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GORENJSKA

V nesreči smo  
bili solidarni
Obiskali smo Jelendol. V soboto, 
dvanajsti dan po strahovitem ne
urju, so krajani še odpravljali po
sledice. So pa istega popoldneva 
gradbeniki v makadamski izvedbi 
vzpostavili interventni južni do
stop od Jelendola do Tržiča.

5

REKREACIJA

Prvak z več kot trideset 
let starim kolesom
Kolesar Andrej Žavbi, nekdanji re
prezentant Jugoslavije, se je pred 
petimi leti vrnil na dirke amater
jev. Letos se je udeležil prvega 
svetovnega prvenstva s starejšimi 
kolesi in s svojim nekdanjim kole
som postal svetovni prvak.

11

ZANIMIVOSTI

Željko je pretekel  
newyorški maraton
Jeseničan Željko Najdek je prvi 
Slovenec s statusom osebe s po
sebnimi potrebami, ki je pretekel 
sloviti maraton v New Yorku. Na 
enem najtežjih maratonov na sve
tu je tekel brez težav in dosegel 
celo svoj osebni rekord.

20

ZADNJA

Grožnja, ne pa  
kampanja
Županu Naklega Marku Mravlji je 
nekdo nastavil utopljene mačke in 
fotografijo odrte opice. To je grož
nja, ne pa del moje volilne kampa
nje, Mravlja odgovarja dvomljiv
cem, ki jih je po Naklem kar nekaj. 

24

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no. Jutri in v četrtek bo 
po nižinah znova megle-
no ali oblačno. Več sonca 
bo v višjih predelih.

6/12 °C
jutri: delno oblačno

cetrtek 15. 11. 
14.00 -20.00

petek 16. 11. 
09.00 -20.00

sobota 17. 11. 
09.00 -20.00

nedelja 18. 11. 
09.00 -13.00
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Priloga:  Loške novice

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V nedeljo, 18. no
vembra, bodo lokalne voli
tve, ko bomo po štirih letih 
spet volili župane, občin
ske svetnike in ponekod čla
ne krajevnih, vaških in četr
tnih skupnosti. Danes, jutri 

in pojutrišnjem, 13., 14. in 
15. novembra, pa volivci že 
lahko predčasno glasujejo. 
V manjših občinah lahko ob
činske volilne komisije izbe
rejo en dan predčasnega gla
sovanja, tako so denimo v ob
čini Preddvor izbrali sredo.

Že danes na predčasno 
glasovanje

42. stran

Danica Zavrl Žlebir

Trboje – Glavna investitor
ka čistilne naprave v Trbo
jah je Občina Šenčur, pred 
kratkim pa je bila podpisana 
tudi pogodba o sofinancira
nju z Mestno občino Kranj, 
ki bo prispevala slabih šti
rideset odstotkov sredstev k 
okoli 2,7 milijona evrov vre
dni naložbi. Na novo čistil
no napravo bodo speljali ka
nalizacijo iz vasi Voklo, Vog
lje, Trboje, Žerjavka in Pre
bačevo iz občine Šenčur, iz 
Kranja pa se bosta nanjo pri
ključili naselji Hrastje in 

Čirče. Čistilno napravo na 
tej lokaciji so načrtovali že 
leta 2005, pozneje so želeli, 
da bi bila v Smledniku, nato 
znova v Trbojah, vendar se 
je zaradi spora občin Kranj 
in Šenčur z Občino Medvo
de zadeva zapletla in za dol
go časa zamaknila.

»Z mediacijo smo v mi
nulih letih župani treh ob
čin rešili spor in znova zače
li načrtovati gradnjo čistilne 
naprave v Trbojah. Lani smo 
zanjo dobili gradbeno dovo
ljenje, zdaj je zgrajena in bo 
v naslednjih letih omogoči
la čiščenje odpadnih voda še 

v preostalih naseljih občine 
Šenčur,« je ob odprtju čistil
ne naprave povedal šenčur
ski župan Ciril Kozjek. Ob
čina ima v ostalih delih že 
urejeno kanalizacijo, ureja
nje v južnem delu namera
vajo končati leta 2021 in s 
tem zaokrožiti tovrstno ko
munalno ureditev občine. 
Kozjek je omenil dobro so
delovanje z občinama Kranj 
in Medvode, ne le pri reše
vanju dolgoletnega zapleta. 
Zmogljivost čistilne napra
ve v Trbojah je 5100 popula
cijskih enot. 

Odprli čistilno napravo v Trbojah
V Trbojah so slovesno odprli novo čistilno napravo, na katero je speljana 
kanalizacija iz vasi na južnem delu občine Šenčur, priključeni bosta tudi 
kranjski naselji Hrastje in Čirče, njene zmogljivosti pa omogočajo tudi 
čiščenje odplak iz bližnjih vasi občine Medvode. 

V Trbojah sta župana občin Šenčur in Kranj Ciril Kozjek in Boštjan Trilar v družbi 
predsednika krajevne skupnosti Francija Drakslerja, direktorja GGD Stanislava Remica ter 
zakoncev Jožeta in Jožice Rekar v narodnih nošah odprla novo čistilno napravo. / Foto: Tina Dokl46. stran

Simon Šubic

Škofja Loka – V soboto zgo
daj zjutraj je v stanovanj
skem bloku v Groharjevem 
naselju v Škofji Loki izbruh
nil požar, zaradi katerega so 
iz stavbe evakuirali vseh 28 
stanovalcev. Ena oseba se je 
lažje poškodovala, šest pa se 
jih je nadihalo dima, zato so 
potrebovali zdravniško po
moč. Prvo noč so vsi stano
valci morali prenočišče poi
skati pri sorodnikih in prija
teljih, v nedeljo pa so se prve 
družine že vrnile v svoja sta
novanja, saj je pregled poka
zal, da je stavba še vedno sta
tično varna, enako tudi elek
troinštalacije.

Stanovalce bloka zbudil požar
Prvo noč po požaru v stanovanjskem bloku v Groharjevem naselju v Škofji Loki je vseh 28 stanovalcev 
prebilo pri svojcih in prijateljih. Vzrok požara, v katerem je popolnoma zgorela garsonjera, še ni znan.

Čeprav so požar v stanovanjskem bloku pogasili v nekaj minutah, so gasilci iz Stare Loke 
in Trate na kraju požara še dolgo vztrajali, saj so med drugim odprli pogorel del fasade, 
okenske odprtine pa zaprli s ploščami. / Foto: Primož Pičulin412. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ROMAN ZEVNIK iz Kranja.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

NAROČNIK: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA, MO KRANJ

CMYK
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0 100 100 0

                                             skupaj z  
in            podpiramo 

neodvisnega 
kandidata za župana

Ivo Bajec

ZA NAŠ  
 KRANJ
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Uporaba izdelkov iz konoplje pri otrocih

Nekateri starši imajo še ved-
no pomisleke v zvezi z iz-
delki s CBD-jem, ko pide do 
njihove uporabe pri otrocih. 
Vendar moramo vedeti, da 
izdelki iz konoplje v prosti 
prodaji ne bi bili dovoljeni, če 
bi povzročali odvisnost, prav 
tako pa bi stroka opozarjala 
na nevarnosti njihove upo-
rabe pri otrocih. Raziskave 

namreč dokazujejo, da CBD aktivira imunski sistem, deluje 
protivnetno in antibakterijsko, pomaga pri atopičnem in kon-
taktnem dermatitisu, umirja kožne alergije, zmanjšuje srbenje 
in otekline pri pikih žuželk, deluje protibolečinsko in poskrbi 
za dobro razpoloženje. 
Za otroke so najbolj priporočljivi naslednji izdelki Be Hempy: 
triodstotne konopljine kapljice MiniCanna, ki so narejene po-
sebej zanje, kapsule, konopljini proteini ali v primeru težav s 
kožo mazilo iz konoplje. Več informacij na www.be-hempy.si.
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo konopljino mazilo s 
smiljem. Nagradno vprašanje: Kateri izdelki Be Hempy so naj-
bolj priporočljivi za otroke? Odgovore s svojimi podatki poš-
ljite do ponedeljka, 19. novembra 2018, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenke

V nagradni igri, ki je bila objavljena 2. novembra 2018, prej-
meta zgoščenko Alenke Godec Ani Molj iz Šenčurja in Brigi-
ta Lovko iz Škofje Loke. V nagradni igri, ki je bila objavljena 
6. novembra 2018, prejme dve vstopnici za koncert Bryana 
Adamsa Andreja Homovec iz Kamnika. 
Nagrajenkam čestitamo!

Urša Peternel

Jesenice – Prva skupna 
predstavitev vseh sedmih 
kandidatov za župana ob-
čine Jesenice je bila neko-
liko drugačna; potekala je v 
domu Društva upokojencev 
Jesenice, vodila pa jo je upo-
kojena ravnateljica Albina 
Seršen, ki sicer vodi družab-
ne večere z znanimi jeseni-
škimi obrazi. Kot je ob tem 
dejal predsednik društva 
Boris Bregant, upokojenci 
na Jesenicah predstavljajo 
kar tretjino prebivalstva, so 
pa tudi med najbolj zvesti-
mi volivci. Zato želijo vede-
ti, kakšni so načrti župan-
skih kandidatov, tudi glede 
položaja starejših. In kaj so 
povedali kandidati?

Kandidatka DeSUS Gor-
dana Ana Višnar Župančič 
je dejala, da bo kot županja 
glavno pozornost namenila 
gospodarstvu. Sama že dvaj-
set let vodi uspešno podjetje 
z dvajsetimi zaposlenimi in 
prepričana je, da je tudi obči-
no mogoče voditi kot uspeš-
no gospodarsko družbo. De-
jala je, da nima dlake na jezi-
ku, je trmasta, svojo besedo 
pa vedno drži. Za boljši po-
ložaj starejših bi vrnila neko 
vrsto družbenega standar-
da, denimo uvedla brezplač-
ni javni prevoz, subvencio-
nirane vstopnice za gledali-
šče, koncerte ...

Samostojni kandidat Blaž 
Račič je poudaril, da se je za 
kandidaturo odločil po pet-
najstih letih dela kot novi-
nar, ko je tudi kritično oce-
njeval dogajanje na Jeseni-
cah. Meni, da je na Jesenicah 
poznan še iz študentskih let, 
ko je vodil klub študentov, 

posebej ponosen pa je na 
takratni študentski časopis 
Brca, s katerim so odpira-
li prostor dialogu. Največ-
ja problema danes sta sta-
ranje prebivalstva in odha-
janje mladih z Jesenic, velik 
potencial pa vidi predvsem 
v društvih, kjer bo eden od 
ukrepov profesionalizacija 
dela.

Kandidat Miha Rebolj 
kandidira na listi stranke 
SMC; je nekdanji hokejist, 
izkušnje v politiki pa je na-
biral kot poklicni podžupan. 
Največji izziv bo zagotovi-
ti čim več prihodkov v pro-
računu za vse projekte; sam 
vidi Jesenice predvsem kot 
poslovno mesto, izkoristiti 
želi potencial poslovne cone, 
vode, turizma, javno-zaseb-
nih partnerstev ... Prepričan 
je, da je na Občini Jesenice 
zaposlena dobra ekipa, ki 
lahko z novo energijo in di-
namičnim, aktivnim župa-
nom naredi veliko. 

Janko Pirc je kandidat 
stranke LMŠ; stalno bivali-
šče ima na Jesenicah, zača-
sno na Rodinah, kar mu, kot 
je priznal, marsikdo očita. 

A kot je poudaril, je zapri-
sežen Jeseničan, ki mesto 
vidi lepše kot nekateri dru-
gi kandidati. Poznan je kot 
nekdanji smučar in trener, 
bil je občinski svetnik, vodi 
KD France Mencinger Ja-
vornik. Kot župan bo poskr-
bel za odpravo smradu z de-
ponije in rešitev problema-
tike plazu na Koroški Beli, 
zavzel se bo za razvoj tu-
rizma, tudi športnega, pri-
jaznejši javni prevoz ...

Tomaž Tom Mencinger 
kandidira na listi stranke 
SD, občino vodi že tri man-
date. Dvanajst let župano-
vanja da pečat kraju, je de-
jal in orisal nekatere glavne 
dosežke, med drugim je naj-
bolj ponosen na obnovlje-
no Športno dvorano Podme-
žakla. Velik potencial vidi v 
razvoju turizma, kjer imajo 
Jesenice veliko priložnost z 
zgodovinsko Staro Savo. Že-
lel bi privabiti več tranzitnih 
gostov, priložnost vidi tudi 
na področju železniške in-
frastrukture, del katere bi 
lahko namenili turizmu.

Kandidat stranke SDS je 
zgodovinar in arhivar Žarko 

Štrumbl. Dela v Ljubljani, 
kamor se vsak dan vozi z vla-
kom, posebnih političnih iz-
kušenj nima, na Jesenicah 
pa je poznan predvsem po 
tem, da je nekaj časa učil na 
gimnaziji. Med projekti je 
omenil podaljšanje železni-
ške proge do Hrušice, kjer bi 
uredili parkirišče za obisko-
valce Zgornjesavske doline, 
kot zgodovinar bi še povečal 
število muzejskih ekspona-
tov na Stari Savi, zavzema se 
tudi za brezplačen javni me-
stni potniški promet.

Alma Rekić, diplomira-
na organizatorka gostin-
stva in turizma, je kandidat-
ka Levice. V programu po-
udarja zlasti socialne vred-
note, zavzemanje za dela-
vske pravice, medgeneracij-
ski dialog, občinsko upravo 
želi približati občanom. Na 
Jesenicah in širše je pozna-
na po kulinariki, bila je glav-
na sodnica v oddaji Master-
Chef Slovenija, speljala je 
vrsto dobrodelnih projek-
tov. Sem ženska z načeli, po 
duši levinja, zgrabim stvar 
in jo speljem do konca, je 
poudarila.

Kandidati med upokojenci
Sedem kandidatov za župana občine Jesenice se je predstavilo v Društvu upokojencev Jesenice.

Županski kandidati v pogovoru z upokojeno ravnateljico Albino Seršen

Za volivce je pomemben 
tudi jutrišnji dan, 14. no-
vember, in sicer za tiste, ki 
se zaradi bolezni ne morejo 
udeležiti splošnega glasova-
nja v nedeljo na volišču, kjer 
so sicer vpisani v volilni ime-
nik. Občinski volilni komisi-
ji morajo tako do jutri sporo-
čiti, da želijo glasovati pred 
volilnim odborom na svo-
jem domu. Z državne volil-
ne komisije pa so nam včeraj 
sporočili, da se nanje obrača 
veliko volivcev, ki bi na lokal-
nih volitvah želeli glasovati v 

tujini (bodisi po pošti ali na 
diplomatsko konzularnem 
predstavništvu) ali izven ob-
čine (kraja), v kateri imajo 
stalno prebivališče, torej na 
t. i. volišču OMNIA. Žal to 
ni mogoče, pojasnjujejo na 
DVK, saj zakon o lokalnih 
volitvah izrecno določa, da 
za lokalne volitve ne veljajo 
določbe zakona o volitvah v 
državni zbor, ki se nanašajo 
na glasovanje po pošti v tuji-
ni in na glasovanje pri diplo-
matsko konzularnih pred-
stavništvih ter na glasovanje 
na volišču zunaj kraja stal-
nega prebivanja. 

Že danes na predčasno 
glasovanje
31. stran

Šenčur – Županski kandidat Valerij Grašič in lista N.Si za 
Šenčur vabita na predstavitev kandidatur in programa s po-
udarkom na priprave za nov dom starostnikov. Predstavitev 
bo jutri, 14. novembra, ob 18. uri v Domu krajanov v Šenčurju. 

Predstavil se bo Valerij Grašič

Kamnik – Kandidat za kamniškega župana Dušan Papež sku-
paj s člani svoje liste pripravlja srečanje z občani, ki bo jutri, 
14. novembra, ob 17. uri na Trgu talcev v središču Kamnika. 
Pripravljajo zabavni glasbeni program.

Srečanje Liste Dušana Papeža z občani

Kamnik – Mladinski svet Kamnik organizira veliko soočenje 
kandidatnih list za Občinski svet Občine Kamnik. Soočenje bo 
danes, v torek, 13. novembra, ob 18. uri v veliki dvorani Doma 
kulture Kamnik. Udeleženci bodo na dogodku lahko postavili 
vprašanje predstavnikom list.

Soočenje kandidatnih list za občinski svet

Radovljica – Radovljico bo danes, v torek, obiskal minister za 
kulturo Dejan Prešiček, ki se bo udeležil predstavitve Daliborja 
Šolarja, kandidata za župana, in kandidatov stranke SD za 
radovljiški občinski svet. Po srečanju si bodo kandidati skupaj 
z ministrom ogledali staro mestno jedro Radovljice.

Minister Prešiček v podporo kandidatu SD
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Krištof Ra-
movš, voditelj soočenja, ki 
se je po osmih letih vrnilo v 
Rdečo ostrigo, je kandidate 
na začetku vprašal, zakaj se 
potegujejo za mesto župana. 
Rolando Krajnik (Komunal-
no ekološka lista) je dejal, da 
se je že kot svetnik te liste v 
občinskem svetu zavzemal 
za čisto okolje, prav tako pa 
tudi za racionalno in pregle-
dno trošenje javnega denar-
ja, kar želi kot župan nada-
ljevati. Tine Radinja (Miha 
Ješe in prijatelji Loke) je iz 
dosedanjih izkušenj v ob-
činskem svetu (bil je tudi po-
džupan) spoznal, kaj je mo-
goče z različnimi organizaci-
jami skupaj narediti za kako-
vost življenja. Robert Strah 
(SDS), ki je bil prav tako sve-
tnik in podžupan, pa meni, 
da Škofja Loka potrebuje ne-
koga z izkušnjami, ki jo bo 
vodil transparentno. Ko so 
bili zaprošeni, da poudari-
jo prvega med svojimi pro-
gramskimi cilji, je Rolando 
Krajnik omenil okolje in ka-
kovost življenja, Radinja ka-
kovost življenja in Strah sta-
novanja. Pogovor je v veliki 
meri zadeval mlade in nji-
hove potrebe, dotaknili so se 

tudi starejših, saj tako mla-
di od 15 do 19 let kot starejši 
nad 65 let v Škofji Loki pred-
stavljajo znaten del prebival-
stva. V soočenju so se posve-
tili tudi športni infrastruk-
turi, okolju, turizmu, zdra-
vstvu, participativnemu pro-
računu, odnosu do krajev-
nih skupnosti ...

V zvezi s turizmom Ro-
bert Strah predlaga, kako 
urediti zapuščeno infra-
strukturo. Z zasebno inve-
sticijo, a v korist javnega in-
teresa bi lahko uredili nek-
danji Tehnik, razmisliti bi 
veljalo o gradnji parkirne 
hiše, v stavbi Šeširja, ki jo je 
kupil zasebni lastnik, pa bi 

lahko v sodelovanju s pobra-
tenim bavarskim Freisin-
gom razvili dogajanja, pove-
zana s pivovarsko tradicijo. 
Turizem bi razvijal na osno-
vi kulturne dediščine, pri če-
mer omenja Škofjeloški pa-
sijon, ki bo znova uprizor-
jen leta 2021, ko bo Sloveni-
ja tudi predsedovala EU. Ro-
lando Krajnik meni, da zgolj 
Škofjeloški pasijon in Loški 
grad, na katerih zdaj obči-
na gradi turizem, nista za-
dosten magnet za turiste. V 
Sloveniji so samo tri tisočle-
tna mesta in ponudbo teh bi 
kazalo povezati med seboj. 
Oživiti je treba srednjeveško 
dušo Škofje Loke. Krajnik je 

prepričan, da jo je sedanja 
oblast z gradnjami v mestu 
uničevala. Beton ne sodi v 
mestno središče, zgled nam 
je s tlakovanim središčem 
lahko pobrateno mesto Ta-
bor na Češkem. Tine Radi-
nja meni, da je tudi v turiz-
mu potrebno znanje za nje-
gov razvoj, prireditve pa so 
med drugim tiste, ki mes-
tu dajejo življenje, o čemer 
pričata tudi dva festivala. V 
preteklosti so v Škofjo Loko 
prihajali kopalci celo iz Lju-
bljane, kako bi morali v pri-
hodnje razvijati tovrstni tu-
rizem? Strah pravi, da so 
možnosti zanj dane, odkar 
so po velikih infrastruktur-
nih vlaganjih vode spet čis-
te. V Puštalu pa bi bilo tre-
ba narediti še kaj za kam-
piranje in mesta za avto-
dome. Tudi Radinji je ra-
zvoj kopališča v Puštalu iz-
ziv, velika je tudi potreba po 
notranjem bazenu, kjer pa 
možnost vidi v zasebni po-
budi prihodnjega hotelir-
ja v Transturistu. Tudi Re-
teče imajo kopališče, doda-
ja Krajnik, ob njem bi bilo 
treba poleg plaže po zgledu 
Ljubljane urediti tudi spre-
hajalne poti. Notranjega ba-
zena pa si, pravi, ne bi upal 
obljubiti. 

Kandidate soočili v Rdeči ostrigi
Kandidati za župana občine Škofja Loka Rolando Krajnik, Tine Radinja in Robert Strah so svoje poglede 
predstavili na javnem soočenju, ki ga je v Rdeči ostrigi pripravil Mladinski svet Škofja Loka. 

Kandidati (od leve) Robert Strah, Tine Radinja in Rolando 
Krajnik med soočenjem v Rdeči ostrigi / Foto: Tina Dokl

Neža Rozman

Kranj – Branko Grims, MO 
SDS Kranj, je o večeru po-
vedal, da je prikaz sodelova-
nja med tremi strankami, ki 
so se združile z namenom 
podpore enotnemu, neod-
visnemu kandidatu za žu-
pana Mestne občine Kranj 
Ivu Bajcu. Stranke si želijo, 
da bi Kranj postal univerzi-
tetno mesto in prestolnica 
gorenjskega gospodarstva, 
obenem pa ostal varno mes-
to za kvalitetno življenje lju-
di. Poudarek bi radi dali, kot 
pravi Grims, krepitvi kultu-
re in tradicije, tako Gorenj-
ske kot Slovenije nasploh, 
predvsem pa, da Kranj osta-
ne Prešernovo mesto. Zbra-
ne je nagovoril tudi Janez 
Porenta, MO SLS Kranj, ki 
je dejal, da so zanje mes-
ta enako pomembna kot 
podeželska območja, be-
sedam pa se je pridruži-
la tudi Irena Dolenc, MO 
N.Si Kranj, ki si na Go-
renjskem želi sodobnejšo 

infrastrukturo in dvig ži-
vljenjskega standarda. 

Prireditve pa so se ude-
ležili tudi vodilni predstav-
niki vseh treh strank, in si-
cer Marjan Podobnik, pred-
sednik SLS, Valentin Haj-
dinjak, podpredsednik N.Si 
in Janez Janša, predsednik 
SDS, ki so pozdravili so-
delovanje strank in izrazi-
li upanje, da se bo le-to raz-
širilo tudi na druge obči-
ne na Gorenjskem. Prav to 

sodelovanje bo povrnilo za-
upanje ljudi v lokalno po-
litiko, je v svojem pozdrav-
nem nagovoru dejal Mar-
jan Podobnik. Valentin Haj-
dinjak se je dotaknil skrb 
vzbujajočega izseljevanja 
mladih iz Gorenjske in Slo-
venije nasploh ter poudaril, 
da je treba Kranj spremeni-
ti v novo mesto priložnosti 
za mlade. Da bi mladi ime-
li dovolj priložnosti, je tre-
ba zagnati gospodarstvo, 

občine pa morajo znati izko-
ristiti povezovanje in evrop-
ska sredstva, ki so jim na vo-
ljo, je dejal Janez Janša. Do-
dal je, da so lokalne volitve 
za kvaliteto življenja enako 
pomembne kot nacional-
ne, in pozval k udeležbi na 
volitvah. Predstavil pa se je 
tudi Ivo Bajec, kandidat za 
kranjskega župana, ki med 
drugim obljublja odpra-
vo degradiranih območij in 
preudarno vodenje občine. 

Kranj naj postane motor Gorenjske
Slovenska demokratska stranka (SDS), Nova Slovenija – krščanski demokrati (N.Si) in Slovenska 
ljudska stranka (SLS) so v Kranju gostile večer s poslanstvom Skupaj za Kranj in Gorenjsko.

Gostje prireditve Skupaj za Kranj in Gorenjsko (z leve): Marjan Podobnik, Valentin 
Hajdinjak, Janez Janša in Ivo Bajec / Foto: Tina Dokl

Radovljica – V nedeljo so svoj program v Radovljici javno 
predstavili kandidati stranke Lista Marjana Šarca in njihova 
kandidatka za županjo Radovljice Vojka Jesenko. Jesenkova je 
kot ključne poudarila projekte na področju varnosti – konkre-
tno se zavzema za vzpostavitev regijskega reševalnega cen-
tra v Radovljici, projekte za izboljšanje osnovnih življenjskih 
pogojev s poudarkom na zagotavljanju kvalitetne pitne vode, 
varne šolske poti, boljšo infrastrukturo in medgeneracijsko 
sodelovanje. Vzpostaviti želi participativni proračun, omogo-
čiti pogoje za boljše črpanje evropskih sredstev in predvsem 
za zakonito in transparentno delovanje občine. Jesenkovo in 
listo LMŠ so ob tej priložnosti podprli poslanci državnega 
zbora Karla Urh, Andreja Zabret in Andrej Krajčič ter minister 
Boštjan Poklukar.

Poslanci in minister v podporo kandidatki LMŠ
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za zdravo mesto
in živo podeželje
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Jože Košnjek

Brezje – Marijin pevec je bil 
naslov sobotnih Brezjanskih 
pogovorov, na katerih je nji-
hov snovalec pater dr. Leo-
pold Grčar postavil v središ-
če žirovskega rojaka iz Sovre, 
patra, duhovnika in skladate-
lja Kosta Selaka. Žirovska ro-
jakinja, antropologinja in do-
moznanka dr. Petra Leben je 
predstavila dolgo zgodovino 
Abrahtovega rodu iz Sovre in 
življenje Jerneja Seljaka, Ab-
rahtovega Nejka, ki se je po 
njenih ugotovitvah rodil 23. 
avgusta leta 1893, čeprav se 
omenjata tudi datuma 13. in 
24. avgust. Odšel je na šola-
nje in službovanje na Hrva-
ško, kjer je v Janjini na po-
lotoku Pelješac postal pater 

Konstantin ali Kosto Selak 
in pustil trajno sled kot du-
hovnik in kot človek v tem 
dalmatinskem mestu. Eko-
nomistka Antonija Prišlić iz 
Janjine je opisala posebno-
sti Pelješca in Kostovega bi-
vanja na tem hrvaškem po-
lotoku ter njegove zasluge, 
da je med vojno ostala Janji-
na nepoškodovana. V Janji-
ni je don Kosta do leta 1961, 
ko je odšel v Slovenijo, pus-
til trajno sled in napisal tudi 
himno tega kraja. Umrl jer 
leta 1968 na Brezjah, kjer je 
pokopan. Prav o glasbenem 
delu v Sloveniji malo znane-
ga Žirovca sta govorila mae-
stro dr. Josip Degl Ivellio iz 
zagrebške Univerze in mu-
zikolog salezijanec dr. Aloj-
zij Ferenčak. 

Na Brezjah o Kostu Selaku
Na sobotnih Brezjanskih pogovorih je tekla beseda o žirovskem rojaku Jerneju Seljaku, Abrahtovem 
Nejku iz Sovre pri Žireh, duhovniku in skladatelju, ki je umrl leta 1968 na Brezjah.

Žirovska rojakinja antropologinja dr. Petra Leben je 
pripovedovala o Abrahtovem rodu iz Sovre in življenju 
duhovnika in glasbenika Jerneja Seljaka.

Urša Peternel

Jesenice – Movember je 
mednarodno gibanje, kate-
rega cilj je ozaveščanje jav-
nosti o zdravju in boleznih, 
ki prizadenejo moške. Tako 
si moški v znak podpore ta 
mesec pustijo rasti brke, ak-
cijo pa simbolno obeleži-
jo tudi tako, da si podporni-
ki »nadenejo« brke in se fo-
tografirajo z njimi. Akciji 
so se pridružili v Zdravstve-
nem domu Jesenice, kjer so 
na pobudo Zdravstvenega 
vzgojnega centra Jesenice 
na stojnici ozaveščali o moš-
kih rakih, zaposleni pa so se 
v znak podpore akciji foto-
grafirali z brki.

Ksenija Noč, vodja Zdra-
vstvenega vzgojnega centra, 
je ob tem povedala, da se-
dem tisoč moških v Sloveni-
ji vsako leto zboli za rakom. 

Najpogostejši rak pri moš-
kih, zlasti starejših, je rak 
prostate, letno ga diagnosti-
cirajo pri 1500 moških. Med 
moške rake sodijo še rak na 
debelem črevesa in danki, 
modih, koži in pljučih. Po 
besedah Ksenije Noč je tudi 
rak debelega črevesa pogo-
stejši pri starejših moških, 
medtem ko je rak mod pred-
vsem bolezen mlajših moš-
kih, saj zbolevajo zlasti moš-
ki, stari med dvajset in štiri-
deset let. Tako kot pri vseh 
drugih rakih je najbolj po-
membno zgodnje odkriva-
nje, sodelovanje v programu 
Svit, ki je namenjen odkriva-
nju prikrite krvavitve v bla-
tu, redno samopregledova-
nje mod ... Pomemben pa je 
tudi zdrav življenjski slog z 
zdravo prehrano, gibanjem, 
nekajenjem in zmernim pit-
jem alkohola.

Brki za ozaveščanje 
o moških rakih
November je mesec boja proti moškim rakom, 
poimenovan tudi movember. Akciji so se pridružili 
v Zdravstvenem domu Jesenice, kjer so si 
zaposleni v znak podpore »nadeli« brke.

Ksenija Noč, Nevenka Vrhovnik in Živa Varl iz 
Zdravstvenega vzgojnega centra Jesenice so v jeseniškem 
zdravstvenem domu pripravile akcijo ozaveščanja o moških 
rakih.

Mateja Rant

Bled – Po celoviti prenovi 
Blejskega gradu, ki so jo iz-
vedli v preteklih desetih le-
tih, se bodo zdaj usmerili še 
v njegovo okolico, napove-
duje direktor Zavoda za kul-
turo Bled Matjaž Završnik. 
Blejski svetniki so že v juni-
ju sprejeli občinske prostor-
ske načrte za ureditev širše-
ga območja grajskega kom-
pleksa. V prihodnjih letih 
naj bi se tako lotili gradnje 
dvigala, ureditve parkirišč 

ob športnem parku in Mra-
kove domačije, že do pri-
hodnje sezone pa bodo le-
pšo podobo nadeli grajske-
mu parku. 

Po besedah Matjaža Zavr-
šnika so za potrebe gradnje 
dvigala že izvedli sondažna 
vrtanja po trasi dvigala, da 
bi ugotovili strukturo ka-
mnine, takoj po novem letu 
naj bi objavili tudi razpis za 
pripravo projektov. »Raču-
namo, da bodo dela s papi-
rologijo končana do konca 
prihodnjega leta in se bo 

na grad mogoče zapeljati 
z dvigalom v sezoni 2021,« 
je pojasnil Završnik. Ta čas 
potekajo tudi arheološka iz-
kopavanja na Višcah v sklo-
pu urejanja širšega graj-
skega kompleksa in načr-
tovanje programa za Mra-
kovo domačijo, pripravljajo 
še projekt za ureditev graj-
skega parka. »V sklopu tega 
bomo poskrbeli za urejene 
travnate površine in grad-
njo nekaterih opornih zi-
dov,« je razložil Završnik in 
dodal, da bi bila to lahko v 

prihodnje neke vrste »zele-
na čakalnica«, če bi se kdaj 
obisk tako povečal, da bi 
bilo treba počakati na vstop. 
Letos so sredi oktobra pre-
segli pol milijona obisko-
valcev, kar je odstotek več 
kot v enakem obdobju lani. 
To je po Završnikovih be-
sedah še obvladljivo število 
obiskovalcev in jim ni bilo 
treba poseči po ukrepih za 
usmerjanje obiskovalcev, 
čeprav so bili v preteklosti 
že večkrat na zgornji meji 
zmogljivosti.  

Čez dve leti na grad z dvigalom
Potem ko so letos na Blejskem gradu končali deset milijonov evrov vredno celovito prenovo, se zdaj že 
pripravljajo na nov sklop investicij, v okviru katerih načrtujejo tudi ureditev širšega območja gradu.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Občinski svetnik Da-
vid Ahačič je v imenu osmih 
svetnikov (sopodpisani so 
še Klemen Belhar, Andrej 
Frelih, Marko Poljanc, Uroš 
Ribič, Uroš Godnov, Metka 
Gaberc in Mateja Gaberc) 
na župana Boruta Sajovica 
naslovil zahtevo za sklic iz-
redne seje. V obrazložitvi so 
zapisali, da je bil 30. okto-
bra v hudem neurju priza-
det del tržiške občine, zlasti 
v pasu Tržič–Čadovlje–Do-
lina–Jelendol, in da je glede 
na oceno škode jasno, da bo 
temeljita sanacija zahteva-
la večletni trud in ustrezno 
zagotovitev sredstev tudi 
v vsakoletnem občinskem 
proračunu. Nekaj sredstev 

je treba zagotoviti nemu-
doma, se strinjajo podpi-
sani svetniki. Ker pa ugota-
vljajo, da je župan skladno 
z odlokom pooblaščen za 
črpanje sredstev iz rezerv 
zgolj do višine 4.200 evrov 
za ta namen, mora za višje 
izdatke dobiti pristanek ob-
činskega sveta. Podpisni-
ki zato predlagajo sklic iz-
redne seje, na kateri priča-
kujejo, da bo občinska upra-
va predstavila vsaj načrt in-
terventne sanacije ter pred-
log koriščenja sredstev pro-
računskih rezerv. Sajovic 
je povedal, da bo sejo skli-
cal skladno s poslovniški-
mi določili in da so v občin-
ski upravi potrebo po pogo-
vorih s svetniki in prizade-
timi občani napovedovali 

že pred časom: »Občinska 
uprava bo za izredno sejo 
pripravila gradiva, a da bo 
seja lahko vsebinska, mo-
ramo predhodno dobiti še 
poročilo štaba civilne zaš-
čite o poteku intervencije 
in o stroških intervencije. 
Cesta v Jelendol je za potre-
be domačinov že odprta in 
vsa najnujnejša dela so sko-
raj opravljena ali pa bodo v 
kratkem, zato pripravljamo 
dokumentacijo in načrte, 
kako pristopiti k trajni sa-
naciji.« Občina je že preje-
la sklep o dvesto tisoč evrih 
državne interventne pomo-
či. Iz sredstev proračunske 
rezerve občine pa naj bi za-
gotovili dodatnih 130 tisoč 
evrov, o tem pa bo odločal 
občinski svet.

Zahtevajo sklic izredne seje
Cveto Zaplotnik

Kranj – Iz geodetske upra-
ve sporočajo, da po 22. no-
vembru v registru nepremič-
nin ne bo več možno brez-
plačno preko vprašalnikov 

spreminjati bistvenih podat-
kov o stavbah – o legi in obli-
ki stavbe, o površini, dejanski 
rabi delov stavb in letnici iz-
gradnje, ampak bo za to treba 
naročiti elaborat pri geodet-
skem podjetju ali projektantu. 

Tudi po po 22. novembru pa 
bo možno z vprašalnikom 
spreminjati nekatere podat-
ke o stavbah – priključkih, 
letu obnove, materialu, nosil-
ni konstrukciji in tipu stavbe, 
ter nekatere podatke o delu 
stavbe – o letu obnove, dviga-
lu, višini etaže, številki nad-
stropja, upravniku, ...

Spreminjanje v registru
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Suzana P. Kovačič

Jelendol – Na domačiji Ja-
neza Megliča je v klet hiše 
udrlo meter vode iz potoka 
Dovžanka, za katerega nik-
dar ne bi mislili, da lahko 
dobi tako silno moč in spre-
meni tok struge. »Potoku je 
nekaj časa kljubovala mre-
žasta ograja na parceli, ko pa 
je ta popustila, je voda silo-
vito butnila v ribnik, še huje 
je bilo v hiši. Kletna vrata je 
dobesedno odtrgalo, v mi-
nuti je bila klet poplavljena. 
V kleti imamo kurilnico, sh-
rambo, garažo. Vsa bela teh-
nika je uničena, prav tako 
toplotna črpalka, najdrago-
cenejši vir za ogrevanje. Sre-
ča je, da ob menjavi ogreval-
nega sistema nismo zavrgli 
peči na olje in nam jo je ser-
viser začasno usposobil, da 
nas ne bo zeblo,« je povedal 
Janez Meglič. V garaži so bili 
trije avtomobili, a v poplavi 
in temi, ker so v noči ujme 
ostali v trenutku tudi brez 

elektrike, se jih rešiti ni dalo 
– kajti tvegali bi življenja – in 
še ne vedo, kako velika ško-
da je na avtomobilih. Megli-
čevi imajo ribogojnico, prib-
ližno eno tono rib v izvirski 
vodi, ki zdaj žal ni čista. »Ta 
družinska dejavnost je pri-
zadeta in še ne vemo, kako 
bomo. Težko zdaj ocenim, 
koliko rib je dejansko pogi-
nilo, a kot so mi krajani pri-
povedovali, je ribe naplavilo 
do ceste. Ribogojnica je šele 
v teh dneh prišla na vrsto za 
temeljito sanacijo, do zdaj 
smo vse dni odpravljali po-
sledice v hiši, čistili, prali, 
sušili, razvlaževali,« je de-
jal Janez Meglič, ki je v so-
boto s sinom previdno pobi-
ral mulj iz ribogojnice. Raz-
mišljajo o tem, da bi jo zača-
sno zaprli, kajti njena sana-
cija bo še trajala.

Najprej so se prešteli

Kot smo v soboto dopoldne 
izvedeli v vasi, je prav vsak 

krajan v dneh po ujmi upora-
bil svoje veščine, znanje. Ne-
kateri so zgrabili lopate, ne-
kateri so dali stroje v brezplač-
no uporabo, in tu gre zahva-
la Urošu Megliču in Janezu 
Megliču Ukcu. Krajanom je 
bila nudena psihološka pod-
pora tistih, ki imajo ustrezna 
znanja za to. Ko je kaos, ko 
je vse narobe, se vzpostavi 
neka struktura; najprej so se 
prešteli, da so vsi živi in zdra-
vi, potem se je začelo infor-
miranje. Vsako jutro se je v 
domu krajanov sestala delov-
na skupina, štab, in vsak ve-
čer je bilo v domu informira-
nje krajanov z relevantnimi 
podatki. Takoj so videli, da 
niso sami v nesreči. Mohor-
jeva družba je zagotovila pa-
ket knjig za samopomoč, ki 
so na poti in jih bodo razdeli-
li med krajane. 

Hrano so dobili takoj

»V nesreči smo bili soli-
darni, stopili smo skupaj,« 

je poudaril Jože Steiner, srč-
ni prostovoljni gasilec; več 
kot trideset let je bil povelj-
nik Prostovoljnega gasilske-
ga društva Jelendol - Dolina, 
zdaj je podpredsednik. Tudi 
v tej ujmi se je izkazal, za-
dolžen je bil za koordinaci-
jo in opravljal nujne prevoze 
do predora v Dovžanovi sote-
ski, da je, ko je bilo to za silo 
že mogoče, prevzel nafto, 
hrano in druge življenjske 
potrebščine ... Čez petsto ki-
lometrov prevozov je opravil 
v minulih dneh od ujme.

Domačinka Joži Laharnar 
je bila zadolžena za hrano, 
ki jo je v prvih dneh po ujmi 
s helikopterjem najprej do-
stavljala Slovenska vojska. 
Imela je pomoč še nekaj go-
spodinj. »Vso prejeto hra-
no smo popisali. Krajani so 
jo lahko dobili takoj, ker je 
bilo tudi takoj objavljeno, da 
je hrana v dvorani doma kra-
janov. Vsak je vzel, kar je v 
danem trenutku najbolj po-
treboval, najprej pa smo de-
lili mleko, kruh, vodo. Hra-
no smo delili seveda brez-
plačno, ker so nam jo ljud-
je darovali. V petek smo ak-
cijo delitve zaključili, moja 
hči Petra je predlagala, da 
tisto, kar je ostalo, razdeli-
mo med starejše krajane, ki 
živijo sami in so brez prevo-
za. Deset paketkov smo prip-
ravili.« Kakšen paket bo šel 
tudi med socialno šibkejše 
krajane, je dodal predsednik 
sveta Krajevne skupnosti Je-
lendol - Dolina Stojan Štefe. 
Kot je še dejala Laharnarje-
va, se je v tej situaciji poka-
zal karakter vsakega posa-
meznika – kako hitro lahko 
stopijo skupaj, žal na tak na-
čin. In ponazorila: »Poskr-
bljeno je bilo tudi za kraja-
na, ki je po operaciji srca in 
se mu je vnela rana. Organi-
ziran je bil redni prevoz za 
patronažno sestro v tem pri-
meru. Za drugega krajana, 
ki sicer dobiva kosilo iz tr-
žiškega Doma Petra Uzar-
ja, smo prav tako poskrbeli s 
kosili. Vsa čast tudi poveljni-
ku štaba Civilne zaščite Tr-
žič Dragu Zadnikarju in žu-
panu Borutu Sajovicu za po-
moč.«

Podoba Dovžanove 
soteske se je spremenila

»Bobnenje je bilo najhuj-
še,« noči v ujmi ne pozabi 
Stojan Štefe. Podoba Dovž-
anove soteske se je spreme-
nila, doda. Že tako so od-
maknjeni od ostalega sve-
ta ... Hvaležen je pristojnim 
službam zaščite in reševanja 

za vso pomoč, vsakemu pro-
stovoljcu posebej. »In seve-
da gasilcem in še enkrat ga-
silcem. Našemu predsedni-
ku Mitji, podpredsedniku 
Jožetu ... gasilcem iz drugih 
društev Gasilske zveze Tr-
žič in širše, delavcem pod-
jetja VGP Kranj, ki so dela-
li po cele dneve, tudi sobo-
te in nedelje, da so nam, do-
mačinom, čim hitreje omo-
gočili priti po cesti v doli-
no.« Stvari se počasi izbolj-
šujejo, kot pove: »Želim 
pa, da se cesta ne bo samo 
''poflikala'', ampak da se bo 
celotno stanje saniralo sku-
paj z državo tako, kot je tre-
ba. Da se uredijo projekti in 
načrti trajnostno. K sodelo-
vanju je treba povabiti tudi 
lastnike gozdov, najti skup-
ni jezik z Bornovimi. Še dob-
ro, da se je letos uredila škar-
pa pri Jagrovih v zadnji na-
seljeni hiši v Jelendolu. Ko-
liko let smo v krajevni skup-
nosti prosili pristojne držav-
ne službe, naj uredijo škar-
po, kajti voda je že spodko-
pavala temelje hiše. Zdaj se 
vidi, kako dobro delo so na-
redili, sicer hiše po tej ujmi 
ne bi bilo več.« 

Pomoč Dovžanovim 

V Gorenjskem glasu smo 
že pisali, da je štiričlanski 
družini Dovžan iz Tržiča po-
besnela reka odnesla hišo. 
Ostali so praktično brez vse-
ga, še dokumentov jim ni us-
pelo rešiti. Družina Dov žan 
je odprla transakcijski račun, 
na katerega lahko nakažete 
denarna sredstva za pomoč 
družini na Eli Dovžan, Can-
karjeva 25a, Tržič; št. TRR: 
SI56 3300 0000 9692 619 
(Addiko banka). Kot smo po-
ročali, je bila družina najprej 
nastanjena pri prijateljih na 
Loki pri Tržiču, zdaj so pri Eli-
ni mami v Bistrici pri Tržiču. 
Trajno rešitev stanovanjske-
ga problema še iščejo.

Dobrodelni koncert

Akcija pomoči prizadetim 
krajanom je stekla tudi prek 
Slovenske karitas in Rdeče-
ga križa Slovenije, Obmo-
čnega združenja Tržič. Za 
prizadete v poplavah Občina 
Tržič organizira tudi dobro-
delni koncert Stopimo sku-
paj, ki bo v soboto, 24. no-
vembra 2018, ob 20. uri v 
Dvorani tržiških olimpijcev.

V nesreči smo bili solidarni
V soboto dopoldan, dvanajsti dan po strahovitem neurju v delu tržiške občine, so krajani še odpravljali 
posledice. Obiskali smo Jelendol. So pa istega popoldneva gradbeniki dva največja usada za predorom 
v Dovžanovi soteski že sanirali in v makadamski izvedbi vzpostavili interventni južni dostop od 
Jelendola do Tržiča. Ta je namenjen domačinom, da gredo lahko v službo in šolo. 

Stojan Štefe in Jože Steiner s tablo, ki ne potrebuje 
komentarja / Foto: Gorazd Kavčič

Ikebana in sveče, namenjene spominu preminulim svojcem za 
prvi november; še vedno so v prtljažniku avtomobila, saj so bili 
krajani zaradi posledic ujme odrezani od sveta. / Foto: Gorazd Kavčič

Voda se je razlila, most, ki si komaj še zasluži to besedo, je eden od približno dvajsetih 
poškodovanih mostov v tržiški občini. / Foto: Gorazd Kavčič 

Cesto so za domačine odprli v soboto popoldan, pri vožnji svetujejo veliko previdnost. Še 
vedno interventno stanje ni namenjeno turističnim obiskom. / Foto: Gorazd Kavčič

Oče in sin Janez in Mitja Meglič previdno odstranjujeta 
mulj iz poškodovane ribogojnice. / Foto: Gorazd Kavčič
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Razširiti jo je mogoče še 
za 3500 enot. V kranjski ob-
čini so se že odločili priklju-
čiti nanjo z naseljema Čirče 
in Hrastje in v zvezi s tem 
rezervirali tudi proračun-
ski denar za sofinanciranje 
te investicije. Možnost pri-
ključitve pa bodo po Kozje-
kovih besedah ponudili tudi 

občini Medvode za bližnji 
naselji Moše in Dragočajna. 
Sodelovanje s kranjsko ob-
čino pa je po Kozjekovih be-
sedah pomembno še z ene-
ga vidika, morebitnega čr-
panja evropskih sredstev. 
Slednje bi jim omogočila 

uredba države o območjih 
aglomeracije, na katero pa 
še vedno čakajo.

Dobro sodelovanje občin je 
poudaril tudi kranjski župan 
Boštjan Trilar, ki je skupaj s 
šenčurskim kolegom slove-
sno prerezal trak pred vrati 

enega od devetih objektov či-
stilne naprave. Dejal je, da je 
urejena kanalizacija civiliza-
cijska norma, ki jo potrebu-
jemo vsi državljani. Občina 
Šenčur bo imela to urejeno v 
naslednjih treh letih, s čimer 
sosede občutno prehiteva. 

Odprli čistilno napravo v Trbojah
31. stran

Čistilna naprava je zgrajena za 5100 populacijskih enot z možnostjo razširitve za 3500.
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Zaradi gradnje 
kanalizacije je že dlje 
časa zaprta cesta Trboje–
Smlednik. Upajo, da 
bodo cesto lahko odprli 
do 15. novembra, je na 
naše vprašanje, kdaj 
bo cesta spet odprta, 
odgovoril župan 
Šenčurja Ciril Kozjek. 
Urejajo namreč še 
robnike, za del pločnika 
pa potekajo dogovori z 
lastnikom zemljišča. 

Sodelovanje in povezovanje

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Aleš Senožetnik

Komenda – Dijaki in študen-
ti s stalnim prebivališčem v 
občini Komenda imajo še do 
5. decembra čas, da se prija-
vijo na javni razpis štipendij, 
razpisanih za letošnje šol-
sko oz. študijsko leto, ki ga je 
pred kratkim objavila Usta-
nova Petra Pavla Glavarja.

V ustanovi ponujajo dve 
štipendiji za dijake in dve za 
študente. V primeru, da bo 
na razpis prispelo več vlog, 
pa bodo imeli prednost pro-
silci z boljšim učnim uspe-
hom, nižjim dohodkom na 
družinske člane, izkazano 
večjo aktivnostjo na drugih 
področjih in dodanim moti-
vacijskim pismom. 

Ustanova Petra Pavla Gla-
varja trenutno štipendi-
ra šest dijakov in študen-
tov, člani ustanove pa so 
tudi sicer dejavni v prosto-
voljnem, kulturnem in dru-
žabnem življenju v občini. 
Vsako leto v občini pripra-
vijo več dogodkov, med nji-
mi tudi tradicionalni Množi-
mo talente, ki bo znova pote-
kal 24. novembra ob 19. uri 
v osnovni šoli v Mostah. Na 
prireditvi se bodo predstavili 
tako mladi kot odrasli s svoji-
mi spretnostmi, petjem, ple-
som, umetniškimi izdelki, 
poezijo in prozo. S priredi-
tvijo želijo opogumiti obča-
ne, da pokažejo svoje talen-
te in se predstavijo širši pu-
bliki.

Štipendirajo dijake 
in študente
Ustanova Petra Pavla Glavarja je ponovno 
razpisala razpis za štipendiranje dijakov in 
študentov iz občine Komenda.

Odhod avtobusa:  
ob 8.00 z AP Radovljica , ob 8.25 z AP Creina,  
ob 8.35 z AP Mercator Primskovo, ob 8.55 z AP Škofja Loka
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 21. ure.  
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju  
ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

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

IZLET /  22. NOVEMBER  2018

Martinovanje  
pri Slaku in Pavčku
Tokrat se bomo podali na Dolenjsko in obiskali kraje, kjer sta kot 
mladeniča preživljala najlepše dni Tone Pavček in Lojze Slak. Obiskali 
bomo Pavčkov dom v Šentjuriju na Dolenjskem in muzej Lojzeta Slaka 
in Toneta Pavčka v Mirni Peči. Ker sta bila oba vinogradnika in ljubitelja 
dobre kapljice, bo v času martinovanj to prava izbira. Dan bomo sicer 
začeli spokojno, saj bomo obiskali Plečnikove Žale in tudi grob Toneta 
Pavčka, zaključili pa ga bomo bolj veselo – na domačiji pri Barbovih, 
kjer se je Lojze Slak kot mladenič prvič srečal s harmoniko. Z nami bo 
tudi novinar Jože Košnjek.           
      Vabljeni. 
Cena vključuje: prevoz, ogled ljubljanskih Žal, ogled Pavčkovega doma, 
ogled Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, kosilo na Slakovi domačiji 
in DDV.

CENA: 35 €

2. ponovitev izleta

še nekaj prostih mest

Andraž Sodja

Bohinj – Ko se je leta 2013 za-
čela zgodba kolektivne bla-
govne znamke Bohinjsko/
From Bohinj, si niti najpo-
gumnejši niso predstavlja-
li takšnega uspeha. Po za-
četnem spodbujanju in va-
bljenju ponudnikov k pri-
dobitvi znamke, je danes 
znamka, ki jo upravlja Tu-
rizem Bohinj in združuje 

že 65 lokalnih ponudnikov, 
ki skupaj ponujajo že 354 iz-
delkov in storitev – od kuli-
naričnih, rokodelskih in in-
dustrijskih izdelkov do sto-
ritev turističnega prenoče-
vanja in doživljanja. 

Po besedah Jane Vilman 
iz Centra za kakovost na 
Turizmu Bohinj pridobitev 
blagovne znamke Bohinj-
sko sodelujočim zagotavlja 
pomoč pri razvoju izdelkov, 

brezplačno grafično opre-
mo in pomoč pri kreiranju 
novih idej za povezovanje 
in razvoj skupnih produktov 
ter njihovi promociji. »Nalo-
ga ponudnikov je, da skrbi-
jo za kakovost. Izdelki so 
podvrženi ocenjevanju zu-
nanje komisije, kar zagota-
vlja kakovost, zbrani so v ka-
talogu, ki je dostopen tako 
prebivalcem kot obiskoval-
cem. Znamka se je že dobro 

uveljavila, za kar je zaslužno 
predvsem lokalno prebival-
stvo, ki jo je vzelo za svojo.« 
Veliko priznanje je blagov-
na znamka prejela pred krat-
kim tudi s priznanji za izvir-
ne gastronomske in kulina-
rične spominke v Alpski tu-
ristični regiji. Med 41 prijav-
ljenimi izdelki je bilo izbra-
nih dvajset izdelkov, med 
njimi pa kar 16 izdelkov bla-
govne znamke Bohinjsko.

Bohinjsko vse bolj prepoznavno
Kolektivna blagovna znamka Bohinjsko/From Bohinj, ki deluje pod okriljem Turizma Bohinj, se širi tudi 
na področje namestitev in doživetij, združuje pa že 64 lokalnih ponudnikov s 354 izdelki in storitvami.

Slovenija je razdrobljena 
na 212 občin, vsaka ima 
šolo (vsaj podružnično), 

zdravstveni dom ali postajo 
z lekarno, knjižnico, cerkev, 
gostilno, včasih so imele tudi 
poštne poslovalnice, a tu je 
že vmes posegel trg s svojimi 
zakonitostmi. Občine naj bi 
bile vsaj za silo samozadostne 
in bi svojim občanom zago-
tavljale najnujnejši standard. 
Škoda, ker sočasno z njimi 
niso nastale tudi pokrajine, 
je zadnjič na pogovornem ve-
čeru v Preddvoru dejal eden 
od prvih županov sedanjih 
majhnih občin. Tako bi bilo 
za vse lažje, saj bi bile na 
pokrajinski ravni lahko zdru-
žene naloge in storitve, ki jih 
občine ne morejo zagotavljati 
same. Vsaka občina ne more 
imeti denimo srednje šole 
ali doma starostnikov, težko 
sama zgradi čistilno napravo, 
dve ali tri skupaj pa bi nema-
ra že zmogle takšen naložbe-
ni zalogaj. 

Ravno urejanje komunalne 
infrastrukture je področje, ki 
ga je v preteklih letih izdatno 
pomagala uresničevati Evrop-
ska unija. Tako je denimo so-
financirala projekt Odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda na 
območju porečja Sore, kjer so 
občine na Škofjeloškem priš-
le do urejene kanalizacije in 
čistilne naprave. Podprla je 
tudi projekt Gorki, ki so ga 
v preteklosti izvajali na Go-
renjskem in je v več občinah 
pripomogel k urejeni komu-
nalni infrastrukturi. Znatni 
del denarja je k projektom, ki 

so jih prijavile povezane ob-
čine v sodelovanju z državo, 
primaknil evropski kohezijski 
sklad. Te misli so se mi pletle 
po glavi, ko sem minuli teden 
prisostvovala odprtju novo 
zgrajene čistilne naprave v Tr-
bojah. Naložba, ki se je je lani 
lotila Občina Šenčur in se bila 
zanjo pripravljena tudi zadol-
žiti, je pravzaprav dediščina 
preteklega projekta Gorki, v 
katerem naj bi skupaj sode-
lovale občine Šenčur, Kranj 
in Medvode. Toda slednja je 
od projekta pred sedmimi leti 
enostransko odstopila, zaradi 
česar sta jo preostali občini to-
žili. Sodni spor se je lani, ko so 
se v vseh treh občinah zame-
njali občinski vrhovi, razpletel 
s poravnavo. Zaupanje se je 
ponovno začelo vzpostavlja-
ti in preden je bila investicija 
končana, je k njej s pogodbo 
pristopila sosednja mestna ob-
čina in prevzela del stroškov 
gradnje z namero, da v pri-
hodnosti na napravo priključi 
dve bližnji naselji. Poravnava 
je že eden od korakov k sodelo-
vanju, sta ob odprtju poudari-
la šenčurski in kranjski župan, 
ki se v projektu nadejata tudi 
sodelovanja iz Medvod, kjer 
so bližnja naselja prav tako še 
brez urejenega odvajanja in 
čiščenja fekalij. Sodelovanje in 
povezovanje se obrestujeta, ne 
le z zmanjševanjem skupnih 
stroškov, temveč se še vedno 
obeta tudi finančna injekcija 
iz Evrope, čeprav so napoveda-
li, da v novi finančni perspek-
tivi ta ne bo več sofinancirala 
takšnih projektov. 
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STRAHINJ 99, 4202 NAKLO

www.bc-naklo.si 
info@bc-naklo.si

VABLJENI NA DAN POKLICEV  
in DAN GIMNAZIJE

DAN POKLICEV, Biotehniški center Naklo, 
v četrtek, 15. 11. 2018, ob 17.00
Področja izobraževanja na SREDNJI ŠOLI: 

Živilstvo in prehrana: živilsko-prehranski tehnik, pek, slaščičar, mesar 
Kmetijstvo: kmetijsko-podjetniški tehnik, gospodar na podeželju

Hortikultura: hortikulturni tehnik, vrtnar, cvetličar
Naravovarstvo: naravovarstveni tehnik

Področja izobraževanja na VIŠJI STROKOVNI ŠOLI: 
Hortikultura

Upravljanje podeželja in krajine
Naravovarstvo

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: 
Vsi izobraževalni programi tudi za odrasle in številni aktualni  

TEČAJI ter STROKOVNI SEMINARJI

DAN GIMNAZIJE, Biotehniški center Naklo, 
v četrtek, 22. 11. 2018, ob 17.00

STROKOVNA (BIOTEHNIŠKA) gimnazija

Oba vedno z veseljem poveva, da sva v Biotehniškem cen-
tru Naklo preživela  najlepša srednješolska leta. Ne samo 
da naju je izredno veselila smer, v katero sva se vpisala,  
to je hortikulturni tehnik, temveč je k temu mnenju  
izredno prispevala tudi sproščena klima med dijaki in  
profesorji. Večina profesorjev je vedno pripravljena po-
magati, s čimer se ne more pohvaliti vsaka izobraževalna  
ustanova. Vsekakor velja pošten medsebojni odnos, in če 
ga sam imaš, ti ga z dvojno mero vračajo. Srednješolsko 
izo braževanje sva oba zaključila kot zlata maturanta. 
Sama šola je urejena in ravno prav odmaknjena od 
mestnega vrveža, kar nama je osebno zelo ustrezalo, saj 
smo imeli dobre direktne povezave tudi v Poljansko do-
lino, tako v zgodnjih jutranjih urah kot v popoldanskem 
času. BC Naklo ponuja veliko zanimivih naravoslovnih 
smeri, kjer prav vsak lahko najde primeren študij zase. 
 Najina smer, to je hortikulturni tehnik, ima zelo dobro za-
snovan predmetnik, ki je usmerjen v glavne segmente 
okrasnega vrtnarstva in zelenjadarstva. V tem štiriletnem 
študiju se imajo dijaki možnost preizkusiti na praktičnem 
delu tako na šoli kot v izbranih podjetjih. V času najinega 
izobraževanja sva med predmeti pogrešala edino nemšči-
no, ki je za našo branžo izrednega pomena.
Najbolj nama je bila všeč mednarodna aktivnost šole, 
saj je le-ta ravno v letih, ko sva jo s sovrstniki obiskovala, še 
povečala aktivnost mednarodne pisarne. Tako smo imeli 
vrsto dodatnih možnosti za izvenšolske dejavnosti. Oba 
sva odšla na Nizozemsko – Klemen se je udeležil praktič-
nega usposabljanja v vrtnarskem podjetju Nolina v Leid-
nu, Gašper pa raziskovalno-razvojnega izobraževanja s 
poudarkom na žlahtnjenju plodovk v Syngenti v Haagu. 
Ločeno sva opravljala prakso še na Kmetiji Gams v Loči-
lu na avstrijskem Koroškem ter se udeležila nekajdnevnih 
izletov v Rim, Pariz, Bratislavo in na Poljsko. Veliko mož-
nosti smo imeli še na šolskih in državnih tematskih tek-
movanjih ter na tekmovanjih v ureditvi vrtov na celjskem 
sejmu Flora. Vse te izkušnje so bile odlična vzpodbuda za 
vse Erasmus mednarodne aktivnosti, ki sva jih s pridom 

lahko izkoristila v nadaljnjem študiju v Nemčiji in na Če-
škem. Gašper v smeri podjetništva na ekonomski fakulteti 
ter Klemen v smeri agronomije in hortikulture na bioteh-
niški fakulteti na Univerzi v Ljubljani. 
Danes sva oba zaposlena v družinskem podjetju Vrtnar-
stvo Stanonik v Poljanski dolini, ki se primarno ukvar-
ja  z vzgojo sezonskih okrasnih rastlin ter s cvetličar-
stvom in parkovnim vrtnarstvom. Klemen je urednik 
spletne strani ter zadolžen za koncept zelišč in dišavnic, ki 
je lansko leto štelo že preko 80 različnih sort, hkrati pa po-
večuje asortiman zelenjavnih sadik iz lastne vzgoje, ki tudi 
že obsega preko 90 različnih sort za male vrtove. Gašper je 
aktivno vpet v vse segmente, predvsem je dejaven na po-
dročju okrasnih rastlin, urejanja vrtov in dvorišč. Za sabo 
imamo že na stotine uspešno zaključenih projektov, kar 
nama daje vnemo in zagon tudi za naprej. Ta branža naju 
navdihuje predvsem zaradi močne in delovne družine ter 
uspehov, ki jih dosegamo med delom. Ob pogledu na ka-
kovostne lastne rastline in zadovoljne kupce ter po zaklju-
čenem delu na projektu in zadovoljnem obrazu naročnika 
je občutek nepopisen.
BC Naklo je odločitev, ki bi jo še enkrat z veseljem izbrala.
Klemen in Gašper Stanonik

BC Naklo, odločitev, ki bi jo izbrala še enkrat

Majda in Emil s sinovi (z leve) Markom, Blažem, 
Gašperjem in Klemenom ob skalnjaku pri družinskem 
podjetju Vrtnarstvo Stanonik / Foto: Gašper Stanonik

Maja Bertoncelj

Topol – Na Topolu (ljudsko 
na Katarini) so v četrtek slo-
vesno odprli prenovljeno Po-
družnično osnovno šolo To-
pol, ki je zaživela v novi, lepši 
podobi. Zaposleni in učenci, 
v letošnjem šolskem letu jih 
je 41, so ponosni na šolo, ki je 
s kar nekaj popravki pri 63 le-
tih videti kot prava dama.

Izvedeni so bili naslednji 
investicijski ukrepi: toplo-
tno izoliranje fasade in stro-
pa nad neogrevano kletjo, to-
plotno izoliranje stropa neo-
grevanega podstrešja pomo-
žne stavbe, zamenjava stav-
bnega pohištva, zamenja-
va vseh svetilk, zamenjava 
kotla in energenta ter vgra-
dnja sistema za ciljno spre-
mljanje rabe energije. Dela 
so se izvedla na obeh objek-
tih osnovne šole. V času iz-
vedbe energetske sanacije 
je Občina Medvode dodatno 
naročila toplotno izolacijo fa-
sade na območju podstrehe, 

rušitev obstoječega zidu in 
postavitev nove kovinske no-
silne konstrukcije v vetrolovu 
glavnega objekta, polaganje 

keramike in plošč v vetrolo-
vu in ob objektih, zamenja-
vo dotrajanih garažnih vrat, 
sanacijo podpornega zidu 

in vhoda v garažo, postavitev 
nove panelne ograje in vrat 
pri športnem igrišču in po-
stavitev nove zaščitne mreže 

za goli na igrišču. Vrednost 
energetske sanacije objektov 
je okrog 145.500 evrov, ocena 
stroškov dodatnih del, ki jih 
je naročila Občina Medvode, 
pa še 18.500 evrov. Naročena 
so tudi zunanja igrala v vred-
nosti nekaj manj kot deset ti-
soč evrov, ki jih bodo names-
tili spomladi.

»Podružnična osnovna 
šola na Topolu daje znanje 
že generacijam domačinov, 
v zadnjem času pa vedno več 
tudi tistim, ki so se v to oko-
lje preselili od drugje. Po več 
kot šestih desetletjih je naša 
šola letos le dočakala preno-
vo. Med drugim smo preno-
vili tudi nekaj prostorov, saj 
se tudi na Topolu soočamo 
s prostorsko stisko. S to pre-
novo je tudi naša šola ujela 
val sodobnosti,« je povedal 
Primož Jurman, ravnatelj 
OŠ Preska, pod katero spa-
da podružnica na Topolu, v 
kateri izvajajo kombinirani 
pouk devetletke. 

Ob odprtju je potekal kul-
turni program, ki so ga prip-
ravili domačini in predvsem 
učenci šole. Zbrane sta po-
leg Primoža Jurmana na-
govorila še Robert Ostre-
lič, predstavnik podjetja Pe-
trol, in medvoški župan Nejc 
Smole. Projekt so namreč 
izvedli po modelu javno-za-
sebnega partnerstva.

Ponosni na prenovljeno šolo
V poletnih mesecih so temeljito prenovili Podružnično osnovno šolo Topol. Če so se pred leti borili za 
njen obstoj, jo sedaj obiskuje vedno več učencev. V letošnjem šolskem letu jih je enainštirideset.

Ob odprtju prenovljene POŠ Topol so trak prerezali Robert Ostrelič, predstavnik podjetja 
Petrol, Nejc Smole, župan Medvod, Primož Jurman, ravnatelj Osnovne šole Preska, in 
učenca Nejc in Lucija.

Kranj – Vlada je pred šestimi 
leti tretji petek v novembru 
razglasila za dan slovenske 
hrane, letos bo to v petek, 
16. novembra. Na ta dan 
bo potekal tudi Tradicional-
ni slovenski zajtrk, ko bodo 
otroci v vrtcih in osnovnih 
šolah zajtrkovali živila iz lo-
kalnega okolja, večinoma 
kruh, mleko, maslo, med in 
jabolka. Glavni namen pro-
jekta, pri katerem sodeluje 
več ministrstev in ustanov, 
je spodbujanje lokalne pri-
delave in predelave hrane, 
krepitev zavedanja o pome-
nu zagotavljanja prehranske 
varnosti, seznanjanje mladih 
s postopki pridelave in pre-
delave hrane in spodbujanje 
zdravega načina prehranje-
vanja in življenja. Letos bodo 
dali poudarek tudi pomenu 
zdravih tal za pridelavo var-
ne in kakovostne hrane. Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano in drugi 
sodelujoči tudi letos pozivajo 
vzgojno-izobraževalne zavo-
de in druge ustanove, da obe-
ležijo dan slovenske hrane in 
da pridelke in izdelke kupijo 
pri lokalnih ponudnikih. Mi-
nistrstvo jim bo za vsakega 
otroka zagotovilo nadomesti-
lo v znesku 0,52 evra.

V petek bo dan 
slovenske hrane
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Urša Peternel

Jesenice – Selektor Iztok Va-
lič je za letošnje Čufarjeve 
dni izbral osem tekmoval-
nih predstav za odrasle in 
šest mladinskih; kot je dejal, 
je bil v primerjavi z lanskim 
letom narejen velik korak 
na področju odrske govori-
ce, veliko več je kvalitetnih 
igralskih stvaritev, ki kažejo 
resen odnos do igranja in že-
ljo po čim večji kvaliteti v lju-
biteljskem gledališču. Izbral 
je predvsem predstave, ki 
dosegajo kakovost, iskre-
nost in gledališko celovitost, 
je poudaril ter izrazil zado-
voljstvo, da je bilo med prija-
vljenimi letos kar nekaj no-
vih, lastnih tekstov igralskih 
skupin, kar je pozitivno, saj 
se veča nabor avtorjev, prav 
tako se pojavljajo sodobnej-
ša besedila.

In kakšne žanre si letos 
lahko obetajo gledalci? Ko-
medijo, dramo in kombina-
cijo obojega, je dejala direk-
torica Gledališča Toneta Ču-
farja Branka Smole. 

Predstave bosta ocenjeva-
li dve strokovni žiriji, ena v 
odrasli in ena v mladinski 
kategoriji. Ob zaključku fe-
stivala v četrtek, 22. novem-
bra, bodo najboljšim preds-
tavam za odrasle podelili šti-
ri Čufarjeve plakete (za naj-
boljšo predstavo v celoti, naj-
boljšo moško vlogo, najbolj-
šo žensko vlogo in najboljšo 

predstavo po izboru občin-
stva). Najboljšim v mladin-
ski kategoriji pa bodo pode-
lili posebne nagrade nova 
gaz, ki nosijo ime po Čufar-
jevi črtici.

Tudi letos bodo organiza-
torji poskrbeli za spremlje-
valni program, v avli gleda-
lišča bo na ogled fotograf-
ska razstava o dosedanjih 
Čufarjevih dnevih, ob za-
ključku festivala pa se obe-
ta še zelo posebna domača 
premiera. Gre za romantič-
no komedijo s songi in ben-
dom v živo z naslovom »Za 
zmeraj!«. Avtor besedila je 
Gregor Čušin, avtorica glas-
be Nataša V. Trseglav, rež-
iser pa Gaber K. Trseglav. 
Gregor Čušin je dejal, da je 

pri snovanju teksta kolebal 
med pogrebom in poroko, 
na koncu se je vendarle od-
ločil za poroko ... Dva mlada 
človeka prideta do razpotja: 
ali bosta ostala skupaj in se 
poročila ali pa se bosta razšla 
... A potem se stvari zaplete-
jo ... »Malo grenko-sladka 
zadeva, čeprav bolj sladka,« 
je razkril avtor in dodal, da je 
na tekst kar ponosen, saj da 
so »črke take, kot bi jih rad 
sam igral na odru ...«. Avto-
rica glasbe Nataša V. Trseg-
lav je dejala, da so Gregor-
jeva besedila tako lepa, da 
je pisanje glasbe steklo kar 
samo od sebe. Po besedah 
režiserja Gabra K. Trseglava 
predstava ni običajna, tem-
več gre za zelo kompleksen 

projekt, nastopa pa devet 
igralcev in trio glasbenikov. 
Glavno vlogo ima pevec in 
po novem tudi igralec Mitja 
Šinkovec. Kot je dejal, je hva-
ležen, da ga je Gaber povabil 
k sodelovanju, v igranju je 
odkril povsem nov svet, vsa-
ko sekundo na odru pa ne-
skončno uživa. Igrajo še: Lu-
cija Fuzir, Nataša M. Šubelj, 
Gašper Pogačnik, Elizabeta 
Žnidaršič Stefanciosa, Kle-
men Košir, Metka Frelih, 
Matija Kunstelj in Boštjan 
Bifti Smukavec. Trio glasbe-
nikov pa sestavljajo Nataša 
V. Trseglav (klaviature in vo-
kal), Enos Kugler/Vid Žgaj-
ner (bobni) in Dejan Jeron-
čič/Tadej Kampl (bas kita-
ra).

Za konec pa Za zmeraj!
Jutri, v sredo, se na Jesenicah začnejo 31. Čufarjevi dnevi, festival ljubiteljskih gledališč, ki že več kot 
tri desetletja na oder jeseniškega gledališča prinaša izbor najboljših predstav ljubiteljskih gledališč. 
Slovesnemu odprtju festivala ob 19.30 bo sledila že prva tekmovalna predstava; zatem si bodo sledile 
vsak večer, medtem ko bodo dopoldnevi namenjeni mladinskim predstavam. 

Avtor besedila predstave Za zmeraj! Gregor Čušin, režiser Gaber K. Trseglav, glavni igralec 
in pevec Mitja Šinkovec, avtorica glasbe in pevka Nataša V. Trseglav

Igor Kavčič

Domžale – Razstava medalj, 
plaket in malih kipcev kipar-
ja Jožeta Stražarja, ki je tok-
rat na ogled v njegovem do-
mačem okolju, po rodu je na-
mreč iz bližnjega Škocjana, 
več kot pol stoletja pa živi in 
deluje na Švedskem, je bila 
prvič predstavljena že lani v 
Gorenjskem muzeju v Kra-
nju. V Menačenkovi domači-
ji je razstava zaradi manjše-
ga razstavišča sicer nekoliko 
okrnjena, a je v tehtnem iz-
boru kustosinje in vodje ga-
lerije Katarine Rus Krušelj 
prikazan kompetenten iz-
bor Stražarjevih del, s kate-
rimi se je na Švedskem uve-
ljavil kot cenjen mojster me-
daljerstva. Prve medalje je 

izdelal predvsem za špor-
tna tekmovanja in prvenstva, 
postopoma pa so sledila na-
ročila medalj in plaket v po-
častitev pomembnih oseb-
nosti in zgodovinskih oble-
tnic. Tokrat je na ogled tudi 
nekaj malih kipcev iz bro-
na. Kot je v nagovoru pove-
dala Rus Krušljeva, pri sle-
dnjih pogosto realen pogled 
na obdajajoči svet nadgraju-
je z abstraktno simboliko. Na 
ogled je okrog dvesto medalj, 
plaket in malih kipcev v bro-
nu, ob katerih najdemo nav-
dušujoč pogled v Stražarjevo 
delo v malem. Na odprtju sta 
večer ob pesmi in kitari op-
lemenitila mlada glasbeni-
ka – sestra in brat Lucija in 
Ambrož Štih. Razstava bo na 
ogled do 27. novembra.

V bron ujete podobe
V galeriji Menačenkove domačije umetnine iz 
brona razstavlja Jože Stražar.

Jože Stražar je zbrane popeljal v zgodovino svojega 
medaljerstva na Švedskem. / Foto: Igor Kavčič

Radomlje – Člani Likovnega društva Senožeti Radomlje vabijo 
na ogled letne pregledne razstave svojih likovnih del, ki so 
nastala pri ateljejskem delu v šolskem letu 2017/18. Pokazali 
bodo nekaj poskusov ustvarjanja v različnih tehnikah, kot so 
risba, barvni svinčniki, akril ... Odprtje razstave bo v četrtek, 
15. novembra, ob 18. uri v Galeriji DOM Radomlje, na ogled 
pa bo do nedelje, 25. novembra, in sicer v soboto in nedeljo 
od 15. do 18. ure ter v sredo od 16. do 19. ure.

Letna razstava Likovnega društva Senožeti

Tržič – Odprtje razstave umetniškega ustvarjalca Petra Gabra 
z naslovom Vabilo v slikarjevo pokrajino bo v četrtek, 15. no-
vembra, ob 19. uri v Galeriji Atrij.

Vabilo v slikarjevo pokrajino

Maša Likosar

Kranj – Miniature so unika-
tna razstava papirnatih fo-
tografij v predpisanem for-
matu, v katerem morajo biti 
združena umetniška hote-
nja z ustrezno vsebino foto-
grafije. Letos so se na razpis 
z naslovom Miniature 2018 
odzvali 103 avtorji iz 18 držav 
sveta, med njimi je bilo kar 
63 Gorenjcev. Letošnja tema 
je bila poleg proste še tema, 
ki je osnovni pogoj vsake 
dobre miniature – minima-
lizem. Organizatorji so že-
leli, da fotografi izluščijo 
bistvo motiva, ki naj poda 
zgodbo, refleks ali izpoved. 

Mednarodna žirija, ki so jo 
sestavljali Branislav Brkić iz 
Srbije ter Slovenca Aleš Ko-
movec in Jure Kravanja, je 

opravila zahtevno delo, saj 
je temeljito pregledala 791 
prispelih fotografij. V pros-
ti temi je sprejela 95, v temi 
minimalizma pa 123 del. Vse 
fotografije so razstavljene v 
galeriji Prešernove hiše in 
Mestne hiše v Kranju in bodo 
na ogled vsaj štirinajst dni. 

Na prireditvi so tudi slove-
sno obelodanili, katerim av-
torjem je žirija v vsaki temi 
podelila priznanja, in sicer 
medalje mednarodne foto-
grafske organizacije FIAP, 
medalje Fotografske zveze 
FZS, medalje FD Janez Pu-
har Kranj, šest častnih zna-
kov FIAP, organizator nate-
čaja pa je najboljšemu avtorju 
podelil modro značko FIAP 
in zlato medaljo Janeza Pu-
harja. Slednje je prejela Sel-
ga Casellas Anna iz Španije. 

FD Janez Puhar Kranj je po-
delilo še častno plaketo Jane-
za Puharja, ki si jo je prislu-
žil Boštjan Snoj. Obenem 
so razglasili rezultate za naj-
boljše društvo, avtorja in 

posnetek za leto 2017. Naj-
uspešnejši klub leta 2017 je 
postal Fotoklub Ljubljana, av-
tor Igor Debevec, njegov po-
snetek Acte Noir I, pa je naju-
spešnejši posnetek.

Deveta razstava papirnatih fotografij
Minulo sredo so v kranjskem Prešernovem gledališču na osrednji prireditvi odprli deveto Mednarodno 
bienalno razstavo fotografij Miniature 2018, ki jo organizira Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj.

Na odprtju devete Mednarodne bienalne razstave fotografij 
Miniature 2018 so podelili medalje ter častne znake 
sodelujočim fotografom. / Foto: Primož Pičulin

Jesenice – Farno Kulturno društvo Koroška Bela je v petek 
povabilo na odprtje in ogled razstave fotografa Francija Kol-
mana z naslovom Svet železarja skozi oko objektiva Francija 
Kolmana. Razstava bo v razstavišču Kulturnega hrama na 
Koroški Beli na ogled do 17. novembra.

Svet železarja

Kranj – V nedeljo, 25. novembra 2018, ob 17. uri v avli Mestne 
občine Kranj ponovno organizirajo humanitarno prireditev 
s koncertom in predstavitvijo že tretje knjige slikarja Janeza 
Štrosa z naslovom Tudi ti si angel, tokrat s podnaslovom 
Ko govori duša. Avtorjeva dela bo predstavila umetnostna 
zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn. V glasbenem delu pa 
boste lahko prisluhnili Tamburaškemu orkestru Folklornega 
društva Kranj, solistu Lenartu Sušniku in Hermini Matjašič. 
Dogodek bo povezovala Katja Tratnik. S prostovoljnim pri-
spevkom desetih evrov boste dobili knjigo Tudi ti si Angel – 
Ko govori duša; izkupiček izbranega denarja pa je namenjen 
za izgradnjo novega zunanjega igrišča Osnovne šole Helena 
Puhar v Kranju.

Ko govori duša
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Vilma Stanovnik

Jesenice – Začetek novem-
bra je tradicionalno na-
menjen nastopom hokej-
skih reprezentanc. Pod vod-
stvom novega trenerja Iva 
Jana so naši risi nastopi-
li na mednarodnem turnir-
ju v Minsku. Najprej so bili 
njihovi nasprotniki Latvijci, 
ki so jih premagali s 4 : 1. Z 
enakim rezultatom so jih na 
to na drugi tekmi premagali 
še Belorusi. Najtesnejši izid 
je bil na zadnji, sobotni tek-
mi, ko so palice prekrižali z 
ekipo Francije. Po rednem 
delu je bil rezultat izenačen 
2 : 2, po kazenskih strelih pa 
so naši izgubili z 2 : 3. 

»Fantje so ne glede na re-
zultate dokazali, da so iz tek-
me v tekmo boljši. Zato smo 
s prikazano igro lahko zado-
voljni. Mladi sicer še vedno 
nabirajo izkušnje, so pa do-
kazali, da nanje lahko raču-
namo,« je po turnirju pove-
dal Ivo Jan.

Reprezentanca Risov do 
dvajset let je nastopila na 

turnirju v Budimpešti. Na 
prvi tekmi so naše z rezulta-
tom 5 : 1 premagali Franco-
zi. Na petkovi drugi tekmi so 
bili Slovenci, po zaslugi ško-
fjeloškega hokejista, sicer 
pa člana kranjskega Trigla-
va Maja Tavčarja, ki je edini 
zadel kazenski strel, s 3 : 2 

boljši od gostiteljev Madža-
rov, na zadnji tekmi pa so jih 
z 0 : 4 premagali Italijani. Z 
eno zmago in dvema pora-
zoma so naši turnir zaklju-
čili na četrtem mestu. 

Prav tako na četrtem mes-
tu so turnir zaključili naši 
hokejski upi do 18 let, ki so 
nastopili na domači lede-
ni ploskvi v Podmežakli. Na 
prvi tekmi so naši z rezulta-
tom 4 : 3 po podaljšku pre-
magali ekipo Madžarske. 
Na petkovi tekmi so naši z 2 
: 3 izgubili z ekipo Italije, na 

sobotni pa so z rezultatom 0 
: 1 izgubili proti Avstriji. Z 
eno zmago in dvema pora-
zoma so naši turnir konča-
li na četrtem mestu.

Najmlajši, do 16 let, so 
moči z vrstniki merili na 
turnirju v italijanskem 
Fondu. Na prvi tekmi proti 
Madžarski so zmagali s 4 : 
3, reprezentanco Avstrije so 
premagali s 3 : 2, na zadnji 
tekmi proti Italiji pa so bili 
boljši s 4 : 2. S tremi zma-
gami so na turnirju osvojili 
prvo mesto.

Malo zmag za naše Rise
Naša pomlajena članska hokejska reprezentanca je na turnirju v Minsku izgubila vsa tri srečanja, na 
domačem turnirju na Jesenicah je reprezentanca do 18 let slavila le enkrat, najbolje pa so se odrezali 
najmlajši Risi v ekipi do 16 let, ki so se s turnirja v Italiji vrnili s prvim mestom.

Naša hokejska reprezentanca do 18 let je nastopila na domačem turnirju v Podmežakli ter 
po porazu, ko jim na zadnji tekmi z reprezentanco Avstrije (na sliki) ni uspelo zadeti gola, 
osvojila četrto mesto. / Foto: Gorazd Kavčič

Po reprezentančnem odmoru se nadaljuje tekmovanje 
v AHL. Ekipa SIJ Acroni Jesenice bo danes nastopila 
v Lustenauu, doma pa jih tekma čaka v soboto ob 18. 
uri, ko gostijo moštvo Bregenzerwalda.

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Na sezna-
mu, ki ga je pred tekma-
ma z Norveško in Španijo 
predstavil aktualni selektor 
Igor Benedejčič so vratarji 

Vid Belec (Sampdoria), 
Aljaž Ivačič (Olimpija) in 
Matic Kotnik (Panioni-
os), branilci Jure Balkovec 
(Hellas Verona), Miha Bla-
žič (Ferencvaros), Bojan 
Jokić (Ufa), Luka Krajnc 

(Frosinone), Miha Mevlja 
(Zenit), Nemanja Mitro-
vić (Jagiellonia), Nejc Sku-
bic (Konyaspor), Petar Sto-
janović (Dinamo Zagreb), 
Aljaž Struna (Palermo), 
vezisti Jaka Bijol (CSKA 
Moskva), Domen Črni-
goj (Lugano), Amir Dervi-
šević (Maribor), Josip Ili-
čić (Atalanta), Rene Krhin 
(Nantes), Rudi Požeg Van-
caš (Celje), Rajko Rotman 
(Kayserispor), Leo Štulac 
(Parma), Benjamin Verbič 
(Dinamo Kijev), Miha Zajc 
(Empoli) in napadalci Ro-
bert Berić (St. Etienne), 
Roman Bezjak (Jagiello-
nia), Andraž Šporar (Slo-
van Bratislava) in Luka Za-
hović (Maribor).

Poleg škofjeloškega re-
prezentanta, sicer pa člana 
španskega Atletica iz Madri-
da Jana Oblaka, s katerim so 
se pri Nogometni zvezi do-
govorili, da ga v jesenskem 

delu ne bodo klicali, v ekipi 
ni Kevina Kampla, ki je kon-
čal reprezentančno kariero.

Selektor Igor Benedejčič 
ima pri sestavi moštva kar 
nekaj težav. Poškodovan je 
namreč kapetan Kranjčan 
Bojan Jokić in še ni jasno, 
ali bo lahko igral. Josip Iličić 
nima pravice nastopa zara-
di kartonov. Že dlje časa sta 
poškodovana Jasmin Kurtić 
in Tim Matavž.

Reprezentanco ta petek, 
16. novembra, ob 20.45 v 
Stožicah čaka obračun z 
Norveško, tri dni pozneje 
ob 20.45 pa v Sofiji še tek-
ma z Bolgarijo. »Zavedamo 
se mesta, na katerem smo. 
Smo zadnji na lestvici. Ča-
kata nas dve težki tekmi, obe 
ekipi se borita za prvo mes-
to. Na nas je, da damo ma-
ksimum in da poskušamo 
obstati v ligi,« je pred novi-
ma obračunoma povedal Be-
nedejčič.

Nogometaši pred novima izzivoma
Včeraj je začasni selektor slovenske nogometne reprezentance Igor Benedejčič na Brdu pri Kranju zbral 
ekipo, ki bo nastopila na zadnjih dveh tekmah lige narodov proti Norveški in Bolgariji. Manjka nekaj 
reprezentantov, med njimi tudi vratar Jan Oblak in Kevin Kampl, ki je končal reprezentančno kariero.

Škofjeločan Jan Oblak se je vpisal v klubsko zgodovino 
madridskega nogometnega kluba, saj je v ligi prvakov 
doma proti Borussii Dortmund prejšnji teden ohranil 
mrežo nedotaknjeno, kar je bila stota tekma Oblaka v dresu 
Atletica, na kateri ni prejel zadetka. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Za danes je namreč 
predsednik Smučarske zve-
ze Slovenije (SZS) Enzo 
Smrekar sklical sejo izvršil-
nega odbora SZS, na njej pa 
bodo člani odločali o njego-
vem predlogu za imenova-
nje Francija Petka za direk-
torja zveze za polni mandat 
za naslednje štiriletno olim-
pijsko obdobje. Franci Pe-
tek je bil namreč za direktor-
ja smučarske zveze imeno-
van 15. marca lani s skrajša-
nim mandatom, ko je prev-
zel položaj po odstopu Jož-
ka Križana. Nekdanji sve-
tovni prvak v smučarskih 
skokih je nato vodil repre-
zentanco na zimskih olim-
pijskih igrah v Pjongčan-
gu, naši smučarski zvezi pa 
je po treh neuspešnih kan-
didaturah na majskem kon-
gresu Mednarodne smučar-
ske zveze v Grčiji uspelo pri-
dobiti organizacijo nordij-
skega svetovnega prvenstva, 
ki bo v Planici leta 2023. Po-
leg tega je SZS pridobila tudi 
organizacijo svetovnega pr-
venstva v biatlonu, ki bo leta 
2021 na Pokljuki. Še prej, 
januarja 2020, pa bo Pla-
nica gostiteljica svetovnega 

prvenstva v smučarskih po-
letih.

Sicer pa se bo predvidoma 
tekmovalna zima za naše go-
stitelje največjih zimskih pri-
reditev začela na začetku de-
cembra, ko bomo na Pok-
ljuki gostili najboljše biatlon-
ce in biatlonke sveta. Januar-
ja drugo leto bosta na Rogli 
na sporedu paralelna velesla-
loma deskarjev in deskark v 
alpskih disciplinah, v začet-
ku februarja bo v Mariboru 
tekmovanje alpskih smučark 
v veleslalomu in slalomu za 
svetovni pokal, na Ljubnem 
pa se bodo nato merile še 
najboljše smučarske skakal-
ke. Od 14. do 18. februarja bo 
Krvavec gostil karavano sve-
tovnega pokala v telemar-
ku. Veleslalom in slalom za 
svetovni pokal alpskih smu-
čarjev za Pokal Vitranc bo v 
Kranjski Gori 9. in 10. mar-
ca, smučarski skakalci pa se 
bodo v Planici pomerili od 21. 
do 24. marca. Letalnica bo v 
tistih dneh praznovala petde-
seto obletnico prve mednaro-
dne tekme, prodaja vstopnic 
za planiške tekme pa se je 
minuli konec tedna že zače-
la. Vstopnice bodo v predpro-
daji na voljo po nižji ceni vse 
do 5. marca drugo leto.

Petek še naprej 
direktor
Nekdanji skakalec – od lani marca pa direktor 
Smučarske zveze Slovenije – Franci Petek naj bi 
bil danes imenovan za direktorja za polni mandat.

Jože Marinček

Domžale, Maribor – Nogo-
metaši v 1. SNL Telekom so 
odigrali tekme 16. kroga. V 
Ljudskem vrtu so se  pome-
rili nogometaši Maribora in 
Triglava. Kranjčani so pre-
senetili in z zadetkom Tilna 
Mlakarja v 26. minuti po-
vedli. Že devet minut kasne-
je je zadel kapetan Maribo-
ra Marcos Tavares. Usodnih 
za Triglav je bilo deset minut 
drugega polčasa, ko so pre-
jeli tri zadetke za končnih 4 
: 1. Na igrišču ob Kamniški 
Bistrici so se pomerili nogo-
metaši Domžal in Celja. Ce-
lje je povedlo v 66. minuti, 
potem ko so že od štiridese-
te minute dalje igrali z igral-
cem več. Sodnik Roberto Po-
nis iz Kopra je namreč v treh 
minutah pokazal dva rume-
na kartona Tilnu Klemenči-
ču. V 81. minuti je Matej Po-
dlogar izid izenačil in posta-
vil končni rezultat srečanja. 

Nogometaši v 2. SNL so 
odigrali tekme 15. kroga. 
Derbi je bil v Radomljah, 
in sicer med Kalcerjem 

Radomlje in Roltekom Dob. 
S 3 : 1 so slavili nogometaši 
Kalcerja Radomlje in prev-
zeli vodstvo na tekmovalni 
razpredelnici. 

Nogometaši Tinexa Šenčur 
in Svobode Ljubljana so zače-
li s tekmo 13. kroga 3. SNL – 
center. V Šenčurju je bilo 4 : 
4. Bled Hirter je s 6 : 0 prema-
gal Zagorje, ekipa Žirov pa je 
morala priznati premoč no-
gometašev Brinja Grosuplje, 
ki so zmagali z 1 : 3.

Strelci v gorenjski ligi so 
bili v zadnjem jesenskem 
krogu razpoloženi. Rezultati: 
Niko Železniki – Polet 1 : 0, 
Preddvor – Velesovo 5 : 3, Ško-
fja Loka – SIJ Acroni Jeseni-
ce 2 : 1, Zarica Kranj – Bohinj 
2 : 2, Šobec Lesce – Visoko 4 
: 1 in Britof – Bitnje dobroza-
senci.si 1 : 1. Vrstni red po je-
senskem delu: 1. Bohinj (28 
točk), 2. Šobec Lesce (26), 3. 
Škofja Loka (24), 4. Zarica 
Kranj (17), 5. Britof (17), 6. SIJ 
Acroni Jesenice (17), 7. Viso-
ko (16), 8. Niko Železniki (11), 
9. Bitnje dobrozasenci.si (9), 
10. Preddvor (7), 11. Polet (7) 
in 12. Velesovo (6).

Remi Domžal, poraz 
Triglava
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G i b a n j e  z a  z d r a v j eVadba v zrelih letih
Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Naše življenje sestavljajo 
različna obdobja, vsako ima 
svoje boljše in slabše plati. 
Obdobje starosti se začne, ko 
začutimo, da naše sposobnos-
ti začenjajo pojenjati. Kdaj do 
tega pride, težko določimo, je 
zelo individualno, odvisno od 
tega, kako smo skrbeli za svoj 
um in telo v preteklih življenj-
skih obdobjih, vendar nekje 
po petdesetem letu. Nekateri 
so zelo fit in vitalni še pri svo-
jih sedemdesetih.

Za ohranjanje sposobnos-
ti, vitalnosti in dobrega poču-
tja so pomembni zdrava pre-
hrana, zdrav življenjski slog 
ter redna telesna aktivnost, ki 
nam omogoča samostojnost 
in učinkovitost pri vsakodnev-
nih opravilih in aktivnostih.

Nekaj pozitivnih učinkov 
redne telesne aktivnosti, ki 
bi vas morali prepričati:

•   ohranja mišično in kostno 
maso 

•   blaži upadanje psihofizič-
nih in funkcionalnih spo-
sobnosti

•   pripomore k zmanjšanju 
stresa in depresije 

•   izboljšuje družabne spret-
nosti, samospoštovanje in 
samozavest

•   krepi imunski sistem in s 
tem zmanjšuje število na-
lezljivih bolezni

•   vpliva na kvaliteto spanca 
•   pomaga pri ohranjanju op-

timalne telesne teže 
•   zmanjšuje tveganje za pad-

ce ter poškodbe pri padcih 
(ki so pri starejših zelo po-
goste)

•   zmanjšuje tveganje za na-
stanek različnih bolezni 
(srčno-žilne bolezni, slad-
korna bolezen, povišan 
krvni tlak, osteoporoza …) 

Pomanjkanje telesne de-
javnosti vodi v prezgodnje 
staranje! Predvsem lahko 
opazimo zmanjšanje kostne 
in mišične mase ter zmanj-
šano sposobnost opravljanja 
vsakdanjih opravil. 

Svetovna zdravstvena or-
ganizacija priporoča zmer-
no telesno dejavnost, ki tra-
ja vsaj trideset minut na dan, 
izvaja pa se večino ali vse dni 
v tednu. 

Za starejše odrasle pripo-
ročajo naslednje telesne de-
javnosti: aerobne gibalne 
dejavnosti, vaje za mišično 
moč, vaje za gibljivost in vaje 
za ravnotežje. Podrobneje 
bodo posamezne dejavnosti 
opisane prihodnji teden.

Zapomnite si, da niko-
li ni prepozno, da postane-
te telesno dejavni, le začeti 
je težko.

Telesno aktivnost posto-
poma vključujte v svoj vsak-
dan: pogosteje izvajajte ak-
tivnosti, ki jih že izvajate, 
čim več hodite, začnite s 
preprostimi vajami za raz-
tezanje, uporabite stopnice 
namesto dvigala, če zmore-
te, nakupovalne vrečke nesi-
te sami, lahko pa se vključite 

v organizirano vadbo za sta-
rejše v svojem kraju. Za za-
četek je zelo primerna hoja. 
Redna hoja ima pozitivne 
učinke na zdravje, koristi 
celemu telesu, je preprosta, 
varna in brezplačna. Hodi-
mo lahko kadarkoli in kjer-
koli: doma, po stopnicah, po 
opravkih, v trgovino …

Jelena Justin

Gorski prelaz Plöcken 
(Plöckenpass), na meji med 
Italijo in Avstrijo, leži na 
nadmorski višini 1357 m, v 
samem osrčju Karnijskih 
Alp, smo obiskali že pretek-
li teden. Zapeljemo se v Ita-
lijo, skozi Trbiž, nato pa sta-
ri cesti proti Vidmu / Udi-
nam, sledimo do Tolmezza, 
kjer zavijemo desno na gor-
sko cesto, ki nas skozi šte-
vilne serpentine pripelje do 
prelaza. Tokrat bomo obi-
skali vrh, ki ima tri različna 
imena: Creta di Colinetta/
Cellon/Frischenkofel. Vrh 
je bil v času prve svetovne 
vojne del t. i. tirolske fron-
te, poleg soške fronte dru-
go bojišče italijanske vojske. 
Fronta se je začela v Julijskih 
Alpah, severno od Rombo-
na, in je potekala čez zahod-
ne Julijske Alpe, Karnijske 

Alpe, Dolomite, južno Tiro-
lsko ter se zaključila na pre-
lazu Stelvio. Fronta, dolga 
450 kilometrov in s povpreč-
no nadmorsko višino 2500 
m, je bila najzahtevnejše bo-
jišče prve svetovno vojne. 

S parkirišča na prelazu se 
usmerimo na makadamsko 
pot in sledimo oznakam št. 
147 za Cellon. Po nekaj de-
set metrih se odcepimo des-
no na staro vojaško mula-
tjero, po kateri se vzpenja-
mo po južnih pobočjih gore 
Cellon, v okljukih prečimo 
strme travnike. Levo zavi-
ja pot proti koči Marinelli, 
mi nadaljujemo desno. Ko 
pridemo pod skale, zavije-
mo desno v smeri ferate Ste-
inbergerweg, levo gre obi-
čajna pot na Cellon, po ka-
teri bomo sestopili. Gremo 
skozi oba tunela, hodimo po 
panoramski mulatjeri, ko 
nas smerokaz usmeri strmo 

levo navzgor. Ko pot začne 
vijugati po rušju in grušču, 
moramo biti pozorni, da se 
držimo desno, sicer pride-
mo pot steno težje ferate. 
Ko steza začne vijugati skozi 
rušje, grušč in skale, bodimo 
pozorni, da nas ne zavedejo 
številne stezice. Držimo se 
desno, strogo za markacija-
mi, sicer bomo prišli do vsto-
pa v težjo ferato Senza Con-
fini. Smerokaz nas usme-
ri prečno desno, na travna-
to pobočje vzhodne strani 
gore, malenkost celo izgubi-
mo višino, in že smo na vsto-
pu v našo zavarovano plezal-
no pot, Steinberger Weg. 

Začetek poti nas usmeri v 
grapo, prečimo v desno in se 
povzpnemo strmo navzgor. 
Svet je travnat in skalnat. 
Jeklenica nas nato vodi v levo, 
proti grapi, v katero se s po-
močjo dveh skob tudi spusti-
mo. Grapo nato prečimo po 
njeni levi strani. Strmo na-
predujemo, zahtevnost je 
A/B. Pot, ki je bila narejena 
leta 1965, spominja na naše 
zavarovane plezalne poti. Ne 
bi je označila za ferato. Nato 
sledi nezavarovan del vzpo-
na, ki je plezanje prve težav-
nostne stopnje. V čisti užitek, 
pa še skala je trdna. Markaci-
ja na dnu grape nas usmeri 
levo. Pred nami je le še vršni 
del zavarovane poti, strm, in 
že smo na grebenu. Z leve se 
priključita dve poti, tista od 
ferate Senza Confini in obi-
čajna pot na vrh. Do vrha 
Cellona nas loči še približno 
dvajset minut vzpona. 

Med vzponom na vrh gre-
mo mimo številnih vojaških 
objektov, ki govorijo zgod-
bo krvave vojne zgodovine 
izpred sto let. Cellon ima 
dva vrhova, vzhodnega in 
zahodnega. In iz izkušnje 
govorim, da običajno le Slo-
venci obiščemo oba. Če sta si 
pa tako blizu ... Kaj pa je tis-
tih nekaj metrov sestopa in 
vzpona. Z vrha se nam od-
pre razgled na vrhove nad 

Mokrinami, na Polinik, v 
daljavi sta Sernio in Grau-
zaria pa Monte Chiavals itd. 
Ko pogledamo na zahod, pa 
se pokažejo markantni Do-
lomiti …

Z vrha sestopimo do gre-
bena, kjer smo sestopili iz 
zavarovane poti, nato pa sle-
dimo poti 147 nazaj v dolino. 
Klobaso zašpilimo pred od-
cepom proti predorom, od 
tukaj naprej pa nam je pot 

dobro poznana od vzpona.
Varianta vzpona po opi-

sani poti je tudi od plazov-
nih galerij skozi daljši vojaš-
ki oskrbovalni rov avstrijske 
vojske. Obvezna je uporaba 
čelne svetilke, saj je rov dolg 
183 metrov.

Nadmorska višina: 2238 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Creta di Colinetta/Cellon/Frischenkofel (2238 n. m.)

Frontna linija
Del nekdanje tirolske fronte. Po poteh italijanskih alpinov iz prve svetovne 
vojne. Zavarovana plezalna pot, ki ne preseže zahtevnosti C.

Po udobni vojaški mulatjeri do vstopa v zavarovano plezalno pot / Foto: Jelena Justin

Detajl z zavarovane plezalne poti / Foto: Jelena Justin

Zahodni in vzhodni vrh Cellona / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Zbilje – Za Andrejem Žav
bijem iz Zbilj, članom eki
pe Tuš Team, je peta sezona, 
četrta v celoti, ko je znova v 
tekmovalnem ritmu. Nekda
nji jugoslovanski reprezen
tant v cestnem kolesarstvu 
tekmuje med amaterji, vrnil 
pa se je, kot pravi, ker je zno
va našel nekaj več časa, zara
di zdravja, poleg tega mu je 
vrnitev predstavljala izziv, 
saj je kariero končal na hitro, 
bolj zaradi spleta okoliščin 
kot zaradi lastne želje. Podo
življa stare čase.

Starejši kot ste, boljši ste. 
Drži?

»Zadnje tri sezone so si kar 
podobne. Letos mi je šlo dob
ro sploh na domačih tekmah, 
v tujini pa bi si želel še kakšne 
zmage več. V svoji starostni 
kategoriji od 55–59 let sem 
dobil več kot polovico dirk, 
na katerih sem startal. Doma 
sem pobral skorajda vse lovo
rike. Zmagal sem na Marato
nu Franja, postal državni pr
vak v cestni vožnji in krono
metru, v vzponu sem podpr
vak, v skupnem seštevku Po
kala Slovenije med amater
ji sem bil najboljši skupno, 
v kronometru in na cestnih 
dirkah, le v vzponu sem bil 
drugi. Največji uspeh je 
zmaga na sploh prvem sve
tovnem prvenstvu s starejši
mi kolesi v St. Johannu v Av
striji. Na startu smo bili ve
činoma Evropejci, čeprav je 

ljubiteljev starejših koles vse
povsod po svetu veliko. Letos 
so napovedali, da bo prihod
nje leto bistveno več konku
rence in da jo pričakujejo iz 
celega sveta.«

Letnik vašega kolesa?
»Okrog 1986. Z njim sem 

še dirkal zadnje leto, ko sem 
bil v ekipi Roga. Več kot tride
set let sem ga imel shranje
nega v domači kleti in v tem 
času se niti enkrat nisem pe
ljal z njim. Bilo je povsem 
zaprašeno. Matej Stare je na
redil dober servis in popravil, 
kar je bilo treba. Letos ga bom 
morda še prebarval. Razlika 
v primerjavi z današnjimi ce
stnimi kolesi je že pri sami 
teži. Kolo tehta več kot deset 
kilogramov. Material v novih 
kolesih je večinoma karbon, 
tu je vse železo, nekaj alumi
nija, obroči se drugače odzi
vajo, prestav je na tem sta
rem kolesu dvanajst, na no
vem dvaindvajset ...«

Kako pa se je peljati?
»Kar hitro se navadiš. Vo

žnja z njim me spominja na 
stare čase.«

Ste bili na prvenstvu tudi v 
stari opremi?

»Bila je obvezna. Čevlje 
imam še točno tiste izpred 
33, 35 let. Še držijo, imam 
še dvojne v rezervi. Prav 
tako imam še dres. Večina 
zgornjih delov je volnenih, 
kakršne je v Kranju izdelo
vala Breda Zalokar. Včasih 

smo imeli vsi bele nogavi
ce, sedaj to ni več obvezno. 
Redkokdo jih še ima. S se
boj sem imel tudi staro ''če
lado'', a so na startu rekli, da 
ni potrebna, verjetno zaradi 
varnosti. Sem dal na glavo 
raje sedanjo, varnejšo.« 

Po koncu sezone ste s tem 
starim kolesom premagali 
še en izziv.

»V enem kosu sem preko
lesaril od Hodoša do Pirana, 
tako kot smo to pot opravili 
včasih kolesarji Roga po To
fovi ideji. Šlo mi je zelo dob
ro. Startal sem zgodaj zjut
raj, zadnjo uro vozil že po 
temi. Enkrat sem se vmes 
ustavil, da sem malo poje
del, sicer pa sem bil ves čas 
na kolesu. Prekolesaril sem 
350 kilometrov v skupaj de
setih urah in 48 minutah.«

Izzivov vam ne manjka?
»Res ne. Prihodnje leto se 

bo verjetno že dalo trenirati 
na velodromu v Novem mes
tu in to mi je izziv. Na svetov
nem prvenstvu na velodro
mu bi rad dobil medaljo. 
Enkrat sem se ga že udeležil 
in bil trikrat med deseterico. 
Naslednjo sezono imam v 
načrtu udeležbo v prvi vrsti 
še za trening, leta 2020 pa 
potem na medaljo. Obakrat 
je prizorišče Manchester. 
Zadnji dve leti je bilo prven
stvo v Los Angelesu in stro
ški so previsoki, da bi šel.«

Veliko starejših kolesar-
jev pravi, da cestnih dirk ne 
bodo več vozili, ker je preve-
lika nevarnost padcev, se ne 
počutijo dobro v gneči. Vam 
ravno to najbolj ustreza?

»Zame so ravno cestne dir
ke najboljše. To je pravo kole
sarstvo. Cestna dirka mi naj
več pomeni, je največji izziv 
in tudi največja loterija. Veli
ko je odvisno tudi od drugih, 
a če se dobro pripraviš, če 
imaš še malce sreče in če tak
tično dobro dirkaš, ni večjih 
težav. Največje težave imam 
pravzaprav na vzponih, kjer 
mi še nekoliko manjka – in 
to bo treba še natrenirati.« 

Pripravljate se že na novo 
sezono. Kako bodo potekale 
priprave?

»Lani in predlani smo šli 
z ekipo Tuš Team na pripra
ve v Brazilijo. Letos načrtu
jem treninge v Istri, ker mi 

je časovno to najlažje. Večina 
treningov pa bo kar v doma
či kleti na trenažerju. Za do
ber trening se v zimskih me
secih udeležujem tekem v ci
klokrosu, Kranjska zimske 
tekaške lige.«

Kot slišim, imate v kleti že 
skorajda pravi fitnes.

»Je še v delu, a že v upo
rabi. Smo športna družina. 
S športom se ukvarjajo vse 
tri hčerke, najbolj Anja, ki 
trenira biatlon, pa tudi žena 
Alenka je v zadnjem obdob
ju športno zelo aktivna, ona 
predvsem teče. Tekaške ste
ze pa (še) nimamo.«

Trenirate po programu?
»Delati je treba strokovno, 

marljivo, dolgoročno. Pri 
načrtovanju treninga mi po
maga prijatelj. To je kar obi
čajno pri tistih, ki želimo biti 
dobri. Imam program in po
tem delam kljukice.« (smeh)

Kaj kažejo kljukice, podatki 
za letos?

»Kilometre gledam bolj 
površno. Mislim, da jih 
imam med 15 in 20 tisoč na 
cesti in na trenažerju. Več 
niti ni potrebno, kaj dosti 
manj pa tudi ne. Spremljam 
konkurenco in vidim, da so 
nekje v teh številkah.« 

To pomeni, da ste skoraj 
vsak dan na kolesu?

»Tako je. Kakšen dan je le ak
tivna regeneracija, kar pomeni 

pol ure na trenažerju, vaje raz
tezanja, stabilizacije ...«

Se ne naveličate?
»Ne. Lani sem imel teden 

dni počitka, pa sem zbolel in 
sem moral še en teden poči
vati. Sedaj sem rekel, da čis
tega počitka ne bo več. Mi ne 
naredi dobro. Imam prete
žno sedeče delo in ustreza 
mi, da se malce razgibam.«

Bili ste na testiranju. Kaj je 
pokazalo?

»Tudi letos sem bil na te
stiranju na trenažerju. S tem 
lažje načrtuješ treninge. Pri
čakujem, da bom še napre
doval, se bom potrudil. Je pa v 
mojih letih tako, da se običaj
no pripravljenost že nekoliko 
zmanjšuje, po drugi strani pa 
vidim, da so v svetu tudi sta
rejši še zelo dobri. Letos je na 
primer Američan konstantno 
na stezi eno uro vozil petdeset 
kilometrov na uro, kar je še za 
precej mlajše pogosto nedo
segljivo. Tudi mi še lahko.« 

Andrej Žavbi pred petimi 
leti, ko se je vrnil na cesto, 
in danes?

»Okrog 15 kilogramov im
am manj, počutje in zdravje 
je veliko boljša, bolj sem za
dovoljen, več imam energi
je, ves čas se nekaj dogaja, 
imam pestro življenje. Res 
je, da je včasih tudi naporno, 
a takrat je treba preživeti, ko 
pride kakšen uspeh, pa je vse 
to poplačano.«

Svetovni prvak z več kot trideset  
let starim kolesom
Cestni kolesar Andrej Žavbi, nekdaj član KD Rog in tudi reprezentant Jugoslavije, se je pred petimi leti znova vrnil na dirke v 
konkurenco amaterjev. Letos se je udeležil prvega svetovnega prvenstva s starejšimi kolesi in s svojim nekdanjim tekmovalnim 
kolesom postal svetovni prvak. Pri devetinpetdesetih pravi, da pripravljenost še ni na maksimumu, da je tudi testiranje pokazalo, 
da njegovo telo letom navkljub zmore še nekaj več. Cilj je tudi medalja na svetovnem prvenstvu na velodromu, zanimivo: v 
disciplini, ki mu sicer nikdar ni bila ljuba.

Andrej Žavbi na kolesu, starem več kot trideset let,  
s katerim je postal svetovni prvak. / Foto: osebni arhiv

V svoji starostni kategoriji je dobil več kot polovico dirk, na 
katerih je startal. / Foto: osebni arhiv

Kamnik – Pred vrati je zače-
tek jubilejne, 10. Zimske lige 
k sv. Primožu, ki poteka pod 
okriljem Kluba gorskih te-
kačev Papež. Prvič se bodo 
tekači zbrali v soboto, 24. 
novembra, ob 9. uri na Ve-
gradu, od koder bodo vsak po 
svojih močeh tekli do cerkve 
sv. Primoža. Tako bo nato še 
nadaljnjih 15 sobot. Zadnji 
vzpon bo 2. marca. Zimska 
liga bo tudi letos popestre-
na s tematskimi vsebinami. 
Tako bo 24. novembra tema 
športna prehrana ali kako 
se napolniti z energijo, 1. 
decembra bo Miklavževa so-
bota, 15. decembra »Štumf« 
liga (tek v nogavicah, po želji 
bosi), 22. decembra dobro-
delna zimska liga – Lions 
klub Kamnik, 29. decembra 
podelitev športnih majic na-
ključnim udeležencem, 12. 
januar Nočna izvedba 10. 
zimske lige k sv. Primožu, 9. 
februarja kulturno obarvana 
liga, 2. marca ob zaključku 
pa tek trojk, peka cesarske-
ga praženca in proteinskih 
vaflov ter podelitev priznanj. 
Pravila lige so, da lahko hodi-
te ali tečete po cesti naokrog, 
brez bližnjic. Čas si meri vsak 
sam, start pa je skupinski. Iz-
jeme so otroci in starejši, ki 
hodijo, in lahko startajo pol 
ure prej. V okrepčevalnici Pri 
Petru bo knjiga, kamor boste 
vpisali svoj čas. Za končni re-
zultat se upošteva povprečje 
najboljših desetih vzponov. 
Tek trojk se v povprečje ne 
šteje. 

Deseta Zimska liga  
k sv. Primožu

Škofja Loka – Tudi letos bo 
v Škofji Loki tekmovanje v 
ciklokrosu. Potekalo bo na 
območju nekdanje vojašni-
ce v nedeljo, 18. novembra, 
med 12. in 15. uro. Dirka šteje 
za Pokal Slovenije (ciklokros 
kolesa) in Zimsko ligo (gor-
ska kolesa). Ob 12. uri bo 
start za dečke in deklice do 
15. leta, ob 12.40 za ženske 
in mladince do 19 leta in ci-
klokrosa za vse, ob 13.20 pa 
še za moške nad 19 let (elite 
in masters). Vozili bodo 45 
minut in en krog. Obeta se 
zanimivo tekmovanje – tudi 
za gledalce. To bo drugi ci-
klokros v sezoni. Prvega je 
dobil Matija Rimahazi.

Ciklokros Škofja Loka

Mengeš – V soboto je pote-
kal peti Tek Občine Mengeš. 
Najprej so startali otroci, 
nato pa na pet in deset kilo-
metrov še odrasli. Najhitrejši 
na najdaljši razdalji je bil pri 
moških Dino Grbić, drugi 
je bil Andrej Trojer, tretji pa 
Aleš Debeljak. Pri ženskah je 
zmagala Ksenija Grm pred 
Natalijo Mašera in Kajo Lo-
žar Kos. Prvi trije na pet ki-
lometrov so bili pri moških 
Anže Obreza, Svit Požgaj in 
Anže Zupan, pri ženskah pa 
Barbara Rink, Lejla Osolnik in 
Katarina Praznik.

Tekli so v Mengšu
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»Bilo je nekaj minut pred 
6. uro zjutraj, ko sem od zu-
naj zaslišal vpitje. Najprej 
sem pomislil, da se prete-
pajo, tik zatem sem že pre-
jel poziv na intervencijo. Ker 
je gorelo v neposredni bliži-
ni mojega doma v Grohar-
jevem naselju, sem se tja 
odpravil kar peš,« je razložil 
Andrej Štremfelj, poveljnik 
Gasilske zveze Škofja Loka, 
v katero so združena vsa ga-
silska društva iz občin Ško-
fja Loka, Gorenja vas - Po-
ljane, Žiri in Železniki. Ob 
njegovem prihodu je požar 
že silil iz okna na eni stra-
ni in vhodnih vrat na dru-
gi strani garsonjere v prvem 
nadstropju bloka. »Iz zgor-
njih stanovanj so skozi okna 
moleli stanovalci in vpili na 
pomoč. Videti je bilo precej 
hudo, tako da se je na koncu 
še kar dobro izteklo,« je po-
vedal Štremfelj, ki je tudi vo-
dil sobotno intervencijo.

Več kot šest desetin gasil-
cev iz petih prostovoljnih ga-
silskih društev Škofja Loka, 
Stara Loka, Virmaše - Sve-
ti Duh, Gosteče in Trata je 
požar pogasilo v nekaj mi-
nutah. Ker se je po stavbi vil 
gost črn dim in evakuacija po 
stopnišču za vse stanovalce 
ne bi bila izvedljiva, so takoj 
naročili tudi gasilsko avto-
lestev iz Kranja. Ob 6.17, ko 
sta kranjska poklicna gasil-
ca avtolestev ravno postavila 
(do manjše zamude je prišlo 
zaradi oteženega dostopa do 
stavbe), pa je vodja interven-
cije že prejel obvestilo, da je 
hodnik v prvem nadstropju 
toliko prezračen, da lahko 
stanovalce evakuirajo tudi 
brez uporabe lestve. Vse so 
predali reševalnima ekipa-
ma nujne medicinske po-
moči iz Škofje Loke in Kra-
nja, ki sta poskrbeli za prvo 
oskrbo stanovalcev, nato so 
vse preselili v bližnji gasilski 
dom v Stari Loki, kjer so jih 
še enkrat pregledali. 

Nekateri od stanovalcev 
so sicer stanovanja zapusti-
li že pred prihodom gasilcev. 
Med njimi je bila tudi lastni-
ca garsonjere, v kateri je po-
žar izbruhnil. »Stanovanje 
je zapustila, ker je zaznala, 
da je nekaj narobe, vendar 
se sploh ni zavedala, da gori 
njeno stanovanje,« je pove-
dal Štremfelj.

Kraj požara so si po kon-
cu intervencije ogledali tudi 
kriminalisti, ki niso našli 
znakov, da bi šlo za namerno 

dejanje. »Zavarovane so bile 
posamezne sledi in materi-
ali, ki bodo predmet nadalj-
njega preverjanja. Okoliš-
čine kažejo, da ogenj ni bil 
podtaknjen. Iz objekta je 
bilo zjutraj evakuiranih 28 
oseb, šestim pa je bila nu-
dena pomoč zaradi vdiha-
vanja dima, eni od teh oseb 
tudi zaradi lažjih poškodb. 
Lastnica pogorelega stano-
vanja ni potrebovala zdrav-
niške pomoči. Ogenj je na 
zunanji strani poškodoval 

fasado in ožgal nekaj delov 
stavbe, v notranjosti pa je 
bilo močno zadimljeno,« je 
pojasnil Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj.  

Zaradi organizacije nasta-
nitve evakuiranih stanoval-
cev so aktivirali tudi povelj-
nika štaba Civilne zaščite Ob-
čine Škofja Loka Nika Krži-
šnika. »Do tega trenutka nis-
mo prejeli nobene prošnje od 
stanovalcev, da jim poiščemo 
začasno prenočišče. Prvo noč 
so vsi prespali pri svojcih. Ker 
se je po pregledu izkazalo, da 
je stavba še vedno varna za bi-
vanje, so se že v nedeljo neka-
teri vrnili v svoja stanovanja. 
Eno stanovanje je sicer pov-
sem zgorelo, nekaj stanovanj 
pa bo treba sanirati. Pred-
vsem jih je treba očistiti in pa 
prebeliti,« je včeraj dopoldne 
razložil Kržišnik. 

Poveljnik GZ Škofja Loka 
Andrej Štremfelj je še opozo-
ril, da se je tudi v sobotnem 
požaru pokazalo, da izvajal-
ci ukrepov varstva pred poža-
ri v večstanovanjskih stavbah 
ne delajo dobro: »Ne zadošča 
namreč, da za stanovanjski 
blok naredijo študijo požar-
ne varnosti, označijo evaku-
acijske poti in namestijo ga-
silnike na označena mesta. 
Prebivalce je treba tudi izob-
raziti, kako ravnati ob takšnih 
požarih. Da je na primer tre-
ba počakati na navodila gasil-
cev in da je treba popisati prav 
vsako evakuirano osebo, tudi 
če ni poškodovana, sicer ga-
silci ne vedo, ali je kdo ostal 
v notranjih prostorih. Tudi če 
so stanovalci primerno pou-
čeni, ob požarih vedno nasta-
ne panika, v nasprotnem pri-
meru pa še toliko večja.« 

Naj na tem mestu še opo-
zorimo, da je treba ob ener-
getski sanaciji večstanovanj-
skih stavb razmisliti tudi, ka-
tera izolacija je primerna. V 
tokratnem primeru je bila 
fasada narejena iz granitne-
ga stiropora, ki sicer ni gorel, 
se je pa zaradi ognja stopil, je 
še povedal Štremfelj. 

Stanovalce bloka zbudil požar
31. stran

Kraj požara so si ogledali tudi kriminalisti, ki znakov 
namernega dejanja niso odkrili. / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Krvavec – V soboto popol-
dne je na območju Krvavca 
steklo obsežno iskanje 36-le-
tnega Klemna Musulina iz 
Trebnjega, ki naj bi se pono-
či sam peš odpravil s Krvav-
ca v dolino, od tedaj pa je po-
grešan. V iskalni akciji, ki je 
potekala do sobotnega veče-
ra, v podobnem obsegu pa so 

jo ponovili tudi v nedeljo in 
včeraj, so poleg policistov in 
prostovoljcev sodelovali tudi 
prostovoljni gasilci, gorski 
reševalci in vodniki reševal-
nih psov, iz zraka pa jim je 
pomagala tudi posadka po-
licijskega helikopterja. Po-
grešanega do včeraj popol-
dne še niso našli, so pa že v 
soboto pod hotelom Krvavec 
našli njegov telefon, policija 
pa glede na položaj domne-
va, da ga je verjetno nekdo 
našel in tja odložil.  

Pogrešani je visok oko-
li 170 centimetrov, špor-
tne postave in rjavih kratkih 
las. Oblečen je bil v kavboj-
ke in temno siv pulover s čr-
nimi črtami, obut pa v tem-
no modre superge. Kdor ga 
je videl ali ima o njem podat-
ke, naj pokliče na interven-
tno številko 113 ali anonimni 
telefon policije 080 1200.

Iščejo ga od sobote

Garsonjera v prvem nadstropju je zgorela v celoti. 
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Pogrešani Klemen Musulin 
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Simon Šubic

Tržič – Policisti so včerajšnje 
dopoldne v Tržiču dve uri 
ustavljali voznike, danes 
bodo skoraj ves dan na tere-
nu v Zgornjesavski dolini. A 
brez strahu, tokrat želijo vo-
znike le dobronamerno opo-
zoriti, da je zadnji čas za pri-
pravo vozil na zimske raz-
mere, ne nazadnje bo od če-
trtka naprej obvezna upora-
ba zimske opreme na motor-
nih vozilih. »V kontrolah po-
licisti predvsem seznanjajo 
voznike o pripravi vozil na 
zimo, opremi in pravilih, ki 
veljajo pozimi in v zimskih 
razmerah. Večji poudarek 
je na pnevmatikah, zavorah, 
svetlobnih napravah in zim-
ski opremi,« je pojasnil Bo-
jan Kos s Policijske uprave 
Kranj. 

Včerajšnja kontrola vo-
zil v Tržiču je pokazala, da 
so se vozniki v dobršni meri 
že pripravili na prihajajočo 
zimo, saj so imeli samo tri-
je vozniki letne pnevmati-
ke, vsi ostali zimske, na prav 

vseh vozilih pa je bila ustre-
zna globina profila. V pre-
ventivni akciji je poleg po-
licistov sodeloval tudi Ivan 
Čadež iz tržiške družbe Teh-
no, kjer izvajajo tudi tehnič-
ne preglede. Kot je pojasnil, 
zadošča že pol ure, da pre-
verimo, ali je avto priprav-
ljen na zimo. Poleg name-
stitve zimskih pnevmatik 
je med drugim treba preve-
riti tudi stanje akumulator-
ja, hladilno tekočino, teko-
čino za čiščenje stekel, delo-
vanje notranjih in zunanjih 
luči ter količino in kakovost 
olja v motorju, preverite pa 
tudi delovanje gretja in od-
mrzovanja stekel ter delova-
nje brisalcev. Pozimi imej-
te v vozilu vedno tudi met-
lico za odstranjevanje snega 
in strgalko za led, nič pa ne 
bo narobe, da imate v prtlja-
žniku tudi snežne verige, če-
tudi imate na vozilu zimske 
pnevmatike. Pozimi je tre-
ba tudi redno odstranjevati 
pesek in blato okoli stopalk, 
da se vam te ne zataknejo in 
vam noga ne bo zdrsnila. 

Ste se že pripravili 
na zimo?
Tudi kranjskogorski policisti bodo danes voznike 
opozarjali, naj vozila pripravijo na zimo. 

Včeraj so v Tržiču preverjali tudi globino profila.
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Železniki – Škofjeloški policisti so v soboto popoldan obravna-
vali moškega, ki se je v gostinskem lokalu na območju Selške 
doline lažno izdajal za uradno osebo. Od gostov je zahteval 
osebne dokumente, enemu pa ga tudi ni hotel vrniti. Bil je 
pod vplivom alkohola, kršil je javni red in mir, v postopku 
pa ni upošteval ukazov policistov, ki so ga zato pridržali do 
streznitve. Moškega policisti obravnavajo zaradi kršitev jav-
nega reda in suma kaznivega dejanja zoper javni red in mir.

Lažno se je izdajal za uradno osebo

Kranj – Kranjski kriminalisti so kazensko ovadili Kranjčana, ki 
ga sumijo, da je preprodajal drogo. Kriminalisti so v preiskavi 
pri njem zasegli tudi večje število psihoaktivnih zdravil oziro-
ma različnih tablet ter metadon in heroin. Včeraj so ga privedli 
k preiskovalnemu sodniku, ki je za osumljenca odredil pripor. 

Zaradi preprodaje droge v pripor

Kranj – V soboto zvečer, ko je bil vrhunec letošnjega marti-
novanja, so policisti v Kranju in okolici izvedli večurni nadzor 
prometa, v katerem so preverjali predvsem psihofizično stanje 
voznikov. Ustavili in kontrolirali so 215 voznikov, trije od njih 
pa so »padli« na preizkusu treznosti. Dvema je alkotest poka-
zal rezultat do 0,52 mg/l alkohola v izdihanem zraku, tretjemu 
pa 0,89 mg/l alkohola. Martinovanja bodo ponekod potekala 
tudi ta konec tedna, kmalu zatem bomo že vstopili v veseli 
december. Če boste uživali alkohol, nikar ne sedite za volan, 
svetujejo policisti. Na Gorenjskem je bilo sicer letos med 1151 
povzročitelji prometnih nesreč 92 vinjenih, povprečna stopnja 
alkohola pri slednjih pa znaša kar 1,48 promila.

Trije vozniki padli na testu

Kranj – Minuli konec tedna so gorenjski policisti obravnavali tri 
prometne nesreče s poškodbami. V petek se je v Kranju lažje 
poškodoval kolesar, ki je padel med vožnjo v napačni smeri in 
po pločniku. Na Jami je v petek zvečer voznik z avtomobilom 
trčil v zid nestanovanjskega objekta in se zelo hudo poškodo-
val. V soboto zvečer pa sta na avtocesti zaradi neprilagojene 
hitrosti trčili dve vozili, eno se je potem še prevrnilo tudi na 
streho. Štirje udeleženci so se lažje poškodovali. Avtocesta 
je bila zaradi nesreče dve uri zaprta. 

Tri nesreče s poškodbami



Alenka Brun

P
rejšnji teden so 
povabili na predsta-
vitev že četrte knjige 
kranjskega pisatelja 
Tomaža Kukovice, 

in sicer v Kruhkerijo Gorjanc 
v Hotemaže. Povezovalni del 
dogodka so zaupali igralcu 
Boštjanu Severju, predstavi-
tve pa se je udeležilo kar lepo 
število ljudi. Kdor je literar-
ni večer zamudil, se še enega 
lahko udeleži danes zvečer 
ob 18. uri v Prešernovem gle-
dališču, kjer se bo z avtorjem 
pogovarjala Slavica Okorn. 

Tisti, ki so Votanove hčer-
ke že prebrali, menijo, da 
gre za znanstvenofantas-
tični roman s kriminalni-
mi primesmi; spet drugi, 
da je na meji med znans-
tveno fantastiko in realnos-
tjo, Severja pa je v Hotema-
žah na predstavitvi zanima-
lo, ali ni morda to kar praksa 
zarote. Tomaž Kukovica se 

je odgovora dotaknil rahlo, 
ravno prav, da smo se priso-
tni spraševali, kaj je res, kaj 
ne in kaj bi lahko bilo. Tema-
tiko za knjigo, pravi, je razi-
skoval in študiral kar dobrih 
osem let, knjigo pa potem 
pisal leto dni. 

V Votanovih hčerkah tako 
Kukovica odpira bralcu pot 
v svet, ki ga vsi zanikajo. V 
svet, ki ga skoraj nihče urad-
no noče priznati. Toda neob-
stoječi svet, svet največjih ezo-
teričnih resnic, ki se vrti oko-
li izjemno skrivnostne in lepe 
Marije Orsitsch, jemlje dih 
še tako nejevernemu bral-
cu. Vaški posebnež Martin 
Hren, ki je bil vse svoje živ-
ljenje predmet posmeha v 
domačem kraju, nepričako-
vano umre. Smrt človeka, ki 
so se ga domala vsi vaščani 
praviloma izogibali, pa vne-
se v podeželsko vasico silovi-
to in nepričakovano dinami-
ko dogodkov: nepomembni 
pokojnik postane namreč kar 
na enkrat pomemben ... 

VOTANOVE HČERKE

Tomaž Kukovica

Ana Šubic

P
raznovanju mar-
tinovega se zad-
nja leta pridružuje-
jo tudi v Stražišču 
pri Kranju. Na tra-

dicionalni Stražiški tržnici 
je minuli petek na povabilo 
predsednika krajevne skup-
nosti Jureta Šprajca domači 
župnik Bojan Likar blagoslo-
vil mlado vino. Likar je spo-
mnil, da je Martin v njihovi 
župniji posebej cenjen sve-
tnik, saj je posvečena prav 
njemu in se zato tudi ime-
nuje Kranj-Šmartin. Blagos-
lovil je mlado vino Gaber iz 

Gabrske Gore (občina Liti-
ja), ki ga je obiskovalcem 
ponudil Matjaž Anžur, sicer 
bolj znan kot pivovar Volk 
Turjaški. Vina v vinogradih 
v Gabrski Gori ne prideluje 
on, se je pa tam z njim sre-
čal pred letom dni. Povedal 
je, da je bilo vino tam doma 
od prastarih časov. Čeprav že 
nekaj kilometrov stran dela-
jo cviček, so se odločili ohra-
niti svoje vino. »Pred pribli-
žno tremi meseci smo mu 
dali novo ime – gaber, ker je 
iz vinogradov iz Gabrovke, iz 
Gabrske Gore in od letos tudi 
v gabrovih sodih,« je Anžur 
pojasnil obiskovalcem, ki so 
vino z veseljem poskusili.

MARTINOVALI Z GABROM
V Stražišču pri Kranju so minuli petek blagoslovili mlado vino iz Gabrske Gore.

Rudi Zevnik, ki je povezoval Stražiško tržnico, Jure Šprajc in 
Matjaž Anžur, ki je ponudil mlado vino Gaber / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

N
a Zavodu za 
turizem in kul-
turo Kranj so 
letos že enajsto 
leto zapored 

poskrbeli, da so tako doma-
čini kot obiskovalci od malo 
dlje lahko minuli minuli 

konec tedna pokušali vina 
na eni najzanimivejših in 
nenavadnih lokacij, v rovih 
pod starim Kranjem. Kot so 
povedali sodelujoči vinarji 
iz praktično vseh slovenskih 
vinorodnih območij, radi pri-
dejo v rove, Gorenjci pa zna-
mo biti dobri gostitelji. Pri 
pokušanju vin smo vsako 
leto boljši poznavalci. Tudi 

obiskovalci so ob pokušanju 
nove in starih letin vina priz-
nali, da je ponudba vin in tudi 
hrane res zanimiva in precej 
raznolika, kar pa ob kar 55 
različnih ponudnikih seveda 
ni nič presenetljivega. Tako 
kot ni presenetljivo, da so bili 
tako petkovi kot sobotni ter-
mini obiskov rovov večino-
ma razprodani. 

Seveda pa to ne pomeni, 
da tisti, ki so ostali brez vsto-
pnic, letos ne bodo prišli na 
svoj račun. Na Vinsko pot v 
rove se bo namreč moč poda-
ti tudi še ta petek in soboto. 
Obiskovalci naj poskrbijo le, 
da bodo po pokušanju var-
no odšli domov in da bodo 
za prevoz raje poprosili pri-
jatelje ali taksiste.

VINSKA POT V ROVIH

Obiskovalci Vinske poti so lahko spoznali ljutomersko vinsko 
kraljico Tjašo Kovačič, ki je Toniju Cahunku povedala, da 
vinska kultura povezuje vse Slovence. / Foto: Primož Pičulin

Tradicionalno se v rovih predstavlja tudi Vinarstvo Hafner, 
vedno nasmejani fantje pa so povedali, da imajo v ponudbi 
vina prav za vse okuse. / Foto: Primož Pičulin
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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  

Aleš Senožetnik

V
iski je prepoz-
naven turistič-
ni produkt Škot-
ske, kar obisko-
valec spozna že 

na letališču v Edinburgu ali 
Glasgowu, kjer ga ob priho-
du pozdravijo polne police 
te pijače. A preden se odlo-
čimo za nakup ene od njih, 
se s pestro paleto okusov, ki 
jih ponuja škotski viski, vel-
ja pobliže spoznati – najbol-
je kar v destilarnah. 

Skoraj vsaka za nekaj 
deset evrov ponuja vodene 
oglede, ki jih dodatno pope-
strijo sproščeni vodiči, ki 
svoje znanje o pridelavi vis-
kija začinijo z zvrhano mero 
zdravega škotskega humor-
ja.

Izbira je velika. Po pridela-
vi viskija je Škotska razdelje-
na na pet regij, v vsaki pa pri-
delujejo pijačo, ki se po kara-
kteristikah in okusu precej 
razlikuje med seboj. Ljubi-
telji močnejših, dimljenih 
viskijev bodo uživali na oto-
ku Islay, tisti, ki prisegajo na 

mehkejšo pijačo, pa se bodo 
bolj domače počutili v desti-
larnah Škotskega nižavja. V 
regiji Speyside boste v radiu 
le kakšnih tridesetih kilo-
metrov našli petdeset des-
tilarn, med njimi tudi zna-
menite Glenlivet, Glenfid-
dich ali Macallan. Slednja 
zaradi svoje prestižnosti za 
marsikoga predstavlja Rolls 
Roycea med viskiji in je na 
nedavni dražbi za stekleni-
co iz leta 1926 iztržila mili-
jon funtov. 

Ker so ogledi destilarn 
precej oblegani, si vsaj za 
najbolj znane velja uredi-
ti vnaprejšnjo rezervaci-
jo. Toda obiska so vredne 
tudi bolj butične destilar-
ne. Ena takšnih je Oban, ki 
deluje od leta 1794 in vel-
ja za tretjo najstarejšo na 
Škotskem. Ob njej je vzni-
knilo istoimensko obmor-
sko mesto, zaradi česar se 
destilarna ni mogla širiti, in 
kot nam je razložil naš vodič 
Kyle, je prav to tudi razlog, 
da spada med najmanjše 
na Škotskem. Letno proiz-
vedejo namreč le 670 tisoč 

litrov viskija. Na ogledu so 
nas popeljali skozi posto-
pek pridelave – od mletja 
ječmena, do sušenja, ki vča-
sih poteka s šoto, kar neka-
terim viskijem da izrazito 
dimljen okus, do končnega 
procesa destilacije in stara-
nja v sodih. Na koncu pa nas 
je čakala še pokušina. Vse-
kakor odličen način za zak-
ljuček našega potovanja po 
tej lepi deželi, ki je na svojo 
zgodovino in kulturo, ki jo 
v veliki meri pooseblja tudi 
viski, upravičeno ponosna.

Če za žganje včasih pravi-
mo, da »eks« velja, to nika-
kor ne drži za kozarček dob-
rega viskija, za katerega si 
domačini vzamejo čas in v 
njem uživajo. Viski je eden 
najprepoznavnejših izvoz-
nih artiklov te dežele, ki daje 
kruh štirideset tisoč zapo-
slenim po vsej Veliki Brita-
niji, od tega sedmim tisoč-
im le na škotskem podežel-
ju. Industrija je lani beleži-
la 4,4 milijarde funtov pro-
meta, po celem svetu pa so 
prodali več kot 1,2 milijarde 
steklenic te pijače.    (Konec)

V deželi viskija (4)

NA OBISKU V DESTILARNAH

Oban je živahno obmorsko mestece, ki je zraslo prav zaradi 
istoimenske destilarne. 

Oban velja za tretjo najstarejšo še delujočo destilarno na 
Škotskem.

Pred vhodom v destilarno Glenfiddich obiskovalce pozdravi 
kip ustanovitelja Williama Granta in njegove žene Elisabeth.

PESMI MLADIH

Pridite v trgovino,
kjer poceni je in fino.
Čevlji, majice in igrače,
dobi se tudi pomaranče.
 
Za otroke so bonboni,
za žejne strice alkoholi,
za mamice je kapučino,
za očke pa je čokolino.

Nizke cene kar letijo,
vsi poceni vse dobijo.
Mamice, očki, tete in strici
pa tudi dekliči in fantiči.
 
Za upokojence so kuponi
in različnih vrst so boni.
Pridite v trgovino,
kjer poceni je in fino.

Reklama

Lija Buh, 5. razred, PŠ Lučine

Nimam besed, res lepa pesmica. Razigrana in nasmeja-
na. Z moje strani čestitke za tako ustvarjanje in tudi uči-
teljici za vzpodbudo. Meta

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

Mateja Rant

Z
a goste iz Nem-
čije so nemški in 
slovenski učite-
lji pripravili tri-
dnevni program 

petja, plesanja ljudskih ple-
sov in krajinske umetnosti, 
je razložila Alenka Petrinjak 
iz waldorfske šole v Naklem. 
Po besedah vodje programa 
Darje Ujčič pa so učenci ob 
bogatem programu dejav-
nosti našli tudi čas za druže-
nje, navezovanje stikov ter 
urjenje angleščine in nem-
ščine. »Gostje so bili navdu-
šeni tudi nad gostoljubnos-
tjo družin, ki so jih sprejele 
v svoje domove,« je še deja-
la in dodala, da so se stkala 
lepa prijateljstva in ob odho-
du so si obljubili, da se znova 
srečajo, in sicer se bodo zdaj 
na obisk v Nemčijo odpravi-
li nakelski učenci.

Učitelj glasbe Jeroen 
Moes je za učence pripravil 
delavnice, na katerih so se 
učili ljudskih pesmi z vsega 
sveta in tehnike ustvarjan-
ja ritmov z lastnim telesom. 
Darja Ujčič je vodila delav-
nico ljudskih plesov, sko-
zi katere so učenci razvijali 

telesno in prostorsko koor-
dinacijo. »Poleg tega pa 
ljudski plesi ljudi osrečuje-
jo in povezujejo. Vezi med 
nemškimi in slovenskimi 
učenci so se tako tkale tudi 
dobesedno s prepletanjem 
koreografij,« je poudarila 
Alenka Petrinjak. Znanje, 

ki so ga pridobili na delav-
nicah, so prikazali na zak-
ljučni prireditvi v Domu J. 
Filipiča v Naklem. »Na kon-
cu so na noge spravili vso 
dvorano ter skupaj zapeli in 
zaplesali.«

Poleg glasbenih in ples-
nih delavnic so učenci sode-
lovali tudi na delavnici kra-
jinske umetnosti. Nemške 
prijatelje so učenci waldorf-
ske šole v Naklem popelja-
li v gozd Dobrava, ki je gos-
te navdušil s svojo razgiba-
nostjo, pestrostjo in barva-
mi, je razložila Alenka Pet-
rinjak. Delavnico, na kateri 
so ustvarjali skulpture in sli-
ke iz gozdnega materiala, je 
vodil Thomas Dörger, ki na 
nemški waldorfski šoli pou-
čuje vrtnarstvo. Kot je pojas-
nil, učence poleg vrtnarskih 
veščin učijo tudi opazovanja 
narave in procesov v njej ter 
umetnosti ustvarjanja kra-
jinskih podob.  

PLES IN GLASBA 
POVEZALA UČENCE
Predzadnji konec tedna v oktobru so v gorenjski enoti Waldorfske šole Ljubljana v Naklem gostili 
osemnajst učencev in dva učitelja iz nemške waldorfske šole v Kleinmachnowu.

Znanje, ki so ga pridobili na plesnih in glasbenih 
delavnicah, so učenci prikazali na zaključni prireditvi v 
Domu J. Filipiča v Naklem. / Foto: arhiv šole

Na delavnici krajinske umetnosti so ustvarjali skulpture in 
slike iz gozdnega materiala. / Foto: arhiv šole
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TAnglosaška šentjernejska noč
Pogled v krvavo angleš-

ko preteklost: 13. novem-
bra leta 1002 je prišlo do 
»anglosaške šentjernejske 
noči«. Angleški kralj Neod-
ločnež ali tudi Nebogljenec 
je dal pomoriti vse Vikin-
ge, ki so živeli na njegovem 
območju.

V desetem stoletju so 
začeli Angleži počasi potis-
kati Vikinge (tako so imeno-
vali skandinavske trgovce in 
gusarje, ki so v devetem in 
desetem stoletju plenili po 
vsej Evropi) z Otoka. Kralj 
Edvard je bil pameten in 
preudaren vojščak, ki je svo-
je interesno območje obda-
jal s trdnjavami in močnimi 
vojaškimi posadkami. Ker 
so Vikinge v Angliji hkra-
ti preganjali še Norveža-
ni, je Edvardov sin Athel-
stan končno dobil nazaj 
izgubljena ozemlja. Oblast 
kraljev se je okoli leta 940 
spet raztezala na Mercio, 

Northumberland, York in 
prostrane predele Dane-
lawa. Athelstanova sino-
va Edmund in Edgar sta z 
uspehom nadaljevala pre-
ganjanje Vikingov in vla-
dala kot zakonita suverena.

Ob koncu stoletja pa je 
bil britanski otok znova tar-
ča silovitih napadov danskih 
roparskih pomorščakov. 
Gusarji Severnega morja 
so umetnost plenjenja med 
tem obogatili z novo različi-
co: to je bil tako imenovani 
»danski novec.« Jadrali so 
od mesta do mesta in grozi-
li prebivalcem, da jih bodo 
pobili, vendar pa so bili lah-
ko »milostni« in so se dali 
podkupiti s srebrom in zla-
tom. Tako je moral London 
leta 994 kar čez noč zbra-
ti 16 tisoč funtov srebra, da 
je odvrnil od sebe vikinško 
vojsko. Na prestolu je tedaj 
sedel slabič, Edgarjev sin – 
imenovali so ga Neodločnež 

ali Nebogljenec – ki je hotel 
svoje vojaške in politične 
neuspehe kronati s slavnim 
dejanjem. Na današnji dan 
leta 1002 je ukazal pomori-
ti vse Vikinge, ki so živeli na 
njegovem območju, kar so 
kasneje poimenoval »anglo-
saška šentjernejska noč«. 

Imel pa je smolo, ker je 
bila med žrtvami tudi Gun-
hild, sestra vikinškega dan-
skega kralja Svena Viliča-
stobradca. Ta je odgovo-
ril s krvavimi maščevalni-
mi pohodi, ki so zelo priza-
deli Oxford in Cambridge. 
Deset let pozneje se je prika-
zal z velikanskim ladjevjem 
v ustju Temze. London je 
takrat uspešno ubranil nje-
gov rojak Viking Torkil. 

Sven Viličastobradec 
je zavzel Wessex in prisi-
lil angleškega kralja k sra-
motnemu begu k norman-
skim sorodnikom. Tri leta 
pozneje, po Svenovi smrti, 

je bila celotna Anglija prik-
ljučena kraljestvu danske-
ga kralja Knuta Velikega, ki 

je Severno morje spreme-
nil v dansko-vikinško zapr-
to morje.

Iskrice in izreki
   Trener je človek, ki zna v soboto povedati, kaj se bo 

dogajalo v nedeljo, v nedeljo pa, zakaj se ni. (Jeff Rovin)
   Vsak trenutek, ki ga ne porabimo za ljubezen, je 

izgubljen. (Torquato Tasso)
   Previdnost je bogata, grda in stara devica, ki ji dvori 

nesposobnost. (William Blake)

Smeh ni greh
   Fant in dekle sta pozimi za več dni najela planinsko 

kočo.
  »Cel teden bova sama v koči. Naredi načrt, kdaj 

bova smučala in kdaj bova delala kaj drugega,« 
vzklikne dekle.

  »Sem ga že. Smučala bova zadnji dan, ko se bova 
vračala v dolino, ostali čas pa bova počela druge 
stvari.«

   Po desetminutni vožnji pripelje vlak iz predora. Ko 
se razsvetli, reče mož ženi: »Če bi vedel, da je tunel 
tako dolg, bi lahko delala nekaj lepega.«

 »Ali nisva?«

Samo Lesjak

D
a je letošnje sre-
čanje najbolj-
ših petih pev-
skih zasedb 
Gorenjske pote-

kalo brezhibno, je poskrbel 
izkušeni organizator Janez 
Jocif iz škofjeloške izposta-
ve JSKD, najboljša zased-
ba, Kvintet Vintgar z Blejske 
Dobrave, pa se bo po izboru 
strokovnega spremljevalca 
revije Ambroža Čopija uvrs-
tila na sklepni koncert izbra-
nih zborov z regijskih revij, 
ki bo ob počastitvi svetovne-
ga dneva zborovskega petja 
potekal v soboto, 8. decem-
bra, v dvorani Slovenske fil-
harmonije.

Pevske sestave, ki so svoj 
spored tematsko zaokrožili, 
je predstavila Monika Tav-
čar. V uvodu je nastopila 
Vokalna skupina Adam Rav-
bar iz Grobelj pod vodstvom 
Petra Pogačarja. Za svojo 
temo so izbrali podoknice, 
preko katerih so predstavi-
li različne obraze nežnejše-
ga spola, od ameriške borke 
za osvoboditev sužnjev Har-
riet Tubman pa do zasanja-
ne Eleanor Rigby.

Komorni moški pev-
ski zbor Davorina Jenka iz 

Cerkelj pod vodstvom Jože-
ta Močnika si vseskozi pri-
zadeva za bogatitev koncer-
tnih sporedov. S tokratnim 
izborom skladb, poimeno-
vanem Živalski karneval, so 
predstavili slovenske bas-
ni. Z nastopom so dokaza-
li, da tudi živalski svet lah-
ko povezuje slovensko, sicer 
zelo raznovrstno zborovsko 
ustvarjalnost.

Ženski pevski zbor Moj 
spev, prav tako iz Grobelj, 
pod vodstvom Petra Poga-
čarja ter avtorico sporeda 
Andrejo Pirc je s skladbami 
občinstvo popeljal po zna-
čilnostih ljudske pesmi kul-
turnih prostorov Slovenije. 

Ljudska pesem predstav-
lja velik del zakladnice slo-
venskega ljudskega izroči-
la, ki je preprostemu člove-
ku pomenila več kot le zaba-
vo – bila je njegova spremlje-
valka v vsakdanjih in prazni-
čnih dneh.

Zmagovalni Kvintet Vin-
tgar z Blejske Dobrave, ki 
ga uspešno vodi Luka Čer-
ne, se je predstavil s ciklom 
generacijskih skladb, s pes-
mimi odraščanja torej; v vsa-
kem obdobju namreč različ-
no zaznavamo zvoke, ki nas 
navdihujejo.  

Ženski zbor Carmen 
manet in Moški zbor Can-
tores Carnioli iz Kranja z 

zborovodjema Primožem 
Kerštanjem in Erikom Šmi-
dom je svoj cikel naslo-
vil Kako je daleč do nebes. 
Kot je obrazložila avtori-
ca sporeda Barbara Kušar, 
ima glasba kot spremlje-
valka obredij pomembno 
vlogo v vseh kulturah. Pes-
mi vzbujajo posebna, vzvi-
šena občutja – stik zemlje 
in nebes. Glasba raste iz 
naših civilizacijskih kore-
nin v nebeške višave. Ali 
kot je zapisal pesnik Alojz 
Gradnik v pesmi Izpoved: 
Samo kdor vidi svoje kore-
nine, premeri debla moč in 
vej višine in ve, kako je daleč 
do nebes.

STIK ZEMLJE IN NEBES
Sozvočenja, osmo regijsko srečanje najboljših pevskih zasedb Gorenjske, je na martinovo nedeljo 
navdušilo občinstvo, ki so napolnili Kristalno dvorano Sokolskega doma v Škofji Loki. Na sklepni 
koncert v Ljubljani izbran Kvintet Vintgar z Blejske Dobrave.

Sozvočenja so ponovno dokazala, da je zborovska kultura na Gorenjskem na visokem 
nivoju: Ženski pevski zbor Moj spev iz Grobelj, prejemnik posebne nagrade za nakup 
notnega gradiva. / Foto: Gorazd Kavčič

V soboto, 17. novembra, bo ob 21. uri v Rdeči ostrigi nasto-
pil Karpov not Kasparov, glasbeni dvojec iz Romunije, ki 
je glasbo začel ustvarjati na osnovi šahovskih pravil in 
strategij. Končni rezultat je zelo plesna skladba, včasih z 
džezovskim priokusom, včasih navdahnjena z oriental-
skim izročilom, vedno pa združena z močnim zvokom 
plesišč iz osemdesetih.

Karpov not Kasparov v Ostrigi

V soboto, 17. novembra, bo ob 17. uri v dvorani Kulturne-
ga doma Kokrica dobrodelni večer. Nastopili bodo: Tilen 
Artač, ansambel Zarja in humorist Peška.

Dobrodelni večer ob krušni peči

 V petek, 16. novembra, bo ob 21. uri v Loškem pubu kon-
cert Vlada Kreslina.

Vlado Kreslin v Loškem pubu

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 44 novih prebi-
valcev. V Kranju se je rodilo 12 deklic in 17 dečkov. Najtežji 
je bil deček, ki je tehtal 4440 gramov, najlažja pa deklica, 
ki ji je tehtnica pokazala 2760 gramov. Na Jesenicah se je 
9 dečkom pridružilo 6 deklic. Najtežji in najlažji sta bila 
dečka – prvemu je tehtnica pokazala 4050, drugemu pa 
2650 gramov.

Novorojenčki

V soboto, 17. novembra, bo ob 21. uri v Grajskem pubu 
koncert Slavka Ivančiča.  

Martinovanje s Slavkom Ivančičem

Vlado Kreslin / Foto: arhiv GG (Primož Pičulin)
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V Galeriji Janeza Puharja v Stolpu Škrlovec so odprli 29. 
samostojno fotografsko razstavo Vasje Doberleta, ki 
nosi naslov Deževna simfonija in bo na ogled vse do 21. 
novembra. Mineva petdeset let, odkar se je Vasja Dober-
let, član Fotografskega društva Janez Puhar, zapisal foto-
grafiji. V teh letih je sodeloval na več kot šeststo razsta-
vah in imel 28 samostojnih razstav tako v Sloveniji kot v 
tujini. Njegovo 29. razstavo Deževna simfonija sestavlja 
24 fotografij, ki so nastajale 14 let let v slovenskih krajih, 
nekaj na Hrvaškem, ena v Italiji, začetna v Grčiji in kon-
čna v Južni Afriki. »Deževne fotografije ne morejo nastati 
v lagodnem okolju, zato dež med fotografi ni zaželen, 
obenem svetlobni pogoji niso primerni. To mi je bilo v 
izziv. Končna podoba razstave pa bi bila brez pomoči šti-
rih kolegov ogrožena, zato se jim iskreno zahvaljujem,« 
pojasni Doberlet in doda, da je osrednje sporočilo Dežev-
ne simfonije znamenit pregovor, da po dežju vedno posije 
sonce. »V mirni morski pokrajini se rojeva nevihta. Poja-
vijo se prve kaplje, voda se zliva z neba, preplavlja ceste. 
Naliv se umiri in samo še mokra okna spominjajo na srd 
neba, voda je odtekla in skozi oblake spet posije sonce,« 
sklene avtor razstave.

Nevihta od rojstva do katarze

Fotograf Vasja Doberlet je naslovil vsako fotografijo  
z razstave Deževna simfonija. / Foto: Primož Pičulin

Alenka Brun

V
esela družba, ki 
se je pri Starma-
nu v petek zbra-
la že v času kosi-
la, potem pa svo-

je druženje podaljšala še z 
udeležbo na martinovanju na 
vrtu že omenjene gostilne, je s 
šolanjem zaključila v šolskem 
letu 1967/68. Šolali so se v isti 
stavbi, kjer se še vedno odvi-
ja lesarski program. In med-
tem ko oni praznujejo petde-
seto obletnico mature lesne-
ga oddelka STŠ KMRLP, tudi 
slovensko lesarstvo obeležuje 
130. obletnico začetka svojega 
izobraževalnega poslanstva. 

V petek dopoldne so naj-
prej obiskali šolo v Ljubljani, 
kjer jih je sprejela in pozdra-
vila tudi ravnateljica Majda 
Kanop, dopoldne pa preživeli 
v šolskih delavnicah in razre-
dih, kar je bila pika na i na celo-
tnega dne. Neutrudni pobud-
niki srečanja so bili: Tomož 
Gorjanc, Anika Krumpačnik, 
Marjetka Kaker, Miro Kogoj, 
Stanka Martinčič pa je poskr-
bela, da se je obisk šole izte-
kel, kot se je. Tudi fotograf 
Jože Miklavc je bil neutruden.

Lesnoindustrijski tehnik 
je bil naziv, ki so ga prejeli po 
zaključnem izpitu. »Takrat 
je to pomenilo veliko več kot 
danes naziv inženir; predv-
sem zaradi pomanjkanja kad-
rov vseh tehničnih poklicev 

lesne stroke,« razloži Ivan 
Kisovec, ki je bil tudi del orga-
nizacije dogodka. Nadaljuje: 
»Znano je dejstvo, da je bila 
lesna industrija v šestdesetih 
in sedemdesetih letih v veli-
kem porastu in je potrebova-
la nove kadre. Tako da nihče 
po končani šoli ni imel težave 
z iskanjem zaposlitve: tovar-
ne so nas vabile, še posebno 
tiste, ki niso imeli obvez zara-
di štipendij. Veliko sošolcev je 
prišlo na šolanje v Ljubljano 
iz različnih delov Slovenije – 
praktično od vsepovsod.« Več 
kot polovica se jih je dnevno 
v šolo vozila, drugi so bivali v 
Domu Ivana Cankarja in Ani-
ce Černetove. »Vozači smo 

preživeli res prečudovit čas 
na vlakih, kjer se je začel naš 
drugi del dneva ob druženju, 
kartanju, prvih zaljubljenih 
pogledih ... Nekaj sošolcev je 
bilo nastanjenih pri sorodni-
kih v okolici Ljubljane, zavid-
ljivo število pa je bilo tudi Lju-
bljančanov.«

V prvem letniku jih je bilo 
46, do mature se jih je pre-
bilo 21. Pri maturi je bilo 38 
odstotkov žensk in 62 odsto-
tkov moških, kljub temu da 
bi marsikdo pomislil, da gre 
za delo, ki je izključno moš-
ko. Večina je takoj našla služ-
be, fantje so odšli k vojakom. 
Nekateri pa so seveda nadalje-
vali šolanje na višjih in visokih 

šolah. Večina ob delu. In veči-
na je ostala vse življenje nave-
zana na les, pohištvo, lesno 
trgovino. »Vsekakor na dotik 
in vonj lesa.«

Danes štejejo sedemdeset 
let, kako leto več ali manj. »Vsi 
smo upokojeni, čeprav neka-
teri svoja znanja in izkušnje 
prenašamo na mlajše člane 
družinskih mizarskih podje-
tij, družinskih trgovskih pod-
jetij – tako z visoko kvalitet-
nim lesom kot s pohištvom 
najvišjega cenovnega razre-
da. Nekaj jih je bilo v svojem 
življenju uspešnih tudi na 
drugih področjih, spet drugi 
so odšli v tujino, se vrnili ali 
pa tam tudi ostali.«

SREČALI SO SE LESARJI
V Gostilni Starman v Škofji Loki so praznovali petdeseto obletnico zaključka šolanja sošolci lesnega 
oddelka, L. IV. A, takratne Srednje tehnične šole za kemijo, metalurgijo, rudarstvo, lesarstvo in 
papirništvo (STŠ KMRLP) v Ljubljani.

Tokrat so se zbrali ob petdeseti obletnici mature.

»Sonce«
Draga Tanja, rada bi vprašala 
za hčerko in njenega   fanta, 
službo, otroka, ali ga bo lahko 
imela in za zdravje. Zame pa 
za službo, ljubezen in finance. 
Hvala ti za tako spodbudne 
odgovore in tudi tebi naj se 
izpolnijo vse lepe želje.
Kot vidim, je hčerka zvezo 
vzela resno, prav tako njen 
fant. Imata se rada in v mislih 
delata načrte za skupno pri-
hodnost. Tudi če ste vi imeli 
kakršnekoli pomisleke o tem, 
ste se že prilagodili, no, saj 
vam kaj drugega niti ni preo-
stalo. Vse gre tako, kot je prav. 
Otroka bo imela. Zdravstvene 
težave se ji bodo začele umir-
jati in kmalu bo vesela poziti-
vnih rezultatov. Zaposlitev, ki 
jo ima sedaj, ne bo za vedno, 
prava se ji šele obeta. Za vašo 
službo ne morem reči, da je 

slaba, ni pa mi všeč okolica, ki 
vas tam obkroža. Ste kar pod 
stresom in morate se naučiti, 
da vam to ne naredi škode. V 
ljubezni imate dvome, ampak 
še v tem letu vas bo prav lepo 
presenetila določena oseba, 
ki vam veliko pomeni. Pri 
financah bo treba počakati 
na drugo leto, ko se vam že 
spomladi začne bližati zele-
na veja. Hvala za lepe želje, 
želim vam vse lepo.

»Samota«
Ne gre brez vas! Letos sem 
vam pisala že dvakrat, vendar 
ni bilo odgovora v Gorenjskem 
glasu ali pa sem spregledala. 
Kakorkoli že, spet bi vas rada 
vprašala, ali me sploh še čaka 
kakšno veselje v življenju. Vse-
skozi se borim za boljše finan-
ce, pa nič. Zanima me tudi, 
kako bo moje zakonsko življe-

nje. Kaj pa sin, ali bo kdaj začel 
kvalitetno živeti? 
Sem preverila za nazaj, oba-
krat sem vam odgovorila, 
zato ste zgleda spregledali 
odgovor. Pa nič hudega, v 
tretje gre rado, pravijo. Seve-
da vas čaka še veliko lepega. 
Vem, da je težko čakati na 
vrsto, a zato je potem tudi 
več vredno in cenjeno. Zara-
di financ ne bodite pretirano 
v skrbeh, saj veste – vedno 
se vam potem na koncu izi-
de in poravna. Glede vašega 
zakona bi se lahko na dolgo 
razpisala. Težava je v tem, 
da vi ne zmorete več na tak 
način, saj se stalno ponavlja-
jo iste težave. Za veliko stvari 
ste sami, se počutite odrinje-
no, manjvredno, zapuščeno, 
osamljeno v svojem obroču 
utesnjenosti. Kot že pozna-
te moje besede, morate se 

imeti radi, drugače ne gre. 
Nihče ne bo poskrbel za vas, 
če ne boste sami. Zakaj ne 
bi bil ravno danes tisti dan, 
ko potegnete črto in rečete – 
sonce je tudi zame in ves svet 
je moj. Normalno je, da vaše 
počutje velikokrat ni v redu, 
kar se potem pozna tudi 
pri zdravju. Zdravje vašega 
moža ni preveč v redu in na 
daljši rok se žal poslabša. 
Odnos do vas bo težko spre-
menil, saj on ne razmišlja v 
to smer, da kaj dela narobe. 
Vaš sin se ima zelo dobro 
v hotelu mama, zato mu ni 
prišlo na misel, da bi karkoli 
spreminjal. Brez zamere. V 
naslednjem letu bo spoznal 
dekle, ki mu vse skupaj pos-
tavi na glavo, v pozitivnem 
smislu. Začel bo živeti, kot 
je treba, in vse se postavi na 
svoje mesto. Srečno.

In kar nadaljujemo tudi 
danes s kombinacijo treh 
kart. Lahko jih izbiramo iz 
pahljače ali pa naredimo tri 
kupčke in jih odpiramo naen-
krat po tri. Zvestoba, Obisk, 
Nekaj denarja – nekdo, ki ga 
poznamo že dolgo in morda 
že nekaj časa z njim nima-
mo stika, bo hotel obnoviti 
vez. Kar bo uspešno. Sreča, 
Izguba, Pismo – nekaj dob-
rega nas čaka skozi osebni 
pogovor. Upanje, Veselje, 
Ljubosumje – ni nam prav 
glede neke osebe, ki name-
sto nam posveča pozornost 
nekomu drugemu. Ampak 
upanje umre zadnje. Lju-
bezen, Potovanje, Sodnik 
– kmalu se obeta daljša pot 
in z njo povezane pomem-
bne odločitve. Božje oko, 
Ljubimec, Bolezen – moška 
oseba nas opazuje, česar 
pa noče razkriti. Bolezen v 
tem primeru pomeni odvi-
snost od odnosa. Težave, 
Hrepenenje, Mislec – oseba, 
ki zelo veliko premišljuje in 
bolj malo naredi, samo hre-
peni po boljšem in lepšem. 
Otrok, Darilo, Žalost – mlaj-
ša oseba, lahko je v obdobju 

pubertete, ko je vse dolgoča-
sno in brez pomena. Tudi to 
mine. Vdova, Vdovec, Hiša 
– v domačem okolju dolge in 
stare težave, blokade, misel-
ni vzorci, ki delajo samo ško-
do. In naznanja konec tega 
obdobja. Ego prevlada. Nes-
reča, Oficir, Duhovnik – ose-
ba na visokem položaju, ki 
je sicer kos svojim nalogam, 
ampak s tem izgublja sebe 
in svoje druge pomembne 
vrednote. Sporočilo, Denar, 
Tat – zunaj domačega okolja 
dobre novice, ni nujno, da so 
povezane z denarjem. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite 
tri, pet ali sedem poljubnih 
kart ali pa karte za druge sis-
teme, ki ste jih že do sedaj 
spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_13. 11. 2018

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-ROC 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)  
pošljite do petka, 23. novembra 2018, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

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

Preverite zapeljivo  
ponudbo vozil Volkswagen  

in izberite svoje vozilo.
Akcija velja do odprodaje zalog oz. do 15. 11. 2018.

www.praznimozaloge.si

prihranek 1.000 €500 €bon za financiranje

350 €
bon za zimske  
pnevmatike

prihranek 500 €500 €bon za financiranje

200 €
bon za zimske  
pnevmatike

prihranek do 4.500 €1.000€bon za financiranje

500 €
bon za zimske  
pnevmatike
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DRUŽABNA KRONIKA

TOREK_13. 11. 2018

Zvezdnik serije Veliki pokovci Johnny 
Galecki (43) je na podelitev nagrad 
People Choice prišel z novim dekle-
tom, enaindvajsetletno Alaino 
Meyer. »Podelitev je bila ob mojem 
fantu zelo zabavna,« je pod skupno 

fotografijo zapisala Meyerjeva. Sicer pa je serija Veliki 
pokovci prejela tri nagrade:  za najboljši šov, komedijo in 
najboljšega igralca v seriji.

Johnny Galecki v zvezi z enaindvajsetletnico

Demi Lovato (26), ki je pred tremi meseci 
skoraj umrla zaradi prevelikega odmerka 
mamil, je videti bolj zdrava kot kdaj koli. 
Oboževalci jo prek družabnih omrežij 
spodbujajo na poti do okrevanja, toda 
zvezdnica je že bila tarča bolečih komen-

tarjev o teži, saj je pridobila nekaj kilogramov. »Groza, 
kako je debela. Preveč puranov. Videti je, da je droge zame-
njala za hrano,« so le trije izmed negativnih komentarjev.

Demi Lovato pridobila nekaj kilogramov

Trije hudi požari v Kaliforniji so prisilili 
četrt milijona prebivalcev, da so zapustili 
svoje domove, med njimi tudi zvezdnike. 
Lady Gaga, ki se je morala izseliti, je zapi-
sala, da moli za vse, ki jih ogroža požar. 
Ogenj je med drugimi ogrozil tudi hišo 

družine Kardashian, hišo režiserja Guillerma del Tora, v 
nevarnosti so hiše družine Willa Smitha ter pevk Cher in 
Iggy Azaleje. Khloe Kardasian in Alysa Milano sta imeli 
srečo, da je ogenj obšel njuni hiši. Brez hiš so ostali igra-
lec Gerard Butler, Camille Grammer, Robin Thicke in še 
mnogi drugi.

Zvezdniki bežijo pred požarom

Manekenka in igralka Kate Upton (26) in 
njen mož Justin Verlander (35) sta pos-
tala starša. Na svet je prijokala deklica, 
ki sta jo poimenovala Genevieve Upton 
Verlander. »Dobrodošla na svet, Genevi-
eve. Ukradla si moje srce prvi trenutek, ko 

sem te spoznal,« je zapisal ponosni očka. Dojenčica se je 
rodila tri dni po njuni prvi obletnici poroke.

Kate Upton je postala mamica

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

M
ario Sied-
ler nam je 
v ljubljan-
skem hote-
lu Cubo tudi 

tokrat približal avstrijsko 
smučišče, ki je primerno za 
dnevni obisk z avtom, zna-
no pa je tudi po svojih odlič-
nih večernih zabavah in raz-
noliki ponudbi za tiste, ki 
ne smučajo ali jih zanimajo 
kakšne druge zimske šport-
ne radosti. Zelo priljubljeno 
je pri družinah, poseben dan 
ali dni pa pri njih nameni-
jo tudi ženskam. Letos so se 
posvetili celo zimski roman-
tični izkušnji, ki vzbudi v nas 

prijetne spomine na otroš-
tvo: recimo vožnja na saneh 
s konjsko vprego. Kadar zmr-
zne Johannesov slap, pridejo 
na svoj račun v Obertauernu 
celo ljubitelji lednega pleza-
nja. Tehnična novost smuči-
šča je Plattenkarbahn, kom-
binirana žičnica osemsede-
žnice in gondole za deset 
oseb; zabavnejša pa decem-
brski adventni sejem, ki se 
začne že konec novembra. 

Obertauern ima sto kilome-
trov prog, od tega največ lah-
kih, nekaj malega je »črnih«. 
Tu snega nikoli ne primanj-
kuje. Letos je prvič snežilo že 
avgusta, potem septembra, 
smučarski cirkus pa odpre-
jo 21. novembra. Sezona traja 
do maja. S »ski openingom« 

so začeli že pred 35 leti, sča-
soma so se mu pridruži-
la tudi druga pustolovska in 
glasbena dogajanja na smu-
čišču. Konec zimske sezo-
ne pa napove aprilska prire-
ditev Gamsleiten Kriterium, 
ko iščejo zaklad v snegu in se 
največji srečnež domov odpe-
lje z novim bavarskim lepot-
cem – in tu se je tudi Sloven-
cem že nasmehnila sreča. 

V Vili Podvin pa so se 
tokrat odločili, da organi-
zirajo večerjo, na kateri so 
povezali hrvaško in sloven-
sko kulinariko. Pravijo, da so 
tako martinovali po njihovo, 
za prav martinovega željne 
goste pa so v soboto pripra-
vili posebno Martinovo kosi-
lo z vinarjem Fornazaričem. 

Petkov večer pa je bil namen-
jen ljubiteljem lokalnih oku-
sov s hrvaškim in slovenskim 
pridihom – moči sta združila 
prva kuhalnica Vile Uroš Šte-
felin in hrvaški kuhar Vinko 
Frlan iz Stacije Kovačići nad 
Opatijo. Za vinsko spremlja-
vo so poskrbela vina Niko-
la Benvenutija iz Motovuna. 
Sta pa kuharja malce zame-
njala sestavine: tako se je na 
primer Uroš poigral z boš-
karinom, avtohtono pasmo 
goveda iz Istre, medtem ko 
so Vinku zaupali Fondinega 
brancina in Zupanovo pos-
trv. Začela sta pompozno in 
tudi zaključila tako; za sladi-
co sta poskrbela oba: združila 
pa sta okuse kostanja, čokola-
de in jogurta. 

ODTENKI BELE IN OKUSOV
V Vili Podvin so se odločili, da povežejo hrvaško in slovensko kulinariko; v Ljubljani pa se je oglasil 
direktor turističnega urada Obertauern Mario Siedler v družbi predstavnice za tisk Andree Rohrbacher.

Uroš Štefelin in Vinko FrlanMario Siedler

Nikola Benvenuti in Danijela Frlan, Vinkova soproga Kristjan in Nina Brajko sta predstavila svojega »olivca«.

Uroševa krožnika: boškarinov rostbif, zelena in buča, 
Odoljnekov sir ...

... in nežen jadranski škamp v družbi tople cvetače in 
krompirja.

Danijela Burjan iz Zreč je nedavno dopolnila 23 let. 
Letos je prejela lento zmagovalke na izboru Miss Earth 
Slovenija 2018 in se tako udeležila svetovnega izbora 
na Filipinih. Uvrstila se je najprej med 18, na koncu pa 
12 finalistk, kar je med 87 sodelujočimi lepoticami iz 
vsega sveta lepa uvrstitev. Krono mis zemlje 2018 pa je 
osvojila predstavnica Vietnama. / Foto: arhiv dogodka
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

Dejstvo je, da je danes tehni-
ka del nas, da brez digitalnih 
naprav ne moremo več živeti. 
Poslovanje z denarjem je le še 
vprašanje časa, saj bomo pla-
čevali vse stično, elektronsko 
in na daljavo. Kako pa vse to 
vpliva na nas, ljudi, ali smo kaj 
drugačni? 

Pogosto opazujem ljudi na 
različnih javnih mestih, kaj 
počnemo, opazovala sem jih 
tudi na zadnjih letih z leta-
lom. Vsak gleda v svoj telefon 
ali drugo napravo, jaz pa se 
tako rada prepustim naključju, 
trenutku. Na enem letu sem 
naletela na domačina, ki me 
je zaradi rdečih las proglasil za 
Norvežanko. Celo pot sva se po-
govarjala. Ko sva se razšla, me 
je objel, kar tako, neznanec. Na 
drugem letu je bila moja soseda 
starejša gospa iz Schleswiga – 
severno nemške province. Se-
verni Nemci govorijo zelo lepo 
nemščino, tako lepo, da sem 
se tudi jaz lahko celo pot pogo-
varjala v nemščini, ker se mi, 
iskreno povedano, nemščina 
kaj kmalu zatakne. Na koncu 
leta mi je gospa dala čokolado. 

V dežurni zobni ambulanti 
sedimo in čakamo. Gospod, ki 
je prišel k zobozdravniku sam, 
je prišel iz ordinacije s povsem 
prepotenim čelom, dvakrat je 
moral nazaj na zdravniški stol. 
Očitno je bilo hudo. Zelo ga je 
bolelo. Obrnem se k njemu in 
ga vprašam, vas pa zelo boli. 
Grozno je, ne morem vam po-
vedati, kako boli. Hvala, ker 
ste vprašali, odvrne neznanec. 
Medtem ostali čakajoči pa-
cienti gledajo v svoje telefone. 
Kakšni smo postali ljudje? 
Mar res nismo več zaintere-
sirani spregovoriti besede kar 

tako, nekje, kjer se znajdemo, 
s komerkoli, pokazati sočutja 
in zanimanja za nekoga. Se 
nam ne da? Ne znamo več? 
Je to naš osebni prostor, varstvo 
osebnih podatkov, so naše skriv-
nosti, ki jih ne delimo z niko-
mer več? Ali sem jaz zastarela 
ali pa malo čudna, ker nimam 
povsod, čisto povsod s seboj te-
lefona in drugih naprav in ne 
posegam po družabnih omrež-
jih, ker ne vem, koga to zares 
kaj zanima? 

Spet drugič sem opazovala 
ljudi na znamenitih razglednih 
točkah. Pridejo tja, se na hitro 
slikajo, po možnosti naredijo 
»selfija«, da ni treba nikogar 
prositi, in potem se nekam use-
dejo in objavljajo dogodek na 
družabnih omrežjih. Ko ugoto-
vijo, da ljudje spremljajo in všeč-
kajo njihovo fotografijo, se obr-
nejo in gredo stran. Zdi se, kot 
da danes odkrivamo svet le še 
zato, da bomo odkljukali svoje 
želje, posneli lepe fotografije in 
jih objavili na spletnih omrež-
jih. Ljudje tekmujejo, kdo bo vi-
del več, kdo bo prišel tja in dlje 
in kdo bo objavil najbolj nore 
fotografije. In kdor se te igre ne 
gre, je videti »kremenčkov« ali 
za časom. O tem, kaj si občutil, 
kako si doživel pokrajino, to se 
ne govori več. Da bi srečal ljudi, 
domačine in z njimi govoril o 
njihovem življenju, torej da bi 
spoznal deželo še na drugačen 
način, to vzame preveč časa in 
tega ne moreš objaviti na hitro. 

Stroji in naprave nadome-
ščajo ljudi. Ljudje imajo raje sti-
ke, tudi osebne in intimne v vir-
tualnem svetu. Je lažje, vklopiš 
in izklopiš. In človek je človeku 
vedno večji tujec …

Tehnološka družba
Janez Logar

Starejši gospod pravi: so stva-
ri, o katerih se ne govori, še manj 
pa sprašuje. V diplomaciji velja 
pravilo, da se ne govori o veri in 
spolnosti, v Nemčiji podrejeni 
ne sme kritizirati nadrejenega, 
velja »pravilo« 'nič slabega o 
umrlih', imamo rek 'najprej iz-
vedi, nato se pritožuj'. Imamo 
bonton, ki ga upoštevamo. Za 
zakonski odnos so včasih rekli: 
potrpi. Imeli so cel kup prepove-
danih tem pogovora, rekli so: saj 
bo minilo, »kovter« vse pokrije, 
o tem se ne govori ... 

Ja, tako je bilo včasih. Za 
intimni odnos danes zagoto-
vo vemo, da pot do sreče pelje 
preko pogovora o naju dveh, 
o meni, o tebi. Prejšnji teden 
smo gospodu dali nekaj iztoč-
nic za pogovor z njegovo damo. 
Če v zakonu svojih staršev ni 
videl ali čutil takšnih pogovo-
rov, še ne pomeni, da tega ne 
sme početi. Ni pa lahko delati 
nečesa, česar nas niso naučili. 
Drugo dejstvo je, da nismo več 
otroci. Danes vemo, da je molk 
ubijalec odnosov, molčečnost 
pa smrtni sovražnik srečnega 
zakonskega odnosa. Ženskam 
moramo priznati večjo sposob-
nost govora, moški pa nimamo 
le slabšega izrazoslovja, ampak 
tudi nismo navajeni govoriti o 
sebi. Vemo, da je lažje napisati 
kot stopiti na drugačno pot. 

Poglejmo še nekaj možnosti 
za razvoj pogovora. »Zakaj me 
ljubiš? Zakaj me imaš rada? 
Kdaj si se ob meni počutila naj-
bolj ljubljeno?« Povedala vam 
bo vaša dobra dejanja. Dobro je 
vedeti, kaj delati, da se bo ona 
ob nas počutila ljubljeno. Tako 
spoznate njen jezik ljubezni. 
A ni to preprosto! Vse vam bo 
povedala, le vprašajte jo. »Česa 

mi ne bi nikoli odpustila in 
zakaj?« To so njene najhujše 
more. Morda vam ne bo odpus-
tila ponovnega padca v alko-
hol. Odšla bo, če bo le mogla. 
Morda vam ne bo dovolila, da 
boste uničili vajine prihranke. 
Odšla bo, ker ne bo prenesla še 
enega ponižanja … Razložila 
vam bo, kako zelo bi jo priza-
delo neko vaše dejanje. Jasna 
beseda bo morda rešila vajino 
zvezo. »Kateri so najlepši in 
najtežji spomini na tvoje otro-
štvo?« Vzemite si veliko časa 
za poslušanje. Več boste vedeli 
o njenem otroštvu, bolj boste ra-
zumeli njeno obnašanje. »Kako 
lahko izboljšava najino spolno 
življenje? Kaj lahko jaz storim 
za to?« V večini zakonov je to 
najbolj ranljivo področje. Smo 
sprejeti ali zavrnjeni v svojih 
največjih globinah. Vedno 
sproti preverjamo, ali nas ima 
ali nas nima rada. Pomemben 
del spolnosti so besede, ki jih 
midva dobiva za to najino »te-
lovadbo«. Gospodje, bodimo 
nežni in spoštljivi, dame so 
upravičeno pozorne, kaj bomo 
rekli in naredili. Povejmo svoje 
želje, potrebe, in ne govorimo, 
kaj bi morala storiti ona, ali 
še slabše, kako bi morala ona 
reagirati. 

No, toliko za začetek. Gos-
pod in gospodje. Povejte svojim 
dragim ženam, partnerkam, 
da se je moškim težko pogo-
varjati o takih temah. Ne ju-
načimo se tam, kjer ni treba. 
Presenečenje. One nas bodo ra-
zumele in nam oprostile nerod-
nost. Celo uživale bodo v naši 
nespretnosti, mi le nadaljujmo.

O tem se ne govori

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

Gremo na Štajersko …

… gledat, kaj vse dobrega in okusnega bodo skuhale in spekle 
štajerske gostinke in gospodinje za martinovo. Jaz bi takoj 
šla proti Slovenj Gradcu, do gostilnice, kjer cesta zavije proti 
Kopam. Tam pripravljajo tako dobre mežerle. Nepozabni so! 
Kot lepo zapečeni, sočni, veliki polpeti so videti. Postrežejo 
jih s krompirjevo solato. Vam povem: je ni mesnine čez to 
dobroto. Pa štajerska kisla juha, bučni štrukelj in haloška ali 
kakšna druga gibanica. Nič čudnega, da gre za martinovo 
toliko turističnih avtobusov prav na Štajersko, kjer je toliko 
domačih dobrot na kupu.
Torej, poiskala sem nekaj receptov: preprosti in enostavni so. 
Uspeli bodo tudi na Gorenjskem. Saj martinovega ne praznu-
jemo samo en dan. 

Štajerska kisla juha

Za 6 do 8 oseb potrebujemo: 1,5 kg svinjine, 3 litre vode, 1 
čebulo, 4 stroke česna, nekaj zrn popra, lovorov list, timijan, 5 
dag moke, 50 dag krompirja, kis.

Meso zrežemo na koščke, mu dodamo na četrtine zrezano 
čebulo ter vse dišave in damo kuhat. Ko je meso že na pol 
mehko, dodamo na kocke zrezan krompir. Juho zgostimo s 
podmetom in jo okisamo. Lahko pa skuhamo meso kosu, 
ga vzamemo iz juhe, jo precedimo in v njej skuhamo krom-
pir; zgostimo jo s podmetom, okisamo in vložimo na koščke 
zrezano meso. Naj bo zraven vsaj 1 parkelj in malo glavine. 

Mežerli

Za 4 do 6 oseb potrebujemo: 1 do 1,5 kg telečjih ali svinjskih 
pljuč z delom srca, 3 zvrhane žlice masti (lahko tudi tiste z 
ocvirki), 2 srednje veliki čebuli, 0,5 do 0,75 kg en dan starega 
belega kruha, 1 do 2 jajci, 2,5 dl mleka, 1 dl kisle smetane, ščep 
majarona, sol, poper, maščobo za pekač.

Telečja ali svinjska pljuča skuhamo v slani vodi z malo jušne 
zelenjave, nato ohlajenim izluščimo goltanec in jih zmeljemo. 
Na masti zarumenimo na drobno sesekljano čebulo, z njo 
prelijemo pljuča in premešamo. Dodamo še majaron in poper. 
Kruh zrežemo na drobne kocke in ga prelijemo z stepenim 
jajcem, mlekom in smetano. Dodamo še zajemalko juhe, v 
kateri so se kuhala pljuča. Navlažen kruh in pljuča nato zme-
šamo; če je zmes pretrda, prilijemo še malo mleka ali juhe.
Kozo, »pekvo«, manjši pekač ali okroglo nizko glinasto po-
sodo, imenovano »štecl«, po dnu in stranicah namažemo z 
maščobo ter damo vanjo pripravljeno zmes: po vrhu jo gladko 
zravnamo. Pečemo 45 minut v srednje vroči pečici. Na vrhu 
mora biti zlato rjava skorjica. Dobro pečene mežerle razreže-
mo na primerne kose, mlade gospodinje pa jih oblikujejo v 
polpete in pečejo na pekaču s papirjem za peko.
K tej jedi se prileže kakršnakoli solata in dober ržen kruh. 
Mežerli so na Štajerskem na mizi ob vseh večjih praznikih in 
slavjih, kot so ohceti, krsti in podobne gostije. Pa seveda ob 
kolinah; takrat jo ponudijo z domačim kruhom kot zadnjo jed.

Presni »twix« in arašidove kroglice
Čeprav sta obe sladici oz. 

prigrizka presna in enostav-
na za pripravo, po okusu nič 
ne zaostajata za tistimi sla-
dicami, katerih priprava je 
dolgotrajna in zapletena. Za 
pripravo presnih »twix« ko-
lačkov potrebujemo: za prvo 
plast: 6 žlic mletih man-
dljev, 6 žlic kokosove moke, 
4 žlice ovsenih kosmičev, 
2 vaniljeva sladkorja, 5 žlic 
mleka ali vode, 2 žlici meda, 
ščepec soli; za drugo plast: 
200 g datljev, 100 g arašido-
vega masla, 3 žlice medu; za 
tretjo plast: 150 g temne čo-
kolade, 50 g masla.

Priprava prve plasti: V 
mešalniku zmeljemo ovse-
ne kosmiče v moko. Doda-
mo vse preostale sestavine 

za prvo plast in vse skupaj 
zmeljemo. Manjšo oglato 
posodo ali pekač obložimo 
s peki papirjem ali plastično 
folijo. Nanj nadevamo maso 
za prvo plast in jo dobro po-
tlačimo ob dno posode.

Priprava druge plasti: Da-
tlje stresemo v mešalnik in 
jih dobro zmeljemo, da do-
bimo datljevo pasto (nastane 
homogena zmes). Dodamo 
arašidovo maslo in med ter 
vse skupaj zmešamo v eno-
tno maso. Maso razporedi-
mo čez prvo plast v posodi.

Priprava tretje plasti: Čoko-
lado skupaj z maslom razto-
pimo ter prelijemo čez drugo 
plast. Počakamo, da se čoko-
lada nekoliko ohladi, nato pa 
posodo postavimo v hladilnik 

za dve uri. Ko je vse skupaj 
dobro ohlajeno, vzamemo 
»twix« skupaj s peki papir-
jem iz posode ter ga nareže-
mo na poljubno velike kocke. 
Hranimo v hladilniku.

Nasvet: Za prvo plast lah-
ko uporabimo tudi piškotno 
dno: skupaj zmeljemo 200 g 
zdrobljenih piškotov in prili-
jemo 120 g stopljenega mas-
la. Premešamo in razporedi-
mo po dnu posode.

Za pripravo arašidovih 
kroglic potrebujemo: 3/4 
skodelice arašidovega mas-
la, pol skodelice ovsenih 
kosmičev, 2 žlici medu, 100 
g temne čokolade, 50 g mas-
la ali kokosove maščobe.

Ovsene kosmiče s pomočjo 
mešalnika zmeljemo v moko. 
Dodamo arašidovo maslo 
in med. Vse skupaj z mešal-
nikom dobro zmešamo, da 
dobimo homogeno maso. 

Oblikujemo kroglice. Čoko-
lado in maslo skupaj stopimo 
ter v maso pomakamo araši-
dove kroglice. Odlagamo na 
peki papir. Počakamo nekaj 
minut, da se čokolada nekoli-
ko ohladi, nato oblite kroglice 
postavimo v hladilnik in poča-
kamo, da se čokolada strdi.

Nasvet: Za večjo pestrost 
kroglic jih nekaj pomakamo 
v rjavo mlečno čokolado, ne-
kaj pa v belo.
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Urša Peternel

Jesenice – Sedemintridese-
tletni Željko Najdek z Jese-
nic je v nedeljo, 4. novem-
bra, pretekel sloviti mara-
ton v New Yorku. In ne le 
pretekel, s časom 4;31:13 je 
postavil tudi svoj osebni re-
kord, skozi cilj pa pritekel 
brez težav, z velikim nas-
mehom na obrazu. Željko 
je tako postal prvi Slovenec 
s statusom osebe s posebni-
mi potrebami, ki mu je us-
pelo preteči newyorški ma-
raton, ki velja za največjega 
in tudi enega najtežjih na 
svetu, zlasti zaradi števil-
nih vzponov. Na njem je le-
tos teklo več kot 50 tisoč te-
kačev z vsega sveta, v ekipi 
tekaškega trenerja Kleme-
na Dolenca, katere član je 
bil tudi Željko, pa je bilo de-
vetnajst tekačev. In prav vsi 
so pritekli skozi cilj! »Poka-
zalo se je, da smo zelo dob-
ro trenirali, pripravljali smo 
se leto dni, delali zlasti na 

bazični pripravi in na moči. 
Tek je bil tako popoln uži-
tek, zame osebno pa tudi 
najbolj doživet maraton v 
življenju, zlasti zaradi mno-
žice navijačev ob progi,« je 
dejal Klemen Dolenc, ki je 
tudi zaslužen, da se je leta 
2014 s tekom začelo ukvar-
jati prvih šest uporabnikov 
CUDV Radovljica (danes te-
čejo uporabniki iz vse Slo-
venije). Med njimi je bil 
tudi Željko, ki se je takoj iz-
kazal kot odličen in vztrajen 
tekač, ki je predlani pretekel 
svoj prvi maraton v Ljublja-
ni. Z vztrajnostjo in trdim 
delom si je prislužil tudi na-
stop v New Yorku, kjer je po 
Dolenčevih besedah tekel 
fantastično, ves čas stopnje-
val tempo in skozi cilj prete-
kel povsem brez težav, obe-
nem pa med tekom užival 
in bil ves čas nasmejan.

Z Željkom je tekel njegov 
trener iz CUDV Radovljica 
Jure Vajs, ki je dejal, da so 
zaradi vzdušja in množice 

gledalcev vsi imeli ves čas 
solzne oči, v srca pa se jim 
je usedla tudi neverjetna 

prijaznost domačinov. Želj-
ko je uporabnik Varstve-
no delovnega centra (VDC) 

Jesenice in v petek so odlič-
nemu tekaču in maratoncu 
prijatelji in sodelavci pripra-
vili prisrčen sprejem. »Po-
nosni smo nate, ti si naš ju-
nak!« so mu napisali na pla-
kat, mu zapeli, na harmoni-
ko je zaigrala Diana Šimbe-
ra, na flavto Katarina Šim-
bera. Manjkala ni niti torta, 
sprejema pa sta se udeležila 
tudi ponosna Željkova star-
ša.

In kaj je povedal Željko? 
Da je na maratonu užival, 
da je bilo vzdušje fantastič-
no in da ni imel nobene kri-
ze, dobrih 42 kilometrov je 
pretekel brez težav. Navdu-
šil ga je tudi sam New York, 
seveda pa so jedli tudi zna-
menite ameriške hambur-
gerje ... Na vprašanje, kaj bo 
počel zdaj, po newyorškem 
maratonu, pa je odgovoril 
brez razmišljanja: »Treniral 
naprej!« Čez dve leti namreč 
želi teči na maratonu v Ber-
linu in tam še izboljšati svoj 
osebni rekord.

Željko je pretekel newyorški maraton
Jeseničan Željko Najdek je prvi Slovenec s statusom osebe s posebnimi potrebami, ki je pretekel sloviti maraton v New Yorku.  
Na enem najtežjih maratonov na svetu je tekel brez težav in dosegel celo svoj osebni rekord. Navdušil ga je tudi sam New York.

Maratonec Željko Najdek (v sredini) s tekaškima trenerjema 
Klemenom Dolencem in Juretom Vajsom ter vodjo VDC 
Sladjano Anderle in direktorico CUDV Radovljica dr. Ireno 
Ceglar. / Foto: Tina Dokl

Žiri – Kmetijska svetovalna 
služba Kmetijsko gozdarske-
ga zavoda Kranj bo v sode-
lovanju z Občino Žiri pripra-
vila v četrtek, 15. novembra, 
ob 15. uri v prostorih Občine 
Žiri predavanje z naslovom 
Kmetijstvo in okolje. Preda-
vala bo Marija Kalan, speci-
alistka za rastlinsko pridela-
vo v Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Kranj; predstavila bo 
tehnologije v kmetijstvu, ki 
varujejo naravne vire in oh-
ranjajo pestrost rastlinstva.

Predavanje Kmetijstvo 
in okolje

Tržič – Člani Kulturnega 
društva tržiških likovnikov 
vabijo na odprtje razstave in 
predstavitev knjige Tržiške 
ljudske pripovedi v sliki in 
besedi v četrtek, 15. novem-
bra, ob 18. uri v Kulturnem 
centru Tržič. Odprtje razsta-
ve bodo popestrili z branjem 
nekaterih pripovedi, na citre 
bo ljudske melodije zaigral 
Stane Bitežnik. Medse bodo 
povabili še udeleženke ku-
linaričnega krožka Ljudske 
univerze Tržič, ki bodo prip-
ravile nekaj zanimivih jedi 
iz preteklih časov. Razstavo 
je omogočila Občina Tržič. 
Vstopnine ni.

Ljudske pripovedi  
v sliki in besedi
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sudoku_LAZJI_18_91
NALOGA

9 2 7 6
3 8 9 7 1

5 1 3
2 4 8 3

9 1 7 5
4 7 6 2

8 6 1
1 9 2 4 8

7 4 3 9

sudoku_LAZJI_18_91

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_91
NALOGA

9 3 8 6
5 6 9 2 3

4 1 5 3
2 7

5 8 2 4

9 4 6 3 5
3 7 4 1

sudoku_TEZJI_18_91

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_91
NALOGA

9386
56923

4153
27

5824

94635
3741

sudoku_TEZJI_18_91

REŠITEV

932517486
156498237
748623519
469175823
823946175
517832964
681354792
294761358
375289641

sudoku_LAZJI_18_91
NALOGA

9276
38971

513
2483

9175
4762

861
19248

7439

sudoku_LAZJI_18_91

REŠITEV

914235876
328976145
657481932
162549783
893127654
475368291
289654317
531792468
746813529

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 14. 11.
18.20, 20.45 BOHEMIAN RHAPSODY
21.25 DEKLE V PAJKOVI MREŽI
16.30 MALA ITALIJA
14.40 HRESTAČ IN ŠTIRI KRALJESTVA
15.45 LUIS IN VESOLJČKI, sinhro.
17.20 JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI
19.00 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 14. 11.
19.00 MAGIČNE ŽIVALI: 
GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA
20.00 MAGIČNE ŽIVALI: 
GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA, 3D
16.00, 18.40 OVERLORD
17.20, 19.50 BOHEMIAN RHAPSODY
17.30, 20.50 DEKLE V PAJKOVI MREŽI

17.00 MALA ITALIJA
18.20 BOŽIČEK IN DRUŠČINA
16.40 HRESTAČ IN ŠTIRI KRALJESTVA
15.40 VILI BREMZA, sinhro.
15.45 ZVERJASEC IN ZVERJAŠČEK, sinhro.
15.30 LUIS IN VESOLJČKI, sinhro.
20.20 JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 14. 11.
19.00 ZVEZDA JE ROJENA

Četrtek, 15. 11.
11.00 ZVEZDA JE ROJENA
19.00 SILVO KARO – 40 LET ALPINIST 
(predavanje in film)

Nedelja, 18. 11.
16.00 ZVERJASEC IN ZVERJAŠČEK, sinhro.
18.00 MAGIČNE ŽIVALI: 
GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 13. novembra
18.00 Tomaž Kukovica: VOTANOVE HČERKE (foaje) 
20.00 Ferdinand von Schirach: TEROR (gostovanje v Kulturnem domu Franca Bernika, 
Domžale)

Sreda, 14. novembra, in četrtek, 15. novembra
20.00 Ferdinand von Schirach: TEROR (gostovanje v Kulturnem domu Franca Bernika, 
Domžale)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sreda, 14. novembra
11.00 Po motivih Goldingovega Gospodarja muh: GOSPODARJI
19.30 Odprtje 31. Čufarjevih dni – Matjaž Zupančič: GOLI PIANIST ALI MALA NOČNA 
MUZIKA

Četrtek, 15. novembra
11.00 Avtorski projekt: ŠEST OSEB IŠČE WILLIAMA
20.00 Vinko Mödrndorfer: NA KMETIH

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
13. 11.

10/16 °C

Nedelja 
18. 11.

3/11 °C

Sreda 
14. 11.

Četrtek
15. 11. 

Petek
16. 11. 

Sobota
17. 11.

7/12 °C 4/11 °C 2/10 °C 1/10 °C

Ponedeljek 
19. 11.

Torek
20. 11.

Sreda
21. 11.

Četrtek
22. 11.

1/9 °C -3/7 °C -2/5 °C -2/6 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

13. 11. tor. Stanislav 6.59 16.32

14. 11. sre. Nikolaj 7.01 16.31 

15. 11. čet. Polde 7.02 16.30           

16. 11. pet. Jerica 7.04 16.29

17. 11. sob. Gregor 7.05 16.28

18. 11. ned. Roman 7.06 16.27

19. 11. pon. Elizabeta 7.08 16.26

Mateja Rant

Žiri – Spominsko ploščo aka-
demskemu slikarju Maksi-
mu Sedeju ter ljubiteljski-
ma slikarjema Janezu in Pa-
vletu Sedeju so odkrili na po-
budo Viktorja Žaklja, ki se je 
na podoben način letos fe-
bruarja poklonil še enemu 
žirovskemu slikarju, Jože-
tu Peternelju Mausarju. »To 
počnem, ker tako prispeva-
mo h kultiviranju kraja. Mo-
ramo častiti to, kar imamo,« 
je ob odkritju plošče Sede-
jem poudaril Žakelj. Verja-
me, da bodo Žiri, ki so tudi 
njegov rojstni kraj, po tej pla-
ti bogatejše, zato bo v sode-
lovanju z žirovskim gospo-
darstvom nadaljeval postav-
ljanje obeležij znamenitim 
Žirovcem.

»Današnji slavljenci odsli-
kavajo vitalnost in ustvarjal-
nost teh krajev,« je zbrane 
še nagovoril Viktor Žakelj. 
Od vseh treh slikarjev, ki so 
se jih spomnili s spomin-
sko ploščo, je imel akadem-
sko izobrazbo le Maksim 

Sedej. »Mnogi zato zmotno 
menijo, da je imel velik vpliv 
na leto dni mlajšega brata, a 
Janez je bil likovni samora-
stnik.« Slikarstvu se je zapi-
sal tudi Janezov sin Pavle Se-
dej, ki je po besedah Viktor-
ja Žaklja v nekih elementih 
nadaljeval očetovo tradicijo. 
Maksima Sedeja prištevajo 

med najvidnejše slovenske 
slikarje dvajsetega stoletja in 
ga opisujejo kot »likovnega 
poeta intimnega sveta, zlasti 
svoje lastne družine«. Janez 
Sedej se je najprej izučil za 
čevljarja, a se je kasneje uve-
ljavil kot likovno izjemno na-
darjeni samouk in so ga spre-
jeli tudi v stanovsko Društvo 

slovenskih likovnih umetni-
kov. Pavle Sedej je bil prav 
tako likovni samouk, slikati 
se je naučil pri očetu Janezu.

Po odkritju plošče na nji-
hovi rojstni hiši so se slikar-
jev spomnili še s posebno 
razstavo njihovih umetni-
ških del, ki so jo odprli v ga-
leriji DPD Svobode v Žireh.

V spomin trem slikarjem
Na njihovi rojstni hiši na Poti v Skale so v petek odkrili spominsko ploščo, s katero so trajno 
zaznamovali spomin na tri slikarje iz rodbine Sedejev: Maksima, Janeza in Pavla.

Spominsko ploščo sta odkrila Sinova Pavleta Sedeja Dejan in Gregor, ob njiju sta še 
Pavletova žena Majda Sedej in Pavletova sestra Teja Gluhodedov. / Foto: Tanja Mlinar

Jasna Paladin

Kamnik – Tržnica, ki zaživi 
vsak torek in soboto, je med 
Kamničani zelo priljubljena 
in tako tudi precej obiskana, 
zato si je zaslužila tudi lep-
šo podobo.

Občina se je tako že maja 
odločila za prenovo stopnic, 
saj so bile obstoječe že moč-
no poškodovane zaradi iz-
postavljenosti vremenskim 
vplivom, soljenja v zimskem 
času in mehanskih udarcev. 
Za novo stopniščno ploščad 
so v občinskem proračunu 
namenili 47 tisoč evrov. Iz-
veden je bil tudi zaris obsto-
ječih in dodatnih parkirnih 
površin, ki bodo tako obisko-
valcem tržnice kot tudi mes-
ta omogočala kratkotrajno 
parkiranje. 

Nove pa so tudi stojnice, 
saj je zanimanje za proda-
jo izdelkov na kamniški tr-
žnici vedno večje, mize, ki 
so jih prodajalci uporablja-
li do sedaj, pa so bile dotra-
jane, poškodovane in zato 

neprimerne. Oktobra se 
je občina zato odločila za 
nakup desetih novih stoj-
nic, narejenih iz smrekove-
ga lesa in s streho v modro-
belih 'kamniških' barvah. 
Vrednost nakupa je skupaj z 

vozom za prevoz stojnic zna-
šala 9300 evrov.

Prenova tržnice se bo na-
daljevala tudi prihodnje leto, 
ko je v načrtu izdelava projek-
tne dokumentacije za sanaci-
jo preostale (vozne) površine.

Kamniška tržnica z novimi stojnicami
Skupaj z novimi stojnicami so v soboto na tržnici uradno odprli tudi prenovljeno stopniščno ploščad.

Kamniška tržnica je bila v soboto živahna kot že dolgo ne.
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Specialist nagrajevanja in obračuna plač, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: poznavanje plač in računovodstva, izkušnje s področja 
obračuna plač, samostojno obračunavanje plač, praktično znanje s področja delov-
nopravne zakonodaje vključno s kolektivnimi pogodbami, v delu, ki ureja obvezno-
sti delodajalca in pravice delavcev pri izplačilu plač, nadomestil in bonitet ... Iskrae-
meco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 11. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Strokovnjak za kakovost in poslovne procese, m/ž (Šenčur) 
Vabljen, da se nam oglasiš, če si dinamična oseba z veliko mero radovednosti, ki razu-
me pomembnost visokih standardov kakovosti, zaupnosti in integritete na delovnem 
mestu in premore naslednja znanja: poznavanje ISO-standardov, poznavanje poslov-
nih procesov (metodologije, analiza, optimizacija), delovne izkušnje v IT-storitvenih 
podjetjih … NiceLabel. Euro Plus, d. o. o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur. Prijave zbi-
ramo do 9. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Oblikovalec kovin-TIG-varilec, m/ž (Medvode) 
Iščemo izkušenega delavca, ki bo odgovoren predvsem za: samostojno izvajanje TIG-
varjenja cevnih sklopov in sodelovanje pri izvedbi montaže strojnih instalacij in opre-
me ... Brinox, d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 24. 12. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Nabavnik/planer, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: zaželene so izkušnje na primerljivem delovnem mestu (nabava), pozna-
vanje materialov (kovin in nekovin) in branje certifikatov materiala, komunikacijske 
veščine, občutek za delo s poslovnimi partnerji ... Weber, d. o. o., Stara Loka 36, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 9. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater, m/ž (Lesce) 
Delovne naloge: delo na CNC-strojih za obdelavo aluminija ter železa, osnovno zna-
nje branja tehničnih načrtov, spremljanje in zagotavljanje kvalitete izdelave, skrb za 
osnovno vzdrževanje strojev, odkrivanje in javljanje pomanjkljivosti na stroju. Ponu-
jamo vam zaposlitev v urejenem in stabilnem podjetju, stimulativno plačilo. Kopt, 
Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 4. 12. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Višji inženir na področju razvoja mehatronskih sistemov, m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: sodelovanje pri razvoju in načrtovanju izdelka v fazi razvoja, iz-
vajanje testiranj in analiz, vodenje projektov/podprojektov ... Iskra Mehanizmi,  
d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 5. 12. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Svetovalec, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge: vljudno pozdravljanje strank in aktivno svetovanje s pomočjo odprtih 
vprašanj, skrb za učinkovit in prijazen prodajni proces, aktivno pridobivanje strokov-
nega znanja o izdelkih in storitvah, uporaba računalnika, predstavitev izdelkov s po-
udarkom na reklamnih artiklih, priprava ponudb za stranke ... Obi, d. o. o., Jurčk-
ova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 19. 12. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Čistilec, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: osnovnošolsko izobrazbo, občutek za red in čistočo, vsaj 3 leta delov-
nih izkušenj na tem delovnem mestu. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 18. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektant, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Kaj pričakujemo? VII. ali VI/2. stopnjo izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj (al-
ternativno V. stopnja izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj), natančnost, komuni-
kativnost, samoiniciativnost, zanesljivost ter sposobnost za samostojno in tim-
sko delo, obvladovanje dela z računalnikom (MS Office, AutoCad, Inventor), po-
znavanje kovinskih materialov. Elan Inventa, d. o. o., Begunje na Gorenjskem 1, 
4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 12. 12. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Serviser, m/ž (Kranj) 
Ste navdušeni nad avtomobilsko industrijo? Vam je servisiranje in vzdrževanje vozil v 
veselje? Ste pripravljeni na usposabljanje in pridobivanje novih znanj? Potem vas va-
bimo, da se prijavite in preizkusite v vlogi serviserja ter se pridružite ekipi Avtotehne 
Vis v PE Kranj. Avtotehna Vis, d. o. o., Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana. Prijave zbi-
ramo do 18. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni tehnolog logistike, m/ž (Kranj) 
Naloge in odgovornosti: razvoj skladišč (nenehna skrb za optimizacijo odlagalnih 
mest, razvijanje strategije skladiščenja, komisioniranje ipd.), skrb za tehnološko do-
kumentacijo (delovni postopki, odpiranje šifer in spremljajoče dokumentacije), ra-
zvoj sistema SAP WM, razvoj in skrb za embalažo, razvoj in skrb za predpise paki-
ranj, zbiranje podatkov in izdelava raznih analiz in poročil ... Trelleborg Slovenija, d. 
o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 20. 12. 2018. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Avtomehanik, m/ž (Šenčur) 
Od novega sodelavca pričakujemo: III.–V. stopnjo izobrazbe, 2 leti delovnih izkušenj, 
delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 4208 
Šenčur. Prijave zbiramo do 5. 12. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Za otroke
Jesenice – Danes, v torek, 13. novembra, bodo angleške 
igralne urice ob 16.30, jutri, v sredo, 14. novembra, bodo 
nemške igralne urice od 16. uri, jutri, v sredo, 14. novembra, 
bodo ustvarjalne delavnice od 17. uri, v četrtek, 15. novem-
bra, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 16. novembra, pa se 
bo Brihtina pravljična dežela začela ob 10. uri.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bodo danes, v torek, 13. novembra, ob 18. uri Vese-
le urice esperanta, jutri, v sredo, 14. novembra, bo ob 16. uri 
predavanje Premagajmo predsodke, ob 18.15 pa predavanje 
Gobe in gobarjenje. V TIC-u v Cerkljah bodo danes, v torek, 
13. novembra, ob 15. uri brezplačne inštrukcije matematike, 
ob 16.30 pa tombola. V Šenčurju bodo v Domu krajanov 
danes, v torek, 13. novembra, vesele urice nemščine, jutri, 
v sredo, 14. novembra, pa se bo ob 8.30 v Športni dvorani 
Šenčur začela telovadba za prožno telo. V preddvorskem TI-
C-u bo v četrtek, 15. novembra, ob 9. uri umovadba za starej-
še. Za vse prireditve so obvezne prijave po telefonu 041 724 
134 ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si. 

IZLETI

Po Vertovčevih poteh
Kranj – Planinsko društvo Kranj vabi na pohod po Vertov-
čevih poteh v nedeljo, 18. novembra. Zbor bo pred trgovino 

Mercator na Primskovem, od koder se boste ob 6.30 odpe-
ljali proti vasi Ustje pri Ajdovščini. Hoje bo približno za pet 
ur. Rok za prijave je do srede, 15. novembra, do 18. ure ali 
zasedenosti avtobusa.

Pohod okoli Brda
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica za svoje člane v so-
boto, 17. novembra, organizira pohod okoli Brda. Zbor bo ob 
8. uri pred domom krajanov. Pohod bo ob vsakem vremenu.

PREDAVANJA

O skotopičnem sindromu in disleksiji
Bled – V torek, 20. novembra, bo od 17. do 19. ure v Festival-
ni dvorani Bled predavanje in delavnica o skotopičnem sin-
dromu in disleksiji, ki ju je predavateljica Lea Novak Kolman 
v celoti zasnovala na praktičnem primeru in osebni izkušnji. 
Predavanje je namenjeno staršem, učiteljem, profesorjem, 
strokovnim delavcem in vsem, ki želite razumeti tudi »dru-
gačne« otroke. Zaradi omejenega števila obiskovalcev so 
obvezne prijave do ponedeljka, 19. novembra, na diskolma-
nija@gmail.com.

Rapalske meje v Železnikih in okolici
Zali Log – V petek, 16. novembra, bo ob 18. uri v Kulturnem 
domu na Zalem Logu predavanje Zgodovinskega društva 
Rapalska meja z naslovom Rapalske meje v Železnikih in 
okolici. Na kratko bo Bojan Rihtaršič predstavil tudi posta-
vitev protitankovskih ovir ob križišču Davča–Zali Log in tam 
nastajajoči park.

Jezus in njegova slava
Kokrica – Jutri, v sredo, 14. novembra, bo ob 18. uri v Kultur-
nem domu na Kokrici, Cesta na Brdo 30, predavanje Branka 
Dežmana z naslovom Jezus in njegova slava. Sledile bodo 
molitve za bolne in svetovanje. Dogodek organizira Zavod 
za izobraževanje Besede življenja, Kranj.

Oman
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 13. 
novembra, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik na potopisno pre-
davanje Maje Novak. Predstavila bo Oman, deželo na arab-
skem polotoku.

OBVESTILA

Odprtje drsališča na Ravnah
Ravne – V petek, 16. novembra, bodo ob 17. uri s pestrim 
programom odprli drsališče na Ravnah.

Otroštvo v Ratečah
Rateče – Danes, v torek, 13. novembra, se bo ob 17. uri v 
Kajžnkovi hiši začelo tretje iz sklopa srečanj. Tema tokratne-
ga srečanja bo raziskovanje otroštva v Ratečah. Organiza-
tor Gornjesavski muzej Jesenice prosi, da s seboj prinesete 
kakšno fotografijo, igračo, kos obleke ... ali le v spomin za-
pisano zgodbico.

KONCERTI

MePZ Cantemus ob štiridesetletnici
Kamnik – MePZ Cantemus vabi v nedeljo, 18. novembra, ob 
18. uri v Dom kulture Kamnik na koncert ob štiridesetletnici 
delovanja.

Ob desetletnici zbora Gorščaki
Tržič – V petek, 16. novembra, bo ob 19. uri v Kulturnem 
centru jubilejni koncert ob desetletnici Mešanega pevskega 
zbora Gorščaki, čigar repertoar obsega vojaške, domoljub-
ne, gorniške in ljubezenske pesmi. Koncert bodo popestrili 
še z nastopom dueta harmonikarjev Duo 2 gavnarja in otro-
škim pevskim zborom Katarince.

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli petek sta 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar in predsednik Moto klu-
ba starodobnikov Kranj 
Slavko Hočevar simbolič-
no prestrigla vrvico na vho-
du v nov klubski prostor sre-
di starega Kranja na Prešer-
novi ulici. Tam so namreč 
člani Moto kluba starodob-
nikov Kranj postavili tudi 
muzejsko zbirko starodob-
nih motorjev in predmetov, 
ki so povezani s kulturno 
dediščino. Predsednik Slav-
ko Hočevar je povedal, da so 
s pomočjo občine in Javne-
ga sklada Republike Slove-
nije za kulturne dejavnosti 
uredili prostor, kjer je tre-
nutno na ogled dvajset mo-
torjev. Veliko motorjev ima-
jo člani kluba še doma, zato 

se bo muzej v naslednjih ob-
dobjih spreminjal. Kot je do-
dal župan Boštjan Trilar, je 

prostor v starem Kranju za-
nimiv tako za domačine kot 
obiskovalce, ki so si že ob 

odprtju z zanimanjem ogle-
dali zanimivo muzejsko 
zbirko. 

Starodobniki na ogled v starem Kranju

Že ob odprtju zbirke starodobnih motorjev in predmetov je bilo zanje veliko zanimanja 
obiskovalcev. / Foto: Primož Pičulin

Bled – Na Bledu so pretekli teden začeli nameščati praznično 
razsvetljavo, ki jo bodo prižgali 30. novembra, ko bo zažive-
la tudi Zimska pravljica. Za novoletno okrasitev bodo letos 
namenili petdeset tisoč evrov, so sporočili z blejske občine. 
Osrednje dogajanje bo letos na jezerski promenadi, v Zdravili-
škem parku pa bodo postavili jaslice. »Letošnji pravljični videz 
bodo popestrila živa drevesa, ki bodo povezovala posamezne 
točke praznične jezerske promenade, po praznikih pa bomo 
drevesa posadili na različnih točkah po Bledu oziroma jih 
podarili občanom,« so razložili na občini in dodali, da gre za 
še en majhen korak v smeri zelenih prizadevanj razvoja Bleda 
in povezovanja domačinov s turizmom. 

Že nameščajo praznično razsvetljavo



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

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

delavnica
MOJA RISANKA
Domen Dolenc, Toni Mlakar
torek, 13. 11., od 17. do 19. ure v 
računalniški učilnici v I. nad. MKK

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

predavanje
PACIENTOVE PRAVICE
Avgust Rebič
sreda, 14. 11., ob 19. uri v dvorani MKK

film
SLON PO ANIMATEKI
Ana Šturm
sreda, 14. 11., ob 17. uri v dvorani MKK
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                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

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

42 
EUR

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

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1,  

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

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

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

www.gorenjskiglas.si

Narava skriva številna 
presenečenja: 
listavci vplivajo na 
vrtenje Zemlje, žerjavi 
sabotirajo špansko 
proizvodnjo šunke 
in iglavci lahko ust-
varijo dež. Z avtorjem 
uspešnic o naravi Pet-
rom Wohllebnom se 
potopimo v osupljivi 
svet, poln čudovitih 
prepletov med 
rastlinami in živalmi: 
kako vplivajo drug 
na drugega? In 
kaj se zgodi, ko 
v tem natančno 
uravnoteženem 
svetu kolesje 
preskoči zobec?

                        + poštnina

1990
EUR

180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava

Novo!

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
16     

Rezultati 90. kroga – 11. novembra 2018 
15, 18, 20, 21, 22, 29, 35 in 33

Loto PLUS: 1, 4, 18, 22, 29, 31, 33 in 32 
Lotko: 9 3 8 6 7 3

Sklad 91. kroga za Sedmico: 890.000 EUR 
Sklad 91. kroga za PLUS: 640.000 EUR

Sklad 91. kroga za Lotka: 1.440.000 EUR

LOTO

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, različni motivi in 
velikosti, ugodno, tel.: 040/567-544 
 18003423

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18003421

IŠČEM

ODPADNO kovino, papir, akumulator-
je, računalnike, mobilne telefone ..., 
tel.: 030/247-721 18003422

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 18003347

MULČAR Tehos 250, snežni plug 
Riko 240 in nov posipalec Riko, tel.: 
041/547-994 18003414

KUPIM

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

TRAKTOR od prvega lastnika in v de-
lovnem stanju, tel.: 031/284-917  
 18003366

TRAKTOR – Deutz, Zetor, IMT, Ursus, 
Štore, Univerzale, TV ali podobno, tel.: 
031/284-917 18003428

PRIDELKI
PRODAM

SLAMO, pšenično, rezano, velike koc-
ke in pšenico, tel.: 031/504-509  
 18003407

VEČ sort jabolk, ekološka pridelava, 
tel.: 051/207-008 18003406

VEČ sort neškropljenih zimskih jabolk, 
tel.: 040/485-307 18003419

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 18003425

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA in teličko ČB, stara 10 dni, tel.: 
041/342-350  
 18003345

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

PRAŠIČA za zakol, domača krma, in 
ČB teličko, staro 14 dni, tel.: 041/584-
235 18003405

PRAŠIČE, težke 80 kg, domača reja, 
tel.: 041/378-937 
 18003410

TELICO simentalko, staro 10 dni, tel.: 
04/51-46-958 18003409

KUPIM

TELIČKO simentalko, staro 7–14 dni, 
tel.: 041/260-691 18003427

BIKA  mesne pasme, od 200 do 500 
kg, tel.: 041/728-092  
 18003420

OSTALO
PRODAM

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

HONORARNO zaposlim osebo za 
delo v kuhinji in strežbi. Pavlin Anica, 
s.p., Šenturška gora 23a, Cerklje, tel.: 
031/361-215 18003328

IŠČEMO – voznika tovornjaka, kot ok-
repitev naše ekipe, za delo v Avstriji in 
Nemčiji. Delo od pon. do pet. Plača po 
dogovoru. Pokličite +434-635-451-
027 ali office@diaplan.com. Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfurt/Celovec, Avstrija  
 18003367

IŠČEMO – tesarje/montažne delav-
ce kot okrepitev naše ekipe za delo v 
Avstriji in Nemčiji. Plača po dogovoru. 
Veselimo se vašega klica +434-635-
451-027 ali office@diaplan.com. Di-
aplan Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 
9, Klagenfurt/Celovec, Avstrija  
 18003368

IŠČEM

IŠČEM DELO – voznik s kategorijama 
C in E s kodo 95, za razvoze po Go-
renjski, tel.: 040/389-518 18003408

STORITVE
NUDIM

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

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

RAZNO
PRODAM

100 KG lepo suhega kruha in kuhinj-
sko salamoreznico, tel.: 041/583-870 
 18003415

TRI ELEKTROMOTORJE, 1.4 kw, in 
izdelane hrastove deske za stopnice, 
tel.: 04/51-32-055, 040/840-382 
 18003412

TROFAZNI elektromotor, moško kolo 
Rog na torpedo in straniščno školjko, 
tel.: 041/583-870 18003417

VELIKI brus z motorjem, na 2 kamna, 
in lonec za pripravo hrane na prostem, 
tel.: 041/583-870 18003416

KUPIM

VRTNO kosilnico brez pogona, do 30 
EUR, in prodam olni gorilec Olim, 50 
EUR, 2 usnjeni jakni, tel.: 040/791-
315 18003413

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

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

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

NEPREMIČNINE
HIŠE
ZAMENJAM

V SELŠKI dolini zamenjamo stanova-
nje za hišo, tel.: 064/154-024 
 
 18003418

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HYUNDAI iX35 2.0 CRDI 4WD, letnik 
2012, redno servisiran, potrjena ser-
visna knjiga, lepo ohranjen. Avto Lu-
šina, d.o.o., Gosteče 8, Škofja Loka, 
04/50-22-000, 041/630-754 
 18003426

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

TEHNIKA
PRODAM

MOBILNI telefon Blaupunkt FM02, še 
nov in nerabljen, tel.: 031/678-828  
 18003399

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

LEPO ohranjen trosed in tabure ter 
leseno polico za telefon, ugodno, tel.: 
031/495-502  
 18003411

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

EZOTERIKA, mistika, tarot, knjige, 
ugodno, tel.: 040/567-544 
 18003424
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Anketa

Marinka Anko iz Jelendola:

»Strah me ni bilo, ker sem 
imela toliko ljudi okrog sebe. 
Znali smo drug na drugega 
popaziti. Pomembno je, da 
se v taki situaciji lahko s kom 
pogovoriš. Zdaj se sanira in 
življenje se počasi vrača.«

Stojan Štefe iz Jelendola:

»Bil je jok, ko smo videli 
posledice ujme, in je pozi-
tivna energija pri njihovem 
odpravljanju. Pohvalim naj, 
da politiki naše nesreče niso 
izkoristili za predvolilni boj 
– in želim, da tako ostane.«

Joži Laharnar iz Jelendola:

»Veliko je pomenila prava 
beseda na pravem mestu, 
krajane je bilo treba pomiriti. 
Odrezani od sveta smo osta-
li v trenutku, niti 112 nismo 
mogli priklicati. Vsem smo 
hvaležni za vso pomoč.«

Janez Meglič iz Jelendola:

»Pokazala se je velika soli-
darnost. Na pomoč so prišli 
gasilci in druge službe zašči-
te in reševanja ter prijatelji, 
sorodniki, ki so jih gozdarji 
do nas pripeljali po gozdni 
vlaki iz Podljubelja.« 

Suzana P. Kovačič

V od nedavne ujme najbolj 
prizadete kraje tržiške ob-
čine se vsakdanje življenje 
vrača po korakih. Cesto so v 
soboto odprli za domačine in 
jim omogočili stik z dolino, 
sanacija vse nastale škode pa 
bo trajala še dolgo. Kako so 
Jelendolčani preživeli najhuj-
še minule dni? Foto: Gorazd Kavčič

Popazili drug  
na drugega 

Jože Steiner iz Jelendola:

»Vsak dan smo krajani imeli 
''veselico'' s krampom in lo-
pato. Porazdelili smo si delo 
in niti eden ni rekel ne. Bil 
sem koordinator, opravljal 
sem tudi nujne prevoze z ga-
silskim avtom do predora.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

6/12 °C 4/10 °C7/15 °C

Danes bo zmerno do pretežno oblačno s kakšno deževno 
kapljo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutri in v četrtek 
bo po nižinah znova megleno ali oblačno. Več sonca bo v 
višjih predelih.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjsko Združenje 
učiteljev in trenerjev smuča-
nja tudi pred letošnjo zimo 
nadaljuje tradicije in prip-
ravlja že svoj 44. Kranjski 
zimskošportni sejem. Pote-
kal bo od tega četrtka, 15. no-
vembra, do nedelje, 18. no-
vembra. Sejem bo organizi-
ran v Mercator centru Kranj 
Primskovo v kletnih prosto-
rih. »Obisk sejma je vsako 
leto nad pričakovanji, kar po-
meni, da smo še vedno smu-
čarski narod. Sejem omogo-
ča nakup nove opreme s po-
pusti oziroma prodajo ra-
bljene opreme v komisijski 
prodaji, ki jo vodijo učitelji 
smučanja, ki vam tudi svetu-
jejo,« v imenu organizator-
jev pravi Brane Miklavčič in 
dodaja, da bo na sejmu raz-
stavljena tudi nova kolekcija 
smuči Elan in možnost na-
kupa smučarskih vozovnic 
za Krvavec. »Po končanem 
sejmu bomo v skladu s ko-
misijskimi pogoji vso nepro-
dano in neprevzeto opremo 
– tako kot že vsa leta – odda-
li humanitarnim organiza-
cijam in osnovnim šolam,« 
še pravi Miklavčič.

Poleg krajnskega sejma 
bo ta konec tedna, v soboto 
in nedeljo, v dvorani Sokol-
nice potekal tudi sejem zim-
skošportne opreme v Trži-
ču. Organizator je Klub uči-
teljev in trenerjev smučanja 
Tržič. 

SD Strahovica 24. in 25. 
novembra organizira smu-
čarski sejem, ki bo pote-
kal na Osnovni šoli Vodice. 
Prav tako naslednji konec te-
dna bo sejem rabljene smu-
čarske opreme v Osnovni 
šoli Josipa Vandota v Kranj-
ski Gori, organizira pa ga 
Turistično društvo Kranjska 
Gora.

Smučarski sejem, ki ga 
pripravlja Smučarski klub 
Bled, bo v Osnovni šoli Bled 
med 30. novembrom in 2. 
decembrom. Smučarski 
klub Alpetour Škofja Loka 
bo v dvorani na Podnu orga-
nizator sejma nove in rablje-
ne smučarske opreme 1. in 
2. decembra.

Smučarski klub Radovlji-
ca – Elan bo tradicionalni 
sejem rabljene smučarske 
opreme v telovadnici TVD 
Partizan Radovljica prip-
ravil med 13. in 16. decem-
brom.

Smučarski sejmi
V četrtek se začenja že 44. zimskošportni sejem v 
Kranju, sledili mu bodo tudi drugje.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Slovenski državni hol-
ding (SDH) je v imenu drža-
ve v prvi javni ponudbi del-
nic Nove Ljubljanske ban-
ke (NLB) prodal 59,1 odstot-
ka delnic, z uveljavitvijo po-
sebne stabilizacijske opcije 
pa bo delež narasel na 65 od-
stotkov. Vlagatelji so kupova-
li delnice v razponu med 51,5 
in 66 evrov za delnico, SDH 
je po končani prodaji dolo-
čil ceno 51,5 evra za delnico, 
kar pomeni, da bo država za 
65-odstotni delež NLB iztržila 

669,5 milijona evrov. Vlaga-
telji bodo razliko med nakup-
no in končno ceno prejeli na 
račun do 15. novembra, delni-
ce pa bodo 14. novembra za-
čele kotirati na Ljubljanski in 
Londonski borzi. Mali vlaga-
telji naj bi z javno prodajo pri-
dobili nekaj več kot tri odstot-
ke delnic, vse ostale pa insti-
tucionalni vlagatelji, med ka-
terimi sta največja ameriški 
finančni sklad Brandes Inve-
stment Partners s 7,6-odsto-
tnim lastniškim deležem in 
Evropska banka za obnovo in 
razvoj s 6,3 odstotka delnic. 

NLB po najnižji možni ceni

Simon Šubic

Naklo – Nakelskemu župa-
nu Marku Mravlji, ki se vno-
vič poteguje za vodenje ob-
čine, je nekdo v noči na pe-
tek pred njegov gostinski lo-
kal ob ribniku v Žejah nasta-
vil škatlo s tremi utopljenimi 
mački, poleg pa priložil foto-
grafijo, na kateri je fotomon-
taža odrte opice. »Utopili te 
bomo kot mačka in odrli kot 
opico,« je povedal Mravlja, 
kaj mu je po njegovem mne-
nju nekdo želel sporočiti do-
ber teden pred lokalnimi 
volitvami. Prepričan je na-
mreč, da gre za zelo neoku-
sno grožnjo. Na Policijski 
upravi Kranj so nam poveda-
li, da so o dogodku obveščeni 
in da vodijo postopek, v ka-
terem preverjajo, ali vsebina 
predstavlja grožnjo in more-
biten sum katerega od kazni-
vih dejanj, storjenih proti ži-
valim. »Glede na zbrana ob-
vestila bomo ustrezno ukre-
pali,« je sporočil Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj. 

Poginule mačke in foto-
grafijo je sicer v petek zjut-
raj prvi našel sin, sam pa je 
bil o tem obveščen šele kas-
neje, je povedal Mravlja. 
»Nastavljeno je bilo pred 
lokalom, na poziciji, ki je 

varnostna kamera ne dose-
že, zato oseba, ki je to nare-
dila, ni bila posneta. Sam pri 
sebi že sumim, kdo se skri-
va za tem neokusnim deja-
njem, a brez dokaza seveda 
ne morem na nikogar po-
kazati s prstom. Videti paje, 
da je nekdo zelo alergičen 
name,« je dejal.

Mravlji so anonimno gro-
zili že pred štirimi leti, ko je 
prav tako pred volitvami pre-
jel najprej pet ovojnic z belim 

prahom, nato pa še grozil-
no pismo. »Ovojnice s pra-
hom me tedaj niti niso gani-
le, veliko bolj resno pa je pos-
talo, ko sem prejel pismo, v 
katerem je bilo navedeno, 
da vedo, kjer se varuje moja 
vnukinja. Tedaj sem celo na-
jel varnostnika, ki je iz razda-
lje spremljal vnukinjo in nje-
no varuško, ko sta šli na spre-
hod,« se spominja. »Tedaj 
sem podal prijavo za vsako 
pismo, a ni nihče odreagiral. 

Tudi ko sem prejel grožnjo 
za vnukinjo, so mi dejali, naj 
sam poskrbim za to, tako da 
tokrat niti nisem takoj podal 
prijave,« je še pojasnil. Kot 
je dodal, so se pred štirimi 
leti grožnje končale s prvim 
dnem po volitvah. 

Dvomljivcem, ki menijo, 
da gre le za del njegove pred-
volilne kampanje, nakelski 
župan odgovarja: »Lepo vas 
prosim! Izkazujem se z de-
lom, ne s takimi stvarmi.« 

Grožnja, ne pa kampanja
Županu Naklega Marku Mravlji je nekdo nastavil utopljene mačke in fotografijo odrte opice. To je 
grožnja, ne pa del moje volilne kampanje, Mravlja odgovarja dvomljivcem, ki jih je po Naklem kar nekaj.  

Škatlo s tremi utopljenimi mački in fotografijo s fotomontažo odrte opice je v petek zjutraj 
na ribniku v Žejah našel sin nakelskega župana Marka Mravlje. / Foto: osebni arhiv 


