
AKTUALNO

Že drugo miniranje 
plazu nad Belco
V poteku sanacije plazu nad Belco 
sta ostali dve območji, ki sta grozi-
li, da se odtrgata in zgrmita v doli-
no. Prejšnji teden so zato izvedli 
drugi delni odstrel kamnitega blo-
ka. Gradnja nadomestne gozdne 
ceste poteka po novi trasi.

3

GORENJSKA

Nova pohodniška  
pot okrog Triglava
Zaživela je nova pohodniška pot v 
Julijskih Alpah Juliana Trail. Vklju-
čuje tudi sedem gorenjskih občin, 
dolga pa je dvesto sedemdeset ki-
lometrov in je razdeljena na šest-
najst etap. Njen namen je zbiranje 
doživetij v Julijskih Alpah.

4

ŠPORT

Zala Urh, mojstrica 
šahovske igre
Kranjčanka Zala Urh je na nedav-
nem mladinskem svetovnem pr-
venstvu v Mumbaju v Indiji doka-
zala, da sodi med najboljše mla-
de šahistke na svetu, osvojila pa 
je tudi naslov mednarodne moj-
strice.

9

KRONIKA

Vožnja levo  
je tudi prekršek
Vse več voznikov uporablja levi 
prometni pas za vožnjo po avtoce-
sti, ki je sicer namenjen prehiteva-
nju. Taka vožnja zmanjšuje pre-
točnost prometa in hitrost vseh 
vozil, kar vodi do zastojev in ne-
varnosti naleta vozil.

12

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo precej jasno. Zjutraj bo 
po nižinah megla ali niz-
ka oblačnost. Precej toplo 
bo za ta letni čas.

7/22 °C
jutri: precej jasno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Igor Kavčič

Kranj – V okviru letošnje 
obletnice so v Kranju pri-
pravili več dogodkov, pove-
zanih s Simonom Jenkom 
in današ njim branjem tako 
njegove kot poezije nasploh. 
Pesnika so na dan njegove 
smrti, 18. oktobra, ob spo-
meniku v Prešernovem gaju 
z branjem svoje poezije po-
častili mladi pesniki z Gi-
mnazije Kranj, Gimnazije 
Franceta Prešerna in osnov-
ne šole pesnikovega imena 
ter nominiranci za letošnjo 
Jenkovo nagrado. Na nedelj-
ski slovesnosti ob spomeni-
ku na Jenkovi rodni Podre-
či je zbrane nagovoril dr. Mi-
ran Hladnik.

Dnevi Jenkove poezije
Ob stopetdeseti obletnici smrti Simona Jenka so se s poklonom pesniku v petek v Prešernovem gaju 
začeli letošnji Jenkovi dnevi. Vrhunec dogodkov bo četrtkova podelitev nagrade, imenovane po pesniku. 

Venec k spominskemu obeležju na Podreči so položili predsednik KS Mavčiče Marjan 
Tušar, podžupan MO Kranj Robert Nograšek in predsednik KD Simona Jenka – Šmonca 
Rudi Zevnik. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Pokrajine so nova 
upravna struktura, ki bo 
zapolnila vrzel med (pre)
majhnimi občinami in dr-
žavo in bo primerno me-
sto za uresničevanje načela 
subsidiarnosti oziroma za 
nujno potrebno decentra-
lizacijo in demokratizacijo 
naše države, potrebo po po-
krajinski ureditvi utemelju-
jejo v strokovni skupini, ki 
pripravlja pokrajinsko ure-
ditev. To dograditev lokalne 
samouprave narekujejo naj-
prej domače razmere in ra-
zlogi, pa tudi primerljivost z 

evropskimi kriteriji in stan-
dardi. Letos poleti so nam 
predstavili prvi koncept raz-
delitve pokrajin, ki je pred-
videl enajst pokrajin, ki bi 
bile po svoji osnovi vezane 
na mestne občine kot že da-
nes administrativna in ur-
bana središča. Zadnji pre-
dlog, ki je objavljen na sple-
tni strani projekta in o ka-
terem so prejšnji teden go-
vorili na posvetu v držav-
nem svetu, pa jih predvi-
deva deset: Dolenjsko-be-
lokranjsko, Gorenjsko, Go-
riško, Koroško-šaleško, 
Osrednjeslovensko, Savinj-
sko, Štajersko, Pomursko, 

Primorsko-notranjsko in 
Zasavsko-posavsko pokra-
jino. Ob tem bi poseben 
status imeli mestni občini 
Ljub ljana in Maribor, kjer 
bi pristojnosti in naloge po-
krajinskega sveta opravljal 
mes tni svet, pristojnosti in 
naloge predsednika pokraji-
ne pa župan.

Po oceni geografov bi bilo 
najbolj smotrno organizirati 
osem pokrajin, vendar bi po 
tem modelu izrazito izstopa-
la največja in tudi razvojno 
najmočnejša osrednja po-
krajina, po drugi strani pa 
šibka pomurska regija. 

Novi predlog: deset pokrajin in mesti
Na predlog širše strokovne skupine, ki snuje predlog prihodnjih pokrajin na 
Slovenskem, naj bi bilo teh deset, Ljubljana in Maribor pa bi imela poseben 
status. Gorenjska s tremi pokrajinskimi središči. 

Novi predlog pokrajinske ureditve / Vir: Samo Drobne: Funkcionalne regije kot podlaga za ustanovitev pokrajin v Sloveniji, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana43. stran

Simon Šubic

Stranice, Kranj – V hudi 
prometni nesreči izven na-
selja Stranice v občini Zre-
če sta v petek umrla 61- in 
52-letni motorist z obmo-
čja Kranja. Kot se je izvede-
lo, je eden od umrlih moto-
ristov 52-letni Zdravko Ko-
rošec, med drugim pred-
sednik Športnega društva 
Predoslje in oskrbnik klub-
ske koče ASK Triglav na 
Krvavcu, na listi Zedinjena 
Slovenija pa je kandidiral 
tudi na lanskih parlamen-
tarnih volitvah. S celjske 
policijske uprave so sporo-
čili, da je nesrečo povzročil 
74-letni voznik osebnega 
vozila, ki je nenadoma za-
peljal na nasprotno stran in 
trčil v skupino motoristov s 
kranjskega območja. 

V prometni nesreči so bili 
udeleženi trije motoristi in 
voznik osebnega vozila. Šti-
riinsedemdesetletni voz-
nik osebnega vozila je vozil 
iz smeri Slovenskih Konjic 
proti Vojniku, ko je iz ne-
znanega razloga v blagem 
levem ovinku zapeljal na na-
sprotno smerno vozišče, po 
katerem je pravilno v koloni 
vozilo osem motoristov. Vo-
znik osebnega vozila je tr-
čil v prednji del motornega 
kolesa, ki ga je vozil 52-letni 
Kranjčan, ki je poškodbam 
podlegel. V vozilo 74-letni-
ka sta nato trčila še motori-
sta, stara 61 in 69 let. Prvi je 
na kraju nesreče umrl, dru-
gi se je v trčenju lažje poško-
doval. Prav tako je lažje po-
škodbe dobil tudi 74-letni 
voznik osebnega vozila, so 
razložili na PU Celje. 

V nesreči na Celjskem 
umrla motorista iz Kranja
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Knjigo prejme NIKO ROBIČ iz Gozda - Martuljka.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V Športno dvorano Šenčur prihaja Jan Plestenjak

Jan Plestenjak, 
osvajalec ženskih 
src, eden naju-
spešnejših in naj-
bolje prodajanih 
slovenskih glas-
benikov ter avtor 
številnih uspe-
šnic, bo v Športni 
dvorani Šenčur z 
odlično vokalno 
interpretacijo za-
gotovo poskrbel 
za čudovito ro-
mantično doživet-
je in nepozaben 
glasbeni večer. 
Na koncertu vas 
bo nostalgično 
popeljal skozi vse 
svoje uspešnice, 

kot so Ona sanja o Ljubljani, Večja od neba, ki je izšla na is-
toimenskem albumu, ki se je zavihtel na prvo mesto najbolje 
prodajanih albumov in tam ostal 13 zaporednih tednov, Soba 
102, Sam da ti maš mene rada in številne druge. Ne zamudite 
dobre zabave, zato si rezervirajte soboto, 16. novembra 2019, 
za Janov koncert. Vstopnice lahko kupite na vseh prodajnih 
mestih Eventima in Petrolovih bencinskih servisih. 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
koncert v Šenčurju. Nagradno vprašanje se glasi: Kakšen je 
naslov pesmi, ki so jo skupaj zapeli Jan Plestenjak in Kvatro-
pirci? Odgovore pošljite do ponedeljka, 28. oktobra 2019, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Suzana P. Kovačič

Gozd - Martuljek – Domači in 
tuji strokovnjaki so predsta-
vili različne prakse s sedmih 
področij projekta ASTAHG 
– sociale, zdravstva, neod-
visnega življenja, dolgotraj-
ne oskrbe, kulture in turiz-
ma, skrbi za dobro poču-
tje ter mobilnosti in tran-
sporta. Iz gorenjske regije 
so v projekt vključene obči-
ne Kranjska Gora, Jesenice, 
Bohinj, Bled, Tržič, Cerklje 
in Jezersko. Kot je povedala 
prim. Alenka Hafner, pred-
stojnica kranjske območ-
ne enote NIJZ, so to občine, 
ki pokrivajo približno tride-
set odstotkov vseh prebival-
cev Gorenjske in imajo po-
leg tega, da pokrivajo del alp-
skega sveta, določene sku-
pne lastnosti. Z izjemo Cer-
kelj se vse starajo hitreje od 
gorenjskega in slovenskega 
povprečja. Po podatkih sta-
tističnega urada je bil de-
lež prebivalcev, starih osem-
deset let in več, v letu 2018 
med temi občinami najvišji 
v občini Kranjska Gora s 7,7 
odstotka, sledi ji Bohinj s 7,3 
odstotka, najnižji odstotek, 
4,1, ima Jezersko.

Rešitve so lahko 
preproste

»V naši državi smo s spre-
jemom Strategije dolgoži-
ve družbe prepoznali velik 
izziv aktivnega in zdravega 
staranja za nas vse. Ukre-
pi v akcijskih načrtih bodo 
morali upoštevati tudi po-
sebnosti odmaknjenih pod-
ročij, kar vedno bolj pou-
darja tudi Evropska komi-
sija skozi svoje mehaniz-
me. Lokalna implementaci-
ja v kontaktu s posamezniki, 
ki jim je določena aktivnost 
v pomoč in podporo, je pri 
vsem ključna,« je poudari-
la doc. dr. Mojca Gabrijelčič 
Blenkuš iz NIJZ. Da je tre-
ba razmišljati tudi o povsem 
konkretnih in preprostih re-
šitvah v odmaknjenih pod-
ročjih, je prepričana. »Če na 

primer šolski avtobus pelje 
otroke v šolo, zakaj ne bi is-
točasno peljal še starejših k 
zdravniku.« Dostopnost do 
storitev namreč pomembno 
vpliva na kakovost življenja. 

Pomembna dostopnost 
do zdravstvenih storitev

Demografski podatki ka-
žejo, da bo delež prebival-
stva, starega 65 in več, leta 
2057 predvidoma znašal 31 
odstotkov prebivalstva (v 
primerjavi z 19 odstotki pre-
bivalstva v letu 2017). Dina-
mika staranja prebivalstva 
je še posebej v odmaknje-
nih področjih zelo hitra. Žu-
pan Jezerskega Andrej Kar-
ničar je navedel nekaj ukre-
pov v korist starejših: »S sed-
mim novembrom bo na Je-
zerskem namesto enkrat 
na teden splošna ambulan-
ta delovala dvakrat na teden, 
prav tako lekarna, kar je zelo 
pomembno z vidika dostop-
nosti do zdravstvenih stori-
tev. S socialnega vidika pa 
je zelo pomembno, da so 
starejši povezani in dejav-
ni v društvu upokojencev, s 
tem se ne počutijo osamlje-
ne, odrinjene. V zadnjih le-
tih nismo imeli povpraše-
vanj po storitvi pomoči na 
domu, a zna do njih priti. 

Tečejo pa že pogovori o pri-
ključitvi v sistem Prostofer, 
to je vozilo z voznikom pro-
stovoljcem, ki starejše odpe-
lje po opravkih, na pregled k 
zdravniku ...« 

Prilagodljivost delovno 
aktivnim starejšim

Dr. Magda Zupančič, se-
kretarka na ministrstvu za 
delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, je 
poudarila, da ima alpska 
regija svojo specifiko s po-
gosto razpršeno gradnjo in 
zato izoliranimi okviri po-
moči. Po njenem je treba 
zagotoviti takšne pogoje, ki 
bodo tudi starejšim še delov-
no aktivnim omogočili več-
jo prilagodljivost, npr. z de-
lom od doma. Po drugi stra-
ni pa, ko posameznik odide 
v pokoj, družba več ali manj 
nima več informacij, kaj se 
dogaja z njim, s starostjo pa 
prihaja do vedno več težav, 
npr. zdravstvenih, mobil-
nih, oskrbnih. Zato, kot do-
daja Zupančičeva, je za po-
selitev predvsem alpske re-
gije pomembno, da se omo-
goči neki minimalni okvir 
spremljanja starejših pred-
vsem z vidika varnosti, pre-
ventive v smislu zagotavlja-
nja zdravstvenih, socialnih 

in drugih storitev tudi zato, 
da starejši lahko čim dlje os-
tanejo v domačem okolju. 

Pomembna tudi socialna 
vloga občine

Podžupan Občine Kranj-
ska Gora Bogdan Janša je 
potrdil, da demografska sli-
ka ni najbolj rožnata in da 
se starost prebivalcev zvišu-
je. Z določenimi ukrepi zato 
občina želi čim bolj olajšati 
njihovo življenje, kot je na-
vedel: »Eden zadnjih ukre-
pov za starejše je projekt 
Prostofer, zelo dobro sodelu-
jemo z Domom starejših Vi-
harnik, vsako leto na skup-
no kosilo župan povabi ob-
čane, stare devetdeset let ... 
Druge ukrepe občina zagota-
vlja skozi proračun. Izdatno 
financiramo društvo upoko-
jencev, društvo invalidov in 
druge in tu se pokaže ta soci-
alna vloga občine: zagotoviti 
vsem najboljše možne pogo-
je in ne zanemariti nobene 
skupine občanov.« Kot je še 
poudaril Janša: kakor je lepo 
in za zdravje ugodno življe-
nje v alpski občini (svež zrak, 
možnosti za gibanje ...), pa 
primarni prebivalci ne sme-
jo trpeti zaradi sekundarne-
ga obiska, ki se na račun tu-
rizma enormno povečuje. 

Staranje v alpskem svetu
Nacionalni inštitut za javno zdravje je v okviru območnih enot Kranj in Nova Gorica prejšnji teden 
organiziral konferenco z naslovom Priložnosti za aktivno in zdravo staranje v alpskem svetu. 
Predstavljeni so bili tudi čisto konkretni ukrepi, med drugim na primeru občin Kranjska Gora in Jezersko.

Takole medgeneracijsko se je začela konferenca, ki so jo z nastopom popestrili najmlajši. 

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 11. oktobra 2019, prej-
me dve vstopnici za predstavo Tako ti je, mala Jožef Vunšek 
iz Radomelj, dve vstopnici za koncert skupine Postmodern 
Jukebox pa Urška Grošelj iz Podnarta.
V nagradnih igrah, objavljenih 15. oktobra 2019, prejme dve 
vstopnici za predstavo Dve na enega Sandra Žumar z Bleda, 
dve vstopnici za eno od predstav v Cerkljah ali na Kokrici v 
sezoni 2019/20 pa prejme Marjan Čadež z Jesenic.
Nagrajencem čestitamo!

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – V Ljudskem 
domu v Kranjski Gori bodo 
od 24. do 27. oktobra poteka-
li 22. Lavtižarjevi dnevi v or-
ganizaciji Kulturno prosvet-
nega društva Josip Lavtižar 
Kranjska Gora. V četrtek, 24. 
oktobra, ob 19.30 bo alpinist 
Luka Stražar predstavil svoj 

pogled na gore, plezanje in 
iskanje ravnotežja, notranje-
ga miru, ki so tako zelo po-
membni, da se življenja vese-
li in ga osrečuje. V petek, 25. 
oktobra, ob 19.30 bo plesna 
predstava Carmen po literar-
ni predlogi Mériméejeve no-
vele in Bizetove opere Car-
men v izvedbi plesnega klu-
ba Forma iz Ljubljane z gosti. 

V glasbenih ritmih se bosta 
prepletla džez in step. V so-
boto, 26. oktobra, ob 19.30 
bo na sporedu tragikomedi-
ja Evalda Flisarja Kaj pa Le-
onardo? v izvedbi gledališča 
Pod kozolcem, KD Šmartno 
ob Paki. V nedeljo, 27. okto-
bra, ob 16. uri bo otroška gle-
dališka predstava Josipa Ri-
bičiča Miškolin, nastopila bo 

gledališka skupina Hiše kul-
ture ZKD mestne občine Ko-
per. Istega večera ob 19.30 bo 
koncert koprske klape Semi-
kantá. Njihov repertoar obse-
ga zlasti skladbe z dalmatin-
skim melosom, od tradicio-
nalnih do zahtevnejših pri-
redb, med avtorskimi je nji-
hova skladba Še vedno tvoj 
poljub diši.

V Kranjski Gori Lavtižarjevi dnevi Urša Peternel

Jesenice – Dars je zavrnil 
pritožbo Gorenjske gradbe-
ne družbe na postopek izbi-
re izvajalca za gradnjo druge 
cevi predora Karavanke. Za-
devo so že predali Državni 
revizijski komisiji. Na posto-
pek se je pritožil tudi Kolek-
tor CPG, po neuradnih infor-
macijah pa so na Darsu za-
vrnili tudi njihovo pritožbo. 

Dars je k pogajanjem za iz-
bor izvajalca povabil tri od 
petih ponudnikov: turški 
Cengiz, ki je oddal najnižjo 
ponudbo, vredno 99,6 mi-
lijona evrov, konzorcij pod-
jetij Kolektor CGP, Riko in 
turški Yapi Merkezi (121 mi-
lijonov evrov) ter konzorcij 
podjetij Implenia Österrei-
ch, Implenia Švica in CGP 
Novo mesto (121,5 milijona 
evrov).

Dars zavrnil pritožbo 
Gorenjske gradbene družbe

V petek, 25. oktobra 2019, bo okence za naročnike v drugem 
nadstropju poslovne hiše na Nazorjevi ulici 1 v Kranju odprto 
le do 13. ure, ker bodo potekala neodložljiva dela na električ-
nem omrežju. Do 15. ure boste lahko naročnino plačali pri 
okencu ob glavnem vhodu v pritličju, le položnico imetje s 
seboj. Prosimo za razumevanje. 

Obvestilo
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V drugi polovici oktobra 
tako kot že zadnjih 
nekaj let predvsem v 

Kranju in v krajih ob desnem 
bregu Save, od koder je bil 
Simon Jenko doma, z različ-
nimi dogodki obujajo spomin 
na pesnika Sorškega polja. 
Letos, ko mineva 150 let od 
Jenkove smrti, se podelitev po 
njem imenovane pesniške na-
grade znova vrača v Prešer-
novo gledališče, kjer jo je leta 
1986 prvi prejel Niko Grafe-
nauer. Med nagrajenci v pre-
teklosti sledijo danes velika 
imena slovenske poezije: To-
maž Šalamun, Aleš Debeljak, 
Milan Dekleva, Milan Jesih, 
Svetlana Makarovič, Boris 
A. Novak, Dane Zajc …, ne-
kateri tudi dvakrat. Pet letos 
nominiranih avtorjev večino-
ma sodi v mlajšo generacijo 
slovenskih poetov. Na vpra-
šanje, kaj danes pomeni biti 
pesnik, med drugim izvemo, 
da – čeprav z neizmernim 
duhovnim bogastvom – to 
pomeni živeti v revščini z ne-
kaj evri na dan. Za preživetje 
pesnik danes počne marsikaj, 
a je vendarle poezija tista, ki 
ga v življenju poganja naprej 
– da brez nje ne bi preživela, 
pove pesnica; in njen kolega, 
da ni lepšega občutka, kot je 
tisti, ko napiše pesem. Zalo-
žniki pravijo, da so pesniške 
zbirke tržno manj zanimive, 
saj bralci po njih posegajo red-
keje kot recimo po romanih 
in tudi nekaterih drugih lite-
rarnih zvrsteh. Hkrati pa ne 

gre iti mimo dejstva, da je le-
tošnja komisija za nagrado v 
prvem naboru zabeležila več 
kot petsto knjižnih naslovov, 
ki so izšli v zadnjih treh letih. 
In to ni malo. Očitno Sloven-
ci pesmi raje pišemo, kot pa 
jih beremo. 

Poezija je namreč ena naj-
globljih intimnih izpovedi po-
sameznika, vanjo pisec vtke 
svojo življenjsko bit. Pesem je 
pogosto pesnikova samoref le-
ksija, skozi katero se odraža 
njegov odnos do življenja kot 
takega, hkrati pa v njej pred-
stavlja tako pogled na globalni 
svet, v katerem živi, in pri tem 
seveda ne pozablja na bližnje 
okolje, ki ga v marsičem tudi 
določa. A poezija je v zgodovi-
ni človeštva imela pogosto tudi 
širši pomen. Celi narodi vedno 
znova slavijo moč besede svo-
jih velikih poetov. V različnih 
obdobjih narodove zgodovine 
smo se te moči zavedali tudi 
Slovenci. S spominom na 
pretekle pesnike in dajanjem 
priznanj novim piscem moč 
besede častimo tudi zdaj. 

V letošnjem izvodu Kranj-
skih vaj, v katerih objavljajo 
izbrani mladi pesniki, Hojka 
Žula z OŠ Simon Jenko v 
zaključku svoje pesmi z naslo-
vom Besede med drugim piše: 
»Besede so lahko tudi zlobne 
/ pa ne mislijo biti hudobne. 
/ Besede so lahko krvave / in 
vseeno prave. / Vse besede niso 
take, kot se zdijo, / besede lah-
ko tudi cvetijo.« Tiste Simona 
Jenka največkrat so.

Slavimo pesem

KOMENTAR
Igor Kavčič

Kot je pojasnil dr. Bo-
štjan Brezovnik z maribor-
ske pravne fakultete, ki vodi 
strokovno skupino, so ob 
oblikovanju novega predlo-
ga prisluhnili tudi lokalnim 
okoljem in na tej osnovi ob-
likovali nov predlog desetih 
pokrajin, ob tem pa bi ime-
li mestni občini Ljubljana in 
Maribor poseben status. Ti 
dve občini namreč dosega-
ta standard sto tisoč prebi-
valcev, obe mesti sta urbani 

središči mednarodnega po-
mena in se ob ustrezni prav-
ni ureditvi lahko intenzivne-
je vključujeta v pokrajine na 
svojih območjih. 

Pri oblikovanju predlo-
ga o pokrajinah sodeluje-
jo tudi združenja občin. 
Pomembno je namreč, da 
proces poteka »od spodaj 
navzgor«, kot pravijo predla-
gatelji. Tako bodo predlog v 
naslednji fazi obravnavali 
občinski sveti, in ko bo do-
sežen konsenz z lokalnimi 
skupnostmi, bo šel model 

pokrajin na vlado, pa napo-
veduje koordinator aktivno-
sti, predsednik državnega 
sveta Alojz Kovšca.

Po novem predlogu je 
spremenjena tudi Gorenj-
ska pokrajina, v kateri je bilo 
po prvotnem predlogu vklju-
čenih več občin, ki se po iden-
titeti ne štejejo za gorenjske, 
denimo Vrhnika in Logatec 
in tudi več občin na vzho-
du, ki so po novem predlogu 
vštete v osrednjeslovensko. 
Gorenjska pokrajina je po 

novem predlogu v primerja-
vi s prejšnjim torej manjša 
in vključuje osemnajst ob-
čin, ki smo jih že doslej šte-
li kot gorenjske in tudi sode-
lujejo v Svetu gorenjskih ob-
čin. Sedež Gorenjske pok-
rajine bi bil v Kranju, sedež 
pokrajinskega sveta bi bil v 
Škofji Loki, sedež sveta ob-
čin pa na Jesenicah.

Predvideno je, da bi pok-
rajine začele delovati leta 
2023, polno pa bi zaživele 
do leta 2030.

Novi predlog: deset pokrajin in mesti
31. stran

Po novi razdelitvi pokrajin predlog za Gorenjsko 
pokrajino obsega naslednje občine: Kranjska Gora, 
Jesenice, Žirovnica, Bled, Bohinj, Radovljica, Gorje, 
Tržič, Naklo, Kranj, Jezersko, Preddvor, Cerklje, 
Šenčur, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane, 
Žiri.

Po prvotnem predlogu pokrajin bi bile v Gorenjsko 
vključene tudi bližnje občine, katerih dogajanje pokriva 
tudi Gorenjski glas. Po novem predlogu občine Kamnik, 
Komenda, Vodice, Medvode, Mengeš, Trzin in Domžale 
pripadajo Osrednjeslovenski pokrajini.

Suzana P. Kovačič

Belca – Nad vasjo Belca po-
teka sanacija plazu, do kate-
rega je prišlo po hudem ne-
urju s poplavo oktobra lani. 
Plaz je zasul žago in hidro-
elektrarno, evakuirali so ne-
kaj več kot trideset prebival-
cev. S sanacijo škode, ki jo je 
povzročila voda, so se začeli 
ukvarjati že takoj po njenem 
nastanku.

Geološka stroka je opozo-
rila, da lahko pride do poru-
šitev večjega skalnega bloka 
na samem podoru, ki je bil 
pregledan in ocenjen kot zelo 
nestabilno območje s števil-
nimi razpokami. Zato so prvi 
delni odstrel z miniranjem 
izvedli že decembra lani. Od-
streljenega je bilo približno 
25 tisoč kubičnih metrov ma-
teriala. Kot so sporočili z mi-
nistrstva za okolje in prostor 
(MOP), sta ostali dve kritič-
ni območji, ki sta grozili, da 
se odtrgata in nekontrolira-
no zgrmita v dolino. Zato so 
15. oktobra letos izvedli drugi 
delni odstrel kamnitega blo-
ka na dveh mestih. Po prvih 
ocenah je odstreljene med 
trideset in 35 tisoč kubičnih 
metrov kamnine.

V vmesnem obdobju 
so začeli graditi nadome-
stno gozdno cesto, ki pote-
ka po novi trasi. Kot je po-
vedal župan Občine Kranj-
ska Gora Janez Hrovat, naj 
bi bila po zagotovilih izva-
jalca del GG Bled cesta do 
prve faze zgrajena novem-
bra letos. »Ta gozdna ces-
ta je zelo pomembna zaradi 
dostopa do vodnih objektov 

na hudourniku Belca, da se 
ti lahko uredijo, ker so že 
dotrajani. Pa tudi zaradi do-
stopa do precejšnjega dela 
gozdov med Kepo in Bašco 
ter visokogorskih pašnikov,« 
je povedal župan Hrovat.

Izdelan je bil tudi že pro-
jekt sanacije skalnega podo-
ra s kamnolomno ureditvi-
jo brežine. Kot so sporočili z 
MOP, je način izvedbe konč-
ne ureditve podora treba še 
doreči. Enako velja za traso 
poteka ceste, ki je odvisna 
od končne rešitve samega 
podora. Republiška Direkci-
ja za vode načrtuje gradnjo 
večje zaplavne pregrade čez 
hudournik Belca na obmo-
čju nad žago, s čimer bodo 
zagotovili večjo varnost 

objektov pred hudourniški-
mi nanosi. »Stroka odloča o 
samem načinu ureditve po-
dora, je pa vsekakor z vidi-
ka varnosti prebivalcev izje-
mno pomembno, da se spo-
daj naredi velika zaplavna 
pregrada. Ta naj bi bila po 
prvih zagotovilih odgovor-
nih vodarjev sicer zgrajena 
že letos, a kot kaže zdaj, bo 
verjetno šele spomladi,« je 
pojasnil župan.

Stroški obeh delnih od-
strelov znašajo nekaj manj 
kot 44 tisoč evrov brez DDV, 
medtem ko znaša strošek 
gradnje nove gozdne ces-
te do vrha podora 317 ti-
soč evrov brez DDV. Konč-
ne ocene vrednosti sanaci-
je v tem trenutku ni mogoče 

podati, saj je odvisna od na-
čina in pristopa k izvedbi 
končne ureditve območja.

Nosilec izvedbe ukrepov 
sta Občina Kranjska Gora in 
Direkcija za vode (v delu, ki 
se nanaša na hudournik Bel-
ca). MOP pa v okviru Progra-
ma odprave posledic neurja 
s poplavo oktobra 2018 sofi-
nancira ukrepe v višini neto 
izvedbe del, medtem ko so 
stroški projektiranja, grad-
benega in geološkega nad-
zora ter strošek DDV stro-
ški, ki jih mora plačati Ob-
čina Kranjska Gora. Ta stro-
šek pa je za občinski prora-
čun velik, kot je opozoril žu-
pan Hrovat. Samo do zdaj je 
občina za ukrepe namenila 
okrog 150 tisoč evrov.

Že drugo miniranje plazu
V poteku sanacije plazu nad Belco sta ostali dve kritični območji, ki sta grozili, da se odtrgata in 
nekontrolirano zgrmita v dolino. Prejšnji teden so zato izvedli drugi delni odstrel kamnitega bloka. 
Gradnja nadomestne gozdne ceste pa poteka po novi trasi, prva faza naj bi bila zaključena novembra.

Prejšnji teden so izvedli drugi delni odstrel kamnitega bloka na dveh mestih. Po prvih 
ocenah so odstrelili od trideset do petintrideset tisoč kubičnih metrov kamnine.
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Cveto Zaplotnik

Mošnje – »V sadovnjaku de-
lam že triintrideset let, a še 
nikoli doslej letina ni bila 
tako slaba, kot je bila le-
tos. Običajno smo pridelali 
od osemsto do devetsto ton 
sadja, letos smo ga le okoli 
dvesto ton,« pravi Tatjana 
Zupan, vodja zadružnega 

sadovnjaka (KGZ Sava 
Lesce), in poudarja, da sta 
razloga za slab pridelek 
majska pozeba in julijska 
toča. Sadno drevje je po lan-
ski obilni letini tudi letos do-
kaj dobro cvetelo, a je na-
sad v prvih majskih dneh, 
že med cvetenjem, prizade-
la močna pozeba. Že takrat 
so vedeli, da bo zaradi tega 

manj pridelka, niso pa še 
mogli oceniti, kolikšen bo 
izpad. Eni nevšečnosti je 
kmalu sledila še ena. Julija je 
sadovnjak prizadela še toča, 
pri tem pa jo je dobro odne-
sel le pet hektarjev velik na-
sad, ki so ga že pred leti zaš-
čitili z mrežo proti toči. Toče 
je bilo toliko, da je na neka-
terih mestih pod njeno težo popustila tudi mreža. »Sad-

jarstvo si je vse težje predsta-
vljati brez zaščite pred točo,« 
ugotavlja Tatjana Zupan, ki 
si želi, da bi v bližnji priho-
dnosti lahko zaščitili z mre-
žo še vsaj štiri hektarje mlaj-
šega nasada. Kdaj jim bo to 
uspelo, bo odvisno predvsem 
od finančnih možnosti.

Sadje so začeli obirati v 
prvih septembrskih dneh, 
končali bodo konec okto-
bra, ko bodo obrali še naj-
bolj pozno sorto jablan fuji. 
Da bi zmanjšali stroške, po-
skušajo čim več sadja obra-
ti sami, kljub temu pa jim 
pri tem pomaga še petnajst 
pogodbenih obiralcev. Zgo-
dnjega sadja skorajda niso 
imeli, od ostalega je največ 

jabolk sorte zlati delišes, ki 
je bil v nasadu z mrežo za-
ščiten pred točo in je zelo 
kakovosten. Ves letošnji pri-
delek bodo skušali proda-
ti v sadovnjaku, del ga bodo 
dali tudi v hladilnico, tako da 
bo strankam na voljo tudi v 
prvih mesecih prihodnje-
ga leta. »Cena sadja zaradi 
slabšega pridelka ni nič viš-
ja,« zagotavlja Tatjana Zu-
pan, ki kot predsednica Sad-
jarskega društva Gorenjske 
in Društva ekoloških sad-
jarjev Slovenije Ekotopaz in 
kot članica upravnega odbo-
ra Strokovnega sadjarske-
ga društva Slovenije dobro 
pozna razmere v sadjarstvu 
na Gorenjskem in drugje v 
Sloveniji. »Tudi v sadovnja-
kih ljubiteljskih sadjarjev 

na Gorenjskem je letos bolj 
prazno, sicer pa je pridelek 
sadja letos manjši tako v Slo-
veniji kot drugje v Evropi.«

V sadovnjaku Resje je bilo 
letos v rodnosti 28 hektarjev 
nasada, od tega 25 hektar-
jev jablan (poldrugi hektar 
v ekološki pridelavi), nekaj 
manj kot pol hektarja hru-
šk in 2,5 hektarja orehov, ki 
jih za razliko od jablan poze-
ba ni prizadela in so dobro 
obrodili. Jeseni ali čez zimo 
bodo skrčili en hektar dvaj-
set let starega nasada zlatega 
delišesa, v poldrugem hek-
tarju nasada jablan, ki so ga 
posadili lani spomladi, bodo 
jeseni ali čez zimo poskrbe-
li za oporo dreves, v prihod-
nje pa načrtujejo zasaditev 
še enega hektarja orehov.

Letos četrtina običajnega pridelka
V največjem gorenjskem sadovnjaku, v zadružnem sadovnjaku Resju pri Podvinu, so letos zaradi 
pozebe in toče pridelali okrog dvesto ton sadja, kar predstavlja približno eno četrtine običajne letine.

Vodja sadovnjaka Tatjana Zupan ob nasadu orehov

Sadjarjem iz zadruge pomagajo pri obiranju tudi pogodbeni obiralci.

Ob jubileju Strokovnega 
sadjarskega društva 
Slovenije bo prihodnje 
leto v Radovljiški graščini 
sadjarska razstava, na 
kateri bodo predstavili 
različne sorte sadja.

Urša Peternel

Jesenice – V petek je tudi 
uradno zaživela nova poho-
dniška pot Juliana Trail, ki v 
270 kilometrih obkroži Tri-
glav oziroma Julijske Alpe. 
Razdeljena je na 16 etap, 
vsaka je v povprečju dolga 17 
kilometrov, kar pomeni šti-
ri do pet ure hoje. Poteka po 
dolinah, prelazih, ob rekah 
Savi in Soči, na večini etap 

je mogoče opazovati Tri-
glav. Pohodniki na poti op-
ravijo 7800 metrov vzpona 
in prav toliko spusta. V pot 
ni vključeno osvajanje no-
benega gorskega vrha. »Na 
pohodniški poti Juliana Tra-
il ne boste osvojili nobenega 
gorskega vrha. Juliana Tra-
il išče drugačne junake – z 
duhovnim napredovanjem, 
in ne višinskim,« poudarja-
jo snovalci poti. V projektu 

sodeluje deset gorenjskih 
in posoških občin, in sicer 
Kranjska Gora, Jesenice, Ži-
rovnica, Gorje, Bled, Rado-
vljica, Bohinj, Tolmin, Ko-
barid in Bovec.

Uradni otvoritveni pohod 
po eni od etap je v petek pote-
kal v Logu pod Mangartom, 
na Gorenjskem pa so svo-
je odprtje z vodenim poho-
dom pripravili na Jesenicah. 
TIC Jesenice in Planinsko 

društvo Jesenice sta pohod-
nike, ki so prišli iz vseh kon-
cev Slovenije, ena pohodni-
ca celo iz Poljske, popelja-
la po delu etape skozi jese-
niško občino. Olga Skubic 
se je na Jesenice pripelja-
la iz Trebnjega. »Zelo rada 
hodim, hoja je zame neke 
vrste meditacija. Mislim, 
da je to zelo lepa pot, in čez 
čas želim prehoditi vse eta-
pe,« je dejala. Sonja in Stani-
slav Plevnik iz Slovenj Grad-
ca sta izkušena pohodnika, 
ki sta prehodila že številne 
transverzale. »Slovenija sva 
več prehodila kot prevozila,« 
sta dejala in dodala, da bosta 
pot Juliana Trail v prihodnje 
prehodila v celoti.

Nena Koljanin iz TIC Je-
senice je ob tem poudarila, 
da pot ni tehnično zahtevna, 
namenjena je vsem genera-
cijam, družinam ... Namen 
poti ni osvajanje gorskih 

vrhov, saj je takšnih gor-
skih poti v Sloveniji že veli-
ko. »Bistvo poti je zbiranje 
doživetij, spoznavanje lju-
di ...« je dejala. Kot je napo-
vedala, naj bi snovalci poti, 

Skupnost Julijske Alpe, v 
prihodnje poskrbeli tudi za 
kartončke in zbiranje žigov, 
izšel pa bo tudi planinski vo-
dnik. Za zdaj so pripravili ze-
mljevid poti po etapah. 

Nova pohodniška pot okrog Triglava
Zaživela je nova pohodniška pot v Julijskih Alpah Juliana Trail. Vključuje tudi sedem gorenjskih občin, skupaj pa je dolga dvesto sedemdeset 
kilometrov in razdeljena na šestnajst etap. Njen namen ni osvajanje gorskih vrhov, temveč zbiranje doživetij v Julijskih Alpah.

Uradno odprtje poti v petek na Jesenicah. Pohodniki so prehodili del tretje etape po 
jeseniški občini.

Pohodniška pot Juliana Trail je že označena z oznakami JA. 
Četrta etapa denimo poteka od Begunj do Bleda.

Pohodniki na Jesenicah 
so izrazili zlasti željo, 
da bi na poti po vsaki od 
prehojenih etap zbirali 
žige; kartončke in žige 
naj bi snovalci poti 
pripravili prihodnje leto.
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Pot do ugodnejše mobilne telefonije – kje in kako?
Povprečno slovensko gospodinjstvo za telekomunikacijske storitve na letni ravni nameni  
več kot tisoč evrov, posameznik pa za mobilne storitve v povprečju mesečno plačuje 17 evrov. 
Preverite, kateri operater vsej družini ponuja cenovno ugodnejše mobilne storitve! 

V Sloveniji je v uporabi več mobilnih telefonov, kot je prebivalcev. 
Cena mobilnih paketov je ob tem relativna, mobilna razmerja ima-
jo družinski člani sklenjena pri različnih operaterjih, zato je načrtova-
nje proračuna lahko zelo zapleteno in stresno. A na trgu obstaja tudi 
možnost izdatnejšega prihranka, če družina mobilne storitve združi 
pri enem operaterju – Telemachu.

Družinski popusti pri mobilni telefoniji
Telemach je nedavno predstavil prijetno in dobrodošlo novost, ki 
omogoča povezovanje do štirih uporabnikov v sklopu družinskih po-
pustov za mobilne pakete VEČ, ŠE VEČ in NAJVEČ. Ti uporabnikom de-
jansko prinašajo nižje cene mesečnih naročnin mobilnih paketov, ki 
pa vsebinsko ostajajo takšni, kot jih izberemo v redni ponudbi. Pove-
žejo se lahko največ štirje uporabniki, pogoj pa je prijavljeno isto stal-
no prebivališče.  
Telemach tako vsem generacijam, zahtevnim in manj zahtevnim upo-
rabnikom, prinaša še ugodnejšo uporabo mobilnih storitev in kot prvi 
na trgu povezuje svoje uporabnike brez omejevanja in deljenja vsebi-
ne paketa z ostalimi uporabniki. Vsak uporabnik tako uporablja paket, 
prilagojen lastnim željam in potrebam, nižja je le cena mesečne naroč-
nine. Morda najboljše in enostavno pri vsem skupaj je, da je za uveljavi-
tev družinskih popustov potreben le en klic Telemachu. 

Letno lahko prihranite več sto evrov
Poglejmo konkreten primer. Poročilo Agencije za komunikacijska 
omrežja in storitve (AKOS) navaja, da povprečni mesečni izdatek ose-
be za mobilno telefonijo v Sloveniji znaša 17 evrov. Vzemimo primer, 
kjer bi se pri Telemachu povezali štirje družinski člani (oče, mati in dva 
otroka – srednješolec in osnovnošolec) ter pri tem izbrali paket NAJ-
VEČ, dvakrat paket ŠE VEČ in ponudbo za otroke VEČ IMAM. Povprečni 

mesečni izdatek na osebo v omenjeni družini bi v tem primeru zna-
šal le 13 evrov, kar je 4 evre na mesec nižje od zneska, ki ga uporabni-
ki v AKOS-ovi raziskavi opredeljujejo kot ustrezen znesek za plačeva-
nje mobilnih storitev. Uporabniki torej uživajo v enaki vsebini pake-
tov, cena pa je preprosto nižja.
Družina, ki si z izbiro štirih paketov NAJVEČ zagotovi neomejeno komuni-
ciranje – neomejen prenos podatkov, količina klicev in SMS sporočil v Slo-
veniji in EU –, s povezovanjem pri Telemachu letno prihrani kar 288 evrov. 
Telemach je torej stopil korak naproti uporabnikom in ponudil rešitev 
za povezovanje vseh generacij. Prihranek, ki obenem ne krha vsebine 
paketov po željah uporabnikov. 

Več informacij o družinskih popustih najdete na www.telemach.si.

Pri Telemachu se lahko povežejo do štirje 
uporabniki in izkoristijo družinski popust
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Kranj – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdar
skem zavodu Kranj bo v petek, 25. oktobra, ob 10. uri pripravil 
v sejni sobi zavoda v Kranju predstavitev javnega razpisa za 
finančno pomoč mladim pri zagonu dejavnosti na kmetijah. 
V okviru razpisa je za pomoč predvidenih 15 milijonov evrov, 
vloge bo možno oddati v času od 28. oktobra do 6. decembra.

Predstavitev razpisa o pomoči mladim kmetom

Škofja Loka – Muzejsko društvo Škofja Loka Blaznikov večer 
tokrat posveča življenju in delu duhovnika, profesorja, preva
jalca in planinca Otmarja Črnilogarja (1931–1999). V četrtek, 
24. oktobra, ob 19. uri bodo v Miheličevi galeriji v Kašči na 
Spodnjem trgu Črnilogarjevo življenjsko pot predstavili Alojzij 
Pavel Florjančič, urednik zbornika Človek mnogih talentov, 
duhovnik Bogdan Vidmar in Jurij Nabergoj, predsednik Pla
ninskega društva Vipava. Na večeru bo mogoče kupiti zbornik 
Otmar Črnilogar, človek mnogih talentov, v katerem je objav
ljenih sedem prispevkov loških avtorjev.

Blaznikov večer o Otmarju Črnilogarju

Kamnik – Občina Kamnik obvešča, da bo izvajalec del, Gorenj
ska gradbena družba, v tem tednu začel gradnjo kanalizacije 
v naseljih Buč in Potok, zaradi česar bodo veljale spremembe 
v prometu. V Buču bo na občinski cesti popolna zapora, na 
regionalni pa bo veljala polovična zapora cestišča. Popolna 
oz. delna zapora bo tudi v Potoku na cesti Potok–Snovik–Bela 
Peč. Spremembe prometnega režima bodo veljale predvidoma 
do konca novembra.

Zapore zaradi gradnje kanalizacijeRadovljica – V petek so na Lancovem pripravili slovesnost 
ob prazniku krajevne skupnosti, s katerim obeležujejo spo
min na dan, ko so Nemci 16. oktobra leta 1941 na Spodnjem 
Lancovem zaradi požiga Remčeve žage ustrelili prve talce na 
Gorenjskem. Slavnostni govornik na prireditvi je bil letos Rudi 
Vavpotič, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Čr
nuče, od koder je bila večina na Lancovem ustreljenih talcev, 
ki je v govoru spomnil na tragične dogodke z začetka druge 
svetovne vojne. Tako predsednik sveta Krajevne skupnosti 
Lancovo Gregor Remec kot radovljiški župan Ciril Globočnik 
sta v svojih nagovorih poudarila dobro sodelovanje med kra
jevno skupnostjo in občino. Župan Globočnik je napovedal 
zahtevno dvomilijonsko investicijo v izgradnjo kanalizacijske
ga sistema, ki se bo na Spodnjem Lancovem začela v prihod
njem letu, ter dokončno ureditev priključkov na regionalno 
cesto na Zgornjem Lancovem, predsednik sveta KS Gregor 
Remec pa je ob tej priložnosti Vladimirju Serajniku, dolgole
tnemu članu sveta KS Lancovo in Prostovoljnega gasilskega 
društva Lancovo, podelil zlato plaketo krajevne skupnosti 
za nesebično pomoč pri razvoju krajevne skupnosti in za 
delovanje v gasilskem društvu.

Slovesno ob prazniku na Lancovem

Vence k spominskemu obeležju na mestu, kjer so bili 
ustreljeni prvi talci na Gorenjskem, sta položili delegaciji 
združenj borcev za vrednote NOB Radovljica in Črnuče.

Ana Šubic

Dražgoše – Po pogodbi bi iz-
vajalec podjetje Hip plus z 
Vač moral plaz sanirati v pe-
tih mesecih oziroma najpo-
zneje do 15. oktobra, a je za-
radi zakasnitve Občino Že-
lezniki zaprosil za podaljša-
nje roka. Dela so poleti pote-
kala počasneje, kot bi mora-
la, so že tedaj ugotavljali na 
občini, kjer so sedaj rok za 
izvedbo podaljšali na 18. no-
vember. Do 20. novembra 
morajo namreč na ministr-
stvo za okolje in prostor od-
dati zadnji zahtevek za sofi-
nanciranje sanacije, prenos 
državnega denarja v nasled-
nje leto pa ni možen. Sanaci-
jo, ki bo stala kar 1,6 milijona 
evrov, bo z 1,3 milijona evri 
sofinancirala država, preos-
talo pa bo prispevala občina. 
Kot je razložil občinski sve-
tovalec za komunalno dejav-
nost Rok Pintar, bo izvaja-
lec do 18. novembra skušal 

izvesti glavnino sanacije, kar 
bo v precejšnji meri odvisno 
tudi od vremenskih razmer. 
Predvidene so štiri sidrane 

pilotne stene v skupni dolži-
ni 259 metrov. »Piloti so iz-
delani, na dveh pilotnih ste-
nah manjka še precejšen del 

sider. Izveden je večji del od-
vodnjavanja, vključno z naj-
zahtevnejšim delom,« je 
razložil Pintar.

S sanacijo plazu se jim mudi
Sanacija obsežnega plazu v Dražgošah, ki ogroža šest hiš in lokalno cesto, se je zavlekla.

Sanacija plazu v Dražgošah poteka že od maja, glavnina del naj bi bila končana do sredine 
novembra. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski svet 
v Škofji Loki bo ta teden že 
prvič obravnaval predlog 
proračuna za prihodnje leto. 
Sprejemali bodo tudi reba-
lans letošnjega. Na prejšnji 
seji pa so prisluhnili poroči-
lu, kako uspešno so uresni-
čevali proračunske zaveze v 
prvem letošnjem polletju.

Prihodki občine so bili v 
polletju realizirani v višini 
10,4 milijona evrov, kar pred-
stavlja 42 odstotkov letne-
ga plana, je poročala občin-
ska finančnica Špela Justin. 
Realizacija odhodkov pa je v 
prvih šestih mesecih dosega 

39 odstotkov. Zanimivo je, da 
investicijski odhodki in inve-
sticijski transferji ob polletju 
predstavljajo kar 39 odstotkov 
celotnih realiziranih odhod-
kov. To močno odstopa od 
primerljivih preteklih let, raz-
log za to je predvsem nepre-
kinjeno izvajanje lani začete-
ga finančno najzahtevnejše-
ga projekta zadnjih dveh let, 
gradnje vrtca Kamnitnik. Naj-
večji proračunski porabniki 
so sicer na področju družbe-
ne dejavnosti. Občina Škofja 
Loka je bila ob polletju zadol-
žena za 10,4 milijona evrov 
oziroma 453 evrov na prebi-
valca, smo še izvedeli na prej-
šnji seji občinskega sveta.

Pred novim 
proračunskim letom

Kranj – V OpenLabu že deset let mladim v gorenjski regiji nudi
jo ustvarjalno okolje ter spodbujajo tvorjenje interdisciplinar
nih znanj in vzgojo kreativnih in sposobnih posameznikov za 
globalno uspešna podjetja. Celoletno dogajanje ob jubileju so 
ta teden zaokrožili s festivalom digitalne inovativnosti mladih 
OpenWeek 2019, ki ga pripravljajo v sodelovanju z ljubljansko 
fakulteto za elektrotehniko in Mestno občino Kranj. Vse do 
petka so mladim na voljo brezplačne delavnice, namenjene 
spoznavanju novih tehnologij in trendov. Osrednji dogodek 
ob desetletnici delovanja OpenLaba pa bodo pripravili v sredo, 
23. oktobra, ob 14.15 na sedežu OpenLaba. 

Deset let OpenLaba
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Danes pismo ni 
več prevladujoči način ko-
municiranja med mladimi. 
Skoraj dve stotniji mladih 
piscev, ki so letos sodelova-
li v natečaju Najboljše lju-
bezensko pismo v Sloveni-
ji, pa dokazuje, da se znajo 
izražati tudi na klasičen na-
čin in z izbranimi beseda-
mi. Natečaj je že osmič po 
vrsti v sodelovanju z Obči-
no Preddvor in Zavodom za 
turizem Preddvor priredilo 
Kulturno društvo Josipine 
Turnograjske, ki ga vodi ddr. 
Mira Delavec Touhami, pro-
fesorica slovenščine, literar-
na zgodovinarka, raziskoval-
ka življenja in dela pisatelji-
ce Josipine Turnograjske. 
Natečaj so navdihnila ljube-
zenska pisma, ki sta si jih pi-
sateljica in njen zaročenec 
Lovro Toman izmenjala v le-
tih med 1850 in 1853. Bilo jih 
je več kot tisoč.

Na letošnji natečaj je pris-
pelo 195 pisem, od tega so jih 
140 napisali osnovnošolci, 
ostala srednješolci. V nede-
ljo so na sklepni slovesnosti 
v Preddvoru po desetim naj-
boljšim iz vsake od teh dveh 
kategorij podelili priznanja 
in nagrade. Mladi so letos 
pisali o svoji ljubezni do ma-
terinščine. »Od vseh sedem 
tisoč jezikov si ti moja mate-
rinščina, vedno boš moj prvi 
in ljubi jezik,« je eno od spo-
ročil o ljubezni do domačega 

jezika. »Ti si moje pero za iz-
poved ljubezni,« pa je v svo-
jem razmišljanju o odnosu 
do materinščine med dru-
gim izpovedala posebna go-
stja Neža Celinšek, zdaj že 
študentka, zaradi česar ni 
bila več vključena v natečaj, 
so pa ostali prisluhnili raz-
mišljanju lanske zmagoval-
ke natečaja med srednje-
šolci. Letos je najboljše lju-
bezensko pismo med sre-
dnješolci napisala Anasta-
zija Gračner iz gimnazije 
v Velenju, drugo mesto je 
šlo Mariborčanki Luciji Go-
lob, tretje pa Katji Brvar, gi-
mnazijki iz Celja. V katego-
riji osnovnošolcev pa so bili 

najboljši trije: Manca Čepin 
iz Črne na Koroškem, Ema 
Batagelj iz Osnovne šole 
Vrabče in Gaia Istenič iz lju-
bljanske Osnovne šole Da-
nile Kumar. »Za nas ste vsi 
zmagovalci,« pa je sodelu-
jočim zatrdila Mira Delavec 
Touhami, ki je sama vodi-
la prireditev, zaradi česar se 
je z družino za en dan vrni-
la iz Nemčije, kjer sloven-
ske izseljence poučuje o slo-
venskem jeziku in kulturi. 
Zahvalila se je tudi mentor-
jem, ki vsako leto spodbuja-
jo mlade k pisanju ljubezen-
skih pisem, enako tudi pre-
ostalima članicama komisi-
je, učiteljicama Janji Čolič 

in Petri Hudnik, saj je ime-
la komisija kar veliko opravi-
ti z branjem skoraj dvestotih 
pisem, med katerimi je naj-
boljša izbirala po več meri-
lih. Letos je bilo med sode-
lujočimi v natečaju največ 
mladih iz Štajerske in Sa-
vinjske, precej je tudi Gore-
njcev. Od teh sta bila v de-
seterici najboljših med sre-
dnješolci tudi Jernej Mičič iz 
Gimnazije Franceta Prešer-
na Kranj in Živa Cegnar iz 
Biotehniškega centra Nak-
lo. Sodelovali so tudi mladi 
iz zamejskih šol, med dese-
timi najboljšimi je bila tudi 
Manca Lepoša iz gimnazije 
v Celovcu.

Izpovedali ljubezen  
do materinščine
V osmem natečaju Najboljše ljubezensko pismo so izbrali zmagovalce. Tokrat so mladi pisali o ljubezni 
do maternega jezika.

Najboljši pisci ljubezenskih pisem z letošnjega natečaja, z njimi skrajno desno v drugi vrsti 
ddr. Mira Delavec Touhami in Ernesta Koprivc, direktorica Zavoda za turizem Preddvor 
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Pokojni Ivan Igličar, Tišlarjev z Godešiča, se je rodil 6. juni-
ja 1930 kot drugi otrok očetu Janezu in mami Neži, rojeni 
Rant, Matičkovi iz Reteč. V Ljubljani je dokončal srednjo 
gradbeno šolo in večino delovne dobe deloval kot nadzornik 
gradenj, najprej v kranjskem Domplanu, kasneje v loškem 
Lokainvestu. Med drugim je nadziral gradnjo kranjskega 
nebotičnika. 
Leta 1958 se je poročil s sosedo Ivanko Hostnik, Bregarjevo. 
V srečnem zakonu sta se jima rodila hčerka Mojca in sin 
Marko. Že pred poroko sta začela zidavo hiše na Matajevcih 
na Godešiču, v kateri sta prebivala vse življenje. Ivan je bil 
zelo naklonjen sodobnim sredstvom, eden prvih je imel motor 
in kmalu tudi avto. V zrelih letih življenja sta z ženo Ivanko 
prepotovala skoraj ves svet. 
Vse življenje je bil zelo dejaven v domači vasi. Že kot mlad 
fant se je pridružil igranju gledaliških iger, od koder je izšla 
tudi njegova velika ljubezen in talent – glasba. Ivan je bil 
samouk na harmoniki z izjemnim glasbenim posluhom, saj 
je prvič slišano skladbo takoj zaigral. Nastal je ansambel Jaz 
pa ti, v katerem so več kot šestdeset let skupaj z njim igrali 
brat Lojze na berdo ter bratranca Matija Rant na klarinet in 
Jože Rant na kitaro. Najprej so igrali v gledaliških predsta-
vah, na vaških druženjih, kmalu po veselicah na širšem ob-
močju. Vse življenje so lepšali vaška druženja na Godešiču: 
prvomajska srečanja na Osolniku, srečanja starostnikov, 
praznovanja vaškega praznika, Večere na vasi, cerkvena 
praznovanja, tisočletnico. Nepogrešljivi so bili pri osebnih 
praznovanjih, porokah, ofiranjih, podoknicah … 
Večkrat je bil član Sveta Krajevne skupnosti Godešič v raz-
ličnih vlogah. Bil je član gradbenega odbora za izgradnjo 
prostorov krajevne skupnosti in prenovo župnijske cerkve v 
Retečah. Bil je pobudnik postavitve obeležja zobozdravniku 
dr. Jožetu Rantu, Rudarjevemu, in član odbora za postavi-
tev obeležja v spomin vsem padlim Godešanom v obeh sve-
tovnih vojnah. 
Ivan je bil priložnostni pesnik, veseljak, odprt človek. S svojo 
vedrino in glasom harmonike je polepšal vsako druženje, iz-
let, srečanje … Z zanimanjem je zbiral podatke o družinskih 
prednikih in v starosti v spomin na strica dr. Alojza Ranta 
napisal knjigo z naslovom Od sodnika do župnika. 

Nečak Aleksander Igličar

V spomin

Ivan Igličar 
(1930–2019)

Vilma Stanovnik

Podreča – Minula nedelja 
je bila za marsikoga tudi tr-
žni dan, saj so člani Društva 
Sorško polje v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Mavči-
če, Kulturnim društvom Si-
mona Jenka, Športnim dru-
štvom Mavčiče ter Prosto-
voljnim gasilskim društvom 
Mavčiče sklenili, da pripra-
vijo prvo Mavško tržnico. Za 
začetek pa je niso postavili 
v Mavčičah, temveč ob spo-
meniku Simona Jenka na 
Podreči, saj je bil tam v nede-
ljo tudi prireditveni prostor 

ob obeležitvi 150. obletnice 
Jenkove smrti.

»Pred osmimi leti smo us-
tanovili Društvo Sorško po-
lje, katerega ideja je motivi-
rati kmete na Sorškem polju 
za ekološko pridelavo. Tako 
pripravljamo predavanja, si 
ogledujemo ekološke kmeti-
je in podobno. Ker mnogi iš-
čemo kvalitetno hrano, smo 
pred petimi leti ustanovili 
Stražiško tržnico. Ta je res-
nično zaživela in sedaj smo 
se odločili, da tržnico nare-
dimo še v Mavčičah. Marsik-
do je ob začetku malce skep-
tičen, sam pa mislim, da se 

bo tržnica lahko uspešna 
tudi tukaj, saj jo bomo zdru-
ževali z različnimi drugimi 
dogodki, od glasbenih do 
družabnih,« je povedal Ma-
tjaž Jerala in pojasnil, da bo 
tržnica znova poteka v petek, 
22. novembra, med 16. in 18. 
uro pri zadružnem domu v 
Mavčičah. V primeru mraza 
ali slabega vremena bo v pro-
storih zadružnega doma. 

»Mislim, da je petek po-
poldan primeren čas, da se 
bodo na tržnici lahko ustavili 
tudi tisti, ki se vračajo iz služ-
be v Ljubljani. Seveda priča-
kujemo tudi obiskovalce iz 

drugih krajev, saj bodo po-
leg izdelkov domačih kme-
tov na tržnici v prodaji tudi 
priljubljeni agrumi z Visa. 
Tako se bo moč vsak drugi 
petek v mesecu oskrbovati 
na tržnici v Stražišču, četr-
ti petek v mesecu pa v Mav-
čičah, kjer pričakujemo tudi 
tiste, ki hodijo po sveže iz-
delke na Stražiško tržnico,« 
je tudi povedal Jerala.

Mavška tržnica bo tradicionalna
Ob obujanju spomina na pesnika in pisatelja Simona Jenka so prvo Mavško tržnico minulo nedeljo pripravili v Podreči, druženje z 
nakupi izdelkov lokalnih in ekoloških kmetov pa se bo nadaljevalo vsak četrti petek v mesecu ob zadružnem domu v Mavčičah. 

Živahna prva Mavška tržnica je bila v nedeljo na Podreči, 
od novembra naprej pa bo vsak mesec pri zadružnem 
domu v Mavčičah.

Matjaž Jerala

Kamnik – Zveza veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Komen-
da vabi na proslavo ob dnevu suverenosti, ki bo v četrtek ob 17. 
uri pred spominskim obeležjem v parku pred Domom kulture 
Kamnik. Slavnostni govornik bo kamniški župan Matej Slapar.

Proslava ob dnevu suverenosti
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Možnost preklica kartice je močan varnostni element, s ka-
terim lahko kadar koli, začasno ali trajno, preprečimo nadalj-
njo uporabo kartice. »V mobilni denarnici NLB Pay lahko to 
upravljamo sami, za vsa plačila ali za posamezen način upo-
rabe, in sicer za: plačila v tujini, plačila na spletu in/ali za dvig 
gotovine na bankomatih. Če želimo, lahko začasno zaklene-
mo uporabo tudi za vsa plačila,« pojasni Irma Kušter, vodja 
NLB Poslovalnice Kranj. To je uporabno zlasti v primeru, če bi 
kartico založili ali če smo kupovali v sumljivi spletni trgovini 
in nas skrbi, da bi jo kdo lahko zlorabil. Ko kartico najdemo, 
lahko v aplikaciji uporabo kartice preprosto odklenemo in z 
odklenjeno kartico že takoj plačujemo. »Omejitve, ki jih za 
posamezno kartico nastavite v mobilni denarnici NLB Pay, 
pa veljajo tudi za kartico v fizični obliki. Če torej zaklenete 
kartico za vsako uporabo in jo pred nakupom pozabite po-
novno omogočiti, bo plačilo (tudi če ga opravite s fizično 
kartico) zavrnjeno,« še opozori Kušterjeva.

Z mobilno denarnico vedno vemo, koliko limita  
imamo na karticah

Velika prednost mobilne denarnice NLB Pay pred fizično 
kartico pa je tudi ta, da imamo v vsakem trenutku dober pre-
gled stanja in prometa na kartici. V fizično kartico namreč 
ne moremo »pogledati«, da nam razkrije podatke o tem. »V 
mobilni denarnici NLB Pay pa lahko v vsakem trenutku pre-
verimo, koliko razpoložljivih sredstev je na izbrani kartici,« 
doda vodja NLB Poslovalnice Kranj in nadaljuje, da je dobro-
došla predvsem informacija o limitu na kartici z odloženim 
plačilom. 

Mobilna denarnica še močnejša v kombinaciji z 
mobilno banko Klikin

Mobilni telefon tako vse bolj postaja naprava, ki združuje 
vse, kar potrebujemo za sodoben življenjski stil. Za plače-
vanje in druge vsakodnevne opravke, za katere smo včasih 
morali obiskovati banko, lahko uporabimo kar mobilni te-
lefon. Le izbrati moramo pravo aplikacijo – »za plačevanje 
s karticami na brezstičnih plačilnih mestih in za dvig goto-
vine na brezstičnih NLB Bankomatih uporabimo mobilno 
denarnico NLB Pay. Če želimo preprosto plačati položnice 
(s funkcijo »Slikaj in plačaj«) ali plačati prijateljem (s funk-
cijo »In-plačila«), pa uporabimo mobilno banko Klikin,« še 
zaključi sogovornica.

Zakaj je mobilna denarnica še bolj  
uporabna od kartic?
Ko plačilne kartice namestimo še v mobilno denarnico na pametnem telefonu, postanejo več 
kot le sredstvo za plačevanje. Omogočijo nam namreč funkcionalnosti, ki jih kartice v fizični 
obliki ne morejo. Lahko denimo sami upravljamo varnostne nastavitve kartic, kar kot prva v 
Sloveniji omogoča mobilna denarnica NLB Pay, imajo pa še druge prednosti pred karticami v 
fizični obliki. 

Irma Kušter, vodja NLB Poslovalnice Kranj
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Aleš Senožetnik

Komenda – Simpatičen pro-
gram otrok in vzgojiteljev 
Vrtca Mehurčki je minu-
li petek v športni dvorani v 
Komendi pospremil štiride-
setletnico predšolske vzgoje 
v občini. Na prireditvi so se 
ob precejšnji udeležbi star-
šev in drugih obiskovalcev 
sprehodili tudi skozi dose-
danja štiri desetletja delova-
nja vrtca. 

Vrtec Mehurčki danes de-
luje v treh enotah, dve sta v 
Komendi, ena pa v Mostah. 
Predšolska vzgoja v obči-
ni pa se je začela leta 1979 
s postavitvijo montažne eno-
te na Glavarjevi cesti v Ko-
mendi, kjer je vrtec pod vod-
stvom Janeza Sitarja sprejel 
prvih 99 otrok, ki so potre-
bovali dopoldansko varstvo.

Med letoma 1981 in 1999 je 
bil vrtec del Vzgojno-varstve-
nega zavoda Antona Medve-
da iz Kamnika, pred dvajse-
timi leti, z ustanovitvijo Ob-
čine Komenda ter v obdobju 

prenove nacionalnega pro-
grama za vrtce, pa se je pri-
ključil Osnovni šoli Komen-
da Moste. Pred petimi leti je 
vrtec stopil na samostojno 
pot in postal samostojni za-
vod. Kot je povedal sedanji 
ravnatelj vrtca Blaž Kölner, 
tako veljajo za enega najmlaj-
ših samostojnih vrtcev izmed 

108, kolikor jih imamo v Slo-
veniji. »Cilji vsakokratne-
ga vodstva – ob podpori Ob-
čine Komenda – so bili ved-
no usmerjeni v zagotavljanje 
prostih mest za vse predšol-
ske otroke v občini. S priselje-
vanjem novih občanov je vr-
tec v dobrem desetletju iz pe-
tih oddelkov z okoli sto otroki, 

zrasel v res velik vrtec z 19 od-
delki na treh lokacijah, kjer 
danes združuje več kot 350 
otrok in šestdeset odraslih,« 
je povedal ravnatelj.

Glavna skrb vrtca pa osta-
ja zagotavljanje kvalitetnega 
programa, v katerem stremijo 
k poudarjanju varnosti, zdrav-
ja in gibanja na prostem.

Mehurčki praznovali jubilej
V Komendi so prejšnji teden praznovali štirideset let predšolske vzgoje v občini.

Ob praznovanju obletnice so bili otroci iz vrtca glavni ustvarjalci programa.

Jasna Paladin

Stahovica – Pod občinsko ces-
to Praprotno–Sveti Primož se 
je sprožil zemeljski plaz, ki je 
onemogočal varen dostop na 
tem območju, zato se je obči-
na letos lotila obnove, ki so jo 
izvedli delavci Komunalnega 
podjetja Kamnik. Postavili so 
armiranobetonsko konstruk-
cijo v dolžini 25 metrov, pod-
prto s šestimi temelji, ter ure-
dili odvodnjavanje in names-
tili varovalno ograjo.

Dela so izvajali avgusta in 
septembra, ko je na cesti ve-
ljala popolna zapora, zato so 
na pomožno pot, ki so jo ure-
dili v ta namen, preusmerja-
li tudi vse pohodnike na Pri-
moža, pred dnevi pa so novo 
pridobitev, ki je stala dobrih 
27 tisoč evrov, tudi slovesno 
odprli. Dogodka so se udele-
žili krajani in sodelavci ob-
činske uprave ter izvajalci, 
trak pa sta simbolično pre-
rezala župan Matej Slapar 
in Olga Osolnik (na sliki).

Cesta na Primoža varna

Aleš Senožetnik

Vodice – Na naše uredništvo 
se je obrnil občan Vodic Janez 
Gosar. Javno podjetje Komu-
nala Vodice mu je namreč že 
pred slabim letom zaradi ne-
plačane položnice za najem 
groba v opominu pred iz-
vršbo zagrozila s prekinitvi-
jo dobave pitne vode. Kot so 
nam že takrat zagotovili v vo-
diški komunali, je bila gro-
žnja z izklopom vode zgolj bi-
rokratska napaka, ki so jo re-
šili v obojestransko korist. A 
kot pravi Gosar, so pred krat-
kim za najemnino groba, ki 
so ga že davno odjavili, preje-
li prisilno izvršbo, naslovlje-
no na njegove starše. 

Za pojasnilo smo se zno-
va obrnili na vodiško komu-
nalo, kjer so nam v odgovoru 
ponovno zagotovili, da v pri-
meru, če uporabnik položni-
ce ne plača v roku, izstavi-
jo prvi, in v primeru, da upo-
rabnik kljub temu ne reagira, 
tudi drugi opomin, nanj pa 
se obrnejo tudi po telefonu, 
če imajo kontaktne podatke.

Znova so zagotovili, da v 
primeru Janeza Gosarja v no-
benem primeru ne bi priš-
lo do prekinitve dobave vode, 
»saj je bila opominjana sto-
ritev najema groba – grobni-
na, kar nima nobene pove-
zave s komunalnimi storit-
vami«. Do napake je prišlo, 
zatrjujejo na komunali, ker 

je postopek izdaje prvega in 
drugega opomina avtoma-
tiziran, na osnovi tega pa so 
nato opazili »nesmisel«, za-
radi česar odslej opomine lo-
čujejo tudi po vsebini. 

Zapletu pa je, kot kaže, del-
no botroval tudi splet okoli-
ščin. Kot pojasnjujejo na ko-
munali, je Gosar elektron-
sko pošto, v kateri je zahteval 
odjavo groba, poslal na Obči-
no Vodice konec leta 2016, 
ko je imela pokopališča še v 
upravljanju občina. S 1. janu-
arjem 2017 pa je pokopališči v 
Vodicah in na Skaručni prev-
zelo v upravljanje komunal-
no podjetje. Ko so elektron-
sko pošto prejeli na vpog-
led, so v JP Komunala Vodi-
ce 8. oktobra letos prek od-
vetniške pisarne tudi umak-
nili izvršbo zoper starša Jane-
za Gosarja Toneta in Marijo.

Kot dodajajo, so o tem Ja-
neza Gosarja 3. oktobra tudi 
obvestili »s pismom preko 
navadne pošte in priporoče-
ne pošiljke (ki je mimogrede 
še ni dvignil), v katerem mu 
tudi sporočamo, da mora na-
jemnik odstraniti z groba vsa 
dosedanja obeležja in druge 
predmete oz. jih bomo mi na 
njihove stroške«. Kot zaklju-
čujejo, je Gosar izrazil zah-
tevo, da nagrobnik in obe-
ležja odstrani komunalno 
podjetje in mu jih dostavi na 
dom, kar bodo naredili po 
prvem novembru.

Zaplet ob odjavi 
groba
V Komunali Vodice zagotavljajo, da v primeru 
neplačila položnice za grob uporabnikom ne grozi 
prekinitev oskrbe s pitno vodo. 
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Igor Kavčič

Kamnik – Za lažji vstop v ak-
tualno umetnost Hermana 
Gvardjančiča iz Gorenje vasi 
pri Retečah, kjer umetnik 
živi in ustvarja, velja najprej 
poiskati izvor »dežele«, v ka-
tero nas avtor usmerja s svo-
jimi najnovejšimi deli, ris-
bami v mešani tehniki ali z 
ogljem na platnu.

Industrialec Henry Ford 
je leta 1928 v amazonskem 
pragozdu zasnoval mes-
to, lahko bi rekli, namen-
sko ustvarjeno mesto, kjer 
bi zaposleni nabiralci in ob-
delovalci kavčuka, pridoblje-
nega iz osrčja pragozda, ži-
veli v odmaknjeni samoza-
dostni skupnosti. A ta utopi-
ja je bolj ali manj zdrvela v 
prepad in postala antiutopi-
ja, ki s svojimi ohranjenimi 
delci še danes opominja člo-
veštvo, da idealnega sveta ni. 
Fordlandia je pokleknila, še 
preden je zaživela. Ni imela 
možnosti preživetja, saj ni 
bila namenjena sanjskosti 

življenja znotraj nje, ampak 
zgolj Fordovi gospodarski 
preračunljivosti. 

Vseskozi ga spremlja 
glasba

A to je le prva stopnica 
na poti do Gvardjančičeve-
ga najnovejšega slikarske-
ga cikla. V Fordlandii je na-
mreč naslov za enega svojih 
albumov orkestralne glas-
be s primesmi elektronske 
glasbe našel tudi islandski 
skladatelj Johann Johanns-
son (1969–2018). Prav nje-
mu je slikar posvetil svoj 
najnovejši cikel. »Johanns-
sonovo glasbo sem prvič sli-
šal pri enem od študentov. 
Prevzela me je kot že glas-
ba nekaterih drugih avtor-
jev s severa Evrope. Ko de-
lam, vedno delam v druž-
bi glasbe,« pove Gvardjan-
čič, da je bila njegova želja 
postati glasbenik, a mu to 
ni bilo usojeno. »Oče je bil 
glasbenik in strojevodja, ko 
je bil med drugo svetovno 

vojno ubit. Imel je harmo-
niko in že pred vojno svoj 
ansambel. Po vojni sem 
njegovo harmoniko igral 
jaz, ker pa je mama hotela 
zgraditi majhno hišo, jo je 
v pomanjkanju denarja mo-
rala prodati. Kljub temu se 
z glasbo nikoli nisva loči-
la. Vseskozi me spremlja, z 
glasbo tudi vstopam v svo-
je risbe, slike, akvarele ...«

Kot je ob njegovih delih 
povedala kustosinja razsta-
ve Saša Bučan, Johannsso-
nova glasba, minimalizem v 
njej, ki vsebuje kombinacijo 
akustičnih instrumentov in 
nekonvencionalnih digital-
nih vložkov, zarisuje podobe 
Gvardjančičevih pokrajin, ki 
so osamele in hladne, ena-
ko kot Johannssonove zvoč-
ne krajine. »Ko govorimo o 
globini njegovih slik in risb, 
ne gledamo skozi obliko, ki 
je pravzaprav snov, prijetna 
ali pač ne, temveč mislimo 
globino vsebine, ko jo ena-
čimo z duhom, z Gvardjan-
čičevim notranjim svetom.«

Znotraj estetike

Risbe, ki si jih ogleduje-
mo na tokratni razstavi, na 
prvi pogled delujejo temač-
no, nedopadljivo, a nas ob 
daljšem opazovanju in pog-
labljanju vanje nekako ogre-
jejo, napolnijo s pozitivnimi 
občutki. Je to mogoče? »Se-
veda je. Saj gre predvsem za 
estetiko. Risba je črna, te-
mačna, dramatična, ampak 
je še vedno znotraj estetike. 
Sicer to ne more biti umet-
nost. Zanimajo me temne 
plati življenja, ki so mno-
go bližje nas, kot jih vidimo 
sami,« pojasnjuje Gvardjan-
čič, ko govori o prvem planu 
likovnega dela, ki ga lahko 
vsi vidimo, da pa bi sliko ali 
risbo tudi razumeli, mora-
mo stopiti v drugi plan. Šele 
tako se spoznamo z avtor-
jevim delom. Občudujemo 
predvsem večje formate, ne-
kaj pa je tudi miniatur, ki so 
lahko skice za večje risbe ali 
pa so samostojna dela.

Bučanova ugotavlja, da je v 
okviru slovenskega prostora 

Gvardjančičev celotni opus 
izjemnega pomena, saj gre 
za slikarja, ki ob številnih no-
vitetah, ki so se in se še do-
gajajo na polju umetnosti, 
od samega začetka sledi svo-
ji ideji, mislim, občutenjem. 
Umetnik potrjuje njene be-
sede: »Še imam snovi za 

delo. Mogoče ni več elana, ki 
sem ga imel v mladih letih – 
da naredim kaj novega, pora-
bim več časa, a je moje delo 
bližje perfekciji, kot je bilo 
nekoč. To je sla, ki me žene 
naprej.« Ob razstavi je izšel 
tudi manjši katalog, ki ga je 
oblikoval Vladimir Ristić.

Iz prvega v drugi plan
V Galeriji Miha Maleš v Kamniku so v četrtek odprli razstavo likovnih del akademskega slikarja in 
profesorja Hermana Gvardjančiča. Predstavlja se s premiernim ciklom, ki nosi naslov Fordlandia.

Herman Gvardjančič pred vstopom v Fordlandio
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Igor Kavčič

Kranj – Že v četrtek so v okvi-
ru Jenkovih dni pesniku 
posvetili literarni večer na 
OŠ Orehek, v Območnem 
Stičišču kulturnih društev 
– Zveze kulturnih društev 
Kranj ob kranjskem vodnja-
ku pa so odprli razstavo Por-
treti vseh Jenkovih nagra-
jencev in njihovih nagraje-
nih pesniških zbirk. Na dan 
Jenkove smrti, 18. oktobra, 
se v Prešernovem gaju ob pe-
snikovem grobu zadnja šti-
ri leta že tradicionalno pok-
lonijo njegovemu spominu. 

Tudi letos so v kulturnem 
programu sodelovali učenci 
OŠ Simona Jenka ter dijaki 
Gimnazije Franceta Prešer-
na in Gimnazije Kranj. Tok-
rat so po trije z vsake šole re-
citirali svoje pesmi, objavlje-
ne tudi v Kranjskih vajah, 
zbirki pesmi, ki jo ob tej pri-
ložnosti pripravijo v Zavodu 
za turizem in kulturo Kranj.

Ob poeziji mladih so se 
zbranim s poezijo iz svojih 
aktualnih pesniških zbirk 
predstavili tudi trije za Jen-
kovo nagrado nominira-
ni pesniki – Nina Dragi-
čević, Zoran Pevec in Kaja 

Teržan, ki so kasneje v Me-
stni knjižnici Kranj sodelo-
vali še v pogovoru na temo 
Vpliv okolja na ustvarjanje 
poezije in proze, ob tem pa 
so dijaki in učenci dobili 
tudi vpogled v življenja že 
uveljavljenih avtorjev. Oba 
dogodka so tokrat obiskali 
tudi učenci OŠ Belokranj-
skega odreda Semič, ki so v 
knjižnici predstavili nekaj 
zanimivosti o pesnikovem 
bivanju v njihovih krajih. V 
Semiču je bil Simon Jenko 
namreč štiri leta hišni uči-
telj na gradu Turn, ta je bil 
v lasti družine Kuralt, ki je 
prav tako prihajala z Go-
renjskega. V knjižnici so 
ob tem pripravili tudi prilo-
žnostno razstavo o Simonu 
Jenku.

Od Drulovke do Podreče

Letos so prvič pripravi-
li tudi tako imenovani Po-
hod po poti Jeprškega uči-
telja, ki se je v nedeljo do-
poldan začel v Drulovki in 
se zaključil nekaj ur kasne-
je na Podreči, kjer je pote-
kala že tradicionalna spo-
minska slovesnost ob tam-
kajšnjem pesnikovem spo-
meniku. Pohoda, poimeno-
vali so ga po Jenkovi noveli, 

se je udeležilo okrog sto po-
hodnikov, na različnih toč-
kah v vaseh Breg, Jama, Pra-
še in Mavčiče pa so jih priča-
kali domačini in poznavalci 
s pogostitvami in predstavi-
tvijo lokalnih zanimivosti. 

Na govorniški oder so 
stopili predstavniki občin, 
med drugim tudi poslan-
ka državnega zbora Mateja 
Udovč, ob Pihalnem orke-
stru Mestne občine Kranj, 
Lovskem pevskem zboru, 
Pevskem društvu Simon 
Jenko Medvode, ter kan-
tavtorjih Boštjanu Sokliču, 
Otonu Pavliču in Sonji Huč 
ter Janji Martinjak je bil 
osrednji govornik literarni 
zgodovinar in profesor na 
oddelku za slovenistiko dr. 
Miran Hladnik. V svojem 
nagovoru je orisal dogodek 
ob Jenkovi smrti, kot je bil 
takrat zapisan v časopisu, 
dotaknil se je pesnikovega 
značaja, govoril pa je tudi o 
pesnikovi literarni zapušči-
ni za današnji čas. 

Jenkovi dnevi se bodo na-
daljevali v četrtek, ko bo Za-
vod za turizem in kulturo 
Kranj odprl Jenkovo sobo 
v hiši, kjer je nazadnje ži-
vel Simon Jenko, v Prešer-
novem gledališču pa bodo 
ob 19. uri podelili letošnjo 

Jenkovo nagrado. Nomini-
rani so Nina Dragičević za 
zbirko Ljubav reče greva, 
Sergej Harlamov za zbir-
ko Mnogoboj mitologij, 

Franci Novak za zbirko Vra-
čanje pogleda, Zoran Pevec 
za zbirko Kako postati nih-
če in Kaja Teržan za zbirko 
Krog.

Dnevi Jenkove poezije
Ob stopetdeseti obletnici smrti Simona Jenka so se s poklonom pesniku v petek v Prešernovem gaju 
začeli Jenkovi dnevi. Vrhunec dogodkov bo četrtkova podelitev nagrade, imenovane po pesniku.

Osrednji govornik na Podreči je bil dr. Miran Hladnik. 

V Prešernovem gaju so iz svojih pesniških zbirk brali 
nominirani avtorji: (z leve) Zoran Pevec, Kaja Teržan in Nina 
Dragičević. / Foto: Primož Pičulin

Med mladimi pesniki se je predstavila tudi osnovnošolka 
Hojka Žula. / Foto: Primož Pičulin
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Vilma Stanovnik

Kranj – Našo žensko in mo-
ško šahovsko reprezentanco 
v naslednjih dneh čaka na-
stop na evropskem ekipnem 
prvenstvu v Gruziji, prejšnji 
teden pa se je z mladinskega 
svetovnega prvenstva v stan-
dardnem šahu, ki je poteka-
lo v Indiji, vrnila kranjska ša-
histka Zala Urh. Na prven-
stvu se je uvrstila med šest 
najboljših mladih šahistk na 
svetu, saj so imele tekmo-
valke od tretjega do šeste-
ga mesta enako število točk. 
Njena uvrstitev pomeni tudi 
drugi najboljši slovenski re-
zultat na svetovnih prven-
stvih v mladinski ženski ka-
tegoriji, za velik podvig pa 
so ji prejšnji teden zaploska-
li tudi člani Šahovskega klu-
ba Stari Mayer Kranj, kate-
rega članica je. Simpatična 
17-letna dijakinja Gimnazije 
Kranj, doma z Brega ob Savi, 
ki si je v Mumbaju pribori-
la še zadnjo normo za naziv 
mednarodne mojstrice, je 
prepričana, da je to le stopni-
ca do naziva velemojstrice.

Šah imate radi že od male
ga. Zakaj?

Igrati sem ga začela v 
prvem razredu osnovne šole. 
Obiskovala sem namreč ša-
hovski krožek, ki ga je na 
naši šoli na Orehku vodil Vid 
Gazvoda. On res zna mlade 
navdušiti za šah, čeprav se 
še dobro spomnim prve tek-
me, ko so drugi dobivali po-
kale, jaz pa sem le opazovala 
in ploskala sotekmovalcem. 
Toda že naslednje leto sem 
dobila zmagovalni pokal. To 
je bila velika motivacija in od-
ločila sem se, da bom še nap-
rej igrala. Najprej je bilo to 
v krožku, nato sva z očijem 
vedno pogosteje igrala tudi 
doma. V petem razredu sem 
šla v srednjo šahovsko šolo 

k Antonu Prazniku in tak-
rat sem začela premagovati 
tudi svojega trenerja Gazvo-
do. Vpisala sem se v Šahovski 
klub Stari Mayer in še sedaj 
sem v tem klubu. Smo prija-
telji in rada hodim na klub-
ske turnirje.

Včasih se je bilo moč šaha 
učiti zgolj z igranjem ali šaho
vsko literaturo. V času inter
neta in moderne tehnologije 
gotovo uporabljate tudi to?

Če na internetu odtipkaš 
karkoli v zvezi s šahom, do-
biš veliko informacij o raz-
ličnih temah. Obstajajo tudi 
spletne strani, ki prenašajo 
različne partije z vseh kon-
cev sveta. Te v zadnjem času 
večkrat gledam, se učim in si 
želim, da bi tudi jaz kdaj na-
stopala v takšni vlogi.

Imate naslove državne pr
vakinje, uspešni ste bili na 
različnih tekmovanjih. Ka
teri dosežek vam največ po
meni?

Zagotovo je moj največji 
dosežek povezan z zadnjim 
svetovnim mladinskim pr-
venstvom, ko sem dosegla 
tretjo normo za mednarodno 
mojstrico. To je zadnja sto-
pnja pred velemojstrico, ki je 

najvišji naziv v šahu. Glede 
uvrstitve pa lahko rečem, da 
je bila najboljša letos v Špa-
niji, ko sem bila druga na sve-
tovnem mladinskem prven-
stvu v pospešenem šahu. 

S kakšnimi pričakovanji ste 
šli v Indijo?

Pred vsakim tekmovanjem 
si za cilj postavim, da bi se 
uvrstila v prvo tretjino. S tem 
si ne postavim prevelikih pri-
tiskov. Če gre bolje, sem se-
veda zadovoljna. Sicer pa v 
svoji konkurenci že kar dob-
ro poznam nasprotnice, ki 
prihajajo na prvenstva z raz-
ličnih koncev sveta.

Tekmujete tudi že med člani
cami. Kakšni izzivi vas čakajo?

Letos sem bila na držav-
nem prvenstvu med članica-
mi tretja in sem blizu član-
ske reprezentance. Toda nič 
se ne mudi, tudi to me še 
čaka. Upam pa, da bo to že 
drugo leto, ko bom tekmo-
vala tudi še v konkurenci do 
18 let. Nato si želim biti čim 
uspešnejša med članicami, 
kjer na največjih tekmova-
njih nastopajo le še vrhunske 
šahistke. Upam, da si bom v 
naslednjih letih priborila 
tudi naslov velemojstrice.

Kombinacija treniranja ša
ha, nastopov in obiskovanja 
šole je gotovo naporna, saj 
zaradi tekmovanj marsikdaj 
manjkate pri pouku. Kako 
vam gre?

Sem dijakinja tretjega le-
tnika naravoslovnega oddel-
ka Gimnazije Kranj. Res je 
včasih vse skupaj kar napor-
no, vendar imam sošolke in 
sošolce, ki me zelo podpirajo. 
Prav tako me razumejo pro-
fesorji, ki mi večkrat povedo, 
da spremljajo moje rezultate 
in so veseli vseh uspehov. 

Imate tri sestre. So tudi one 
športnice?

Ena sestra je mlajša, dve 
pa starejši. Manca je svetov-
na prvakinja v karateju, prav 
tako je karate trenirala Ur-
ška. Meta je najmlajša in je 
vsestranska športnica.

V Indiji ste bili skupaj z oče
tom Robertom. Vam to veli
ko pomeni?

Morda je videti, da mi na 
tekmovanjih ne more veliko 
pomagati, da je z menoj pač 
zato, da se mi ne bi kaj zgo-
dilo. Toda to ni res, saj mi ni 
treba premišljevati o namesti-
tvah, poti ... Prav tako skrbi za 
moj športni ritem, kar je zlas-
ti na dolgotrajnejših tekmo-
vanjih zelo pomembno. Zna 
me tudi sprostiti in pomiri-
ti. Imam pa tudi strokovne-
ga trenerja Mateja Šebenika, 
s katerim sva pred odhodom 
na tekmovanje veliko delala.

So na svetovnih prvenstvih 
tudi nagrade?

Dobila sem pokal.

So domači ponosni na vaše 
uspehe?

Doma so veseli, moja glav-
na podpornica je mami, pod-
pirajo me sestre in tudi vsi v 
klubu ter seveda sošolke in 
sošolci.

Mojstrica šahovske igre
Kranjčanka Zala Urh je na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu v Mumbaju v Indiji dokazala, 
da sodi med najboljše mlade šahistke na svetu, osvojila pa je tudi naslov mednarodne mojstrice.

Uspešna mlada šahistka Zala Urh z Brega ob Savi

Jesenice, Zagreb – Sobotna tekma v Alpski hokejski ligi (AHL) 
med ekipama SIJ Acroni Jesenice in VEU Feldkirch se je v 
Dvorani Podmežakla končala z rezultatom 4 : 0 (2 : 0, 0 : 0, 2 
: 0) za gostitelje. Naslednji tekmo bodo Jeseničani odigrali ta 
četrtek, ko bodo gostili ekipo SG Cortina Hafro. V Mednarodni 
hokejski ligi (IHL) so hokejisti Triglava gostovali v Zagrebu 
in premagali domačo ekipo KHL Mladost z rezultatom 2 : 3, 
(0 : 3, 1 : 0, 1 : 0). Hokejisti HD Hidria Jesenice so gostovali 
v Zalogu in tekmo proti Slaviji Junior po streljanju kazenskih 
strelov izgubili z rezultatom 3 : 2 (1 : 0, 1 : 1, 0 : 1, 0 : 0). Tekma 
je štela tudi za točke članskega državnega prvenstva. Danes ob 
19. uri se bo v Podmežakli začela tekma med Hidrio Jesenice 
in SŽ Olimpijo, jutri ob 18. uri pa bo v Dvorani Zlato polje še 
obračun med Triglavom in MK Bled.

Zmagi hokejistov SIJ Acroni Jesenice in Triglava

Jože Marinček

Kranj – V 14. krogu v prvi slo-
venski nogometni ligi je Tri-
glav gostoval v Fazanariji pri 
Muri. Kranjčani so sobotno 
srečanje začeli izvrstno in v 
sedmi minuti povedli, ko je 
podajo Žana Roglja z desne 
strani izkoristil Luka Maj-
cen. Domačini so izenačili v 
75. minuti, toda Triglav se je 
na to hitro odzval. V napad 
je krenil Luka Majcen, ter na 
drugi strani našel prostega 
Davida Tijanića, ki je mati-
ral Obradoviča za vodstvo 1 

: 2. Ko je kazalo, da bo Tri-
glav iz Murske Sobote odne-
sel vse tri točke, pa je sledi-
la najstrožje kazen. Amadej 
Muroša je zadel z in postavil 
končni rezultat 2 : 2. »Fan-
tom nimam česa očitati, saj 
so se res borili. Z dvignjeni-
mi glavami so zapustili igri-
šče, saj so pokazali, da zna-
mo igrati. Sezona bo še dol-
ga in priložnosti za dokazo-
vanje bo še precej,« je po tek-
mi povedal trener Kranjča-
nov Vlado Šmit. 

Tudi nogometaši Ce-
lja se niso ustrašili vodstva 

Domžal, ko je v dvajseti mi-
nuti za 0 : 1 zadel Slobodan 
Vuk. Že po 16 minutah so 
izenačili iz kazenskega stre-
la, v 71. minuti pa so postavi-
li končni izid 2 : 1. Na lestvi-
ci vodi Olimpija s 30 točka-
mi, Domžale so s 13 točkami 
osme, Triglav z 11 točkami pa 
je deveti. 

Ekipe v drugi SNL so odi-
grale tekme 14. kroga. Nogo-
metaši Kalcerja Radomlje so 
doma z 1 : 2 izgubili proti eki-
pi Vitanje Bilje. Roltek Dob je 
gostoval v Krškem in prema-
gali domače moštvo z 1 : 3.

V tretji SNL – zahod sta se 
Tinex Šenčur in Ilirija 1911 
že v petek razšla z rezulta-
tom 1 : 1. Preostali rezultati: 
Bled Hirter – TKK Tolmin 1 
: 0, Žiri – Elta Izola 0 : 0 in 
Adria – Sava Kranj 3 : 1. 

Tekmovanje nadaljujejo 
tudi nogometaši v gorenjski 
nogometni ligi. Rezultati os-
mega kroga so: Šobec Lesce 
– Britof 2 : 4, Bitnje dobroza-
senci.si – Polet 1 : 1, Veleso-
vo – Škofa Loka 1 : 3, Kranj-
ska Gora – Preddvor 4 : 3, SIJ 
Acroni Jesenice – Bohinj 2 : 0 
in Visoko – Zarica Kranj 0 : 1. 

Nogometašem Triglava le točka 

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Minulo soboto 
je bil v loški dvorani Poden 
na sporedu obračun sed-
mega kroga Lige NLB med 
domačo ekipo Urbanscape 
Loka in moštvom Butan plin 
Izola. Domači rokometaši so 
odločno začeli in kmalu vo-
dili s 5 : 1, v dvajseti minuti je 
bil rezultat 13 : 5, ob polčasu 
pa 16 : 9. V nadaljevanju so 
Ločani malce popustili, go-
stje pa so izrabili priložnost 
in se jim pred koncem prib-
ližali na vsega en gol razlike. 
Tako je bil končni izid 29 : 
28. V domači ekipi je bil naj-
bolj učinkovit Aleksander 
Atanasov z osmimi zadetki, 
v gostujoči pa Vid Miklavec s 
sedmimi. Škofjeloška ekipa 
bo v prihodnjem krogu, ki je 
na sporedu 2. novembra, go-
stovala v Dobovi.

V tem tednu pa se na svo-
jem tradicionalnem prip-
ravljalnem taboru v Zrečah 

zbira naša rokometna re-
prezentanca, v kateri so tudi 
tokrat Škofjeločani Darko 
Cingesar (Aix), Jure Dolenec 
(Barcelona) in Matej Gaber 
(Pick Szeged).

Reprezentanca bo med 
20. in 27. oktobrom opra-
vila testiranje motoričnih 
sposobnosti ter odigrala dve 
pripravljalni tekmi z Nizo-
zemsko in Srbijo. Reprezen-
tanco namreč januarja čaka 
nastop na evropskem prven-
stvu, kjer si bo skušala izbo-
riti tudi nastop na enem od 
kvalifikacijskih turnirjev za 
poletne olimpijske igre pri-
hodnje leto v Tokiu.

Nekateri člani slovenske 
izbrane vrste bodo ta četrtek 
nastopili tudi na Rokometni 
simfoniji – poslovilni tek-
mi Uroša Zormana in Luke 
Žvižeja v dvorani Zlatorog. 
Dan pred tem bo v Ljublja-
ni tudi slavnostna akademi-
ja ob sedemdesetletnici Ro-
kometne zveze Slovenije.

Ločani ubranili prednost
Pred odmorom, ki je namenjen reprezentanci, 
so škofjeloški rokometni prvoligaši premagali 
moštvo Butan plin Izola.

Rokometaši Urbanscape Loke so si v soboto doma priborili 
zmago. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Vaterpolisti kranjskega AVK Triglav so v soboto v Za-
grebu v bazenu Svetice odigrali tekmo šestega kroga v Regi-
onalni vaterpolski ligi. Pomerili so se z ekipo VK Medveščak. 
Gostitelji so bili boljši in so zmagali s 17 : 6 (6 : 1, 3 : 1, 3 : 2, 5 : 
1). Naslednjo tekmo bodo vaterpolisti kranjskega AVK Triglav 
odigrali v ponedeljek, 28. oktobra, ko bodo ob 20.45 gostili 
vaterpoliste VK Cattaro iz Kotorja.

Kranjčani poraženi tudi iz Zagreba

Kranj – V 1. SKL za ženske so košarkarice Triglava gostile ekipo 
Maribora in zmagale z 69 : 57. Ekipa Domžal je gostovala pri 
Ježici in izgubila z 91 : 45, Jasmin sport Ledita pa je z 69 : 41 
premagal ekipo Konjic. V 1. SKL za moške je ekipa Gorenjska 
gradbena družba Šenčur z rezultatom 89 : 72 premagala Šen-
tjur, ekipa Helios Domžale pa je bila z 72 : 67 boljša od Rogaške.

Zmaga košarkaric Triglava
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Jelena Justin

»Po gričih, dolcih in jar-
kih, na katere se drobe Gor-
janci, padajo polagoma pro-
ti Krki, razprostira se med 
Pod gradom in Ljubnim ve-
lik gozd; imenuje se Rasno. 
Zdaj poje v njem sekira, ki 
ga nemilo podira in pokon-
čuje, ali še pred tremi deset-
ki let je bil košat, temen in 
krasen, da je marsikak po-
potnik obstal in se mu ču-
dil,« je v Bajkah in povestih o 
Gorjancih zapisal Janez Tr-
dina. Ja, gorjanski gozd je še 
vedno gozd, kar bomo obču-
tili tudi, ko se bomo vzpenja-
li na svoj današnji cilj.

Trdinov vrh je najvišji vrh 
v pogorju Gorjancev. Prvot-
no ime je bilo Sveta Jera 

(sosedje Hrvati mu pravijo 
Sveta Gera), po istoimenski 
cerkvici na vrhu. Prva planin-
ska pot na Trdinov vrh je bila 
označena leta 1889 na pobu-
do legendarnega Johannesa 
Frischaufa. Leta 1905 je bila 
markirana pot vse iz Nove-
ga mesta. Vrh Svete Jere so 
leta 1923 preimenovali na 
pobudo naravoslovca Ferdi-
nanda Seidla. Danes lahko 
na vrhu vidimo lepo ureje-
ne in s streho pokrite ruše-
vine stare cerkve sv. Jere ter 
novo cerkev sv. Ilije, ki sto-
ji na hrvaški strani. Na vrhu 
so oddajniki in tudi vojašni-
ca Slovenske vojske, kjer je 
gibanje omejeno. 

Na Trdinov vrh vodi več 
različno dolgih planinskih 
poti, a prepričana sem, da 

se velika večina nanj odpra-
vi od Planinskega doma pri 
Gospodični. Zapeljemo se 
do Novega mesta, kjer nada-
ljujemo do vasi Velike Bru-
snice. Cesti sledimo naprej 
do vasi Gabrje, na križišču 
pa zavijemo levo in nadalju-
jemo proti Gorjancem. Na 
vseh pomembnih križiščih 
so oznake za Gospodično. 
Sledimo makadamski ces-
ti, ki nas vodi globoko v Gor-
jance in pripelje do Planin-
skega doma pri Gospodični, 
kjer tudi parkiramo. S par-
kirišča se vrnemo nazaj do 
glavne, makadamske ceste, 
kjer zavijemo desno, in po 
nekaj korakih nas smerokaz 
usmeri levo na gozdno ste-
zo. V spodnjem delu se steza 
zmerno vzpenja, ko pa zavi-
je levo, nas čaka strm vzpon, 
ki kar ne pojenja. Ko dose-
žemo utrjeno makadamsko 
cesto, jo le prečimo in nada-
ljujemo vzpon. Ko doseže-
mo izravnavo v gozdu, pred 
seboj zagledamo oddajnik 
na Trdinovem vrhu. Nada-
ljujemo po izravnavi, nato 
pa malce izgubimo višino 
in dosežemo makadamsko 
cesto. Nekaj korakov gremo 
po njej, nato pa zavijemo 
desno, strmo v breg. Naj po-
vem, da je ta del vzpona po 
dežju zelo blaten in spolzek 
ter nevaren za zdrs. Strm 
vzpon nas pripelje direktno 
na vrh Trdinovega vrha, kjer 

so orientacijska tabla, skri-
njica in žig. Oglejmo si še 
obe cerkvici, sv. Jere in sv. 
Ilije, ter v gozdu poiščimo še 
visok betonski stolp, kjer je 
hrvaški žig Sveta Gera. 

Ker nas avtomobil čaka 
pri Gospodični, predlagam, 
da se na izhodišče vrnemo 
po poti vzpona. V prime-
ru, da bi delali kakršen koli 
krog, bi namreč kar nekaj 

kilometrov »tapkali« po ma-
kadamski cesti. 
Nadmorska višina: 1178 m
Višinska razlika: 356 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Trdinov vrh (1178 m n. m.)

Kjer živijo volkodlaki
Obisk najvišjega vrha Gorjancev, ki jih je v svojih bajkah in povestih  
opisal Janez Trdina. Med drugim je pisal tudi o volkodlakih.  
Gremo kakšnega poiskat?

Začetek vzpona proti Trdinovemu vrhu od Planinskega doma pri Gospodični / Foto: Jelena Justin

Trdinov vrh ali Sveta Gera, odvisno, na kateri strani meje 
živimo / Foto: Jelena Justin

Slovenski vrh in žig Slovenske planinske poti / Foto: Jelena Justin

G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Še zadnje kolesarske akcije sezone
Z oktobrom prihaja čas, 

ko bomo kolesa pospravili v 
kot in se vsaj za nekaj časa 
prepustili drugačnim užit-
kom. Medtem ko je pri nas 
že precej hladno, so na oba-
li dnevne temperature ok-
rog dvajset stopinj – in to 
so najlepši pogoji za rekre-
acijo. Tega se zavedajo tudi 
istrski turistični delavci, 
zato oktobra tako v sloven-
ski kot v hrvaški Istri kar 

mrgoli rekreativnih priredi-
tev, s katerimi je moč za ne-
kaj časa podaljšati turistič-
no sezono. V soboto je bila v 
Istri ena zadnjih večjih kole-
sarskih prireditev – kolesar-
ski maraton Granfondo. Na 
prireditvi, ki so jo organizi-
rali že osmo leto zapored, je 
bilo skoraj sedemsto udele-
žencev iz več kot 15 držav, 
od tega tudi veliko Sloven-
cev. Start in cilj obeh dirk je 

bil v Umagu, trasi pa sta ko-
lesarje v lepem in sončnem 
vremenu popeljali ob obali 
in po notranjosti Istre. Tudi 
Trije zagnani Glasovi kole-
sarji Miro Mikić, Uroš Prevc 
in Marjan Gros so zastopali 
naše barve. 

Drugi Glasovi kolesarji 
smo se zbrali na zaključnem 
skupnem kolesarjenju letoš-
nje sezone. Kot vedno smo 
se razporedili v več manjših 
skupin in se iz Zgornje Bes-
nice odpeljali v Škofjo Loko 
na kavo in nazaj. V gostilni 
Pr' Jazbcu smo si bili enotni, 
da je med nami še ena uspe-
šna sezona. Tudi letos smo se 
dobivali vsak torek in sredo, 
ob sobotah pa opravili daljše 
ture. Doživeli smo predvsem 
veliko lepega, sicer tudi nekaj 
padcev, vendar na srečo nič 
težjega, in danes so rane že 
zaceljene. Opažam, da je sku-
pina dozorela in ni več take 

tekmovalnosti, kot smo jo iz-
žarevali pred desetimi leti, ko 
smo jeseni skoraj vsak teden 
organizirali tekmovanje. Še 
zadnje interno tekmovanje, 
Ciklokros po besniških Dob-
ravah, smo raje spremenili v 
sproščeno cestno kolesarje-
nje, predvideno traso skraj-
šali in s tem nekaj več časa 

posvetili druženju. Danes se 
še zadnjič letos dobimo na ko-
lesu na torkovih skupnih sre-
čanjih. Konec tedna se zame-
nja ura na zimski čas in se 
bo dan še prej prevesil v noč. 
Tako smo zaključili letošnja 
kolesarka srečanja. Ni lepše-
ga kot tak, prijateljski zaklju-
ček sezone. Naši trije na istrskem kolesarskem maratonu 

Sproščeno druženje ob kavici je obvezen del kolesarjenja, 
tokrat pod Homanovo lipo v Škofji Loki. 
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Maja Bertoncelj

Kranj – V Sloveniji je že ne-
kaj let prisoten flag football 
oziroma nekontakntna raz-
ličica ameriškega nogome-
ta. Organizirana je tudi slo-
venska liga, ki poteka pod 
vodstvom Slovenske flag fo-
otball lige, ki pa spada pod 
okrilje Zveze za ameriški 
nogomet Slovenije in je na-
menjena vsem navdušen-
cem nad ameriškim nogo-
metom. 

Pred kratkim se je končala 
letošnja tekmovalna sezona v 
flag footballu, šesta po vrsti, 
in v njej so prvič naslov držav-
nega prvaka osvojili Kranjski 
jazbeci, ekipa iz Kranja, ki je 
v ligi tekmovala prvič. Mitja 
Kranjec, predsednik Špor-
tnega društva Kranjski jazbe-
ci, pojasnjuje: »Smo športno 
društvo, ki je bilo ustanovlje-
no v lanskem letu in katerega 
dejavnost je igranje flag foot-
balla. Zanimanje za ta šport 
se tudi pri nas iz leta v leto po-
večuje in trenutno je registri-
ranih okrog dvesto igralcev. 
Flag football ne zahteva ve-
liko opreme (le nogometne 
športne copate), je zelo zani-
miv in zabaven. Kakršenko-
li kontakt je seveda prepove-
dan, zato to tudi ni nevaren 
šport, kakršna je v splošnem 
predstava o ameriškem no-
gometu. Na igrišču je iz vsa-
ke ekipe pet igralcev, tek-
ma traja dvakrat po dvajset 

minut. Že v svoji prvi sezo-
ni smo osvojili naslov držav-
nih prvakov, kar nam pome-
ni ogromno. Smo tudi prvi, 
na kar smo prav tako zelo po-
nosni, ki jim je uspelo preki-
niti niz petih zaporednih na-
slovov državnih prvakov eki-
pe iz Novega mesta. Ta dose-
ga uspehe tudi na evropski 
ravni. Vloženega je bilo veli-
ko truda in volje treh fantov, 
treh velikih ljubiteljev ameri-
škega nogometa, poleg mene 
še Klemena Černivca in Nej-
ca Lebarja, da smo ustanovi-
li društvo in zbrali dovolj fan-
tov za nastop v ligi. V prete-
klosti smo vsi trije igrali tudi 
kontaktno različico ame-
riškega nogometa, vendar 
je sčasoma postalo preveč 

fizično zahtevno, poleg tega 
si bolj izpostavljen poškod-
bam. Da bi ohranili stik s tem 
športom in ga hkrati razširi-
li med mlade, smo se odločili 
za ustanovitev društva.«

V letošnji sezoni Sloven-
ske flag football lige je na-
stopalo sedem ekip: Kranj-
ski Jazbeci, Novo mes-
to OMP Knights, Ljublja-
na Abba Killer Bees, Kočev-
je Lazar Wild Hogs, Domža-
le Tigers, Kranj Alp Devils 
in Ajdovščina Gladiators. V 
rednem delu tekmovanja je 
bilo organiziranih pet tur-
nirjev, ki so bili v Kočevju, 
Domžalah, Gornji Radgo-
ni, Nordijskem centru Pla-
nica in Ajdovščini. Sklepno 
dejanje je bilo 13. oktobra v 

Kočevju. Kranjski jazeci so 
kot drugouvrščena ekipa re-
dnega dela najprej v polfina-
lu premagali Domžalčane, v 
finalu pa še Novomeščane. 
Tretja je bila ekipa iz Lju-
bljane. Ekipe lahko sestav-
ljajo tako moški kot ženske, 
saj ženske lige v Sloveniji ni, 
imamo pa ekipo, ki nastopa 
v avstrijski ženski ligi, in si-
cer Domžale Tigers. 

V športnem društvu Kranj-
ski jazbeci imajo 14 aktivnih 
igralcev, v svoje vrste si želijo 
pridobiti tudi nove. Trenin-
ge imajo v občini Šenčur. Še 
naprej želijo uspešno tekmo-
vati tako v slovenski ligi kot 
v mednarodni konkurenci, v 
kateri so se že preskusili tudi 
v letošnji sezoni.

Kranjski jazbeci so prvaki
Ste že slišali za flag football oziroma nekontaktno različico ameriškega nogometa? Igrajo ga tudi v 
Sloveniji in letos so državni prvaki prvič postali Kranjski jazbeci. V slovenski ligi sicer tekmuje sedem 
ekip. Kar dve sta iz Kranja, ena tudi iz Domžal.

Ekipa Kranjski jazbeci, letošnji državni prvaki v flag footballu / Foto: Luka Pogorelz, arhiv ekipe

Kranj – Kranjčan Luka Ko-
vačič je minuli konec tedna 
kar dvakrat stopil na najvišjo 
stopničko. Postal je dvojni 
zmagovalec zaključka svetov-
ne serije Vertikal in Sky race, 
ki je potekal ob Gardskem je-
zeru v Italiji na tekmovanju 
Limone Skyrunning Xtreme. 
Gorski tekač, ki je bil letos 
med drugim tudi zmagovalec 
Grintovca in teka na planiško 
letalnico, je v petek zmagal 
na Vertikalu in v soboto še 
na Skyrunning (27 kilome-
trov, 2600 metrov višinske 
razlike). Tekmoval bo tudi 
na svetovnem prvenstvu v 
gorskem maratonu.

Kovačič dvakrat na vrhu

Maja Bertoncelj

Medvode – Testiranje Euro-
pean Fitness Badge pomaga 
pri motiviranju ljudi, pod-
pori pri spreminjanju njiho-
vih navad in uvajanju aktiv-
nega življenjskega sloga ter 
vključevanju manj aktivnih 
ljudi v redno telesno vadbo 
in športno aktivnost. Minu-
li teden so ga v sodelovanju 
s Športno unijo Slovenije iz-
vedli v Športnem društvu Efi 
iz Medvod, ki ga vodi nekda-
nja atletinja olimpijka Eufe-
mija Štorga. Testiranje je po-
tekalo med vadečimi na re-
kreativni krožni vadbi.

»Testiranje je namenje-
no izključno rekreativnim 
športnikom. Vključuje se-
dem različnih vaj za testira-
nje motoričnih sposobnosti, 

testiranje telesne drže in oce-
no telesne sestave. Te vaje 
so: stopanje na klop, deska 
(plank), hoja po šestmetr-
ski črti nazaj, odriv (Abala-
kov test), ravnotežje na dešči-
ci, predklon in pobiranje v 

skleco,« je povedala Eufemi-
ja Štorga, ki tudi v tem pro-
jektu sodeluje s Športno uni-
jo Slovenije.

Kot je na strani Športne 
unije Slovenije zapisano v ob-
razložitvi testa, so European 

Fitness Badge razvili vrhun-
ski evropski strokovnjaki z 
namenom, da je testiranje 
dosegljivo širokemu krogu 
uporabnikov po vsej Evropi. 
Njegova velika prednost je 
možnost izvedbe z minimal-
nim številom in lahko pre-
nosljivimi pripomočki. Vaje 
v okviru testiranja so primer-
ne za različne nivoje telesne 
pripravljenosti, tudi za sta-
rejše in manj aktivne ljudi. 
Uvodni test je namenjen te-
lesno manj aktivnim in ne-
aktivnim in služi kot prese-
jalni test, na podlagi katere-
ga posameznika usmerimo 
v zanj primerno vadbo. Splo-
šen test pa je primeren za ak-
tivno populacijo in služi kot 
prikaz posameznikovih tre-
nutnih telesnih sposobnos-
ti, pri čemer pokaže tako na 

dobro razvite sposobnosti 
kot pomanjkljivosti. 

»Za testiranje smo se od-
ločili zaradi dodane vrednos-
ti društvu, da ocenimo vadbo 
in vadeče za naprej, čemu je 
treba posvečati več pozornos-
ti in da na podlagi tega prip-
ravimo tudi načrt treninga. 
Rezultate bomo spremljali 
in test izvedli še enkrat, ver-
jetno na koncu sezone. Va-
deči so dobro pripravljeni in 
ocenjevalec je ocenil, da smo 
med boljšimi rekreativnimi 
skupinami v Sloveniji, na 
kar sem ponosna. Malce več 
pozornosti moramo posveti-
ti še ravnotežju,« je pojasni-
la Štorga, ki je tudi vaditeljica 
rekreacije 2 in trenerka atle-
tike. Športno društvo Efi je 
tudi v fazi pridobivanja znaka 
kakovosti za zdravo društvo.

Testiranje za rekreativne športnike
Testiranje European Fitness Badge je novost na področju športa za vse na mednarodni ravni. Minuli teden so ga izvedli  
v Športnem društvu Efi. Nekdanja vrhunska atletinja Eufemija Štorga je z rezultati vadečih zadovoljna.

Ena izmed vaj v okviru testiranja je tudi dobro znana deska 
(t. i. plank), vadbeni položaj za krepitev telesnega jedra. 

Ljubljana – Ta konec tedna 
bo najbolj množična rekrea-
tivna tekaška prireditev v Slo-
veniji Ljubljanski maraton. V 
soboto se bodo pomerili ot-
roci, osnovnošolci in srednje-
šolci, v nedeljo pa bo najprej 
tek na deset kilometrov (start 
ob 8.30), nato pa še teka na 
razdalji maratona in polma-
ratona (start ob 10.30). 

Ljubljanski maraton

Maja Bertoncelj

Zbilje – V petek zvečer je bilo 
v prostorih Barkinih delav-
nic v Zbiljah v znamenju gi-
banja, plesa ... Praznovali so 
dvajset let Gibalne delavnice 
Barka, dvajset let plesne sku-
pine, v kateri so v ospredju 
osebe s posebnimi potreba-
mi, ki so vključene v Skup-
nost Barka.

To je bila lepa priložnost 
za srečanje, za pogled nazaj 
v čas njihovih prvih plesnih 
korakov vse do danes, ko na-
stopajo na odrih po vsej Slo-
veniji. »Na gibalnih delavni-
cah se skozi izrazni, ustvar-
jalni gibni ples srečujemo 
osebe in asistenti. To je iz-
ražanje, sproščanje in spon-
tano kreiranje plesa. Je iz-
jemna umetniška preiz-
kušnja, izjemen umetniški 

produkt. Nikjer ni načrta, 
katero zgodbo bomo upri-
zorili ... To je Barkin unikat, 
nekaj, česar ni plesal nihče, 
razen nas. To niso naučeni 
standardni plesni koraki,« 
je pojasnila Nataša Tovirac, 
mentorica in koreografinja, 
vodja Gibalne delavnice Bar-
ka, ki udeležencem predsta-
vlja sprostitev, gibanje, dru-
ženje, priložnost za izraža-
nje skritih talentov ... S tem 
se strinja tudi Maja Predo-
vič: »Rada telovadim, zaple-
šem ... Zelo mi ustreza, da 
obiskujem gibalno delavni-
co, tudi za moje zdravje je to 
dobro.«

Spontano, sproščeno, pri-
jetno je bilo tudi na prazno-
vanju obletnice, ko so v Barki 
skupaj z zbranimi obiskoval-
ci odplesali v novo, že tretje 
desetletje gibalne delavnice.

Z gibalnimi delavnicami  
v novo desetletje
V Društvu Barka so praznovali dvajset let gibalnih 
delavnic.

Gibalne delavnice v Barki potekajo že dvajset let in njihova 
skupina je znana po vsej Sloveniji. Zbrane so navdušili tudi 
na petkovem praznovanju obletnice. / Foto: Peter Košenina
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Simon Šubic

Ljubljana – Levi pas na av-
tocesti je namenjen samo 
prehitevanju, sicer pa mo-
ramo voziti po desnem, vo-
znem pasu. Kljub temu se 
več voznikov vozi po prehi-
tevalnem pasu, četudi je vo-
zni pas prazen, kar je pre-
kršek, ki se kaznuje z globo 
150 evrov. Poleg tega se za-
radi neupravičene vožnje po 
levem pasu posledično zni-
ža hitrost vseh voznikov, v 
času prometnih konic pa se 
promet večkrat celo ustavi, 
kar povečuje tveganja nevar-
nosti naleta vozil. To so glav-
ni razlogi za novo preventiv-
no akcijo Vozi desno, pre-
hitevaj levo! za ozaveščanje 
voznikov o pravilni vožnji po 
avtocesti, ki jo je Agencija za 
varnost prometa (AVP) prip-
ravila v sodelovanju s polici-
jo, Darsom, Zavodom Reše-
valni pas in raziskovalcem 
trajnostne mobilnosti An-
drejem Brglezom. V okvi-
ru akcije bodo voznike na 
avtocestnih počivališčih po 
vsej Sloveniji ozaveščali s 
posebnimi zloženkami, od 
decembra dalje pa jih bodo 
razdeljevali tudi na bencin-
skih servisih ob nakupu vi-
njete. Skupaj bodo razdelili 
45.000 zloženk. 

»Vsi, ki se dnevno vozi-
te v jutranjih in popoldan-
skih konicah, ste priča vsa-
kodnevnim zastojem, ki jih 
imenujemo fantomski za-
stoji in povzročajo veliko 
nervoze in konfliktnih situ-
acij med vozniki. Zaradi ve-
like gostote prometa pa na-

stanejo tudi zaradi prekrat-
ke varnostne razdalje, stalne 
menjave pasov, ko so dru-
gi vozniki prisiljeni zmanj-
šati hitrost, potem tudi za-
radi stalne vožnje po levem 
pasu, poznega zmanjševa-
nja hitrosti pri dohitevanju 
vozil ... V njih se znajdemo 
tako med tednom kot tudi 
ob koncih tedna, ko je pre-
hitevalni pas vedno zaseden 
z vozili, tudi ko ni tovornih 
vozil. Vozniki raje vozijo po 
levem pasu kot z zmanjšano 
hitrostjo po desnem pasu, 
z željo po hitrejši vožnji na 
levem pasu vztrajajo vse do 
svojega cilja, medtem ko na 

desnem pasu v nekaj stotih 
metrih ali celo kilometrih ni 
nobenega vozila. To ni prav 
in ni odgovorno,« je opozo-
rila v. d. direktorica AVP Ve-
sna Marinko. »Pod črto naj-
bolj trpi pretočnost prome-
ta, saj oba pasova nista naj-
bolj optimalno izkorišče-
na,« je poudarila. 

Mnogo nesreč zaradi 
naletov

T. i. fantomskim zasto-
jem se lahko izognemo z 
upoštevanjem ustrezne var-
nostne razdalje, torej s pra-

vočasnim prilagajanjem hi-
trosti vožnje prometnemu 
toku in spremljanjem do-
gajanja prometa tudi daleč 
pred seboj. Zelo pomembno 
je tudi, da vozniki čim manj 
vozijo po levem pasu, me-
njavo prometnih pasov pa 
izpeljejo brez vrivanja v ko-
lono, saj s slednjim ogroža-
jo vse udeležence v prome-
tu, v skrajnem primeru pa v 
takih primerih pride tudi do 
naleta vozil. Žal je v zadnjih 
petih letih zaznati prav trend 
povečanja števila naletnih tr-
čenj na avtocestah, ki so lah-
ko tudi posledica fantom-
skih zastojev. Od skupno 

1956 prometnih nesreč v 
lanskem letu na avtocestah 
se jih je 515 (26 odstotkov) 
zgodilo zaradi naletov vozil. 

Vodja sektorja prometne 
policije na generalni poli-
cijski upravi Ivan Kapun 
je povedal, da tudi polici-
ja opaža, da vozniki po av-
tocesti pogosto vozijo kar 
po levem prometnem pasu 
in se ne vračajo na desni 
pas, kar je prekršek in je 
zanj predpisana globa. Po-
leg tega se velikokrat zgodi, 
da je prometni tok na des-
nem pasu hitrejši, kar voz-
nikom povzroča težave, saj 
se zmanjšuje pretočnost 
prometa in nastajajo zasto-
ji. Med udeleženci se pojavi 
slaba volja, kar lahko spod-
buja bolj nestrpno vožnjo, 
vse to pa zmanjšuje varnost 
udeležencev cestnega pro-
meta. »Slovenski policisti 
bomo v preventivnih aktiv-
nostih sodelovali z nadzira-
njem takega početja,« je na-
povedal. »Predvsem z vozi-
li Provida bomo spremljali 
take prekrške in v prvi meri, 
če bo možno, tudi opozarja-
li, v skrajnih primerih pa iz-
rekali globe,« je dodal. 

Uigranost najhitrejša 
rešitev

Na Darsu ocenjujejo, da 
je ustrezna uporaba voznih 
pasov na avtocestah in hi-
trih cestah zelo pomemb-
na, saj ob upoštevanju dru-
gih prometnih pravil pri-
speva k pretočnosti in var-
nosti v prometu, je razloži-
la Nataša Kovše iz Službe 
za upravljanje prometa in 

prometne varnosti. Njihovo 
priporočilo je, da naj se vo-
zni pas uporablja predvsem 
pri zmerni gostoti prometa 
oziroma vse dotlej, ko je to 
možno. V pogojih izredne 
gostote vozil ob jutranjih 
in popoldanskih prometnih 
konicah pa vozniki nimajo 
možnosti vračanja s prehi-
tevalnega na vozni pas. Dars 
sicer namerava preventivno 
vsebino pravilne vožnje po 
avtocesti izpisovati tudi na 
svojih informacijskih SPIS-
-portalih, testno jih bodo za-
čeli izpisovati na gorenjski 
avtocesti na portalu za prik-
ljučkom Vodice, je napove-
dala Kovšetova. 

Ob izraziti rasti prodaje 
avtomobilov v zadnjih dvaj-
setih letih, ko ima trenutno 
že vsak drugi Slovenec svo-
je vozilo, na drugi strani pa 
se srečujemo tudi z zelo ne-
aktivno in neambiciozno po-
litiko pri iskanju trajnostno 
naravnanih rešitev, vsako-
dnevni zastoji na avtoce-
stah ne smejo biti za niko-
gar nobeno presenečenje, 
ugotavlja Andrej Brglez. »V 
tem trenutku je rešitev, vsaj 
najhitrejša in najcenejša, v 
uigranem sodelovanju op-
timalne uporabe obeh var-
nostnih pasov,« je opozoril. 
Njegov nasvet tako je, da lah-
ko potovalni čas hitro in za 
nič davkoplačevalskega de-
narja skrajšamo že zgolj s 
spremenjenim vozniškim 
slogom. »Če povem najbolj 
enostavno: kolona se ne sme 
ustaviti. Ali se bomo vsi sku-
paj peljali 50 km/h ali pa se 
nihče ne bo peljal 90 km/h,« 
je razložil.

Vožnja levo je tudi prekršek
Vse več voznikov uporablja levi prometni pas za vožnjo po avtocesti, ki je sicer namenjen prehitevanju. 
Taka vožnja pa zmanjšuje pretočnost prometa, zmanjšuje hitrost vseh vozil, kar vodi do zastojev in 
nevarnosti naleta vozil.

Pred prehitevanjem vozila se mora voznik prepričati, da to lahko stori varno, nato pa 
prehiteti brez oklevanja. Po končanem prehitevanju se mora čim prej vrniti na desni 
prometni pas. Vožnja po levem prometnem pasu je lahko nevarna tudi zaradi morebitnega 
srečanja z vozilom, ki po avtocesti vozi v napačno smer. / Foto: Gorazd Kavčič

Anže Albreht, ustanovitelj Zavoda Reševalni pas, 
je ob tej priložnosti pozval vse voznike, da se ob 
kakršnemkoli zastoju ne glede na razlog avtomatično 
z vozili umaknejo na skrajno levo na prehitevalnem 
pasu in skrajno desno na voznem pasu (tudi na 
odstavni pas) ter na ta način ustvarijo reševalni pas. 
»Reševalni pas rešuje življenja tudi v prometnih 
konicah,« je poudaril. 

Kranj – V Kranju so policisti v soboto popoldan na podlagi 
prijave risanja grafitov na prometna znaka in fasado objekta 
obravnavali dva domačina. Postopek proti njima še poteka.

Kranjčana risala grafite

Kranj – S parkirišča na Škofjeloški cesti v Kranju je nekdo v so-
boto ponoči ukradel osebni avtomobil Citroën Xsara Picasso 
registrskih oznak KR CN-574. Vozilo je kovinsko rjave barve. 
Storilec je avtomobil odpeljal s ključi, ki so bili odloženi pod 
predpražnikom v vozilu, so pojasnili kranjski policisti. 

Tat ključe našel v vozilu

Spodnji Brnik – V nedeljo zvečer se je na Spodnjem Brniku 
zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena moto-
rist in voznik osebnega vozila. Nesrečo je povzročil voznik 
avtomobila, so ugotovili policisti. Motorist je spreminjal smer 
vožnje, voznik avtomobila, ki je vozil za njim, pa je vanj trčil 
zaradi vožnje na neustrezni varnostni razdalji.

Trčil v motorista

Bled – V petek popoldan je voznik s tovornim vozilom na Bledu 
trčil v peško, ki se pred prečkanjem ni prepričala, ali gre lahko 
varno čez cesto, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Poli-
cisti so ugotovili, da je peška pred prečkanjem preverila samo 
prosto pot na eni strani, na drugi pa ne, in je na cesto stopila v 
trenutku, ko je z nepreverjene strani pripeljalo tovorno vozilo. 
Vozniku trčenja kljub zaviranju ni uspelo preprečiti, peška pa 
se je po podatkih policije lažje poškodovala, so še pojasnili. 

Neprevidno stopila pred tovorno vozilo

Simon Šubic

Kranj – V oktobru, mesecu 
požarne varnosti, številna 
gasilska društva po Gorenj-
skem odpro svoje domove 
tudi splošni javnosti, da ji 
predstavijo svoje aktivnosti, 
razkažejo opremo in ji sve-
tujejo, kako se izogniti na-
stanku požara oziroma kako 
ravnati, ko vseeno zagori. V 
Gasilski zvezi Mestne obči-
ne Kranj (GZ MOK) pa so 
minulo soboto že tradici-
onalno gasilsko dejavnost 
občanom predstavili v sta-
rem delu Kranja, kjer so za 
otroke pripravili tudi gasil-
ske igre in delavnice. Letos 
so izdelovali kartonske gasil-
ske čepice, kakršne so pred 
150 leti (tedaj usnjene) nosi-
li gasilci v Metliki, kjer se je 
sicer začelo organizirano ga-
silstvo na Slovenskem. 

»Tema letošnjega meseca 
požarne varnosti je požarna 
varnost v večstanovanjskih 
stavbah. Izdane so bile tudi 
posebne zgibanke, ki sta-
novalce, uporabnike in tudi 
upravnike večstanovanjskih 
objektov seznanja, kako rav-
nati v primeru nesreče,« je 
razložil Cveto Lebar iz GZ 
MOK. Prehodi v notranjo-
sti večstanovanjskih objek-
tov (hodniki, veže, stopnice 
...) morajo biti vedno prosti 
oziroma prehodni, še pose-
bej za primer intervencije, 
prav tako morajo biti prazne 
zunanje intervencijske po-
vršine, omogočen pa mora 
biti tudi neoviran dostop do 
hidrantov, je na kratko raz-
ložil. »Največji problem so 
intervencijske površine, na 
katerih so pogosto parkira-
na vozila stanovalcev,« je še 
poudaril.  

Gasilci se predstavljajo

Ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem so otroci izdelovali 
čepice, kakršne so nosili prvi slovenski gasilci. 

Kamnik – Na območju Kamnika je pred dnevi zaradi parkir-
nega prostora pred stanovanjskim blokom med sosedi tako 
močno zavrela kri, da so morali strasti pomiriti policisti. Ti zdaj 
še zbirajo obvestila, na podlagi ugotovitev pa bodo ustrezno 
ukrepali. 

Spor zaradi parkirišča



Kulturno umetniško društvo (KUD) Bled je že šestič 
pripravilo prireditev Oktober je fest' na Bled'. Gostila jo 
je Festivalna dvorana Bled v soboto zvečer, na odru pa 
smo spremljali petje, ples in igro. Za del programa so 
poskrbeli člani KUD Bled – Folklorna skupina Bled, Pevci 
spod Osojnice in godci ljudskih viž Šmentana muha, ki 
so se predstavili tudi s folklornim muzikalom Ta zgublen 
desc. Poleg članov Kulturno umetniškega društva Bled 
pa sta nastopila še narodno - zabavna ansambla Tik-Tak 
ter Štumperger, zaplesala je Folklorna skupina KD Sveta 
Ana od Svete Ane v Slovenskih goricah, skozi program 
tradicionalne prireditve pa je prisotne popeljal dolgoletni 
častni član KUD Bled Franci Černe. Kot vsako leto je imel 
Oktober je fest’na Bled’ tudi letos dobrodelno noto. Dan 
prej – v petek zvečer – pa je v Festivalni dvorani Bled prip-
ravil veliki koncert KUD Zasip, na katerem pa so nastopili 
vokalni zasedbi domači Canticum Novum in Loški Garaž-
ni Décet ter znani dvojec BQL. Prireditev so obogatili tudi 
z dobrotami iz Prgarije. Okušali ste lahko vse od prgine 
marmelade do kruha, kolača Marije Terezije, fižolovega 
namaza s prgo, tepk v čokoladi, tudi prgino potico. Kon-
cert so naslovili Ko boš prišla na Bled.

Oktober na Bledu

Člani KUD Bled so se predstavili tudi v folklornem 
muzikalu Ta zgublen desc.

Alenka Brun

Ob letošnjem ob
činskem pra z
niku je Jože An
tonič posmrt
no postal častni 

občan občine Gorje, v sobo
to pa so na njegovi domači 
hiši v Zgornjih Gorjah odkri
li obeležje. Toni Repe iz Fol
klornega društva (FD) Bled 
je zapisal: »Pod pobudo za 
obe priznanji se je podpisa
lo veliko predstavnikov dru
štev, člani Alpskega kvinteta, 
katerega dolgoletni vodja in 
član je bil, župan Občine Bled 
Janez Fajfar, Jožetov podžu
pan Bojan Žerovec, mnogi 
glasbeniki in njegovi prija
telji ter drugi posamezniki. 
Število podpornikov pobude 
presega število tisoč. Seveda 
pa hvala županu Petru Tor
karju in občinskemu svetu 
Občine Gorje, ki so prepoz
nali veličino Jožetovega dela 
in mu podelili naziv častne
ga občana. Zahvala velja tudi 
Jožetovim domačim, ki so z 

zadovoljstvom sprejeli pobu
do in ves čas sodelovali pri pri
pravah. In ne nazadnje tudi 
domačinki arhitektki Metki 
Černe, ki je obeležje oblikova
la s prefinjenim občutkom.«

Tako se nas je ob slavno
stnem trenutku, ob odkritju 
spominske plošče na dvoriš
ču pri Antoničevih, po doma
če pri Pogačarju, zbralo lepo 

število. Za uvod v odkritje je 
poskrbela Mateja Repe, ki je 
kasneje – tako kot gorjanski 
župan Peter Torkar – pova
bila še na nadaljevanje kul
turnega programa v družbo 
FD Bled in Alpskega kvin
teta v telovadnico Osnovne 
šole Gorje. Čast odstrtja spo
minske plošče pa je pripadla 
Repetu in županu Torkarju.

Jože Antonič je umrl 
novembra 2015, veliko pre
zgodaj. Marca istega leta je 
ravno dopolnil sedemdeset 
let. Vest o njegovi smrti se 
nam je vsem, ki smo ga poz
nali, zdela neverjetna – uda
rila je kot strela z jasnega in 
nas ujela nepripravljene. 

Mateja Repe ga je v kratkem 
nagovoru predstavila tudi kot 
človeka, ki je s svojo »srčno
stjo, pristnostjo, toplino, pri
jaznostjo, občutkom za lepo
to narave tkal vezi z ljudmi in 
med ljudmi«. Župan Torkar 

je poudaril, da je bil Jože 
Antonič izjemno ponosen 
na svojo družino, svoje Gor
je in je bil človek, s katerim 
si se vedno lahko pogovoril, 
in ne nazadnje – če si bil sla
be volje, te je poskušal spra
viti v dobro voljo. Ob pogledu 
na spominsko obeležje pa se 
bomo vsakič znova spomnili 
njegovih melodij, je še dodal.

Jože Antonič je v svo
ji karieri tudi županoval, 
takrat še skupni občini Ble
da in Gorij. V funkciji župa
na je bil pred sedanjim župa
nom Janezom Fajfarjem, ki 
pravi, da če bi se Jože takrat 
še enkrat odločil, da kandi
dira za župana, potem se on 
ne bi. To je bilo leta 2006. 
»Sem ga rad podprl, ker je 
bil res človek širokega srca, 
znanja, primernega obnaša
nja. Bil je skromen in zelo 
dober človek,« pripoveduje 
Fajfar, ki še meni, da če bi 

SREČANJE OB ZVOKIH 
MELODIJ JOŽETA ANTONIČA
Folklorno društvo Bled in Občina Gorje sta v soboto organizirala svečano odkritje spominske plošče ter 
glasbeno in plesno popoldne v spomin na častnega občana Jožeta Antoniča, ki ga večina pozna tudi po 
njegovem prispevku k narodno-zabavni glasbi kot dolgoletnega vodjo in kitarista Alpskega kvinteta.

Čast odkritja spominske plošče je pripadla županu Petru 
Torkarju ter članu FD Bled Toniju Repetu.

Ob odkritju spominske plošče je prisotne pozdravil tudi župan Peter Torkar. Slovesnosti so 
se udeležili tudi člani Alpskega kvinteta, na fotografiji pa člani FD Bled.

Jože ponovno kandidiral, bi 
mu verjetno uspelo.

Med prisotnimi na dogod
ku smo srečali člana Hišne
ga ansambla Avsenik Rena
ta Verliča. »Zelo ''fajn'' člo
vek je bil. Prijazen, dosto
pen, nikoli vzvišen – tudi ko 
je bil župan,« se spominja 
kitarist, ki ga ljudje poznajo 
tudi kot strastnega hribolaz
ca in pohodnika.

Ravno tako ima na dva
najstletno sodelovan
je s pokojnim Antoničem 
lepe spomine Stane Kni
fic: »Takrat je bilo ogrom
no dela po Evropi – Avstri
ji, Nemčiji, Švici. Večino 
časa smo preživeli skupaj,« 

pripoveduje. Da je bil sicer 
resen, kadar so se pogo
varjali o poslu, pove, dru
gače pa je bil vedno prip
ravljen kaj šaljivega ušpi
čiti, doda. Njegova sopro
ga Andreja ga dopolni: »Je 
bil pa vedno pozoren tudi 
do žen glasbenikov, članov 
ansambla. Tako je za vsako 
novo leto pripravil večerjo 
in vsaki kupil en dober par
fum.« Stane nadaljuje, da 
ker so bili to časi, ko so bili 
po dvesto in več dni na leto 
zdoma, je bila tovrstna ges
ta res lepa. Andreja zaklju
či, da mu kljub vsemu ne bi 
bilo treba, a je to storil, ker je 
bil pač takšen človek.

Stane Krivec in soproga dr. Liljana Krivec Skrt, Antoničeva 
hči Simona ter soproga Rozalija oziroma Rozi, kot jo večina 
kliče, ter blejski župan Janez Fajfar
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Ujel si svoje sanje,
še malo
in začel jih boš živeti.

Ko sanj ni bilo,
bila sem jaz.

Spoznal si svoje želje,
še malo
in jih boš uresničil.

Ko želja ni bilo,
bila sem jaz.

Živiš svoje življenje,
še malo 
in odideš po svoji poti.

Ko življenja ni bilo,
bila sem jaz.

Imaš sanje, želje,
imaš življenje.
Mene ne potrebuješ več.

Mojca

Ni me več

PESMI MLADIH

Vsak od nas ima sanje in želje. Veliko lažje je, če imamo 
nekoga ob sebi, kadar nam ne gre vse po načrtu. Ampak 
življenje je samo eno, zato ga moramo kvalitetno živeti. 
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. 

Aleš Senožetnik

T
bilisi s številni-
mi povezavami 
ponuja odlično 
izhodišče za razi-
skovanje preos-

talih delov Gruzije. Vzhod-
no od prestolnice se razpro-
stira pokrajina Kakheti, ki je 
znana predvsem po vinogra-
dništvu. Prav Gruzija naj bi 
bila zibelka vina. Arheolo-
ške najdbe kažejo, da so to 
pijačo pridelovali že pred 

osmimi tisočletji. Gruzija, 
kjer vino najdete domala na 
vsakem koraku, pa se danes 
ponaša s 525 avtohtonimi 
sortami vinskih trt (pri nas 
jih imamo denimo sedem), 
med katerimi sta najbolj raz-
širjeni rdeča saperavi in bela 
rkatsiteli. Slednjo je menda 
po vesoljnem potopu posa-
dil sam Noe, za kar seveda 
ni znanstvene osnove, naj bi 
pa nekatere genetske anali-
ze potrjevale, da gre za izre-
dno staro sorto, ki se je raz-
vila iz lokalne divje trte. Obe 

sorti so množično gojili v 
času Sovjetske zveze, ko so 
se požvižgali na starodavno 
tradicijo vinarstva v Gruziji 
in so pridelovali generična, 
bolj ali manj sladka vina za 
ruski trg, kamor ga še danes 
največ izvozijo. A vse bolj se 
Gruzijci zavedajo pomena 
tradicionalne metode v kve-
vrijih, kjer se alkoholno vre-
nje dogaja v velikih glinenih 
posodah, in velja za najsta-
rejšo znano metodo pridela-
ve vin nasploh, ki se danes 
ponaša tudi z Unescovo 

zaščito. Z njo je povezan tudi 
postopek maceracije belega 
vina, pri katerem mošt dlje 
časa pustimo v stiku s koži-
cami grozdnih jagod, kot je 
to sicer v navadi pri pridela-
vi rdečega vina. Pri postop-
ku se sprosti več taninov in 
barvil, kar pijači daje značil-
no barvo, zaradi katere se teh 
vin po svetu drži ime oranž-
na ali jantarna vina.

Poleg vina pa omamo 
drugačne vrste ponuja kav-
kaško gorovje. Hribolaz-
cem zlepa ne bo zmanjkalo 

gorskih poti v regijah Kazbe-
gi in Svaneti. Mi smo se naj-
prej podali severno od Tbili-
sija po znameniti gruzijski 
vojaški poti, kot povezavo 
med Tbilisijem in Vladikav-
kazom na ruski strani meje 
imenujejo v teh krajih. Gre 
za glavno cestno povezavo 
med Gruzijo in njeno sever-
no sosedo, ki so jo poznali že 
v času antike, uredili pa so jo 
ruski vojaki v začetku 19. 
stoletja – od koder tudi ime. 

Le nekaj kilometrov pred 
mejo leži glavno mesto pokra-
jine Kazbegi Stepantsminda, 
izhodišče za številne pohod-
niške izlete v tem delu Kav-
kaza. Večina pohodnikov 
se vzpne vsaj do cerkve sv. 

Trojice na višini 2170 met-
rov, le bolj izkušeni pa tudi na 
goro Kazbek, ki je s svojimi 
5054 metri nadmorske višine 
tretja najvišja v Gruziji.

Mi smo se nastanili na 
koncu »sosednje« doline, 
v Juti, gorski vasici na 2150 
metrih nadmorske višine, 
kjer nekaj deset prebival-
cev živi od živinoreje in vse 
bolj tudi turizma. Čeprav je 
vasica visoko v hribih – do 
nje vodi le 15-kilometrska 
luknjasta makadamska ces-
ta, do hiš pa se lahko povz-
pnemo le peš – se tod zbira-
jo pohodniki z vseh koncev, 
ki jim vrvež Stepantsminde 
ni po godu. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

GRUZIJA – BISER KAVKAZA (3)

Kazbegi ponujajo številne pohodniške poti

Cerkev sv. Trojice nad Stepantsmindo

Povsem običajen prizor na gruzijskih cestah

Mateja Rant

K
amišifest, ki so 
ga letos pripravi-
li šesto leto po vrs-
ti, je tako otroke 
kot tudi odrasle 

ves teden razveseljeval z gle-
dališkim pripovedovanjem 
zgodb ob slikah na malem 
odru. Kot pojasnjujejo orga-
nizatorji, gre za japonsko 
gledališko obliko: kami po 
japonsko pomeni papir, šibaj 
pa drama. »Preprosti kamiši-
baji za otroke imajo lahko pet 
ali sedem slik, navadno pa jih 
imajo od 12 do 16. Pomem-
bno je, da slike čim bolj 
domiselno prikažejo najpo-
membnejše in najzanimi-
vejše dele pripovedi.«

Letošnji Kamišifest so 
odprli s kamišibaj delavnico 
za najmlajše in pravljičnim 
večerom, na katerem je bilo 
mogoče prisluhniti pravlji-
cam v tujih jezikih. »Poleg v 
slovenščini so pravljice pri-
povedovali v angleščini in 
hrvaščini, Mehtab Singh pa 
celo v pandžabščini,« je raz-
ložila organizatorka festivala 

Jadranka Završnik. V ustvar-
janju kamišibaja so se otro-
ci lahko preskusili tudi sami. 
Vsak je izdelal svojo risbico, 
ki so jih nato naključno raz-
vrstili v majhen lesen okvir, 
ob njih pa so si nato izmišlja-
li svojo zgodbico. Vse skupaj 
so pospremili še z razstavo 
Kamišibaj skozi slovenske 
pravljice na stopnišču stolpa 
Pungert. 

V petek in soboto je sle-
dil vrhunec festivala, ki so ga 

letos posvetili Gregorju Vid-
marju. »Bil je naš prijatelj, ki 
nas je poleti tragično in pre-
zgodaj zapustil,« je pojasnila 
Jadranka Završnik. V spomin 
nanj so si otroci lahko ogleda-
li tudi njegov vrhunski kami-
šibaj prvenec, in sicer pred-
stavo z naslovom Bubek snu-
hec zvezdosluhec, ki jo je s 
pomočjo Jadranke Završnik 
izvedel igralec Aljaž Jovano-
vić. Še pred tem pa je s svo-
jo zgodbico navdušila Jelena 

Sitar, »mama slovenskega 
kamišibaja«, kot jo je napo-
vedala Jadranka Završnik. 
Za pravo kamišibaj »poslasti-
co« so poskrbeli še v soboto, 
ko si je bilo mogoče ogledati 
najboljše nove in nagrajene 
predstave vrhunskih sloven-
skih kamišibajkarjev, med 
njimi Špele Pahor in Boš-
tjana Oderja. Skupaj se je v 
vsem tednu zvrstilo kar dvaj-
set predstav ob malem lese-
nem odru.  

ZGODBE Z MALEGA ODRA
V okviru 6. kamišifesta – festivala kamišibaj gledališča v Kranju je pretekli teden petnajst izvajalcev iz 
vse Slovenije v otroškem stolpu Pungert pripovedovalo zgodbice s pomočjo slik v lesenem odrčku.

Kamišibaj prvenec Igorja Vidmarja Bubek snuhec zvezdosluhec je izvedel njegov prijatelj 
Aljaž Jovanović. / Foto: Gorazd Kavčič

Razstava Kamišibaj skozi slovenske pravljice na stopnišču 
stolpa Pungert / Foto: Gorazd Kavčič
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TČudežni glasbeni otrok
Čeprav čudežnih otrok ne 

štejejo med svetovne zna-
menitosti, si to nekateri več 
kot zaslužijo. Med takšni-
mi je bil tudi madžarski pia-
nist in skladatelj Franz Liszt. 
Rodil se je 22. oktobra leta 
1811 v gradiščanskem kraju 
Doborjan, ki danes pod ime-
nom Raiding pripada Avstri-
ji, tedaj pa je bil del Madžar-
ske. Bil je čudežni otrok, saj 
je začel na koncertih nasto-
pati, ko je bil star devet let. 
Ko je bil star 27 let, je začel 
svojo devetletno koncertno 
turnejo in triumfalno pre-
potoval vso Evropo.

Dvanajst let je kot dirigent 
dvorne opere in koncertov 
vodil glasbeno življenje Wei-
marja. Kot skladatelj in peda-
gog je postal vodilna oseb-
nost predstavnikov tako ime-
novane novonemške šole ozi-
roma novoromantičnega sti-
la. Zadnje desetletje življenja 

je živel med Rimom, Budim-
pešto in Weimarjem. Kot 
skladatelj, virtuoz, dirigent 
in pedagog, ki je vzgojil več 
kot štiristo glasbenikov, in 
kot zaščitnik in voditelj ter 
organizator glasbenega živ-
ljenja, je odločilno vplival na 
glasbeni razvoj 19. stoletja. 
Kot pianist ni bil samo najve-
čji virtuoz stoletja, ampak je 
zgradil tudi moderno klavir-
sko tehniko. V svojih etudah, 
19 madžarskih rapsodijah, 
je razvil tehnično virtuozen, 
briljanten in zvokovno razko-
šen klavirski stil. 

V orkestralni glasbi je 
Liszt, navezujoč se na Ber-
lioza, razvil novo obliko – 
simfonijsko pesem. V svo-
jih 13 simfonijskih pes-
mih je razvil izrazni orke-
stralni stil pogosto z novi-
mi harmonijami. Podobni 
sta tudi dve Lisztovi ciklič-
ni simfoniji, skomponirani 

po Goethejevem Faustu in 
Dantejevi Božanski kome-
diji. V Lisztovem obsežnem 
opusu so tudi dela za komor-
ne sestave, orgle, zborovske 
kompozicije, solo pesmi ter 
monografije in članki.

* Ko je prišel Franz Liszt 
med turnejo v neko manj-
še madžarsko mesto, je pred 
slavnostnim kosilom župan 
opazil, da je za mizo »nesre-
čnih« 13 gostov. Skladatelj 
ga je potolažil: »Ne razbur-
jajte se. Tako sem lačen, da 
bom jedel za dva, torej nas 
je 14.«

Pred začetkom koncerta 
se Liszt ni mogel spomniti, 
kam je dal partituro. Končno 
se je ugotovil, da jo je položil 
na stol v prvi vrsti, na kate-
rem je sedela neka baronica. 
Sklonil se je in rekel: »Opro-
stite, milostljiva, vendar par-
titura, na kateri sedite, ni 
napisana za pihala.«

Anekdote slavnih
   V manjšem mestu je Franz Liszt dirigiral domačemu 

orkestru pri neki svoji rapsodiji. Neprestano je moral 
poslušati napačne tone. Končno je vrgel taktirko po 
tleh in zaklical: »Gospodje, to ni koncert, to je mačja 
godba!« Vse je obnemelo. Čez nekaj časa je vstal prvi 
trobentač in rekel: »Maestro, te skladbe nismo mi 
skomponirali.«

   Ko je Albert Einstein nekoč ves zamišljen delal v svoji 
študijski sobi, je planila k njemu sobarica z besedami: 
»Hiša gori!«

  Znanstvenik se ni niti ozrl, ampak je zamišljeno odgo-
voril: »Prosim vas, pojdite s tem k moji ženi, saj veste, 
da se ne vtikam v gospodinjstvo!«

   Ko je nekoč ruskemu pisatelju Nikolaju Vasiljeviču 
Gogolju postalo slabo, je zaklicala gostiteljica: »Hitro 
mu pomagajte! Dva naj ga držita, eden pa mu naj vlije 
žganja v usta!«

  Pisatelj je šepetaje vprašal: »Ali me ne bi mogel eden 
držati, dva pa vlivati žganje?«

Smeh ni greh
   Režiser naroča delavcu za odrom: »Pred začetkom 

drugega dejanja morate sprožiti rafal iz puške. Saj 
vem, da smo doslej ustrelili samo enkrat, vendar s tem 
nismo zbudili publike.«

Maša Likosar

N
edavno je izšla 
prva kantav-
torska sklad-
ba Žige Jana 
Kreseta, ki 

nosi naslov Poln strahu, 
da ima nekdo te drug. Žiga 
Jan je avtor besedila, glasbo 
sta ustvarila skupaj z bra-
tom Jašo Luko, produkci-
jo pa je zaupal Žanu Serči-
ču. »Ko pišem glasbo, ved-

no pišem o stvareh, o kate-
rih lažje pojem, kot pa govo-
rim,« je povedal Žiga Jan in 
dodal, da omenjena skla-
dba v svojem bistvu opeva 
odnos med dvema oseba-
ma, ki sta bili v preteklos-
ti noro zaljubljeni, a nista 
prepričani, na kateri točki 
v življenju sta, zato se poča-
si odtujujeta. »Ljudje smo si 
različni, imamo drugačna 
videnja, mišljenja, ampak 

prepričan sem, da se sko-
raj vsakdo lahko najde v tej 
pesmi in se poistoveti z njo, 
mogoče že samo zato, ker 
ima vsak nekoga, za katere-
ga ga je strah, da ga bo izgu-
bil,« pravi glasbenik.

Za skladbo je bil posnet 
tudi videospot pod režiser-
sko taktirko Perice Raia. 
Scenarij videospota je usta-
vil Žiga Jan sam, snema-
li so v stanovanju v Križah 
in kranjski Panorami Sta-
ra Pošta, glavne vloge pa so 

odigrali Valentina Plaskan, 
Andrei Lenart, brata Kre-
se in Julija Csipö. »Rdeča 
nit videospota je odvračanje 
ženske od družine, partner-
ja oziroma ljudi, ki jo ima-
jo radi,« nam je zaupal Žiga 
Jan Krese iz Križ pri Tržiču, 
ki je letos diplomiral na Aka-
demiji za glasbo v Ljubljani, 
občinstvu pa je že poznan 
kot član skupin Perpetuum 
Jazzile in Iskreni kreteni. 

PRVA KANTAVTORSKA 
SKLADBA ŽIGE JANA KRESETA

Prvenec Žige Jana Kreseta je izšel desetega oktobra. 

Samo Lesjak

K
ulturno društvo 
Brdo že petindvaj-
set let deluje v jav-
nem interesu na 
področju kulture 

pri nas in tako v ožjem kot 
širšem smislu skrbi za bogat 
in raznolik kulturno-dru-
žabni program, s katerim 
predstavlja glavne karakte-
ristike srbske kulture, obe-
nem pa krepi stike in med-
sebojno sodelovanje tudi 
z ostalimi narodi. Tako so 
tudi letos organizirali tradi-
cionalne, že petnajste dneve 
srbske kulture v Kranju.

Ti so se začeli v četrtek s 
slavnostno akademijo v Avli 
Mestne občine Kranj, na 
kateri so sodelovali pomem-
bni gostje, med drugimi: 
župan Matjaž Rakovec, pred-
sednik KD Brdo Mitar Vuji-
nović, ambasadorka Repu-
blike Srbije Zorana Vlatko-
vić, ambasador BiH Milorad 
Živković, predsednik Zve-
ze srbskih društev Sloveni-
je Zlatomir Bodiroža, Vla-
dimir Koturović z Ministr-
stva zunanjih zadev Upra-
ve za sodelovanje z zamejs-
tvom in Srbi v regiji iz Beo-
grada ter predstavniki mno-
gih domačih kulturnih dru-
štev. Program je brezhibno 
povezovala prof. dr. Renata 

Agostini, ki je nastopila tudi 
v kulturnem programu. 
Pevska skupina KD Brdo je 
odpela obe himni in se pred-
stavila s pesmimi iz svoje-
ga bogatega repertoarja, zai-
gral pa je tudi harmonikar 
Dejan Kostić.

Na akademiji sta sodelova-
la tudi prof. dr Duško Pevu-
lja in dr. Zlatko Jurić, oba iz 
Banjaluke, ki sta se dan kas-
neje izkazala kot predavatel-
ja na književni tribuni v Pre-
dosljah s tematiko 800 let 
samostojnosti srbske pra-
voslavne cerkve. Tribuni je 
sledil pevski večer z naslo-
vom Pesem mojega rodu, na 
kateri so se poleg slovenskih 

skupin predstavili gostje iz 
Beograda KUD Dimitrije 
Koturović in Sinovi Kozare 
iz Bosanske Gradiške.

V soboto je v polni dvorani 
Kulturnega doma na Prim-
skovem potekala že tradi-
cionalna folklorna priredi-
tev Razigrana mladost, na 
kateri je okoli dvesto nasto-
pajočih folkloristov prikaza-
lo bogat kulturni program. 
KD Brdo je v goste povabi-
lo folklorni skupini SKUD 
Pontes – Mostovi iz Trsta in 
KUD Dimitrije Koturović iz 
Beograda.

Gostje so v teh dneh med 
drugimi obiskali Prešernov 
spominski muzej v Kranju, 

tovarno Elan v Begunjah, 
ogledali pa so si tudi lepote 
Bleda. Predsednik KD Brdo 
Mitar Vujinović se je vsem 
zahvalil za sodelovanje ter za 
čestitke ob jubileju, še pose-
bej MO Kranj, Ambasadi 
Republike Srbije ter Repu-
bliki Srbiji – Ministrstvu 
zunanjih zadev Uprave za 
sodelovanje z zamejstvom 
in Srbi v regiji, ter sklenil z 
besedami, da bo KD Brdo 
še naprej veliko pozornost 
namenjalo ohranjanju kul-
ture ter povezovanju oziro-
ma gradnji mostov med slo-
venskim in srbskim naro-
dom pa tudi vsemi drugimi 
narodi, ki živijo pri nas.

GRADIJO MOSTOVE
Kulturno društvo Brdo, ki letos obeležuje častitljiv jubilej, petindvajsetletnico delovanja, je organiziralo 
že 15. dneve srbske kulture v Kranju, ki so znova postregli z zanimivimi glasbenimi, folklornimi ter 
kulturnimi dogodki.

Slavnostna akademija in podelitev priznanj: ustanovni člani KD Brdo in najbolj aktivni 
mladi člani društva / Foto: Tina Dokl
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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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»Zvezda« 
Gospa Tanja, pozdravljeni. 
Pišem vam prvič. Zanima me, 
kaj mi kaže v bližnji prihodno-
sti in tudi kaj lahko na splošno 
pričakujem od bodočnosti. 
Dodajam še vprašanje, kako 
se bo hčerka vživela v novem 
šolskem okolju. Hvala. 
Kljub temu da ste mislili, 
da vas stare navade preveč 
zadržujejo, da bi si dali pri
ložnost za premik naprej, se 
je tokrat zgodil. Pričakovano 
ali nepričakovano, na novo 
poglavje ste bili že dolgo 
časa pripravljeni. Na kratki 
rok lahko pričakujete, da se 
bo okoli vas veliko dogajalo. 
Obudili boste svoje hobije 
in zaživeli polno življenje, 
vključno s spoznavanjem 
no vih ljudi s podobnimi in
teresi. S finančnimi težava
mi se ne boste spopadali. 
Večja sprememba v tej sme

ri je na vidiku v naslednjem 
letu, ko se boste odločali 
o pomembnem nakupu. 
Zanesli se boste na nasvet 
strokovnjakov in to bo mod
ra odločitev. Z malenkostmi 
se ne boste obremenjevali 
in v vsaki stvari boste videli 
dobro. Pomirjeni boste sami 
s sabo, saj boste imeli stalno 
v zavesti, da ste na pravi poti. 
Stik z naravo vam bo domač 
in veliko prostega časa bos
te aktivno preživeli zunaj. 
Glede zdravja lahko rečem, 
da boste veliko pozornosti 
namenili svoji fizični aktiv
nosti. Odporni boste in dru
gega kot kakšnega prehlada 
ne bo blizu. Hčerka je morala 
v svoje življenje vpeljati nov 
ritem. Potrebovala bo mal
ce več časa, da se sprosti 
in naveže nove stike. A tudi 
počasi se daleč pride. Uspe
šna bo pri projektnem delu 

in na tehničnih področjih. 
Želim vse dobro.

»Jasna 3« 
Lep pozdrav. Zanima me, 
kakšne možnosti za ljubezen-
sko zvezo imam pri simpatiji. 
Ali vztrajam zaman? Ali bo 
moja poslovna ideja zacve-
tela? Najlepša hvala za vaš 
odgovor. 
Čisto iz vsake izkušnje se 
nekaj naučimo. Včasih si 
sicer želimo, da je niti ne bi 
doživeli, čeprav le tako pri
demo do pravega spozna
nja. Tudi vi se boste kmalu 
srečali z dejstvom in točno 
boste vedeli, pri čem ste. 
Iz igre boste izstopili, a kot 
zmagovalka. Pred vami je še 
veliko lepega, predvsem v 
ljubezni, zato kar pogumno 
naprej. Ste izjemno čustve
na in razumevajoča oseba. 
Ljubljeno osebo postavite na 

prvo mesto in nimate težav 
s sklepanjem kompromi
sov. Ste prilagodljivi in znate 
hitro popustiti, če vas nekdo 
želi pregovoriti. Včasih si s 
tem ne delate usluge. Moški, 
ki ga boste kmalu spoznali, 
vam bo dal čas. Ne bo šlo za 
»akcijsko« romantiko, polno 
drame in zmedenih misli, 
pač pa za počasno spozna
vanje, ki bo po ovinkih pre
šlo v trdno zvezo. Prihodnji 
meseci vam prinašajo drob
ne spremembe na delovnem 
mestu, predvsem v finan
čnem smislu. Lahko si boste 
oddahnili, saj se vam za 
izvedbo projekta ne bo treba 
zadolžiti. Pomoč lahko priča
kujete od ženske, ki vam bo 
ponudila sodelovanje. Zače
li boste drugo dejavnost, kot 
ste prvotno načrtovali, to 
pa vpeljali kasneje, po drugi 
poti. Srečno.

Pogledali bomo izbrane 
karte bralke pod šifro Novo 
leto. Ni bilo podano vpra
šanje, ampak jo zanima 
splošni pogled. Njene karte 
so Sovražnik, Bolezen, Vdo
va, Sodnik, Nesreča, Sreča, 
Potovanje. Pri karti Sovraž
nik moramo biti previdni, da 
najdemo njen pravi pomen, 
in tukaj se pokaže bralkin 
karakter. Ne upa živeti in da 
je bila velikokrat v življenju 
le zunanji opazovalec svojih 
potez in doživljanja. Malo
krat je bilo res kaj odvisno 
samo od nje. Veliko preveč 
prilagajanja in strinjanja, 
čeprav ga v resnici ni bilo. 
Seveda sledi Bolezen, saj 
so to posledice takšnega 
ravnanja. Nepojasnjeni stra
hovi, bolezni brez diagnoz in 
stanja, ko so zvezane roke in 
se nič ne da narediti. Karta 
Vdova predstavlja osam
ljenost in splošni odmik 
– bodisi od ljudi ali pa od 
priložnosti, ki jih namerno 
noče videti. Ampak k sreči 
je poleg tudi karta Sodnik, 
ki kot običajno prinaša odlo
čanje in odločitve, kar čaka 

tudi bralko. Prihaja čas spre
memb in vsekakor še v tem 
letu. Kot že vemo, je pri kom
binaciji kart Nesreča in Sreča 
slednja edina, ki razvrednoti 
karto Nesreča. Se pravi, da 
se kljub vsem težavam in 
splošni nemoči bralki uspe 
postaviti nazaj na noge, da 
začne živeti svoje življenje. 
Ne postavlja več vseh okoli 
sebe na prvo mesto in kon
čno spozna, da je ona sama 
najpomembnejša. Za kar
to Potovanje, pa čeprav ni 
poleg karta Tat, bi rekla, da 
pomeni selitev, kar je tudi 
prav, da se zgodi. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Maša Likosar

P
resenečenje na 
presenečenje, a 
slavljenka Tatja-
na Logar o njih ni 
nič vedela. »Mami 

vedno želi imeti vse pod 
nadzorom, a tokrat ni ime-
la ničesar. Njen odziv je bil 
zato zelo čustven, bila je 
ganjena, kar je pokazala z 
jokom,« je povedala slav-
ljenkina hči Urška. Tatjana 
Logar si je v najstniških letih 
večkrat rekla, da kmeta pa za 
moža ne bo imela, a kot pra-
vi znani rek, se zarečenega 
kruha največ poje, in Tatja-
na se je primožila ravno na 
kmetijo. Z možem Franci-
jem Logarjem sta starša treh 
otrok – poleg Urške še Anže-
ta in Gašperja. Otroci in mož 
potrjujejo, da domačija na 

Olševku ravno po Tatjanini 
zaslugi slovi kot zelo ureje-
na, polna cvetja, dobre volje 
in pozitivne energije. Tatja-
na je pridna gospodinja, ki 
premore neizmerno ustvar-
jalno žilico in ljubezen do 
peke, vsi pa jo poznajo po 
smehu. »Ko se ona smeji, 
se sliši le njen smeh – in nič 
drugega,« pove Urška.

Poleg vsega naštetega pa 
Tatjana Logar redi tudi puj-
se, zato ni čudno, da je dan 
pred rojstnim dnem dobi-
la velikega pujsa, nareje-
nega iz bal. Ta je simboli-
ziral tudi hranilnik, v kate-
rem bo slavljenka varčevala 
za novo kuhinjo. Na ta dan 
so ji postavili veliko rožo in 
poleg nje še petdeset manj-
ših rož ter pripravili para-
dni sprevod folkloristov in 
starih predmetov ter kočije, 
ki je popeljala tudi zakonca 

Logar. Teden dni kasneje so 
v gostili Pr' Starman v Škofji 
Loki pripravili osrednje pra-
znovanje. Tatjano, ki ni pri-
šla kot drugi prisotni, tem-
več se je pripeljala z limu-
zino, je pričakalo devetde-
set gostov. Tudi limuzina je 
bila presenečenje. Z njo sta 
jo prišla iskat dva prijatelja, 
oba Francija, ki sta odigrala 
vlogo postreščkov in poskr-
bela, da se je Tatjana poču-
tila res posebno, če ne celo 
zvezdniško.

Ker je Tatjana tako rekoč 
vedno neodzivna na telefon, 
je ob tej priložnosti v dar 
dobila petdeset stacionarnih 
starinskih telefonov, ob tem 
pa so ji zapeli še pesem Halo, 
Tatjana. Družina je odigrala 
skeč s kosilnico, prijatelji pa 
skeč trebušnega in gozdne-
ga plesa. »Mami ima kosilni-
co, staro 28 let, in zanjo trdi, 

da še vedno odlično dela, a 
ob vsaki košnji zataji, zato 
si mora kosilnico izposo-
diti pri sosedih, da lahko 
do konca pokosi,« je pove-
dala Urška in nam zaupala 
še, da so ji poleg nove kosil-
nice podarili tudi potovan-
je na Nizozemsko. »Mami 
ima rada rože, zato je dobi-
la potovanje v deželo tulipa-
nov. Sicer pravi, da je najlep-
še doma, a ji ugaja, da gre in 
kaj novega vidi,« je povedala 
Urška, ki je mami napisala 
tudi govor, v katerem je zapi-
sala: »Mami, pokazala in 
dokazala si nam, da v življe-
nju nikoli ne smeš obupati. 
Vedno moraš gledati naprej 
z dvignjeno glavo, pa čeprav 
je kdaj težko. Naučila si nas 
medsebojnega spoštovanja, 
da nasmeh nikoli nič ne sta-
ne in da pomoč drugim ved-
no dobiš poplačano.«

ŠE ENO PRESENEČENJE ZA TATJANO
Tatjana Logar z Olševka je 22. septembra praznovala petdeseti rojstni dan. Domači in prijatelji  
so ji pripravili številna presenečenja.

Tatjana Logar je petdeseti rojstni dan praznovala  
22. septembra; ob njej je mož Franci. / Foto: Nuša Svetelj

Slavljenka z družino: Urška s fantom Luko, mož Franci, 
stara mama Marija in sina Gašper ter Anže / Foto: Nuša Svetelj

Dne 5. oktobra 2019 sta se v Dvorski vasi poročila Peter 
Bilbija in Ines Žibrik, 19. oktobra 2019 pa v Škofji Loki Gre
gor Kodrič in Urška Kotnik in v Gorenji vasi Jure Benedičič 
in Sara Šubic.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 37 novorojen
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 16 dečkov in 13 deklic. Naj
težji in najlažji sta bila dečka – prvemu je tehtnica poka
zala 4290, drugemu pa 2395 gramov. Na Jesenicah so se 
rodile štiri deklice in štirje dečki. Najlažja je bila deklica, ki 
je tehtala 2730 gramov, najtežji pa deček, ki mu je tehtnica 
pokazala 4220 gramov.

Novorojenčki

Ker je Tatjano po mobilnem telefonu pogosto težko dobiti,  
je v dar dobila petdeset starinskih stacionarnih telefonov. 
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Nagrade: 3-krat darilni bon trgovine Baldrijan 
Kranj v vrednosti 20 evrov

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte ‑ 
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po‑
š lji te do srede, 6. novembra 2019, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

                        + poštnina

19
EUR

Avtorica nazorno 
predstavi pripravo 
najrazličnejših vrst testa 
za testenine (jajčno 
testo, kamutovo testo, 
zeliščno testo, ajdovo 
testo, olepotičeno 
testo,...).  
 
Prav tako nas nauči 
tudi oblikovanja 
različnih testenin 
(od rezancev do 
mošnjičkov, špeclev...).

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

160 strani, 17 x 23 cm, trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

 

 

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

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

www.gorenjskiglas.si

5
EUR

Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.

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

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

                        + poštnina

14,99246 strani, trda vezava

EUR
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Večno zvestobo sta si obljubila 
ameriška igralka Jennifer Law-
rence (29) in direktor newyorške 
galerije Gladstone Cooke Maro-
ney (34). Poročne zaobljube sta 
si izmenjala v dvorcu Belcourt na 

Rhode Islandu vpričo sto petdesetih svatov. Nevesta je nosi-
la Diorjevo obleko. Par se je spoznal junija lani preko skupne 
prijateljice, zaročila pa sta se v začetku letošnjega leta. »On 
je najboljša oseba, kar sem jih kdaj spoznala, in počaščena 
sem, da bom postala gospa Maroney,« je dejala igralka.

Jennifer Lawrence postala gospa Maroney

Z oskarjem nagrajena igralka Jane Fonda 
(81) je bila že drugič v štirinajstih dneh 
aretirana zaradi udeležbe na protestu za 
podnebne spremembe v Washingtonu. 
Tokrat se ji je pridružil soigralec iz serije 
Grace in Frankie Sam Waterston, ki je bil 

prav tako aretiran. Obtožena sta bila kaljenja javnega reda 
in miru in tri ure preživela v zaporu. Po plačilu globe so ju 
izpustili na prostost. Igralka pravi, da se protesta name-
rava udeležiti vsak petek.

Zaradi udeležbe na protestu aretirana

Christina Hendricks (44), zvez-
dnica serije Oglaševalci, in 
igralec Geoffrey Arend (41) se 
ločujeta. »Pred dvanajstimi leti 
sva se zaljubila, združila sva dve 
čudoviti družini. Se veliko smeja-

la, spoznala krasne prijatelje in bila deleža ogromno pri-
ložnosti. Danes sva naredila nov korak, toda vsak v svojo 
smer,« je sporočila igralka in obenem prosila medije, da 
jima dajo čas in prostor, da se ponovno najdeta.

Konec zakona za Christino in Geoffreyja

Lady Gaga (33) je v sklopu turneje Enigma 
nastopila v Las Vegasu. Med nastopom 
je skočila v naročje oboževalcu, ki mu je 
zmanjkalo ravnotežja, in skupaj sta padla 
z odra. »Vse je v redu, razen stopnic, ki 
manjkajo, da bi lahko normalno šla nazaj 

na oder,« se je pošalila pevka, ki je kljub bolečinam pro-
fesionalno zaključila koncert, nesrečnega oboževalca pa 
povabila še enkrat na oder.

Oder v Las Vegasu premajhen za Lady Gaga

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

K
onec tedna se je pod 
Krvavcem, na spo-
dnji postaji kabin-
ske žičnice, zgodil 
pravi mini pivski 

festival Pivo Fest Krvavec 
2019, kjer pa ni manjkalo 
tudi žive glasbe. V petek zve-
čer so za glasbo skrbeli Miki 
Vlahovič, Boštjan Zupančič, 
Matija Kač, Tomo Primc in 
Robert Dragar oziroma čla-
ni priljubljene skupine Vic-
tory, sobota pa bila v zname-
nju Vilija Resnika. 

Letošnji Pivo Fest Krva-
vec je postregel tudi z oku-
snim pečenim piščancem, 

dimljenimi krvavškimi rebr-
ci ter pečenim kostanjem. 
Niso manjkale niti točajke v 
simpatičnih »oktoberfestov-
skih« oblačilih.

Se pa na Krvavcu priprav-
ljajo na prihajajoče martino-
vanje, razmišljajo pa tudi že 
o zabavi ob vstopu v prvi dan 
novega leta 2020.

Minil je tudi jesenski 
Teden restavracij. Letos je 
bil poseben poudarek na 
vinih, na kombinaciji teh s 
hrano, okusi. Tako se je ob 
koncu Tedna vinar Valter 
Sirk iz Višnjevika iz Goriš-
kih brd odločil, da se odpra-
vi v Bohinj. Obiskal je pril-
jubljeni Penzion in gostilno 
Resje na Nemškem Rovtu, 

kjer je glavna kuhalnica zad-
nje čase vse bolj znano ime 
med slovenskimi kuharski-
mi virtuozi – Jože Godec. V 
družbi domačega šefa stre-
žbe Admirja Jušića so tako 
imeli gostje ob obisku gori-
škega vinarja možnost spoz-
nati Sirka osebno in pa seve-
da nekatera njegova vina – 
tudi malvazijo, rebulo ter 
rdečo in belo Terezo, vino, 
ki je dobilo ime po hrvaški 
pevski divi Terezi Kesoviji.

Art Cafe Bled bi po novem 
lahko poimenovali kar dne-
vna soba Bleda. Namreč, 
odkar so tu zaživele ideje 
in zamisli sicer »ta doma-
če« Klavdije Pavlovski, se 
z na novo simpatično in 

moderno opremljene terase 
slišita klepet in smeh, tudi 
ko je kislo, deževno vreme. 
Lokal postaja prepoznaven 
po poznih zajtrkih oziroma 
tako imenovanih brančih in 
v večernih urah po tapasih. 
Pravzaprav bi lahko rekli, 
da imamo sedaj Gorenjci 
na Bledu enega redkih tapas 
barov v Sloveniji. 

Gostje na meniju lahko 
izbirajo med sladkimi, hlad-
nimi in toplimi tapasi, pote-
šijo lakoto z art burgerjem, 
ki je tudi zelo priljubljen, 
dame si privoščijo kozar-
ček prosecca, niso pa poza-
bili tudi na brezglutensko 
ponudbo in vegansko razli-
čico okusnih užitkov.

PIVO FEST KRVAVEC
Na spodnji postaji krvavške gondole oziroma kabinske žičnice je bilo tako v petek kot soboto živahno, 
na Nemškem Rovtu se je ustavil Valter Sirk, obiskali pa smo tudi blejski lokal z okusnimi mini prigrizki, 
ki jim v Španiji pravijo tapas.

Za strežbo je skrbela ekipa RTC Krvavec.Skupina Victory: brez buče kar ni šlo ...

Kuharska ekipa Piva Fest Krvavec: Ljudmila Potyanka, 
Marko Apollonio ter Oli Tadič

Oba dneva smo za mešalno mizo lahko spremljali sina 
Igorja Štefančiča Staša, v petek pa smo srečali tudi Igorja. 

Valter Sirk se je tokrat ustavil na Nemškem Rovtu. Jasmina Pogačar Martinović in Klavdija Pavlovski

Barbara Kolman (24) in Ines Topolnik (23) plešeta pri 
štajerski folklorni skupini KD Sveta Ana leto dni. Tokrat 
sta se s skupino po odru blejske Festivalne dvorane 
zavrteli oblečeni v plesna folklorna kostuma, značilna 
prav za vzhodno Štajersko, narejena po raziskavi 
posebej za KD Sveta Ana. / Foto: A. B.



19Gorenjski glas
torek, 22. oktobra 2019 NASVETI info@g-glas.si

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

Čokoladna torta z grškim jogurtom
Jogurt in čokolada na prvi 

pogled nista ravno dobitna 
kombinacija. Ampak če ju 
predelamo v torto, nastane 
neverjetno okusna sladica, 
ki se ji ni moč upreti.

Za pripravo čokoladne 
torte z grškim jogurtom 
potrebujemo: za biskvit: 
150 g temne čokolade, 170 g 
masla, 180 g sladkorja, 1 va-
nilin sladkor, 3 jajca, 200 g 
grškega jogurta, 90 g moke, 
60 g temnega kakava, 3 žli-
ce ruma, pol pecilnega pra-
ška, maslo za namastitev 
pekača; za nadev: 3 žlice sli-
vove ali marelične marme-
lade, 120 g temne čokolade, 
50 g masla, 150 g grškega 

jogurta, 150 g sladkorja v 
prahu.

Priprava biskvita: Čoko-
lado stopimo nad vodno ko-
peljo ter jo ohladimo do 
mlačnega. Skupaj zmeša-
mo moko, kakav in pecilni 
prašek. V posodo narežemo 
maslo in ga penasto umeša-
mo skupaj s sladkorjem in 
vaniljevim sladkorjem. Pri-
lijemo rum in stepena jajca. 
Dobro premešamo in nato 
dodamo še grški jogurt. Pre-
mešamo in prilijemo sto-
pljeno čokolado. Mešamo do 
gladke mase ter postopoma 
dodajamo mešanico moke. 
Maso za biskvit vlijemo v na-
maščen tortni obod (premer 

20 cm) ter pečemo v pečici, 
ogreti na 180 °C, 45 minut 
oz. dokler zobotrebec, ki ga 
zapičimo v biskvit, ne ostane 
suh. Ohlajen biskvit prereže-
mo na pol. Da biskvita ni tre-
ba rezati, maso lahko razdeli-
mo na dva dela in jo pečemo 
dvakrat po 30 minut.

Priprava kreme: V skode-
lico nalomimo čokolado in 
ji dodamo na kocke nareza-
no maslo. Vse skupaj stopi-
mo nad vodno kopeljo. Do-
damo sladkor in mešamo, 
dokler se ne raztopi. Nato 
dodamo še jogurt in meša-
mo s pomočjo električnega 
mešalnika, dokler se krema 
ne zgosti. 

Sestavljanje torte: Okrog 
prvega biskvita namestimo 
tortni obod. Premažemo s 
polovico marmelade in na-
devamo 1/3 kreme. Na kre-
mo položimo drugi biskvit, 

ki ga ravno tako premaže-
mo z marmelado in prekri-
jemo s preostalo kremo. Tor-
to postavimo v hladilnik, da 
se ohladi, in ji nato odstrani-
mo tortni obod.

Dobrih mešanih solat ni nikoli preveč. Zdajle je res pravi čas 
zanje: vrt nam nudi še vedno sveže solate in tudi sadje za kom-
binacijo je pri roki. Pa še razmišljati, kaj postreči za večerjo, 
ne bo treba. Naj bo malo bolj zgodnja, pa res dobra, taka z 
beljakovinami, zraven pa kakšen krhek toast, pol žemljice ali 
malo lepinje, pa bodo vsi zadovoljni. 

Endivija z ocvirki in hrenovke 

Potrebujemo: srednje veliko glavo endivije, 4 krompirje, 3 žlice 
ocvirkov, 4 hrenovke, olje in začimbe.

Endivijo očistimo, operemo, odcedimo, natrgamo na koščke. 
Krompir skuhamo, olupimo in še vročega narežemo na solato. 
Solimo in premešamo. V ponvi na žlici olja ogrejemo ocvirke, 
dodamo 2 žlici kisa in pol kozarca vode, zavremo in prelijemo 
po solati. Dobro premešamo, dodamo še hrenovko, koščke 
kruha in takoj ponudimo.

Riževa solata s tunino

Potrebujemo: 20 dag riža, večjo konzervo tunine, 10 dag poltrde-
ga sira, 5 kislih kumaric, 2 rdeči vloženi papriki, malo konzervo 
koruze, 2 žlici sesekljane čebule, sok 1 limone.

Riž skuhamo malo bolj v trdo, odcedimo in ohladimo. Doda-
mo tunino z (oljčnim) oljem vred, na majhne kocke narezan 
sir, na kolobarčke nerezane kumarice, na koščke papriko, od-
cejeno koruzo in čebulo. Premešamo, po potrebi prilijemo 
še malo olja, limonin sok in nekaj žlic kisa vloženih kumaric. 
Solata naj bo primerno vlažna, ne mokra. Po dveh urah počitka 
v hladilniku jo ponudimo.

Solata s piščancem in grozdjem

Potrebujemo: 25 dag piščančjega fileja, pol limone, 30 dag be-
lega grozdja, 20 dag zelja, 1 glavico vitlofa, 2 korenčka, 1 poma-
rančo, oljčno olje, sol, poper iz mlinčka.

Piščančji file solimo in z obeh strani spečemo na malo olja. 
Ohlajeno meso narežemo na trakove. Grozdne jagode raz-
polovimo, korenje zrežemo na tanka kolesca. Zelje in vitlof 
narežemo. Meso, zelenjavo in grozdje zmešamo, limono in 
pomarančo ožmemo in sok zmešamo z nekaj žlicami olja; še 
solimo, popramo in prelijemo solato. 

Solata s sirom in hruškami

Potrebujemo 25 dag sira ementalca, 30 dag grozdja, 4 hruške, 
1 jabolko, 5 dag orehovih jedrc, glavico kodraste solate, 3 žlice 
limoninega soka, pol žličke sladkorja, ščepec cimeta, sol, poper, 
4 žlice orehovega olja (lahko tudi sončničnega).

Sir narežemo na kocke, sadje operemo, grozdne jagode pre-
režemo, hruškam in jabolku izrežemo peščišče in jih nare-
žemo na krhlje. Orehe grobo sesekljamo. Limonin sok, olje, 
sladkor, cimet, sol in poper razžvrkljamo in s to mešanico 
prelijemo sir, sadje in orehe. Zmešamo vse in za 15 minut 
postavimo v hladilnik. Preden jed ponudimo, vmešamo še 
kodrasto solato.

Mojca Logar

Pomislite, kaj so večne teme 
literature, filmov, zgodb, ne 
nazadnje življenja. Prva bo 
gotovo ljubezen, nato pa mir, 
vojna, denar, bolezen, pohlep, 
oblast …Tokrat me je nagovo-
rila vojna. 

V bralni skupini, kjer se 
srečujemo in kramljamo o 
prebranih knjigah, vedno 
znova ugotovimo, da so naj-
boljše knjige, ki smo jih preb-
rali, tiste, ki se tako ali dru-
gače dotikajo vojne. V mislih 
imam drugo svetovno vojno. 
Odločila sem se, da knjig s 
to tematiko ne bom več ume-
stila na seznam branja. Če 
pa člani to želijo, jo seveda 
beremo. Želeli smo obliko-
vati seznam knjig, ki so jim 
bile najbolj všeč. Pogosto so 
se ponovili naslednji naslovi: 
Kradljivka knjig, To noč sem 
jo videl, Angel pozabe, Bra-
lec, Češnje bele in rdeče, In 
ljubezen tudi, Jozova Hanu-
le, Leon in Louise, Očiščenje, 
Ubežni delci, Guernseysko 
društvo za književnost in 
pito iz krompirjevih olupkov 
in zadnja, najljubša Vsa ta 
nevidna svetloba. To niso 
knjige, ki bi opisovale podrob-
ne dogodke druge vojne. Vse 
so relativno sodobne, mlaj-
šega nastanka in govorijo o 
povsem navadnih ljudeh, ki 
so utrpeli velike preizkuš-
nje. Kaj pa je za današnjega 
človeka velika preizkušnja? 
Lahkota, pomanjkanje, ta-
borišče, bolezen, izdajstvo, 
prijateljstvo, iznajdljivost in 
seveda v takih krutih razme-
rah tudi ljubezen. Vojna, kot 
je bila zadnja svetovna, ni 
prizanesla nikomur in človeš-
ki značaj je bil na preizkušnji 
vsak dan. Pokaže se vse tisto 

dobro ali slabo, kar nas dela 
ljudi in zaradi česar smo dru-
gačni od živali. Pravzaprav 
smo slabši od živali. Še naj-
bolj nas prizadene trpljenje 
otrok. Ukradeno otroštvo, ki 
ga ni nikoli več nazaj. In kar 
iščemo v knjigah danes, so 
občutki, ki so jih ljudje živeli 
in se prenašajo naprej. Ba-
bice, starši in drugi preživeli 
so s svojim pripovedovanjem, 
še bolj pa morda z molkom, 
prenesli občutke, strah, gro-
zo, ponižanje, zanemarje-
nost, samoto in vse drugo na 
mlajše potomce. V zgoraj na-
vedenih knjigah osebe še dve 
ali tri generacije naprej nosi-
jo posledice vojne, pa se tega 
sploh ne zavedajo. Nekateri 
narodi teme holokavsta spre-
tno umestijo v nove literarne 
opuse, ki prikazujejo prav te 
občutke in posledice. Hkrati 
pa skrbijo tudi za to, da zgo-
dovinski spomin ne zbledi. 
O genocidu v Ruandi malo 
vemo, o židovskem je napisa-
nega veliko. In še nekaj želi 
sporočiti sodobna književ-
nost, trpeli so tudi poraženci. 
Nemških grobov je malo, ide-
ologija je še kako prizadela 
tudi svoje ljudi, uporniki so 
bili kaznovani, šibki izločeni, 
drugačni izvrženi. 

Zadnje ugotovitve kažejo, 
da je vojaški in politični vrh, 
ki je krojil ideologijo groze, to 
zmogel s pomočjo droge. To 
pa je še kako prisotno tudi 
danes, ne le v ideoloških siste-
mih, temveč tudi drugje. Obi-
čajen človek ne zdrži takega 
tempa, krutosti in sovraštva. 
Zadnja knjiga Popolna oma-
ma: Druge v tretjem rajhu, 
govori prav o tem.

Večne teme
Janez Logar

Prejšnji teden smo razmiš-
ljali o molku, ki ga uporablja-
mo kot beg od notranje raz-
bolelosti. Rekli smo, da lahko 
molčimo leta in leta, tlačimo 
težka čutenja, vendar ta ne 
bodo izginila sama od sebe. 
Še več, čakajo nas. Da jih pre-
poznamo, ubesedimo, smo z 
njimi in ne pobegnemo, jim 
namenimo svoje sočutje. Le na 
ta način bodo izgubila svojo 
rušilno moč zagrenjenosti. Ne 
bodo izginili težki spomini, iz-
ginilo bo le breme, ki ga nosimo 
leta in leta. 

Predstavljajmo si, da vse 
težke zgodbe naših prednikov 
damo na en velik kup. Vse, 
kar so doživeli lepega in ne-
prijetnega. Tako na eni strani 
dobimo veselje ob rojstvih, za-
dovoljstvo ob dobrih letinah, 
vzhičenost ob novih tehnolo-
ških rešitvah, ki so bistveno 
olajšala vsakdanjik, vse ljubez-
ni dobrih zakonov, vso hvale-
žnost otrok do svojih staršev, 
opevanje narave, vsa prijetna 
občutja ob čudenju naših polj, 
gozdov, hribov, vse dobrobiti 
naših pesnikov, umetnikov …, 
veliko veliko lepega. Na drugi 
strani pa je polno vojnih grozot 
in genocidov, strahov za preži-
vetje, mnogo tepeža otrok, vsa 
ponižanja žensk v spolnosti 
in spolne zlorabe otrok, toliko 
sramu zaradi zavrženosti in 
zanemarjanja otrok, vse bo-
lečine ob ločitvah partnerjev, 
vsa prekletstva alkohola, la-
koto in prezgodnje umiranje 
dojenčkov, smrti ob porodih 
… Tej celoti bi lahko rekli ko-
lektivno nezavedno širše skup-
nosti, naroda. Na kolektivno 
nezavedno ali drugače zapi-
sano na skupno psiho naroda 
pa vplivajo tudi dobri in slabi 

(grozni) dogodki, ki jih je iz-
vedla družba zavestno.

Žal je hudih primerov trplje-
nja na ravni naroda v zgo-
dovini človeštva zelo veliko. 
Npr. kolonialna nasilstva (ci-
viliziranih?) zahodnih držav 
po vsem svetu, npr. plenjenje 
črncev v Afriki in suženjstvo, 
ki ga je izvajal beli človek, npr. 
krvava kolonialna preteklost 
Belgijcev v Kongu ali kultur-
na revolucija na Kitajskem 
ali armenski genocid, Srebre-
nica, druga svetovna vojna in 
naša polpretekla zgodovina, 
usoda naših koroških Sloven-
cev, sramežljivo spogledovanje 
Nemcev z lastno zgodovino 
… Skupni točki vsem grozo-
dejstvom sta vsaj dve: ustvari 
se strahotno trpljenje in rablji 
nočejo govoriti, kaj šele priz-
nati svojih dejanj. Kot pa smo 
že večkrat zapisali, to psihič-
no trpljenje nikoli ne izgine. 
Ne na ravni posameznika ne 
na ravni naroda. Tudi tako se 
oblikujejo značilnosti posame-
znika in značilnosti naroda. 
Kar je zatajeno, sili ven. Trplje-
nje naroda ali narodova bole-
čina se npr. izraža tudi preko 
leposlovja, slikarstva, literatu-
re, umetnosti, kajti umetniki 
dobivajo svoje navdihe iz sve-
ta, kjer nič ne umre in vse živi 
brezčasno. 

Kaj lahko storim jaz? Teore-
tično znanje mi lahko koristi 
za vpogled vase. Sam lahko 
pogledam, kaj mi je ostalo od 
prejšnjih rodov. Kakšne vsebine 
imam od prednikov? Ali so bili 
dobri ali manj dobri ljudje? Ali 
so s svojimi dejanji prispevali k 
sožitju človeštva ali ne?

Molk in družba

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.



20 Gorenjski glas
torek, 22. oktobra 2019ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo: 
v Kompasu Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in  
v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski trg 8, tel.: 04/511 17 70.  

VSAKOLETNO TEŽKO PRIČAKOVANO 
OBIRANJE MANDARIN
Prvi dan bo odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju ob 5. uri, z avtobusne po-
staje v Škofji Loki pa ob 5.20. Peljali se bomo proti Makarski rivieri, kjer se bomo lahko 
pozno popoldne kopali v morju, večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z ape-
ritivom in suhimi figami, nato bomo uživali ob obiranju mandarin v čudovitem okolju 
neretvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito 
naravo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neret-
vanskimi specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj 
proti hotelu, kjer se bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v 
dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali 
v Makarsko, eno najlepših letovišč v Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti mestu Omiš. 
Ogledali si bomo mesto in kanjon reke Cetine. Popoldne se bomo vračali proti domu. 
V Kranj bomo prispeli okoli polnoči. 

Cena izleta je samo 174 EUR na osebo.
Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: 
prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po 
programu, 2 polpenziona v dvoposteljnih so-
bah v hotelu z 4 zvezdicami, obiranje mandarin, 
3 kg mandarin na osebo, vožnjo s trupicami 
po delti Neretve, odlično kosilo z neretvan-
skimi specialitetami in zabavo in pijačo Pri 
Jozotu, oglede po programu ter stroške vodenja  
in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 34 EUR za dve nočitvi

Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

          IZLET// od petka, 25. oktobra, do nedelje, 27. oktobra 2019

Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

10    
EUR

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.

Maša Likosar

Cerklje – Za naj pridelek so 
se tako kot vsako leto pote-
govali gorenjski prideloval-
ci buč, korenja, repe, rdeče 
in krmilne pese, krompirja, 
nadzemne in podzemne ko-
lerabe ter zelja. Tričlanska 
komisija, ki so jo sestavlja-
li Robert Golc, Ivan Kopriv-
nik in Žan Omers, je najprej 
vse prinesene pridelke steh-
tala, ocenila in popisala, sle-
dilo je podeljevanje praktič-
nih nagrad prvim trem v po-
samezni kategoriji, ki so jih 
prispevali domača podjetja, 
cerkljanska in sosednje ob-
čine. 

Najtežja je bila buča, ki je 
zrasla na polju Jožeta Ko-
sema iz Češnjevka, tehta-
la je 444 kilogramov. Hele-
na Verbič iz Grada je zma-
gala v kategorijah nadzem-
na koleraba in repa. Urša 
Sušnik s Suhe je vzgojila ze-
lje, težko dobrih sedem ki-
logramov; Anton Močnik iz 

Poženika 2,7-kilogramsko 
rdečo peso; Blaž Jenko iz 
Praprotne Police dober kilo-
gram težek krompir, Franc 
Slemc iz Glinj je prinesel kr-
milno peso, težko slabih 14 

kilogramov; med korenjem 
je izstopal kilogramski ko-
renček Mateje Malež iz Po-
ženika; Nuša Petrič iz Vašce 
pa je vzgojila dobre tri kilo-
grame težko podzemno ko-
lerabo. Obdarili so še se-
dem lastnikov posebnih pri-
delkov – sedem paprik Ju-
lijane Boltežar, krompir-
jeve srčke Tine Cerar, og-
romno zeleno papriko Ka-
roline Bidar, gorenjska ko-
košja jajca Marice Sušnik, 
peso v obliki srčka Mateje 

Malež, 80-centimetrski fi-
žol Franca Dovžana in slad-
ki krompir Olge Grošelj. Le-
tošnja letina ni postregla z 
rekordnim pridelkom. 

Župan Občine Cerklje 
Franc Čebulj je v okviru pro-
jekta Moja dežela – lepa in 
gostoljubna podelil občin-
ska priznanja za naj ureje-
nost. Priznanje za najlepši 
stanovanjski objekt je pre-
jela Irena Mohorič iz Zalo-
ga pri Cerkljah, za najlepši 
novejši stanovanjski objekt 
Simona Rebernik iz Vele-
sovega, priznanje za najlep-
ši kmetijski objekt je preje-
la kmetija Pri Begeljnu iz 
Praprotne Police, najlep-
ši nagelj krasi domovanje 
Antona Preložnika v Šmar-
tnem, najlepši skalnjak pa 
imata Marta in Jožef Jerič iz 
Glinj. 

Letina ni postregla z rekordom 
Občina Cerklje in Zavod za turizem Cerklje sta v Kulturnem hramu Ignacija Boršnika organizirala že 
28. prireditev Naj pridelek, na kateri so podelili tudi priznanja za naj urejenost v okviru projekta Moja 
dežela – lepa in gostoljubna.

Prejemniki občinskih priznanj za naj urejenost, v njihovi sredini (šesti z leve) cerkljanski 
župan Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl 

Jože Kosem iz Češnjevka je pripeljal najtežji pridelek – 
bučo, težko 444 kilogramov. / Foto: Tina Dokl 

Maša Likosar

Kranj – Slovenija se je Na-
cionalnemu mesecu sku-
pnega branja, ki je potekal 
od 8. septembra do 13. ok-
tobra, pridružila drugič. V 
Kranju je letos predsednik 
države Borut Pahor podpi-

sal častno listino o pokro-
viteljstvu projekta in pou-
daril, da je branje privilegij 
ljudi, ki imajo čas. Predse-
dnica ZKD Kranj Mija Aleš 
je tej misli dodala, da je za 
senzorno ovirane poleg časa 
potrebno tudi primerno gra-
divo. Na dogodku Lažje pos-
lušamo, kot beremo je ZKD 
Kranj v sodelovanju z Me-
dobčinskim društvom sle-
pih in slabovidnih Kranj 
pripravilo javno predvajanje 
zvočne knjige Martin Krpan 
avtorja Frana Levstika v in-
terpretaciji Igorja Samobo-
ra. Zbirko so skupaj zasno-
vali Program ARS Radio 

Slovenija, Založba kakovo-
stnih programov RTV Slo-
venija in Slovenski kulturni 
center v Berlinu, izšla pa je v 
začetku leta. Zbirka Martin 
Krpan je prva zvočna knji-
ga v Sloveniji, posneta v slo-
venskem in nemškem je-
ziku. Dogodka v prostorih 

ZKD Kranj se je udeležila 
tudi Mojca Menart, vodja za-
ložniške dejavnosti pri RTV 
SLO. Dejala je, da so zvoč-
ne knjige tista oblika pred-
stavljanja literature, ki je v 
tujini zelo popularna, v Slo-
veniji pa je novost. Zaupala 
je, da je prvi slovenski zvoč-
ni knjigi letos poleti sledila 
še izdaja Erotike Ivana Can-
karja, v pripravi pa imajo iz-
dajo Prešernovih del, roma-
na Jezero avtorja Tadeja Go-
loba in Belo se pere na de-
vetdeset avtorice Bronje Ža-
kelj. Zvočne knjige so dosto-
pne na mednarodnih porta-
lih zvočnih knjig. 

Lažje poslušamo,  
kot beremo 
V Nacionalnem mesecu skupnega branja so  
v Območnem stičišču kulturnih društev v Kranju 
pripravili branje za senzorno ovirane.

Predsednica ZKD Kranj Mija Aleš in vodja založniške 
dejavnosti pri ZKP RTV SLO Mojca Menart sta predstavili 
zvočno knjigo. / Foto: Tina Dokl 

Za naj pridelek so se 
potegovali gorenjski 
pridelovalci buč, 
korenja, repe, rdeče in 
krmilne pese, krompirja, 
nadzemne in podzemne 
kolerabe ter zelja.
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
22. 10.

11/22 °C

Nedelja 
27. 10.

5/19 °C

Sreda 
23. 10.

Četrtek
24. 10. 

Petek
25. 10. 

Sobota
26. 10.

9/21 °C 8/21 °C 6/20 °C 5/20 °C

Ponedeljek 
28. 10.

Torek
29. 10.

Sreda
30. 10.

Četrtek
31. 10.

3/17 °C 2/14 °C 2/13 °C 2/12 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_19_84
NALOGA

7 4 1
9 8 5 1 2

2 3 7 9 6
4 8 3

6 2 4 5
1 3 2

6 4 7 3 1
5 1 8 7 9

5 6 8

sudoku_LAZJI_19_84

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_84
NALOGA

2 3 7
7 9 5 2 8 6

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

1 5 2
4 8 1 9 3 5

4 6

sudoku_TEZJI_19_84

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_84
NALOGA

237
795286

364
4789
38
8251

152
481935

46

sudoku_TEZJI_19_84

REŠITEV

246387591
791542386
835961247
524718963
173694852
968235174
617853429
482179635
359426718

sudoku_LAZJI_19_84
NALOGA

741
98512

23796
483

6245
132

64731
51879

568

sudoku_LAZJI_19_84

REŠITEV

756412839
498365172
213798564
924571683
687234915
135689247
862947351
541823796
379156428

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 23. 10.
18.00 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA
13.10 PREBOJ
20.10 JOKER
14.45 KOŠARKAR NAJ BO 2
16.15 MALI JETI, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 23. 10.
20.40 VRNITEV V DEŽELO ZOMBIJEV
16.00, 20.00 ZLOHOTNICA: 
VLADARICA ZLA
18.20 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA, 3D
19.30 PREBOJ
21.00 DVOJNIK

17.40, 18.40, 20.30 JOKER
15.50, 17.00 KOŠARKAR NAJ BO 2
16.30, 18.30 MALI JETI, sinhro.
15.30, 17.30 MALI JETI, 3D, sinhro.
15.30 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.
21.20 PREVARANTKE NA WALL STREETU

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 25. 10.
20.00 DVOJNIK

Nedelja, 27. 10.
16.00 SVET IGRAČ, sinhro.
18.00 RAZISKOVALKA DORA
20.00 BOžŽJA MILOST

Ponedeljek, 28. 10.
16.00 MALI JETI, sinhro.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 22. oktobra
19.00 Slavnostni koncert: OKTUBAFEST

Četrtek, 24. oktobra
19.00 Slovesna podelitev Jenkove nagrade 2019

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 24. oktobra
19.30 Andrej Rozman - Roza: LJUBEZENSKE PREVARE (romantični muzikal)

GLEDALIŠKI SPORED

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

22. 10. tor. Vendelin 7.28 18.04

23. 10. sre. Severin 7.29 18.03 

24. 10. čet. Rafael 7.31 18.01

25. 10. pet. Darija, dan suverenosti 7.32 17.59

26. 10. sob. Lucijan 7.33 17.58

27. 10. ned. Sabina 7.35 17.56

28. 10. pon. Simon 7.36 17.55

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Mateja Rant

Kranj – Letošnji projekt so po-
imenovali Let's G.R.O.W., 
pri čemer črke predstavlja-
jo okrajšave za teme pro-
jekta: gardening, reflection, 
outdoors, wellbeing. Tok-
rat so se torej osredotočili na 
teme, povezane z vrtnarje-
njem in prehrano, refleksi-
jo in samovrednotenjem, gi-
banjem in pomenom pre-
življanja časa na prostem ter 
(mentalnim) zdravjem in 
dobrim počutjem. V projek-
tu je sodelovalo 34 mladih, 
starih med 18 in 30 let, iz pe-
tih evropskih držav: Sloveni-
je, Danske, Malte, Španije in 
Velike Britanije, je razložila 
Nika Ajdovec iz KŠK.

Aktivisti kluba so v okviru 
omenjenega projekta sku-
paj s tujimi organizacijami 
pripravili raznolik program, 
ki je po besedah Nike Ajdo-
vec vsem udeležencem pri-
nesel nekaj novega znanja 
in odkritij ter ogromno no-
vih poznanstev. »Mladi so 
se preizkusili kot vodje de-
lavnic ter se pri tem umak-
nili od vsakdanjega življenja 
in se s kritičnimi očmi ozr-
li na svoj vsakdan.« V dese-
tih dneh druženja z vrstni-
ki iz tujine so poskrbeli za 

pester nabor športnih aktiv-
nosti, pripravili so tudi te-
matske delavnice na temo 
mitov o prehrani in pre-
hrambni industriji, urili 
so se v poznavanju užitnih 
rastlin in veščinah kuhanja 
na ognju ter se navduševali 
za uporabo naravne kozme-
tike in oblikovanje lesa. Prve 
dni so program izvajali v vasi 
Kovk, kjer so se po besedah 
Nike Ajdovec odmaknjeni 
od »sveta« in prepuščeni na-
ravi ogromno naučili in se 

povezali med sabo. »Kasne-
je smo preživeli štiri čudovi-
te dni v Kranju, se v Voklem 
pri lokalnem mizarju učili 
osnov dela z lesom, Kranjča-
ne smo v igri lova za zakla-
dom prepričevali o naku-
pu domačih jajc in za piko 
na i za vse pripravili čudovit 
dogodek – večer ob ognju s 
Carmen manet. V tednu dni 
smo, kot pravi že naslov pro-
jekta, zrasli v nekoliko dru-
gačne osebe, se povezali in 
veliko nasmejali.«

Za vse, ki bi jih zanimalo 
sodelovanje v podobnih pro-
jektih programa Erasmus+, 
bodo 10. novembra ob 19.30 
v Klubaru pripravili večer s 
KŠK, na katerem jim bodo 
na zabaven način predstavili 
svoje delo. Mladim bodo po-
jasnili, kako se lahko priklju-
čijo ekipi, ki pripravlja med-
narodne projekte, ter jih ob 
tej priložnosti seznanili tudi 
z možnostmi udeležbe na 
mladinskih izmenjavah in 
izobraževanjih v tujini.

Skozi projekt osebnostno rasli
V Klubu študentov Kranj (KŠK) so tretje leto zapored organizirali mednarodno mladinsko izmenjavo v 
okviru programa Erasmus+. V letošnji projekt z naslovom Let's G.R.O.W. (Rastimo) je bilo vključenih 
34 mladih med 18. in 30. letom starosti iz petih evropskih držav.

Pri projektu Let's G.R.O.W. je sodelovalo štiintrideset mladih iz petih držav. / Foto: arhiv KŠK

Janko Rabič

Kranjska Gora – Člani Pi-
halnega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora so pred ne-
davnim gostili srečanje or-
kestrov treh dežel; prireditev 
že več kot trideset let organi-
zirajo skupaj z godbeniki iz 
Podkloštra na avstrijskem 
Koroškem in Bagnarol v Ita-
liji. Prireditev je na trg zvabi-
la veliko poslušalcev, godbe-
nikom pa sta priznanje za so-
delovanje in glasbeno pove-
zovanje izrekla vodja kabi-
neta na ministrstvu za kul-
turo Republike Slovenije Pe-
ter Bohinec in župan Občine 
Kranjska Gora Janez Hrovat.

Srečanje pihalnih orkestrov treh dežel

Tokrat so srečanje pihalnih orkestrov treh dežel gostili v Kranjski Gori.

Žiri – S slovesnostjo v gostišču Sklednik se bodo v žirovskem 
občinskem združenju borcev za vrednote NOB tudi letos 
spomnili dneva, ko so bili leta 1943 iz Žirov izgnani Nemci. 
Prireditev bo v soboto, 26. oktobra, ob 13. uri.

Dan spomina
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Natakar, m/ž (Lahovče, Cerklje na Gorenjskem) 
Opis dela: sprejem naročil, strežba gostom, skrb za red in čistočo delovnega okolja, 
samostojno delo. Pizzerija Botana, Lahovče 11, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Prija-
ve zbiramo do 20. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilec-urejevalec notranjih prostorov, m/ž (Brnik) 
Pričakujemo: pozitiven odnos do dela, znanje slovenskega jezika, zaželene so iz-
kušnje, z veseljem pa damo priložnost tudi osebam brez izkušenj. Dobrovita, d. o. 
o., Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 19. 11. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Strokovni delavec v marketingu, m/ž (Naklo) 
Delovne naloge so predvsem: delo v marketingu na področju promocijskih akcij, 
upravljanje promocijskih akcij, testiranje akcij na blagajnah … Merkur trgovina, d. 
o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 31. 10. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Razvojnik m/ž (Žiri)
Pričakujemo: najmanj visokošolska izobrazba, zaželene izkušnje dela v razvojnih ti-
mih, tekoče znanje angleškega jezika, samostojnost, samoiniciativnost, motivira-
nost za delo, sposobnost javnega nastopanja, sposobnost pisanja prijav, razvojnih 
projektov na javne razpise. M Sora d.d., Trg Svobode 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 
30.10.2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Konstruktor orodij/CAM-programer, m/ž (Komenda) 
Pričakujemo: kandidate s primerno izobrazbo – inženir strojništva ali strojni tehnik, 
poznavanjem orodij za brizganje termoplastov, zaželeno poznavanje in izkušnje na 
področju CAM-programske opreme in tehnologije obdelave. Smisel za organizacij-
ske sposobnosti, samostojnost, samoiniciativnost, k rešitvam usmerjena osebnost, ki 
se ne ustraši izzivov in priložnosti. Plamtex INT., d. o. o., Pod bukvami 8, 1218 PC Žeje 
pri Komendi. Prijave zbiramo do 14. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sistemski inženir, m/ž (Kranj) 
Glavne naloge: nameščanje in vzdrževanje računalniških operacijskih sistemov 
MS (Windows 7,10), diagnostika računalniške opreme, nameščanje in vzdrževanje 
strežniških operacijskih sistemov MS (Windows Server 2016, 2019), vzdrževanje 
strežniških servisov (AD, IIS, DNS, SQL,HYPER-V, HYPER-V replike, RDS, Posodobitve 

…) ... Infotrans, d. o. o., Cesta 1 maja 35, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 11. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Stikalničar-kotlovničar, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: izobrazbo od III. do V. stopnje (elektro smeri), vozniško dovoljenje 
B-kategorije, osebnostne lastnosti: vestnost, natančnost, komunikativnost. Iskra 
AMS, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 17. 11. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Prodajnik – vodja prodaje, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: obvezno izobrazbo lesne stroke (vsaj V. stopnja), poznavanje področ-
ja in trendov lesne industrije, vsaj 3 leta delovnih izkušenj s terensko prodajo v le-
sni industriji, odlične prodajne sposobnosti, sposobnost strateškega načrtovanja, 
vodstvene kompetence, aktivno znanje angleškega jezika (ustno in pisno), zna-
nje nemškega jezika je prednost. Hill International, d. o. o., Vodovodna 99a, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 29. 10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni administrator za podporo prodaji in računovodstvu, m/ž (Šenčur) 
Kaj pričakujemo: izobrazba VI. stopnje ekonomske ali podobne smeri, zaželene iz-
kušnje na podobnih delovnih mestih, obvezno znanje angleškega jezika, pisno in 
ustno, zaželeno znanje nemškega jezika, pisno in ustno, ciljna usmerjenost in fle-
ksibilnost ... KMS, d. o. o., Poslovna cona A 34, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 25. 
10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec za delo v proizvodnji, m/ž (Medvode, Škofja Loka) 
Vaše naloge in odgovornosti bodo: opravljanje delovnih operacij, ki so potrebne za 
izdelavo filtrov (razrezovanje membran, lepljenje membran, izdelava košev in obo-
dov, sestavljanje filtrov, pečenje filtrov,itd.). Sogefi Filtration, d. o. o., Ladja 11, 1215 
Medvode. Prijave zbiramo do 16. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni kontrolor poslovanja v FRP, m/ž (Železniki) 
Opis del in nalog: skrb za optimalno zavarovanje premoženja podjetja, sode-
lovanje z zavarovalnicami in posredniki, vodenje škodnih primerov, svetova-
nje podjetjem v Skupini ... Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o.,  
Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 28. 10. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Proizvodni delavec v pakirnici in na farmi (Duplica pri Kamniku), m/ž 
Od vas pričakujemo, da imate končano osnovno šolo, izkušnje so dobrodošle, niso 
pa nujne. Predvsem vabljeni iz okolice Kamnika, Domžal, Radomelj, Vodic in Cer-
kelj na Gorenjskem. Jata Emona, d. o. o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana. Prija-
ve zbiramo do 16. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Dietni kuhar IV, m/ž (Radovljica) 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogo-
ji za zasedbo: osnove dietetike, znanje s področja priprave zdrave prehrane sta-
rostnika, znanje HACCP, zanesljivost. Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercer-
jeva ulica 35, 4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 24. 10. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

18 90
EUR

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

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

www.gorenjskiglas.si

140 strani, 190 x 245 mm, mehka vezava

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

Literarni večer
Kranj – Avtorica Marjeta Žebovec bo v torek, 22. oktobra, ob 
19. uri v Knjigarni Ognjišče Kranj, Koroška cesta 19, predsta-
vila svojo knjigo V zavetju sv. Marije Magdalene. Marjeta 
Žebovec in Martina Eržen bosta zbrane popeljali v življenje 
vasi Praše od začetkov do zdaj. Med pogovorom bodo brali 
pesmi Simona Jenka in njegovega brata Ivana Jenka ter pe-
snice, tudi rojene v Prašah, Marije Kern.

Predstavitev knjige Tržič na razglednicah
Tržič – Zveza kulturnih organizacij Tržič v četrtek, 24. okto-
bra, ob 18. uri vabi v Tržiški muzej na predstavitev knjige Tr-
žič na razglednicah. Zbirke starih tržiških razglednic Toneta 
Kavčiča s pripovedmi o ljudeh in njihovem življenju je zbral 
in zapisal dr. Bojan Knific.

Pripovedke za odrasle 
Škofja Loka – V Škoparjevi hiši se bo jutri, v sredo, 23. ok-
tobra, ob 19. uri začel pripovedni večer, ki ga Loški muzej 
pripravlja v sodelovanju s KD Grable, društvom za kreativno 
grabljenje sveta.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 22. ok-
tobra, nemške igralne urice od 16.30, prijave še zbirajo. Jutri, 
v sredo, 23. oktobra, bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, 
v četrtek, 24. oktobra, bo ura pravljic ob 17. uri, žrebanje 
nagrajencev knjižne uganke pa ob 18. uri. V petek, 25. okto-
bra, bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Hrušica – V knjižnici bo v četrtek, 24. oktobra, ura pravljic 
z grofico ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa 
ob 17.45.

Žalne komemoracije in slovesnosti
Škofja Loka – Združenje borcev za vrednote NOB Ško-
fja Loka ob dnevu spomina na mrtve vabi na slovesnost 

v spomin na padle borce in žrtve fašističnega nasilja, ki 
bo v sredo, 30. oktobra, ob 16. uri pred Domom ZB NOB 
Škofja Loka. V kulturnem programu bodo sodelovali: Me-
stni pihalni orkester Škofja Loka, Sorške kresnice. Program 
bo oblikovala in vodila Monika Tavčar. Združenje obenem 
obvešča, da bodo žalne slovesnosti na območju njihove-
ga delovanja potekale: v nedeljo, 27. oktobra: v Dražgošah 
(komemoracija) ob 10.30 pri spomeniku NOB; v sredo, 30. 
oktobra: v Škofji Loki (komemoracija) ob 16. uri pred Do-
mom ZB v Škofji Loki, v Železnikih (komemoracija) ob 16. 
uri pri spomeniku NOB na Plac; v petek, 1. novembra: na 
Trebiji (komemoracija) ob 9. uri pri spomeniku NOB, v Po-
ljanah (polaganje venca) ob 9. uri pri spomeniku NOB, v 
Žireh (komemoracija) ob 10. uri na pokopališču na Dobra-
čevi, na Godešiču (komemoracija) ob 10.30 pri spomeniku 
NOB. 

OBVESTILA

Študijski krožek Ločanke
Škofja Loka – Loški muzej Škofja Loka vabi na Študijski kro-
žek Ločanke, ki se bo prihodnji torek, 29. oktobra, ob 17. 
uri začel v prostorih muzeja. Letos, ob 80-letnici Loškega 
muzeja, se posvečajo raziskovanju muzealk, ki so delovale v 
Loškem muzeju. Vstop bo prost.

IZLETI

Na Mirno goro
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi 
v soboto, 26. oktobra, na pohod na Mirno goro (1047 m n. 
m.) v Zasavsko-Posavskem hribovju. Zbor bo ob 7. uri pred 
penzionom Špik, od koder se boste z avtomobili odpeljali 
do vasi Vrčice in po lahki označeni poti nadaljevali pohod 
do najvišjega vrha Bele krajine in obenem tudi najbolj jugo-
vzhodnega vrha Kočevskega roga. Čas hoje bo od štiri do 
pet ur. Prijave zbirajo do četrtka, 24. oktobra, na telefon: 041 
545 107 (Tona) ali 041 358 367 (Simona).

Na Veliki Selišnik
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet 
na Veliki Selišnik (1956 m n. m.) nad Pokljuko. Izlet bo v 
četrtek, 7. novembra, odhod s posebnim avtobusom pa bo 
ob 8. uri izpred Globusa. Planinci bodo hodili približno pet 
ur in pol, višinska razlika je 510 metrov. Vabijo tudi poho-
dnike, ki bodo hodili približno tri ure in pol in bo višinska 
razlike na njihovi poti znašala 300 metrov. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 4. novem-
bra.

Na Ojstrnik
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 9. novembra, 
vabi na planinski izlet na najvzhodnejši dvatisočak Karnij-
skih Alp, Ojstrnik (2050 m n. m.). Zložne hoje bo za šest ur. 
Prijave, informacije in vplačila: Breda Pirc, tel. 051 397 040, 
bredapirc@gmail.com; Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.
com; vplačila v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro 
ali na tekoči račun društva.

PREDAVANJA

Tri najvišje gore na svetu
Žirovnica – Sekcija za kulturo in izobraževanje Društva upo-
kojencev Žirovnica v ponedeljek, 21. oktobra, ob 19.30 svoje 
člane in simpatizerje vabi v dvorano Gostišča Osvald na po-
topisno predavanje Tri najvišje gore na svetu. Predavatelj bo 
Tomaž Rotar, dr. dent. med.

Pozabljena megalitska civilizacija
Škofja Loka – V Kašči na Spodnjem trgu se bo danes, v to-
rek, 22. oktobra, ob 19. uri začelo strokovno predavanje, na 
katerem boste spoznali megalitsko najdišče Göbekli v Turči-
ji, se sprehodili po manj znanih megalitskih najdbah sveta in 
razmišljali, kaj pomenijo megalitske gradnje.

RAZSTAVE
 

Slovenska pregledna razstava fotografij 2019
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice in Fotografska zve-
za Slovenije vabita na odprtje 50. slovenske pregledne raz-
stave fotografij 2019, ki bo v petek, 25. oktobra, ob 18. uri 
v Razstavnem salonu Dolik na Jesenicah. Na odprtju bodo 
podelili nagrade in uradno razglasili najuspešnejše fotograf-
sko društvo, avtorja in posnetek po kriterijih Fotografske 
zveze Slovenije v letu 2018. Razstava bo na ogled do 19. no-
vembra.

Razstava ročnih del
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica in PZDU Gorenjske 
organizirata razstavo ročnih del, ki bo v soboto, 26. oktobra, 
in v nedeljo, 27. oktobra, obakrat od 10. do 17. ure. Razstava 
bo potekala v Domu krajanov na Kokrici. S svojimi izdelki 
se bodo predstavili upokojenci gorenjskih društev. Vstop bo 
prost.

Sončne poti
Kranj – Danes, v torek, 22. oktobra, bo ob 18. uri v prostorih 
Šolskega centra avtošole B&B, Ljubljanska cesta 30, odprtje 
slikarske razstave Sončne poti ustvarjalke Maje Cerar.



NEPREMIČNINE
HIŠE
HIŠO v Kranju kupim ali najamem, 
lahko tudi stanovanje  z vrtom, tel.: 
031/449-093 19002810

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Toledo, 1.0 TSI, 95 KM, S/S, 
let. 2018, kovinsko siv, 13.500 
km, servisiran, 10.990 EUR, tel.: 
040/567-544 19002789

KUPIM

LEPO ohranjen avto, s klimo in nekaj 
opreme, tel.: 031/287-728 19002803

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BOROVE, smrekove in brestove plohe, 
50 mm, tel.: 04/53-31-079 19002806

KURIVO
PRODAM

SUHA jesenova drva, Tržič, tel.: 
041/875-801 19002808

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PODARIM

PEČ za centralno ogrevanje Civ, tel.: 
041/337-678 19002817

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19002815

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

3 mesece stare mucke, sterilizirane in 
kastrirane, tel.: 040/607-105 19002811

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210 19002816

ROTACIJSKO kosilnico BCS 165, pu-
halnik z motorjem in elektromotor 22 
kw, tel.: 051/717-190 19002809

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 19002606

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI in krmni krompir ter ajdo, tel.: 
040/355-865 19002813
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

predstava za otroke
IFIGENIJA SFRČKLJANA 
Eva Š. Maurer
torek, 22. 10., ob 17.00, dvorana

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

predavanje
ZNANOST NA CESTI: 
OPAZOVANJE ČRNIH LUKENJ V VESOLJU
Prof. dr. Tomaž Zwitter
sreda, 23. 10., ob 19.00, dvorana

pogovor
NOVINARJEV KALEJDOSKOP: 
PETRA LESJAK TUŠEK
Darja Groznik, Petra Lesjak Tušek
četrtek, 24. 10., ob 19.00, dvorana
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                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

Čas, v katerem 
novorojenček 
postane živahen 
otrok, je poln 
presenečenj, 
prvih preizkušenj 
in navdušenja. 
Vse te trenutke 
lahko ohranimo 
tako, da jih 
zapišemo v 
album, ki bo 
trajen spomin na 
začetek življenja. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

14,99Trda vezava

EUR

Rezultati 84. kroga – 20. oktobra 2019
1, 9, 11, 17, 22, 28, 33 in 29

Loto PLUS: 7, 9, 20, 26, 27, 30, 36 in 5
Lotko: 8 9 5 3 2 6

Sklad 85. kroga za Sedmico: 650.000 EUR
Sklad 85. kroga za PLUS: 1.680.000 EUR
Sklad 85. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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

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

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

KRMNI krompir, ročno pobran, tel.: 
041/512-945 19002812

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 040/528-665 19002802

BIKCA simentalca, težkega 300 kg, 
tel.: 068/607-942 
 19002804

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo in KG beli piščanci za dopi-
tanje. Pripeljemo na dom, Matej Bulo-
vec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113 
 19002590

TELICO ČB, brejo 8,5 meseca, tel.: 
031/489-666 19002801

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO voznika tovornjaka, relacija 
potovanja Beljak (Avstrija)–Nemčija. 
Plača 10,61 EUR/uro bruto, dnevni-
ce so v plači in so neobdavčene. Tel.: 
+38630/758-314, Diaplan Stahl + 
Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Celovec  / 
Klagenfurt 19002726

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 19002594

BELJENJE – Najcenejše in kvalitetno 
beljenje na Gorenskem, samo 1,70 
EUR, 2-krat pobeljeno z materialom. 
Pokličite za brezplačen ogled in izme-
ro. Korošec Mateja, s.p., Glavarjeva 
75, Komenda, tel.: 068/137-109 
 
 19002447

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19002591

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163  
 19002595

RAZNO
PRODAM

2 PVC cisterni z okvirjem, po 1.000 
litrov, za nafto, cena 75 EUR, tel.: 
041/855-359 
 19002805

NOV štedilnik na drva Gorenje, gume 
195/55 R15, pletenke, gajbice, vrtno 
garnituro, tel.: 040/239-365 
 19002807

OVČKE – lepe, kosmate, iz 100-od-
stotno eko ovčje volne, 7 x 6 in 6 x 3 
cm, za jaslice, cena 1 in 2 EUR, tel.: 
040/232-490 19002737

UGODNO: soda rostfrei s pipico, 80 
in 50 lit.; stiskalnico za sok ali kis; 
staro leseno kredenco, pločevino za 
žlebove; mrežo za ograjo; šivalni stroj 
Bagat v omarici; svetila; kavč z lesenim 
ogrodjem, novi tekač – več metrov, star 
»ponk«, tel.: 040/625-222  
 19002754

IŠČEM

ALI imate še uporaben tapison, itison 
ali topli pod in bi mi ga odstopili? Tel.: 
041/220-856  
 19002761

ČE podarite stare računalnike, mobilne 
telefone, akumulatorje, pipe ..., pokli-
čite, tel.: 030/637-534 
 19002814

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: KNJIGE 
ZA VSE PRILOŽNOSTI, objavljene v Juriju 4. oktobra 2019, 
ki prejmejo darilni bon trgovine Baldrijan Kranj v vrednosti  
20 evrov, so: Milena Škerjanec iz Šenčurja, Jerca Srebrnjak iz 
Kranja in Andrej Sitar iz Šenčurja. 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem 
glasu, 4. 10. 2019, je bilo podjetje KO-NET,d.o.o iz Šenčurja pri 
Kranju. Žreb je nagrade naklonil naslednjim nagrajencem: Ja-
nezu Strelu iz Žirov, ki prejme zaščitne rokavice, Alojzu Krista-
nu iz Medvod, ki  prejme 1 liter olja za verigo in Jaku Prezlju 
iz Kamnika, ki dobi majico Pewag. Nagrajenci prejmejo nagra-
de v podjetju KO NET, Beleharjeva 15, 4208 Šenčur. Čestitamo !

OSMRTNICA

V žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
da nas je v 89. letu starosti za vedno zapustila naša draga

Alojzija Sekne
rojena Snedic, iz Šenčurja

Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 24. oktobra 2019, ob 15.30 na 
pokopališču v Šenčurju. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. 
ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.
Ohranimo drago mamo v lepem spominu. 

Žalujoči vsi domači
Šenčur, 20. oktobra 2019

5.−13. NOVEMBER 2019, KRANJ

HYALO
TYPICAL
DAYS

SVETLO
PISANI
DNEVI

FESTIVAL
FOTOGRAFIJE

© Luigi Spina - MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), Musei Capitolini Centrale Montemartini Roma 

Luigi Spina: Wunderkammer

Medijski podpornik:

stari

Mayr

Spremljevalni filmski program v sodelovanju z:

layer.si/svetlopis

odprtje razstave: KABINET ČUDES 
sreda, 6. november, 19:30, Prešernovo gledališče Kranj
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Anketa

Anja Sovinc,  
OŠ Škofja Loka-Mesto:

Sem šele v osmem razredu, 
a že vem, da bom najbrž šla 
na BC Naklo. Pri odločanju 
mi pomagajo starši in sestra, 
tudi na prireditvah, kot je Vr-
tiljak poklicev, veliko izvem.

Nace Jelenc,  
OŠ Cvetka Golarja, Šk. Loka:

Doma in v šoli mi pomagajo 
pri odločanju o srednji šoli. 
Včasih smo imeli kmetijo, 
zato razmišljam o BC Naklo, 
a sem šele v osmem razredu, 
zato je časa še dovolj.

Sara Eftimova,  
OŠ Jakoba Aljaža, Kranj:

Doma se veliko pogovarja-
mo o izbiri srednje šole, tudi 
v šoli nas pripravljajo na od-
ločitev o tem, kam se bomo 
vpisali. Jaz bom šla najbrž na 
srednjo zdravstveno šolo.

Denis Atlija,  
OŠ Ivana Groharja, Šk. Loka:

Čeprav bom šel verjetno na 
gimnazijo, bi rad izvedel čim 
več o različnih šolah. Doma 
me pri tem podpirajo in 
spodbujajo; časa za odločitev 
pa je k sreči še dovolj.

Marjana Ahačič

Letošnja generacija deveto-
šolcev se bo čez približno 
pol leta vpisovala v srednje 
šole, zato se prav zdaj zanje 
začenja čas intenzivnega raz-
mišljanja o tem, kam jih bo 
vodila življenjska pot. Vrtiljak 
poklicev, ki so ga pripravili v 
Radovljici, jim bo morda po-
magal pri odločitvah.
Foto: Gorazd Kavčič 

Čas odločitev

Adela Babič, OŠ Medvode:

Načeloma že vem, da se bom 
vpisala v srednjo zdravstve-
no šolo, a sem vseeno vesela, 
kadar lahko izvem še kaj več 
o različnih možnostih šola-
nja. Vsaka podpora doma in 
v šoli mi pride prav.

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

Danes, jutri in v četrtek bo precej jasno. Zjutraj in deloma 
dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. 
Precej toplo bo za ta letni čas.

Marjana Ahačič

Radovljica – Prejšnji četrtek 
so na Srednji gostinski in tu-
ristični šoli v Radovljici gos-
tili letošnji Vrtiljak pokli-
cev, to je prireditev, na kate-
ri se osmošolci in devetošol-
ci seznanijo z možnostmi iz-
obraževanja v gorenjskih sre-
dnjih šolah. Na dogodku na-
mreč šest srednjih šol v ob-
liki delavnic predstavlja pok-
lice, za katere izobražujejo – 
letos že deveto leto zapored. 
Prireditev vsako leto organi-
zira in gosti druga srednja 
šola. Letos je bilo na Vrtiljak 

poklicev prijavljenih več kot 
tisoč učencev iz 22 gorenj-
skih osnovnih šol. Šole – Sre-
dnja šola Jesenice, Ekonom-
ska gimnazija in srednja 
šola Radovljica, Srednja go-
stinska in turistična šola Ra-
dovljica, Biotehniški center 
Naklo, Šolski center Kranj in 
Šolski center Škofja Loka – so 
pripravile 29 zanimivih de-
lavnic, od katerih je vsak uče-
nec glede na svoje (poklicne) 
interese izbral in obiskal dve. 

»Osnovni namen dogod-
ka je predstavitev vseh pok-
licev, za katere na poklicnih 
in srednjih strokovnih šolah 

izobražujemo na Gorenj-
skem,« je povedala ravnate-
ljica Srednje gostinske in tu-
ristične šole Radovljica Ma-
rijana Potočnik. »Vsak pok-
lic je predstavljen prek de-
lavnic, v športni dvorani pa 
so na enem mestu pripravi-
li predstavitev vseh sodelu-
jočih šol.«

»Odločitev o tem, v ka-
tero srednjo šolo se bo ot-
rok vpisal, je zelo pomemb-
na za vsako družino,« pra-
vi psihologinja Mateja Špa-
rovec, svetovalna delavka 
na SGTŠ Radovljica. »Če 
ve, kaj rad počne, je to eno-
stavno, precej težje pa pri 
tistih, ki ne vejo, kaj bi radi, 
in tistih, ki imajo glede na 
svoje sposobnosti in delov-
ne navade nerealne želje 
in pričakovanja. Tudi učne 
navade otrok so pri odloči-
tvi zelo pomembne. V zad-
njem obdobju si veliko ot-
rok izbere gimnazijo, pred-
vsem zato, ker pričakujejo, 
da bo nato več možnosti za 
nadaljnji študij in za zapo-
slitev. Pa si morda študija v 
resnici niti ne želijo in se ne 
zavedajo, da so danes števil-
ni poklici zelo iskani in ce-
njeni, čeprav zanje ne pot-
rebujemo univerzitetne di-
plome. Časi so se spreme-
nili: zdaj ne sprašujemo 
več, kakšno šoli imaš, am-
pak kaj znaš.«

Spoznavali so poklice
Na Vrtiljaku poklicev so osmošolci in devetošolci iz dvaindvajsetih osnovnih šol na praktičen način 
spoznavali, za kakšne poklice se lahko izobražujejo na gorenjskih srednjih šolah. 

Dijaki so bodočim srednješolcem na praktičen način prikazali poklice, za katere se lahko 
izobražujejo na Gorenjskem. / Foto: Gorazd Kavčič

»Mnogi si študija v resnici niti ne želijo in se ne 
zavedajo, da so danes številni poklici zelo iskani in 
cenjeni, čeprav zanje ne potrebujemo univerzitetne 
diplome. Časi so se spremenili: zdaj ne sprašujemo 
več, kakšno šolo imaš, ampak kaj znaš.«

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je na nedavni 
seji sprejela odlok, na podla-
gi katerega bo finančno po-
magala čebelarjem, ki so le-
tos zaradi slabšega mede-
nja medovitih rastlin utrpe-
li izpad dohodka. Za pomoč 
bo skupno namenila 588 ti-
soč evrov. Čebelarji, ki imajo 
najmanj deset panjev, bodo 
upravičeni do največ 3,5 evra 
pomoči na čebeljo družino, 
čebelarji z veljavnim certifi-
katom o ekološki pridelavi 
pa do 10 evrov. Agencija za 
kmetijske trge in razvoj po-
deželja je že pozvala čebelar-
je, da vlogo za pomoč oddajo 
s priporočeno poštno poši-
ljko najkasneje do 28. okto-
bra in da še pred oddajo vlo-
ge uredijo na upravni enoti 

podatke o svojem kmetij-
skem gospodarstvu.

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je 
sprejelo pobudo za pomoč 
čebelarjem na podlagi ana-
lize podatkov merilnih mest 
o medenju, ki so razporeje-
ni po vsej državi. Iz poročila 
izhaja, da je bilo zaradi sla-
bega vremena letos spomla-
di manjše medenje medovi-
tih rastlin, med, nabran kas-
neje, pa je kristaliziral v pa-
nju in ni uporaben. Ocenju-
jejo, da je bil pridelek medu 
letos zaradi tega za 56 od-
stotkov manjši od povpreč-
ne letine. Z državno pomoč-
jo naj bi 4955 čebelarjem de-
loma nadomestili izpad do-
hodka ter jih s tem spodbu-
dili k nadaljevanju čebelar-
ske dejavnosti. 

Državna pomoč čebelarjem

Vilma Stanovnik

Kranj – Pred šestimi leti je 
na mestu nekdanjega hotela 
Jelen zrasel poslovno-stano-
vanjski objekt Dvorec Jelen, 
katerega investitor je bilo 
podjetje Elektroservisi. Ve-
čina stanovanj je bilo v nas-
lednjih letih prodanih, pra-
znih pa je ostalo več poslov-
nih prostorov, ki naj bi bili 
namenjeni najrazličnejšim, 
vendar predvsem mirnim 

dejavnostim. Kot je pojas-
nil stečajni upravitelj odve-
tnik Stevo Radovanović, tre-
nutno v skladu z izdelanim 
in potrjenim Načrtom po-
teka stečajnega postopka za 
Elektroservise, d. d., poteka 
stečajni postopek. Stečajni 
dolžnik v stečajni masi raz-
polaga z določenimi poslov-
nimi prostori in parkirišči. 
Prejšnji teden jih je ponudil 
na javni dražbi, ki pa je bila 
uspešna le v manjšem delu.

Poslovni prostori v Dvorcu 
Jelen na javni dražbi

Poslovni prostori v Dvorcu Jelen večinoma samevajo. 
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