tniških zvrsti Miha Maleš 
je leta 1980 mestu Kamnik 
oziroma takratnemu Kul-
turnemu centru Kamnik 
podaril 2634 svojih del, od 
olj, monotipij, grafik do bi-
bliofilskih izdaj in fotogra-
fij, namenjenih za Galerijo 
– zbirko Miha Maleš. Sve-
tovljan hkrati pa zaveden 
Kamničan se je s tem poklo-
nil svojemu rojstnemu mes-
tu. Z novo stalno postavitvi-
jo izbora njegovih del pa je 
odslej oplemenitena tudi ga-
lerija njegovega imena. Kot 
je na četrtkovem odprtju raz-
stave povedala Zora Torkar, 
direktorica Medobčinske-
ga muzeja Kamnik, ki skrbi 
za galerijo, so v preteklosti 
vseskozi pripravljali temat-
ske razstave Maleševih del, 
naj bo njegovih monotipij, 
grafik ali pa del povezanih s 
sakralnimi objekti. Razsta-
ve so spremljali katalogi in 
priložnostne zgibanke, tok-
rat pa so sočasno z razsta-
vo predstavili pravkar izda-
no monografijo Miha Maleš 
– slikajoči pesnik, ki je nas-
tala v sodelovanju Medob-
činskega muzeja Kamnik 
in Mladinske knjige založ-
be. Monografijo je vsebin-
sko zasnovala, zbrala eseje 
in slikovno gradivo, Breda 
Ilich Klančnik, oblikoval pa 
jo je Klemen Kunaver.

»Lahko bi rekla, da gre za 
sladki izbor izmed Maleše-
vih del, ki jih hranimo tu v 
depojih galerije,« je na vpra-
šanje, kje začeti in kje kon-
čati pri izboru del, uvodoma 
povedala avtorica postavitve, 
umetnostna zgodovinar-
ka Medobčinskega muze-
ja Kamnik in vodja Galerije 
Miha Maleš Saša Bučan. Po-
stavitev, oblikoval jo je Vla-
dimir Ristić, obsega tri dele. 
Takoj ob vstopu v galerijo 
na obsežni stenski posta-
vitvi ob biografskih podat-
kih in fotografijah spozna-
mo pomembne točke na sli-
karjevi življenjski poti. »Bo-
gat nabor podatkov in obse-
žnega fotomateriala, ki ga 
imamo v muzeju, sem žele-
la predstaviti na mladosten, 
sodoben način. Ne manj-
ka slikovnih povečav, na 
manjših ekranih pa se vrtijo 

podobe najrazličnejših gra-
fik, monotipij in slik iz nje-
gove likovne zapuščine. Na 
ta način se na primer ''pre-
listava'' tudi bibliofilska iz-
daja Prešernovega Sonetne-
ga venca z Maleševimi po-
dobami,« razloži Bučanova. 
Izstopajoča je tudi povečava 
vstopa v Malešev atelje, ki ga 
je imel na Vošnjakovi ulici v 
Ljubljani. Vrata v atelje so tu 
vrata v galerijski depo, kjer 
so večinoma prav Maleševa 
dela iz muzejske zbirke. 

Maleševa dela pa so na 
ogled v dveh sobah ob kon-
cu siceršnje galerije, ki bo 
še naprej namenjena razs-
tavam aktualne umetnosti. 
»V prvi sobi sem pripravi-
la izbor grafik, tu zaokroži-
jo vse tehnike, s katerimi se 
je ukvarjal, v drugi sobi pa je 
poudarek na njegovih mono-
tipijah, po katerih je bil zelo 
prepoznaven, nekaj pa je 
tudi klasičnih slik.« Ob tem 
so na panoju predstavlje-
ne ilustracije, v vitrini pa so 
na ogled bibliofilske izdaje 
z njegovimi likovnimi opre-
mami. Kot je še povedala Bu-
čanova, zbirka ne bo taka za 
vekomaj, ampak jo bodo vsa-
kih nekaj let spreminjali in 
dopolnjevali z deli iz depoja. 

V nadaljevanju sta zbra-
nim monografijo predsta-
vili Breda Ilich Klančnik in 
slikarjeva hči Travica Ma-
leš. Leta 1988, tik po Maleše-
vi smrti, je sicer že izšla ime-
nitna knjiga o njegovem li-
kovnem opusu, tokratna pa 
ga predstavlja tako kot člove-
ka, družinskega moža in oče-
ta ter prijatelja in seveda kot 
celostnega umetnika. »V re-
nesančnem jeziku bi Malešu 
rekli ''uomo universale'', saj 
je bil res univerzalen ume-
tnik na različnih področjih.« 
Maleš je prvi likovnik z mo-
nografijo v zbirki Album, 
ki jo že več let urejajo pri 

Mladinski knjigi. »Monogra-
fija ni zgolj strokovno-znan-
stvena, ampak je zasnova-
na poljudno, saj v njej bogat 
nabor avtorjev slikarja pred-
stavlja z različnih zornih ko-
tov. Poleg njegovega likovne-
ga dela smo osvetlili tudi še 
druga področja, na katerih je 
deloval in se uveljavljal,« je 
povedala Ilich Klančnikova, 
da je na voljo imela ogrom-
no gradiva in bi lahko prip-
ravili še eno knjigo. 

Monografija je sicer raz-
deljena na štiri sklope. V 
prvem z naslovom Utrinki iz 
življenja je posebnost slikar-
jev lastni zapis v svojih mla-
dih letih, tu je pregledna bi-
ografija, srečamo pa se tudi 
s pogovorom Maleša z Zora-
nom Mušičem. Prvi je s sku-
pino slikarjev sodil v četrto 
generacijo, drugi, desetle-
tje mlajši, pa v tako imeno-

vano peto generacijo. Drugi 
sklop Maleša predstavlja kot 
slikarja, založnika, fotogra-
fa, oblikovalca, o njem pa pi-
šejo Milček Komelj, Miklavž 
Komelj, Marko Lesar, Ire-
ne Mislej, Katarina Mihelič, 
Ifigenija Simonović in Josip 
Korošec. V poglavju Razisko-
vanja so avtorji Rajko Ložar, 
Stane Mikuž in Luc Menaše, 

sklop Pričevanj pa so prispe-
vali v svojih spominih nanj 
Travica Maleš, Metka Kra-
šovec, z zanimivih zornih 
kotov pa o njem razmišljata 
tudi likovnika Zora Stančič 
in Črtomir Frelih. Navduši-
jo nas tudi upodobitve Mihe 
Maleša skozi oči njegovih li-
kovnih prijateljev. 

Kot je povedala slikarje-
va hči Travica, ga šele zdaj 
spoznava tudi kot ume-
tnika. »Branje monografi-
je, predvsem očetovega be-
sedila, me je na neki način 
zelo pretreslo. Sama sem ga 
poznala predvsem kot člove-
ka, prijaznega očeta, ki sem 
ga imela rada. Sicer sem v 
obrisih poznala njegovo ži-
vljenjsko zgodbo, a nikoli 
ni rad govoril o njej, o tež-
ki mladosti, o njegovi poti iz 
Kamnika v Zagreb in na Du-
naj, o bolezni …« ob mono-

grafiji razmišlja Maleševa. 
»Rodila sem se, ko je bil on 
že zdavnaj formiran človek 
in je večino svojih najbolj-
ših stvari že naredil, kljub 
temu da je vse do zadnjega 
veljal za zelo delavnega člo-
veka. Veliko je bil v ateljeju. 
Vesela sem tudi, da v Kamni-
ku tako lepo skrbijo za očeto-
vo dediščino.«

Maleš v sliki in besedi
Galerija Miha Maleš v Kamniku, ki nosi ime znanega slovenskega slikarja, je odslej bogatejša tudi za 
novo stalno postavitev njegovih del. V četrtek so ob njenem odprtju predstavili tudi monografijo o 
umetniku z naslovom Miha Maleš – slikajoči pesnik.

Travica Maleš in Breda Ilich Klančnik sta ob odprtju 
razstave predstavili tudi najnovejšo monografijo o Mihi 
Malešu. / Foto: Tina Dokl

Avtorica stalne postavitve Maleševih del kustosinja Maleševe galerije Saša Bučan
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Kranj – V četrtek, 30. novembra, ob 19. uri bo v Galeriji Pre-
šernovih nagrajencev odprtje razstave letošnjega nagrajenca 
Prešernovega sklada Tomaža Lavriča. Obiskovalci si bodo v 
stebriščni dvorani v pritličju lahko ogledali originalne risbe in 
povečave politično-satiričnega stripa Diareja, ilustracij iz Mla-
dine in naslovnic Mladine, v prvem nadstropju galerije bodo 
razstavljene originalne risbe za stripe Rdeči alarm, Bosanske 
basni, Slepo sonce in Glista na begu ter za zbornik Slovenski 
klasiki v stripu. Posebna pozornost bo namenjena stripoma 
Lomm in Tolpa mladega Ješue, za katera je bil Tomaž Lavrič 
letos nagrajen z nagrado Prešernovega sklada. Obiskovalci 
bodo lahko prelistali tudi nekaj stripov in si sami napisali ali 
narisali svojo Diarejo. Avtor strokovnega besedila v razstavni 
mapi je Zoran Smiljanić, biografijo je napisala Barbara Kalan. 

Skrivnostni Tomaž Lavrič

Samo Lesjak

Tržič –  Do konca letošnje-
ga leta je v tržiški Galeriji 
Paviljon na ogled razstava 
Passion (Strast) uveljavlje-
nega umetniškega ustvarjal-

ca Nikolaja Mašukova. Ru-
ski akademski slikar in ki-
par Nikolaj Mašukov že več 
kot dvajset let deluje in se 
vse bolj uveljavlja na sloven-
ski likovni sceni. V ustvarjal-
nem opusu se posveča figu-
ralni podobi, ki jo v svojem 
avtentičnem likovnem jezi-
ku postavlja v sfero fizičnega 

in metafizičnega ter simbol-
nega in metaforičnega razu-
mevanja. 

Umetnikova ustvarjalnost 
je pogosto prepletena z mis-
limi in idejami iz filozofi-
je, zgodovine, mitologije in 
enigmatične religije. Tok-
ratni cikel likovnih del, ki je 
del tretjega dela večjega ci-
kla Štiri sence ladij, je nelo-
čljivo povezan s pomenljivi-
mi sporočili občečloveških 
odnosov in predstavlja sen-
co metafizike strasti in ognja 
– od tod tudi naslov razsta-
ve Strast.

Skrivnostne Mašukove 
Strasti

Nikolaj Mašukov / Foto: arhiv Tržiškega muzeja

Kamnik – V sredo, 29. novembra, ob 18. uri bo v Galeriji Miha 
Maleš odprtje razstave likovnih del Vladimirja Makuca (1925–
2016) z naslovom Krhkost stekla, moč zidu. O slikarjevem delu 
bo spregovorila kustosinja razstave umetnostna zgodovinarka 
Saša Bučan.

Krhkost stekla, moč zidu Vladimirja Makuca

Ljubljana – V nedeljo, 3. decembra, ob 17. uri bo v SiTi Teatru 
BTC dobrodelni dogodek, na katerem bodo predstavili knjigo 
Tudi ti si angel – Žarek upanja in razstavo likovnih del slikar-
ja Janeza Štrosa iz Kranja. Dela bo predstavila umetnostna 
zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn. V Glasbenem delu bodo 
nastopili Saša Lendero, Hermina Matjašič, Tanja Zajc Zupan 
in Ana Zupan. S prostovoljnim prispevkom deset evrov boste 
dobili knjigo Tudi ti si angel – Žarek upanja. Zbran denar je 
namenjen otrokom s posebnimi potrebami.

Tudi ti si angel – Žarek upanja

Blejska Dobrava – V Dvorani kulturnega in gasilskega doma 
na Blejski Dobravi se bo v soboto, 2. decembra, ob 19. uri 
predstavil Kvintet Vintgar, ki deluje pod umetniškim vodstvom 
Luke Černeta. Pevci bodo na koncertu nanizali pesmi različnih 
obdobij in glasbenih zvrsti, zagotovo se bo za vsakega poslu-
šalca našlo nekaj. Po uvodni pesmi Vintgarju bodo sledile tako 
ljudske različnih narodov kot popevke in narodno zabavne 
pesmi. Med dvema deloma koncerta bosta nastopila Vesna 
Marion z lutkami kamišibaj, dve, tri skladbe pa bo zapel To-
maž Plahutnik.

Kvintet Vintgar z gostoma
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Jesenice – Hokejisti HDD SIJ 
Acroni Jesenice so v Alpski 
hokejski ligi v dveh dneh od-
igrali dve tekmi, obe doma. 
V soboto so gostili hokejiste 
italijanske SG Cortina Hafro 
in jih premagali s 5 : 1 (2 : 0, 1 
: 1, 2 : 0). Dva zadetka je do-
segel Erik Svetina, po enega 
pa Luka Bašič, Andrej Tavželj 
in David Planko. V nedeljo so 
odigrali še drugo tekmo. Av-
strijsko moštvo KAC II so pre-
magali s 5 : 1 (1 : 2, 2 : 0, 2 : 0). 
Med strelce so se vpisali Nejc 
Stojan, Lan Brun Rauh, Tadej 
Čimžar, Jaka Sodja in Miha 
Brus. Z dvema novima zma-
gama so prevzeli tudi vodstvo 
na lestvici. Na domačem ledu 
bodo odigrali tudi naslednjo 
tekmo. Na Jesenice jutri pri-
haja Rittner Buam. Srečanje 
se bo začelo ob 19. uri. V 
mednarodni hokejski ligi IHL 
je Triglav doma izgubil s KHL 
Medveščak 3 : 4 (1 : 2, 1 : 0, 1 
: 2). HKK MK Bled je z 11 : 0 
(4 : 0, 4 : 0, 3 : 0) premagali 
HDK Maribor. V vodstvu lige 
je Triglav, Bled je četrti.

Jeseničani na vrhu 

Škofja Loka – Rokometaši 
so v Ligi NLB odigrali tekme 
11. kroga. Ekipa Urbanscape 
Loka je gostovala pri Krki in 
po izenačenem boju zmaga-
la za gol. Bilo je 30 : 31 (17 : 
16). Aleks Kavčič je zadel 
devetkrat, Aljaž Jesenko pa 
sedemkrat. Na lestvici so 
Škofjeločani napredovali na 
tretje mesto. V naslednjem 
krogu gostijo Branik. Tekma 
bo v Športni dvorani Poden v 
petek, 1. decembra.

Tesna zmaga Ločanov

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Pretekli konec te-
dna je z zmago na tekmi sve-
tovnega pokala v Kuusamu 
na Finskem navdušil smu-
čarski skakalec Jernej Da-
mjan, ta konec tedna pa se 
bo v Lillehammerju na Nor-
veškem začela sezona sve-
tovnega pokala v smučar-
skih skokih za dekleta. Po-
govarjali smo se z Gorenj-
kama, 19-letno Emo Klinec 
in 17-letno Niko Križnar, po-
membnima članicama slo-
venske reprezentance.

Kako so potekale priprave na 
novo sezono?

Ema: »V letošnji sezoni 
je bila največja sprememba, 
da sem poletno veliko nag-
rado odskakala v celoti. S pr-
vim delom sem zadovoljna, 
drugi del je bil nekoliko slab-
ši, kar pripisujem testiranju 
nove opreme in privajanju 
na nov način počepa. Nekaj 
je bilo treba tvegati, da lah-
ko sedaj pridobim in mirno 
vstopim v zimo.«

Nika: »Lansko leto mi je 
šlo bolje proti koncu sezone, 
na začetku letošnje poletne 
sezone sem se še malo lovi-
la, je pa bil viden napredek 
s tekme na tekmo. Treningi 
so potekali dobro. Kar nekaj 

smo jih opravili tudi na lede-
ni smučini v Kranju, za kar 
smo dekleta zelo hvaležna.«

Kakšna so pričakovanja v 
olimpijski sezoni?

Nika: »Pričakujem mir-
no sezono, mirno skakanje, 
vem, da sem tega sposob-
na že na prvi tekmi, od kate-
re sicer ne pričakujem pre-
več. Želim si lepo stopnje-
vati pripravljenost in skoke 
s tekme na tekmo, tako kot 
lani. Upam le, da bom prej 
začela dosegati boljše rezul-
tate in to bo tisto, česar bom 
na koncu res vesela, sploh če 
bodo najboljši rezultati priš-
li na olimpijskih igrah. Zelo 
se že veselim začetka sezo-
ne.«

Ema: »Sezona je polna 
vrhuncev. Veliko je govo-
ra o olimpijskih igrah, tudi 
o domači tekmi svetovnega 
pokala v Ljubnem. Jaz se na 
vsako tekmo, tudi če je niž-
jega ranga, stoodstotno prip-
ravim. Vsak rezultat, napi-
san ob mojem imenu, šteje. 
Ne čutim nobenega poseb-
nega pritiska, ker imam svo-
je cilje, ki jih želim doseči. 
Ker jih še nisem, se počutim 
kot na začetku svoje kariere, 
da še nisem nič dosegla in da 
se moram sama sebi še do-
kazati. Seveda bodo vrhunec 

olimpijske igre. Pred štirimi 
leti sem bila že pripravljena 
za nastop, pa mi ga je prepre-
čila poškodba. To bo ena tek-
ma iz več kot dvajsetih v se-
zoni. Predstavlja mi zelo ve-
lik izziv. Uživam v pripravah 
na sezono.«

Ema, vprašanje za vas: je 
pred prvo tekmo kaj skrbi?

»Če človeka ne bi nič 
skrbelo, bi se ulegel v pos-
teljo in spal, ker bi se poču-
til izpopolnjenega. Ne da 
bi me skrbelo, glede na to, 
kako sem pripravljena, mor-
da je treba le mirno in zbra-
no pristopiti k vsem trenin-
gom, ki so še ostali do začet-
ka sezone. Sem mnenja, da 
se zadnji mesec pred sezono 
dela pika na i, da šteje dvojno 
ali trojno, tako da sem z gla-
vo res pri stvari, delam, anali-
ziram in verjamem, da se mi 
bo v zimi tudi obrestovalo.«

Obe prihajata iz žirovskega 
kluba, ki je očitno valilnica 

dobrih skakalk.
Ema: »Jaz bi rekla, da os-

nova našega kluba temelji 
na zelo dobrem trenerju, ki 
je tudi moj osebni oziroma 
klubski trener. To je Jernej 
Kumer, s katerim zelo veliko 
sodelujem. On je nekakšen 
striček iz ozadja, za katerega 

malo ljudi ve, da mi pomaga, 
naredi pa levji delež pri tem, 
da lahko tako dobro nasto-
pam. Brez njega mi ne bi us-
pelo že doslej in verjamem, 
da bo še vedno ključni del 
mene naprej. Z Niko se sicer 
zelo malo vidiva, saj je v dija-
škem domu v Kranju, ko pa 
se, se ob njej sprostim, vesela 
sem, da je tako dobra, kot je, 
in verjamem, da sva obe spo-
sobni pokazati še več.«

Nika: »Tudi doma sva bli-
zu. To mi je dalo navdih, da 
imam skakalko z mojega 
konca, se lahko druživa, sku-
paj smejiva, tudi skupaj dru-
ga drugo tolaživa, kadar ka-
teri kaj ne gre. Res mi veliko 

pomeni, da imam ob sebi 
tekmovalko, s katero se med 
seboj spodbujava.«

Kako bi opisali svojo kolegico?
Nika: »Ema je legenda, su-

per punca, če bo tako napre-
dovala s skoki, kot je do se-
daj, bo še veliko dosegla.«

Ema: »Nika je pa ''faca''. 
Je zelo v redu dekle, vztraj-
na, predvsem pa preprosta, 
in kar me pri njej vedno nav-
dušuje, vesela, nasmejana. 
Kot sem prej omenila, se ob 
njej sprostim in čas po tek-
mi je lažji, saj imaš ob sebi 
nekoga, ki mu zaupaš, deliš 
z njim v sobi lepe ali slabe 
trenutke.«

Ema je legenda, Nika nasmejana
Konec tedna sezono svetovnega pokala začenjajo smučarske skakalke, med njimi kar dve članici SSK Alpina Žiri –  
Ema Klinec iz Poljan in Nika Križnar iz Delnic. 

Ema Klinec (levo) in Nika Križnar že komaj čakata na prve 
tekme svetovnega pokala v novi zimi. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Kranj – V Kranju se je konec 
tedna končala sezona na do-
mačih tleh za športne plezal-
ce. V okviru dvanajstih Ple-
zalnih dnevov Kranja so se 
tekmovalci pomerili na bal-
vanu in v težavnostnem ple-
zanju za državno prvenstvo. 
Tekmovanje je minilo brez 
najboljših slovenskih ple-
zalcev v svetovnem pokalu 
Janje Garnbret in Domna 
Škofica, ki sta že odšla na za-
služene počitnice.

V članski konkurenci sta bila 
v finalu na balvanu na   j boljša 

Urška Repušič (ŠPO APD 
Kozjak Maribor) in Jernej 
Kruder (ŠPO Celje), v težav-
nosti pa je šlo najbolje Mini 
Markovič (ŠPK Plus) in Jer-
neju Krudru. Izkazali so se 
tudi gorenjski plezalci. V te-
žavnosti je bila med članica-
mi druga Mia Krampl (AO 
Kranj), tretja Vita Lukan 
(ŠPO Radovljica), med čla-
ni pa je bil drugi Martin Ber-
gant (PK Škofja Loka) in tret-
ji Igor Primc (ŠPO Radovlji-
ca). Na balvanu je Vita Lukan 
osvojila tretje mesto, Urban 
Primožič (PK Škofja Loka) je 
bil drugi.

Plezalci končali sezono

Škofjeločan Martin Bergant je na zadnji tekmi državnega 
prvenstva v težavnosti osvojil drugo mesto, v skupnem 
seštevku pa si je razdelil zmago. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček

Kranj – Sobota je na sloven-
skih nogometnih zelenicah 
prinesla lokalni derbi v prvi 
ligi. V 17. krogu je Triglav go-
stil Domžale. Končni izid je 
bil 0 : 1 za nogometaše Dom-
žal. Tekma je bila predvsem v 
znamenju odločitev sodnika 
Roberta Ponisa.

Največ žvižgov in neo-
dobravanja si je prislužil v 
33. minuti, ko je v slačilni-
co poslal domačega igral-
ca Alena Krcića, gostujoče-
mu pa pokazal rumeni kar-
ton. Po njegovem mnenju je 
Krcić namerno udaril Jureta 

Balkovca. Spornih odločitev 
v škodo Kranjčanov je bilo še 
več. Tako so morali domači-
ni dve tretjini tekme odigra-
li z igralcem manj, zdržali 
pa so do 74. minute, ko je za 
Domžale zadel Marko Alvir 
in postavil tudi končni izid 
tekme. V vratih domačinov 
se je izkazal mladi, 17- letni 
Luka Čadež, ki je nekajkrat 
izvrstno posredoval in od-
lično zamenjal kaznovane-
ga Elvisa Džafića. Na lestvi-
ci vodi Olimpija s štirideseti-
mi točkami, Domžale so četr-
te z 28, Triglav pa je predza-
dnji, deveti z 11 točkami. So-
botna tekma je bila za Triglav 

zadnja domača v jesenskem 
delu prvenstva. Do konca sta 
še dva kroga, Kranjčani pa 
bodo gostovali pri Velenju (2. 
decembra) in nato še pri An-
karanu (9. decembra).

Uspešen konec tedna je 
za Gorenjci v drugi sloven-
ski ligi, v kateri so odigra-
li tekme 17., zadnjega v je-
senskem delu. Roltek Dob je 

v gosteh z 0 : 2 premagal Far-
mtech Veržej, Zarica Kranj 
je bila prav tako v gosteh z 1 : 
2 boljša od Fužinarja Ravne 
Systems. Tekma med Kal-
cerjem Radomlje in Muro je 
prestavljena na 3. decembra. 
Vodi Mura, Kalcer Radomlje 
je četrti, Roltek Dob deveti, 
Zarica Kranj pa enajsta med 
16. ekipami.

Na derbiju največ besed o sodniku
Lokalni derbi v prvi nogometni ligi med Triglavom in Domžalami so z nič proti ena dobile Domžale,  
potem ko je s svojimi odločitvami veliko prahu dvignil sodnik Robert Ponis.

V vratih Triglava se je izkazal komaj 17-letni Luka Čadež 
(desno), sicer vratar mladinske ekipe Orlov. Zamenjal je 
kaznovanega Elvisa Džafića. To je bil njegov debi na članski 
prvenstveni tekmi. / Foto: Tina Dokl

Po tekmi so se v NK Triglav Kranj odzvali s sporočilom 
za javnost (objavljeno je na spletni strani kluba), v 
katerem so predstavili uradno stališče glede dogajanja 
na sobotni tekmi z NK Domžale in po njej. Vsebuje 
izjavo Alena Krcića, odziv na zapise iz domžalskega 
tabora in apel sodniški organizaciji. Klub se bo na 
izključitev Krcića pritožil. Želijo si enakopravnega 
položaja v slovenski prvoligaški druščini.
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Jelena Justin

Sama ločim izraza 'zava-
rovana plezalna pot' in 'fera-
ta'. Zame sta to dve povsem 
različni poti oz. povsem raz-
lična načina gibanja v go-
rah. In danes, ko bomo obi-
skali sicer enega najlažje do-
stopnih dvatisočakov v Kar-
nijskih Alpah, si bomo pot 
malce otežili in se povzpeli 
po ferati Däumling ter nato 
po običajni poti nadaljevali 
do vrha. 

Zapeljemo se skozi Zgor-
njesavsko dolino do Rateč, 
od koder nadaljujemo sko-
zi Trbiž do Tablje / Ponn-
tebe. Zavijemo desno in se 
začnemo po ožji cesti vzpe-
njati na Mokrine / Nassfe-
ld. Prečimo mejo med Ita-
lijo in Avstrijo ter v Avstriji 
takoj za mejnim prehodom 

zavijemo desno na ozko as-
faltirano cesto do gostišča 
Waltschinger Alm na viši-
ni 1600 m. Nasproti koče 
zagledamo makadamsko 
pot in prve smerokaze. Sle-
dimo poti št. 410 proti Kr-
niškim skalam / Gartner-
koflu. Pot nas vodi čez trav-
nike, nato zavije v gozd, ga 
preči, in ko spet doseže-
mo travnike, se ob pašni 
ogradi povzpnemo na se-
dlo Kuhweger Torl, 1912 m. 
Na sedlu se usmerimo levo 
in nadaljujemo mimo gos-
tišča, do koder pripelje tudi 
žičnica. Po strmem zagruš-
čenem svetu zavijugamo 
navzgor, ko nas smerokaz 
opozori, da je desno od-
cep za ferato. Tik pred vsto-
pom v ferato je klop z mizo, 
kjer se opremimo za adre-
nalinski vzpon. Ferata nas 

najprej vodi navzdol, nato 
pa prečimo v desno do naj-
bolj zoprnega dela poti, pre-
čenja mostu, ki ga predsta-
vlja le jeklenica. Težavnost 
je A/B, čeprav se mi je zde-
lo težje, predvsem pa nepri-
jetno. Most je zibajoč, moč-
no. Hodimo po jeklenici, s 
samovarovalnim komple-
tom smo pripeti na jekleni-
co, za katero se tudi držimo. 
Vse skupaj močno niha. Na 
drugi strani mostu nas čaka 
kompaktna skala in sko-
raj vertikalen vzpon z oce-
no C. Vzpenjamo se na ste-
ber Däumling. Skala je glad-
ka in vzpon je skoraj navpi-
čen. Z vrha stebra se spus-
timo do t. i. nepalskega mo-
stu, težavnosti B. Prečenje 
je lažje kot po mostu spodaj. 
Sledi lažje vzpenjanje, kjer 
ocena ne preseže težavnos-
ti A/B, pote pa sledijo glad-
ke plošče z oceno B in tisti 
najtežji del, najbolj vertika-
len, težavnost C. Nadaljuje-
mo okoli ovinka, B/C, kjer 
nas čaka tretji mostiček, ki 
pa je kratek. Težavnost nap-
rej je B, sledi še zadnji, četr-
ti mostiček, potem pa nas do 
izstopa čaka le še lahkotni A. 
Višina ferate je približno 150 
m, zanjo pa bomo potrebo-
vali približno 1 uro. 

Sestopimo do klopi, kjer 
snamemo opremo, nato 
pa se po markirani poti 
povzpnemo na vrh Krniških 
skal. Na sedlu se usmerimo 

levo in sledimo vzhodne-
mu grebenu Krniških skal. 
Ko dosežemo vršni greben, 
se nam z leve strani priklju-
či nezavarovana plezalna pot 
po zahodnem grebenu, nas 
pa do vrha ločita le še dve mi-
nuti. Razgleden vrh me je 
spreletel s srhom. Na teme-
nu gore stoji ogromen ko-
vinski križ, na njem pa je za-
pisan spomin na 10. oktober 

1920, nam, Slovencem, prav 
gotovo neprijeten in grenak 
datum – zaradi izgubljenega 
koroškega plebiscita.

Vrh sicer navduši z razgle-
dom, saj se pred nami pokaže-
jo Julijske Alpe in tudi precej 
velik del Karnijskih Alp. Gore 
nad Mokrinami / Nassfeldom 
so nam na dosegu roke; Konj-
ski špik in Veliki Koritnik, za-
daj je Zermula itd. 

Z vrha sestopimo po mar-
kirani poti mimo odcepa za 
ferato in čez travnike nazaj 
do izhodišča, kjer nas čaka 
jekleni konjiček. Še ena lepa 
tura je za nami, kjer smo ho-
dili in plezali. 

Nadmorska višina: 2195 m
Višinska razlika: 600 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: ★ ★ ★ ★ ★

Planinski izlet: Krniške skale / Gartnerkofel (2195 m)  
s ferato Däumling 

Zibajoči se mostovi
Odkrivanje Karnijskih Alp. Adrenalinska ferata, ki meji na cirkus. Res 
potrebujemo take poti? Lep vzpon s srh vzbujajočim obeležjem na vrhu.

Zibajoči se mostiček na samem začetku dodobra popestri adrenalinski uvod. / Foto: C. Z.

Izpostavljen srednji del ferate / Foto: Jelena Justin

Srh vzbujajoči križ na vrhu Krniških skal / Foto: Jelena Justin

Prehrana po TKM (XII. del)

Prehranjevanje skladno  
z letnimi časi

Kdaj je prijetneje plava-
ti v morju, avgusta ali de-
cembra? Verjetno se strinja-
mo, da avgusta, ko je voda 
topla, nas prijetno greje son-
ce, skratka idealne razmere 
za to aktivnost. Decembra, 
ko sta voda in zrak hladna, 
sonca ni ali le občasno, je pa 
plavanje kar podvig, če bi se 
zanj že odločili. 

Tako kot imajo različne 
telesne aktivnosti vsaka svoj 
idealen letni čas za ukvar-
janje z njimi, tudi različ-
na hrana bolj idealno delu-
je v »svojem« letnem času, 
v drugih je pa manj primer-
na. 

Veliko vprašanj, kdaj kaj 
jesti, bi samo po sebi od-
padlo takoj, če bi se prehra-
njevali, kot smo že rekli: 

sezonsko in lokalno. Kaj to 
pomeni?

To pomeni, da januar-
ja, ko je običajno v Sloveni-
ji sneg in na vrtu ne raste pa-
radižnik, tega takrat pač ne 
jemo. Začnimo danes z jese-
njo in si poglejmo, kaj je ide-
alno jesti v tem obdobju. 

Na splošno velja, kot smo 
že povedali, da vsak od oku-
sov krepi energijo določene-
ga organa, če zaužijemo pri-
merne količine hrane. Če 
s hrano določenega okusa 
pretiravamo, se blagodejni 
učinek porazgubi in učinek 
je manjši oziroma s pretira-
vanjem celo že izčrpavamo 
energijo drugega organa. 

Angleži imajo pregovor, ki 
pove točno to: Vse počnimo 
zmerno in zmernost v vsem, 
kar počnemo (All things in 
moderation and moderation 
in all things).

Jesen 

Naše telo zaradi nižjih zu-
nanjih temperatur prek hra-
ne že potrebuje več tople 
energije za svoje delovanje. 
Izogibajmo se mrzlim in 
hladnim pijačam. Ne preti-
ravajmo s hladno in surovo 
hrano. Mrzla hrana in pija-
ča energijsko škodujeta naši 
vranici in želodcu. Jesenski 
čas je energijsko povezan 
z našimi pljuči, ki pripada-
jo elementu kovine. V je-
senskem času je treba ome-
jiti uživanje začinjene in 
pekoče hrane (poper, čebu-
la, čili, ingver v prahu). Pri-
poročljivo je uživanje malo 
več hrane kislega okusa: ja-
bolka, limone, grenivke. Ki-
sel okus v tem obdobju sti-
mulira pljuča in krepi nji-
hovo odpornost proti ra-
znim infekcijam. Obenem 

pa velja povedati, da bodi-
mo zmerni tudi pri uživanju 
hrane kislega okusa, saj vsa-
ko pretiravanje v kateroko-
li smer škoduje. Če bi jedli 
samo kislo ali pri tem preti-
ravali, to po drugi strani lah-
ko oslabi energijo jeter in 
naše mišice. 

Energijsko krepčilna živi-
la v jesenskem času so: jabol-
ka, hruške, limone, greniv-
ke, ananas, bele gobe, buče, 
semena, oreščki, med, mleč-
ni izdelki. 

Naslednjič pa o tem, kate-
ra hrana je primerna za pri-
hajajoč zimski čas.
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Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču se je minuli 
četrtek nadaljevalo sojenje 
direktorju Gorenjske grad-
bene družbe Branku Žiber-
ni in vodji logistike GGD Ja-
nezu Pircu, ki jima tožilstvo 
očita domnevno zlorabo po-
ložaja in pomoč pri zlorabi 
položaja. Kot smo že poro-
čali, gre za zadevo, ki sega v 
leti 2006 in 2007, ko naj bi 
podjetje Integral Tržič, kjer 
je imelo tedanje Cestno pod-
jetje Kranj lastniški delež, 

izstavljalo fiktivne račune za 
popravilo strojev Cestnega 
podjetja Kranj, sredstva pa 
naj bi Žiberna in drugi po-
rabljali za potovanja. Oba 
obtožena kakršnekoli nep-
ravilnosti zanikata. Soobto-
ženi Drago Gril, nekdanji 
direktor Integrala Tržič, je 
krivdo priznal in je bil obso-
jen na pogojno zaporno ka-
zen, zoper sprva soobtože-
nega Janeza Gradišarja pa 
je tožilstvo pregon kasneje 
umaknilo.

Tokrat je pričal Viktor 
Narobe, upokojeni vodja 

strojnega parka Cestnega 
podjetja Kranj, ki je povedal, 
da je račune prejemal v pa-
ketu z uprave, jih podpisal 
in vrnil na upravo. Na vpra-
šanja tožilca Tilna Demšar-
ja je pojasnil, da so se za po-
pravilo strojev izdajale na-
ročilnice, na katerih je bil 
opis stroja in napak, o zuna-
njih popravilih pa je odloča-
la uprava. Večkrat je pouda-
ril, da so bila popravila stro-
jev pogosta, saj so bili v pov-
prečju stari 14 let. V glavni-
ni naj bi jih popravljali kar 
sami v cestnem podjetju, 

po kakšni poti pa so potova-
li računi, pa se ni zanimal, 
saj je imel preveč dela z de-
lavci in stroji, tako tudi ni 
preverjal postavk na raču-
nih in ali so bila dela, nave-
dena na njih, dejansko tudi 
izvedena. Kot je še dodal, 
se računov z Integrala Tr-
žič ne spominja, ne spomi-
nja se tudi, kdo je na upravi 
razporejal račune, vedel pa 
je povedati, da Žiberna ali 
Pirc nista naročala likvida-
cije računov. Ker se je druga 
vabljena priča zaradi zdra-
vstvenih razlogov opravi-
čila, so sojenje nadaljevali 
z branjem listinskih doka-
zov. Sojenje, ki se je zaradi 
daljše neudeležbe obravnav 
prvoobtoženega Žiberne 
zaradi njegovih zdravstve-
nih težav začelo znova, se 
bliža koncu, vendar obram-
ba vztraja pri ponovnem za-
slišanju vseh prič.

Vseh prič še niso zaslišali
Minuli četrtek so na kranjskem okrožnem sodišču nadaljevali sojenje Branku 
Žiberni in Janezu Pircu za zlorabo položaja in pomoč pri domnevnem 
kaznivem dejanju. Ker se je ena od prič opravičila, bodo sojenje nadaljevali 
sredi decembra.

Simon Šubic

Kranj – Nekdanja direktori-
ca Ljudske univerze Kranj 
(LU) Darja Kovačič in nek-
danja računovodkinja Bar-
bara Šmid, ki je bila kasne-
je v. d. direktorice LU Kranj, 
sta minuli petek na predob-
ravnavnem naroku na kranj-
skem okrožnem sodišču za-
nikali krivdo za kaznivi de-
janji zlorabe položaja in go-
ljufije na škodo LU Kranj, 
ki jima ju očita kranjsko to-
žilstvo. Ker okrožna držav-
na tožilka Nadja Gasser na 
predobravnavnem naroku 
obtožbe ni predstavila, nje-
na vsebina javnosti ni zna-
na, je pa povezana z dogaja-
njem v letu 2012, ko je Kova-
čičeva po 21 letih dela odsto-
pila z mesta direktorice, a je 
do upokojitve še ostala zapo-
slena na LU Kranj, za v. d. di-
rektorice pa predlagala Šmi-
dovo, kar je na koncu nad-
zorni svet tudi potrdil. Tožil-
ka na predobravnavnem na-
roku tudi ni podala kazno-
valnih predlogov za obtože-
ni v primeru njunega takoj-
šnjega priznanja krivde. 

O domnevnih nezakoni-
tostih na LU Kranj v letu 
2012 so mediji poročali leto 
dni kasneje, po opravljeni 
občinski reviziji. Če na krat-
ko povzamemo tedanje do-
gajanje, je dolgoletna direk-
torica Darja Kovačič v juliju 
2012 zaradi osebnih težav 
podala odstop, za v. d. di-
rektorice pa kljub neizpol-
njevanju zahtevanih pogo-
jev za vodenje takšne usta-
nove predlagala doteda-
njo računovodkinjo Barba-
ro Šmid. Slednja, ki jo je 

nadzorni svet tudi imeno-
val za v. d. direktorico, s Ko-
vačičevo kljub podanemu 
odstopu ni prekinila delov-
nega razmerja, kar naj bi 
bilo tedaj za nekatere spor-
no, tako da je nekdanja di-
rektorica na LU Kranj osta-
la zaposlena še nekaj mese-
cev. Šmidova je leto dni kas-
neje za medije zatrdila, da 
je Kovačičevo pravilno zadr-
žala v službi, ker pa nekda-
nja direktorica ni mogla več 
izpolnjevati nalog, je zaradi 
nesposobnosti odšla na za-
vod, kjer je počakala na upo-
kojitev. Ko naj bi se v kasnej-
ši občinski reviziji izkazalo, 
da naj bi Kovačičeva neup-
ravičeno prejela odpravni-
no, je kranjski mestni svet 
na mesto v. d. direktorice 
LU Kranj imenoval Matejo 
Šmid, nekdanjo pomočnico 
direktorice, ki pa jo je Kova-
čičeva predčasno razrešila.  

Domnevne nepravilnos-
ti na LU Kranj ob njenem 

odhodu so bile tudi glavni 
razlog, da Darja Kovačič v 
letu 2013 ni prejela občin-
skega priznanja za dolgole-
tno uspešno vodenje izobra-
ževalne ustanove oz. je te-
danji župan Mohor Boga-
taj svoj predlog naknadno 
umaknil. »Počutim se, ka-
kor da bi bila na sramotil-
nem stebru,« je tedaj deja-
la Kovačičeva, sicer v tistem 
obdobju tudi mestna svetni-
ca LDS. »Kar sem naredila 
dobrega, je očitno pozablje-
no: 21 let sem garala na LU. 
Z mano je delala sodelav-
ka, ki sem jo imenovala za 
vršilko dolžnosti direktori-
ce, čeprav formalno ni imela 
vseh pogojev za v. d.-jevstvo. 
To je edina napaka, nobenih 
škodnih zadev ni,« je še de-
jala. 

Petkovega predobravnav-
nega naroka se je udeležil 
tudi pooblaščenec Ljudske 
univerze Kranj Renato Fre-
lih, ki je kasneje prisotnim 

novinarjem pojasnil, da se 
obtožba zoper Kovačičevo 
in Šmidovo nanaša na do-
mnevno fiktivno odpoved 
Kovačičeve in s tem na pri-
dobljeno protipravno pre-
moženjsko korist (odprav-
nino). Za koliko naj bi bila 
ustanova oškodovana, na 
LU Kranj še izračunavajo, 
zato še niso podali premo-
ženjsko-pravnega zahtevka. 
Glede na dokazne predlo-
ge obrambe sicer Kovačiče-
va zatrjuje, da se ji je v letu 
2012 poslabšalo zdravstve-
no stanje, kar naj bi bil raz-
log za njeno tedanjo nespo-
sobnost. Obramba zato v 
zvezi s tedanjim zdravstve-
nim stanjem Kovačičeve so-
dnici predlaga postavitev iz-
vedenca medicinske stroke, 
kot priče pa naj bi zasliša-
li tudi nekatere bivše sode-
lavce in celo njeno nekdanjo 
odvetnico. 

Glavna obravnava se bo 
začela 12. decembra.

Na sodišču zaradi odpravnine
Na kranjskem okrožnem sodišču so v petek opravili predobravnavni narok zoper Darjo Kovačič  
in Barbaro Šmid, nekdanji direktorico in v. d. direktorice Ljudske univerze Kranj. 

Odgovor na vprašanje, ali so se leta 2012 na Ljudski univerzi Kranj res zgodile kakšne 
nezakonitosti, bo zdaj podalo kranjsko okrožno sodišče. / Foto: Gorazd Kavčič

Karavanke – Gorenjski policisti so včeraj obravnavali dve pri-
javi nesreč zaradi raztresanja ledu s tovornih vozil. Obe sta se 
pripetili v predoru Karavanke, tovorni vozili, s katerih se je raz-
tresal led, pa sta peljali v smeri Avstrije. Na vozilih udeležencev 
je nastala gmotna škoda, do hujših posledic pa k sreči ni prišlo. 
Policisti opozarjajo vse voznike, da na motornih in priklopnih 
vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali 
drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali 
ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Tudi tovor na in 
v vozilu mora biti ustrezno naložen in pritrjen oziroma pokrit 
tako, da ne pada z vozila in ne predstavlja nevarnosti za ostale 
udeležence prometa ali povzroča škode na cesti in objektih. 
Za kršitelje je predpisana globa 200 evrov, v primeru nastanka 
hudih telesnih poškodb v prometni nesreči pa ima dejanje 
celo znake kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.

S tovornjakov se je raztresal led

Blejska Dobrava – Jeseniške policiste so v petek zvečer ob-
vestili, da je po cesti na Blejski Dobravi pod vplivom alkohola 
nekdo nevarno hodil. Ko so policisti pešca izsledili, je ta zaradi 
pijanosti že ležal na cesti, v postopku pa je v nadaljevanju kršil 
tudi javni red in mir, zato so ga zaradi neupoštevanja ukrepov 
policistov pridržali do streznitve. Tudi za pešce velja nasvet, 
naj se izogibajo alkoholu, preden se podajo na cesto.

Pijan ležal na cesti

Simon Šubic

Kranj – Slovenski media-
torji ter mediacijske orga-
nizacije bodo danes po vzo-
ru odvetnikov in notarjev 
prvič organizirali pro bono 
mediacijski dan, saj bodo 
občanom nudili možnost 
brezplačne pridobitve in-
formacij o mediaciji in mir-
nem reševanju sporov oz. 
izvedbo brezplačnih media-
cij. »Namen pro bono medi-
acijskega dneva je promoci-
ja mediacije in mirnega re-
ševanja sporov ter njihovih 
prednosti,« so pojasnili v 
Družbi za mediacijo in reše-
vanje sporov, ki je pobudnik 
in organizator pro bono me-
diacijskega dneva, ki se mu 
je pridružilo 24 mediatorjev 
in mediacijskih organizacij 

v Sloveniji, tudi nekateri z 
Gorenjskega. 

Gorenjci lahko danes brez-
plačno pridobijo informacije 
o mediaciji pri Alenki Erzar 
Žepič na Okrajnem sodišču 
Kranj (informacije posredu-
je po telefonu 040/336 601 
ali e-pošti alenka.zepic@
icloud.com), Primožu Špo-
rarju iz Družbe za mediacijo 
in reševanje sporov (po tele-
fonu 041/684 182 ali e-pošti 
primoz.sporar@skup.si), 
Andreju Rantu iz Železni-
kov (osebno z obveznim 
predhodnim naročanjem na 
telefon 041/606 996) in Ire-
ni Soklič iz kranjske odvetni-
ške družbe Ošabnik, Klo-
futar in partnerji (po tele-
fonu 04/281 3800, e-pošti: 
irena.soklic@okplus.si ali 
osebno s prednaročanjem). 

Mediatorji danes brezplačno

Simon Šubic

Kranj – V petek ponoči so 
policisti obravnavali kar šti-
ri vlome v kombije na Jese-
nicah, v Naklem in Kranju, 
ob tem pa še vloma v poslov-
ni prostor v Naklem in na 
Mlaki pri Kranju. Iz enega 
kombija so storilci odnesli 
orodje, iz stanovanjske hiše 
pa denar, zlatnino in nekaj 
manjših predmetov. V kom-
bi je neznani storilec vlomil 
tudi naslednjo noč, in sicer 
v Bistrici pri Tržiču. Ukradel 
je orodje. V nedeljo so vlo-
milci »obiskali« več stano-
vanjskih in drugih objektov 
v Tržiču, na Mlaki pri Kra-
nju, v Podlubniku in na Ble-
du. Storilci so odtujili zlatni-
no in denar.

Policisti lastnikom vno-
vič svetujejo, da v vozilih, še 
zlasti na vidnih mestih, ne 

puščajo vrednih predmetov 
in stvari, kot so nahrbtniki, 
torbice, denarnice, mobilni 
telefoni, računalniki ..., v hi-
šah pa naj ustrezno zaščitijo 
predvsem zlatnino in denar. 
»Vlomilci v tem delu leta iz-
koriščajo zgodnjo temo in 
kratke odsotnosti lastnikov, 
ki so popoldne še v služ-
bi ali po opravkih. Zato la-
stniki ustvarite situacije, ki 
dajejo videz, kot da je nek-
do doma – npr. prižgan te-
levizor, luči, uporabite lah-
ko tudi pripomočke oziro-
ma časovna stikala, ki zago-
tavljajo samodejno vklaplja-
nje luči in naprav, kar še do-
datno poveča videz gibanja 
v objektu. Umaknite tudi 
vredne predmete z vidnih 
mest, okna pa naj bodo za-
prta in vrata zaklenjena,« je 
razložil Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj. 

Obravnavali več vlomov
Zadnji konec tedna so policisti obravnavali večje 
število vlomov v vozila in objekte. 
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Društvo Ekologi brez meja 
napovedujejo največjo či-
stilno akcijo, ko bo na mi-
lijone ljudi po vsem svetu 
pobiralo odpadke, in sicer 
15. septembra 2018. Se še 
spomnite leta 2012, ko se 
nas je te akcije udeležilo 
kar 14 odstotkov Sloven-
cev? To nam pove, da nas 
skrb za okolje združuje in 
motivira. Da imamo radi 
svojo deželo čisto in se tru-
dimo, da taka tudi ostane 
za naslednje generacije – 

in prepričana sem, da se bo 
naslednje leto akcije udele-
žilo še več ljudi.
Po drugi strani pa se spom-
nimo avgustovske agonije 
okoljevarstvenih organi-
zacij, ko so opozarjale na 
probleme v primeru prido-
bivanja okoljevarstvenega 
soglasja za gradnjo Magne 
Steyr v Hočah. Na tem 
mestu ne želim razglablja-
ti o tem, ali so bila njihova 
opozorila upravičena ali ne 
in ali so bili pritiski politike 
primerni ali ne. Dejstvo pa 
je, da so te organizacije tiste, 

ki delujejo v javnem intere-
su in delujejo kot »psi čuva-
ji« (angl. watchdog). Njihova 
naloga je, da opozarjajo, da 
bdijo nad odločitvami politi-
ke in gospodarstva na podro-
čju zaščite okolja, v katerem 
živimo. Istega okolja, za ka-
terega bomo naslednje leto 
mi vsi poskrbeli, da bo (vsaj) 
za nekaj dni zopet neokrnje-
no, brez odpadkov. Poleg 
tega bomo 15. septembra 
vsi udeleženci delovali kot 
skupnost za isti cilj – za 
Slovenijo brez odpadkov. In 
ravno skrb za okolje je tisto 

področje, za katero moramo 
skrbeti kot posamezniki in 
kot skupnost. 
Ozaveščenost in varovanje 
okolja se pričneta že zgodaj, 
znotraj družinske skupnos-
ti. Odločitve, kaj bo jutri za 
kosilo, kako bomo prežive-
li prosti čas in kam gremo 
na dopust lahko enostav-
no prenesemo na primere 
dobrih praks, zbranih v 
naši prilogi. Gremo lepo po 
vrsti. Sestavine za kosilo si 
lahko zagotovimo na eko-
loški kmetiji. Če za kosilo 
potrebujemo nekaj, česar 

pri kmetu ne moremo do-
biti, se odpravimo v trgovi-
no – eno izmed možnosti 
odgovornega nakupovanja 
predstavljamo v prispevku 
o Robinu Foodu. Po dob-
rem kosilu ne pozabimo 
poskrbeti za ustrezno reci-
klažo odpadkov – primer 
dobrega upravljanja s kupi 
odpadkov v gospodarstvu 
opisuje članek o platformi 
e-Simbioza. Po kosilu je na 
vrsti prosti čas, ki ga radi 
preživimo v dobri družbi, 
pa naj si bo to v športnem 
klubu, na tečaju risanja ali 

ob obisku muzeja. Ideje za 
različna sodelovanja opisu-
je članek o novih projektih 
LAS loškega pogorja, po-
membnost druženja z ljud-
mi, ki prihajajo z različnega 
okolja, pa članek o med-
kulturnosti. Za vikend, ko 
imamo več prostega časa, 
se z družino ali prijatelji 
pogosto odpravimo na izlet. 
Zakaj ne bi kot turisti pusti-
li družbenega odtisa? Ideje, 
kako to narediti, so zbrane 
v članku o turizmu z učin-
kom. Upamo, da vam bodo 
zbrane prakse v navdih.

Skrb za čisto okolje je naloga  
vseh nas

Urška Križnar

»V Sloveniji letno zavržemo 
kar 24 kilogramov hrane na 
prebivalca. Skupaj z izguba-
mi med proizvodnjo pa ta 
številka poskoči kar na 72 
kilogramov na osebo ali 150 
tisoč ton hrane letno,« je za-
pisano na spletni strani pro-
jekta Robin Food. Vendar 
Robin Food ni samo ime, 
koncept, projekt. Za njim 
stojijo ljudje, ki jim ni vse-
eno in dnevno skrbijo, da 
manj užitnih živil konča na 
odpadu ter hkrati pomagajo 
ljudem, ki iščejo ugodnejše 
izdelke. Opravili smo kra-
tek intervju z direktorjem 
podjetja SmartFuturistic in 
ustanoviteljem socialnega 
podjetja Robin Food Dali-
borjem Matijevićem.

Kaj pomeni pojem presežek 
hrane?
Presežek hrane pomeni vi-
šek zaloge ali mrtvo zalogo, 
ki ostane pri proizvajalcih 
in distributerjih, in ta živila 
trgovci zavrnejo, predčasno 
odstranijo s polic. Ali pa so 
živila presegla dovoljeni rok, 
po katerem jih ne morejo več 
nikomur prodati kljub roku 
trajanja še več kot pol leta.

Od kod ideja za ime Robin 
Food?
Navdih je bil junak Robin 
Hood, ki je skupaj s svojo 
druščino pomagačev jemal 
bogatim in dajal revnim. Ro-
bin Food se prav tako osre-
dotoča na hrano, ampak le 
na tisto, ki se trenutno meče 
v isti koš kot odpadki – kljub 
njeni neoporečnosti.

Komu so namenjeni vaši 
izdelki?
Izdelki so namenjeni širši 
množici, vsi naši izdelki so 
še v roku trajanja, vedno v 
akciji in nič kaj drugačni od 
tistih, ki še imajo mesec, 
leto ali več do izteka roka 
trajanja. Verjamemo, da 
bodo izdelki najbolj dosto-
pni tistim, ki imajo nizke 
mesečne prihodke in bodo 
z našimi akcijami omogo-
čili kakovostnejše življenje 
zase ter za svojo družino.

Kako deluje platforma Fo-
odPlus?
FoodPlus je spletna platfor-
ma, ki na eni strani združu-
je vse tiste proizvajalce, ki 
imajo presežke živil (večjih 
količin), preko pospeševa-
nja prodaje s tistimi gostin-
skimi ali trgovskimi obrati, 

ki bi takšna živila lahko 
takoj uporabili za kreira-
nje svojega menija ali hitro 
odprodajo s polic. Vse se 
dogaja na spletu, platforma 
skuša v pravem trenutku 
povezati ponudbo z iska-
njem ter hitreje zaključiti 
posel – vse do dostave pred 
vrata.

Na spletni strani omenjate 
sodelovanje z nevladnimi 

organizacijami. Kako se 
lahko povežejo z vami?
Z nevladnimi organizacija-
mi skušamo delovati prek 
donacijske platforme, ki 
tvori zadnji člen v naši ve-
rigi ter skuša povezati viške 
živil (pakiranih tik pred 
zdajci ali že pripravljenih) z 
nevladnimi organizacijami, 
ki s svojim prostovoljskim 
delom darujejo tistim, ki ni-
majo strehe nad glavo, kaj 

šele, da bi si kaj več lahko 
privoščili. Naj tisti, ki nima-
jo, imajo.

Kakšni so načrti za priho-
dnost? Se boste širili še v 
druge regije po Sloveniji?
Načrti za prihodnost so pre-
cej optimistično postavljeni z 
visokimi cilji ter hitro rastjo, 
da bomo lahko dosegli čim 
večje število državljanov v 
različnih regijah. Sprva se 

osredotočamo na pokrivanje 
tistih večjih mest, kjer poteka 
glavna transportna pot. Samo 
v osrednjeslovenski regiji na-
črtujemo pet trgovin ali več. 
Partnerje iščemo, zato bodo 
vedno dobrodošli, da se spoz-
namo ter skupaj širimo svoje 
poslanstvo ter takšen tip tr-
govin, ki jih bo, verjamemo, 
večina zelo vesela.
Več o projektu lahko prebere-
te na https://robin-food.com.

“Robin Food ni junak, Robin Food 
smo lahko vsi”

Ekipa Robina Fooda
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Faila Pašić Bišić  
in Nina Arnuš

V Zavodu Tri smo pridobili 
sredstva za izobraževanje in 
vključevanje žensk iz alban
ske skupnosti. Gre za eno 
najbolj ranljivih skupin v 
naši družbi, ki so iz nje sko
raj popolnoma izključene. 
Namen projekta OrientAk
cija je razvoj in izvajanje 
kratkega programa socialne 
aktivacije na Jesenicah ter 
v Kranju. Tako bomo vpli
vali na socialno vključenost 
žensk iz albanske skupnos
ti ter povečali njihove za
poslitvene možnosti. Ude
leženke bomo spodbujali k 

socialnemu vključevanju in 
razvoju lastne socialne mre
že, nadejamo se, da bomo 
povečali osebno motivacijo 
za reševanje zahtevnejših 
življenjskih in socialnih si
tuacij.
Projekt OrientAkcija bo pri
speval k reševanju proble
ma socialne izključenosti in 
tveganja revščine za ženske 
iz albanske skupnosti, nu
denju dostopnih, raznoli
kih in kakovostnih progra
mov socialne aktivacije, v 
regiji pa bomo tudi okrepili 
povezovanje različnih orga
nizacij in institucij, kot so 
občine, razvojne agencije, 
šole …
Z udeleženkami bomo na
jprej vzpostavljali socialno 
mrežo, spoznali jih bomo 
z delovanjem različnih in
stitucij, nadgrajevali bomo 
znanje slovenskega jezika, 
funkcionalno pismenost, 
računalniška znanja, odkri
vali bomo ročne spretnosti 
ter organizirali druženja v 
lokalni skupnosti. Gre za 
skupino udeleženk, ki si 
zaradi velikih kulturnih in 
jezikovnih pregrad, želi in
dividualne obravnave, zato 

je program naravnan na v 
krepitev na osebni ravni. 
V drugem delu bomo udele
ženke predvsem pripravljali 
na vstop na trg dela oz. v 
druge programe.
Projekt bosta izvajali Faila 
Pašić Bišić in Nina Arnuš, 
ki imata veliko izkušenj pri 
podajanju znanja na podro
čju medkulturnega dialoga 
in globalnega učenja, k so
delovanju pa so povablje
ne tudi pripadnice druge 
generacije albanske skup
nosti, ki bodo z aktivnim 
znanjem slovenskega in al
banskega jezika premostile 
jezikovno oviro. Zato bodo 
metode dela interaktivne, 
inovativne, slonele bodo 
na potrebah udeleženk ter 
bodo fleksibilne. 
Projekt bo poleg Zavoda Tri 
izvajalo tudi Človekoljubno 
dobrodelno društvo Up z 
Jesenic. Za izvedbo projek
ta smo se povezali s ključni
mi organizacijami v regiji: 
tako nas podpirajo knjižni
ce, občine, razvojne agenci
je, šole in vrtci. Menimo, da 
bomo z njimi kakovostno 
sodelovali ter poskrbeli za 
dvosmerno integracijo. 

Medkulturnost tukaj in sedaj
OrientAkcija, socialna aktivacija žensk iz albanske skupnosti na Gorenjskem

Fotografija s podpisa pogodb na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

Sodelovanja na Škofjeloškem
Lokalna akcijska skupina loškega pogorja deluje s polno paro. V teku so štirje novi projekti – transverzala 
muzejev in kulturnih centrov, sodelovanje coworking centrov, lokalna učna središča ter projekt krepitve 
lokalne prehranske samooskrbe za bolj zdravo prehrano otrok v šolah.

Anka Pintar

Glavni namen slednjega je 
vzpostavitev sistema oskrbe 
šol z lokalno pridelano hra
no – povezati pridelovalce, 
jih spodbuditi k večji pe
strosti ponudbe lokalne hra
ne, ozaveščati o prednostih 
lokalne pridelave in razvijati 
uravnotežene šolske obro
ke ter pridelovalcem tako 
zagotoviti odkup. Cilj je po
večanje lokalne prehranske 
samooskrbe in vzpostavitev 
čim krajših poti zdravega 
obroka od lokalne kmetije 
do šolske jedilnice. Projekt 
vodi Razvojna agencija Sora.
Vzpostavlja se tudi turistič
no privlačna transverzala 
muzejev in kulturnih cen
trov na Škofjeloškem. Ta 
povezuje Muzej Žiri, Kul
turni center slikarjev Šubic 
v Poljanah, Loški muzej, Ro
kodelski center DUO Škofja 

Loka ter Muzej Železniki. 
Prvi poskus povezovanja po
nudbe na področju kulture 
v škofjeloškem prostoru je 
bila (O)živela kultura!, pro
jekt Kjer domujejo zgod
be pa povezave nadgrajuje 
in krepi. Zgodbe, ki jih s 
svojimi razstavami pripo
vedujejo muzeji, folklorne 
pripovedi z Loškega ter ne 
nazadnje zgodba škofjelo
škega območja kot prostora 
z močnim zgodovinskim 
ozadjem skupne identitete 
Loškega gospostva na privla
čen način prenašajo sporo
čila kulturne dediščine in 
jo pretvorijo v doživetje žive 
kulture. Transverzala prek 
zgodb obiskovalcem pribli
ža možnosti za odkrivanje 
in doživljanje zgodovine, 
bogate tradicije rokodelskih 
veščin in ustvarjalnosti ob
močja.V Škofji Loki že tretje 
leto deluje Coworking cen

ter Lokomotiva, v Žireh pa 
Kreativni center Mizarnica, 
oba z namenom povezova
nja in izmenjave idej mla
dih ter uporabe poslovnih 
prostorov za lažjo začetno 
samostojno podjetniško pot. 
Coworking izven okvirjev 
bo z namenom večje pre
poznavnosti in udarnejšega 
skupnega programa povezal 
oba centra. V sodelovanju 
bodo oblikovali in izvedli 
vsebine s področij ustvarjal
nih in podjetniških znanj 
ter metod timskega dela. 
Centra naj bi privabila pred
vsem mlade, študente, sa
mostojne ustvarjalce in pod
jetnike, brezposelne mlade 
in podjetja ter tako skozi 
neformalno mreženje spod
bujala podjetniške iniciative, 
ustvarjalnost in inovativno
st. Udeleženci programa 
bodo s pomočjo mentorjev 
skozi vsebinsko povezane 

sklope sodelovali pri izdelavi 
skupnega programa. Pro
jekt predvideva sodelovanje 
šol, podjetij in strokovnja
kov s področij oblikovanja, 
produkcije, snemanja in 
montaže, fotografije, mar
ketinga, spletne tehnologi
je, 3Dtiska, animacije in 
programiranja, program pa 
bodo oblikovali tudi glede na 
želje in potrebe sodelujočih.
Z lokalnimi učnimi središči 
Ljudska univerza Škofja 
Loka širi programe vseži
vljenjskega učenja v ostale 
občine na Loškem ter tako 
nadgrajuje priložnosti iz
obraževanja za odrasle. 
Izobraževalni programi so 
namreč zgoščeni predvsem 
v Škofji Loki, ne dosega
jo pa ljudi na podeželju. Z 
vzpostavljanjem lokalnih 
učnih središč v Kulturnem 
domu v Železnikih, v kul
turnem središču Stare Žiri 

ter v Sokolskem domu v 
Gorenji vasi bo priložnost 
vseživljenjskega izobraže
vanja približana tudi prebi
valcem Selške in Poljanske 
doline. Projekt bo trajal do 
konca junija 2018, v tem 
času pa bodo organizirana 
izobraževanja in delavni
ce s področij računalništva 
in skrbi za zdravje (oskrba 

starejših, prva pomoč …), 
jezikovna izobraževanja 
ter ustvarjalne delavnice. 
Programi lokalnih učnih 
središč bodo oblikovani po 
meri zainteresiranih, tako 
LU Škofja Loka še vedno 
vabi društva k sodelovanju 
in pripravi programov. Pro
grami in povabila bodo ob
javljeni v lokalnih glasilih.

Poleg skupnih, povezovalnih aktivnosti vsak kulturni 
center gradi na eni od svojih zgodb – tako v Rokodel-
skem centru DUO Škofja Loka (RA Sora) razvijamo zgod-
bo o malem kruhku. Izdelava tega medenega peciva na 
Škofjeloškem živi že od 18. stoletja in s pomočjo pro-
jekta mu želimo dati posebno mesto tudi v današnjem 
času. Oddali smo pobudo za vpis te tradicije v register 
nesnovne kulturne dediščine, nakupili opremo za izv-
ajanje rokodelskih delavnic in tečajev za prenos tega 
znanja, v delu je predstavitveni film o izdelavi malega 
kruhka. Seveda vse v sveži in sodobni oblikovni podobi.

Kati Sekirnik, Rokodelski center DUO Škofja Loka, 
projekt Kjer domujejo zgodbe
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Slovenija je prepoznala, da 
je v prihodnosti konkuren-
čen le turizem, ki temelji 
na ekonomski uspešnosti 
turističnega poslovanja ter 
je hkrati prizanesljiv in 
konstruktiven do naravne-
ga, kulturnega in socialne-
ga okolja. S tem namenom 
je razvila tudi Zeleno she-
mo slovenskega turizma 
Slovenia Green. Na prvem 
Slovenskem zelenem dne-
vu 12. junija 2017 v Mari-
boru so bili podeljeni tudi 
certifikati in tako je v Slo-
veniji kar 23 destinacij z 
znakom Slovenia green de-
stination, 16 ponudnikov 
Slovenia green accommo-
dation ter trije zeleni parki 
in dve agenciji z znakom 
Slovenia green travel agen-
cy.
V okviru Zelenega dneva je 
bila predstavljena tudi nova 
celostna podoba in metodo-
logija za pripravo produktov 
turizma z učinkom v Slove-
niji, ki je bila pripravljena s 
podporo projekta regijskega 
stičišča Grozd NVO Gorenj-
ske.
Številni trendi namreč po-
trjujejo pravilnost razvoja 

tovrstnega turizma. V letu 
2016 je tako med potrošni-
ki kot vrednota zlasti izsto-
pala avtentičnost doživetja, 
trend preživljanja počitnic 
so počitnice s socialnim 
doživetjem, kjer lahko ljud-
je svoje izkušnje delijo z 
drugimi, manj privilegira-
nimi, med trendi je perso-
nalizacija, tudi množičnih 
izdelkov in storitev. Našte-
to turista spodbuja k pre-
hodu iz »imeti« v »biti«.
Zato je poslanstvo turizma 
z učinkom vključevanje tu-
ristov v razvoj in doživlja-
nje inovativnih turističnih 
doživetij z družbeno ko-
ristnim odtisom na lokalne 
družbene izzive. Poglejmo 
nekaj primerov turističnih 
produktov turizma z učin-
kom.
Med preprostejšimi pro-
dukti je, da turistu ponu-
dimo t. i. kavo z učinkom 
(ang. impact coffee). Gre 
za aktivnost, kjer gost ob 
obisku izbranih lokalov 
popije kavo in je pri tem 
povabljen, da prispeva svoj 
pogled na lokalni izziv oz. 
poda predlog rešitve lokal-
nega problema. Tako je ju-
lija 2017 skupina dvajsetih 
tujih gostov iz 15 držav v 

lokalu Devil na Bledu od-
govarjala na vprašanja, pod 
kakšnimi pogoji bi bili tuji 
gosti pripravljeni donirati 
finančna sredstva za reše-
vanje lokalnih izzivov. Dru-
ga možnost je organizacija 
doživetij z učinkom (ang. 
impact experience), kjer je 
turistovo doživljanje oboga-
teno z družbenim učinkom 
(npr. ob obisku Bohinjske-
ga jezera sodeluje v aktiv-
nostih z ranljivimi skupi-
nami iz lokalnega okolja). 
Moderen način vključeva-
nja je organiziranje lova na 
lokalne izzive (ang. impact 
catching). Turista spodbu-
jamo, da prepozna lokalne 
izzive in predlaga rešitve, 
za kar je spodbujan in nag-
rajen z ugodnostmi, hkrati 
pa ustvarja skupnost bolj 
»zelenih«, ozaveščenih in 
družbeno odgovornih turi-
stov. Na ta način koristno 
udejanja slogan I feel Slo-
venia. Poleg tega lahko 
kupuje z učinkom (npr. 
izdelki socialnih podjetij), 
sodeluje kot prostovoljec 
(npr. v Triglavskem naro-
dnem parku pomaga pri 
organiziranem prostovolj-
nem delu), promovira Slo-
venijo prek socialnih omre-

žij ali pa finančno investira 
v dejavnost nevladnih in 
neprofitnih organizacij.
Poleg naštetih so sestav-
ni del turizma z učinkom 
tudi zeleni trajnostni načini 
udejanjanja klasičnega tu-
rizma. Takšni so produkti, 
ki turistu nudijo možnost, 
da ogled klasične turistične 
destinacije (npr. Bohinjske-
ga jezera, prelaza Vršič itd.) 

opravi na trajnosten način, 
tako glede mobilnosti (upo-
raba javnega transporta, 
uporaba kolesa itd.) kot gle-
de odpadkov, ki jih pri obi-
sku povzroči (npr. ustvar-
jalna predelava odpadkov v 
trajnostno darilo).
Za ponudnike turizma 
pa je pomembno, da tu-
ristu tovrstne kakovostne 
produkte ponudimo kot 

alternativno možnost ter 
ga spodbujamo k vključe-
vanju. Tovrstne produkte 
je mogoče ponuditi indivi-
dualnemu gostu, lahko pa 
pomagamo tudi organiza-
torjem dogodkov (kongre-
si, konference) v okviru de-
javnosti t. i. Impact Events, 
s katero omogočimo udele-
žencem, da so kar najbolj 
družbeno koristni.

Kaj turistu lahko ponudi turizem  
z učinkom?

Nina Arnuš

Celovite blaginje si ne moremo zagotoviti niti kot posa-
mezniki niti kot posamezni gospodarski subjekti. Čist zrak, 
kakovostna pitna voda, ohranjena narava, lepota krajine – 
to so nekateri od elementov blaginje, ki se ne pustijo ujeti 
v ozke okvire. Dosežemo jih lahko samo, če se povežemo 
kot skupnost in si zanje skupaj prizadevamo. Bogastvo vi-
rov se pretvori v celovito in trajno blaginjo za ljudi šele, ko 
znamo z viri upravljati na vzdržen in sonaraven način. Več 
o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri si lahko pre-
berete na spletni strani dovoljzavse.si, na platformi dobrih 
praks o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, ki so 
jo ustvarili društvo Focus, PIC in Umanotera, Slovenska 
fundacija za trajnostni razvoj.
V Nevladniškem listu predstavljamo Ekološko kmetijo Porta 
in Zadrugo Ajdna kot dobri praksi skupnostnega upravljanja 
z življenjskimi viri. Ekološka kmetija Porta je leta 2010 zače-
la s partnerskim kmetovanjem, za katero je značilna poveza-
nost med pridelovalci in porabniki. Je način distribucije eko-
loško pridelanih živil, pri katerem se kmet s posameznikom 
dogovori, da bo ta vsak teden vzel košarico zelenjave, kmet pa 
zaradi zagotovljenega odkupa lahko ponudi nižjo ceno. Taka 
oblika vzajemnosti varuje malega kmeta, mu zagotavlja so-
cialno varnost, potrošnik pa z njo pride do cenovno ugodne, 
kakovostne, lokalno pridelane hrane. Nekaj vprašanj smo 
zastavili Alešu Fistru, predsedniku zadruge Ajdna.

Kaj oziroma kdo je Ekološka kmetija Porta?
Na ekološki kmetiji Porta smo našli zaposlitev trije člani 
družine, starša Mimi in Marjan ter sin Aleš. Ob konicah 
priskočijo na pomoč tudi drugi člani družine. Zadnja leta 
je naša glavna panoga pridelava zelenjave, pridelujemo pa 
tudi krompir, lan in raznovrstna žita, ki jih predelamo v 
moko in mlevske izdelke, deloma pa jih pokrmimo živa-
lim. Redimo krave cike, krškopoljske prašiče, jezersko-
solčavske ovce in kokoši nesnice. Primarni vir, ki nam ga 
dajejo živali, je gnoj, saj nekatere zelenjadnice potrebujejo 
veliko hranil za optimalno rast. Ekološka kmetija Porta je 
mlada kmetija, kar se tiče nastopa na trgu. Pridelke in iz-
delke namreč prodajamo šele slabih deset let, pred tem 
smo pridelovali izključno samo zase. Nastop na trgu je bil 
možen šele z najemom orne zemlje leta 2008. Trenutno 
obdelujemo dobrih 15 ha površin, od tega 5 ha njiv. Večino 
zemljišč najemamo. Redno prodajamo na kmečki tržnici 
v Lescah in dostavljamo zabojčke zelenjave, udeležujemo 
pa se tudi priložnostnih prireditev. Vsako leto zadnjo ne-
deljo v septembru prirejamo dan odprtih vrat, ki je dobra 
priložnost za vse naše stranke, da nas spoznajo in se na 
lastne oči prepričajo, s kakšne kmetije prihaja njihova hra-
na.

Fundacija Umanotera vas je uvrstila med dobre prakse 
skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Zakaj? 
Kakšna je vaša filozofija delovanja?

Prepričani smo, da smo ljudje zgolj skrbniki rodne zem-
lje in da moramo, če je le možno, zapustiti zemljo v boljši 
kondiciji, kot smo jo prejeli. To je možno le s skrbnim opa-
zovanjem in s stalnim prilagajanjem praks. Vsako leto op-
ravimo kakšen poskus, drugačen način obdelave, in tako se 
vsako leto veliko novega naučimo. Dejstvo pa je, da smo v 
kmetijstvu vezani na vreme in na letne čase, tako da v enem 
letu lahko naredimo zgolj eno napako. Vremenska situacija 
v določenem delu leta pa je vsako leto drugačna, tako da pet 
let ne pomeni veliko, kar se tiče pridobivanja znanja.

Povezani ste tudi z Zadrugo Ajdna. Ali lahko opišete sode-
lovanje oziroma delovanje zadruge?
Trenutno smo v zadrugi kmetje z osmih kmetij in redno 
dobavljamo zelenjavo v dva javna zavoda, priložnostno pa 
še v nekaj drugih. Delujemo približno štiri leta, vse od za-
četka pa nam pri našem poslovanju pomaga Loška zadruga, 
saj smo organizirani kot zadružna enota te zadruge. Pravne 
formalnosti imamo tako pokrite, kar pa se tiče pospeševa-
nja prodaje, pa nam manjka nekdo, ki bi se s tem aktiv-
neje ukvarjal. Za zdaj se s tem ukvarjamo aktivnejši člani, 
vendar zaradi obilice dela na lastnih kmetijah ne uspemo 
veliko časa posvetiti zadrugi. Prodaja se sicer vsako leto po-
večuje, srečujemo pa se tudi s težko dostopnim znanjem 
na področju ekološkega zelenjadarstva. Za zdaj delujemo in 
upamo, da bomo s počasno rastjo uspeli zagotoviti vsaj en 
del dohodka za člane zadruge.

Skupnostno upravljanje z življenjskimi  
viri – kaj je to?
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Nevladniški list

Nina Arnuš

Odpadni viri enega podje-
tja so lahko koristna suro-
vina za drugo podjetje, a 
do zdaj v Sloveniji ni bilo 
preprostega načina, kako 
bi lahko podjetja izvedela 
drugo za drugega, si izme-
njala vire in s tem zmanj-
šala odstotek odloženih 
odpadkov. Od julija letos 
pa lahko s pomočjo prep-
rostega spletnega orodja 
e-Simbioza pregledajo, kdo 
kaj nudi oz. potrebuje in se 
dogovorijo za sodelovanje.

Z e-Simbiozo do bolj traj-
nostnega in ekonomičnega 
sodelovanja med podjetji
O industrijski simbiozi go-
vorimo, kadar si odpadne 
materialne vire izmenjujejo 
vsaj tri podjetja. V Sloveniji 
je še v zgodnji fazi razvoja, 
toda s spletnim orodjem 
e-Simbioza, ki smo ga v so-
delovanju s partnerji razvili 
na Fakulteti za informacij-
ske študije v Novem mestu 
(FIŠ), smo v tem pogledu 
naredili velik korak naprej. 
E-Simbioza je trenutno edi-
no spletno orodje v Sloveni-
ji, ki omogoča vpogled v po-
nudbo in povpraševanje po 

odpadkih kot odpadnih vi-
rih. Z njeno pomočjo se lah-
ko ponudniki, posredniki in 
povpraševalci enostavno sre-
čujejo in hitreje vzpostavlja-
jo medsebojna sodelovanja. 
Hkrati lahko izmenjujejo 
tudi spremljajoče logistične 
storitve. Za ogled podatkov 
o ponudbi in/ali povpraševa-
nju registracija ni potrebna, 
se je pa treba registrirati, če 
se podjetje želi umestiti na 
seznam in oddati ponudbo 
in/ali povpraševanje. E-Sim-
bioza je prosto dostopna na 
spletnem naslovu: http://
esimbioza.fis.unm.si/. Plat-
formo smo že v času njene-
ga nastajanja predstavljali 
ključnim interesnim skupi-
nam, ki so izkazale velik in-
teres in pozdravile takšen 
korak na poti do krožnega 
gospodarstva v Sloveniji. 
Podjetja so si namreč moč-

no želela spletnega orodja, 
ki omogoča transparentnost 
odpadkov kot odpadnih vi-
rov in njihovo vnovično up-
orabo.

Manj odpadkov na odlaga-
liščih
Pričakujemo, da se bo s 
pomočjo e-Simbioze posto-
pno zmanjševala količina 
odpadkov na slovenskih 
odlagališčih, saj se bodo 
zaradi transparentnosti po-
datkov o tem, kdo ima in 
kdo potrebuje posamezne 
odpadne vire, ti lahko upo-
rabili kot vhodne surovine.

Medsektorska lokalna par-
tnerstva lahko izboljšajo 
kakovost bivanja v občini
E-Simbioza je rezultat par-
tnerstva Fakultete za infor-
macijske študije Novo mes-
to, Komunale Novo mesto 

in Društva za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo 
mesto – torej organizacij 
iz različnih sektorjev, ki 
so združile svoje zmoglji-
vosti in uspešno naslovile 
povsem konkreten izziv v 
okolju. 
Po članku Spletno orodje 
e-Simbioza kot podpora 
krožnemu gospodarstvu 
v Sloveniji, avtorici Urška 
Fric, raziskovalka in asi-
stentka na Fakulteti za in-
formacijske študije Novo 
mesto, Tina Cigler, Regij-
ski NVO center, povzela 
Nina Arnuš

Organizatorji športnih prireditev 
na Gorenjskem
Kako dobro organizirati odlično športno prireditev

Nina Arnuš

Ali ste vedeli, da na Gorenjskem de-
luje kar 839 športnih in rekreativnih 
društev? Od tega jih je največ registri-
ranih na Upravni enoti Kranj – 336, 
sledi Upravna enota Radovljica s 184 
društvi*. Na regionalnem stičišču za 
NVO Gorenjske zato nadaljujemo z or-
ganizacijo dogodkov, ki so namenjeni 
prav športnim društvom, ki organizira-

jo različne prireditve. V decembru 2017 
bomo tako ponovili dogodek, na kate-
rega vabimo strokovnjakinje in stro-
kovnjake z gorenjskih upravnih enot, 
poleg tega bomo k sodelovanju povabili 
tudi policistko oz. policista.
Na dogodku želimo razviti konstruk-
tiven dialog med organizatorji ter 
upravitelji oziroma upraviteljicami 
postopkov prijave prireditev, izme-
njati konkretne izkušnje ter poskr-

beti za posredovanje znanja glede 
organizacij športnih prireditev.
Uradnemu dogodku bo sledilo še 
neformalno druženje predstavnic in 
predstavnikov športnih društev.
Vabljeni na dogodek za organizatorje 
športnih prireditev v sredo, 6. decem-
bra 2017, ob 17.30. Podrobnejše infor-
macije o kraju ter natančni vsebini do-
godka še sledijo. 
*Vir: mnz.gov.si, 10. 11. 2017

Projekt Grozd NVO Gorenjske v partnerstvu izvajamo 
SKUP – skupnost privatnih zavodov in Zavod Tri, zavod za 
trajnostne skupnostne prakse.

Pisarna stičišča je na Kapucinskem trgu 8 v Škofji Loki v 
prvem nadstropju.

Ekipa Grozda smo: 
Urška Križnar – urska@zavod-tri.org
Anka Pintar – anka@zavod-tri.org
Nina Arnuš – nina@zavod-tri.org
Primož Šporar – primoz.sporar@skup.si

Več informacij najdete na: www.grozd.si.

URŠKA FRIC, RAZISKOVALKA IN ASISTENTKA NA 
FAKULTETI ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE NOVO MESTO
»Trenutno 18 podjetij na e-Simbiozi išče osem in ponuja 
34 različnih odpadnih virov – skladno s Klasifikacijskim 
seznamom odpadkov, ki velja v Sloveniji – namreč, 
po klasifikacijskih kodah sta urejena tako iskanje kot 
ponudba odpadnih virov. 
E-Simbiozo smo predstavili na nekaterih posvetih dobrih 
praks krožnega gospodarstva v Sloveniji, mednarodnih 
konferencah, forumih in seminarjih, 14. novembra 2017 
pa smo se v Ljubljani na Javnem štipendijskem, razvo-
jnem, invalidskem in preživninskem skladu RS v okviru 
dogodka PKP – Novim izzivom naproti potegovali za naj 
PKP projekt 2017. « 

TINA CIGLER, REGIJSKI NVO CENTER
»Partnerstvo je bilo vzpostavljeno z namenom, da vsak 
partner k skupnemu cilju prispeva svoj strokovni del in 
hkrati omogoči dostop do mrež, v katere je vključen. 
Fakulteta za informacijske študije Novo mesto je imela 
metodološka znanja za preliminarno raziskavo med pod-
jetji, ki je bila podlaga za vzpostavitev platforme, ter 
znanje za dejansko izdelavo platforme. Manjkala so ji 
strokovna znanja na področju ravnanja z odpadki – pred-
vsem zakonodajni vidik, za kar je poskrbela Komunala 
Novo mesto, d. o. o. Hkrati je s pomočjo svoje profe-
sionalne mreže omogočila hitre povezave z relevantni-
mi podjetji. Potrebovali smo š+e mrežne povezave do 
ostalih deležnikov iz javnega in nevladnega sektorja, ki 
jih je zagotovil Regijski NVO center – stičišče nevladnih 
organizacij regije JV Slovenija. Hkrati stičišče skrbi za 
promocijo platforme v javnosti (v medijih, na strokovnih 
dogodkih ...).«

Platforma e-Simbioza –  
pomemben element slovenskega 
krožnega gospodarstva
Od letošnjega leta je na voljo preprosto spletno orodje e-Simbioza, s katerim lahko podjetja ponudijo 
svoje odpadne vire, ki so lahko koristna surovina za drugo podjetje.

Pri razvoju e-Simbioze so sodelovale tri organizacije: Fakulteta za informacijske 
študije v Novem mestu, Komunala Novo mesto, d. o. o., in Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo mesto.
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Ana Šubic

L
etošnje praznovan-
je Radia Gorenc je 
bilo v znamenju pet-
ic. »Praznujemo 55 
let radia, danes zak-

ljučujemo izbor pete naj pol-
ke, naš radio je pa tako ali tako 
vedno čista petica,« je zves-
te poslušalce, ki so se zbrali 
na njihovem praznovanju v 
Avsenikovi gostilni v Begun-
jah, pozdravil direktor Andrej 
Grims. Poudaril je, da so 
najstarejša in najbolj posluša-
na radijska postaja na Gorenj-
skem, še posebej pa mu je v 
čast, da so ena zadnjih neod-
visnih postaj v regiji, ki ni pre-
šla pod druge lastnike.

Praznovanje je najbolj zaz-
namoval finalni izbor Naj pol-
ke Gorenca 2017, v katerem 
so nastopili trije ansambli. 

Kot je dejal Grims, bi bila lah-
ko zmagovalna prav vsaka od 
sedmih polk, prijavljenih na 
natečaj, ker da so bile vse izvr-
stne. Za finalne tri polke so 
prejeli skoraj dva tisoč glasov, 

največ pa so jih poslušalci 
namenili polki Ajga punca 
v izvedbi ansambla Galop iz 
Tunjic pri Kamniku, ki je tako 
domov odnesel zlato plaketo. 
Na drugo mesto se je uvrstila 

polka V parku, ki jo izvaja 
Nori val iz okolice Borovnice, 
katerega član je tudi basist in 
baritonist Rok Jamnik iz Vir-
maš pri Škofji Loki, na tret-
jem mestu pa je pristal Rož-
marin ansambla Dor ma cajt 
iz Selške doline. 

Zmagovalna polka, za 
katero je besedilo napisal 
Igor Pirkovič, melodijo pa 
Jožef Vidergar, gre očitno 
zelo dobro v uho, saj so Galo-
povci z njo postali tudi zma-
govalci občinstva na letoš-
njem večeru narečnih viž v 
Škofji Loki. Že lani so na Naj 
polki Gorenca sodelovali z 
narečno vižo Flet'n se mam 
in osvojili drugo mesto, letos 
pa so bili najboljši. Ansam-
bel sestavljajo Matej Omov-
šek iz Tujnic, Matjaž Vojsk in 
Janko Kokalj s Štefanje Gore 
ter Matic Mohorič iz Žele-
znikov, pevko Nino Uršič 

NAJ POLKA AJGA PUNCA
Z dobro glasbo je Radio Gorenc v soboto pri Avseniku v Begunjah praznoval 55. rojstni dan.  
Za Naj polko Gorenca 2017 so izbrali narečno vižo Ajga punca v izvedbi ansambla Galop iz Tunjic.

Zlato plaketo za zmagovalno polko je v imenu ansambla Galop prevzela Anamarija Purgar, še pred tem pa je direktor Radia 
Gorenc Andrej Grims izročil plaketi Nejcu Trčku (povsem desno) iz drugouvrščenega Norega vala in Lenartu Sušniku iz 
ansambla Dor ma cajt, ki je bil tretji. / Foto: Tina Dokl

Del ekipe Radia Gorenc: Marcel Nahtigal, Dominika Novak, 
Boštjan Meglič - Peška, Maja Tekavec in Boštjan Strnad 
Zlobec / Foto: Tina Dokl

Kranj – Znani stand-up komik Klemen Bučan je natanko 
pred desetimi leti prišel na idejo, da bi združil najpomem-
bnejši aktivnosti, ki ga veselita – komične stand-up nasto-
pe ter elektronsko glasbo. Nastala je Buchanologija, ki je 
po dolgih petih letih premora v petek potekala v kranjskem 
Carnium Loungeu. Kot vedno je Klemen s svojim nasto-
pom navdušil in do solz (smeha) spravila zbrano občin-
stvo, nakar je prevzel vlogo DJ-ja in poskrbel za plesne 
elektronske ritme. Upam in verjamem, da bo naslednja 
Buchanologija uzrla svet in oder prej kot v petih letih – zelo 
verjetno že naslednjo pomlad, je dejal Klemen, ki ostaja 
aktiven: s komedijo Neprilagojeni bodo kmalu nastopili 
na Visokem, v Ljubljani redno nastopa s svojimi stand-up 
točkami, spomladi pa bo vse oboževalce ter predvsem obo-
ževalke osrečil z nastopom v televizijskem šovu.

Desetletka Buchanologije

Buchanologija: poseben večer, ko se Klemen Bučan 
prelevi v DJ Buchka. / Foto: arhiv Klemena Bučana

iz Tunjic, ki je na porodniš-
kem dopustu, pa je zamenja-
la Anamarija Purgar iz Dvo-
rij pri Cerkljah. Prihodnje 
leto bodo praznovali deseto 
obletnico. 

Vsi trije ansambli so poleg 
finalne polke zaigrali še dve 
skladbi po lastni izbiri, zma-
govalni Galop pa je imel to 
čast, da je občinstvo zabaval 
tudi ob koncu praznovanja. 
Vmes sta navzoče navdušila 

vedno nasmejani pevec 
Dejan Vunjak in 101ka band 
z Radovljičanom Mitjem 
Šinkovcem na čelu, ki ta čas 
uspešno imitira pevce v tele-
vizijskem šovu Znan obraz 
ima svoj glas. Program praz-
novanja je povezovala ekipa 
Radia Gorenc, za smeh pa 
je poskrbel humorist Boš-
tjan Meglič - Peška, ki sicer 
že vrsto let zabava poslušal-
ce Radia Gorenc.

101ka band z Uršo Mlakar, moderatorko Radia Gorenc in 
glavno organizatorko dogodka. Mlakarjeva je tudi napisala 
besedilo njihove najnovejše skladbe Nekaj je na tebi. 

Kranj – V petek, 1. decembra, bodo ob 21. uri na odru 
Trainstation SubArta nastopili Prismojeni profesorji blu-
esa. Profesorji spadajo med glasbene skupine, ki so se 
že pred izidom prvega albuma izstrelile v prvo ligo slo-
venske glasbene scene, kar dokazujejo njihovi številni 
koncerti. Po dveh uspešnih albumih in turneji po ZDA 
bodo svojo mešanico glasbenih žanrov, začinjeno z veliko 
žlico improvizacije in živahne energije, tokrat predstavili 
kranjski publiki.

Prismojeni profesorji bluesa v Trainu
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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  

Ne odidi

Držim te za roko,
prosim, ne izpusti je.
Ne danes, nikoli.

Zrem v tvoj obraz,
prosim, ne zapri oči.
Ne danes, nikoli.

Dala si mi življenje.
Jaz ti ga ne morem.

Ne zapri oči za vedno,
ne izpusti moje roke.

Držim te za besedo,
da ne odideš,
dokler ne bom srečna.
Nisem.

Zrem nazaj v spomine,
nočem starih.
Hočem nove,
nove spomine s teboj.

Ne odidi, ostani.
Ne zapiraj oči, glej.
Najdražja moja, prosim, živi.

PESMI MLADIH

Tanja

Bolečina nima besed. Nobena izguba ni večja ali manjša. 
Nihče ni boljši ali slabši. Je konec in je začetek. Ni besed, 
čeprav iz njih nastane pesem. Meta

Marjana Ahačič

N
a skrajnem 
robu španske 
obale je Gib-
raltar, urad-
no čezmorsko 

ozemlje Združenega kra-
ljestva Velike Britanije in 
Severne Irske. Tako ime-
novana Gibraltarska vrata 
povezujejo Atlantski ocean 
in Sredozemsko morje ter 
Evropo in Afriko, katere rob 
je ob lepem vremenu moč 
videti s prostim očesom.

Čeprav leži na le slabih 
sedmih kvadratnih kilomet-
rih, ima Gibraltar svoje leta-
lišče, čez njegovo pristajal-
no stezo pa vodi edina ces-
ta, po kateri pridemo v mes-
to. V mestu živi okoli tride-
set tisoč prebivalcev, po izvo-
ru najrazličnejših narodnos-
ti. Sicer so tesno povezani s 
Španijo, a vztrajajo pri lastni 

suverenosti: imajo lastno 
vlado, le področja obrambe, 
zunanje politike in notran-
je varnosti so v pristojnosti 
Velike Britanije. Leta 2002 
je tako na referendumu, ki 
se ga je udeležilo devetdeset 

odstotkov vseh prebivalcev, 
99 odstotkov udeležencev 
glasovalo za ohranitev pose-
bnega statusa. Radi rečejo, 
da Gibraltar pod Združeno 
kraljestvo spada dlje, kot so 
ZDA samostojne. 

Za vstop v mesto, v kate-
rem je uradna govorica 
angleščina, kjer lokali vabi-
jo na »fish and chips« (ocvr-
te ribe in krompir) in angle-
ški čaj in kjer vas takoj za 
carinskim uradom prese-
neti tradicionalna london-
ska rdeča telefonska govo-
rilnica, potrebujete osebni 
dokument. Za pot do centra 
se je, peš ali z avtomobilom, 
treba odpraviti čez letališ-
ko stezo. Na ulicah je živah-
no, kot bi bilo vse mesto ena 
sama velika nakupovalna 
četrt, ki se ob robu, pri mor-
ju, zaključuje z verigo hote-
lov in marin. Zaščitni znak 
Gibraltarja so opice, ki živi-
jo na prostosti; verjetno so 
jih prinesli iz Maroka, zdaj 
pa imajo za dom impozan-
tno strmo pečino, ki kralju-
je nad Gibraltarjem in mu 
daje njegovo najbolj znano 
podobo, Gibraltarsko skalo 
(The Rock).

Jesenski pobeg v Andaluzijo

GIBRALTAR: MULTIKULTURNI 
KLOPČIČ POD PEČINO

Gibraltar – mesto, ki je kot pisan klopčič različnih kultur, 
jezikov, tradicij in življenjskih stilov.

Če v obalnih delih Andaluzije na jedilnikih prevladujejo 
ribe, je na celini kralj kulinarike še vedno »hamon« – 
pršut, ki ga ponujajo povsod, od specializiranih trgovin do 
supermarketov.

Andaluzija je prostrana dežela mest, ki prekipevajo od 
življenja, in pokrajin, na katerih ima človek včasih občutek, 
kot da je na drugem planetu. Ena takšnih je kraška 
Antequera, zaščitena kot narodni park.

Mateja Rant

U
čenci, ki obis-
kujejo turistični 
krožek v Osnov-
ni šoli Križe, so 
se v okviru leto-

šnjega delovnega konca ted-
na peš odpravili v kočo na 
Zelenici. Tema, ki jo letos 
obravnavajo pri krožku, je 
maršal Radetzky.

»Večinoma vsi poznamo 
znameniti Radetzky Marsh, 
ki ga je odličnemu vojskovo-
dji v čast napisal Johann Stra-
uss Sr., le malokdo pa ve, da je 
bil Radetzky v 19. stoletju tudi 
močno povezan s Tržičem, 

kjer nad mestom opazimo 
njegov grad Neuhaus, ki 
čaka na boljše čase,« je poja-
snilo 22 učencev turističnega 
krožka, ki so se letošnji temi 
posvetili skupaj z mentori-
cama Katjo Konjar in Betko 
Potočnik. Ob zbiranju infor-
macij o maršalu Radetzkem 
so med drugim »izbrskali« 
tudi, da je pogozdil bližnji 
grič Kamnek, uredil ribnik 
ob svojem domovanju, pos-
kušal z ovčerejo v okolici Trži-
ča, se v Tržiču sladkal s kosta-
njevo torto … V okviru krožka 
so zasnovali turistično nalo-
go o Radetzkem in oblikovali 
idejo o turističnem produktu, 
povezanem z njim. V okviru 

dejavnosti, ki jih letos izvaja-
jo pri krožku, pa so se podali 
tudi v zasneženo okolico v nji-
hovi bližini in tako že doživeli 

pravo zimo. Zaupali so nam 
še, da sta v koči na Zelenici 
dva dni zanje odlično skrbela 
oskrbnika Jana in Aleš.

SPOZNAVAJO RADETZKEGA
Učenci turističnega krožka iz Osnovne šole Križe so preživeli delovni konec tedna na Zelenici.

Učenci turističnega krožka so preživeli delovni konec tedna 
na Zelenici. / Foto: arhiv šole
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Vabilo
Dedek Mraz tudi letos v svojo družbo vabi otroke 
naših naročnikov. Otroke bo obiskal 21. decem-
bra popoldne, pogoj, da dobijo vabilo na druženje z 
dedkom Mrazom, pa je risbica, na kateri lahko upo
dobijo, kako so se razveselili letošnjih prvih sne
žink. Risbice je mogoče oddati osebno v prostorih 
Gorenjskega glasa ali po pošti na na slov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj, naj
kasneje do ponedeljka, 11. decem
bra. Na zadnjo stran risbice je 
treba nujno napisati 
ime in priimek otroka, 
njegovo starost in na
slov. K sodelovanju so 
vabljeni otroci vse od 
malčkov pa do konca 
osnovne šole.

V Hiši čez cesto na Miljah 11 ostajajo aktivni – tako so 
pripravili barvito Deželo maket, kjer tako otroci kot tudi 
ostali mladi po srcu lahko preko maket spoznajo svet 
železnic, živahni utrip luna parka, morske dogodivščine 
podmornice ter se pomerijo na hitri avto stezi. Ogled in 
dirkanje na stezi sta možna vsak petek od 17. do 19. ure 
in vsako nedeljo od 15. do 17. ure. Skupine se lahko pri 
Dragici Markun (031 681 073) najavijo kadarkoli, na ogled 
sta stalni muzejski zbirki raznovrstnih punčk ter igrač, 
možno pa je tudi igranje oziroma nadvse zabavna vožnja 
z vozički.

Dežela maket
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
28. 11.

-5/6 °C

Nedelja 
3. 12.

-7/0 °C

Sreda 
29. 11

Četrtek
30. 11. 

Petek
1. 12. 

Sobota
2. 12.

0/3 °C 0/2°C -4/1 °C -8/1 °C

Ponedeljek 
4. 12.

Torek
5. 12.

Sreda
6. 12.

Četrtek
7. 12.

-8/0 °C -6/2 °C -4/2 °C -3/1 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_17_95
NALOGA

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

9 4 6 5
7 6 2

7 4 9 1
7 5 6

2 1 5

sudoku_LAZJI_17_95

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_95
NALOGA

5 6 9
8 2 1

9 7 3 4
8 4 3

1 5
5 6 2
2 9 1 6

2 9 3
3 5

sudoku_TEŽJI_17_95

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEŽJI_17_95
NALOGA

569
821

9734
843

15
562
2916

293
35

sudoku_TEŽJI_17_95

REŠITEV

573246189
842159367
619738542
287915436
134627895
956483721
728391654
465872913
391564278

sudoku_LAZJI_17_95
NALOGA

6543
837
9425
384

9465
762

7491
756

215

sudoku_LAZJI_17_95

REŠITEV

612598473
853741269
947263815
326859147
194372658
578416932
785624391
439187526
261935784

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 29. 11.
18.00, 20.10 ČUDO
21.50 UBIJANJE SVETEGA JELENA
15.40 OČKA PROTI FOTRU 2
19.45 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
15.45, 17.30 KOKO IN VELIKA  
SKRIVNOST, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 29. 11.
19.00 IVAN
15.40, 20.10 ČUDO
20.00 LIGA PRAVIČNIH
18.50, 21.10 LIGA PRAVIČNIH, 3D
15.30, 20.30 OČKA PROTI FOTRU 2
16.40, 20.50 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
16.20, 18.00 KOKO IN VELIKA  
SKRIVNOST, sinhro.

15.30, 17.30 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, 
3D, sinhro.
18.00 POREDNE MAME 2: BOŽIČ

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 29. 11.
19.00 3000 SKODELIC ČAJA

Četrtek, 30. 11.
19.00 PASLIKA

Sobota, 2. 12.
16.00 MALI BIGFOOT, sinhro.
18.00 IVAN
20.30 SLOVENIJA, AVSTRALIJA IN  
JUTRI VES SVET

Nedelja, 3. 12.
16.00 MALI BIGFOOT, sinhro.
18.00 SLOVENIJA, AVSTRALIJA IN  
JUTRI VES SVET
20.00 IVAN

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

28. 11. tor. Jakob 7.20 16.20

29. 11. sre. Radivoj 7.21 16.19

30. 11. čet. Andrej 7.22 16.19

1. 12. pet. Marijan 7.24 16.18

2. 12. sob. Blanka 7.25 16.18

3. 12. ned. Franc 7.26 16.17

4. 12. pon. Barbara 7.27 16.17

Jože Košnjek

T
ako kot na vseh 
dosedanjih je bila 
tudi na sobotni 
prireditvi Vese-
la jesen, ki je bila 

že devetnajsta po vrsti, dvo-
rana dupljanskega gasilske-
ga doma polna. Med občin-
stvom so bili tudi župan 
Občine Naklo Marko Mra-
vlja, ravnatelj Osnovne šole 
Naklo Milan Bohinc in vod-
ja Podružnične osnovne 

šole Duplje Mihaela Križaj 
ter predstavnica Biotehnič-
nega centra iz Strahinja Ire-
na Gril.

Na tradicionalni priredi-
tvi, ki jo vzorno organizi-
ra Kulturno in turistično 
društvo Pod Krivo jelko, se 
dopolnjujeta pesem in glas-
ba. Prednost imajo seveda 
domači izvajalci, vsakič pa 
pride v goste tudi priznani 
narodno-zabavni ansambel. 
Letos je bil to Trio Storžič, 
zmagovalec na letošnjem 
festivalu Slovenska polka in 

valček. V ansamblu igrajo in 
pojejo izvrstni instrumen-
talisti in pevci Klemen Gra-
šič, Tomaž Kušar in Janez 
Hostnik, zato ne čudi, da jih 
občinstvo kar ni in ni hotelo 
pustiti z odra.

V programu, ki sta ga 
vodila Katja Rozman in 
Ivan Meglič, ki je dolgolet-
ni predsednik društva Pod 
Krivo jelko, so sodelovali še 
moški pevski zbor Triglav 
Duplje, ki ga je ta večer vodi-
la Nada Krajnčan, zbor pod-
ružnične osnovne šole Dup-
lje pod vodstvom Anje Hro-
vat, mlade članice in člani 
Folklorne skupine Podku-
ca, študenta glasbe in dram-
ske igre, sestra in brat Urša 
in Jure Kavčič ter pevke žen-
skega zbora Dupljanke, ki 
so se že dan zatem odpravi-
le na regijsko pevsko tekmo-
vanje v Postojno.

Na prireditvi Vesela jesen 
so kot običajno podelili tudi 
priznanja za lepo ureje-
ne domove in hiše, tokrat 
jih je bilo pet. Prejeli so jih 
družina Rakovec iz Spod-
njih Dupelj, Aljaž Škrjanec 
iz Spodnjih Dupelj, družina 
Rebolj in Sonja Škrjanec iz 
Zgornjih Dupelj ter Prosto-
voljno gasilsko društvo Žeje 
- Bistrica.

VESELA JESEN PO 
DUPLJANSK0
Na pevski in glasbeni prireditvi v dvorani gasilskega doma v Dupljah so podelili pet priznanj najlepše 
urejenim domovom.

Ansambel Storžič je ogrel srca in dlani. 

Zbor Podružnične osnovne šole Duplje z mentorico Anjo Hrovat

Prejemniki priznanj za lepo urejene domačije in domove z županom Markom Mravljo in 
predsednikom društva Pod Krivo jelko Ivanom Megličem

Naklo – V petek, 1. decembra, bo ob 18. uri v prostorih 
Osnovne šole Naklo potekala prireditev Podoknica ob 
25-letnici. Nastopili bodo Mešani pevski zbor Dobrava 
Naklo, ki obeležuje 25 let svojega delovanja, Urban Križaj, 
kvartet Dar srca, harmonikar Primož Gnidovec in Otro-
ški in mladinski pevski zbor OŠ Naklo, uprizorili pa bodo 
tudi dramsko igro na temo Gregorja Voglarja in Franceta 
Prešerna. Program bosta povezovala Alica Ela Rogelj in 
Simon Črnilec.

Podoknica ob jubileju

Kranj – V petek, 1. decembra, bo v Stolpu Škrlovec ob 20. 
uri nastopila kranjsko-tržiška zasedba Smetnaki. Minuli 
konec tedna so v kranjskem Trainstation SubArtu skrbeli 
za katarzična občutja obiskovalcev na večeru skaterjev, 
tokrat pa bodo dodatno obogatili pester kulturni spored 
Layerjeve hiše.

Smetnaki v Stolpu Škrlovec
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TANJIN KOTIČEK

Suzana P. Kovačič

S
ilvo Novak se je rodil 
23. novembra leta 
1952 v Ljubljani. 
Doma je bil v Strahi
nju, obiskoval osno

vni šoli v Naklem in Dupljah, 
kasneje Državno gimnazi
jo v Kranju. V Kranju je opra
vil tudi glasbeno šolo (klavir). 
V duhovnika je bil posvečen 
leta 1977, na Teološki fakulteti 
v Ljubljani je diplomiral 1978, 
magisterij iz teologije opra
vil 1979, doktorat pa zagovar
jal leta 1992. Študiral je tudi 
klasično grščino na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani.

Pastoralno delo  
v župnijah

Silvo Novak je bil najprej 
nedeljski kaplan na Vrhni
ki, potem kaplan v župniji 
sv. Križa v Ljubljani pa žup
nik v župniji Podlipa pri Vrh
niki. Na povabilo beograjske
ga nadškofa Alojzija Turka 
je leta 1986 odšel službovat v 
Beograd, a se leto zatem vrnil 
domov zaradi bolezni. Od 
1990 do 1998 je bil duhovni 
pomočnik v Lomu pod Storži
čem, tamkajšnji župnik je od 
leta 1998. V Lomu pod Storži
čem že od leta 1990 vodi obno
vo cerkve, ki je bila po 25 letih 
v glavnem zaključena. Leta 
1999 se je začela obnova pet
ih oltarjev, ki je trajala 14 let. 
V Lom so prihajali ugledni 

restavratorji iz Sankt Peterbur
ga Vladimir Strazov, Aleksan
der Dvornikov, Vladimir Mar
čenko in Andrej Volkov.

Ustanovil KD Lumen

Leta 1993 je Silvo Novak 
ustanovil Kulturno druš
tvo (KD) Lumen za koncerte 
duhovne glasbe in stike z zbori 
pravoslavnih cerkva in že leto 
kasneje izvedel večji projekt; v 
Tržiču so mladinski cerkveni 
pevski zbor, solisti in komorni 
orkester izvedli tretji del orato
rija Mesija. Od leta 1996 sode
luje z ruskimi zbori iz Sankt 
Peterburga, organiziral je tur
nejo ruske državne Kapele M. 
I. Glinka iz Sankt Peterburga; 
zbor je imel v sklopu dveh tur
nej trideset koncertov. V Slove
nijo je devetkrat pripeljal Deš
ki zbor zborovske šole iz Sankt 
Peterburga. Organiziral je tudi 
koncerte za komorni orkester 
Sanktpeterburški solisti, ki 
ga vodi Mihail Gantvarg, pa 
tudi nekaj koncertov za otro
ški zbor RTV Srbije Kolibri iz 
Beograda in koncerte za pat
riarhalni zbor iz Bukarešte. V 
okviru Lumna je bilo izvede
nih še veliko drugih koncertov 
z vrhunskimi umetniki. 

Bogato znanstveno delo

Bogato je tudi njegovo zna
nstveno delo. Doktorska 
teza Silva Novaka ima naslov 
Duhovno izkustvo sv. Avgušti
na v Enarrationes in psalmos. 

Kolikor je dopuščal čas, se je 
ob pastoralnem delu ukvar
jal s prevajanjem knjig. Iz kla
sične grščine je prevedel dve 
deli sv. Gregorja iz Nysse: Živ
ljenje sv. Makrine ter Razgo
vor o duši in vstajenju; napi
sal je tudi uvode in vse opom
be (izdala Mohorjeva družba). 
Iz latinščine je prevedel osnov
no delo sv. Bonaventure Poto
vanja duše k Bogu (Itinerari
um mentis in Deum), napisal 
uvod, kritični aparat in opom
be (izdal Brat Frančišek). 

Pred petimi leti se je Sil
vo Novak upokojil. Ker so 
bila obnovitvena dela v cer
kvi v glavnem zaključena, 
se je lahko spet bolj posvetil 
prevajalskemu delu. Iz itali
janščine je prevedel knjigo 

Duhovnikov čustveni svet, 
ki jo je lani izdala Mariji
na kongregacija slovenskih 
bogoslovcev in duhovni
kov. Letos je iz italijanščine 
prevedel knjigo Noč evrop
ske kulture, ki jo bosta izda
li založbi Družina in Novi 
svet. Redno prevaja članke 
z versko vsebino za verske 
revije. Leta 2013 je na Rus
kem centru znanosti in kul
ture v Ljubljani opravil izpit 
iz ruskega jezika.

Štirideset let duhovništva 
in 65. rojstni dan je najlep
še obeležil v Lomu pod Sto
ržičem na farni dan skupaj 
s farani s sveto mašo, kon
certom v domu krajanov in 
pogostitvijo za vse udeležen
ce in zvokih lomskih godcev. 

ŽUPNIKOV JUBILEJ
Sobotni farni dan v Lomu pod Storžičem na god farne zavetnice sv. Katerine Aleksandrijske je bil 
povezan s štiridesetletnico duhovništva in 65. rojstnim dnem tamkajšnjega župnika dr. Silva Novaka. 

Silvo Novak je kot duhovnik ves čas deloval v župnijah. 
Ob tem se je v danih možnostih ukvarjal še s koncertno in 
znanstveno dejavnostjo. Glasbeno življenje mu je dajalo 
možnost, da se je povezoval mednarodno. Vsak dan v 
lomskem župnišču sede za klavir in zaigra ... / Foto: Tina Dokl

dvorana Golovec  
v Celju
sreda, 29. 11. 2017  
ob 20.00KLIC  
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Vstopnice so na voljo na Škofijskih karitas. Info: 01/300 59 60 www.karitas.si

Na Zgornjem Jezerskem sta se 18. novembra 2017 poroči-
la Primož Jenko in Marcela Oman.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 46 novorojen-
čkov. V Kranju je svoja pljučka prvič preizkusilo 13 deklic 
in 14 dečkov. Najtežja je bila deklica, ki je tehtala 4660 
gramov, najlažji pa je bil deček z 2480 grami porodne 
teže. Na Jesenicah je prvič zajokalo 6 deklic in 13 dečkov, 
med njimi tudi bratca. Najtežja je bila deklica s 4210 gra-
mi, najlažji pa deček, ki je ob rojstvu tehtal 1830 gramov.

Novorojenčki

Danes ponavljamo sistem, 
in sicer sistem petih kart. 
Karte kot vedno premešamo 
in naredimo tri kupe. Nato 
iz pahljače ali vrste, polože-
ne na mizi, izbere oseba, ki 
se ji vedežuje pet kart, ki jih 
vedeževalec z licem navzdol 
položi po vrsti od desne pro-
ti levi (samo v tem sistemu 
se karte polagajo od desne 
proti levi, kajti moje pravilo 
je vedno od leve proti desni). 
Karta številka tri predstav-
lja sedanjost. Karti na levi 
strani (štiri in pet) povesta o 
preteklosti in karti ena in dva 
nam razkrivata prihodnost. 
Karta tri je Nenadna sreča, 
kar pomeni, da ima oseba, 
ki se ji vedežuje, zelo veliko 
energije, je duhovno raz-
gledana, ne razmišlja toliko 
vnaprej, ker je pomemben ta 
trenutek, zdaj. Karti na levi 
strani sta Žalost in Nekaj 
denarja. To ponazarja, da 
se je za vsak narejen korak 
naprej oseba morala truditi 
in jo razžalostijo stvari, ki 
so drugim ljudem nevidne. 
Prihodnost sta karti Sreča in 

Nesreča. Pri razlagi kart ste 
dobili informacijo, da karto 
Nesreča izniči samo karta 
Sreča, če je v bližini. In rav-
no to imamo v tem primeru. 
Konec je s slabimi stvarmi, 
ljudmi, dogodki. Osebo čaka 
v prihodnosti zgolj in samo 
sreča in ves trud bo popla-
čan. Ne smete pozabiti, da si 
karte gledamo takrat, ko smo 
vsaj približno v ravnovesju. 
Kadar smo negativni, lahko 
to vpliva tudi na vpogled. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri 
ali pa pet kart za novi sistem 
petih kart, ki ste jih naključno 
izbrali, in skupaj bomo našli 
pravo razlago. Lahko dodate 
že svojo razlago. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

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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»Ribi 75«
Upam, da mi boste lahko dali 
vsaj malo upanja. Kako se 
bodo razpletle moje ljubezen-
ske težave? Ne vem, kaj delam 
narobe, da se mi zgodbe z 
žalostnim koncem ponavlja-
jo. Sem rojena pod nesrečno 
zvezdo? Želim vam obilo sre-
če in se vam lepo zahvaljujem.
Res je, šele takrat, ko nekoga 
izgubimo, se zavemo, koliko 
nam je pomenil. V odnosu 
ste se preveč trudili. Ni mi 
jasno, zakaj temu pravite 
flirt, s človekom ste se samo 
pogovarjali in šli na kavo, če 
pa vam je bil všeč, pa to ni 
čisto nič narobe. Fantu ste 
se pokazali v napačni luči, on 
pa je to sprejel še toliko huj-
še. Do prevare niti ni prišlo. 
Tisti moški vam je bil zgolj 
prijatelj in nič več kot to. Še 
vedno vas ima zelo rad in si 

še vedno želi z vami deliti živ-
ljenje. Prava ljubezen gre čez 
vse ovire in tudi pri vama bo 
tako, saj imata še oba drug 
drugega rada. Tokrat zgodba 
ne bo imela žalostnega kon-
ca. Pa tudi pod nesrečno zve-
zdo niste rojeni, ste pa veliko 
preveč iskreni, čeprav naj bi 
to bila vrlina, na žalost veliko-
krat prinese težave. Poglejte 
se v dušo, tam imate veliko 
odgovorov. Imejte se radi! 
Lepo vas pozdravljam.

»Rak 93«
Živijo, Tanja, imam samo eno 
vprašanje. Že nekaj časa sem 
zelo zaljubljena in me zanima, 
ali s tem fantom kdaj prideva 
skupaj. No, pa še kako mi kaže 
naprej za šolo, sem v zadnjem 
letniku srednje šole, ali se bom 
odločila za pravi faks? Najlep-
ša  ti hvala za odgovor. 

Ljubezen je resna, kronična 
bolezen in edino zdravilo je 
samo ljubezen. Res mi ni jas-
no, zakaj ne zbereš poguma 
in kaj narediš za svojo ljube-
zen. On sploh ne ve, da ti je 
všeč. Velikokrat se srečata in 
vedno je vesel, ko te vidi. To bi 
morala videti že po njegovem 
nasmehu in iskricah v očeh. 
Še pred koncem poletja se 
srečata na neki zabavi, bese-
da bo dala besedo in še kaj in 
tako se ljubezen med vama 
končno začne. Brez nič ni 
nič in človek potem ne more 
ničesar pričakovati. V tem 
letu se boš morala veliko bolj 
potruditi pri učenju, kot si se 
prejšnja leta. Velikokrat je bila 
sreča tista, ki te je izvlekla iz 
težav. Nanjo ne smeš vse-
ga staviti, uči se. Fakulteta, 
o kateri razmišljaš, je prava 
zate. Lepo se imej.

»Moja ljubezen«
Prosim, pomagajte mi najti 
izhod, ki ga sama ne najdem. 
Komu verjeti in komu ne, naj 
začnem ali končam. Ne vem, 
kje sem in kam sploh grem.
Moški iz preteklosti vas je že 
tolikokrat prizadel, a vi si še 
vedno zatiskate oči. Človek 
se nikdar v bistvu ne spre-
meni, to veste. No ja, najbo-
lje je biti pameten za nekoga 
drugega. Ko boste enkrat 
razčistili s preteklostjo, bos-
te lahko z jasnim pogledom 
videli prihodnost. Fant, ki ste 
ga spoznali pred kratkim, se 
bo zelo trudil za vašo pozor-
nost, in nikoli vam ne bo žal, 
če mu daste priložnost. Vse 
pa je odvisno od vas, prislu-
hnite srcu in ga vprašajte, ali 
hoče biti ponovno prizadeto 
ali srečno. Samo pogumno 
naprej. Želim vse dobro.

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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NOHTNA PROTETIKA

Ponujamo vam najsodobnejše, celostne in strokovne storitve 
na področju nege:

• sanacija vraščenega nohta s 3TO sponko
• nohtna protetika (namestitev umetnega nohta)
• nega in oskrba problematičnega stopala
• medicinska pedikura diabetičnega stopala
• medicinska in klasična pedikura
• sanacija glivičnega nohta
• sanacija kurjih očes brez bolečin
• sanacija ragad (razpoke na peti)
• kozmetična pedikura z lakiranjem
• dezinfekcija obutve
• pregled in svetovanje
• brezplačni pregled in svetovanje za otroke

MEDICINSKA PEDIKURA
Medicinska pedikura Centra Pedimed rešuje problematična stopa-
la in nohte na nogah. Z medicinsko pedikuro odstranjujemo trdo 
kožo, otiščance, kurja očesa ter saniramo vraščene nohte, glivice 
na nohtih in oskrbujemo diabetična stopala.

Medicinsko pedikuro izvajamo s 
kiru-rško sterilnimi instrumenti in 
sodobno opremo medicinske 
pedikure.

Pomagamo izbrati prave kreme 
za ljudi z različnimi težavami: 
glivice, prekomerno potenje, 
mrzle in utrujene noge …

VRAŠČENI NOHTI
Unguis incarnatus je medicinski izraz za vraščen noht. Noht se 
vrašča v okoliško mehko tkivo, kar povzroča bolečino in vnetje, 
včasih pa tudi bakterijsko okužbo. Vraščen noht je najbolj pogost 
pri palcu in prizadane tako moške kot ženske, celo majhne in 
večje otroke.

3TO sponka
Medicinska 3TO sponka pomeni sponko, ki korigira nohte na 
rokah ali nogah – sponka je slična sponki, ki korigira zobe. Ta 
medicinska sponka je ključnega pomena pri reguliranju naravne 
rasti nohtov. Namestitev poteka posamično, kjer stranka ne čuti 
bolečin in ni potrebe po lokalni anesteziji. To je inovativna 
metoda in pomeni alternativo operacijam.

Primer terapije s 3TO sponko na začetku ter stanje po 
4 tednih:

GLIVICE NA NOHTIH
Glivice na nohtih – ONIHOMIKOZE – spreminjajo strukturo nohta, ki se sčaso-
ma začne debeliti, drobiti in lahko povzroča različne deformacije nohtov, kot je 
vraščenje nohtov, neprijeten vonj in izgled nohta. 

Kako saniramo glivice na nohtih?

Metode sanacije glivice na nohtih, ki jih uspešno uporabljamo, so:
• čiščenje nohta in nohtnega kanala,
• brušenje in odstranjevanje glivičnega dela ter lokalno

saniranje z antimikotičnimi sredstvi,
• fotodinamična terapija Pact Med.

Glivice na nohtih so ena izmed 
najbolj pogostih težav nohtov. 
Glivična obolenja uspešno sanira-
mo že vrsto let. 

Glivice na nohtih lahko odpravimo! Uspešna fotodinamična terapija saniranja

Uspešna in nova metoda saniran-
ja glivic na nohtih se je izkazala 
za zelo uspešno metodo.

Stanje pred začetkom, 5 tednov po implementaciji metode Pact Med in 11 tednov 
po implementaciji fotodinamične metode.

EKIPA PEDIMED
Center PEDIMED deluje pod okriljem Karmen Perko, pedikerke, kozmetičarke, 
učiteljice in specialistke na področju problematičnih stopal, vraščenih nohtov in 
nohtne protetike.
Smo strokovnjaki, ki jih področje nege nog zanima, ki se nenehno izobražujemo 
doma in v tujini priznanih podologov. V ta namen VAM ŽELIMO PONUDITI na-
jsodobnejše strokovne storitve na področju nege nog.

Vse za nego nog na enem mestu!

Komu je namenjena 3TO sponka?
3TO SPONKA JE IZREDNA POMOČ ČLOVEKU S TAKŠNIMI 
TEŽAVAMI: vraščeni nohti, močno zakrivljeni nohti, rahlo 
vraščeni nohti kot preventiva, deformacija nohtov. Sicer je prak-
sa, da vraščen noht zdravijo kirurško z operacijo nohta, vendar so 
pogoste ponovitve, poseg je tudi zelo boleč!! 

Nohtna protetika pomeni storitev namestitve umetne plošče nohta, ker je prišlo 
do mehanske poškodbe nohta oz. gre za nohtno bolezen.

Takšno je bilo stanje pacienta pred 
začetkom terapije. Zaradi nohtne 
bolezni ali mehanske poškodbe la-
hko pride do odločitve za nohtno 
protetiko.

Stanje po namestitvi nohtne plošče. 
Nohtna plošča ni moteča pri iz-
vajanju življenjskih aktivnosti, ni 
boleča in uspešno korigira nohte.

Naročanje: Vsak dan od 8. do 20. ure
Tel. št.: 031 796 740,  059 050 055

PEDIMED, medicinska nega nog 
Peričeva ulica 21, 1000 Ljubljana 

E-pošta: info@pedimed.si
www.pedimed.si

CENTER PEDIMED.  VSE ZA NEGO NOG NA ENEM MESTU.

S kuponom pregled in svetovanje brezplačno!

Nagrade: 
1. nagrada: medicinska pedikura
2. nagrada: klasična pedikura
3. nagrada: pregled in svetovanje

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,  
13. decembra 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 
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 Ble i we i so vi ce sti 4.

Naročanje: vsak dan od 8. do 20. ure
Telefon št.: 031 796 740, 059 050 055

PEDIMED, medicinska nega nog, 
Peričeva ulica 21, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@pedimed.si  www.pedimed.si

VRAŠČENI NOHTI / 3TO SPONKA

GLIVICE NA NOHTIH /Pact Med

NOHTNA PROTETIKA

Medicinska pedikura Centra Pedimed rešuje problematična 
stopala in nohte na nogah. Z medicinsko pedikuro odstranju-
jemo trdo kožo, otiščance, kurja očesa ter saniramo vraščene 
nohte, glivice na nohtih in oskrbujemo diabetična stopala.

Nohtna protetika pomeni storitev namestitve umetne plošče nohta, ker je 
prišlo do mehanske poškodbe nohta oz. gre za nohtno bolezen. Najpomemb-
nejši razlog uporabe nohtne protetike je možnost korekcije nohtov. Z Unguisa-
nom izvajamo mnoge terapije na nohtih: stanje po travmatični izgubi nohta ali 
po neuspelih operacijah nohtov, v kozmetične namene idr. 

Metode sanacije glivice na nohtih, ki jih uspešno uporabljamo, so:
•   čiščenje nohta in nohtnega kanala,
•   brušenje in odstranjevanje glivičnega dela ter lokalno saniranje 
    z antimikotičnimi sredstvi,
•   fotodinamična terapija Pact Med.

Medicinska 3TO sponka pomeni sponko, ki korigira nohte na rokah ali nogah 
– sponka je slična sponki, ki korigira zobe. Ta medicinska sponka je ključnega 
pomena pri reguliranju naravne rasti nohtov. Namestitev poteka posamično, 
kjer stranka ne čuti bolečin in ni potrebe po lokalni anesteziji. To je inovativna 
metoda in pomeni alternativo operacijam. Stranka po namestitvi medicinske 
3TO sponke občuti hitro olajšanje, ker je območje ob nohtu ali koži razbremen-
jeno. 

PEDIMED, medicinska nega nog, Peričeva ulica 21, 1000 Ljubljana 
E-pošta: info@pedimed.si

www.pedimed.si

Naročanje: Vsak dan od 9. do 20. ure
Tel. št.: 031 796 740,  059 050 055

EKIPA PEDIMED
Center PEDIMED deluje pod okriljem Karmen Perko, pedikerke, kozmetičarke, učiteljice in specialistke 

na področju problematičnih stopal, vraščenih nohtov in nohtne protetike. Smo strokovnjaki, ki jih 
področje nege nog zanima, ki se nenehno izo bražujemo pri doma in v tujini priznanih podologih. V ta 

namen VAM ŽELIMO PONUDITI najsodob nejše strokovne storitve na področju nege nog.

NOHTNA PROTETIKA

Ponujamo vam najsodobnejše, celostne in strokovne storitve 
na področju nege:

• sanacija vraščenega nohta s 3TO sponko
• nohtna protetika (namestitev umetnega nohta)
• nega in oskrba problematičnega stopala
• medicinska pedikura diabetičnega stopala
• medicinska in klasična pedikura
• sanacija glivičnega nohta
• sanacija kurjih očes brez bolečin
• sanacija ragad (razpoke na peti)
• kozmetična pedikura z lakiranjem
• dezinfekcija obutve
• pregled in svetovanje
• brezplačni pregled in svetovanje za otroke

MEDICINSKA PEDIKURA
Medicinska pedikura Centra Pedimed rešuje problematična stopa-
la in nohte na nogah. Z medicinsko pedikuro odstranjujemo trdo 
kožo, otiščance, kurja očesa ter saniramo vraščene nohte, glivice 
na nohtih in oskrbujemo diabetična stopala.

Medicinsko pedikuro izvajamo s 
kiru-rško sterilnimi instrumenti in 
sodobno opremo medicinske 
pedikure.

Pomagamo izbrati prave kreme 
za ljudi z različnimi težavami: 
glivice, prekomerno potenje, 
mrzle in utrujene noge …

VRAŠČENI NOHTI
Unguis incarnatus je medicinski izraz za vraščen noht. Noht se 
vrašča v okoliško mehko tkivo, kar povzroča bolečino in vnetje, 
včasih pa tudi bakterijsko okužbo. Vraščen noht je najbolj pogost 
pri palcu in prizadane tako moške kot ženske, celo majhne in 
večje otroke.

3TO sponka
Medicinska 3TO sponka pomeni sponko, ki korigira nohte na 
rokah ali nogah – sponka je slična sponki, ki korigira zobe. Ta 
medicinska sponka je ključnega pomena pri reguliranju naravne 
rasti nohtov. Namestitev poteka posamično, kjer stranka ne čuti 
bolečin in ni potrebe po lokalni anesteziji. To je inovativna 
metoda in pomeni alternativo operacijam.

Primer terapije s 3TO sponko na začetku ter stanje po 
4 tednih:

GLIVICE NA NOHTIH
Glivice na nohtih – ONIHOMIKOZE – spreminjajo strukturo nohta, ki se sčaso-
ma začne debeliti, drobiti in lahko povzroča različne deformacije nohtov, kot je 
vraščenje nohtov, neprijeten vonj in izgled nohta. 

Kako saniramo glivice na nohtih?

Metode sanacije glivice na nohtih, ki jih uspešno uporabljamo, so:
• čiščenje nohta in nohtnega kanala,
• brušenje in odstranjevanje glivičnega dela ter lokalno

saniranje z antimikotičnimi sredstvi,
• fotodinamična terapija Pact Med.

Glivice na nohtih so ena izmed 
najbolj pogostih težav nohtov. 
Glivična obolenja uspešno sanira-
mo že vrsto let. 

Glivice na nohtih lahko odpravimo! Uspešna fotodinamična terapija saniranja

Uspešna in nova metoda saniran-
ja glivic na nohtih se je izkazala 
za zelo uspešno metodo.

Stanje pred začetkom, 5 tednov po implementaciji metode Pact Med in 11 tednov 
po implementaciji fotodinamične metode.

EKIPA PEDIMED
Center PEDIMED deluje pod okriljem Karmen Perko, pedikerke, kozmetičarke, 
učiteljice in specialistke na področju problematičnih stopal, vraščenih nohtov in 
nohtne protetike.
Smo strokovnjaki, ki jih področje nege nog zanima, ki se nenehno izobražujemo 
doma in v tujini priznanih podologov. V ta namen VAM ŽELIMO PONUDITI na-
jsodobnejše strokovne storitve na področju nege nog.

Vse za nego nog na enem mestu!

Komu je namenjena 3TO sponka?
3TO SPONKA JE IZREDNA POMOČ ČLOVEKU S TAKŠNIMI 
TEŽAVAMI: vraščeni nohti, močno zakrivljeni nohti, rahlo 
vraščeni nohti kot preventiva, deformacija nohtov. Sicer je prak-
sa, da vraščen noht zdravijo kirurško z operacijo nohta, vendar so 
pogoste ponovitve, poseg je tudi zelo boleč!! 

Nohtna protetika pomeni storitev namestitve umetne plošče nohta, ker je prišlo 
do mehanske poškodbe nohta oz. gre za nohtno bolezen.

Takšno je bilo stanje pacienta pred 
začetkom terapije. Zaradi nohtne 
bolezni ali mehanske poškodbe la-
hko pride do odločitve za nohtno 
protetiko.

Stanje po namestitvi nohtne plošče. 
Nohtna plošča ni moteča pri iz-
vajanju življenjskih aktivnosti, ni 
boleča in uspešno korigira nohte.

Naročanje: Vsak dan od 8. do 20. ure
Tel. št.: 031 796 740,  059 050 055

PEDIMED, medicinska nega nog 
Peričeva ulica 21, 1000 Ljubljana 

E-pošta: info@pedimed.si
www.pedimed.si

CENTER PEDIMED.  VSE ZA NEGO NOG NA ENEM MESTU.

S kuponom pregled in svetovanje brezplačno!
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Umrl je glasbenik in igralec ter eden  
izmed najbolj oboževanih moških 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja 
David Cassidy. Star je bil sedeminšestde-
set let. Več let se je boril z demenco, umrl 
pa je zaradi odpovedi organov. Znan je 

bil predvsem po vlogi Keitha Partridgea v seriji Družina 
Partridge, bil pa je tudi vodilni član istoimenske skupine, 
ki je ustvarila veliko uspešnic in prodala na milijone plošč 
po vsem svetu. Bil je trikrat poročen in ima dva otroka.

Poslovil se je David Cassidy

Rutina Wesley (38), zvezdnica serije 
Prava kri, je oznanila zaroko z dekletom 
Shondo Chef. “Veliko razmišljanje je raz-
log najine sreče. Zaposlite sebe in svoj 
um. Rekla sem ja. Si ljubezen mojega 
življenja in moja prijateljica,” je pod seri-

jo fotografij, na kateri je viden tudi velik zaročni prstan 
zapisala igralka, ki je v sedmih nebesih.

Zvezdnica Prave krvi zaročena

Jasona Begheja (57), zvezdnika seri-
je Urgenca, preiskujejo zaradi neprimer-
nega vedenja na snemanju. Kot pravijo, 
je več igralcev poročalo o njegovih teža-
vah z jezo, nasilnem vedenju in žaljivih 
komentarjih. Begheju so dodelili pomoč 

za obvladovanje jeze. “Zadnjih šest mesecev poročajo o 
super vzdušju na snemanju, kar kaže velik napredek igral-
ca,” je povedal vir za Variety.

Ima Jason težave z obvladovanjem jeze?

Igralka Julia Stiles (36) in njen mož 
Preston J. Cook sta postala star-
ša sinčku z imenom  Strummer 
Newcomb. “Za vse življenje hva-
ležni osebju porodnišnice, ki nam 
je pomagalo pripeljati to veselje na 

svet. Pozdravljen, svet,” je pod fotografijo, na kateri sin-
ček drži njen prst, zapisala Julia. Par se je spoznal na sne-
manju filma Pojdi z mano, zaročila sta se za božič pred 
dvema letoma.

Julia Stiles je postala mamica

VRTIMO GLOBUS

Ana Šubic

T
rio Šubic sestav
ljajo mladi člani, 
24letni Miha in 
leto mlajši brat 
Marjan iz Škofje 

Loke ter njun 26letni brat
ranec Tomaž iz Stare Oseli
ce, a imajo za seboj že deset 
let glasbene kariere. Ob tej 
priložnosti so minulo nedel
jo v dvorani na Trati pri Ško
fji Loki pripravili odmeven 
koncert Deset čarobnih let, 
na katerem so skupaj z glas
benimi prijatelji iz števil
nih ansamblov skoraj tri ure 
zabavali občinstvo in mu 
ponudili obilico kakovostne 
narodnozabavne glasbe.

Slavljenci so koncert zače
li s skladbama Čarobna 

pravljica in Vandrovček, v 
nadaljevanju pa so se pred 
tisočglavo množico zvrsti
li legendarni Fantje s Prap
rotna, Modrijani, ansambel 
Banovšek, Primorski fantje, 
ansambel Pogum, ansambla 
Franca Miheliča in bratov 
Poljanšek, Gadi, Klapa Gal
lus, Tjaša Hrovat in Domen 
Šubic ..., fantom pa je uspelo 
na oder spraviti tudi legen
darnega Ivana Ruparja, ki je 
pred leti navduševal s svo
jim ansamblom. Z njim so 
odigrali eno njegovih zim
zelenih skladb Naj živi vese
la družba. Kot nam je zau
pal Rupar, Trio Šubic veli
kokrat igra v njihovem gos
tišču na Sv. Andreju nad 
Škofjo Loko: »Fantje so zelo 
pridni, sledijo domači glas
bi. Ko sem dobil povabilo 

za nastop, jim nisem mogel 
odreči.« Na vprašanje, kak
šen nasvet bi jim dal kot 
izkušeni glasbenik, je odvr
nil, da ni potrebe po tem, ker 
da so dobro zastavili. 

Tudi vodja Fantov s Pra
protna Andrej Bergant je 
ugotavljal, da imajo fan
tje pri svojih letih že veliko 
pokazati, želi pa jim, da bi 
nekoč praznovali 55letni
co, tako kot so jo oni letos. 
Na odru so že večkrat stali 
skupaj, tokrat so navdušili z 
venčkoma valčkov in polk. 
Z Zajčevim repertoarjem 
pa sta se v družbi slavljen
cev predstavila Tjaša Hro
vat in Domen Šubic, sicer 
brat Tomaža Šubica. Tjaša 
in Domen sta pred slabim 
letom zapustila Ansambel 
Jureta Zajca in sta ob tej 

priložnosti prvič spet pre
pevala skupaj. 

Trio Šubic je tik pred kon
cem občinstvu z večino nas
topajočih postregel z ven
čkom domovinskih, kon
cert pa je sklenil z znameni
to V dolini tihi, ki jo je z nji
mi prepevala vsa dvorana. Še 
pred tem pa so fantje premi
erno predstavili polko Najle
pše je v zidan'ci, za katero je 
besedilo napisal Igor Pirko
vič, in valček Zapojmo, pri
jatelji. Doslej so izdali okoli 
dvajset lastnih skladb, med 
najbolj poznanimi pa so 
Obala želja, Čarobna prav
ljica, Lepi spomini in Erma
novca čar, ki je bila njihova 
prva skladba. Veliko skladb 
so ustvarili sami, upajo pa, 
da bodo prihodnje leto izda
li drugi album.

DESET ČAROBNIH LET
V družbi odličnih glasbenih prijateljev in približno tisoč poslušalcev je Trio Šubic v nedeljo v Škofji Loki 
praznoval desetletnico. Mladim glasbenikom se je na odru pridružil tudi legendarni Ivan Rupar.

Fantje s Praprotna / Foto: Tina Dokl

Med številnimi nastopajočimi na jubilejnem koncertu je 
bila tudi Klapa Gallus. / Foto: Tina Dokl

Legendi: Ivan Rupar (desno) in nekdanji kitarist ansambla 
bratov Avsenik Renato Verlič / Foto: Tina Dokl

Po slabem letu sta ponovno zapela skupaj Tjaša Hrovat in 
Domen Šubic, nekdanja člana Ansambla Jureta Zajca. 

Izbranke članov Tria Šubic: Urška Bogataj iz Stare Oselice, 
Nuša Cerar iz Škofje Loke in Radovljičanka Špela Mrak 

Glasbeno doživetje ob desetem rojstnem dnevu Tria 
Šubic je povezovala simpatična Velenjčanka Maja 
Oderlap, ki jo poznamo tudi kot pevko in televizijsko 
voditeljico. / Foto: Tina Dokl

Trio Šubic je za praznovanje pripravil glasbeno poslastico.  
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Pita s kutinami
Kutina, eden zadnjih je-

senskih sadežev, na kate-
rega zadnje čase kar malo 
pozabljamo. Zaradi visoke 
vsebnosti pektina se upo-
rablja predvsem za kuha-
nje marmelad, prav tako pa 
je odlična za pripravo pite, 
saj ima prav poseben vonj in 
okus, ki se mu ni moč upreti. 

Za pripravo pite s kutina-
mi potrebujemo: za testo: 
200 g moke, 100 g masla, 
50 g mletega sladkorja, 1 va-
nilin sladkor, lupinica ene 
bio limone, 2 žlici kisle sme-
tane, ščepec soli; za nadev: 
200 g kutin, 150 g seseklja-
nih orehov ali lešnikov, 2 žli-
ci sadne marmelade, sok pol 
limone, 1 dl soka iz kompota 

ali jabolčnega soka, 3 žlice 
sladkorja, pol žličke cimeta, 
4 klinčke; za preliv: 2 jajci, 3 
žlice sladkorja, 150 g skute, 
100 g čvrstega ali kremnega 
jogurta.

Priprava testa: Moko pre-
sejemo in ji primešamo 
sladkor, vanilin sladkor, sol, 
lupinico ene bio limone. Na 
sredino damo kislo smetano 
in na koščke narezano mas-
lo. Vse skupaj zgnetemo v 
čvrsto testo. Testo zavijemo 
v folijo in ga položimo v hla-
dilnik za 30 minut.

Priprava nadeva: Kutine 
olupimo ter jih narežemo 
na manjše kocke. Damo 
jih v kozico, zalijemo z ja-
bolčnim in limoninim 

sokom ter potresemo s 
sladkorjem, klinčki in ci-
metom. Premešamo in ku-
hamo približno deset mi-
nut. Odstranimo klinčke 
in odlijemo morebitni od-
večni sok.

Priprava nadeva: Rume-
njake in beljake ločimo ter iz 
beljakov stepemo trd sneg. 
Skupaj zmešamo skuto, jo-
gurt, sladkor in rumenjaka. 
Nazadnje vmešamo še sneg 
iz stepenih beljakov.

Sestavljanje pite: Te-
sto razvaljamo približno 
na centimeter debelo in z 
njim obložimo dno in robo-
ve pekača za pito. Dno testa 
premažemo z marelično 
marmelado in posujemo s 

sesekljanimi orehi. Peče-
mo 10 do 15 minut v peči-
ci, ogreti na 180 °C. Čez pe-
čeno testo razporedimo na-
dev iz kutin ter prelijemo s 
prelivom. Pito pečemo še 

30 minut na 180 °C. Peče-
no pito ohladimo in jo po 
želji potresemo z mletim 
sladkorjem.

Nasvet: Za testo priporo-
čam uporabo ostre moke.

Mojca Logar

Še malo, pa bomo zopet 
tam, kjer je najbolj noro, v 
decembru. V nedeljo pregle-
dujem koledar za naslednji 
teden in ugotovim, da imam 
vsak dan v tednu eno stvar 
popoldne. V službi, nastopi 
otrok, prireditev zvečer … In 
v vse to naj stlačim še priha-
jajoče praznike z Miklavžem, 
ki zame predstavlja edino na-
kupovalno akcijo za otroke in 
sorodstvo. Kam vse to vodi, ne 
vem, verjamem pa, da se z leti 
vse skupaj vrti še malo hitreje. 
Cel november tako diskretno 
ali pa kar direktno sprašu-
jem otroke, kaj si želijo za 
Miklavža, in delam seznam. 
Enkrat je ena varianta, drugič 
druga. Pismo je napisala le 
še Eva. Spravila sem ga med 
svoje ljube predmete, čeprav 
ga je Miklavž na okenski po-
lici opazil šele tretji dan. V 
trgovini z oblačili srečava 
dva znanca, ki sta bila ravno 
tako v vlogi Miklavža. Malo 
prej, da bi se vsaj delno izog-
nili gneče. Povsod so popusti, 
vse se sveti, kupite, kupite, kot 
da bi bilo povsem zastonj … 
Naši otroci vedo, kakšna so 
darila za Miklavža: copati pa 
USB-ključ, bunda, pižama. 
Menim, da se bomo letos celo 
izognili kapam, nogavicam in 
spodnjemu perilu. Meni je vse 
to nujna navlaka. Tisto, kar 
mi je zares všeč, so piškoti, ki 
jih pečemo doma. Veliko peče-
mo, pa vendarle pregledujem 
kakšno kuharico ali knjižico 
z recepti, da bi dodala kakšne 
druge vrste piškotov. Take, ki 
po možnosti ne bi bili prav 
komplicirani za pečenje, pa 
vendar kaj novega. Tako se je 
tudi ta seznam večkrat spre-
minjal. V naboru morajo biti 

navadni piškoti, ki jih izrezu-
jemo z modeli smreke, zvezde 
repatice in angelčkov. V pri-
ročni knjižici za darila piše 
Piškoti za živce po receptu sv. 
Hildegarde (to je bila svetnica, 
danes bi rekli znanstvenica iz 
Bingna v Nemčiji, ki je žive-
la v 12. st.). Zapisano je, vsak 
dan pojejte pet takih piškotov 
in popijte skodelico čaja ali 
dobrega vina. Piškoti pomir-
jajo (morda bo res držalo, saj 
vsebujejo muškatni orešček, 
nageljnove žbice in cimet). 
No, pa poskusimo. Potem sem 
izbrala vetrnice iz listnatega 
testa – te bodo sicer zavzele 
veliko prostora in še lomile se 
bodo, pa jih vendarle še nikoli 
nismo delali. Slane paličice s 
skuto bodo zadovoljile ljubite-
lje slanega peciva. Piškoti iz 
kozarca, tako je v receptu, so 
preprosti, saj se na pekač na-
lagajo kar z žlico. Manjkajo še 
medenjaki in mini potičke, ki 
jih vlijem v modelčke. To naj 
bi bil nabor piškotov. Vsako 
vrsto piškotov spečemo vsaj iz 
dvojne mase, potem pa je to že 
skoraj vse. Seveda manjkajo 
še parkeljni iz kvašenega testa 
in to je zame najlepše darilo. 
Škatla domačih piškotov. Čis-
to preprosto ali pa zelo zah-
tevno. Za marsikoga sem tra-
pa ali celo uboga reva, ker si 
ne privoščim kupljenih daril. 
Za druge sem važna in prev-
zetna, ker se nad kupljenim 
zmrdujem in hočem le doma-
če. Kaj si mislijo tisti, ki darila 
prejmejo, mi je čisto vseeno. 
Dokler bom mogla, bom za 
Miklavža pekla piškote. Vsaj 
kadar so prazniki, naj v hiši 
diši. To je zame domačnost, to 
je dom.

Bliža se december
Janez Logar

Ni mi všeč, da se ljudje 
vtikajo v moje delo, kjer sem 
strokovnjak, ni mi všeč, ko 
najbližji pozabijo na moj god, 
ker starši ne obravnavajo vseh 
otrok enako, ko me prijatelji, 
sosedje, sodelavci prekinjajo, 
ko želim povedati nekaj po-
membnega, ko prijatelji pod-
cenjujejo mojo šolo, mojo služ-
bo, mojo izbiro, ko mi nekdo 
laže, ni mi všeč, ko se moji 
bližnji ne zanimajo zame, ko 
bi to pričakoval, ni mi všeč, 
ko ne opazijo moje prizade-
tosti, ko od prijateljic nisem 
prva izbira, temveč tista, ki 
pač ostane, ni mi všeč, ko se 
mi ljudje ne zahvalijo za mojo 
pomoč, ko se starša prepirata, 
ni mi všeč, ko me opravljajo, 
ni mi všeč, ko sem običajno 
na zadnjem mestu, ker se 
bojim staršev, kar mama ne 
sprejme mojega moža, ker oče 
komentira moje zakonske te-
žave, da sem to sama hotela, 
ni mi všeč, da sem v nekaterih 
potezah podoben očetu, da me 
starši ali partner silijo v nekaj, 
kar nočem delati, da me ne 
poslušajo, da sem razvajen in 
da je denar rešitev za moje te-
žave, da sem predebela, da me 
zanemarjajo, da sem nedisci-
pliniran, da sem nesamozave-
stna, da se preveč oziram na 
mnenja drugih, da mi vedno 
zmanjkuje časa, ker sem po-
časen, da se norčujejo iz moje 
nežnosti, da sem zbegana, ni 
mi všeč, ko me podcenjujejo, 
ko pogosto ne najdem pravih 
besed ali teme za pogovor, ni 
mi všeč, da me prizadene, ker 
nisem središče pozornosti, ko 
me mami ne jemlje resno, ko 
zaničujejo moje delo, ni mi 
všeč, da preveč delam, da sem 
do sebe preveč strog, ni mi všeč, 

ko moram vsak mesec gledati 
na vsak evro, ker sem grob do 
žene in otrok, ni mi všeč, ker 
prenašam poniževanja, ker si 
vzamem premalo časa za ot-
roke, ko vpijem na moža, ko 
moram prenašati žensko jezo, 
ni mi všeč, ko pridem domov 
in je vse razmetano, pretira-
no gledanje televizije, kadar 
na obiskih le modro molčim 
in moram poslušati bedarije 
drugih, ker se pretirano seki-
ram, da ne izkoriščam svojih 
potencialov in talentov, ni mi 
všeč, da me mama pri mojih 
55. letih izsiljuje in daje občut-
ke krivde, ni mi všeč, ker sem 
len, ker se počutim nesposob-
nega in ne znam dobro voditi 
podjetja, ker se me podrejeni 
bojijo, ker so se otroci odvrnili 
od vrednot, za katere sem jih 
vzgajal, ni mi všeč, da prehitro 
odneham in se vdam v usodo. 
Ni mi všeč, ker preveč delam 
in ne znam zapravljati časa 
in denarja tja v tri dni, ni 
mi všeč, ker hočem najboljše 
rezultate, ker sem tako zahte-
ven do sebe, ker povprečno ni 
dobro in mislim, da sem sposo-
ben za kaj več, ker ne izrabim 
več znanja.

Vsak zase lahko dobi še ve-
liko razlogov za »ni mi všeč«. 
Ob nekaterih le zamahne-
mo z roko, pri drugih se bolj 
zamislimo. Nekateri so bolj 
kratkega daha, težje je tam, 
ko se nam ponavljajo že dolgo 
časa in nam grenijo življenje. 
Zato bomo naslednjič naved-
li, kaj vse nam je lahko tudi 
všeč. Pozitivnost je dobrodoš-
la, žal pa imajo negativnosti 
večjo moč.

Ni mi všeč

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 je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: puranji zrezki s slanino, krompir z meto, 
endivija z rukolo in koščki avokada; večerja: okisano goveje 
meso v solati s kuhanim jajcem, kos kruha, bela kava
Ponedeljek – kosilo: pečena zarebrnica, blitva s krompirjem, 
kuhan brstični brokoli v solati; večerja: domač sadni jogurt, 
črn kruh z maslom in medom, kaki
Torek – kosilo: kremna gobova juha, ajdovi žganci z ocvirki, 
palačinke z domačo marmelado, jabolčni kompot; večerja: 
pečen svinjski zrezek, rdeča pesa v solati, čaj
Sreda – kosilo: pečen biftek, ajdove testenine, kremna špinač-
na omaka, kuhana cvetača v solati; večerja: jajčna omleta s 
sirom, paradižnikovo omako in koščki salame, mleko
Četrtek – kosilo: žitni polpeti, kuhan grah, korenje in cvetača, 
kuhan krompir v oblicah; večerja: mesna enolončnica, kroglice 
iz suhega sadja
Petek – kosilo: kremna brokolijeva juha, pečena postrv, pire 
iz sladkega krompirja, kakijeva torta; večerja: mešana zelena 
solata s koruzo, kislimi kumaricami in koščki tune, kos kruha
Sobota – kosilo: cvetačna juha, pečen piščančji file, krompirjev 
kari z jabolki, motovilec v solati; večerja: krompirjeva juha s 
svežimi zelišči in hrenovko, francoski rogljiček

Krompirjev kari z jabolki

Šest krompirjev olupimo, narežemo na kocke in skuhamo v 
malo osoljene vode. Kuhanega odcedimo. Karijevo omako 
napravimo posebej iz 1 dl kuhanega masla, na katerem nekaj 
minut pražimo mleti cimet, ingver, klinčke, kumino, koriander 
in kurkumo. Odstavimo, malo ohladimo in dodamo 1 dl kisle 
smetane ali jogurta. Tri jabolka drobno narežemo in dušimo 
v omaki toliko, da se malo zmehčajo. Zmešamo s krompirjem 
in ponudimo.

Puranji zrezki s slanino in krompir z meto

Štiri rezine mesnate slanine položimo na kuhinjsko desko 
in na sredino vsake damo en puranji zrezek (potrebujemo 
500 g puranjega mesa). Četrtine od 125 g naribanega sira 
razporedimo na vsak zrezek, posujemo s česnom v prahu, 
suhimi zelišči, popopramo in vsakega zavijemo v svojo mes-
nato rezino. Da se ne odvijejo, jih spnemo z zobotrebcem. 
V ponvi segrejemo na srednje vročem ognju žlico olivnega 
olja, dodamo zavite puranje zrezke in jih rjavo zapečemo z 
vseh strani. Zmanjšamo ogenj in pečemo še 15 minut ter ob-
časno obrnemo. Medtem skuhamo kilogram razpolovljenega 
majhnega krompirja, ga odcedimo, prelijemo s pol žličke oliv-
nega olja in potresemo z žlico nasekljane sveže oprane mete.
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Rezultati 95. kroga – 26. novembra 2017
6, 7, 10, 13, 17, 29, 36 in 1

Loto PLUS: 8, 12, 14, 20, 22, 29, 36 in 9
Lotko: 9 8 1 1 4 7

Sklad 96. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 96. kroga za PLUS: 380.000 EUR
Sklad 96. kroga za Lotka: 530.000 EUR

LOTO

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 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 glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Miklavžev LUFt

Škofja Loka – Miklavžev LUFt bo na Cankarjevem trgu v 
soboto, 2. decembra, od 9. do 13. ure. Obiskovalce bo na 
LUFtovi tržnici čakala pestra ponudba unikatnih izdelkov, 
posebnega spremljevalnega programa pa tokrat ne bo, saj 
bo na Mestnem trgu istočasno potekala predstavitev vinar-
jev in vin. 

Adventni semenj

Naklo – V petek, 1. decembra, boste na Adventnem sejmu, 
ki ga organizirata Waldorfska šola in vrtec, OE Gorenjska, 
od 17. do 20. ure lahko izdelovali adventne venčke in ovčke 
iz nespredene volne ter zvijali svečke iz naravnega voska. 
Otroci si bodo lahko ogledali lutkovni pravljici in zaigrali na 
inštrumente. Na predstavitvi učne ure v waldorfski šoli bo 
predstavljena pedagogika in potek pouka. 

Božični semenj

Radovljica – Waldorfski vrtec Čebelica, Kranjska cesta 4, 
vabi na tradicionalni dogodek Waldorfske šole in vrtca, OE 
Gorenjska, ki bo v nedeljo, 3. decembra, v Radovljici. Prip-
ravili so delavnice izdelovanja adventnih venčkov, papirnatih 
zvezdic in svečk iz naravnega voska, predavanja o vplivu me-
dijev na razvoj otroka ter predstavitev waldorfske pedagogi-
ke. Najmlajši si bodo ogledali lutkovni pravljici in raziskali 
palčkov rudnik. Na prodajno-razstavnih stojnicah bodo na 
ogled in naprodaj lepi ročno izdelani izdelki. Čaka vas tudi 
sreča; na bogatem srečelovu vsaka srečka zadene.

Dobrodelni večer na Biotehniškem centru Naklo

Strahinj – Dijaki srednje šole Biotehniškega centra Naklo va-
bijo na 9. dobrodelni večer Po stopinjah tradicije skupaj do 
vrha, ki bo v petek, 1. decembra, ob 18. uri v športni dvorani. 
Zbrana sredstva bodo šla v šolski sklad za pomoč njihovim 
dijakom. Za prijetno druženje bodo poskrbeli dijaki z gosti.

Jeseničani, od kod in kam? – Železarji

Jesenice – V Železarskem muzeju v Ruardovi graščini se bo 
v petek, 1. decembra, ob 16.30 začel muzejski večer z naslo-
vom Jeseničani, od kod in kam? Tokrat bo govora o nekda-
njih jeseniških železarjih.

Slovesnost ob občinskem prazniku

Kranj – Turistično društvo Kranj v sodelovanju z Gorenjskim 
muzejem, Zavodom za turizem in kulturo Kranj ter Mestno 
občino Kranj ob počastitvi 217. obletnice rojstva dr. Franceta 
Prešerna in počastitvi občinskega praznika vabi na slove-
snost, ki bo ob prihodu tekačev iz Vrbe potekala v soboto, 2. 
decembra, ob 12. uri v galeriji Prešernove hiše.

Črnogorski večer

Kokrica – Črnogorsko kulturno, prosvetno in športno dru-
štvo Morača Kranj organizira Črnogorski večer, ki bo 9. de-
cembra z začetkom ob 17. uri v kulturnem domu na Kokrici. 
V kulturnem programu bodo sodelovali gostje iz Nacional-
ne skupnosti Črnogorcev Hrvaške, društvo Morača Kranj in 
društvo Izvor iz Kranja. 

Sejem rabljene smučarske opreme

Bled – Na Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja Bled bo od 
petka, 1., do nedelje, 3. decembra, potekal tradicionalni se-
jem rabljene smučarske opreme in opreme za zimske špor-
te, ki ga organizira Smučarski klub Bled. Opremo bo mogo-
če prodati oziroma kupiti v petek od 16. do 20. ure, v soboto 
in nedeljo pa od 9. do 18. ure. Organizirana bo tudi montaža 
in hitri servis smuči.

Božično-novoletni bazar

Šenčur – Vrtec pri Osnovni šoli Šenčur prireja Božično-no-
voletni bazar, ki bo v četrtek, 30. novembra, od 17. do 19. 
ure v vrtcu. Z nakupom izdelkov boste prispevali k nakupu 
dodatnih didaktičnih materialov za delo v vrtcu. Vsa zbrana 
sredstva bodo šla v šolski sklad.

Izdelovanje in prihod parkeljnov s programom

Mojstrana – Slovenski planinski muzej v sodelovanju z Dru-
štvom prijateljev mladine Mojstrana vabi v četrtek, 30. no-
vembra, ob 16. uri na otroško delavnico izdelovanja parkelj-
nov. Po delavnici se boste peš odpravili na Trg olimpijcev, kjer 
TD Dovje - Mojstrana in OŠ 16. decembra Mojstrana ob 17. uri 
pripravljata program: prižig novoletne smrečice, nastop pev-
skega zbora OŠ 16. decembra Mojstrana in prihod parkeljnov.

Dan godle

Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 2. de-
cembra, na dan godle. Godlo s krompirjem v oblicah, ki je 
šenčurska tradicionalna jed, boste lahko poskusili med 10. 
in 15. uro v klubski sobi Turističnega društva Šenčur (nad 
okrepčevalnico Alo Alo).

Ljudsko petje v Hiši čez cesto

Milje – V petek, 1. decembra, boste lahko ob 18. uri v Hiši 
čez cesto Pr' Franč na Miljah 11 spet prepevali. V nedeljo, 
3. decembra, pa se bomo v Hiši čez cesto spomnili rojstva 
največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna. Or-
ganizatorji vabijo, da recitirate katerokoli njegovo pesem ali 
svojo avtorsko pesem.

Medgeneracijske prireditve

Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v torek, 
28. novembra, ob 17. uri Vesele urice z nemščino, jutri, v 
sredo, 29. novembra, bo ob 18. uri potopis z naslovom 5000 
km peš s partnerko in brez denarja. Prav tako ob 18. uri bo 
tudi delavnica za spodbujanje samozdravljenja. V Cerkljah 
bo na osnovni šoli danes, v torek, 28. novembra, ob 15.30 
delavnica Učim se slovensko, jutri, v sredo, pa ob 17. uri de-
lavnica Somatski gibi. V Športni dvorani Šenčur bo jutri, v 
sredo, 29. novembra, ob 17. uri telovadba za vse generacije. 
Obvezne prijave za vse prireditve sprejemajo po telefonu 
041 724 134 ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke

Preddvor – V prostorih TIC Preddvor otroci lahko v soboto, 
2. decembra, ob 10. uri prisluhnejo zgodbici Čarovnica Mica 
in severna zvezda.

Jesenice – Občinska knjižnica Jesenice vabi danes, v torek, 
28. novembra, otroke na nemške urice ob 17. uri, jutri, v sre-
do, 29. novembra, bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v 
četrtek, 30. novembra, bo ura pravljic ob 17. uri, v četrtek, 
30. novembra, bo žrebanje nagrajencev knjižne uganke ob 
18. uri, v petek, 1. decembra, pa bo Brihtina pravljična dežela 
ob 10. uri.

Hrušica – V četrtek, 30. novembra, bo v knjižnici ura pravljic 
z grofico ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa 
bo ob 17.45.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
danes, v torek, 28. novembra, ustvarjalne delavnice ob 15. 
uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa bo ob 16. uri.

IZLETI

Adventno romanje po rožnovenski poti

Brezje – Prijatelji rožnovenske poti v adventu, 9. decembra, 
ponovno vabijo na organizirano romanje po rožnovenski 
poti. Po sv. maši, ki se bo začela ob 8.30, se bodo romarji 
izpred Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah podali skozi vasi 
pod Dobrčo in se vrnili nazaj na Brezje. Romanje z molitvijo 
vseh štirih delov rožnega venca in okrepčilom pri info točki 
na eko kmetiji Pr' Matičk traja nekaj več kot štiri ure. Pote-
kalo bo v vsakem vremenu. Dodatne informacije dajeta Jana 
Grohar, tel. 041 271 635, in Matevž Kleč, tel. 040 553 417.

Na kopanje v Bernardin v Portorož

Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vas vabi na 
kopanje v Bernardin v Portorož v torek, 5. decembra. Od-
hodi avtobusa: ob 6.30 iz Škofje Loke, 6.45 Stražišče, 7.00 
Globus, 7.10 Mercator Primskovo, 7.20 Šenčur, 7.30 Cerklje. 
Vabijo tudi nečlane društva, prijave in informacije sprejema-
jo po telefonu 041 424 768.

PREDAVANJA

Tujost kapitala

Škofja Loka – V Loškem muzeju Škofja Loka bo v četrtek, 
30. novembra, ob 19. uri predavanje Primoža Krašovca Tu-
jost kapitala. Primož Krašovec je prevajalec in pisec (Šum, 
Borec, Ekran), docent na Oddelku za sociologijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani in član uredniških odborov re-
vije Borec in založbe Sophia. Sodeluje tudi pri oddaji Pisalni 
stroji na Radiu Študent.

Opojnost gora

Mengeš – V Galeriji mežnarija na Trdinovem trgu 11 se bo 
jutri, v sredo, 29. novembra, ob 18.30 začelo predavanje in 
predstavitev knjige dr. Marka Žerovnika Opojnost gora.

Lepote Triglavskega narodnega parka

Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 28. 
novembra, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Aleš Zdešar bo 
z besedo in fotografijo predstavil lepote Triglavskega naro-
dnega parka. 

Za dolgo življenje brez bolečin

Naklo – HumanUP, Združenje za boljše življenje, vabi v 
petek, 1. decembra, ob 18. uri v Vita center na srečanje oz. 
predavanje Predraga Djordjevića Za dolgo življenje brez bo-
lečin. Poleg predavanje bodo potekale namestitve atlasa, 
pregledi, kontrole in praktični prikazi.

Potovanje v Severno Korejo – mit ali resnica?

Kranjska Gora – V Knjižnici Kranjska Gora bo v četrtek, 30. 
novembra, ob 19.30 predavanje Potovanje v Severno Korejo 
– mit ali resnica? Predaval bo Izidor Furjan.

OBVESTILA

Izdelovanje voščilnic

Jesenice – V Kolpernu na Stari Savi bo danes, v torek, 28. 
novembra, ob 17. uri medgeneracijska adventna ustvarjalna 
delavnica Voščilnice z Mileno Petek. Vstopnine ne bo, pri-
jave pa sprejemajo po tel.: 04 583 35 00 ali na info@gmj.si.

Dnevi odprtih vrat in hišni sejem Štacjona

Kamnik – Dnevi odprtih vrat in že tradicionalni hišni sejem 
Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju 
Štacjon bodo potekali od ponedeljka, 4., do petka, 8. de-
cembra, od 8. do 15. ure v njihovem dnevnem centru na Ko-
lodvorski 4.

RAZSTAVE

Nasilje skozi oči mladih

Radovljica – Jutri, v sredo, 29. novembra, bo ob 16. uri v 
avli Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica odprtje 
javne fotografske razstave na temo Nasilje skozi oči mladih. 
Avtorji fotografij so dijaki šole, ki so sodelovali na šolskem 
razpisu. Fotorazstavo pripravljata Varna hiša Gorenjske in 
EGSŠ Radovljica. Vstop bo prost.

Pet hodov

Slovenski Javornik – DPD Svoboda France Mencinger Javor-
nik - Koroška Bela vabi vse občane na odprtje kulinarične 
fotografske razstave Klemena Klemenca z naslovom Pet ho-
dov. Odprtje razstave bo v četrtek, 30. novembra, ob 18. uri 
v Kulturnem domu Julke in Albina Pibernika na Slovenskem 
Javorniku.

Arhitekton in nove razsežnosti smeri B

Jesenice – V Galeriji Kosova graščina bo v četrtek, 30. no-
vembra, ob 18. uri odprtje razstave dr. Petra Marolta Arhi-
tekton in nove razsežnosti smeri B. Razstava bo na ogled 
do 5. januarja.



TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 17003647

PRIDELKI
 

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

3 TELICE, breje 8 mesecev, ena kri-
žanka ČB/LS in 2 ČB pasme, cena po 
dogovoru, tel.: 031/673-763, po 14. 
uri 17003980

BIKA simentalca, starega 1 leto, tel.: 
051/251-984 17003979

BIKCA in telico, stara pol leta, tel.: 
051/653-427 17003983

KOBILO in žrebico Haflinger, tel.: 
041/948-693 17003981

NESNICE – rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Vzreja nesnic Svatina Tibaot Va-
nja, Babinci 49, Ljutomer, tel.: 02/58-
21-401 17002437

PETELINE štejerce, kokoši pa-
semske, stare 3 mesece, ugodno, tel.: 
041/632-881 17003975

PRAŠIČE, teže od 80 do 110 kg, tel.: 
031/861-766 17003957

RACE tekačice in pekinške ter neme, 
letošnje, ugodno, tel.: 041/632-881 
 17003974

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 041/371-996 17003971

ZAJCE – zajklje za pleme ali zakol, 
ugodno, tel.: 041/632-881 
 
 17003973

OSTALO
PRODAM

SUHA mešana drva, traktorsko pri-
kolico za prevoz živine in brane, tel.: 
031/343-177 17003963

KUPIM

LESENE zaboje za žito, rabljene, ohra-
njene, tel.: 041/632-881 17003976

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO mizarja in varilca za proi-
zvodnjo, kot okrepitev za našo eki-
po, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur / Celovec, Avstrija 17003878

IŠČEMO – mizar-monter, pomočnik-
monter ter polagalca parketa in linoleja, 
kot okrepitev za našo ekipo, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt / Celovec, 
Avstrija 17003877

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, tel.: 041/222-741 17003632
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TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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AKCIJSKA PONUDBA

JABOLKA III. vrsta

FUJI in ostale vrste  
0,60 EUR/kg
Agropromet Cerklje, d.o.o.,  
Ul. 4. oktobra, Cerklje,  
Telefon: 04/25 26 440

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

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

                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

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

V SPOMIN

Maji in Marjanu 
Žnidarju
28. novembra 2017 mineva štirinajst žalostnih let, 
odkar te ni več med nami.
Pred osmimi leti je odšel za teboj v večnost tvoj mož 
Marjan. Ni je solze, ki bi ju obudila, in sile, ki bi ju 
v naš dom vrnila.
Hvala vsem, ki zanju molite ob preranem grobu. 

Močno vaju pogrešamo, posebno otroci Kaja, Tea in Marjan Luka, oče Milan  
in mama Darinka ter družina Žnidar.

Počivajta v miru.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč je ...

OSMRTNICA

V 86. letu nas je zapustil dragi mož, oče in dedek

Vladimir Vidmar 
upokojeni geometer iz Škofje Loke

Od njega se bomo poslovili v četrtek, 30. novembra 2017, ob  
15. uri na pokopališču Lipica. Žara bo v poslovilni vežici na dan 
pogreba od 10. ure dalje. 
Namesto cvetja in sveč priporočamo dar dobrodelnim ustanovam. 

Žalujoči vsi njegovi

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu po težki bolezni zapustila naša draga mama 

Kristina Avguštin 
z Godešiča pri Škofji Loki,  

roj. Resman v Kropi

Pogreb drage pokojnice bo v torek, 28. novembra 2017, ob 15.30 na pokopališču  
Lipica pri Škofji Loki. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. 

Sveta maša bo ob 14.30 v cerkvi na Godešiču.

Žalujoči vsi njeni

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, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

ZAHVALA

V 82. letu se je od nas poslovila naša mama, babica, prababica, 
teta, tašča in svakinja 

Ivana Okorn
Oreharjeva mama iz Srakovelj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, prijate-
ljem, sošolkam in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, 
cvetje, sv. maše ter denarne darove za cerkev. Hvala pevcem iz 
Predoselj za zapete pesmi, praporščakom, pogrebni službi Nav-
ček, pritrkovalcem in g. župniku Klunu za lepo opravljen pogrebni 
obred. Posebno zahvalo izrekamo tudi osebju oddelka 300 Klinike 
Golnik, osebnemu zdravniku dr. Franciju Bečanu ter negovalkam 
Doma upokojencev Kranj. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi 
in ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Prazna sta dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas ...

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO na naslovu Kropa 3d, 
Kropa, velikosti 22,30 m2. Rok za od-
dajo zavezujočih ponudb je 21. 12. 
2017. Izhodiščna cena je 10.000,00 
EUR. Stečajna upraviteljica Anita Kod-
ba, s.p., Oplotniška 1a, Slov. Konjice, 
tel.: 040/190-977 17003972

KUPIM

NOVEJŠE manjše stanovanje v Kranju 
– Qlandia, ali večjo garsonjero, tel.: 
070/222-402 17003962

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Kokrici, veli-
kost 600 m2, tel.: 051/370-801 
 17003968

NAJAMEM

ZA daljše obdobje najamem manjšo 
kmetijo v okolici Nakla, Preddvora,  
Kranja, tel.: 040/354-235 17003977

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 17003173

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

OREHOV les, tel.: 041/807-184  
 17003969

KURIVO
PRODAM

BREZOVA drva, smrekove okrogle 
late, možna dostava, tel.: 04/51-88-
063, 041/446-510 
 17003965

UGODNO prodam lesne brikete za kur-
javo, tel.: 040/887-425 17003810

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

MALO rabljen šivalni stroj Pfaff 438, 
tel.: 041/647-573 17003970

STARINE
PRODAM

KIMPEŽ, kotel za kuho žganja in ročni 
mlin za mletje sadja, tel.: 041/803-
927 
 17003967

ŠIVALNI stroj Singer, tel.: 041/803-
927 17003964

KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 17003978

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Reform metrac H7S, s 
koso, 70 KS, letnik 2003, 3500 de-
lovnih ur, malo rabljen in lepo ohranjen, 
cena 27.000 EUR, tel.: 031/483-653  
 17003875

KUPIM

TRAKTOR in trosilec gnoja Tehnostroj, 
tel.: 031/851-485 17003982

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838 17003656

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 17003630

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 
 17003634

RAZNO
PRODAM

STISKALEC pločevink, cena 25 EUR, 
in fiksne vilice, nove, cena 170 EUR, 
tel.: 041/255-636 
 17003966

www.gorenjskiglas.si

POOBLAŠČENI SERVIS 
PELETNIH PEČI ZNAMK 
NORDICA EXTRAFLAME 
IN BIODOM vabi k sodelo-
va nju novega SODELAVCA 

za delo serviserja na  
področju gorenjske in  

ljubljanske regije. 

Vsi, ki vas zanima dinamič no 
in dobro stimulirano de lo, 
pošljite kratek opis dose-
danjih del in kontakt na 

naslov: servis@timiko.si. 
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Anketa

Stanislav Ulanec, Sp. Senica:

»Pri organizaciji dogodka je 
pomagala tudi naša Krajevna 
skupnost Senica. Razstava 
je odlična in izobraževalna. 
Poznam nekaj vrst ptic, od 
nekdaj so mi všeč papagaji, 
tukaj pa sem videl še druge.«

Jože Čemažar, Zg. Bitnje:

»Rejec ptic sem že več kot 65 
let. Najprej sem imel golobe 
pa nemške cestarje in nato 
kanarčke. Tako kot drugje 
tudi pri nas lahko rečemo, 
da manjka mladih gojiteljev. 
Tudi s ptiči je veliko dela.«

Marjanca Poljanec,  
Sp. Senica:

»Prišla sem z vnukinjama in 
je zelo zanimivo pogledati. 
Razstavljenih je veliko raz-
ličnih vrst ptic, ki jih doslej 
še nisem videla. Med razsta-
vljavci sta tudi naša soseda.«

Damir Babič, Sp. Senica:

»Ptice imam rad že od otro-
štva, z vzrejo pa se bolj in-
tenzivno ukvarjam okrog 
petnajst let. Gojim barvne 
kanarčke. Lepo pojejo, člo-
veka pomirijo ... To je moj 
največji hobi.« 

Maja Bertoncelj

V Športni dvorani Medvode 
je bila pretekli konec tedna 
26. Državna razstava ptic. 
Organizacijo je prevzelo Dru-
štvo za varstvo in vzgojo ptic 
Lišček Kranj. Potekalo je tudi 
ocenjevanje ptic in razglasili 
so sedemnajst novih šampio-
nov v posameznih skupinah.

Državna 
razstava ptic 

Franci Remic, Naklo:

»Naše društvo državno 
razstavo prireja znova po 
letu 2010. Na njej sodeluje 
131 gojiteljev s 1053 pticami. 
Za gojitelje sobnih ptic je to 
največji dogodek pri nas. Z 
obiskom smo zadovoljni.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo zjutraj delno jasno z meglo po nižinah, popoldne 
se bo pooblačilo. Jutri in v četrtek bo oblačno s sneženjem.

J. P., V. S., M. B., S.K., M.A

Kranj – Zime si otroci pa tudi 
številni odrasli v Kamniku že 
nekaj let ne znajo predstavlja-
ti brez drsališča, ki pa je letos 
postavljeno na novi lokaciji. 
Iz središča mesta so ga pre-
stavili v bližnji Keršmančev 
park. Drsališče so s kratkim 
zabavnim programom odpr-
li v petek, 24. novembra, te-
den dni prej kot minula leta, 
brezplačno drsanje pa bo mo-
goče vsak dan od 9. do 20. ure 
vse do 25. februarja. Možna je 
tudi izposoja drsalk, in sicer 
za dva evra na uro.

V Športnem parku Dom-
žale bodo drsališče odprli 
v četrtek, 30. novembra, ob 
17. uri. Drsanje bo brezplač-
no, pripravljajo pa tudi več 
sprem ljevalnih dogodkov.

Medtem ko pokrito drsa-
lišče na Zlatem polju  v Kra-
nju obratuje že od avgusta, 
pa bosta Zavod za šport in 
MO Kranj poskrbela, da bo 
v Kranju od tega petka, 1. de-
cembra, moč drsati tudi na 
odprtem drsališču na Slo-
venskem trgu. Po tradici-
ji bo drsanje brezplačno, ob 
njem pa si bo moč izposodi-
ti drsalke.

Za drsališče na prostem 
bo letos prvič poskrbela tudi 
Občina Medvode. Po stavili 
ga bodo na Mestnem trgu 
pred Knjižnico Me dvode. 
Odprtje bo 6. decembra, ko 
bodo v Medvodah pri žgali 
tudi praznične luči, hkrati 
bo na obisk prišel Miklavž, 
drsati pa bo mogoče do 5. fe-
bruarja, morda še dlje. Upo-
raba drsališča bo brezplač-
na, možna bo izposoja dr-
salk.

Občina Tržič in Bali-
narski klub Tržič AC Že-
pič v petek, 1. decembra, 
ob 17. uri vabita na odprtje 

drsalne sezone na bali-
nišču na Ravnah. Na otvo-
ritveni hokejski tekmi se 
bodo mladi tržiški hokejisti 
pomerili proti gorenjski se-
lekciji, nastopile bodo tudi 
umetnostne drsalke. Med 
odmorom bo igra za gle-
dalce. Drsanje bo brezplač-
no, v prostorih balinarske-
ga kluba bo možna tudi iz-
posoja drsalk. Drsališče bo 
predvidoma odprto do sre-
dine januarja 2018.

Že od prejšnjega tedna je 
mogoče drsati na Bledu, ko 
so odprli Blejsko drsališče z 
razgledom na terasi Kavarne 
Park. Za užitke na drsalkah 
bodo skrbeli vse do 4. mar-
ca prihodnje leto. Drsališče 
je odprto vsak dan med 9. in 
21. uro. Otroci do 12. leta lah-
ko drsajo brezplačno, odrasli 
pa morajo za vstop na drsa-
lišče odšteti dva evra. Omo-
gočajo tudi izposojo drsalk.

V Radovljici drsališče v 
športnem parku odpirajo v 
petek. Tudi letos bo za re-
kreativno drsanje odprto 
vsak dan, med tednom med 
15. in 18. uro, med prazniki, 
počitnicami in ob koncih te-
dna pa med 10. in 18. uro. Za 
otroke in mladino do 18. leta 
je drsanje brezplačno, za od-
rasle pa cena vstopnice zna-
ša dva evra.

Za otroke brezplačno drsanje
V petek so odprli drsališče v Kamniku, v prihodnjih dneh jim bodo sledili tudi drugje po Gorenjskem.

Pokrito drsališče v Keršmančevem parku v Kamniku bo odprto vse do konca februarja. 
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Kranjska Gora – Prejšnji petek se je se s prihodom parkeljnov 
v Podkoren v Zgornjesavski dolini simbolično začela letošnja 
zimska sezona. Na trgu je okoli lipe norelo 22 skupin, skupaj 
blizu dvesto parkeljnov iz Slovenije, Avstrije in Italije. Tresli so 
ograje, strašili z baklami in opletali z rogatimi glavami. Letos 
je bilo domačih skupin osem, med njimi Parkeljni iz Kranjske 
Gore in domačega Podkorena pa tudi z bližnje Planine pod 
Golico ter Kanala ob Soči pa Godeške hudobe, Hudobe sorške 
in Goričanski parkeljni.

Ognjeni spektakel tudi v Podkorenu
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Kranj – Minule dni je večino, zlasti pa najmlajše, razveselil 
sneg do nižin, v več krajih na Gorenjskem pa so pripravili 
smučarske sejme s ponudbo rabljene zimske opreme. Letos 
že 43. kranjski zimskošportni sejem je po tradiciji zadnjih let 
potekal v kletni etaži Mercator centra Primskovo, pripravila 
pa ga je Zveza učiteljev in trenerjev smučanja Kranj. Kot je v 
imenu organizatorjev povedal Branko Miklavčič, je bilo zani-
manje za prodajo in tudi nakup različne opreme, od smuči do 
drsalk in oblačil, podobno kot zadnja leta, oprema, ki je niso 
prodali in je tisti, ki so jo prodajali, niso prišli iskat ali niso 
vzeli, pa bo na voljo šolarjem in Rdečemu križu.

Čas za zimske sejme
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Kranj – Na novembrski seji so mestni svetniki in svetnice potr-
dili Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem 
denarnem prispevku za novorojence v mestni občini Kranj. To 
pomeni, da bo po novem nadomestilo ob rojstvu otroka zna-
šalo 130 evrov. Od leta 2005 je bilo nadomestilo 112,67 evra.

Več denarja za novorojenčke


