
AKTUALNO

Mahnič o mafiji,  
Fišer z ovadbo
Vrhovni državni tožilec Zvonko Fi-
šer je zaradi razžalitve kazensko 
ovadil poslanca SDS Žana Mahni-
ča, ki je ustavne sodnike označil 
za mafijo. Poslanec vztraja pri izja-
vi in se morebitnega kazenskega 
pregona celo veseli.

3

GORENJSKA

Nov trgovski  
center v Lescah
Radovljiški občinski svet je prižgal 
zeleno luč za nov trgovski center v 
Lescah. Pri pripravi prostorskega 
dokumenta so upoštevali stroge 
omilitvene ukrepe, ki vključujejo 
gradnjo podzemne garaže, ozele-
nitev ter členjeno fasado.

4

GORENJSKA

Čim prej prenova  
gorenjske proge
Člani odbora državnega zbora za 
finance so podprli dopolnili SDS 
in Levice, s katerima se direkciji za 
infrastrukturo namenja dodatnih 
devetdeset milijonov evrov, pora-
bila pa naj bi jih za nadgradnjo 
gorenjske železniške proge.

5

GORENJSKA

Poplavna varnost  
se odmika
Upravno sodišče je na podlagi tož-
be domačinke, odvetnice Marije 
Konjar, odpravilo okoljevarstveno 
soglasje za obvoznico in protipo-
plavne ukrepe v Železnikih. Po-
stopki se bodo zavlekli, so ogrože-
na tudi evropska sredstva?

7

VREME

Danes bo oblačno. Jutri 
bo pretežno oblačno in 
suho. V četrtek bo prete-
žno oblačno, občasno bo 
rahlo deževalo. 

5/9 °C
jutri: pretežno oblačno
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cetrtek 21. 11. 
14.00 -20.00

petek 22. 11. 
09.00 -20.00

sobota 23. 11. 
09.00 -20.00

nedelja 24. 11. 
09.00 -13.00

v kletni etaži
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Mateja Rant

Gorenja vas – »Z novo dvo-
rano so se izpolnile moje sa-
nje, pouk športa zdaj poteka 
v idealnih razmerah,« se je 
ob uradnem odprtju dvora-
ne, ki jo sicer uporabljajo že 
od začetka leta, veselil ravna-
telj OŠ Ivana Tavčarja Gore-
nja vas Izidor Selak. Po be-
sedah župana Milana Čade-
ža nekdanja telovadnica, ki 
so jo zgradili leta 1971, že po 
dvajsetih letih ni več ustre-
zala normativom na podro-
čju športne vzgoje, kaj šele 
današnjim normativom, po-
leg tega je bila za več kot pet-
sto učencev šole tudi obču-
tno premajhna. 

Zdaj idealne razmere za pouk športa
Ob osnovni šoli v Gorenji vasi so minuli petek uradno odprli novo športno dvorano, v katero so vložili 
dobre štiri milijone evrov in tako predstavlja največjo naložbo v zgodovini občine.

V Gorenji vasi so minuli petek tudi uradno odprli novo športno dvorano. / Foto: Primož Pičulin

Aleš Senožetnik

Mengeš – Potem ko so večji 
del obvoznice mimo Mengša 
dokončali leta 2011, so v sobo-
to odprli še manjkajoči 1,8-ki-
lometrski odsek, ki je hkrati 
tudi del načrtovane povezo-
valne ceste med Želodnikom 
in Vodicami. »Gradnja je po-
tekala gladko in cesta je bila 
v uporabo predana celo nekaj 
pred desetmesečnim pogod-
benim rokom. Cesta je brez-
hibna, kar je potrdil tudi zelo 
podroben tehnični pregled,« 
je o skoraj 2,4 milijona evrov 
vredni investiciji povedal To-
maž Vidic, predsednik upra-
ve Darsa.

Razumljivo so bili zaradi 
nove pridobitve najbolj za-
dovoljni Mengšani – precej-
šnje število se jih je tudi zbra-
lo na dopoldanskem odprtju 
–, saj bo nova cesta Mengeš 
končno razbremenila pred-
vsem težkega tranzitnega 
prometa. »Končno in zad-
nji čas,« je odprtje obvozni-
ce komentiral mengeški žu-
pan Franc Jerič. »Zadovo-
ljen sem, da nam je uspelo 
kljub birokratskim, politič-
nim in vsem drugim zaple-
tom skozi vsa ta leta. Ključ-
ni trenutek se je zgodil leta 
2016 z obiskom takratnega 
ministra Gašperšiča, ki je 
dal besedo, da je obvoznica 

na tem odseku povezovalne 
ceste prioriteta. Po vseh teh 
letih naporov in prizadevanj 
je danes končno prišel čas, 
ko lahko obvoznico tudi od-
premo.«

V Mengšu se tako priprav-
ljajo na preureditev me-
sta, ki jo načrtujejo nasle-
dnje leto. »Imamo že zago-
tovljena določena sredstva, 
tudi z državo smo že pod-
pisali sporazum o financi-
ranju štiristo tisoč evrov za 
obnovo Slovenske ceste,« je 
o prihodnjih načrtih v sredi-
šču Mengša povedal Jerič, ki 
računa, da bodo dela začeli 
spomladi.  

Odprtje obvoznice z grenkim priokusom
V Mengšu so po letih prizadevanj odprli manjkajoči odsek obvozne ceste,  
ki bo tranzitni promet preusmeril iz središča naselja.

Po večletnih prizadevanjih so v Mengšu v soboto lahko nazdravili dokončani obvoznici. 

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Oktobra je Obči-
na Preddvor na svoj preho-
dni davčni podračun, kate-
rega imetnik je občina, skrb-
nik pa Finančna uprava, 

prejela 4,7 milijona evrov. 
Kot je povedal župan Rok 
Roblek, so najprej preverili 
verodostojnost nakazila, no-
vembra pa občinski svet ob-
vestili o davčnem prejemku.

Milijonsko darilo 
večje kot proračun
Oktobra je Občina Preddvor na svoj davčni 
podračun prejela 4,7 milijona evrov. Nenadejani 
znesek, višji od letnega proračuna občine, izvira iz 
obdavčitve, vplačnik pa ni znan.

45. stran

44. stran

44. stran
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Knjigo prejme EDI REPINC, Križe.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Vlado Kalember in ženska klapa Fritule

Vlado Kalember 
je že v mladih le-
tih pokazal veliko 
zanimanje za sli-
karstvo in glasbo. 
Ustanovil je eno 
najbolj priljub-
ljenih glasbenih 
skupin tedanje 
Jugoslavije Sre-
brna krila in z njo 
imel za današnji 
čas nepojmljiv 

uspeh. S skupino je gostoval tudi v Rusiji in Bolgariji, kjer je 
nastopil na stadionih, kjer se je zbralo od 25 do 30 tisoč obi-
skovalcev. V Bolgariji so jih imenovali kar jugoslovanski Beatli. 
Skupina je leta 1987 razpadla po 11 posnetih albumih, Vlado pa 
je začel solo kariero in kmalu nanizal nekaj velikih uspešnic, 
kot sta Vino na usnama in Evo noći, evo ludila. V soboto, 23. 
novembra, ob 20. uri se v Sokolskem domu v Škofji Loki obeta 
večer, poln temperamentnih ritmov in čustev. Gost koncerta 
bo ženska klapa Fritule. Vstopnice lahko kupite na Petrolu, 
bencinskih servisih OMV, v poslovalnicah Pošte Slovenije, 
Sokolskem domu, TIC-u in na Eventim.si. 
Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po dve 
vstopnici, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: 
Član katere glasbene skupine je bil Vlado Kalember? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do četrtka, 21. novembra 2019, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Otroška predstava Ledena pravljica v Kulturnem 
domu na Kokrici 

V soboto, 23. novembra 2019, ob 10. uri si v Kulturnem domu 
na Kokrici lahko ogledate otroško predstavo Ledena pravlji-
ca. Predstava je namenjena vsem majhnim in malo večjim 
otrokom, staršem, dedkom in babicam. V ledenem gradu, 
kjer živita sestri, se skriva stara skrinja, polna skrivnosti. Med 
preizkušanjem teh skrivnosti pride do strašanskega prepira. 
Vse dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 040 
366 366 ali na info@otroske-predstave.si. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
eno od predstav v Cerkljah ali na Kokrici v sezoni 2019/2020. 
Nagradno vprašanje: Iz česa je grad, kjer živita sestri? Odgo-
vore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 25. novembra 
2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir

Selca – Od leta 2017, ko smo 
praznovali stoto obletni-
co smrti Janeza Evangeli-
sta Kreka, kulturno društvo 
s Krekovim imenom v Sel-
cih prireja Krekove večere. 
Devetega so v petek posvetili 
Ivanu Omanu, vidnemu člo-
veku slovenske osamosvo-
jitve, ki je svoj program čr-
pal tudi iz Krekove dedišči-
ne, nauke in spoznanja mu 
je posredoval njegov poli-
tični vzgojitelj dr. Ivan Do-
lenec iz Sopotnice, »Jamni-
kov stric«, kot ga je imeno-
val Ivan Oman v svojem pri-
spevku v Loških razgledih 
64/2017. Krek je deloval na 
verskem, kulturnem, poli-
tičnem, gospodarskem in 
socialnem področju, se zav-
zemal za malega človeka in 
bil pobudnik zadružništva 
na Slovenskem. Njegova na-
čela solidarnosti in temelje, 
kako bi morala biti organi-
zirana slovenska država, je 
povzel tudi Ivan Oman. O 
tem je v nabito polni župnij-
ski dvorani v Selcih v uvo-
du spregovoril župan An-
ton Luznar, za njim Andre-
ja Ravnihar Megušar iz Kul-
turnega društva J. Ev. Kre-
ka in Janez Oman, Ivanov 
sin in naslednik na njegovi 
kmetiji v Zmincu. Navzoče 
je pozdravil tudi gostitelj, 
župnik Damjan Prošt. 

Pogovor z gosti Janezom 
Janšo, Lojzetom Peterle-
tom, Marjanom Podobni-
kom in Alešem Primcem, 
ki so nizali osebne spomi-
ne na Ivana Omana in nje-
govo zgodovinsko vlogo, je 
povezovala časnikarka Eri-
ka Jazbar, ki je med drugim 
tudi soavtorica knjige Ivan 
Oman: za naš dragi dom in 

rod. Aleš Primc se je spom-
nil, kako je Ivana Omana 
sredi devetdesetih let vpra-
šal, ali je vesel, ker imamo 
v Sloveniji svobodo in de-
mokracijo. Svobodo da, de-
mokracije pa ne bo še petde-
set let, je tedaj dejal Oman, 
Primc pa upa, da se bo ven-
darle uveljavila hitreje. De-
mokracijo namreč pričaku-
je z zmago politične opci-
je, ki ji pripadajo štirje so-
govorniki Krekovega veče-
ra. Marjan Podobnik je Iva-
na Omana spoznal prek po-
litike in družine (poročen je 
namreč z Omanovo hčerko) 
in je hvaležen za vse, kar se 
je od njega naučil. Oman je 
bil po njegovih besedah tro-
je: kmet v najžlahtnejšem 
pomenu besede, kristjan in 
domoljub. Vse te vrednote 
je živel in zaradi tega so ga 
ljudje cenili. Lojze Peterle 
se je spomnil oktobra 1989, 
ko so se pri Omanu doma 
v Zmincu zbrali privrženci 
slovenske pomladi, se dogo-
vorili, da se povežejo v zve-
zo, ki je pozneje dobila ime 
Demos, in se pogovarjali 

o skupnem programu na 
prvih demokratičnih voli-
tvah. »O Ivanu Omanu ni-
sem slišal ene same grde 
besede, tudi njegovi politič-
ni nasprotniki so mu priz-
navali osebnostno integri-
teto,« je dejal Peterle. Tudi 
Janez Janša se je spominjal 
leta 1989, ko so nastajale 
nove demokratične stran-
ke (takrat še zveze) in so jih 
želeli dati pod okrilje teda-
nje družbenopolitične or-
ganizacije SZDL. Spomnil 
se je okrogle mize Jožeta 
Smoleta, ki so jo predstav-
niki novih zvez na Omano-
vo pobudo zapustili, saj so 
ocenili, da stara oblast zgolj 
zavlačuje procese demokra-
tizacije. Oman je bil eden 
od petih članov kolektivne-
ga predsedstva Slovenije in 
edini, ki ni podpisal dekla-
racije o razorožitvi, je de-
jal Janša. Ko se je spominjal 
obdobja osamosvojitve, je 
razblinil tudi mit o takratni 
enotnosti politike. Pač pa je 
plebiscit pokazal na prepri-
čanje večine Slovencev o 
samostojnosti države. Po 

njegovem mnenju še danes 
veliko Slovencev misli ena-
ko, žal pa ni prišlo do uve-
ljavitve sprememb, ki so jih 
ljudje pričakovali. 

Sogovorniki so razmišlja-
li tudi o aktualnih temah: o 
krščanskih vrednotah, o vlo-
gi kristjana v politiki in druž-
bi, o poti do demokratizaci-
je družbe, o uveljavljanju 
evropskih vrednot in tudi o 
tem, zakaj desni politični op-
ciji nikoli ne uspe zmagati in 
sestaviti vlade in zakaj voliv-
ci vselej verjamejo »kratko-
ročnim« strankam in jih iz-
volijo. Aleš Primc denimo 
meni, da so volivci neinfor-
mirani, Janez Janša pa je od-
govor strnil v pet točk, ki bi 
jih morali izpolniti za do-
sego demokratičnih spre-
memb: odpraviti cenzuro, 
zagotoviti možnost sooče-
nja argumentov na javnem 
prostoru, odpraviti finančne 
in gospodarske monopole, 
odpraviti imunitete za »pra-
voverne« in zagotoviti vlada-
vino prava, ukiniti privilegi-
je samooklicane elite in pre-
povedati totalitarne rituale. 

Krekov večer o Ivanu Omanu
Deveti Krekov večer so v Selcih posvetili letos umrlemu Ivanu Omanu, enemu od očetov samostojne 
slovenske države. O njem so spregovorili njegovi politični sopotniki: Lojze Peterle, Marjan Podobnik, 
Janez Janša in Aleš Primc.

Sogovorniki na Krekovem večeru (od leve): Janez Janša, Lojze Peterle, Erika Jazbar, Marjan 
Podobnik in Aleš Primc

Nagrajenca

V nagradnih igrah, objavljenih 12. novembra 2019, prejme dve 
vstopnici za koncert skupine S.A.R.S. Franci Okorn iz Kranja, 
dve vstopnici za eno od predstav v Cerkljah ali na Kokrici v 
sezoni 2019/20 pa Tilen Pokorn iz Škofje Loke.
Nagrajencema čestitamo!

V A B I L O

EVROPSKI VEČER

Pogovor z evropskim poslancem Francem Bogovičem (SLS/EPP)

Petek, 22. novembra 2019, ob 17.30
Kulturni dom Preddvor, Dvorski trg 18, Preddvor

Program: 17:30 - Pogovorni večer z evropskim poslancem Francem Bogovičem (SLS/EPP), 19:00 – Pogostitev

                                                                                       Vljudno vabljeni!
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Jesenice – Jeseniški občinski 
svetniki so dali soglasje k ime-
novanju Gabra Klinarja za rav-
natelja Osnovne šole Toneta 
Čufarja Jesenice. Dolgoletna 
ravnateljica Branka Ščap se 
bo namreč upokojila. Klinar je 
bil že doslej njen pomočnik, 
sicer je učitelj športa, bil pa je 
tudi edini prijavljeni na razpis.

Soglasje k imenovanju

Preddvor – V Osnovni šoli 
Matije Valjavca Preddvor 
bodo v petek ob 17. uri odprli 
razstavo 33 dni, 100. oble-
tnica ustanovitve Države 
Slovencev, Hrvatov in Srbov. 
Razstavo so omogočili Muzej 
novejše zgodovine Slovenije, 
Narodni muzej Slovenije in 
Ministrstvo za kulturo.

Razstava ob obletnici
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Urša Peternel

Jesenice – Na predčasnem 
volilnem, programskem 
in statutarnem kongresu 
stranke DeSUS, ki je skli-
can za 17. januar, se bodo 
za mesto predsednika stran-
ke potegovali vsaj trije kan-
didati. To bodo Karl Erjavec, 
ki kandidira za že peti man-
dat na čelu stranke, kmetij-
ska ministrica Aleksandra 
Pivec in presenečenje – dr. 
Borut Stražišar s Slovenske-
ga Javornika. 

Stražišar je novo ime na 
politični sceni, lani jeseni je 
bil izvoljen v jeseniški občin-
ski svet na listi stranke De-
SUS, kot nam je povedal, pa 
je član stranke šele od prej-
šnjega ponedeljka. Njego-
vo kandidaturo za predse-
dnika DeSUS je najprej po-
trdil jeseniški občinski od-
bor, kjer so ga tudi nagovori-
li h kandidaturi, saj da se je 
izkazal z dosedanjim delom 
v občinskem svetu. Tam je 
eden aktivnejših občinskih 

svetnikov, ki podrobno pro-
uči vsa gradiva in tudi tvor-
no sodeluje v razpravah. 
Stražišar je zatem dobil tudi 

zeleno luč regijskega odbo-
ra stranke, nam je povedal. 

In zakaj se je odlo-
čil kandidirati in izzvati 

dolgoletnega predsednika, 
ki ga mnogi enačijo s samo 
stranko? Kot je dejal, poli-
tike ne jemlje kot areno in 
spopad več protikandida-
tov. »S kandidaturo želim 
preveriti, ali bi bila stranka 
pripravljena sprejeti neko 
novo usmeritev, novo poli-
tiko in program na podro-
čju starejših. Ponudil bom 
svoje znanje, izkušnje, od-
ločitev pa bodo sprejeli čla-
ni stranke,« je dejal Straži-
šar in poudaril, da nima nič 
proti Karlu Erjavcu, o nje-
govem delu bo sodila zgo-
dovina. 

Štiriinpetdesetletni Stra-
žišar je sicer doktor pravnih 
znanosti, zaposlen na agen-
ciji za radioaktivne odpadke 
v Ljubljani, kamor se dnev-
no vozi s Slovenskega Javor-
nika, kjer živi. Pri svojem 
delu poudarja pravo, pošte-
nost in sistemsko celovitost. 
Prepričan je, da bi ob spošto-
vanju prava v državi lahko 
storili bistveno več, kot smo 
v letih od osamosvojitve.

Kandidat za predsednika DeSUS
Borut Stražišar s Slovenskega Javornika je kandidat za predsednika stranke DeSUS.

Dr. Borut Stražišar kandidira za predsednika stranke 
upokojencev. / Foto: Gorazd Kavčič

Stražišar kot enega ključnih problemov na področju 
skrbi za starejše omenja pomanjkanje kadra, ki bo 
v prihodnje skrbel za starostnike. »Ključni problem 
ne bo v denarju, temveč v ljudeh, ki bodo pripravljeni 
skrbeti za starostnike,« je dejal in opozoril na že 
sedanje pomanjkanje osebja v domovih za starostnike.

Simon Šubic

Ljubljana – Vrhovni držav-
ni tožilec Zvonko Fišer je 
v petek na tožilstvo vložil 
ovadbo zoper poslanca SDS 
Žana Mahniča zaradi razža-
litve. Že pred tem je iz iste-
ga razloga nekdanji ustavni 
sodnik Matevž Krivic ustav-
no sodišče in predsednika 
republike Boruta Pahorja 
pozval k vložitvi predloga za 
pregon poslanca. Mahnič je 
namreč v odzivu na odloči-
tev ustavnega sodišča, da do 
končne odločitve zadrži pre-
iskovalna dejanja komisije 
državnega zbora zoper tožil-
ce (in že pred tem tudi zoper 
sodnike) v zadevi Kangler, 
tvitnil: »Ko gre za prvoraz-
redne, odločijo takoj oz. dan 
pred zaslišanjem tožilcev, 
saj bi morala biti danes zas-
lišana Pušnik in Šketa. Mafi-
ja je torej zaščitila mafijo.« V 
izjavi za medije pa je dodal, 
da imamo »očitno policij-
sko državo, pravosodje brez 
nadzora in nekatere ustavne 
sodnike, ki ščitijo svoje kole-
ge. Kot da bi gledal kakšen 
film o mafiji.«

»Izjava 'mafija je zaščiti-
la mafijo' je žaljiva obdolži-
tev in s tem se ne gre igra-
ti,« je izjavil Fišer, ki se kot 
tožilec in nekdanji ustavni 

sodnik čuti globoko užalje-
nega ob Mahničevi izjavi. Ta 
je, kot že zapisano, razburi-
la tudi Krivica, ki je v javnem 
pismu med drugim zapisal: 
»Zdaj je bila pa v že doslej 
nebrzdanih politikantskih 
napadih na sodstvo in tudi 
na ustavno sodišče, ki jih 
ta zmedena država in njena 
zmedena javnost kar mir-
no tolerirata, prekoračena 
še zadnja meja.« Po oceni 
nekdanjega ustavnega sod-
nika je takšna žalitev »ne-
kaj tako nezaslišanega, da 
bi to zahtevalo takojšnjo in 

najostrejšo reakcijo tako naj-
višjih predstavnikov države 
na čelu s predsednikom re-
publike, pa tudi vseh odgo-
vornih medijev in javnosti«. 

»Medsebojno spoštova-
nje nosilcev različnih vej ob-
lasti je osnova za normal-
no delovanje države in bi-
stveno za ohranjanje zau-
panja državljanov do oblas-
ti. Zato bi si morali vsi pri-
zadevati, tudi in predvsem v 
primerih, ko smo različnih 
mnenj, za strpne in spoštlji-
ve odnose,« je v pisnem od-
zivu zapisal predsednik 

ustavnega sodišča Rajko 
Knez, ki Mahničevo oznako 
sodnikov za mafijo ocenju-
je kot nespoštljiv odnos tudi 
do drugih institucij držav-
ne oblasti, ne le ustavnega 
sodišča. Zaskrbljeni so tudi 
na vrhovnem državnem to-
žilstvu, ki Mahničevo izjavo 
ocenjujejo kot nedopusten 
napad na institucije v pra-
vosodju in zato pričakuje-
jo ustrezen odziv pristojnih 
državnih institucij. 

A Mahnič vztraja pri da-
nih izjavah. Morebitnega 
kazenskega pregona se celo 
veseli. »Jaz jim bom lahko 
dokazal, da delujejo kot ma-
fija, oni pa meni ne bodo 
mogli dokazati, da ne delu-
jejo kot mafija,« je dejal. Fi-
šerjevo ovadbo pa je na Twi-
tterju komentiral: »Da te 
ovadi eden glavnih obrazov 
mafije, ki sem jo omenjal, 
je dokaz, da sem to pravo-
sodno tvorbo poimenoval s 
pravimi besedami.« 

Iz urada predsednika re-
publike Boruta Pahorja so 
sporočili, da predsednik 
»vselej opozarja, da se mo-
ramo vsi, zlasti politiki, ki 
sodelujemo v javnem dialo-
gu, disciplinirano vzdržati 
vsake izjave, ki jo kdo lahko 
razume kot žaljivo, nestrpno 
ali celo sovražno«.

Mahnič o mafiji, Fišer z ovadbo
Vrhovni državni tožilec Zvonko Fišer je zaradi razžalitve kazensko ovadil poslanca SDS Žana Mahniča, 
ki je ustavne sodnike označil za mafijo. Poslanec vztraja pri svoji izjavi. 

Žan Mahnič / Foto: Gorazd Kavčič

Prejšnjo sredo se je s po-
bočja nad vasjo Belca v 
Zgornjesavski dolini spet 

utrgal zemeljski plaz. Okoli 
dvajset tisoč kubičnih metrov 
zemlje, skalovja in podrtega 
drevja sicer za zdaj ne ogroža 
vasi pod seboj, je pa zasulo del 
nove gozdne ceste, ki so jo zače-
li graditi po lanskem jesenskem 
neurju, v katerem se je prav 
tako odtrgal velikanski kos po-
bočja, zaradi česar je zemeljski 
plaz zajezil hudourniški potok 
Belca in posledično poplavno 
ogrozil vas v dolini. 

Lansko jesensko neurje je 
zelo prizadelo tudi tržiško 
občino, kjer prav zdaj zaklju-
čujejo prva večja sanacijska 
dela, za katera je država letos 
zagotovila skoraj dva milijona 
evrov, občina pa še približno 
en milijon. Za zdaj jim je us-
pelo sanirati približno polo-
vico vse nastale škode, pravijo 
pa, da bi za temeljito sanacijo 
poškodovanega samo v nasled-
njem letu potrebovali vsaj še 
dobrih 3,5 milijona.

Potem ko nas je še ves okto-
ber v indijanskem poletju grelo 
toplo jesensko sonce, smo se z 
začetkom novembra morali 
soočiti s kratkimi, turobnimi 
novembrskimi dnevi. Prejšnji 
teden se je spet začelo deževje, 
ki se vleče in vleče in ob katerem 
si ne moremo kaj, da ne bi z ne-
gotovostjo pogledovali v struge 
rek, ki iz ure v uro naraščajo, se 
v strahu zapeljali v podvoz, ki 
ga poplavlja podtalnica, in pog-
ledovali proti pobočjem, ki gro-
zijo, da bodo zdrsela v dolino. V 

medijih spremljamo, kako Šta-
jerci s strahom opazujejo naraš-
čanje grozeče Drave. Beremo o 
milijardni, ne milijonski škodi, 
ki jo je visoka voda povzročila v 
Benetkah, gledamo fotografije 
poplavljenega Pirana in odkri-
tih streh na Idrijskem.

Lani, spomladi, prejšnji te-
den, včeraj … 

Da se narava obnaša druga-
če, kot se je še pred desetletjem, 
dvema, je dejstvo, ki ga bodo 
morali sprejeti tudi tisti, ki sebe 
in druge prepričujejo, da so 
globalno segrevanje in z njim 
povezane naravne ujme le ne-
kaj, s čimer strašijo prenapeti 
okoljevarstveni aktivisti. 

Huda jesenska in spomla-
danska deževja, narasle vode, 
orkanski veter, zelene zime in 
sušna poletja že dolgo niso več 
izjema, ampak pravilo. Nekaj, 
na kar moramo računati ves 
čas in kar moramo upoštevati 
kot dejstvo. Vedno: takrat, ko 
bomo risali prostorske načrte, 
gradili hiše, postavljali žični-
ce, obdelovali polja in računali 
proračune, državne in občin-
ske. Postavka »sanacija škode 
po naravni nesreči« bo mora-
la postati ena od pomembnih 
točk načrtov pridobivanja in 
porabe sredstev, tako pač je. 
Ob ujmah računati na pomoč 
»od drugod« ne gre več. Pov-
sod, tudi »drugod« se namreč 
soočamo z naraslimi rekami, 
orkanskim vetrom, zelenimi 
zimami in sušnimi poletji. Na-
ravne ujme žal niso več izredne 
razmere, so tako rekoč vsako-
dnevna realnost. 

Vreme ... bo

KOMENTAR
Marjana Ahačič
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Radovljica – Radovljiški ob-
činski svet je prejšnji teden 
na redni seji potrdil odlok o 
občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu, s katerim 
občina ureja območje osre-
dnjih površin na trgovsko-
-poslovnem območju na ob-
robju Lesc. Gre za območje 
ob izvozu avtoceste za Bled, 
kjer je na severnem, doslej 
še nepozidanem delu kom-
pleksa, zdaj mogoča gradnja 
novega trgovskega centra. 

Kot je pojasnil radovljiški 
župan Ciril Globočnik, bo to 
trgovski objekt z manjšim 
gostinskim lokalom, podo-
ben kot kranjski kompleks 
Qlandia, a brez živilske tr-
govine. Pritlični objekt, vi-
sok manj kot deset metrov, 
bo imel 46 zunanjih parki-
rišč ter še dodatnih 116 par-
kirnih mest v kleti. Tako ob-
čina kot Zavod za varstvo 
kulturne dediščine od inve-
stitorja zahtevata intenzivno 
ozelenitev, zlasti na severni 
strani stavbe, kjer bodo mo-
rali zasaditi grmovnice in vi-
sokodebelna drevesa, dolgo 
fasado pa urediti v členjeni 

izvedbi, kar bo objekt op-
tično zmanjšalo. Stavba bo 
imela zeleno streho. 

Postopek priprave prostor-
skega dokumenta za ome-
njeno območje je občinski 
svet začel že ob koncu prej-
šnjega mandata, predlog na-
črta pa nato v novem sklicu 
občinskega sveta aprila letos 
ni bil sprejet. Ker so svetni-
ki ob prvi obravnavi izrazili 
predvsem nezadovoljstvo z 
dograditvijo objekta igralne-
ga salona, je bil ta del tokrat 
iz odloka izvzet, kar pomeni, 
da zajema samo načrtovanje 
novega trgovsko-poslovnega 

centra. Odlok ureja tudi ce-
stno infrastrukturo na ob-
močju. Ta bo po novem pose-
bej prilagojena pešcem, ko-
lesarjem in javnemu prome-
tu, načrtovana je tudi ume-
stitev prostora za izposoje-
valnico koles. 

Predsednik odbora za 
prostor Simon Resman je 
v ob tem posebej izpostavil 
dejstvo, da je pripravljavec 
oziroma investitor upošte-
val prav vse pripombe, ki so 
jih na dokument v prvi fazi 
dali občinski svetniki in pri-
stojne inštitucije. Svetnik 
Branko Fajfar pa v razpravi 

opozoril na koncentracijo in 
še vedno naraščajoče število 
trgovskih centrov na obmo-
čju Radovljice in Lesc, med-
tem ko manjše trgovine na 
obrobju občine zadnja leta 
zapirajo vrata. Izrazil je skrb, 
da bodo brez trgovine ostali 
tudi na Posavcu, kjer obči-
na prodaja stavbo, v kateri je 
zdaj živilska trgovina, z na-
menom, da se jo preuredi v 
večstanovanjski objekt. Žu-
pan Globočnik je svetniku 
Fajfarju zagotovil, da v dogo-
voru s trgovskim podjetjem 
trgovina v stavbi, kjer je se-
daj, ostaja tudi v prihodnje.

Nov trgovski center v Lescah
Radovljiški občinski svet je prejšnji teden prižgal zeleno luč za nov trgovski center v Lescah.

Na zadnjem še nepozidanem delu trgovsko-poslovnega območja na robu Lesc bo stal 
trgovski center.

»Prav zaradi pretiranega 
tovornega prometa so bile 
ceste v središču Mengša 
preobremenjene in so pre-
cej poškodovane. Hkrati z 
obnovo bomo omejili hitro-
sti in več prostora namenili 
pešcem in kolesarjem,« je še 
dodal Jerič.

Odprtja se je udeležil tudi 
predsednik vlade Marjan Ša-
rec, ki se je v nagovoru do-
taknil tudi dolgotrajnih po-
stopkov, ki spremljajo tovr-
stne investicije. »Kar tragič-
no je, koliko let se v naši drža-
vi čaka na takšen projekt,« je 
med drugim dejal Šarec in 
se dotaknil tudi birokratskih 
postopkov. »Na ministrstvih 
je včasih preveč prisotna bi-
rokratska logika. Sedeti v pi-
sarni ali videti na terenu sta 
dve povsem različni zadevi.«

Medtem ko se v Mengšu 
veselijo nove pridobitve, pa 
se v okolici še vedno sooča-
jo s perečo prometno pro-
blematiko, zaradi česar je 

sobotni dogodek minil tudi 
z nekaj grenkobe, kot je v iz-
javi za medije dejal Šarec: 
»Danes je vesel dogodek, a z 
grenkim priokusom, saj nas 
čakajo še Vodice in Komen-
da pa tudi domžalski del. 
Kdaj bo celotna trasa zgra-
jena, je težko reči, zagotovo 
pa je že gradnja tega dela v 
Mengšu trajala predolgo.«

Gradnja povezovalne ces-
te med štajersko in gorenj-
sko avtocesto se bo nadalje-
vala z obvoznico v Vodicah, 
kjer na nevzdržne prometne 
razmere opozarjajo s prote-
sti. Kdaj se bo gradnja, ki je 
bila obljubljena že za letos, 
tudi začela, še ni znano, saj 
je medtem poteklo že prido-
bljeno okoljevarstveno dovo-
ljenje, zato v Vodicah čakajo 
na odločitve države. »Očitno 
bo treba iti ponovno v posto-
pek, a glede na to, da so bila 
soglasja enkrat že dana, ver-
jamem, da bodo tudi drugič, 
in upam, da se bo potem tudi 
v Vodicah resnično začelo 
graditi,« je povedal Šarec.

Odprtje obvoznice z 
grenkim priokusom
31. stran

Urša Peternel

Jesenice – Splošna bolnišni-
ca Jesenice je še vedno brez 
direktorja, čeprav je svet za-
voda že v začetku oktobra za 
vodenje izbral Tomaža Gla-
žarja. Soglasje k imenova-
nju namreč mora podati še 
vlada, ki pa o tem še ni odlo-
čala. Razlog: neizbrani kan-
didat je na delovno in soci-
alno sodišče vložil tožbo za-
radi razveljavitve odločit-
ve o izbiri kandidata za di-
rektorja in zaradi ponovitve 

postopka izbire kandidata za 
direktorja. Gre za Glažarje-
vega protikandidata Toma-
ža Krišlja, nekdanjega di-
rektorja Gasilsko-reševalne 
službe Kranj, ki nam je potr-
dil, da se je na postopek izbi-
re direktorja pritožil. »Raz-
log je kršitev postopka izbo-
ra kandidata za direktorja in 
s tem kršitev zakonske pre-
povedi diskriminacije med 
prijavljenimi kandidati,« 
nam je povedal.

Bolnišnico sicer zdaj vodi 
vršilec dolžnosti direktorja 

Miran Rems, ki ga je svet za-
voda na to mesto imenoval 
oktobra, dotedanja vršilka 
dolžnosti direktorice Anja 
Jovanovič Kunstelj pa po-
novno opravlja delo strokov-
ne direktorice. Vršilec dolž-
nosti direktorja lahko bol-
nišnico vodi največ leto dni. 
In kako Rems komentira se-
danji zaplet? Kot nam je de-
jal, si v bolnišnici želijo, da 
bi novi direktor nastopil delo 
čim prej, saj sedanje stanje 
ni dobro za bolnišnico. Žal 
pa v bolnišnici nimajo vpliva 

na situacijo, morajo počaka-
ti na odločitev sodišča oziro-
ma vlade. Poslovanje bolni-
šnice, ki je uradno sanirana, 
pa poteka nemoteno, je še 
zatrdil Miran Rems, ki sicer 
še vedno opravlja tudi delo 
kirurga.

Kot je znano, je prej-
šnji direktor bolnišnice Ja-
nez Poklukar avgusta prev-
zel vodenje Univerzitetne-
ga kliničnega centra Ljublja-
na, jeseniška bolnišnica pa 
ima odtlej vršilca dolžnosti 
direktorja.

Zakaj je bolnišnica še brez direktorja
Čeprav je svet zavoda za direktorja že v začetku oktobra izbral Tomaža Glažarja, ga vlada še ni potrdila. 
Razlog: pritožba drugega kandidata.

Zato so se minuli petek 
upravičeno veselili uradne-
ga odprtja novega športnega 
kompleksa, ki poleg sodob-
no opremljene dvorane ob-
sega še nove zunanje špor-
tne in prometne ureditve ter 
novo kotlovnico. »Za objekt, 
ki je praktično ničenergij-
ski, je zato pol milijona evrov 
prispeval tudi EKO sklad,« je 

poudaril župan. V Gorenji 
vasi so tako dobili sodoben 
in energetsko varčen špor-
tni objekt s 1500 kvadratni-
mi metri uporabne površi-
ne, ki jo bo mogoče pregra-
diti na tri ločene igralne po-
vršine, in tristo sedeži na tri-
bunah – sto na galeriji in še 
dodatnih dvesto na pomični 
tribuni pod galerijo. »Dolgo 
smo čakali na novo telovad-
nico, zato smo zdaj ponosni, 

kot če bi odpirali novo šolsko 
stavbo. Poleg klasičnega opi-
smenjevanja v šoli je namreč 
zelo pomembno tudi opi-
smenjevanje v športu,« so 
poudarili ob njenem odpr-
tju. Gradnja je trajala dve leti 
in v tem času je bil precejšen 
izziv organizirati pouk špor-
ta. »Telovadili smo po učil-
nicah in šolskih hodnikih, 
veliko časa smo preživeli zu-
naj v naravi, gostovali smo 

celo v Sokolskem domu,« 
je razmere opisal ravnatelj 
in ob tem dodal, da je bilo 
potrpljenje vsekakor popla-
čano, saj imajo zdaj precej 
boljše možnosti za kakovo-
stno poučevanje športa. Šola 
se namreč po njegovih bese-
dah ponaša z izjemno špor-
tno zgodovino, kar dokazu-
jejo tudi priznanja, ki jih vsa-
ko leto prejemajo za najbolj 
športno šolo.

Zdaj idealne razmere za pouk športa
31. stran

Žiri – V Žireh bodo jutri predstavili projekt ponovne uporabe 
lesa Lesni feniks, v okviru katerega so povezali gospodarstvo, 
izobraževalno ustanovo in lokalno skupnost. Glavni cilj projek-
ta je uporaba lesnih ostankov in odsluženega lesa, iz katerih 
bodo nastali novi izdelki, v zvezi s tem pa bodo skrbeli tudi za 
ozaveščanje lokalnega prebivalstva. Ekologi brez meja in par-
tnerji projekta Lesni feniks bodo tako jutri ob 18. uri pripravili 
brezplačno projekcijo filma Smeti (Trashed) v Kinu Žiri. Pred 
predvajanjem filma bo k razmisleku o problematiki odpadkov 
pozvala predsednica Ekologov brez meja Urša Zgojznik. V 
dokumentarnem filmu, ki je nastal v produkciji filmske druž-
be Blenheim Films, se igralec Jeremy Irons nameni raziskati 
razsežnosti in vplive globalne problematike odpadkov, ko na 
svojem potovanju okoli sveta obiskuje čudovite kraje, okrnje-
ne zaradi onesnaževanja. Film je prejel množico nagrad na 
različnih festivalih, leta 2013 je bil predvajan tudi v Evropskem 
parlamentu.

O problematiki odpadkov
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Išèete poslovne prostore 
v središèu Kranja?

V znanem kranjskem objektu Globus prodajamo prostore za vašo dejavnost
21. Kletni prostori, v skupni površini 1.191 m , izhodišèna cena 510.017 €. 

22. Lokal v pritlièju ob vhodu v knjižnico, v  skupni površini 159,10 m , izhodišèna 
2cena 327.129 € z možnostjo oddaje v najem do prodaje z najemnino 15,3 €/m . 

3. Poslovni prostori v prvem nadstropju z vhodno avlo in stopnišèem v pritlièju, 
2v skupni površini 1.016,70 m , izhodišèna cena 1.128.728 €. 

4. Poslovni prostor - gostinski lokal v 5. etaži na strehi objekta, v skupni 
2površini 438,25 m , izhodišèna cena 229.310 €. 

Zbiranje pisnih ponudb 
• Ponudbo za nakup ali najem pošljite v zaprti kuverti na naslov Imobilia GBK 

d.o.o., Koroška cesta 4, 4000 Kranj, s pripisom »NE ODPIRAJ ponudba - 
nepremiènine«, najkasneje do 10. 12. 2019.

 
Splošni pogoji 

• Prodajne aktivnosti vodi nepremièninska družba Imobilia GBK d.o.o.
• Ponudnik lahko nudi tudi nižjo ceno od navedene izhodišène vrednosti.
• Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in boljše plaèilne 

pogoje.
• Prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
• V cenah ni upoštevan DDV.

Dodatne informacije in dogovor o ogledu nepremiènin 
• po predhodni najavi na e-naslov info@imobilia-gbk.si
• ali telefonski številki 04 208 41 86 in 04 208 44 77

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli četrtek je vod-
je poslanske skupine Slo-
venske demokratske stran-
ke Danijel Krivc na župa-
ne Kranja, Naklega, Škofje 
Loke, Žirovnice, Radovljice 
in Jesenic naslovil dopis, v 
katerem je sporočil, da so v 
poslanski skupini SDS vloži-
li amandmaja k dopolnjeni-
ma predlogoma proračunov 
Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 za zagotovitev 
sredstev za projekt Nadgra-
dnja gorenjske železniške 
proge. »Dela bi bilo najbolje 
opraviti v drugi polovici leta 
2020 oziroma v prvi polovi-
ci leta 2021, v času nadgra-
dnje obstoječe cevi železni-
škega predora Karavanke,« 
predlagajo v SDS.

Prav tako je amandma vlo-
žila Levica, člani Lokalnega 
odbora Levica Kranj pa so 
na petkovi popoldanski no-
vinarski konferenci v Kra-
nju pojasnili glavne razloge, 

zaradi katerih je nadgradnja 
gorenjske železniške proge 
nujno potrebna. 

»Še preden pojasnimo 
vse vzroke za čimprejšnjo 
nadgradnjo železniške pro-
ge, naj povem, da sta bila 
prav danes na odboru za fi-
nance sprejeta amandma-
ja za skupaj devetdeset mi-
lijonov evrov. Končni zne-
sek je sicer predviden v 
skupni višini 113 milijonov 
evrov (brez DDV),« je pove-
dal poslanec iz Škofje Loke 
Miha Kordiš in pojasnil, da 
so nekatere občine že rezer-
virale sredstva za izgradnjo 
priključnih cest do novih in 
prenovljenih objektov, saj 
Resolucija o nacionalnem 
programu razvoja prometa 
nadgradnjo predvideva do 
leta 2022.

»Pripravljenost občin na 
sofinanciranje je razumlji-
va, saj je bila proga zgrajena 
pred 130 leti. Njena zmoglji-
vost presega devetdeset od-
stotkov, prehitevalni tiri so 

prekratki, signalnovarno-
stne naprave nosijo že šti-
ri križe. Posledično je hit-
rost na nekaterih odsekih 
omejena na borih petde-
set kilometrov na uro. Pos-
ledica je ta, da se množijo 

zamude in okvare,« je pove-
dala občinska svetnica Levi-
ce v Radovljici Mateja Potoč-
nik, občinska svetnica Levi-
ce v Kranju Ana Štromajer 
pa je dodala, da je nadgra-
dnja investicija v kakovostni 

železniški promet in ukrep 
za trajnostno mobilnost, ki 
neposredno naslavlja pod-
nebno krizo. »Delež emi-
sij CO2 iz cestnega prometa 
znaša kar 38 odstotkov vseh 
emisij, iz železniškega pa le 
en odstotek. A število potni-
kov Slovenskih železnic je 
– zaradi njihove podhranje-
nosti in posledično padajo-
čega standarda – med leto-
ma 2008 in 2016 padlo za 
16 odstotkov. Prenova go-
renjske proge bi trend obr-
nila, potnike preusmerila s 
cest na tire in obrzdala pri-
tisk na okolje,« je poudarila 
Štromajerjeva. 

»Nam je žal, da se še ne po-
govarjamo o tem, da Gorenj-
ska potrebuje drugi tir, am-
pak zgolj o tem, da se pos-
tavijo podvozi, nadvozi, ob-
novijo postaje, signalizacija 
in s tem poveča pretočnost,« 
je še povedal Miha Kordiš 
in dodal, da vztraja pri ge-
slu z volitev: »Levica za to-
čen vlak!«

Čim prej prenova gorenjske proge
Člani odbora Državnega zbora za finance so v petek podprli dopolnili SDS in Levice, s katerima se Direkciji Republike Slovenije za 
infrastrukturo namenja dodatnih devetdeset milijonov evrov, porabila pa naj bi jih za nadgradnjo gorenjske železniške proge.

Člani Lokalnega odbora Levice Kranj Mateja Potočnik, Miha 
Kordiš in Ana Štromajer so v petek v Kranju predstavili, 
zakaj je nujno potrebna posodobitev gorenjske železniške 
proge. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka se z osvetlitvijo Loške-
ga gradu v vijoličasto barvo 
pridružuje mednarodnim 
aktivnostim ob svetovnem 
dnevu raka trebušne slinav-
ke. Loški grad bo v vijolični 
barvi žarel v sredo in četrtek, 
20. in 21. novembra, na večer 
svetovnega dneva, s čimer 
Občina Škofja Loka podpira 
kampanjo, ki jo je v sloven-
skem prostoru začelo Zdru-
ženje EuropaColon Slovenija, 
ki zastopa bolnike z raki pre-
bavil, tudi z rakom trebušne 
slinavke. Njihova kampanja 
se imenuje ''Skupaj smo v 
tem!''

Loški grad osvetljen 
vijoličasto

Gre za davek, ki je izviren 
prihodek občine, kot deni-
mo nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, za pro-
met z nepremičnino ali pa 
za davek od premoženja, na 
darilo ali dediščino. Več pa o 
viru sredstev ne vedo, je do-
dal župan Roblek.

Letošnji proračun obči-
ne znaša slabe štiri milijo-
ne evrov, nepričakovan dav-
čni prihodek v višini 4,7 mi-
lijona evrov bo tako občutno 
okrepil finančno stanje obči-
ne, ki je bila doslej zadolže-
na. Tako so najprej poplača-
li kredite v višini 1,7 milijona 
evrov, tako da je občina zdaj 
kreditno sposobna in spo-
sobna izvajati projekte, med 
njimi tudi takšne, ki so javno 
finančno podprti. Pri kandi-
daturi za evropska ali druga 
javna sredstva mora namreč 

občina imeti tudi znaten de-
lež lastnega denarja, zato je 
smiselno prejeti denar pora-
biti za infrastrukturne na-
ložbe, kjer lahko prejmejo 
tudi nepovratna sredstva.

Kaj sicer v Preddvoru na-
meravajo storiti z nepriča-
kovanim finančnim prili-
vom? Potreb je več: dogra-
ditev šole za odpravo nje-
ne prostorske stiske, grad-
nja športne dvorane, ureja-
nje cestne infrastrukture ... 
vendar za zdaj v Preddvoru 
še niso opredelili prioritet, 
o njih bo v prihodnje odlo-
čal občinski svet. Tri milijo-
ne evrov, kolikor je ostalo po 
odplačilu dolga, so za zdaj 
vezali, tako da se sprostijo v 
treh tranšah: prva spomla-
di 2021, druga jeseni 2021, 
tretja, največja, vredna dva 
milijona evrov, pa spomladi 
leta 2022. »Za vezavo smo se 
odločili zato, da se izognemo 

stroškom obresti, če bi de-
nar ležal na računu. Z veza-
vo pa celo pridobimo 30 ti-
soč evrov. Doslej smo zara-
di kredita letno odplačevali 
200 tisoč evrov, po poplači-
lu nam ta denar ostane in ga 
bomo lahko dodatno name-
nili za investicije. Poleg tega 
bomo 150 tisočakov nameni-
li tudi za pripravo projektov, 
njihovo izvajanje pa bomo 
prilagajali glede na sprosti-
tev vezanih sredstev,« je po-
vedal župan Rok Roblek. 

»To je ekstremno visoka 
vsota, ki bo Preddvoru dala 
velik zagon,« dodaja Rok Ro-
blek. »Ne bomo pa mogli za-
dostiti vsem pričakovanjem. 
Zato je velika naša skupna 
odgovornost, da se odločimo 
o projektih, ki jih bomo pred-
nostno izvajali. Ta sredstva 
bomo skušali kar najbolj op-
lemenititi z evropskimi in 
drugimi javnimi viri.« 

Darilo večje kot proračun
31. stran

Gorenja vas – Občina Gore-
nja vas - Poljane vabi na slav-
nostno akademijo ob občin-
skem prazniku, ki jo prirejajo 
v soboto ob 19. uri v Sokol-
skem domu v Gorenji vasi. 
Slovesnost, na kateri bodo 
podelili tudi občinska prizna-
nja za letošnje leto, bo pote-
kala prav na dan občinskega 
praznika, ki ga praznujejo 23. 
novembra v spomin na prvo 
omembo njihovih krajev v 
pisnih virih. 

Občina Gorenja vas - 
Poljane praznuje

Kamnik – Člani Canne kluba 
Kamnik vabijo na brezplačno 
delavnico samoobrambe z 
dežnikom, ki bo v telovadnici 
na Kajuhovi poti 12 v soboto, 
23. novembra, med 11.30 in 
13. uro. Zgodovinske tehnike 
borbe z dežnikom bo udele-
žencem predstavil francoski 
inštruktor Xavier Fabiani. In-
formacije:  canne.kamnik@
gmail.com.

Delavnica samoobrambe 
z dežnikom

Mavčiče – Društvo Sorško polje ta petek, 22. novembra, vabi 
na drugo Mavško tržnico. Med 16. in 18. uro bo potekala v 
zadružnem domu v Mavčičah, na njej pa bo mogoče kupiti 
pridelke domačih pridelovalcev, prav tako pa bo moč prevzeti 
naročen ekološko pridelan kaki in tudi pomaranče, limone, 
kivi, suhe fige in granatna jabolka. Ob 16.30 bo odprtje večna-
menske Dvorane Simona Jenka za picerijo Mavče. Dogodek 
bodo s spremljevalnim programom popestrili Osnovna šola 
Orehek, Podružnična osnovna šola Mavčiče, Vrtec Mavčiče 
ter mešani oktet Lipa. Prav tako se lahko pridružite tečaju ple-
tarstva, ki se začne ta četrtek in bo potekal od 17. do 20. ure v 
Dvorani Simona Jenka, nekdanji pisarni zadruge v Mavčičah. 
Obvezne so prijave na e-naslov matjaz.jerala@siol.net. 

Mavška tržnica in odprtje nove dvorane
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Škofja Loka – Promet čez ni
vojski prehod na Trati je ta 
čas že prepovedan za tovor
ni promet, na predlog mini
strstva za infrastrukturo in 
Slovenskih železnic pa naj 
bi omenjeni prehod zaradi 
zagotavljanja večje varnosti 
prekategorizirali v prehod, 
namenjen izključno pešcem 
in kolesarjem. A po mnenju 
župana Tineta Radinje par
cialni ukrepi, kot jih predla
ga ministrstvo, ne bodo pri
pomogli k trajnostni mobil
nosti in večji varnosti na ob
močju glavne železniške po
staje, zato se jim je pri obči
ni zdelo smiselno prisluh
niti tudi dejanskim potre
bam lokalnega okolja. Kot 
so na posvetu poudarili kra
jani, jih bodo s tem ukre
pom odrezali od središča, 
zato si želijo, da bi država 
pred ukinitvijo nivojskega 
prehoda uredila obljubljeni 
podvoz na mestu oziroma v 

neposredni bližini sedanje
ga prehoda. »Sicer nas bos
te zaprli v geto, kako bomo 
prišli kamorkoli,« je bil 
ogorčen eden od krajanov.

Problem je tovorni 
promet

Podžupan Robert Strah je 
kot ključni problem v zvezi 
s sedanjim nivojskim pre
hodom navedel tovorni pro
met. »Težkim tovornim vo
zilom, ki kljub prepovedi 
še vedno prečkajo progo na 
tem prehodu, bi to morali 
preprečiti, do celostne ure
ditve območja pa skrbeti, da 
se v vasi Trata še vedno nor
malno odvija promet z oseb
nimi vozili.« A po ugotovi
tvah komisije za nivojske 
prehode je ta prehod zelo 
nevaren, je opozoril Bojan 
Vogrinec z direkcije za in
frastrukturo. »Nahaja se na 
postajnem odseku, cestno 
križišče je na prekratki od
daljenosti od nivojskega 

prehoda, problematična je 
še bližina kretnic.« Po ure
ditvi podvoza so bili zato 
krajanom pripravljeni dati 
»odpustek« in omogočiti 
čez nivojski prehod preha
jati pešcem in kolesarjem, 
ko bo končana celovita ure
ditev železniške postaje na 
tem območju, pa bi prehod 
popolnoma ukinili, je raz
ložil Vogrinec. Tudi Marko 
Kosmač iz Slovenskih žele
znic je poudaril, da so zave
zani k izvrševanju odločbe 
ministrstva glede nivojske
ga prehoda. »Krajani ima
jo urejen podvoz v razda
lji dveh kilometrov, ki vsem 
voznikom omogoča varen 
dostop do njihovih bivališč 
in središča Škofje Loke.« Ob 
tem so se oglasili gasilci, ki 
so opozorili, da jim nivojski 
prehod ta čas omogoča hiter 
dostop do dveh velikih in
dustrijskih objektov na tem 
območju, uporaba zelo pro
metnega podvoza pa bi nji
hov odzivni čas podaljšala za 

od tri do štiri minute, čeprav 
pri posredovanjih v primeru 
nesreče šteje vsaka minuta. 
Tudi nekdanji župan Miha 
Ješe se je zavzel, da bi pre
hodno obdobje nekoliko po
daljšali tudi za osebna vozi
la, saj se promet ta čas odvi
ja brez težav. Bi pa morala 
prepoved prehoda spoštova
ti tovorna vozila, je poudaril. 
»Letos se je že zgodilo, da je 
tovornjak obstal na tirih,« je 
opozoril in dodal, da bi bilo 
zato treba poostriti nadzor. 

Najprej želijo obljubljeni 
podvoz

Krajane je podprl tudi sve
tnik Levice Martin Tram
puš: »Vas Trata je obstaja
la, še preden so tu speljali 

železniško progo in naredi
li prehod, da so lahko kraja
ni prečkali progo. Potem se 
je proga modernizirala, pra
vila so se spremenila in v ne
kem trenutku je prehod v 
nasprotju s predpisi in kra
jani bi morali zdaj po ovinku 
domov. A tega niso povzro
čili krajani, ampak predstav
niki železnic, in zato mora
jo to tudi rešiti.« Kot je raz
ložil Marko Kosmač, je bila 
letos v načrtu modernizaci
ja proge Ljubljana–Jesenice, 
v sklopu katere naj bi pos
krbeli tudi za celovito reši
tev na območju škofjeloške 
železniške postaje. »Pro
jekt je pripravljen, časovni
ce pa ne poznam, ker se je 
izvedba upočasnila na ra
čun gradnje karavanškega 

predora.« Boštjan Fendre z 
ministrstva za infrastruktu
ro je pojasnil, da so prav za
radi tega stopili naproti kra
janom ter omogočili prehod 
vsaj za pešce in kolesarje. 
»Nihče noče nagajati lokal
ni skupnosti, a varnost je bi
stvena, prek najnižjih stan
dardov ne moremo. Zato je 
nujna neka pametna reši
tev, preden pride do tragedi
je,« je poudaril in dodal, da 
sta ravno tisti dan pred njim 
čez nivojski prehod zapelja
la dva vlačilca. »Policija nam 
je jasno povedala, da so raz
mere nevzdržne in jih ne ob
vladujejo. Tako kličemo ne
srečo.« A krajani so si bili 
enotni: najprej naredite pod
voz, potem pa zaprite nivoj
ski prehod.

Krajani proti ukinitvi 
železniškega prehoda
Občina Škofja Loka in Krajevna skupnost Trata sta minuli četrtek  
pripravili posvet glede ukinitve nivojskega prehoda ceste čez železniško 
progo na Trati.

Krajani Trate ostro nasprotujejo ukinitvi nivojskega prehoda čez železniško progo. 
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Aleš Senožetnik

Škofja Loka – V škofjelo
škem Sokolskem domu je v 
petek potekalo posvetovanje 
o prihodnosti Evropske uni
je v organizaciji občine in 
Gimnazije Škofja Loka ter 
vlade. Osrednja gosta posve
ta sta bila slovenski zunanji 
minister dr. Miro Cerar in 
dr. Florian Herrmann, ba
varski državni minister za 
evropske in zvezne zadeve, 
svoje poglede na prihodnost 
evropskih povezav pa so iz
razili tudi dijaki škofjeloške 
gimnazije, ki so aktivno so
delovali pri dogodku, ki sta 
ga povezovali dijakinja četr
tega letnika Manca Štritof in 
televizijska voditeljica Mo
nika Tavčar.

Posvet, prvi na Gorenj
skem, je predstavljal enega v 
seriji dogodkov, ki na pobu
do francoskega predsednika 
Emmanuela Macrona pote
kajo v lokalnih okoljih in od
pirajo razpravo državljanov 
s predstavniki lokalnih, na
cionalnih in evropskih rav
ni. 

Dijaki in razpravljavci – 
poleg obeh ministrov so se 
posveta med drugim udele
žili tudi predstavniki pred
stavništev Evropske komisi
je in parlamenta ter nekdanji 
in zdajšnji škofjeloški župan 
Miha Ješe in Tine Radinja – 
so razpravljali o prednostih 
in slabostih Evropske unije, 
evropski identiteti in načinu 
življenja ter trajnostnem in 

regionalnem razvoju in so
delovanju. Glavnino razpra
ve pa je povzemalo vpraša
nje, kakšno evropsko unijo 
si želimo.

Uvodoma sta oba mini
stra poudarila prednosti 
življenja v EU, kot so pros
to prehajanje mej, (študent
ske) izmenjave, enotne mo
bilne storitve, pa tudi teža
ve, kot je denimo prevelika 

odmaknjenost evropskih 
določevalcev od državljanov, 
in skrbi, ali ne bomo dosež
kov evropske civilizacije za
pravili oziroma predali v 
roke skrajnežev. 

Kot se je izkazalo med raz
pravo, mlade v precejšnji 
meri skrbi populizem in raz
raščanje skrajnih političnih 
skupin. »Če bodo prevlada
le skrajnosti, se bo EU začela 

razkrajati,« meni Cerar, ki 
dodaja, da ga skrbi tako des
ni kot tudi levi populizem. 
Na vprašanje enega od dija
kov, kaj lahko EU naredi pro
ti temu, je Herrmann odgo
voril, da se rešitve skrivajo v 
čim boljši izobraženosti in 
informiranosti ljudi, boju 
proti lažnim novicam (t. i. 
fake news) in preprečevanju 
oddaljevanja elit od ljudi. 

Mnenja dijakov so bila 
včasih tudi provokativna, kot 
denimo pogled dijaka, ki je 
dejal, da odločevalci sodelu
jejo le, ko gre za razprodajo 
slovenskih podjetij tujcem, 
v pritrjevanju populistom 
in nasprotovanju teženj Ka
taloncev po samostojnosti. 
Dijake skrbi tudi vloga EU v 
svetu in njeno podrejanje ve
likim svetovnim akterjem. 
Poudarili so problem mi
gracij in vlogo EU pri reše
vanju tovrstnih težav v drža
vah izvora migrantov. Druge 
je zanimalo, kako bo EU po
magala reševati stanovanj
ski problem mladih.

Da so dijaki pripravljeni 
soodločati pri tovrstnih po
membnih izzivih Evropske 
unije, pa je najbolje nakaza
lo pomenljivo vprašanje di
jakinje tretjega letnika: »Kaj 
pričakujete od nas, mladih, 
da za EU naredimo sami – 
in ali nam boste to tudi pu
stili narediti?«

Kakšno Evropsko unijo želijo mladi
Med obiskom v Škofji Loki sta zunanji minister Miro Cerar in bavarski državni minister Florian 
Herrmann odgovarjala tudi na vprašanja gimnazijcev.

Miro Cerar in Florian Herrmann ter moderatorki Manca Štritof in Monika Tavčar

Škofja Loka – Že osmič po 
vrsti v Škofji Loki gostijo Te-
den ruskega filma. Začenja 
se v četrtek, 21. novembra, 
nato pa se bo v Kinu Sora do 
27. novembra zvrstilo pet fil-
mov: Pot navzgor, Poddubni, 
Pot do Berlina, Ubežnika in 
Človekova usoda.

Teden ruskega filma

Kranj – V podporo ozavešča-
nju o diabetesu in raku tre-
bušne slinavke se kranjska 
občina pridružuje nacional-
ni akciji in v nočnem času 
osvetljuje pročelji dveh stavb. 
V okviru praznovanja svetov-
nega dne sladkorne bolezni, 
14. novembra sta bili pročelji 
stavbe na Slovenskem trgu 1, 
kjer delujeta Upravna enota 
Kranj in uprava Mestne obči-
ne Kranj ter stavbe Gimnazije 
Franceta Prešerna, v nočnih 
urah odeti v modro svetlobo, 
razpoznavno barvo ozave-
ščanja o diabetesu. Ker bomo 
v četrtek, 21. novembra, obe-
ležili tudi svetovni dan raka 
trebušne slinavke, bodo pro-
čelja stavb na Slovenskem 
trgu 1 in Gimnazije Franceta 
Prešerna Kranj v noči z 21. 
na 22. november obarvali v 
vijolično barvo, saj je ta barva 
zaščitna barva ozaveščanja o 
omenjeni bolezni. 

Osvetljeni za 
ozaveščanje
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          IZLET // sreda, 4. decembra 2019

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

Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek, 2. decembra 2019, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške. 

Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu v Terme Dobrna, ki so najstarejše 
delujoče slovensko zdravilišče z več kot 610-letno tradicijo. Najprej se bomo 
razmigali, nato bomo poslušali predavanje na temo zdravja. Sledilo bo triur-
no kopanje ter razvajanje v termalni vodi Dobrne. Ta je zelo zdravilna tudi 
za bolnike s perifernimi obolenji ožilja, ljudi z nevrološkimi težavami, za vse 
s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom ter lažjimi obolenji srca in 
dihal. Po kopanju bo kosilo. Domov grede se bomo ustavili še na Trojanah in 
si privoščili krofe. Ne pozabite kopalk in brisač.

Cena izleta: 30 EUR
Cena vključuje:  
prevoz, predavanje na temo zdravja, kopanje, kosilo, krof in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 6.50,  z AP Creina Kranj ob 7.15
z AP Mercator Primskovo ob 7.25, z AP Škofja Loka ob 7.45

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19.30.

ZA ZDRAVJE V TERME DOBRNA
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Teden Karitas – 25. 11. do 1. 12. 2019

dvorana  
Golovec v Celju

sreda, 27. 11. 2019  
ob 20.00

DOBRO IZ VSAKEGA SRCA

Vstopnice so na voljo na Škofijskih karitas.  
Info: 01/300 59 60 in www.karitas.si
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Železniki – Po tem, ko je mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
(MOP) zavrnilo njeno pri-
tožbo na decembra lani izda-
no okoljevarstveno soglasje 
za prvo fazo protipoplavnih 
ureditev v Železnikih in iz-
gradnjo obvoznice mimo 
starega dela mesta, je do-
mačinka, odvetnica Mari-
ja Konjar, uspela s tožbo 
na upravnem sodišču. To 
je odpravilo okoljevarstve-
no soglasje in zadevo vrnilo 
Agenciji RS za okolje (Arso) 
v ponovni postopek.

Hiša Marije Konjar na 
zemljišču tik ob Selški Sori 
je skladno z uredbo o dr-
žavnem prostorskem na-
črtu (DPN) za zagotovi-
tev poplavne varnosti in 

izgradnjo obvoznice predvi-
dena za odkup in spremem-
bo namembnosti, zato je 
Arso ob izdaji okoljevarstve-
nega soglasja ugotovil, da 
načrtovani poseg ne bo čez-
merno obremenjeval nje-
ne nepremičnine, čeprav 
se ta nahaja v vplivnem ob-
močju gradnje zaradi pre-
seženih vrednosti hrupa 
in vibracij. A okoliščina, da 
je nepremičnina predvide-
na za odkup oz. razlastitev, 
še ne pomeni, da bo do tega 
tudi prišlo, poudarja uprav-
no sodišče. Pa tudi, da je tre-
ba vplive posega ugotavljati 
glede na dejstva, ki obstaja-
jo ob izdaji okoljevarstvene-
ga soglasja, in ne na podlagi 
negotovih bodočih dejstev. 
»Dokler gre za nepremični-
no z varovanimi prostori, je 

vsaka čezmerna obremeni-
tev tožničine nepremičnine, 
ki presega predpisane vred-
nosti, nedovoljena in je tre-
ba zahtevo za izdajo okolje-
varstvenega soglasja zavrni-
ti,« navaja sodišče.

Bori se za Železnike

»Sodba povzema vse, kar 
sem bistvenega napisala v 
tožbi. Okoljevarstvenega so-
glasja ni mogoče preveriti 
in to je tudi sodišče povze-
lo kot osnovo. Ne morejo za-
jeti moje nepremičnine kot 
svojo lastnino, če ni kuplje-
na ali razlaščena,« je dejala 
Marija Konjar in dodala, da 
je sodišče pritrdilo tudi nje-
nemu očitku, da pogoji za 
izdajo okoljevarstvenega so-
glasja niso izpolnjeni in da 

ni mogoče preveriti, kakšen 
je sploh poseg v njene pravi-
ce in pravne koristi. 

»Gradnja ceste v uredbi ni 
opredeljena kot sestavni del 
poplavne varnosti, zato bom 
še enkrat poskusila doseči, 
da dopolnijo DPN in projek-
ta striktno ločijo. Poleg tega 
naj izmed petih različic ces-
te izberejo tisto, ki so jo oce-
nili kot najboljšo, in ne naj-
slabše.« Poudarila je tudi, se 
ne bori le zaradi navezanosti 
na svoj dom, pač pa za celot-
ni stari del Železnikov, ki jih 
bodo po njenem z načrtova-
no investicijo uničili. »Zara-
di ceste na opornem zidu se 
bo širina struge s 15 zmanj-
šala na 11 metrov. Zgradi-
li bodo betonsko korito, po 
katerem bodo lahko tekle 
največ 50-letne vode, zato 
bo po gradnji suhega zadr-
ževalnika ob visokih vodo-
stajih poplavljen Zali Log, 
če bodo pa skozi Železnike 
spuščali stoletne vode, jih 
bo pa odplavilo.« Po njenih 
besedah se je več lastnikov 
nepremičnin na levem bre-
gu Selške Sore, kjer je pred-
videna cesta, uprlo proda-
ji in služnosti na njihovih 
zemljiščih. »Skušala se bom 
srečati z njimi in od njiho-
vih stališč bodo odvisni moji 
nadaljnji koraki.« S pristoj-
nimi na ministrstvu je prip-
ravljena znova sesti za mizo, 
če pa dogovori o spremem-
bi DPN ne bodo možni, bo 
začela pogovore za razreši-
tev situacije v okviru zakon-
skih možnosti, je še poveda-
la Konjarjeva.

Informacija prej na 
Facebooku kot na občini

Župana Železnikov Anto-
na Luznarja je odprava oko-
ljevarstvenega soglasja razo-
čarala. Zanjo so izvedeli šele 
od občanov, potem ko je ta 
informacija zakrožila po Fa-
cebooku. »Kaj to pomeni za 
nadaljnje postopke in koli-
ko se bodo zavlekli, je težko 
reči,« je dejal Luznar in do-
dal, da imajo že ta četrtek se-
stanek na direkciji za vode, v 
začetku decembra pa še na 
direkciji za infrastrukturo, 
kjer bodo tudi predstavniki 
direkcije za vode, MOP-a in 
družbe za upravljanje inve-
sticij ter predsednik uprave 
Domel Holdinga.

Župan priznava, da jih 
je sodba upravnega sodi-
šča presenetila, poleg tega 
pa so upali, da bo Konjarje-
va na podlagi dogovarjanj s 
pristojnimi pritožbo umak-
nila. »Je pa dejstvo, da nas 
ima sedaj v šahu. Upam, 
da ne bo potreben posto-
pek razlastitve, ki lahko tra-
ja dolgo, in da se bo direkciji 
za infrastrukturo kljub vse-
mu uspelo z njo dogovori-
ti o odkupu oz. nadomestni 
gradnji,« je dejal in spom-
nil, da mora biti investicija, 
če želijo izkoristiti odobrena 
evropska sredstva, končana 

do konca leta 2023. Projekt, 
ki bo skupaj z gradnjo zadr-
ževalnika stal dobrih 34 mi-
lijonov evrov, bosta financi-
rala kohezijski sklad in drža-
va. »Treba je storiti vse, da bo 
izpeljan,« je odločen župan.

Na direkciji za vode so še 
septembra na naše vpraša-
nje odgovorili, da je začetek 
gradnje predviden v nasled-
njem letu, župan pa meni, 
da bodo glede na sedanje 
okoliščine z izvedbo verje-
tno počakali, dokler ne bo 
jasno, da lahko zagotovijo 
celovito protipoplavno var-
nost skupaj z obvoznico, si-
cer bo država morala vračati 
evropska sredstva.

Za ureditve struge od 
Alplesa do kulturnega doma 
so sicer pridobili že vsa so-
glasja lastnikov, več dogo-
varjanja pa je na odseku proti 
plavžu, kjer bo vodnim ure-
ditvam sledila še gradnja ob-
voznice, ki jo bo financirala 
direkcija za infrastrukturo. 
Zaradi ceste bo po njihovih 
podatkih treba porušiti sta-
novanjski objekt, dva prizid-
ka stanovanjskih objektov s 
pripadajočimi gospodarski-
mi in pomožnimi objekti, 
del stanovanjskega objekta, 
dve garaži in drvarnico, od-
kupiti pa nameravajo še dve 
hiši in objekt, ki jim bodo 
spremenili namembnost. 

Poplavna varnost se odmika
Upravno sodišče je na podlagi tožbe domačinke, odvetnice Marije Konjar, odpravilo okoljevarstveno 
soglasje za obvoznico in protipoplavne ukrepe v Železnikih. Postopki se bodo torej zavlekli,  
so ogrožena tudi odobrena evropska sredstva?

Takole je minulo nedeljo narasla Selška Sora v Železnikih, kjer že vse od poplav leta 2007 
čakajo, da jim država zagotovi poplavno varnost. / Foto: Gorazd Kavčič  

Marija Konjar pravi, da se bori za celotni stari del 
Železnikov. / Foto: Gorazd Kavčič



www.gorenjskiglas.si

Kmetijstvo in gozdarstvo

Generalni zastopnik na slovenskem trgu:
LARIX GT, d.o.o., Belska cesta 38, 4205 Preddvor
T: 04/255 66 10, I: www.lindner.si, E: larixgt@siol.net

Na zalogi razstavni traktorji z motorji 
brez dodatka AdBlue tekočine

          PO ZELO  
UGODNIH CENAH!

Cveto Zaplotnik

Kranj – Konec avgusta so 
tako v trgovskih centrih in v 
spletnih trgovinah, ki ima-
jo skladišča na različnih 
koncih države, kupili osem 
vzorcev bukovih drv, od tega 
šest v paletah in dva v mre-
žasti vreči, pri tem pa so za 
kubični meter (brez stroš-
kov dobave) odšteli od 77,99 
do 116,61 evra. Test je poka-
zal, da drva v dveh vzorcih 
niso bila dovolj suha in da je 
bila na polovici vzorcev vid-
na trohnoba, ki nakazuje, da 
se je začela razgradnja lesa 
in s tem zniževanje njegove 
kurilne vrednosti. Pa ne le 
to: čeprav so ob naročilu drv 
poudarili, da želijo srednje 
debela, narezana na dolži-
no približno 33 centimetrov, 
se je na sredini ene od palet 
drv »skrival« kar zajeten kup 
zelo drobnih drv, tudi trske 
so bile vmes.

Po uredbi o izpustih iz 
malih in srednje velikih 
kurilnih naprav vsebnost 
vlage v lesu za kurjenje ne 
sme presegati 20 odstot-
kov lesne mase. Kurjenje z 
bolj vlažnimi drvmi močno 

obremenjuje okolje, saj 
se pri tem škodljivi izpus-
ti iz kurilne naprave pove-
čajo tudi do 20 odstotkov, 
za prav toliko pa se zmanj-
ša izkoristek naprave. V peči 
in dimniku nastajajo obloge, 
drva slabše zgorevajo in ima-
jo slabši izkoristek energije, 
to pa povečuje stroške ogre-
vanja. Za čim boljše zgore-
vanje morajo biti izpolnje-
ni trije pogoji: drva morajo 
biti dovolj suha, nasekana in 

primerne velikosti, kurilna 
naprava mora biti vgrajena 
v primeren prostor z dovo-
dom zraka in odvodom dim-
nih plinov, kurilno napravo 
pa je treba uporabljati v skla-
du z navodili izdelovalca.    

V zvezi potrošnikov sve-
tujejo potrošnikom, da drva 
za naslednjo kurilno sezono 
nabavijo spomladi, saj pozi-
mi posekan les vsebuje manj 
vode, imajo pa tako tudi 
več časa za izbiro cenovno 

konkurenčnega dobavitel-
ja in za pripravo prostora za 
shrambo. Pomembno je, da 
polena zložijo v pokrite in 
zračne skladovnice na sonč-
ni legi in da polena, debelej-
ša od deset centimetrov, raz-
cepijo. Bukova drva se suši-
jo dve leti, prav tako drva iz 
jesena in iz sadnega drevja, 
drva iz lesa lipe, breze, jelše 
in smreke od enega do dve 
leti, hrastova pa od dve do tri 
leta.

Le suha drva dobro grejejo
V Zvezi potrošnikov Slovenije so pred začetkom kurilne sezone preverili kakovost drv na slovenskem 
trgu. Predvsem so želeli preveriti, ali so dovolj suha, saj to vpliva na učinkovitost zgorevanja in 
onesnaženje zraka. 

Priprava drv za kurjavo

V petek je bil dan sloven-
ske hrane. Otrokom 
v vrtcih in osnovnih 

šolah pa tudi odraslim v neka-
terih javnih zavodih so ta dan 
postregli s tradicionalnim slo-
venskim zajtrkom z živili iz 
lokalnega okolja, na ministrs-
tvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, ki je »pristojno« 
za hrano, pa so se vsem ude-
leženim v prehranski verigi 
– kmetijskim gospodarstvom, 
zadrugam, živilsko-predelo-
valnim obratom in trgovcem – 
zahvalili s sporočilom »Hvala 
za naš super zajtrk!«.

Takšen dan, kot je bil pet-
kov, je predvsem priložnost za 
razmišljanje o prehranjevalnih 
navadah, o uživanju kakovo-
stne hrane iz lokalnega okolja 
in s kratkimi dobavnimi veri-
gami, o pomenu rednega uži-
vanja zajtrka, o skrbnem rav-
nanju s hrano in z odpadki, ki 
nastanejo pri uživanju hrane. 
Rezultati prizadevanj na tem 
področju se že kažejo, še veliko 
delo nas čaka. Zadnja raziska-
va Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, ki med drugim 
preučuje prehranski slog prebi-
valstva v letu 2016, kaže, da se 
več kot polovica odraslih pre-
bivalcev Slovenije prehranjuje 
nezdravo, da osem odstotkov 
prebivalcev v Sloveniji nikoli ne 
zajtrkuje, da je več kot dve tre-
tjini odraslih, starih od 55 do 74 
let, predebelih in da je pri mlaj-
ših ta delež nekoliko manjši, 
vendar po strokovnih ocenah 

še vedno skrb vzbujajoče visok. 
Še bi lahko naštevali ...

Dan slovenske hrane je 
namenjen predvsem ozavešča-
nju otrok, a tudi odraslih, ki v 
gospodinjstvih odločajo o naku-
pih hrane in porabi denarja za 
hrano. Tisti, ki živijo pod pra-
gom revščine ali blizu njega, 
niti ne morejo kaj dosti izbira-
ti, ampak v trgovini preprosto 
izberejo najcenejšo hrano, pre-
ostali bi si glede na prihodke 
lahko privoščili kakovostnejšo 
in praviloma tudi nekoliko dra-
žjo hrano, a »šparajo« prav pri 
hrani. Za nekatere so bolj kot 
hrana pomembne druge dobri-
ne, recimo luksuzen avto, lepo 
stanovanje, drago potovanje. 

A kakorkoli že je, še dobro 
je, da so potrošniki pripravljeni 
posegati tudi po uvoženi hra-
ni. Domače namreč nimamo 
dovolj. Žita, mesa, zelenjave, 
krompirja in svežega sadja 
pridelamo manj, kot bi ga 
potrebovali, še posebej to velja 
za ekološke pridelke in izdelke. 
Zaupanje v slovensko hrano, 
še posebej v hrano z oznako 
Izbrana kakovost Slovenija, pa 
se povečuje. Vse več potrošnikov 
po trgovinah sprašuje za pore-
klo pridelkov in izdelkov, a za 
to, da postajajo vse bolj »zve-
davi«, so krive tudi prehranske 
afere – zadnja med njimi afera 
s slabim avstrijskim mesom 
–, ki sejejo dvome o povsem 
prehransko varni (slovenski) 
hrani in zmanjšujejo zaupanje 
potrošnikov v sistem nadzora.  

Dan slovenske hrane

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
pripravlja tudi tržno poroči-
lo za goveje meso. Poglejmo, 
kakšne so bile cene v tednu 
med 4. in 10. novembrom, 
ko je bilo zaklanih 504 do 
dve leti starih bikov, 18 več 
kot dve leti starih bikov, 178 

krav in 146 telic. K ceni so 
prišteti povprečni prevoz-
ni stroški v višini 6,63 evra 
na sto kilogramov hladne 
mase. Pri kakovostnih raz-
redih se oznake U, R, O, P 
nanašajo na vizualno oce-
njevanje mesnatosti živali, 
oznake 2, 3 in 4 pa določa-
jo razvrstitev trupa glede na 
zamaščenost. 

Tržne cene govejega mesa

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100 kg)

 Kakovostni Biki, stari od Biki, stari nad Krave Telice
 razred 12 do 24 mesecev 24 mesecev
 U2 352,03 - - 343,27
 U3 351,12 - - 340,48
 U4 - - - 341,74
 R2 342,99 - - 307,61
 R3 343,81 338,09 242,62 327,01
 R4 - - 242,91 328,64
 O2 314,79 - 210,60 266,36
 O3 320,83 - 224,58 284,92
 O4 - - 241,33 271,63
 P2 - - 173,49 -
 P3 - - 210,32 -
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Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

PRODAJA  

TRAKTORJEV

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je v petek objavilo jav-
ni razpis, s katerim spod-
buja kmetijska gospodars-
tva in pravne osebe k vklju-
čitvi v eno od shem kakovos-
ti. Med takšne sheme sodijo 
zaščitena geografska ozna-
čba (Ptujski lük in Sloven-
ski med), zaščitena ozna-
čba porekla (bovški sir, sir 
mohant, sir tolminc in eks-
tra deviško oljčno olje sloven-
ske Istre), ekološka pridela-
va in predelava, registrirana 

shema kakovosti za vino in 
izbrana kakovost (mleko 
in mlečni izdelki, nareje-
ni na kmetiji, sadje in izdel-
ki iz sadja, govedo in goveje 
meso ter perutnina in peru-
tninsko meso). Ministrstvo 
zagotavlja za finančne spo-
dbude sedemsto tisoč evrov 
iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in 
iz državnega proračuna, spo-
dbude pa namenja povrnitvi 
stroškov, ki jih imajo kme-
tijska gospodarstva in prav-
ne osebe z vključitvijo v she-
mo kakovosti. Višina podpo-
re bo odvisna od vrste sheme 

kakovosti in od števila kme-
tijskih gospodarstev, ki so 
vključena v shemo. Pogo-
je in način dodelitve podpo-
re natančneje določa uredba 

o izvajanju ukrepa sheme 
kakovosti za kmetijske pro-
izvode in živila.

Agencija za kmetijske trge 
in razvoj podeželja bo spre-
jemala vloge v elektronski 
obliki v času od 29. novem-
bra do vključno 20. decem-
bra. Upravičenec mora ime-
ti na dan oddaje vloge velja-
ven certifikat, od prve pri-
dobitve certifikata do odda-
je vloge pa ne smejo preteči 
več kot štiri koledarska leta, 
kar pomeni, da se na razpis 
lahko prijavijo vsi, ki jim je 
bil certifikat izdan že v letih 
2015, 2016, 2017 in 2018.

Sodelovanje v shemah kakovosti
Kmetijsko ministrstvo s finančnimi podporami v skupnem znesku sedemsto tisoč evrov spodbuja 
vključevanje kmetij in podjetij v sheme kakovosti.

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano bo ustanovilo delovno 
skupino, ki bo v dveh mese-
cih pripravila izhodišča za 
spremembo zakonodaje s 
področja agrarnih skupnosti. 
V skupini bodo predstavniki 
treh ministrstev – za kmetij-
stvo, finance in pravosodje, 
vladne službe za zakonoda-
jo, združenja predstavnikov 
agrarnih skupnosti in kmetij-
sko-gozdarske zbornice. Na 
nedavnem sestanku v Divači 
so ugotavljali, da sedanja 
zakonodaja otežuje delova-
nje teh skupnosti, pri tem pa 
so posebej izdvojili davčne 
probleme, dedne postopke 
in kandidiranje na razpisih.

Zakon bodo spremenili

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo je na pod-
lagi zadnje spremembe pro-
grama razvoja podeželja za 
obdobje 2014–2020 objavilo 
nov okvirni načrt objave jav-
nih razpisov do konca priho-
dnjega leta. Novembra je že 
objavilo dva razpisa za proje-
kte sodelovanja na področju 
gozdarstva v skupni vredno-

sti 2,14 milijona evrov in raz-
pis za vključevanje v sheme 
kakovosti v vrednosti sedem-
sto tisoč evrov, v tem mese-
cu pa načrtuje še objavo raz-
pisa za zagon dejavnosti na 
majhnih kmetijah. Decem-
bra bo predvidoma objavilo 
tri razpise s podporami na 
področju delovanja Lokal-
nih akcijskih skupin, za sku-
pno ukrepanje pri prilagaja-
nju na podnebne spremem-
be ter za naložbe v izgrad-
njo širokopasovne infras-
trukture v pomurski, koroš-
ki in podravski regiji. Janu-
arja prihodnje leto lahko 
kmetijska gospodarstva in 
drugi upravičenci pričaku-
jejo objavo petih razpisov – 
za ureditev hlevov in nakup 

mehanizacije za gnojen-
je, za ureditev pašnikov in 
obor na gorskih območjih 
(za zaščito živali pred veli-
kimi zvermi), za naložbe v 
predelavo in trženje kmetij-
skih izdelkov (za mala, sred-
nje velika in velika podjetja), 
za zagon dejavnosti na kme-
tijah z mladimi gospodarji 
ter za nakup nove mehani-
zacije in opreme za sečnjo in 

spravilo lesa. Februarja bos-
ta objavljena razpisa, v okvi-
ru katerih bodo podprli nalo-
žbe za prilagoditev na nara-
vne nesreče (hmeljev viroid) 
in na podnebne spremembe 
ter vlaganja v okoljsko meha-
nizacijo. Marca načrtujejo 
objavo razpisov s podpora-
mi za sodelovanje med ude-
leženci v dobavni verigi ter za 
naložbe v izboljšanje dobro-
biti živali (plemenskih svinj), 
v razvoj nekmetijskih dejav-
nosti na podeželju, v uredi-
tev gozdne infrastrukture 
ter v tehnološke posodobitve 
namakalnih sistemov za več 
uporabnikov. Junija bo obja-
vljen še razpis za dodelitev 
podpor za novo vključevan-
je v sheme kakovosti.

Do konca leta še 
štirje razpisi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
bo do konca leta predvidoma objavilo še štiri 
razpise za ukrepe iz programa razvoja podeželja.

Ministrstvo bo predvidoma januarja objavilo tudi razpis za 
nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo 
lesa. Slika je simbolična. 

Kranj – V Kongresnem centru Thermana v Laškem bo 25. in 
26. novembra tradicionalni, že štiriintrideseti posvet javne 
službe kmetijskega svetovanja, tokrat z naslovom Skupaj za 
napredek slovenskega kmetijstva in podeželja. Na posvetu 
bodo glavne teme odpornost slovenskega kmetijstva kot izziv 
prihodnje kmetijske politike, pomen lastne pridelave hrane v 
globalnem svetu, doseganje zadovoljivega dohodka v kme-
tijstvu ob naravnih danostih in strukturi slovenskega kmetij-
stva, izzivi javne službe kmetijskega svetovanja, oblikovanje 
strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2020 in 
projekti Evropskega partnerstva za inovacije. Kmetijski inštitut 
Slovenije bo predstavil stanje v kmetijstvu v Sloveniji v letu 
2018 in napovedi za letos. 

Posvet javne službe kmetijskega svetovanja

Žiri – Društvo kmečkih žena Žiri vabi v četrtek, 21. novembra, 
ob pol štirih popoldne v sejno sobo zadružnega doma v Žireh 
na predavanje o pedikuri in učinkih masaže stopal. Predavala 
bo medicinska sestra Rosanda Podobnik, ki bo predstavila 
različne vrste pedikure, povedala marsikaj koristnega o tem, 
kako si ob problemih s stopali lahko pomagamo sami, in tudi 
praktično prikazala masažo stopal.

Predavanje o pedikuri in masaži stopal

Kmetijska gospodarstva 
in pravne osebe bodo 
lahko oddali vloge za 
podporo v elektronski 
sistem agencije za 
kmetijske trge in razvoj 
podeželja v času od 29. 
novembra do vključno 
20. decembra.

Tapio 11HD TapioNK-9

Najmočnejše verige za najzahtevnejše terene.

SNEŽNA VERIGA OFA TAPIO NK-9

Priporočljiva je za stroje za čiščenje snega 
in gradbene stroje. Je veriga z enojnim 
diamantnim vzorcem iz 9 mm ravnih 
kvadratnih verižnih členov. Verige brez 
špic so namenjene vožnji po cestah, kjer 
špice niso dovoljene. Življenjsko dobo 
verige se lahko podaljša z obračanjem 
verige, kar povzroča enakomerno obrabo 
naležnih členov.

TRAKTORSKA VERIGA OFA TAPIO 11HD

Zasnovana je za težke gozdarske stroje, gozdarski 
traktor ali dvižnike manj kot 9 ton. Ima varjeno 
povezavo, stranska veriga je privarjena na 
verigo na koloteku. Dvojne špice na verigi 
zagotavljajo dober oprijem, zaviti členi pa se 
tesno prilagajajo plašču kolesa. Stranska veriga 
je na glavno verigo pritrjena z vilicami, ki jih je 
možno preprosto zamenjati.

• skandinavska tehnologija
• izkušnje
• vzdržljivost
• zanesljivost

ZDAJ naroči verige OFA,
da ne bo pozimi katastrOFA.

041 673 191 / info@intergozd.si

www.intergozd.si

Inter gozd, d.o.o., Kranj, C. Staneta Žagarja 53
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 20. 11.
19.00 LEDENO KRALJESTVO 2, sinhro.
21.00 IZZIVALCA
15.10 PRI ADDAMSOVIH, sinhro.
16.50 JOKER

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 20. 11.
19.00 LEDENO KRALJESTVO 2, sinhro.
17.30, 20.00 IZZIVALCA
16.20, 18.10 PRI ADDAMSOVIH, sinhro.
17.10 PRI ADDAMSOVIH, 3D, sinhro.
20.30 BITKA ZA MIDWAY
21.10 TERMINATOR: TEMAČNA USODA
20.50 DOKTOR SLEEP
16.00 BACEK JON, FILM: FARMAGEDON, 
sinhro.
18.30 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA

19.50 JOKER
15.30, 17.50 MALI JETI, sinhro.
16.30 MALI JETI, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 22. 11.
20.00 DOKTOR SLEEP

Sobota, 23. 11.
16.00 LEDENO KRALJESTVO 2, sinhro.
18.00 JUDY
20.00 ZGODBE IZ KOSTANJEVIH GOZDOV

Nedelja, 24. 11.
16.00 LEDENO KRALJESTVO 2, sinhro.
18.00 ZGODBE IZ KOSTANJEVIH GOZDOV
20.00 JUDY

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 19. novembra
19.30 Henrik Ibsen: STRAHOVI (v dvorani PGK)
20.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PES (gostovanje KD Franca Bernika Domžale)

Četrtek, 21. novembra
19.30 Goran Vojnović: RAJZEFIBER (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

32. Čufarjevi dnevi

Torek, 19. novembra
19.30 Aldo Nikolaj: HAMLET V PIKANTNI OMAKI

Sreda, 20. novembra
18.00 Jure Sinobad: SVET MIKLOVE ZALE (spremljevalni program)
19.30 Dušan Kovačević, Gregor Čušin: VOZI, MIŠKO!

Četrtek, 21. novembra
19.00 Dušan Kovačević, Gregor Čušin: VOZI, MIŠKO!

GLEDALIŠKI SPORED

Jože Košnjek

Visoko – Večer v dvorani kul-
turnega doma na Visokem 
je bil nekaj posebnega že 
zato, ker so na njem združi-
li moči kulturni poustvarjalci 
s kranjske in koroške strani. 
Še posebej pa zaradi tega, ker 
je bil z njim uresničen dogo-
vor o organizaciji večera ko-
roške slovenske kulture, za 
katerega sta se leta 2010 do-
govorili Anita Hudl, ki je bila 
takrat predsednica Društva 
slovenskih pisateljev na Ko-
roškem, in Visočanka Da-
nijela Bakovnik, upokojena 
profesorica slovenskega in 
nemškega jezika s književ-
nostjo in članica za narav-
no in kulturno dediščino pri 
Kulturno umetniškem dru-
štvu Valentin Kokalj Visoko. 
Žal je Anita Hudl 1. oktobra 
leta 2012 umrla.

Tudi petkov literarno-glas-
beni večer je zasnovala Dani-
jela Bakovnik. Za izhodišče 
je vzela verz iz ene od najbolj 
znanih Anitinih pesmi An-
zej, napisani v podjunskem 
narečju, kjer Anzej, ki mu po 
vsej sili hočejo vcepiti v gla-
vo, da je Hanzi ali Johannes, 
reče: »Če tuj vse vse, prav vse 
mi vzamejo, besiede, pesmi 
vzat ne morejo!« Bakovnikovi 

je kot odlični poznavalki koro-
ških razmer uspelo posreče-
no preplesti osebno in literar-
no ustvarjalno zgodbo pesni-
ce, pisateljice, urednice in re-
žiserke Anite Hudl z zgodbo 
o Slovencih na Koroškem in 
njihovih temačnih in vedrej-
ših trenutkih. Program sta po-
vezovala Slavica Bučan in Mi-
lan Krišelj, pesmi Anite Hudl 
in njenih koroških literar-
nih rojakov Milke Hartman, 
Valentina Polanška, Andre-
ja Kokota, Katarine Miklau, 
Antona Haderlapa, Florija-
na Lipuša, Janka Messnerja, 
Gustava Januša, Stanka Wa-
kouniga, Jožice Čertov, Maje 
Haderlap, Fabjana Hafnerja, 

Cvetke Lipuš, Sonje Wako-
unig in Ivane Kampuš pa so 
brali člani domačega kultur-
nega društva Lenka Krišelj, 
Dragomila Šeško, Jelka Šte-
fanec, Sonja Zupančič in Ja-
nez Žaler. Koroški poeziji in 
prozi se je pridružila tudi pe-
sem. Zanjo so poskrbeli Me-
šani pevski zbor Peter Lipar 
iz Kranja pod vodstvom De-
jana Herakovića, Oktet Suha 
iz Suhe / Neuhausa v Podju-
ni, sopranistka Francka Šenk 
iz bližnjih Hotemaž, profe-
sorica na celovškem glasbe-
nem konservatoriju oziroma 
po novem Akademiji za glas-
bo, ki je tudi umetniška vod-
ja suškega okteta, in pianist 

Gašper Jereb. Organizator-
jem je bila, tako kot vselej, v 
veliko pomoč predsednica 
KUD Valentin Kokalj Visoko 
Staša Pavlič.

Večera koroške poezije, 
proze in pesmi so se udeleži-
li tudi sorodniki Anite Hudl: 
soprog Joško, njegov brat 
Luka, Anitina sestrična Nata-
ša Kavšek in njen soprog Loj-
ze. In še moja misel ob viso-
ški prireditvi. Škoda bi bilo, če 
je ne bi videli še kje, saj je iz-
brana, kakovostna, doživeta. 
Morda bo njena prva ponovi-
tev prihodnje leto v Pliberku 
v Podjuni, ki jo je prezgodaj 
umrla Anita leta 1968 izbra-
la za svoj dom.

Besiede, pesmi vzat ne morejo
Tako je v pesmi Anzej zapisala pokojna koroška literarna ustvarjalka Anita Hudl, sicer rojena v Kamniku. 
V njen spomin in v čast koroški slovenski pesmi so v petek na Visokem priredili literarno-glasbeni večer.

Sodelujoči v programu literarno-glasbenega večera so na koncu, skupaj z Danijelo Bakovnik 
(v sredini), zapeli in zaigrali pesem Milke Hartman in Hanzija Artača Ob reki Dravci. 
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Igor Kavčič

Kranj – Janez vitez Bleiwe-
is plemeniti Trsteniški je 
bil slovenski publicist, poli-
tik, magister veterine, dok-
tor medicine in narodni bu-
ditelj. Poznamo ga kot usta-
novitelja in urednika prvega 
slovenskega časopisa Kme-
tijske in rokodelske novice 
(Novice), bil je profesor na 
ljubljanskem liceju, dežel-
ni živinozdravnik, član po-
litičnih struktur v Ljublja-
ni in na deželnem nivoju pa 
tudi član Jugoslovanske aka-
demije znanosti in umetno-
sti ter predsednik Slovenske 
matice. Rojen je bil v hiši v 
današnji Tavčarjevi ulici 25 
v Kranju.

O znanem Slovencu iz ob-
dobja narodnega prebujanja 
je pred odprtjem razstave 
prejšnji četrtek potekal tudi 
četrti muzejski dan, na kate-
rem so spregovorili pozna-
valci njegovega življenja in 

dela ter področij, na katerih 
je Bleiweis deloval. Narodno 
buditeljska pesem Slovenec 
sem je bila v uvod k razstavi 
več kot na mestu. Kot je na 
pot k razstavi povedala di-
rektorica muzeja Marjana 
Žibert, je kranjski rojak edi-
ni med slovenskimi politi-
ki, ki se ga je prijel naziv oče 
naroda, saj se je kot spreten 
politik obračal tako k elitam 
kot nižjim slojem prebival-
stva. »Bil je naklonjen tako 
Francetu Prešernu, objavljal 
je njegovo poezijo, kot Jova-
nu Veselu Koseskemu, ki je 
pisal povsem drugače pe-
smi. V zgodovinskem spo-
minu Slovencev je bil pos-
tavljen na stran, leta 1996 pa 
sta ga na razstavi, ki je potem 
tri leta potovala tudi po dru-
gih muzejih, prvič predsta-
vili nekdanji sodelavki Maj-
da Žonta in Beba Jenčič,« je 
povedala Žibertova.

Avtor aktualne razsta-
ve kustos za kulturno 

zgodovino Gašper Peternel 
je povedal, da gre za nada-
ljevanje zgodbe izpred 23 
let. »Se pa tokratna razsta-
va osredotoča na Bleiweisov 
odnos do narodnega prebu-
janja, ki ga je gojil skozi No-
vice in širše kulturno delo-
vanje,« pojasnjuje Peternel. 
V uvodnem delu razstave 
najprej spoznamo življenje 
in poklicno pot Janeza Ble-
iweisa ter pomen Novic kot 
njegovega najpomembnej-
šega orodja za širjenje zna-
nja med prebivalstvom, iz-
vemo pa tudi marsikaj o nje-
govem narodnem buditelj-
stvu in kulturnem udejstvo-
vanju. 

Peternela povprašamo, 
ali bi bil Bleiweis pravi po-
litik za današnje čase? »Se-
veda bi bil. Bil je zvit in pre-
brisan, povedano v najbolj 
pozitivnem smislu, hkra-
ti pa preudaren. On je znal, 
zato so tudi vsi ostali posku-
si časopisov odpadali že po 

prvi številki, ki ni šla skozi 
cenzuro. Ob smelih idejah 
o zedinjeni Sloveniji in po-
dobno so vsi šli z glavo sko-
zi zid, on je kot pameten 
politik počakal, da so dru-
gi naredili prvi korak, po-
tem pa je tudi sam ves svoj 
vpliv zastavil za pravo stvar. 
Hkrati pa je znal predvideti 
tudi naprej. Vedel je, da se 
spremembe uvajajo počasi 
in je razumel, da je s spre-
membami treba iti od spo-
daj navzgor. Tako je deloval 
tudi v gospodarstvu in pri iz-
obraževanju in uvajanju no-
vosti pri takrat še pretežno 

kmečkem prebivalstvu. V 
drugem delu razstave avtor 
Bleiweisa umesti v trikotnik 
s Francetom Prešernom in 
Jovanom Veselom Kose-
skim, predvsem se ukvar-
ja z njegovim odnosom do 
obeh pesnikov. Tu Peter-
nel obravnava tudi Bleiwe-
isov kult osebnosti in ljud-
sko oznako zanj kot oče-
ta naroda. »Ko je imel se-
demdeset let, se je pod nje-
govim oknom v Ljubljani 
zbralo več kot 15 tisoč lju-
di.« Prav to dejstvo, da je bil 
ob koncu svojega življenja 
tako zelo oboževan, na neki 

način daje odgovor na vpra-
šanje, da je bil Janez Bleiwe-
is kasneje res prezrt, saj je 
preprosto izginil iz kolektiv-
nega spomina. Razstava v 
Prešernovi hiši nam velike-
ga Kranjčana spet postavlja 
v ospredje, ali kot je dejal po-
džupan Janez Černe: »Vsak 
narod ima ljudi, ki ga vodijo 
naprej. Naprej nas vodi tudi 
osrednja prometna žila, ki 
vodi skozi Kranj in nosi Ble-
iweisovo ime. Na občini raz-
mišljamo tudi, da bomo po 
njem poimenovali mestni 
park, ki ga načrtujemo v pri-
hodnje.«

Politik za vse čase
Bi bil dr. Janez Bleiweis pravi politik za današnji čas? Na vprašanje si lahko 
odgovorite na razstavi, posvečeni »očetu naroda« z naslovom Dr. Janez 
Bleiweis, Novice in narodno prebujanje, ki je na ogled v Prešernovi hiši v 
Kranju vse do 2. februarja prihodnje leto.

Avtor razstave Gašper Peternel tokrat v ospredje postavlja dr. Janeza Bleiweisa, medtem ko 
dr. France Prešeren ostaja v ozadju. / Foto: Igor Kavčič
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Vilma Stanovnik

Kranj – Zadnjih 15 let je v 
Kranju nastajal tako imeno-
vani Državni panožni nor-
dijski center, ki predvsem 
našim smučarjem skakal-
cem in skakalkam ter nor-
dijskim kombinatorcem in 
kombinatorkam, po novem 
pa tudi smučarjem tekačem 
in tekačicam ter biatloncem 
in biatlonkam omogoča do-
seganje vrhunskih rezulta-
tov in izobrazbe.

Zanimivi za cel svet

»Državni panožni center je 
ena izmed bistvenih dodatnih 
vrednosti naše gimnazije. 
Nastal je z veliko zagnanosti 
tistih, ki se jim je zdelo vred-
no pomagati mladim športni-
kom, da poleg športnih dose-
gajo tudi šolske uspehe. Da 
je sistem uspešen, potrjuje-
jo tudi mnogi obiski iz tujine. 
Obiskov iz Evrope sploh ne 
štejem več, zares jih je mno-
go, a omenila bi, da prihaja-
jo na oglede šole tudi iz Kitaj-
ske in Amerike. Zanima jih 
naš vzorec, naša praksa in to, 
kako treninge uspešno uskla-
jujemo s šolo,« je ob predsta-
vitvi sodelovanja s športnimi 
delavci in športniki podarila 
ravnateljica Gimnazije Fran-
ceta Prešerna Mirjam Bizjak 
in pojasnila, da jim je v šoli 
uspelo vzpostaviti inovativen 
sistem z dijaki, ki je zelo in-
dividualen. »Vsak športnik 
ima drugačne zahteve, pot-
rebe. Vsemu se prilagajamo. 
To ni lahko, a ko pogledamo 
rezultate, je zelo koristno,« je 
tudi povedala Bizjakova in do-
dala, da pred vrati šole še ved-
no puščajo preveč mladih, 
uspešnih športnikov, zato se 
bodo na ministrstvu potego-
vali za to, da jim vsaj povečajo 
vpis. Prav tako si v prihodnje 
želijo še več sistematičnega 

sodelovanja z drugimi sre-
dnjimi šolami, predvsem s 
Šolskim centrom Kranj. 

Dijaški dom s sobami  
za opremo

Zato pa dobro sodelujejo z 
bližnjim dijaškim domom. 
»Dijaški dom ni samo nasta-
nitveni objekt, ki nudi dija-
kom hrano, spanje, elektri-
ko in vodo. Naša vloga je veli-
ko širša, tako jo vidimo mi in 
mislim, da je tako tudi prav. 
Trenutno imamo v domu več 
kot eno tretjino športnikov, 
število narašča iz leta v leto. 
Zaradi shranjevanja njihove 
opreme smo hišniku morali 
vzeti kar nekaj prostorov. Di-
jakom zaradi potreb trenin-
gov in tekem omogočamo 
tudi kasnejše odhode, torej 
v soboto in predčasne priho-
de, že v nedeljo čez dan, če je 
to potrebno. Še pomembnej-
ši pa se mi zdi tisti drugi del, 
to, da jim nudimo drugi dom 
v času, ko iz pubertetnikov 
postajajo mladi gospodje in 
dame,« je poudarila ravnate-
ljica Judita Nahtigal.

Sodelovanje med Gimna-
zijo Franceta Prešerna, Dija-
škim domom Kranj in Smu-
čarsko zvezo Slovenije sega 
v čas gradnje skakalnice pod 
Šmarjetno goro. Sedaj je pod 
skakalnico v tudi telovadnica, 
v novih prostorih pa se stro-
ka ukvarja z razvojem opre-
me smučarskih skakalcev.

»Leta 2004 se je ideja Dr-
žavnega panožnega nordij-
skega centra z naše strani 
začela z enim trenerjem in 
kombijem, smo zdaj pri 62 
skakalcih, skakalkah, kom-
binatorcih in kombinator-
kah iz celotne Slovenije. Sta-
rost tekmovalcev je med 16 
in 20 let, kar je neposredno 
povezano z izobraževalnim 
procesom na tej šoli in kon-
cem mladinske kategorije. 
Sistem začnemo uvajati že v 
zadnji triadi osnove šole, ko 
začnemo spremljati tekmo-
valce na določenih področjih. 
Ker jih spremljamo že prej, je 
prehod iz osnovne v srednjo 
šolo precej lažji. Znotraj na-
šega sistema delujejo tudi 
mladinske reprezentance v 

smučarskih skokih in nordij-
ski kombinaciji,« je povedal 
vodja panoge pri Smučarski 
zvezi Slovenije Gorazd Po-
gorelčnik, ki je devet let de-
loval na Gimnaziji Franceta 
Prešerna, in dodal, da imajo 
odlične pogoje za delo. »De-
lamo tudi z ogromno zuna-
njimi sodelavci. S psiholo-
gom, v zadnjih letih nam og-
romno pomaga Fakulteta za 
šport, skrbimo za pravilno, 
zdravo prehrano tekmoval-
cev. Sodelujemo tudi s fizi-
oterapevtom,« je še povedal 
Pogorelčnik. 

Odlični rezultati

V slovenskih članskih re-
prezentancah je 22 tekmo-
valcev, ki so bili ali pa so še 
člani Državnega panožnega 
nordijskega centra, kar pred-
stavlja več kot devetdeset od-
stotkov vseh reprezentan-
tov. Z mladinskih svetovnih 
prvenstev so v zadnjih petih 
letih ti tekmovalci prinesli 
dvajset medalj, štiri meda-
lje so osvojili na olimpijskih 
igrah mladih in osem me-
dalj na olimpijskem festiva-
lu evropske mladine. 

»Osnovni namen je bil že 
od začetka tudi razvijanje 
osebnosti. Želeli smo, da raz-
vija osebno in športno podro-
čje, ne da bi pri tem žrtvoval 
eno ali drugo. Dijaki imajo na 
voljo cel paket, od preživlja-
nja časa med šolo do trenin-
gov in prostega časa. Ko smo 
mi začeli uvajati ta sistem, so 
tekmovalci od pouka zače-
li izostajati precej manj,« je 
povedal nekdanji smučarski 
skakalec, sedaj pa že skoraj 
dve desetletji Pedagoški ko-
ordinator za športne oddelke 
na Gimnaziji Franceta Pre-
šerna Sašo Komovec, in po-
jasnil, da je šoli uspelo razviti 
tudi izobraževanje prek sple-
ta. Letos je osem dijakov, ki 
šolo delajo samo prek spleta. 

Povezani za še večje uspehe
Smučarska zveza Slovenije, Gimnazija Franceta Prešerna in Dijaški dom Kranj s skupnimi močmi 
ustvarjajo pogoje za napredek mladih športnikov, ki imajo po zaključeni karieri tudi srednješolsko 
izobrazbo. Dokaz za to so številne medalje z največjih tekmovanj pa tudi zadovoljni dijaki in starši.

Predstavniki Smučarske zveze Slovenije, Gimnazije Franceta Prešerna in Dijaškega  
doma Kranj so predstavili sodelovanje, katerega plod so uspešni in zadovoljni  
športniki. / Foto: Gorazd Kavčič

V Državnem panožnem nordijskem centru deluje pet skupin, nad katerimi bdi deset 
trenerjev, ki skrbijo za vseh 62 tekmovalcev, od tega je 46 skakalcev in skakalk ter 16 
kombinatorcev in kombinatork. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Atletska zveza Slo-
venije je minuli petek prip-
ravila prireditev s podelitvi-
jo priznanj najboljšim. Atle-
ta leta sta postala Maja Mi-
halinec (Mass Ljubljana) in 
Luka Janežič (Kladivar Ce-
lje) iz Vodic. Med mlajšimi 
člani sta bila prva Kristjan 
Čeh (Ptuj) in Agata Zupin 
(Kamnik), med starejši mla-
dinci Jan Vuković (Kladivar) 
in Klara Lukan (Mass). Prvo 
mesto med mlajšimi mla-
dinci sta osvojila Vid Boto-
lin (Kladivar) in Manca Sta-
rašinič (Mass,), med pionirji 

pa tako kot lani skakalec v vi-
šino Sandro Jeršin Tomassi-
ni (Mass) in Katjuša Jordan 
Nadižar (AK Kranj). 

Za najboljši klub so po-
novno izbrali ljubljanski 
Mass, najboljši trener leta 
je Tevž Korent. Med vetera-
ni sta bila prva Marjeta Čad 
in Albert Šoba. Zlati plake-
ti sta dobila Marija Šestak 
in Tomo Šarf. Šestakova je 
letos v Dohi zaradi dopin-
ga tekmic naknadno odbila 
bronasto medaljo za nastop 
v troskoku na svetovnem pr-
venstvu leta 2007, Šarf pa je 
bil nagrajen za štirideset let 
dela v gorskih tekih.

Priznanja atletom

Mlada atletinja AK Kranj Katjuša Jordan Nadižar, ki je 
bila najboljša med pionirkami, z Rožletom Prezljem, ki je 
nagrado prvič prejel kot trener. / Foto: arhiv AKK

Kranj – Naša članska nogometna reprezentanca je pred odho-
dom na gostovanje na Poljsko v Stožicah odigrala predzadnjo 
kvalifikacijsko tekmo za uvrstitev na evropsko prvenstvo in 
z reprezentanco Latvije zabeležila zmago z 1 : 0. Tekma ni 
odločala o ničemer, kajti obe reprezentanci sta možnosti za 
uvrstitev zapravili že prej. So pa odmor zaradi nastopanja 
reprezentance imeli prvoligaši. V drugi ligi je Roltek Dob mo-
ral priznati premoč Krke iz Novega mesta, ki je zmagala z 0 
: 1. Kalcer Radomlje so kar 5 : 0 premagali Rogaško. V tretji 
slovenski nogometni ligi predstavniki Gorenjske tokrat niso 
bili razpoloženi. Rezultati: TKK Tolmin – Tinex Šenčur 1 : 0, 
Sava Kranj – Svoboda Ljubljana 0 : 2 in Brinje Grosuplje – Bled 
Hirter 0 : 0, Arne Tabor 69 – Žiri 2 : 4. 

Nogometni prvoligaši so počivali

Niš – Vaterpolisti kranjskega Triglava so v soboto odigrali 
deseto tekmo v regionalni A2 vaterpolski ligi. Gostovali so 
v Nišu pri ekipi Nais. V zdesetkani postavi so se sicer dobro 
upirali favoriziranim domačim vaterpolistom, a so na koncu 
morali priznati njihovo premoč. Izgubili so z 10 : 4.

Kranjski vaterpolisti poraženi tudi iz Niša

Kranj – V Alpski hokejski ligi (AHL) je ekipa SIJ Acroni Jesenice 
najprej gostovala pri hokejistih Bregenzerwalda in zmagala s 3 
: 5, v nedeljo pa so se v gosteh pomerili še z ekipo Lustenaua 
in izgubili s 5 : 2. V četrtek so v AHL na sporedu nove tekme. 
Ekipa SIJ Acroni Jesenice bo v domači dvorani Podmežakla 
tekmo s hokejisti Wipptal Broncos Weihenstephan začela ob 
19. uri. Na lestvici so hokejisti SŽ Olimpije z 32 točkami na 
tretjem mestu, hokejisti SIJ Acroni Jesenic pa so s 21 točkami 
enajsti. Ekipe v Mednarodni hokejski ligi (IHL) pa so v so-
boto odigrali dve tekmi rednega dela. Crvena zvezda je z 11 
: 2 premagala True Celje, v Zalogu pa je Slavija Junior s 4 : 3 
premagala hokejiste Triglava. Srečanje je štelo tudi kot tekma 
državnega članskega prvenstva. Danes ob 19. uri bodo tekmo 
na Jesenicah odigrali hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice in 
kranjskega Triglava, jutri pa bodo tekmo v Zalogu odigrali še 
hokejisti Slavije Junior in MK Bled.

Zmaga in poraz jeseniških hokejistov
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Kolesarjenje ob Blatnem jezeru, 3. del
Iz središča mesta Bla-

tenski Kostel smo se spustili 
k jezeru in nadaljevali ob nje-
govi obali. Orientacija je tam 
preprosta, saj je edino pravi-
lo, da se preveč ne oddaljimo 
od obale jezera. Spremljala 
so nas lepo urejena letoviška 
naselja in presenetljivo veli-
ko počitniških hišic v zaseb-
ni lasti, ki imajo svoje par-
cele prav do obale. Ustavili 

smo se v mestu Fonyód, ki 
je bilo naseljeno do leta 1575, 
ko je bilo med turško inva-
zijo porušeno in opustoše-
no. Ponovno je zaživelo šele 
leta 1910, ko je postalo leto-
višče. Od takrat ga vsako leto 
obišče več tisoč ljudi. Da-
nes v bližini mesta polnijo 
mineralno vodo, ki jo tržijo 
pod imenom Fonyódi in je v 
lasti hrvaškega podjetja Jana 
(del Agrokorja). V mestu je 
12 kilometrov lepih pešče-
nih plaž. Kopamo se lahko 
na obali v javnih kopališčih, 
bolj urejena so plačljiva in se 
imenujejo »strand«, manj 
urejena so zastonj. Na vseh 
plažah skrbijo za varnost ko-
palcev posebni usposoblje-
ni reševalci iz vode. Voda je 
prijetno topla – le na to, da 
je motna (blatna) se mora-
mo navaditi. Po vseh prevo-
ženih kilometrih smo v vodi 
prav uživali. Seveda smo 
se vedno ustavili na takih 

plažah, kjer so tudi gostin-
ski lokali, kjer si lahko olaj-
šamo žejo in kaj dobrega po-
jemo. Na plažah največkrat 
ponujajo langoš, ki je vide-
ti kot nekakšna majhna pica 
z dodatki vseh vrst. Največ-
ja značilnost madžarske ku-
hinje je sicer paprika. Servi-
rajo jo poleg znanih speci-
alitet, kot so golaž, kokošji 
paprikaš, ribje juhe, mesne 
palačinke. Madžari nam ob 
dobri hrani predlagajo tudi 
vino in najbolj znano belo 
vino pridobivajo v okolici 
kraja Tokaj, ki leži na seve-
rovzhodu države. A tudi bela 
vina, ki uspevajo okrog Blat-
nega jezera, so zelo okusna. 
Na plažah, preverjeno, naj-
bolj prija okusno madžar-
sko pivo Soproni. Za bolj-
ši spanec smo pokusili tudi 
žgano pijačo z imenom pa-
linka, močan brendi, zvar-
jen izključno iz sadja – hru-
šk, breskev ali sliv. 

Prvi dan kolesarjenja smo 
zaključili v naselju Balaton-
lelle v ličnih apartmajih z 
bazenom, katerih lastnik je 
sicer velik kmet, ki ima na 
svoji kmetiji 1200 glav živi-
ne. Ob jezeru je pač zgradil 
malo preveliko hišo in sedaj 
njegova žena odvečne sobe 
oddaja turistom. Naslednji 
dan nas je čakala najdalj-
ša trasa potovanja. Najprej 
smo prikolesarili v mesto 

Szántod, kjer je najkrajša 
trajektna povezava s polo-
tokom Tihany, ciljem dana-
šnje etape. Kar malo nas je 
stisnilo, ko smo se pomislili, 
da nas čaka sto kilometrov in 
da bi lahko izbrali lažjo pot 
in si pomagali s trajektom. 
A pogumno smo šli naprej 
in se na kratko ustavili v vasi 
Zamárdi, kjer so našli veliko 
pokopališče Avarov, ki so tod 
živeli že v šestem stoletju.

Jutranja telovadba ob jezeru

Jožica in Nadja ob reševalcu 
iz vode

Jelena Justin

Običajno med vožnjo na 
dopust – ali pa že z dopusta 
– zgolj opazujemo okolico, 
naravo, kjer se vozimo. Če 
pa imamo nemirno kri in bi 
radi še kaj videli, obiskali ali 
se povzpeli na kaj krajšega 
in lepega, pa je tokratni cilj 
kot nalašč za to. Moj predlog 
je, da obiščemo Klek, ki leži 
v severnem delu Gorskega 
kotarja. 

Najhitreje bo, če se zape-
ljemo po avtocesti Zagreb–
Split in jo zapustimo na iz-
vozu Ogulin. Skozi Ogu-
lin se peljemo do naselja 
Vrbosko, ob nogometnem 
igrišču pa nadaljujemo v 
smeri Jasenak. Izhodišče je 
vas Bjelsko, predlagam pa, 

da se zapeljemo malce višje. 
Parkirišč je dovolj. 

S parkirišča zavijemo v 
gozd, kjer je po dežju običaj-
no zelo blatno. Dosežemo 
travnik, ki ga prečimo, pot 
pa zavija bolj v levo stran. 
Sledi del poti skozi čudovit 
bukov gozd, pot se zmerno 
vzpenja, ponekod bolj str-
mo. Pot, po kateri se vzpe-
njamo, je precej široka, po-
nekod kamnita in v dežju 
ali mokrem precej zoprna 
in nevarna za zdrs. Z desne 
se nam priključi pot iz Ogu-
lina. Ob poti dosežemo tudi 
klop za oddih, nato pa sle-
di precej strm del, a se hit-
ro položi. Smo na pomo-
lu, kjer nam zaželijo »do-
brodošlico v cesarstvo Kleč-
kih čarovnic«. Ženske smo 

prišle domov! Smo pri pla-
ninskem domu. Proti vrhu 
Kleka nadaljujemo mimo 
planinskega doma, proti za-
hodu. Pot je precej položna, 
vodi po prečni poti, ki pote-
ka pod pečinami mimo za-
nimive votline. Pot je delo-
ma zagruščena in skalna-
ta. Dosežemo razpotje, levo 
gre pot proti Klečki, mi pa 
zavijemo desno. Čaka nas 
strm vzpon, ki je zavarovan 
z debelo vrvjo, sicer bolj pri-
merno za čolne, a pride zelo 
prav – sploh če je mokro. 
Povzpnemo se po stopnicah. 
Steza zavije levo in pride do 
tehnično najbolj zahtevnega 
dela poti. Tudi tukaj ni jekle-
nice, temveč vrv. Sledi neza-
varovan del, ki pa je še vedno 
izjemno strm. Pobočje je iz-
postavljeno. Strmina se vne-
se, pot zavije desno. Gremo 
mimo heliporta ter nadalju-
jemo po ozkem in izpostav-
ljenem grebenu, ki je zava-
rovan z jeklenicami. Vrh že 
vidimo, steza pa nas nanj po-
pelje od zadaj, okoli hriba. 
Na vrhu je ogromen možic, 
sicer pa je to eden od vrhov, 
ki ga kazi napredek moder-
nega časa – manjši oddajnik. 

Z vrha Kleka je lep pog-
led na vse strani neba, pred-
vsem pa na Bjelolasico, Ris-
njak in okolico Ogulina. Z 
vrha previdno sestopimo, 
saj je pot ponekod precej 

izpostavljena in nevarna za 
zdrs ter se do jeklenega ko-
njička vrnemo po poti vzpo-
na. 

Naj za konec omenim še, 
da je o nastanku Kleka pisal 
že naš Janez Vajkard Valva-
sor. V tistih starih časih, ko 
so bogovi in velikani žive-
li na zemlji, je prišlo do pre-
pira med njimi, saj so bogo-
vi pobrali hrano in pijačo, 

velikane pa pustili stradati. 
Eden od velikanov Klek se je 
uprl in se boril z bogom Vo-
losom. Bog Volos ga je kaz-
noval in ga s čarobnim me-
čem spremenil v kamen. V 
težkih trenutkih spreminja-
nja v kamen in čudovito goro 
je Klek obljubil, da se bo ne-
kega dne prebudil in se maš-
čeval. Med nevihtnimi dne-
vi v Klek prihajajo čarovnice, 

ki poskušajo prebuditi uspa-
vanega velikana. Ko pogleda-
mo Klek iz smeri Ogulina, je 
res videti obris velikana, ki 
leži na hrbtu, njegova glava je 
vrh Kleka, noge spečega veli-
kana pa sta dva roglja Klečice.

 
Nadmorska višina: 1181 m
Višinska razlika: 600 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Klek (1181 m n. m.)

Speči velikan
Hrvaški Gorski kotar skriva kup zanimivih hribov. Naš tokratni cilj leži 
zahodno od Ogulina. Domačini mu radi rečejo speči velikan, saj je iz 
Ogulina res tako videti, sploh če imamo malce domišljije. Simbol hrvaškega 
planinskega društva.

Obris spečega velikana oz. Klek in Klečica / Foto: Jelena Justin

Planinski dom pod vrhom Kleka, na nadmorski višini tisoč 
metrov / Foto: Jelena Justin

Ozek greben, ki vodi proti vrhu Kleka / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Sveti Jošt nad Kranjem – 
Kranjska zimska tekaška liga 
je v dvanajstih letih postala 
prepoznavna po vsej Slove-
niji. Združuje večinoma te-
kače rekreativce in tudi neka-
tere vrhunske športnike, ki 
se družijo vsako nedeljo od 
novembra do februarja. 

Vsakič je pred njimi nov iz-
ziv: Kališče, Sv. Jošt, Krvavec, 
Sv. Mohor, Brdo. V istem vr-
stnem redu se program po-
novi še dvakrat. V 13. sezo-
ni sta za njimi že prvi posta-
ji: Kališče in Sv. Jošt. »Zače-
la se je nova sezona. Kar se 
pravil tiče, je vse po starem. 
Upamo, da bo tudi sezona 
številka 13 srečna, kot so bile 
vse doslej, da bodo vsi udele-
ženci na zaključni prireditvi 
zadovoljni in veseli, da med 
sezono ne bo zapletov in ka-
kšnih poškodb. Kar se vre-
mena tiče, se nam letos še 
ni pokazalo v najlepši luči, a 
tekači se ne damo. Kljub da-
našnji slabi napovedi se nas 
je zbralo več kot sto,« je po-
vedal Klemen Udovič iz or-
ganizacijske ekipe. Liga je 
organizirana na prostovoljni 

ravni, brez startnine. Vsak 
ima vnaprej določeno star-
tno številko, pod katero se 
beleži na vseh »tekmah«, ki 
se jih udeleži. Kot pravijo, je 
udeležba v Kranjski zimski 
tekaški ligi dober trening in 
predvsem druženje. »Liga je 
vsem všeč. Prideš, kadar pri-
deš – in v družbi narediš do-
ber trening,« še pove Udovič. 
Med udeleženci so večinoma 

vsako leto isti obrazi, pridejo 
pa tudi novi, še posebno le-
tos jih je kar precej. »Začetek 
lige smo najavljali na spletu 
in prav presenečen sem, da 
je bilo dodeljenih že okrog 
trideset novih številk. Kon-
kurenca je tudi letošnje leto 
izjemno dobra,« je še dejal 
Udovič.

Na Kališče je bil z rekordnim 
časom najhitrejši najboljši slo-
venski gorski tekač Timotej 
Bečan, ki se lige redno udele-
žuje in je rekorder vseh petih 
tras. V nedeljo ga na teku na 
Sv. Jošt zaradi nastopa na sve-
tovnem prvenstvu v gorskih 
tekih v Argentini ni bilo. Prvi 
je tako v cilj pritekel Sebastjan 

Zarnik, ki je na gorskih tekih 
zmagoval pred leti. Med 
ženskami je bila obakrat naj-
hitrejša Tina Klinar, že trikrat 
tudi skupna zmagovalka lige.

Klinarjeva brani tudi zma-
go iz lanske sezone, v moš-
ki konkurenci pa se je med 
skupne zmagovalce v dva-
najsti sezoni prvič vpisal Ja-
nez Uršič. Kdo bodo junaki 
letošnje, bo znano po zadnji, 
15. postaji, ki bo 16. februarja 
Brdo, sledila pa ji bo le še za-
ključna prireditev na Sv. Još-
tu z druženjem in podelitvi-
jo priznanj najboljšim in naj-
vztrajnejšim. To nedeljo pa 
se bodo »ligaši« ob 9. uri po-
dali na Krvavec. 

»Ligaši« v trinajsto sezono
Začela se je Kranjska zimska tekaška liga, ki bo tekače družila petnajst zaporednih nedelj.

Druga postaja Kranjske zimske tekaške lige je bil v nedeljo Sv. Jošt. Na startu se je zbralo 
več kot sto tekačev različnih starosti in različne pripravljenosti. 

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenski predstav-
niki so uspešno nastopili na 
evropskem prvenstvu čis-
tokrvnih vlečnih psov, ki je 
potekalo na Madžarskem, 
natančneje v vasici Ma-
gyarpolány. Osvojili so tri 
medalje, in sicer dve srebr-
ni in eno bronasto. Vse tri so 
šle na Gorenjsko.

Matjaž Ovsenek iz Pu-
štala je bil tretji v kategoriji 
kolo z dvema psoma na sred-
nji razdalji, Branka Vodopi-
vec iz Kamne Gorice in De-
jan Milakovič iz Kranja pa 
sta v kategoriji kolo z enim 
psom v sprintu osvojila sre-
brno medaljo. »Za nami je 
zelo uspešno evropsko pr-
venstvo. Udeležili smo se 
ga štirje Slovenci in kar tri-
je smo se uvrstili na sto-
pničke,« je povedal Ma-
tjaž Ovsenek, tudi predse-
dnik Društva športnih psov 
Slovenije. Zanj je bila to že 

sedma medalja. »Evropske-
ga prvenstva sem se letos 
udeležil z novo kombinacijo 
psov v vpregi: z izkušeno de-
vetletno Bessy in Kalo, sta-
ro leto in pol. To je bilo nje-
no prvo tekmovanje in se je 
zelo izkazala. Prvič smo tek-
movali na srednje razdalje, 
v kategoriji kolo dva psa. V 
treh tekmovalnih dneh smo 
vsak dan prevozili 14 kilo-
metrov. Za še dodatni adre-
nalin je poskrbela blatna in 
zelo razgibana proga, tudi s 
spusti s 35-odstotnim naklo-
nom. Ponosen sem na svoja 
haskija, da sta tako uspešno 
naredili preskok v kategori-
jah. Seveda to ne bi bilo mož-
no brez treninga ter popolne 
povezanosti, spoštovanja in 
poznavanja svojih psov,« je 
še pojasnil Ovsenek.

Člani Društva športnih 
psov Slovenije so že začeli 
priprave na zimsko evrop-
sko prvenstvo, ki bo februar-
ja v Sestrieru v Italiji.

Medalje trem Gorenjcem
Osvojili so jih na evropskem prvenstvu 
čistokrvnih vlečnih psov na Madžarskem.

Dejan Milakovič, Branka Vodopivec in Matjaž Ovsenek so 
na evropskem prvenstvu osvojili skupaj tri medalje. / Foto: arhiv DŠPS

Kranjska Gora – V Kranjski Gori bo od 23. do 25. maja prihod-
nje leto potekalo novo zanimivo mednarodno tekmovanje, ki 
so ga poimenovali Spartan race Slovenia. Na njem se bodo 
lahko pomerili tako otroci kot odrasli, na progah različnih 
razdalj pa bodo premagovali tudi ovire.

Novo zanimivo tekmovanje v Kranjski Gori

Kranj – V koledarju tekmovanj v ciklokrosu za sezono 
2019/2020 so le štiri tekme. Tekmovalci so se že pomerili na 
ciklokrosu v Novi Gorici in Črnih njivah nad Ilirsko Bistrico, 
naslednji na vrsti pa bo edini na Gorenjskem. V soboto, 7. de-
cembra, bo Cycling united ciklokros v Šenčurju v organizaciji 
KD Šenčur. Poteka bo v okolici Športnega parka Šenčur. Proga 
je v celoti ravninska in kombinacije asfalta, peska, mivke, trav-
nika, njive in gozdne poti. Na trasi bodo postavljene umetne 
in naravne ovire. Starti si bodo sledili od 12. ure dalje. Zadnji 
ciklokros v sezoni bo 11. januarja v Vipavi. 

V ciklokrosu v letošnji sezoni štiri tekme
Maja Bertoncelj

Zbilje – Na zaključni priredi-
tvi Odbora za množičnost in 
rekreacijo Kolesarske zveze 
Slovenije, ki je tudi letos po-
tekala v Zbiljah, so podelili 
priznanja najboljšim kole-
sarjem amaterjem v sezoni. 
Nagrade so prejeli tako naj-
boljši posamezniki in posa-
meznice po kategorijah kot 
tudi najboljša društva.

Kolesarji amaterji so tek-
movali na cestnih dirkah, v 
vožnji na čas in v vzponu. 
Razglasitev je potekala za vsa-
ko posamezno disciplino in 
tudi skupno. V tem seštevku 
so bile med ženskami v ka-
tegoriji A najboljše tri Lau-
ra Šimenc (BK Umag), Maja 
Zajec (Šd Bam.Bi) in Katarina 
Novak (Bikerepublic), med 
ženskami B Tina Brelih (KD 
Alpe SIS), Ajda Opeka (KD 
Branik Maribor) in Helena 
Pogačnik (KD Alpe SIS), med 
ženskami C pa Vida Ceglar 

(ŠD Bam.Bi), Ivica Rakoš (ŠD 
Turbo M) in Tina Ušeničnik 
(ŠD Bam.Bi). Med kolesarji 
so med amaterji najboljši trije 
skupno Kristijan Božnar (Iz-
vir Vipava), Grega Šetrajčič 
(B.V.G. Gulč-Bts Company) 
in Leon Šarc (KK Nova Go-
rica), v kategoriji master A 

Andrej Draksler (ŠD Kolo-
ka), Tom Kunaver (KD Alpe 
SIS) in Matej Kravos (TUŠ 
T.E.A.M.), master B Uroš Bog-
ša (KD LPP), Andrej Jezeršek 
(KD Alpe SIS) in Jernej Stibilj 
(ŠD Turbo M), master C Dean 
Bratuš (TUŠ T.E.A.M.), Jani 
Prešeren (B.V.G. Gulč-BTS 

Company) in Uroš Verčič (ŠD 
Bam.Bi), master D Borja Jelič 
(TUŠ T.E.A.M.), Aleš Hren 
(KD LPP) in Gorazd Konc (KK 
Kranj), master E Robert Li-
kar (Izvir Vipava), Marko Da-
nevčič (KD Brda Dobrovo) in 
Vlado Prpar (TUŠ T.E.A.M.), 
master F Andrej Žavbi (TUŠ 
T.E.A.M.), Janez Debeljak 
(KD LPP) in Oskar Hvala (KD 
Brda Dobrovo), master G Bo-
rislav Skubic (KD LPP), Mar-
jan Čuden (B.V.G. Gulč-BTS 
Company) in Marjan Bratina 
(KD Brda Dobrovo), master 
H Ivan Popovič (B.V.G. Gu-
lč-BTS Company), Ivan Kas-
telic (B.V.G. Gulč-BTS Com-
pany) in Matej Mihovec (ŠD 
Turbo M), med najstarejšimi 
master I pa Zoran Cigoj (KD 
Brda Dobrovo), Bojan Lampe 
(ŠD Turbo M) in Marko Sa-
ksida (KD Brda Dobrovo).

Med klubi je na prvem mes-
tu KD Brda Dobrovo, drugi je 
gorenjski ŠD Bam.Bi, tretji pa 
ŠD Turbo M.

Najboljši amaterski kolesarji
Priznanja najboljšim amaterskim kolesarjem v letošnji tekmovalni sezoni so podelili v Zbiljah.

Razglasili so najboljše amaterje po starostnih kategorijah. 
Na fotografiji kategorija master F, kjer je bil v skupnem 
seštevku najboljši Andrej Žavbi (v sredini), ki je letos osvojil 
tudi kar tri medalje na svetovnih prvenstvih.

Kranj – Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj bo 
to soboto, 23. novembra, pripravilo 15. Mednarodni kegljaški 
turnir in 9. Memorial Borisa Žukeviča za slepe in slabovidne. 
Turnir v steznem kegljanju bo potekal tako za posameznike 
kot ekipe. Na kegljišču Kegljaškega kluba Triglav Kranj se bo 
začel ob 8.30. Uradno odprtje tekmovanja bo ob 11.45. 

Mednarodni kegljaški turnir slepih in slabovidnih

Kdo bodo junaki letošnje sezone Kranjske zimske 
tekaške lige, bo znano po zadnji, 15. postaji, ki bo 
16. februarja na Brdu, sledila pa ji bo le še zaključna 
prireditev na Sv. Joštu z druženjem in podelitvijo 
priznanj najboljšim in najvztrajnejšim.
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Simon Šubic

Škofja Loka – Gorenjski po-
licisti so minuli konec tedna 
trem voznikom prepovedali 
nadaljnjo vožnjo, ker so bili 
pod vplivom droge, kar so 
potrdili tudi pozitivni rezul-
tati na hitrih testih na prepo-
vedane droge, so sporočili s 
Policijske uprave Kranj. 

Med trojico je izstopal pred-
vsem občan, ki je škofjeloš-
kim policistom neuspešno 

poskušal pobegniti s kole-
som. Na kasnejšem hitrem 
testu je bil namreč poziti-
ven na kokain, amfetamine 
in opiate. Zoper kolesarja so 
uvedli prekrškovni postopek. 
»Za kolesarje so pravila glede 
alkohola in drog enake kot za 
voznike motornih vozil. Vo-
žnja pod vplivom drog je za 
oboje prepovedana, prav tako 
pod vplivom alkohola nad 
0,24 mg/l alkohola,« so raz-
ložili na PU Kranj. 

»Zadeti« na cesti

Simon Šubic

Železniki – Ceste so v teh de-
ževnih jesenskih dneh mo-
kre in spolzke, ponekod so 
razmere slabše tudi zara-
di listja na cesti, kar zlasti 
v ovinkih predstavlja še do-
datno nevarnost za vozni-
ke. To je v nedeljo popol-
dne na območju Železni-
kov izkusila tudi voznica, 
ki je v ovinku zaradi nepri-
lagojene hitrosti vožnje iz-
gubila nadzor nad osebnim 
avtomobilom in povzročila 
prometno nesrečo. Po ugo-
tovitvah policistov je med 

vožnjo skozi ovinek zape-
ljala na nasprotno smerno 
vozišče in trčila v robnik, 
potem pa se je na brežini 
prevrnila na streho.

Razlika v poti ustavljanja 
med suho in mokro cesto, 
brez upoštevanja enosekun-
dnega reakcijskega časa, je 
že pri hitrosti 50 km/h deset 
metrov, opozarjajo policisti. 
Vozilo se bo namreč na suhi 
cesti pri tej hitrosti zaustavi-
lo na razdalji okoli 14 metrov 
od začetka zaviranja, na mo-
kri cesti pa na razdalji dob-
rih 24 metrov od začetka za-
viranja. 

Avto se je obrnil na streho

Simon Šubic

Rateče – Včeraj ob 8.09 so 
seizmografi državne mre-
že potresnih opazovalnic 76 
kilometrov severozahodno 
od Ljubljane oziroma v bli-
žini Rateč zabeležili potres 

magnitude 1,6. Po prvih po-
datkih so potres čutili posa-
mezni prebivalci Rateč in 
okolice. Ocenjujejo, da in-
tenziteta potresa ni presegla 
tretje stopnje po dvanajststo-
penjski evropski potresni le-
stvici.

Potres čutili v Ratečah

Simon Šubic

Kranj – Obilno deževje je 
v zadnjih dneh preglavice 
povzročilo tudi na Gorenj-
skem. Z Uprave RS za zaš-
čito in reševanje tako poro-
čajo, da so bile zaradi mete-
orne vode, ki je zalivala kle-
ti in ceste, v nedeljo na tere-
nu v večjem obsegu gasil-
ske enote v občinah Kranj-
ska Gora, Naklo, Radovljica 
in Železniki. Med drugim je 
v Kranjski Gori voda vdrla v 
hidroelektrarno. Gasilci so 
prečrpavali vodo iz objektov, 
odmašili jaške za odtekanje 
meteorne vode in nameščali 
protipoplavne vreče. V Gra-
hovšah v občini Tržič pa so 
morali gasilci s ceste odstra-
niti podrti telekomunikacij-
ski drog. 

V soboto ponoči so jeseni-
ški gasilci na Kosovi ulici na 
Jesenicah s pomočjo proti-
poplavnih vreč preusmerili 

hudournik stran od stano-
vanjskega objekta, čez dan 
pa iz dveh objektov črpa-
li vodo. Tudi v Ratečah so v 

zgodnjih jutranjih urah pre-
črpavali vodo iz poplavlje-
ne stanovanjske hiše, s teh-
ničnim posegom pa so tudi 
omogočili normalno odteka-
nje meteorne vode. 

V petek so težave s preko-
merno količino vode nasto-
pile v večernih urah v občini 
Radovljica. Tamkajšnji ga-
silci so v Hlebcah meteorno 
vodo izčrpali iz kleti objekta, 
na kraju pa nato tudi pustili 
potopno črpalko. V Dvorski 
vasi je voda zalila klet hote-
la. Begunjski prostovoljni 
gasilci so preusmerili hudo-
urnik in vodo iz kleti izčrpa-
li. Jeseniški gasilci pa so mo-
rali v jašek na Cesti Franceta 
Prešerna na Jesenicah zara-
di vdiranja podtalnice name-
stiti črpalko. Tam so jo pusti-
li kar čez noč. 

Meteorna voda zalivala kleti
Voda je med drugim v Kranjski Gori vdrla v hidroelektrarno, v Dvorski vasi pa je zalila klet hotela. 

Gasilci so v zadnjih dneh prečrpavali vodo iz objektov, 
odmaševali jaške za meteorno vodo in nameščali 
protipoplavne vreče (slika je simbolična). 

Simon Šubic

Ljubljana – Robert Štaba, 
predsednik Zavoda Var-
na pot in podpredsednik 
Evropskega združenja žrtev 
prometnih nesreč, je v četr-
tek ob svetovnem dnevu spo-
mina na žrtve prometnih ne-
sreč opozoril, da vsaka taka 
žrtev tako ali drugače priza-
dene vsaj še sedem njegovih 
bližnjih, kar pomeni, da to 
rano v srcu v Sloveniji nosi 
vsaj petdeset tisoč oseb. Le-
tošnji dan spomina na žrtve 
prometnih nesreč je sicer 
potekal pod geslom Življe-
nje ni rezervni del, s čimer 
so želeli poudariti vlogo in 
pomen človeka, medseboj-
nih razmerij in življenjskih 
vrednot. 

Na svojce žrtev prome-
tnih nesreč je v svojem na-
govoru spomnila tudi ge-
neralna direktorica polici-
je mag. Tatjana Bobnar, ko 
se je v četrtek skupaj z dru-
gimi predstavniki več insti-
tucij, nevladnih organizacij 
in verskih skupnosti poklo-
nila ob osrednjem obeležju 
na Novih Žalah. »Vse pre-
večkrat med podatki o ne-
srečah ostanejo spregleda-
ni svojci, ki izgubijo svoje 
najdražje ali po nesreči pos-
tanejo skrbniki hudo poško-
dovanih bližnjih,« je dejala. 
Ob tem je opozorila, da žrtve 

prometnih nesreč in njiho-
vi svojci, ki se jim je življe-
nje obrnilo na glavo, s svo-
jo stisko pogosto ostanejo 
sami. »Policija si že leta pri-
zadeva, da bi bilo takih tra-
gičnih zgodb čim manj, da 
bi bilo manj nesreč in da bi 
bile njihove posledice manj-
še. To velikokrat pomeni, 
da izvajamo ukrepe, ki med 
ljudmi niso priljubljeni. Ne-
kateri nam zato očitajo re-
presivno ravnanje in kazno-
vanje, ki po njihovem nima 
smisla. A sprašujem se, ali 
se sploh zavedajo, da je glo-
ba pravzaprav še najmanj-
še zlo, ki jih lahko doleti ob 
njihovem nespametnem ali 
objestnem ravnanju? Da s 
takšnimi ukrepi pravzaprav 
varujemo tudi njihova življe-
nja,« je dejala. 

Robert Štaba je še opom-
nil, da se tudi povzročite-
lji prometnih nesreč tež-
ko soočajo s svojo izkušnjo: 
»Ta spomenik je spomenik 
sprave tako za umrle kot za 
povzročitelje prometnih ne-
sreč,« je ocenil in dodal, da je 
korak k celjenju ran prav od-
puščanje. »Čas namreč ne 
celi ran, kot govorijo. Zato 
se moramo vsi v naši druž-
bi potruditi, da odpuščanje 
pride kmalu, da lahko ljudje 
zaživimo,« je poudaril. Šta-
ba je prepričan, da je tudi 
odpuščanje povzročiteljem 

prometnih nesreč ključ do 
vizije nič.

Po ocenah Svetovne zdra-
vstvene organizacije na sve-
tovnih cestah letno umre 
približno 1,24 milijona ude-
ležencev, oziroma najmanj 
3390 oseb na dan, 59 odstot-
kov umrlih pa je starih od 15 
do 44 let, je na osrednji slo-
vesnosti ob svetovnem dne-
vu v Mestni hiši v Ljubljani 
v slavnostnem govoru pou-
daril minister za javno upra-
vo Rudi Medved. Poškodu-
je se do 50 milijonov ljudi, 
pet milijonov pa jih za ved-
no ostane invalidnih. Slo-
venske ceste so od leta 1991 

zahtevale 7526 življenj, 
295.665 ljudi pa se je v pro-
metnih nesrečah hudo te-
lesno poškodovalo. »Verje-
tno ni družine v Sloveniji, ki 
na cesti ne bi izgubila sorod-
nika, prijatelja, znanca,« je 
poudaril. 

»Nesreče se da preprečiti 
in to dokazujejo številne EU 
države, pa tudi naš sloven-
ski napredek v zadnjih letih, 
vendar to ne sme biti stanje, 
s katerim se zadovoljimo, 
temveč moramo s povezo-
vanjem in sodelovanjem te-
žiti k uresničevanju Vizije 
nič,« je ob tej priložnosti še 
izpostavil Robert Štaba.

Vsaka žrtev pusti rano vsaj 
še pri sedmih bližnjih
V samostojni Sloveniji je na cestah umrlo skupno že 7526 oseb, letos devetdeset. Letošnji svetovni dan 
spomina na žrtve prometnih nesreč je potekal pod geslom Življenje ni rezervni del.

V Sloveniji je od leta 1991 v prometnih nesrečah umrlo 7526 
oseb, kar 295.665 pa se jih je v njih hudo poškodovalo. 
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Kranj – V petek popoldan je zagorelo v kletnem stanovanju 
zasebnega objekta na Zasavski cesti v Kranju. Policisti na 
podlagi ugotovljenih okoliščin sumijo, da je požar povzroči-
la sveča. Zaradi vdihavanja dima so štiri osebe potrebovale 
zdravniško pomoč. Nastala je manjša materialna škoda. Prav 
tako sveča pa bi kmalu povzročila še en požar v Kranju, saj se 
je vžgal podstavek za svečo na balkonu objekta. V dogodku 
škoda k sreči ni nastala. Policisti svetujejo, da prižganih sveč 
doma ne puščate brez nadzora.

Zaradi sveče zagorelo stanovanje

Ukanc – V Ukancu so pred dnevi našli tromblon avstrijske izde-
lave, iz obdobja prve svetovne vojne. Pripadnika državne ekipe 
za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi regije sta 
mino uničila na kraju najdbe, v tem času pa so zavarovanje 
okolice in tehnično pomoč zagotavljali policisti in prostovoljni 
gasilci iz Bohinjske Bistrice.  

V Bohinju našli mino

Kropa – V četrtek zvečer si je pohodnik na Vodiški planini 
nad Kropo zlomil nogo. Zdrsnil je na listju. Na kraju so ga 
oskrbeli gorski reševalci iz Radovljice in ga nato prepeljali do 
ustreznega mesta, kjer so ga lahko prevzeli reševalci nujne 
medicinske pomoči, ki so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. 

Zdrsnil na listju

Gozd - Martuljek – V soboto je voznik v Gozdu - Martuljku 
z osebnim vozilom zapeljal s ceste in trčil v prometni znak. 
Alkotest je razkril, da je vozil v vinjenem stanju (0,76 mg/l 
alkohola v izdihanem zraku). 

S ceste v prometni znak



Maša Likosar

E
tnološka prireditev je 
odstrla pogled v živ-
ljenje prednikov, ki 
so se v jesenskih dol-
gih večerih običajno 

zbrali ob krušni peči in sku-
paj luščili fižol, ličkali koruzo 
ali trli orehe. »Tedaj še ni bilo 
telefonov, televizije in hitre-
ga tempa življenja. Ljudje so 
se družili in si drug drugemu 
pomagali pri kmečkih opravi-
lih,« je pojasnila Mimi Roz-
man, predsednica Turistične-
ga društva Kokrica, in dodala: 

»Stari običaji izumirajo, mla-
di jih praktično ne poznajo 
več in bila bi velika škoda, da 
bi naša dediščina izumrla.« 

Nastopajoči so v kultur-
nem programu prikazali že 
skorajda pozabljene običaje 
in ročna dela. Franc Vene je 
izdeloval metle, a ne take, ki 
jih poznamo danes, temveč 
iz leskovega ročaja in brezo-
vih vej. Stane Perčič je obli-
koval gajbice oziroma lesene 
zaboje, Pavel Jenko in Marko 
Finžgar sta ličkala oz. robka-
la koruzo, tik ob imitaciji kru-
šne peči pa so Francka Vene, 
Olga Nunar, Tinka Jenko in 

Silva Pesko kvačkale in plet-
le. V starih časih tudi radia ni 
bilo, zato so si ljudje sami pre-
pevali. Tokrat so obiskovalce 
z glasbo razveselili ansam-
bel Blegoš, vokalna skupi-
na Kokrčan, na odru pa se je 
prvič predstavila tudi instru-
mentalna skupina Kokrčan. 
Za obilico smeha in dobre 
volje pa sta poskrbeli Fran-
cka Rozman in Ani Rehber-
ger. Uprizorili sta skeč Njiva 
mojega življenja avtorja Sla-
vka Prezlja. Članice TD so 
med prireditvijo cvrle slastne 
flancate in jih poleg čaja stre-
gle med prireditvijo. 

Na prireditvi so podelili 
tudi priznanja za lepo ure-
jene hiše in vrtove. Komisi-
ja, ki so jo sestavljali Francka 
Vene, Anica Kern in Vinko 
Potočnik, so v tem letu več-
krat pregledali vse hiše v kra-
jevni skupnosti Kokrica in 
na podlagi domiselnih ure-
ditev, čistoče, negovanih rož 
in okrasitev hiš izbrali preje-
mnike priznanja in nagrad. 
Dobili so jih Vilma Švab, 
Jože Rozman, Ava Cimper-
man, Suzana Strniša, Anto-
nija Baškovič, Meta Hegler, 
Cvetka Perčič in Župnišče 
Kokrica. 

VEČER OB KRUŠNI PEČI
Minulo soboto je v dvorani kulturnega doma na Kokrici pri Kranju potekala tradicionalna, tokrat že 
dvajseta prireditev Večer ob krušni peči. Organizator Turistično društvo Kokrica z njo želi ohranjati 
stare običaje in navade prednikov. 

Instrumentalna skupina Kokrčan je na odru kulturnega 
doma na Kokrici nastopila prvič. / Foto: Tina Dokl

Prejemniki priznanj za lepo urejene hiše in vrtove v krajevni 
skupnosti Kokrica / Foto: Tina Dokl

Marko Finžgar in Pavel Jenko sta obudila star običaj – ročno 
ličkanje koruze. / Foto: Tina Dokl

Članice Turističnega društva Kokrica so med prireditvijo 
cvrle slastne flancate. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

T
radicionalno pri-
reditev, sedmo 
po vrsti in vsako-
krat malo druga-
čno, kot je deja-

la predsednica Kulturne-
ga društva (KD) Tabor Pod-
brezje Daca Perne, so tokrat 

postavili na oder podbreške-
ga kulturnega doma. Liko-
vniki Društva likovnikov 
Cerklje, KD Tabor Podbre-
zje in KUD Dobrava Naklo 
so pokazali svoja dela, ki so 
jih posvetili dvestoti obletni-
ci smrti Valentina Vodnika. 
Program sta v besede sple-
tli voditeljici Katja Bevk in 
Monika Habe, slike so ožive-
le s pesmijo in plesom. Nas-
topili so citrar Tomaž Plahu-
tnik in pevec Simon Eržen 
ter pevci in plesalci Folklor-
ne skupine Podkuca. Slikar-
ji so navdih za motiviko našli 
v različnih stvareh: v pesmih 
Dramilo in Moj spomenik, 

v Kuharskih bukvah, Vod-
nikovi domačiji, njegovem 
portretu ..., tudi v Ugankah. 
»Brez nog tečem, brez koles 
pelem, na tla ne stopim, ven-
der veliko težo daleč prene-
sem.« In tako je – kot pra-
vilen odgovor – upodobljen 
tudi motiv čolna. Sodelovali 
so slikarji Barbara Pogačnik, 
Tončka Prdan, Metka Mau-

ser, Ronka Kozjek, Darin-
ka Kralj, Franci Markovec, 
Branko Lozar, Zofija Hacin, 
Angelca Križaj, Tilka Purgar 
(sodelovala je s keramiko), 
Alojzija Golob, Dana Šem-
rov, Marinka Štern, Avgust 
Starovašnik, Zdravko Purgar 
in Matjaž Mauser. Zbrane 
sta poleg Dace Perne nagovo-
rila še predsednica Društva 
likovnikov Cerklje Darinka 
Kralj in župan Občine Naklo 
Ivan Meglič, prepričan, da se 
kultura začne na vasi, ustvar-
jalcem različnih oblik ume-
tnosti pa je položil na srce, 
naj jim veselje do ustvarjan-
ja nikar ne poide. 

NARODNE  
V PODBREZJAH
V Kulturnem domu v Podbrezjah so imeli v petek 
prireditev Narodne v sliki, pesmi, plesu in besedi.

Slike je na oder prinašal nakelski podžupan Zdravko 
Cankar. / Foto: Tina Dokl

Citrar Tomaž Plahutnik in pevec Simon Eržen sta 
interpretirala tudi Vodnikovi pesmi Dramilo in Moj 
spomenik. / Foto: Tina Dokl
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Igor Kavčič

Z 
okrog 745 tisoč 
prebivalci se 
Seattle – razpro-
stira se med sla-
nim Tihim ocea-

nom in sladkovodnim jeze-
rom Washington sredi zele-
ne narave in se ga zato drži 
ime smaragdno mesto – med 
ameriškimi mesti uvršča na 

18. mesto. Prirast prebivalstva 
v zadnjih letih je več kot dvaj-
setodstoten, kar nam razjas-
ni voznik Uberja Mark, eden 
redkih Američanov, ki so že 
slišali za Slovenijo. »Imate 
čudovito Blejsko jezero. Moja 
hči je bila pred leti na Bledu in 
ni mogla prehvaliti njegovih 
lepot.« Odkar je pred 15 leti 
v Seattle prišel Google, števi-
lo prebivalcev vztrajno nara-
šča, v mestu pa med drugim 

posluje še en dober zaposlo-
valec – Amazon. Voznik poja-
sni, da letališče postaja pre-
majhno glede na velik obseg 
prometa na njem. Google je 
sicer v okrožju Fremont in je 
ravno letos poleti v okrožju 
Kirkland odprl še eno poslo-
vno stavbo.

Fremont je tudi sicer zani-
miv severni del Seattla, kjer 
mestne oblasti želijo prepo-
znavnost doseči tudi s pos-
tavitvami javnih plastik. 
Po vsem mestu ne manj-
ka kipov, npr. že omenjene-
ga Hendrixa, na ulici najde-
mo spomenik umrlim gasil-
cem, znan je kip kovača, v 
predelu mesta Bellevue so 
postavili Mahatmo Gandhi-
ja, na tržnici Pike Place Mar-
ket se obiskovalci slikajo ob 
pujsku »šparovčku«, v Fre-
montu, kjer ob duhovitem 
kipu Čakajoč na avtobus 
lahko počakate tudi vi, pa 
sta daleč najbolj prepoznav-
na Troll iz Fremonta in več 
metrov visok kip Vladimirja 
Iljiča Uljanova - Lenina.

Zanimiva je zgodba, kako 
se je kip kontroverzne ose-
bnosti iz zgodovine dvajset-
ega stoletja znašel v ZDA. 
Bronast kip, ki tehta več 
kot sedem ton, je desetletje 
ustvarjal bolgarski kipar Emil 

Venkov. Leta 1988 so ga pos-
tavili na Slovaškem (takrat še 
Češkoslovaškem), a je ta že 
po letu dni, v času žametne 
revolucije in demokratičnih 
sprememb, doživel usodo 
mnogih kipov iz časa sociali-
zma. Ameriški veteran Lewis 
Carpenter, ki je poučeval na 
Poljskem, je odkril padli kip 
in ga dal pripeljati v Seattle, 
namenil ga je postaviti za 
centralno točko restavracije 
s slovaško kulinariko. Ker je 
leta 1994 umrl v avtomobil-
ski nesreči, do tega ni prišlo, 
družini pa so poleg kipa osta-
li še dolgovi. Oblast v okrožju 
Fremnot se je odločila spoš-
tovati Carpenterjevo željo o 
postavitvi kipa v javnem pro-
storu. Ko so ga leta 1995 pos-
tavili na prvotni lokaciji, je 
imel ta na sebi oznako, da je 
naprodaj za 150 tisoč dolarjev 
z zahtevo, da ga kupec ne pre-
topi. Cena je sedaj že dvojna, 
a je kip na novi lokaciji še ved-
no v lasti družine. Nanj ob 
različnih priložnostih posta-
vljajo bolj ali manj posreče-
ne dodatke, od božičnih lučk 
do raznih oblačil in umetniš-
kih instalacij. Lenina so celo 
zamenjevali z Lennonom, pa 
so ga zato nekoč oblekli v zna-
nega Beatla, da so ljudje le 
spoznali, da si nista prav nič 

podobna. Kljub kontroverz-
nosti Lenin v Seattlu vendar-
le dokazuje, da je umetnost 
tista, ki preživi vsako politi-
ko. 

Pozornost vzbuja tudi kip 
Fremont Troll, ki so ga ob 
podpori skupnosti ustvarili 
štirje avtorji. Izbran je bila 
na odprtem javnem razpisu. 

Kip je visok 5,5 metra, težak 
šest ton in je izdelan iz žele-
zobetona. Stoji pod mos-
tom z železniško progo, 
leta 2005 pa so ulico, ki gre 
mimo in se je dotlej imeno-
vala Severna 34. ulica, prei-
menovali v Avenijo trola. Pa 
naj še kdo reče, da se Ameri-
čani ne znajo iti.

Amerika od Jimija do Jima (2)

LENIN IN TROL

Lenin iz Seattla je markanten kip na križišču dveh ulic. 

Trol pod železniškim mostom: priljubljena turistična točka.

Mateja Rant

V 
Stolpu Pun-
gert so na Mar-
tinov dan, torej 
11. novembra, 
v sklopu petih 

praznikov luči zaznamovali 
še en praznik, povezan z luč-
jo. Pripravili so martinovan-
je za otroke, v okviru katere-
ga so se z majhnimi lučka-
mi, ki so jih ves mesec izde-
lovali tudi v Stolpu Pungert, 
sprehodili po Kranju ter tako 
z lučko in pesmijo posvetili 
tudi vsem drugim Kranjča-
nom in mogoče na ta način 
zanetili še kako lučko več, 
je poudarila koordinatorica 
programa v Stolpu Pungert 
Urška Košir.

Praznik sv. Martina po 
besedah Urške Košir prina-
ša luč v dneve, ko so zunaj 
dež, mraz in tema. »Na ta 
način vzgajamo otroke, da 
so sami sebi mala lučka v 
temnih dneh, s katero si lah-
ko svetijo čez temno zimo, 
obenem pa svetijo tudi za 
druge.« Z martinovanjem 

za otroke so obudili tradi-
cionalen način praznova-
nja martinovega v zahodni 
Evropi, ki izvira iz Francije. 
»Otroci so na ta dan s svetil-
kami, okrašenimi z motivi 
zvezd, lune in sonca, hodi-
li po mestu, peli pesmice in 
s piškoti obdarovali revne.« 
Martinovo namreč poime-
nujejo tudi praznik upan-
ja, je razložila Urška Košir. 
»Legenda o sv. Martinu pri-
poveduje, da je pri mestnih 
vratih Amiensa srečal bera-
ča, ki je napol oblečen zmr-
zoval. Izvlekel je svoj meč, 
prerezal svoj topli plašč in 
ga dal polovico revežu,« je 
pojasnila in dodala, da tako 
Martinovega pol plašča pri-
naša upanje in udobje bera-
ču, njegovo sočutno dejan-
je pa nas lahko ogreje in šči-
ti pred zimskim obupom. 
»Da bi otrokom bolje pred-
stavili značaj in pomen sv. 
Martina, jih spodbujamo k 
temu, da lahko pomoči pot-
rebne osrečijo že z malimi 
dejanji.«

To so storili tudi na mar-
tinovo, ko so se s svetilkami 

izpred Stolpa Pungert naj-
prej odpravili skozi temač-
ne rove pod Kranjem in jih 
tako osvetlili s svojimi maj-
hnimi lučkami. Na delav-
nicah v vrtcih, šolah in Sto-
lpu Pungert je po besedah 
Urške Košir nastalo kar 350 
lučk. Na glasbenih delav-
nicah so se razen tega nau-
čili dve Martinovi pesmi-
ci, s katerima so razveselili 

meščane, ko so se ustavili na 
Glavnem trgu. V Stolpu Škr-
lovec so na koncu otroke raz-
veselili še s predstavo Dekli-
ca s svetilko, ki sta jo pripra-
vili Urška Košir in Jadranka 
Završnik. »Tako smo otro-
kom želeli sporočiti, da ima-
mo lučko v sebi tudi v dneh, 
ko nam ni lahko, in jo lahko 
vedno nosimo s seboj skozi 
življenje.« 

PRIŽGALI LUČKE V SEBI
Otroci iz kranjskih vrtcev in šol ter obiskovalci Stolpa Pungert so ves mesec izdelovali majhne lučke in 
se tako pripravljali na martinovanje, ko so te lučke s pesmijo na ustih ponesli med vse Kranjčane.

Lučke so tudi v Stolpu Pungert izdelovali ves mesec. 

Na Glavnem trgu so meščane razveselili z Martinovimi 
pesmicami. / Foto: Primož Pičulin

Ljubezen.
V celofan zavita.
Vse lepo,
dišeče,
mamljivo,
nepozabno.

Ampak …
Kaj …
Plod domišljije,
ko kamni letijo
v obličje.

Kaj je res.
Kaj ni.
So le želje,
boleče hrepenenje. 

Ljubezen,
ki premika vse gore.
Vse lepo,
nepozabno,
čuteno,
sprejemljivo.
Maša

Čutenje

PESMI MLADIH

Ljubezen je in vedno bo. In hvala Bogu za to. Za ljubezen 
in za čutenje. Za kamenje in za rože. Kajti vse to je tisto, 
kar v bistvo pričakujemo. In odločamo se samo za lepe 
dni. 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. 
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Peter Colnar
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sudoku_LAZJI_19_92
NALOGA

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

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

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

sudoku_LAZJI_19_92

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_92
NALOGA

6 2 3
8 7 9 4

4 6 7 3
9 6 1
6 4

8 1 2
2 7 6 1

6 2 5 8
9 1

sudoku_TEZJI_19_92

REŠITEV

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

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_92
NALOGA

623
8794

4673
961
64

812
2761

6258
91

sudoku_TEZJI_19_92

REŠITEV

642378915
387951642
195246873
539824761
726193458
814567239
278615394
961432587
453789126

sudoku_LAZJI_19_92
NALOGA

31268
4135
5867

4318
7842
6823

7651
3196
6254

sudoku_LAZJI_19_92

REŠITEV

379125684
416738259
528496713
254371968
783569142
691842375
947683521
835217496
162954837

Združene države Evrope
Malo je znano, da je bil 

začetnik vseevropskega 
gibanja pisatelj in politik, 
avstrijsko-madžarski grof 
Richard Nikolaus Eijiro 
Coudenhove-Kalergi. Rodil 
se je 16. novembra 1894. 
Njegovo otroško ime na 
Japonskem je bilo Aoyama 
Eijiro. Češkoslovaški držav-
ljan je postal leta 1919, nato 
pa je od leta 1939 do smr-
ti prevzel francosko držav-
ljanstvo.

Ustanovil in predsedoval 
je Panevropski uniji. To je 
bila zamisel o zvezi evrop-
skih držav, ki naj bi bila 
»bogata kot Amerika in nev-
tralna kot Švica«. Sprva so jo 
imeli za utopijo, kasneje pa 
je najprej navdušil diploma-
te, pisatelje, umetnike, čas-
nikarje in učenjake pred-
vsem na nemškem govor-
nem območju. Evropo si je 

predstavljal pod vodstvom 
Francije in Nemčije, a brez 
Sovjetske zveze.

Njegova starša sta bila avs-
tro-ogrski diplomat Hein-
rich von Coudenhove-Kaler-
gi  in Mitsuko Aoyama, hči 
trgovca z nafto, prodajalca 
starin in velikega posestnika 
v Tokiu. Družina von Cou-
denhove je bila bogata flam-
ska družina, ki je med fran-
cosko revolucijo pobegnila v 
Avstrijo, družina Kalergi pa 
je bila bogata grška družina 
s Krete. Že pred tem so bili 
rodovno povezani s Poljaki, 
Norvežani, Balti, Francozi 
in Nemci.

Prva knjiga Pan-Europa 
grofa Richarda Nikolausa 
Eijira Coudenhove-Kalergi-
ja je izšla leta 1923. Vsebova-
la je tudi obrazec za članstvo 
v gibanju, ki je leta 1926 na 
Dunaju izvedlo prvi kongres. 

Tridnevnega vseevropske-
ga kongresa se je udeleži-
lo več kot dva tisoč predstav-
nikov iz 24 evropskih držav. 
Na kongresu so med drugi-
mi sodelovali Albert Einste-
in, Thomas Mann in Sig-
mund Freud. Šlo je za pos-
kus ustanovitev Združenih 
držav Evrope. Odziv na več-
stopenjski načrt ustanovit-
ve je bil precejšen, praktično 
pa je oživel po drugi svetov-
ni vojni, ko se je začel uresni-
čevati z ustanovitvijo Evrop-
ske gospodarske skupnosti. 
Cilji zveze evropskih držav 
so bili mirno poravnavanje 
sporov, skupen gospodarski 
prostor in medsebojna pod-
pora v težkih obdobjih. Usta-
novili naj bi carinsko in gos-
podarsko unijo, vendar se je 
zamisel izjalovila leta 1929 
zaradi zloma newyorške bor-
ze in čez eno leto še vzpona 

nacizma v Nemčiji. Med 
evropskimi državami je tudi 
prišlo do dvoma v nemško 

demokracijo. Bale so se, da 
bi s sodelovanjem škodova-
le svojim lastnim interesom.

Anekdote slavnih
   Madžarski pisatelj in dramatik Ferenc Molnar 

je pokusil kavo, ki mu jo je prinesel natakar, in 
rekel: »V tej kavi je nekaj dobrega, nekaj slabega in 
nekaj skrivnostnega.« Svojo trditev je tudi razložil: 
»Dobro je, da v njej ne okusiš niti sledu cikorije, 
slabo je, ker ni v njej niti zrnca kave, skrivnostno pa 
je, od kod ima ta voda tako temno barvo.«

   Ko je francoski predsednik Georges Clemenceau 
izgubil dragocenega sodelavca, se mu je, še preden 
so umrlega pokopali, prišel vsiljevat nekdo drug, da 
bi prevzel njegovo mesto.

  »Prav,« mu je odgovoril Clemenceau. »Morate se 
samo še dogovoriti s pogrebnim zavodom.«

Smeh ni greh
    »Si res pustil dekle samo zato, ker je začela nositi 

očala?« »Ne, ona je zato pustila mene.«

Samo Lesjak

B
ogati glasbeni 
zgodovini Tržiča 
so svoj pečat dale 
tudi instrumental-
no-vokalne zased-

be, ki so zaznamovale vsa-
ka svoj čas. Pestro družab-
no dogajanje so predstavi-
li na domoznanskem veče-
ru z naslovom Gor pa dol po 
pvac: Bili so ansambli, s pri-
reditvijo pa so obenem sode-
lovali na letošnjih Dnevih 
evropske kulturne dedišči-
ne. Boris Kuburič (JSKD OI 
Tržič) in Nejc Perko (Knji-
žnica dr. Toneta Pretnarja) 
sta predstavila zbrano gradi-
vo in obenem povabila gos-
te, ki so bili člani ansamblov 
ali pa se dogajanja spomin-
jajo po pripovedovanju. Na 
povabilo so se prijazno odz-
vali Franci Šarabon, Nuša 
Hafner Goričan, Edi Per-
ko, Irena Ješe Lončar, Jan-
ko Meglič, Tone Remškar in 
Miro Lapanja, pomembno 
pa so sodelovali tudi Andre-
ja Primožič, Alojz Glavič in 
Karel Štucin – skupaj so »iz 
naftalina« potegnili številne 
glasbene anekdote skupin.

Prva med njimi, ki je delo-
vala že pred vojno, je bil 
Bedinov šramel, Srake pa so 
začele takoj po njej. Mnoge 

pesmi so ponarodele, npr. 
Ko v jutranjem soncu ali Cin-
ca marinca. Tržiški salon-
ski orkester je zaradi svoje 
kakovosti v mnogočem pre-
segal lokalni okvir. Šarabo-
nov kvintet je deloval konec 
40. in v začetku 50. let. Fran-
ci Šarabon je spomnil na to, 
da je idejo za sozvočje troben-
te in klarineta Vilko Avsenik 
dobil pri njih. Po Ansamblu 
bratov Goričan se je ohranil 
tudi programski list, iz kate-
rega lahko izpeljemo zanimi-
ve primerjave z današnjimi 
ansambli. Mladi Jazz Peko 
je prinesel konec 50. let svež 
repertoar – kot se spominja 
Janko Meglič, so preigravali 
tudi Luisa Armstronga. Jan-
ko je bil po vrnitvi iz vojske v 

prvi zasedbi Ansambla Radia 
Tržič, ki je bil ustanovljen na 
pobudo Nenada Antoniča. 
Tudi za ta ansambel velja, da 
se je zasedba precej menja-
vala, glavni razlog je bilo slu-
ženje vojaškega roka članov. 
Tone Remškar se je priključil 
v zadnji fazi delovanja, nas-
topali so veliko, precej v dvo-
rani Casino na Bledu. Spre-
mljali so tudi znane pevce, 
npr. Marka Novosela, Radoj-
ko Šverko, Iva Robića, Alen-
ko Pinterič … V zasedbi sta 
delovala znana Janko Rop-
ret in Marjan Ogrin. Tone 
in Janko sta skupaj igrala v 
skupini Fich-a-Fay, sredi 60. 
let pa je razgrajala skupina 
The Divers, »težki frajerji iz 
kabr'ke«, kot jih je predstavil 

bobnar Miro Lapanja. Sku-
pini sta igrali takrat aktual-
no glasbo mladih, tudi upor-
niško, repertoar so sestavlja-
le pesmi iz glasbenih lestvic 
Radia Luksemburg. Kakovo-
stna zasedba iz 60. let je bila 
tudi Šest mladih.

»Podatke za domoznanski 
večer smo zbirali dolgo časa 
in po kapljicah. Zavedamo 
se, da smo kakšno od zasedb 
nenamerno izpustili, zato se 
priporočamo za kakršnoko-
li informacijo ali gradivo. 
Že iz do sedaj zbranega pa 
se da razbrati zelo živahno 
dogajanje na tem področju v 
Tržiču. Iskreno se zahvalju-
jemo vsem gostom,« je izje-
mno zanimiv večer sklenil 
Nejc Perko.

BILI SO ANSAMBLI
Na nedavnem domoznanskem večeru v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja so obujali spomine z glasbenimi 
ustvarjalci in njihovimi bližnjimi ter predstavili zbrano fotografsko in zvočno gradivo o ansamblih, 
ki so zaznamovali tržiške prireditve in plesišča od konca druge svetovne vojne do sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja.

Večer spominov na ansamble, ki so zaznamovali tržiško regijo / Foto: arhiv knjižnice

Kamnik – V petek, 22. novembra, bo ob 20. uri v MC Ko
tlovnica audiovizualni performans VOID – zgodba ene
ga človeka. Ta sloni na glasbenih komponentah moder
ne klasike, minimalizma in eksperimentalne elektronike 
domačega glasbenika Gašperja Selaka, ki jih predstavlja 
na svojem prvencu X.U.L. S koreografinjo Tino Habun sta 
zasnovala vodeno multižanrsko doživetje glasbe: odpira 
se dvojno zaznavanje med gledanjem in poslušanjem, 
kjer vsak posameznik odloča, kaj bo postavil v ospredje 
oziroma kako bo demokratično manevriral med obema 
zaznavanjema.

VOID – zgodba enega človeka
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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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Vilma Stanovnik

Prvič so se nekdan-
ji sošolci in prija-
telji iz Škofje Loke 
zbrali, ko so pred 
35 leti praznovali 

okrogli jubilej – petdesetle-
tnico. Takrat so bili v res-
tavraciji na Nami in skle-
nili so, da se bodo sesta-
jali vsakih deset let. Tako 
so nova srečanja pripravi-
li za šestdeset, sedemde-
set in zadnje za osemdeset 
let. Takrat so bili v Gostil-
ni Pr Godč in so ugotovili, 
da je čas, se začnejo sesta-
jati vsakih pet let. Leta so 
prav hitro minila in prejš-
nji petek so se znova sreča-
li, tokrat Pri Ingliču. 

Kot je povedal Gašper 
Zakotnik, so letos vabila pos-
lali na 33 naslovov, za udele-
žbo pa se jih je prijavilo pet-
najst - in sicer: Jože Semen, 
Franc Kumar, Jože Kolenko, 
Matevž Trilar, Janez Žagar, 
Peter Ravnikar, Ciril Oblak, 
Pavel Jelovčan, Jože Dolenc, 
Janez Demšar, Gašper Zakot-
nik, Janez Jemc, Ludvik Žon-
tar, Rudi Benedik in Anton 
Habjan. Kar nekaj se jih je na 
srečanje še pripeljalo z avtom, 
nekateri so prišli peš. »Vsa-
ko leto je kdo iz naše družbe 

manj, tisti, ki pridemo, pa še 
migamo, čeprav smo posta-
li malce počasnejši in ima-
mo tudi težave s spominom. 
Vemo, da nas čas ni prihod-
nost, ampak preteklost, kar pa 
ne pomeni, da nam je vseeno, 
kako bo pri nas naprej. Živi-
mo v dobri občini, saj je bilo 
v Škofji Loki gospodarstvo 

uspešno že v Jugoslaviji in je 
še sedaj,« je zbrane za omi-
zjem nagovoril Janez Jemc, 
nekdanje sošolce in prijate-
lje pa je pozdravil tudi Janez 
Žagar iz Papirnice, ki je bil kar 
38 let župnik v Avstriji.

»Ne verjamem, da ste 
le del preteklosti, ste tudi 
del sedanjosti naše občine. 

Želim, da je občina prijaz-
na za vse generacije. Tako 
je eden naših trenutnih izzi-
vov tudi povezovanje zdravs-
tva in skrbi za starejšo gene-
racijo,« je zbrane nagovoril 
župan Tine Radinja in oblju-
bil, da pride na novo druže-
nje Ločanov, rojenih leta 
1934, tudi čez pet let.

KAJ POZABIJO,  
A ŠE VEDNO MIGAJO
Čeprav so se rodili pred drugo svetovno vojno in čeprav so vsako leto malce počasnejši, so Ločani,  
ki so letos dopolnili petinosemdeset let, veseli, da se srečujejo in da so še vedno aktivni. 

Škofjeloški 85-letniki, zbrani na petkovem druženju Pri Ingliču, z županom  
Tinetom Radinjo

TANJIN KOTIČEK

Veliko je vaše pošte, kar 
pomeni, da se pridno uči-
te vedeževanja iz ciganskih 
kart. Lepo in pohvalno. Ima-
mo pismo bralke, ki pravi: 
»Izbrala sem si sedem kart 
na vprašanje, kako se bodo 
rešili moji problemi in težave. 
Prosim vas za razlago. Čeprav 
redno spremljam vašo rubri-
ko, pa ne znam pravilno pove-
zati smisla kart. Hvala vam za 
odgovor in lepo pozdravljeni. 
Karte so: Izguba, Težave, 
Nenadna sreča, Smrt, Vdova, 
Sreča, Žalost. Imam pa šifro 
Maja.« Prvi dve karti Izguba 
in Težave nam jasno poka-
žeta realno stanje. Težave 
so, ne smete si zatiskati oči 
pred dejstvi in se pretvarjati, 
da je vse v najlepšem redu, 
nujno je potreben pogovor, 
kar nam da vedeti karta Izgu-
ba. Nenadna sreča prinaša 
neverjetni zasuk v pozitivno 
smer in ta čas je treba zelo 
dobro izkoristiti, se pravi, da 
se ne sme predolgo čakati. 
Karta Smrt vsekakor prinaša 
nove začetke in konec neke-
ga težkega obdobja. Smrt ne 
pomeni vedno nečesa slabe-
ga, ampak ravno nasprotno 

… Vdova je osamljena, želi 
si sprememb in samo od nje 
je odvisno, kaj vse se bo zgo-
dilo v prihodnosti. Vsekakor 
prihaja konec nekega temač-
nega obdobja in zapiha nov 
osvežilni veter. Sreča, kot že 
dobro vemo, je vedno sreča. 
Vse bo na koncu dobro. Čas 
realizacije je najkasneje na 
pomlad, meseca marca ali 
aprila, lahko že prej. Karta 
Žalost ima lahko več razlag. 
Je kot šahovnica – in kam 
točno se premakne figura, je 
odvisno od možnosti, ki so 
dane v določenem trenutku. 
Ta odločitev je tudi najboljša. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževanja« 
in svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 44 novorojen-
čkov. V kranjski porodnišnici se je rodilo 15 deklic in 15 deč-
kov. Najtežji je bil deček s 4070 grami, najlažja pa deklica, 
ki je tehtala 2430 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 
7 dečkov in 7 deklic. Najtežja je bila deklica s 3950 grami 
porodne teže. Tudi najlažja je bila deklica – tehtnica ji je 
pokazala 2680 gramov.

Novorojenčki

»Vnuk in ostalo« 
Zopet se obračam na vas. Že 
večkrat ste mi odgovorili in 
vedno sem s pomočjo vaših 
odgovorov rešila problem. 
Vesela bom vaših odgovorov. 
Želim vam vse dobro in da bi 
nas še dolgo razveseljevali s 
svojo pozitivno energijo. 
Skrbi, ki vas trenutno obkro-
žajo, vas žalostijo in radi bi 
na kakršen koli način poma-
gali svojim najdražjim. Poču-
tite se nemočno, še bolj pa, 
ker takoj pomislite na najhuj-
še. Stanje se bo kmalu umi-
rilo in nič hujšega se ne bo 
zgodilo. Če si celotno sliko 
še enkrat sestavite v svojih 
mislih, boste videli, da imam 
prav. Vnuk prestaja obdobje, 
v katerem si želi malo več 
časa zase in predvsem potre-
buje razumevanje. Išče svoje 
mesto v družbi in malo mu 

še manjka, da bi se v novem 
okolju dokončno odprl. S 
samim učenjem nima težav 
in usposobil se bo za želeni 
poklic. Prehodno obdobje 
bo minilo prej, kot bi si misli-
li. Spodbujajte ga h kvalitet-
nemu preživljanju prostega 
časa, da se bo bolje počutil. 
Tegob, ki vas mučijo telesno, 
pa nikar ne postavljajte ob 
stran. Pogovor z zdravnikom 
vam bo odprl oči in večji 
pomen boste dali svojemu 
zdravju. Enako lahko sve-
tujete tudi hčerki, ki svoje 
potrebe nemalokrat postav-
lja na zadnje mesto. Skrbi, 
ki jih drži v sebi, se kažejo 
navzven. Morala si bo vzeti 
več časa za druženje s sebi 
podobnimi ljudmi, saj bi jo 
pogovori razbremenili. Slu-
žbo bo obdržala in lahko pri-
čakuje stalnost tudi na dolgi 

rok. Leto, ki sledi, ki prinaša 
več volje. Srečno.
»11:11« 
Spoštovana Tanja, prosim vas 
za pogled v mojo prihodnost. 
Za vaš odgovor in uvid se vam 
že vnaprej zahvaljujem. 
Leto se počasi zaključuje, in 
ko se ozirate nazaj, prevladu-
jejo dobri občutki. Ostalo je 
še nekaj zadev, ki ste jih pus-
tili ob strani, saj vam je pre-
prosto zmanjkalo časa. Akti-
vno boste nadaljevali tam, 
kjer ste ostali, in ne boste se 
pustili motiti. Predani boste 
svojim ciljem in tudi v tem 
letu jih boste pridno izpol-
njevali. Videti pa je, da se 
boste v prihodnje znali več-
krat nagraditi za svoje uspe-
he, kar pa včasih malo poza-
bite. Potovanja in izleti bodo 
neizbežni. Čeprav boste iz 
njih potegnili tudi poslovne 

iztočnice, bodo navsezadnje 
namenjeni popolni sprosti-
tvi. Vzeli si boste več časa za 
hobije, saj se bo vaš interes, 
povezan z njimi, povečal. 
Nove priložnosti na poslov-
nem področju vam prihajajo 
naproti že spomladi. Le glej-
te, da ne boste tako zaposle-
ni z drugimi stvarmi, da jih 
boste spregledali. Za boljšo 
pozicijo se vam ne bo treba 
preveč truditi, saj bo splet 
okoliščin pripomogel, da se 
bodo novosti obrnile vam v 
prid. Sprememba delavnega 
okolja bo na vas dobro vpli-
vala in tudi na ljubezenskem 
področju se bo začelo doga-
jati. Sledili boste svojemu 
srcu in pot vas bo vodila tudi 
v še neraziskane kraje. Leto 
2020 bo zaznamoval obisk 
v tujini, kjer si boste izpolnili 
skrito željo. Srečno.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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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, 4. decembra 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.

30
EUR

Mehka vezava,  
526 strani

+ poštnina

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

www.gorenjskiglas.si

NOVOST

Knjiga O Bitnjah, 
vaseh na 
zahodnem robu 
Sorškega polja, 
je napisana 
poljudno in 
vsebuje številne 
podatke, zgodbe 
ter značilnosti 
Bitenj. Je  poklon 
domačemu kraju 
z željo, da bi 
obvarovali vsaj 
del tistega, kar  
nočemo, da bi 
šlo v pozabo.
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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

20214 strani, mehka vezava

EUR

NOVO

Žirovski besednjak 
ni slovar, je zbirka 
500 mini esejev, 
sestavljena iz razlag 
500 značilnih besed. 
Žiri so prvi večji 
kraj v Sloveniji, ki 
ima svojo zgodbo 
povzeto na ta način 
– z avtorsko razlago 
izbranih besed. Te 
niso le žirovske, 
veliko je gorenjskih, 
vseslovenskih in 
svetovljanskih. 
Knjiga torej ni le 
lokalna, v svoji 
individualnosti je 
hkrati univerzalna.

Avtor knjige je 
dolgoletni sodelavec 
Gorenjskega glasa.
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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

24,90600 strani, mehka vezava

EUR
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Ob 125-letnici revije Billboard so objavi-
li seznam najboljših glasbenikov. Prvo 
mesto je zasedla skupina The Beatles, 
sledi ji skupina The Rolling Stones in 
Elton John. Na četrtem mestu je pristala 
Mariah Carey (49) in tako postala najbo-

ljša izvajalka med ženskami. Na lestvici ji sledijo Madon-
na, Barbra Streisand, Michael Jackson, Taylor Swift, Stevie 
Wonder in Chicago.

Mariah Carey najboljša izvajalka vseh časov

Pevec Aaron Carter (31) je iz neznane-
ga razloga pristal v bolnišnici. Njegova 
mama Jane Carter, ki je prevzela nadzor 
njegovega družabnega omrežja, je z obo-
ževalci delila fotografijo, na kateri pevec 
leži na bolnišnični postelji. »Mamica 

bo poskrbela zate,« je zapisala pod fotografijo. Carter je 
zadnje tedne polnil strani medijev s svojim nestabilnim 
vedenjem in priznal, da boleha za shizofrenijo, depresijo 
in bipolarno motnjo.

Mamica bo poskrbela za Aarona

Na 20. podelitvi latino grammyjev je bila 
med nagrajenci tudi dvaindvajsetletna 
Camila Cabello. Ta je skupaj z Alejandrom 
Sanzem za pesem Mi Persona Favorita 
prejela nagrado za najboljšo pop pesem 
ter nagrado za najboljšo ploščo. Pevka 

Rosalia je prejela nagrado za najboljši album leta, nagra-
do za najboljšo pesem leta pa je prejela pesem Calma, ki 
jo je na prireditvi Pedro Capa zapel skupaj z Alicio Keys.

Tudi Camila Cabello prejemnica nagrad

Eva Amurri (34) in Kyle Martino (38) 
se ločujeta kljub igralkini nosečno-
sti. »Naša družina začenja novo 
poglavje. Po tehtnem razmisleku 
in trudu, ki sva ga vložila v zvezo, 
sva sprejela težko odločitev, da se 

kot partnerja razideva,« sta zapisala v izjavi za javnost 
igralka in nekdanji profesionalni nogometaš, ki pravita, 
da bosta vzgajala svoje tri otroke kot tesna prijatelja in 
zaupnika. Zakonca sta pred kratkim praznovala osmo 
obletnico poroke.

Novo poglavje za nosečo Evo Amurri

VRTIMO GLOBUS

Ana Šubic

D
vanajsta Vin-
ska pot je minu-
la petek in sobo-
to v rove pod 
starim Kranjem 

privabila okoli 2800 obis-
kovalcev, ta konec tedna, ko 
bo prvič potekal tudi Sladki 
dan, pa jih pričakujejo vsaj 
tri tisoč. Skupaj naj bi se tako 
po Vinski poti letos spreho-
dilo več kot šest tisoč ljubite-
ljev vina, kar je največ do slej, 
je zadovoljen vodja priredit-
ve Srečko Štagar z Zavoda 
za turizem in kulturo Kranj. 
Tudi letos je možno okuša-
ti žlahtno kapljico iz vseh 

vinorodnih območij Slove-
nije. Sodeluje kar 54 ponud-
nikov vin in drugih kulinari-
čnih izdelkov.

Na »klasično« Vinsko pot 
se bo možno odpraviti še ta 
petek in soboto, v nedeljo pa 
se obeta letošnja novost – že 
omenjeni Sladki dan. Pou-
darek bo na sladkih vinih, 
kot sta traminec ali muškat, 
obiskovalce pa bodo priča-
kale še sladke dobrote: štru-
klji, kremne rezine, gibani-
ce, čokolade in ostale slaš-
čičarske stvaritve. V okvi-
ru Vinske poti bo v četrtek 
v Avli Mestne občine Kranj 
prvič potekal tudi dobro-
delni večer vrhunskih vin, 
ki bo namenjen vabljenim 

gostom. Na dogodku bodo 
izbirali tudi županovo vino 
za leto 2020. 

Martinovanje že tradicio-
nalno prirejajo tudi na Pun-
gertu na koncu starega dela 
Kranja. Na letošnjem, že 24. 
po vrsti, sta minuli konec 
tedna obiskovalce zabava-
la zasedbi Gino & Band in 
Pop Deluxe, kot običajno pa 
so pripravili tudi tekmovan-
je v kuhanju golaža. Tri dvo-
članske ekipe iz Kranja so iz 
enakih sestavin poskušale 
skuhati kar najboljši golaž, 
lahko pa so mu dodale svo-
je začimbe. Na koncu sta 
se po mnenju komisije, ki 
so jo sestavljali obiskovalci, 
najbolj izkazala upokojenca 

Marjan Erhatič in Miloš 
Likar. Na tekmovanju sta 
bila prvič. Kot sta poudarila, 
pri kuhanju golaža nikakor 
ne gre hiteti, pač pa si je tre-
ba vzeti dovolj časa, za pravi 
okus in aromo pa so ključne 
začimbe, med drugim rdeča 
paprika. Poleg njiju sta golaž 
kuhala še Aleksander Šumi 
in Danijel Galjot ter Martin 
Kostanjevec in njegov oče 
Stanislav. Golaž so po oce-
njevanju razdelili med obi-
skovalce.

Kot napovedujejo v Cafe 
galeriji Pungert, bodo mar-
tinovali tudi ta konec tedna. 
V petek bo obiskovalce zaba-
vala Nočna izmena, dan kas-
neje pa skupina Joške v’n.

ZA GOLAŽ KLJUČNE ZAČIMBE
Po kranjskih rovih se znova vije Vinska pot, ki jo je možno obiskati še ta konec tedna. V nedeljo prinaša 
tudi Sladki dan z degustacijo sladkih vin in sladic. Na Pungertu v Kranju pa je v okviru martinovanja 
znova zadišalo po golažu.

Ekipa, ki skrbi za nemoten potek priljubljene vinske 
prireditve v rovih pod starim Kranjem / Foto: Vid Rotar (Mediaspeed)

Vinska pot je minula petek in soboto privabila 2800 
obiskovalcev. Ta konec tedna jih pričakujejo še več. 

Pustotnikovo kmetijo iz Gorenje vasi sta zastopala brat in 
sestra Nikolaj in Elizabeta Brence. / Foto: Primož Pičulin

Domnu Šilarju, Francu Rajglju in Alešu Hribarju iz 
Vinarstva Hafner je družbo delal harmonikar Tilen Hodnik. 

Na tradicionalnem tekmovanju v kuhanju golaža na 
Pungertu sta se letos najbolj izkazala upokojenca iz Kranja 
Miloš Likar in Marjan Erhatič. / Foto: Tina Dokl 

Vodja Cafe galerije Pungert Sonja Mlakar (levo) v družbi 
trobentača Gregorja Grašiča, ki je vodil ocenjevanje, in 
njegove tajnice Martine Tomšič / Foto: Tina Dokl 

Na slavnostnem koncertu ob sedemdesetletnici 
Glasbene šole Škofja Loka je ob spremljavi 
simfoničnega orkestra nastopila sopranistka Johana 
Purgar. Z izjemnim glasom je zapela Griegovo 
Solveigino pesem. / Foto: T. D.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

Veliko mladih se danes 
ukvarja s športom. V dobi 
elektronike jih celo zelo spod-
bujamo, naj počnejo karkoli, 
sicer bodo mnogo več prostega 
časa preživeli pred ekrani, ki 
jih najpogosteje enačim s prek-
letstvom. 

Pri nas sta športnika naj-
mlajša dva, eden je košarkar, 
druga odbojkarica. Treninge 
imajo štirikrat do petkrat te-
densko in čez konec tedna so 
tekme. Neskončno srečo ima-
mo, da se lahko na treninge v 
Kranj vozijo z mestnim avto-
busom ali s kolesom ali kombi-
niramo vožnjo starši med seboj. 
Vse lepo in prav, potem pa pri-
dejo konci tedna in tekme. Ko-
maj čakaš konec tedna, ki je po 
možnosti lep in sončen (kaj pa 
je to, saj imamo že nekaj časa 
dež, dež in še enkrat dež), in 
otroka imata tekmo. Še dobro, 
da sva dva, in vsak pelje enega 
otroka na tekmo. Se zgodi, da 
gredo z avtobusom, najpogoste-
je pa smo vozniki sami. Kdaj 
se otrok priključi kakšnemu 
drugemu staršu, najbolj pogos-
to pa se vozijo sami in največ 
staršev skrbno opazuje vsak 
otrokov gib, točko, koš, osebno 
napako, »minutažo« igranja 
in podobno. Najde se kakšen, ki 
vse to tudi zapisuje. Zanimivo 
mi je opazovati starše, kako so 
zagreti za otrokove tekme, vse 
vedo o njih, taktiki, soigralcih, 
skrbno komentirajo vsako tre-
nerjevo potezo, sproti računajo 
izid in napredovanje v ligi, kjer 
igrajo, spremljajo konkurenč-
ne klube in preštevajo njihove 
točke. Jaz pa tega ne sledim. 
Ne razumem se tako zelo na 
to stvar, niti me ne zanima. 
Ali zanemarjam otroka, ker 

ne sledim prav vsakemu njego-
vemu gibu, točki in skoku ali je 
to njegova stvar? Želim jih gle-
dati, ne morem pa spremljati 
še vseh konkurenčnih klubov, 
niti ne poznam vseh njihovih 
notranjih šal in pripovedovanj. 
Ko pride konec tedna, se po 
vseh prevoženih kilometrih in 
urah, presedenih na tribunah, 
ko sledim in spodbujam otroka, 
vprašam: Kaj bom pa naredi-
la zase? Ali bom najlepši del 
dneva zopet preživela v dvora-
ni? Kdo bo skuhal kosilo? Je 
to glavna stvar, ki se ji podreja 
celotna družina? Koliko je od-
rekanja šele v individualnih 
športih in tam, kjer so vsi, starši 
in otroci, precej bolj perspektiv-
ni in ambiciozni. 

Kaj ukvarjanje s športom v 
mladosti pusti ljudem za celo 
življenje? Veselje do gibanja, 
gibkost, telo je zagotovo pri 
vsakem gibanju bolj okretno in 
gibanje je del tebe. Mnogo tež-
je je to vzljubiti v zrelih letih. 
Mladim nudi zdravo družbo, 
aktivnost in celi družini za-
poslitev. Odrasli bi že poiskali 
drugo zaposlitev, ne vem pa, 
kakšno bi dobili otroci. In ko se 
tako vozimo po državi od šole 
do šole, od dvorane do dvorane, 
opazujem vso to infrastrukturo 
in organiziranost klubov. To je 
naša blaginja, za vse to poskr-
bi država in občine. Manjše in 
bolj odročne, kot so občine, bo-
lje je vse skupaj urejeno. Edino 
podmladek je vprašljiva stvar, v 
večjih krajih je več izbire. 

Torej, mora mi biti v veselje 
in moram jih spremljati na 
tekmah, čeprav se sprašujem, 
ali je to res najbolj pomembna 
stvar v življenju.

Šport
Janez Logar

Ločitev je največji stres v 
življenju ločenih. Razen v pri-
meru, ko je ločitev pomenila 
prekinitev psihičnega, fizič-
nega ali spolnega nasilja. Pa 
še tem ljudem ostaja zelo gre-
nak priokus, da jim ni uspelo 
ohraniti ljubečega odnosa. 
Pogosto se ločenci obtožujejo, 
kaj so naredili narobe in česa 
niso storili. Ostaja le žalostno 
dejstvo razhoda z osebo, s ka-
tero si je nekoč nekdo delil vse 
– ljubezen, preživetje, otroke, 
upanje in prihodnost. Po loči-
tvi še vedno ostajajo starši in 
morajo ohraniti neki način 
komunikacije zaradi otrok. 
Mnogi gojijo jezo in pravi bes, 
sovraštvo do bivšega, bivše. 
Obtožujejo, krivijo, razlagajo 
znancem, kuhajo zamere … 
vse to delajo iz lastne bolečine, 
ki pa je največkrat precej sta-
rejša od bivšega, bivše. Pogosto 
je ta vir bolečnine celo v njih 
samih.

Obstajajo pa tudi ločeni 
pari, ki ohranijo po razhodu 
celo prijateljske vezi. Čud-
no in škoda, le zakaj jim to 
ni uspelo že prej. V takšnih 
primerih prej ko slej pride do 
obojestranskega joka in obža-
lovanja, priznanja bolečin in 
napak, ki sta jih delala. Biti 
sam je hudo, graditi novo zve-
zo je (spet) naporno. Ali lahko 
kaj storiva, da bova kljub lo-
čitvi ostala človek človeku člo-
vek? Ločimo se vedno zaradi 
notranjih stisk, ki jih v zakonu 
nismo zdržali – preveč je bilo 
s strani partnerja ponižanja, 
sramotenja, obtoževanja, nez-
vestobe, jeze, včasih pravega 
nasilja, kritiziranja, odsot-
nosti … in v nas se je prebu-
jalo preveč občutkov zaposta-

vljenosti, zavrženosti, samote, 
preveč občutkov manjvrednos-
ti, nesprejemanja … Na njiho-
vo žalost se teh in podobnih 
tem ne pred in še manj po 
ločitvi zakonci oz. partnerji 
ne dotikajo. Kjer se po ločitvi 
vzpostavi približno znosen, 
človeški, normalen odnos, je 
v obojestransko korist pogle-
dati na skupno zgodovino. 
Zakaj – zato, da se izognemo 
ponavljanju. Vprašajmo svojo 
bivšo ženo, kaj sem delal, ko 
sem te najbolj prizadel. Našte-
la nam bo veliko naših nepra-
vilnosti, pogosto pravih beda-
rij, ki smo jih počeli. Če smo 
pravi moški, bomo zdržali te 
pripovedi brez branjenja in 
prepričevanja. Nadaljujemo z 
npr.: »Kaj je bilo zate ob meni 
najtežje?« Poslušajmo, bomo 
vsaj končno izvedeli, kaj naša 
dejanja povzročijo na drugi 
strani. Kadar dobro in so-
čutno poslušamo ter se nam 
uspe vživeti v svet drugega in 
vidimo svoja neprava dejanja 
v drugih očeh, nam ne preos-
tane drugega, kot da preprosto 
rečemo: »Oprosti.« Nič več in 
nič manj. Nato prosimo, če 
lahko opišemo še sami sebe. 
Kaj smo pogrešali v odnosu? 
Kje nismo bili slišani, spošto-
vani, kje smo bili prezrti, ne-
upoštevani, zaničevani … in 
kako se je vse to prelevilo v jezo 
ali umik iz odnosa. 

Vsaj po ločitvi nima ni-
kakršnega smisla iskanje 
junaka in branjenje svojega 
prav. Predvsem pa ni treba 
čakati predolgo in odlašati s 
pogovori, kot jih opisujemo.

Po ločitvi

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Tako slabo vreme je, sam dež na dež. Časopisi nas kar naprej 
opozarjajo, kako slabo jemo, nobenih pravih vitaminov ne 
užijemo, posledica sta tudi slaba prebava in zaprtost, ki hudo 
slabo vplivata na vse drugo v organizmu. Ampak tu je vendar 
že čas kisle repe in zelja in krvavic!

Jota z repo

Za 4 osebe potrebujemo: 40 dag fižola, 50 dag kisle repe, 30 
dag krompirja, 15 dag kraškega pršuta, 2 stroka česna, 1 čebulo, 
1 paradižnik, lovorov list, sol in poper.
Fižol namočimo čez noč. Krompir olupimo, narežemo na 
koščke, vržemo v osoljeno mrzlo vodo in skuhamo do meh-
kega. Posebej skuhamo fižol. Prvo vodo, takoj ko zavre, odli-
jemo, drugo pa osolimo in kuhamo do konca. Pravijo, da tako 
kuhan fižol manj napenja. Posebej v posodi na malo masla 
na hitro prepražimo sesekljano čebulo in na kocke narezan 
pršut, toliko da čebula postekleni. Dodamo malce oprano 
kislo repo, zalijemo z vodo in prevremo. Dodamo še kuhan 
krompir v kosih, kuhan fižol, strt česen, solimo in popramo po 
okusu. Jed naj še enkrat zavre, dodamo še na koščke narezan 
paradižnik in vremo še 10 minut. 

Krvavice z dušenim kislim zeljem

Krvavice morajo dišati po meti, majaronu, čebuli in vsebovati 
ravno prav kaše, ješprenja, kuhane svinjske glave, pljuč, jeter, 
krvi in maščobe. Na Gorenjskem od nekdaj slove krvavice iz 
Poljanske doline.
Za 4 osebe potrebujemo: 4 krvavice, olje ali svinjsko mast za 
peko, 60 dag kislega zelja, 2 stroka česna, pol čebule, sol. 
H krvavicam s kislim zeljem naj bi sodil matevž. Recept zanj 
smo že zapisali. Odlično gre h krvavicam tudi pražen ali pire 
krompir ali pa krompir v kosih. Zato bomo danes povedali le, 
kako paziti, da krvavice preveč ne razpokajo, in kakšno naj bo 
dušeno kislo zelje.
Krvavice na hitro operemo z vročo vodo, jih obrišemo ter na-
mažemo z oljem ali svinjsko mastjo. Zložimo jih v namaščen 
pekač in jih pečemo 45 minut pri 180 do 200 °C. Med peko jih 
obrnemo, moramo pa paziti, da se ne strgajo. 
Dušeno kislo zelje pripravimo tako, da v ponvi na malo maščo-
be posebej pražimo sesekljano čebulo in česen. Dodamo kislo 
zelje, ki smo ga prej malo oprali pod tekočo vodo, to zalijemo 
z malo vode, dodamo še žličko paradižnikove mezge, zavremo 
in nato dušimo četrt ure. Solimo po okusu. 

Medeni poljubčki

Potrebujemo: 20 dag moke, 15 dag sladkorja, tri četrt žlice sode 
bikarbone, 10 dag orehov, cimet, limonino lupino, klinčke, 10 
dag medu, 2 jajci.
Moko presejemo in jo zmešamo s sodo, dodamo sladkor, ore-
he in začimbe. Dobro premešamo, dodamo vroč med in jajci 
ter zgnetemo testo, ki naj eno uro počiva. Napravimo kroglice 
in jih spečemo na namaščenem pekaču v srednje vroči pečici.

Kaki
Kaki si naziva zlato jabol-

ko ni pridobil kar tako. Tež-
ko najdemo bolj sladek in 
okusen sadež, poleg tega pa 
nas nahrani s celo paleto vi-
taminov in mineralov. Ker 
vsebuje kar nekaj pektina, 
ga lahko uporabimo tudi kot 
dodatek k raznim strjenkam 
in sladicam v kozarcu brez 
dodane želatine. 

Za pripravo zdrobove str-
jenke s kakijem potrebuje-
mo: 0,5 litra mleka, 4 žlice 
pšeničnega zdroba, 250 g 
skute, 2 zavitka vaniljeve-
ga sladkorja, pol žličke soli, 
sladkor po okusu; za kakije-
vo plast: 3 večje zrele kakije, 
1 zavitek vaniljevega slad-
korja, 1 žlico ruma, ščepec 
cimeta.

Mleko segrejemo, soli-
mo in sladkamo z vanilje-
vim sladkorjem. Vanj za-
kuhamo pšenični zdrob in 
med stalnim mešanjem ku-
hamo, da se zgosti. Ohladi-
mo in nato vmešamo sku-
to ter po potrebi sladkamo. 
Za kakijev nadev kakije olu-
pimo ter jih narežemo. Do-
damo vaniljev sladkor, ci-
met in rum ter spasiramo 
s paličnim mešalnikom. V 
kozarce najprej nadevamo 
zdrobovo in nato še kakije-
vo kremo.

Za pripravo jogurtovega 
musa oz. pene s kakijevo 
kremo potrebujemo: 300 g 
grškega jogurta, 1,5 dl slad-
ke smetane, 3 žlice slad-
korja; za kakijevo kremo: 2 

zrela kakija, 1 vaniljev slad-
kor, 1 žlico ruma.

Jogurtu dodamo sladkor 
ter vse skupaj mešamo toli-
ko časa, da se sladkor stopi. 

Nato z lopatko oz. spatulo 
vmešamo stepeno smetano. 
Kakijevo kremo pripravi-
mo, tako, da kakije olupimo 
ter jih narežemo. Dodamo 

sladkor in rum ter vse skupaj 
spasiramo s paličnim me-
šalnikom. V kozarce najprej 
nadevamo jogurtovo in nato 
kakijevo kremo.
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
19. 11.

6/12 °C

Nedelja 
24. 11.

5/11 °C

Sreda 
20. 11.

Četrtek
21. 11. 

Petek
22. 11. 

Sobota
23. 11.

5/11 °C 2/11 °C 4/11 °C 5/10 °C

Ponedeljek 
25. 11.

Torek
26. 11.

Sreda
27. 11.

Četrtek
28. 11.

4/10 °C 3/9 °C 2/9 °C 3/9 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Ponedeljek: Eko dan
predavanje NARAVNE REŠITVE ZA IMUNSKI SISTEM
ponedeljek, 18. 11., ob 18.00, dvorana

Torek: Rastemo z …
predavanje KRANJEC, LADJA SE POTAPLJA*
torek, 19. 11., ob 19.00, dvorana
*Ponovitev pred. zaradi velikega povpraševanja.

Sreda: Dan splošnih knjižnic
delavnica 
RAZGLEJ SE IN ZADENI ALI SREČELOV Z RAZGLEDOM
sreda, 20. 11., od 8.00 do 19.30, knjižnica Globus

Četrtek: Pravica vedeti
delavnica KAJ JE IDEJA?
četrtek, 21. 11., ob 17.00, pravljična soba

predavanje ČEMU FILOZOFIJA DANES
četrtek, 21. 11., ob 17.00, dvorana

predavanje ZNANOST NA CESTI:
NOVEJŠE IZ NEVROZNANOSTI SPOMINA
četrtek, 21. 11., ob 19.00, dvorana

Petek: Dan modrih knjig
delavnica ŽIVA KNJIŽNICA
petek, 22. 11., od 16.00 do 19.00, dvorana
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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

19. 11.  tor. Elizabeta 7.07 16.27

20. 11. sre. Srečko 7.09 16.26

21. 11. čet. Marija 7.10 16.25

22. 11. pet. Cilka 7.12 16.24

23. 11. sob. Klemen, dan Rudolfa Maistra 7.13 16.23

24. 11. ned. Janez 7.14 16.22

25. 11. pon.  Katarina 7.15 16.22

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

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

Rezultati 92. kroga – 17. novembra 2019
14, 18, 21, 22, 33, 34, 36 in 15

Loto PLUS: 1, 3, 5, 6, 15, 23, 33 in 20
Lotko: 4 2 5 9 5 8

Sklad 93. kroga za Sedmico: 1.080.000 EUR
Sklad 93. kroga za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 93. kroga za Lotka: 220.000 EUR

LOTO

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na 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

Blaznikov večer o španski gripi
Škofja Loka – Muzejsko društvo Škofja Loka v četrtek, 21. 
novembra, ob 19. uri vabi v Miheličevo galerijo v Kašči na 
Spodnjem trgu na Blaznikov večer Španska gripa (1918−1919), 
najstrašnejša epidemija v zgodovini človeštva. Okoliščine in 
razsežnosti španske gripe, ki je pred sto leti pomorila okrog 
petdeset milijonov ljudi, bo predstavila prof. dr. Zvonka Zu-
panič Slavec, dr. med., predstojnica Inštituta za zgodovino 
medicine Medicinske fakultete v Ljubljani.

Glasbeno-literarni večer
Škofja Loka – Danes, v torek, 19. novembra, se bo ob 19. 
uri v kapeli Puštalskega gradu začel glasbeno-literarni večer 
– pesniški prvenec Katarine Tominec z naslovom Neizrečen-
ke. Nastopili bodo: Katarina Tominec, sopran, Matic Dokler, 
tenor, Ana Marija Beguš, klavir, moderatorka večera bo Ma-
teja Feltrin Novljan.

Dobrodelni večer
Strahinj – V četrtek, 28. novembra, ob 18. uri dijaki Bioteh-
niškega centra prirejajo v športni dvorani že 11. dobrodelni 
večer z naslovom Hrana je glasba za telo, glasba je hrana 
za srce. Prisotni bodo nekdanji in sedanji dijaki ter mnogi 
drugi gostje.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 19. no-
vembra, nemške igralne urice, jutri, v sredo, 20. novembra, 
bodo ustvarjalne delavnice ob 17. uri, ta dan bo otroški od-
delek knjižnice s čitalnico zaradi prireditve ob dnevu sloven-
skih splošnih knjižnic odprt samo do 17.30. V četrtek, 21. 
novembra, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 22. novembra, 
pa se bo Brihtina pravljična dežela začela ob 10. uri.

Žiri – Jutri, v sredo, 20. novembra, bo ob 17. uri v Krajev-
ni knjižnici Žiri prireditev za otroke od šestega do desetega 
leta starosti z naslovom Beremo z nasmehom – beremo s 
psom. Za prireditev, ki jo pripravljajo Ambasadorji nasme-
ha, so obvezne predhodne prijave.

Škofja Loka – V Galeriji Ivana Groharja bodo v okviru Pravljic 
v galeriji otroci v soboto, 23. novembra, 10. uri lahko poslu-
šali pravljice, ki jih zbrala Katja Pinter Željko, knjižničarka, ki 
s pripovedovanjem zgodb čara nasmehe na obraze otrok. 

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Preddvor, Cerklje – V LUK – medgeneracijskem cen-
tru Kranj bodo naslednje brezplačne aktivnosti: sreda, 20. 
novembra: 10.00–11.30 Tehnična prva pomoč računalništva 
in telefonije, 16.00–17.00 Svetovalno predavanje Komuna-
la Kranj; četrtek, 21. novembra: 10.00–12.30 Medkulturno v 
Kranju – delavnice za priseljence, 17.00–18.30 Življenje z iz-
gubo, 17.00–18.30 Življenje z osebo z demenco, 18.30–19.45 
OM Chanting; petek, 22. novembra: 17.00–18.30 Doktrina 
ruskega znanstvenika dr. Grigorija Grabovoja, 17.00–19.30 
Družabni večer – Tarok, 18.00–19.45 Ljudsko petje; 18.00–
19.45 Magic – družabna igra. V Preddvoru bo v sredo, 20. 
novembra, ob 19. uri delavnica Čaji za domačo rabo, v če-
trtek, 21. novembra, pa se bo ob 17. uri začela tombola. V 
Cerkljah bo v sredo, 20. novembra, ob 17.30 telovadba, v če-
trtek, 21. novembra, pa ob 10. uri umovadba. Obvezne so 

prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

OBVESTILA
Izdelava adventnih venčkov
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi na delavnico Izde-
lava adventnih venčkov, ki bo v ponedeljek, 25. novembra, 
ob 17. uri v Domu krajanov, v prostorih društva. Delavnico 
bodo vodili dijaki in učiteljica BC Naklo.

RAZSTAVE
 

Štirideset let Združenja umetnikov Škofja Loka 
Škofja Loka – Jutri, v sredo, 20. novembra, bodo ob 19. uri 
v Loškem muzeju Škofja Loka odprli pregledno razstavo ob 
40-letnici delovanja Združenja umetnikov Škofja Loka. V 
razstavo so vključeni vsi člani združenja, ne glede na medij, 
v katerem se izražajo. Zastopanih je 72 ustvarjalcev z več kot 
140 umetniškimi deli. 

Barvna paleta z mojega pleta
Škofja Loka – Pletilska skupnost Breja preja v petek, 22. no-
vembra, ob 18. uri vabi v muzejsko dnevno sobo Loškega 
muzeja na odprtje razstave Barvna paleta z mojega pleta, 
katere navdih so potovanja vseh vrst – od sanjskih in daljnih 
do potovanj ne prav daleč stran. Razstava bo na ogled do 
29. novembra. 

PREDSTAVE

Visoška kronika v poljanskem narečju
Žiri – V petek, 22. novembra, si ob 19.30 v žirovski kinodvora-
ni DPD Svoboda v Žireh lahko ogledate gledališko predstavo 
v poljanskem narečju Visoška kronika v režiji in dramatizaciji 
Andreja Šubica.

Obisk stare gospe
Tržič – V okviru Tržiškega abonmaja za odrasle bo v Kultur-
nem centru Tržič v četrtek, 21. novembra, z začetkom ob 
19. uri predstava Šentjakobskega gledališča Ljubljana Obisk 
stare gospe. Igro je režiral Gojmir Lešnjak - Gojc. 

Plesna predstava
Tržič – V Kulturnem centru Tržič v soboto, 23. novembra, ob 
19. uri celovečerna plesna predstava KUD-a Leyli z naslo-
vom Mistika starega Egipta.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Letošnji Teden 
Karitas bo s številnimi do-
godki potekal od ponedeljka, 
25. novembra, do nedelje, 1. 
decembra, z geslom Dobro 
iz vsakega srca. V naši bliži-
ni pa se bo začel že v nede-
ljo, 24. novembra, ob 16. uri, 
z dobrodelnim koncertom 
Župnijske karitas Križe. V 
nedeljo, 1. decembra, pa Žu-
pnijska karitas Škofja Loka 
pripravlja dobrodelni sre-
čelov. Na nacionalnem ni-
voju bosta osrednja dogod-
ka romanje prostovoljcev in 

sodelavcev Karitas na Slom-
škovo Ponikvo v sredo, 27. 
novembra, in istega veče-
ra dobrodelni Klic dobrote 
za družine v stiski v dvora-
ni Golovec v Celju. Dobro-
delni koncert in spremlja-
joče akcije Karitas v decem-
bru so glavni vir za material-
no pomoč na župnijskih Ka-
ritas, kjer pomoč vsako leto 
prejme več kot dvajset tisoč 
družin v stiski. Karitas lju-
dem v stiski odpira vrata na 
464 župnijskih Karitas, kjer 
se vse leto 11 tisoč prostovolj-
cev trudi pomagati, podpira-
ti in opogumiti ljudi v stiski. 

Bliža se Teden Karitas
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Razvojni inženir C++, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Od kandidata pričakujemo samostojnost, proaktivnost, široko znanje računalni-
štva in vsaj nekaj izkušenj s C++. Zuum, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbi-
ramo do 16. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delo v proizvodnji in sestavljanje komarnikov, m/ž (Mengeš) 
Pričakujemo: III. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, 1–3 let delovnih izkušenj, po-
znavanje strojev, zanesljivost, natančnost in organiziranost. Rolete Kosec, d. o. o., 
Steletova ulica 4, 1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 14. 12. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Specialist za digitalni marketing, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Opis delovnega mesta: vzdrževanje vsebine spletnih strani in partnerskih porta-
lov, koordinacija z zunanjimi izvajalci za dodelave spletne strani in digitalnih oro-
dij, skrb in management digitalne vsebine, samostojno oblikovanje integriranih di-
gitalnih kampanj v skladu s strategijo ... Elan, d. o. o., Begunje 1, 4275 Begunje na 
Gorenjskem. Prijave zbiramo do 29. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za kakovost, m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
Pričakujemo: vsaj VI/2 stopnjo izobrazbe, aktivno znanje angleškega in nemške-
ga jezika, vsaj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, pridoblje-
ni certifikati/potrdila: APQP, FMEA, IATF, MSA, PPAP, SPC, VDA 6.3, AUKOM (žele-
no). Certifikati niso obvezni predstavljajo pa dokazilo o znanju oziroma določe-
no prednost pri izbiri. Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 
4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 30. 11. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Grafični oblikovalec, m/ž (Šenčur) 
Je dizajn del tvojega življenja in ga tudi sam živiš? Pridruži se nam na delovnem 
mestu grafični oblikovalec. Sabex, d. o. o., Poslovna cona A 18, 4208 Šenčur. Prijave 
zbiramo do 26. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec na oddelku lakiranja, m/ž (Spodnji Brnik) 
Pričakujemo: vsaj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, pozna-
vanje osnov lakiranja izdelkov, vozniško dovoljenje B-kategorije, zaželen je izpit za 

viličarja, delovno vztrajnost, samoiniciativnost, iznajdljivost, natančnost, sposob-
nost timskega dela, komunikativnost, pozitivno naravnanost. Gorenc-Igor Stare, s. 
p., Spodnji Brnik 81, 4207 Cerklje. Prijave zbiramo do 6. 12. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Namestnik vodje trgovine, m/ž (Kranj) 
Opis zadolžitev: podpora vodji trgovine v analizi prodajnih rezultatov in izvajanje 
ukrepov za izboljšanje prometa, zagotavljanje podpore vodji trgovine v organi-
zaciji operativnih del v trgovinah, podpora pri zagotavljanju skladnosti z notra-
njimi in zakonskimi postopki, izvajanje inventure, priprava rednih in izrednih po-
ročil, sprejem blaga in postrežba kupcev. Pepco, d. o. o., Tržaška cesta 515, 1351 
Brezovica pri Ljubljani. Prijave zbiramo do 14. 12. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Prodajni svetovalec v poslovalnici, m/ž ( Kranj)
Glavne delovne naloge: svetovanje strankam, prodajne in poprodajne aktivnosti, 
proaktivno trženje storitev, lokalni direktni marketing ... Telemach, d. o. o., Brnčiče-
va ulica 49a, 1231 Ljubljana. Prijave zbiramo do 14. 12. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Serviser orodij, m/ž (PC Komenda) 
Opis delovnega mesta: pomoč v ročni orodjarni, branje tehničnih risb, pomoč pri 
opravljanju servisov na orodjih, priprava posameznih sestavnih delov orodja za 
montažo, kontrola opravljenega dela, prevzem vhodnega in izhodnega materia-
la, skrb za čistočo in urejeno delovno okolje. Plamtex INT., d. o. o., Pod bukvami 8, 
1218 PC Žeje pri Komendi. Prijave zbiramo do 14. 12. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Sommelier/natakar, m/ž (Škofja Loka) 
Želiš spoznati skrivnosti in mojstrstvo vrhunskih restavracij? Si se pripravljena/-a 
učiti pri najboljših in se ne ustrašiš izzivov? Večkrat nagrajena in svetovno priznana 
Danilo – gostilna in vinoteka, ki se lahko pohvali z eno najboljših vinskih kart v Slo-
veniji, v svoje vrste vabi sommelierja/natakarja, ki bo dopolnil mlad kolektiv. Evino 
Danilo, d. o. o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 25. 11. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoserviser, m/ž (Škofja Loka) 
Splošne naloge: postavljanje diagnoze o stanju pnevmatik in platišč z uporabo so-
dobnih orodij in instrumentov, vzdrževanje in popravilo pnevmatik ter platišč na 
način, ki zagotavlja varno uporabo vozila, izvajanje optičnih nastavitev podvozij ... 
Petrol, d. d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 11. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Urejevalec, m/ž (Kranj) 
Vaše delovne naloge: nastavljanje strojev in naprav ter izvajanje manjših vzdrževal-
nih del, menjava orodij, opravljanje internega transporta, sodelovanje pri uvajanju 
novih postopkov in izdelkov ... Iskra, d. o. o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbi-
ramo do 30. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

 

 

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

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

www.gorenjskiglas.si

11
EUR

 

 

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

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

www.gorenjskiglas.si

5
EUR

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

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

POSESTI
PRODAM

GRADBENO parcelo v Bistrici ob So-
tli, lahko je primerna tudi za obrtnike 
ali drugo dejavnost. Velikost parcele 
je čez 4.000 m2. Več po dogovoru na 
tel.: 041/614-974  
 19003050

NA Kokrici prodam travnik, površna 
9.329 m2, tel.: 041/582-415, Aljaž 
 19003044

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

FRIZERSKI salon v obratovanju ob 
glavni cesti v Dvorjah oddam v najem, 
možnost odkupa opreme. Primeren 
za kozmetični salon, masažo itd., tel.: 
040/650-652 19003002

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

LEPO ohranjen avto s klimo itd., tel.: 
031/287-728 19003046

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SMREKOVE deske, zračno suhe, 0,5 
m3, 25 mm–30 mm, cena 120 EUR/
m3, tel.: 04/53-38-421 
 
 19003064

SUHE smrekove plohe, starinske skri-
nje in nizko omaro, tel.: 04/25-01-
453, 040/239-277 19003048

PODARIM

2 ČB mucka, stara okoli 2 meseca, 
tel.: 041/607-020 
 19003066

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 19003063

PRIDELKI
PRODAM

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

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

KRAVO ciko, drugič brejo 7 mesecev, 
tel.: 041/544-164  
 19003056

OSLE, ovce in koze po izbiri, tel.: 
051/647-888 
 19003062

PRAŠIČA za zakol, 180 kg, domača 
krma, tel.: 040/607-451 
 19003061

TELICO simentalko, staro 4 tedne, 
tel.: 04/51-46-958 
 19003045

TELICO LS, staro 2 leti, pašno, za 
zakol ali nadaljnjo rejo, tel.: 041/604-
476 19003057

TELIČKI simentalki, stari 6 in 3 tedne, 
tel.: 04/25-21-569, 031/223-102  
 19003047

VEČ krav simentalk po izbiri, tel.: 
041/481-588 19003060

KUPIM

TELETA mesne pasme, starega od 5 
do 6 mesecev, tel.: 04/25-03-688, 
041/917-188 19003055

OSTALO
PRODAM

SILAŽNE bale za krmo, tel.: 041/265-
075 19003058

STORITVE
NUDIM

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

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

INŠTRUKCIJE OET – osnove elektro-
tehnike in mehanike. MA - FI, Marko 
Kralj, s.p., Dražgoška ul. 3, Kranj, tel.: 
040/381-295 19003028

RAZNO
PRODAM

PREDPROSTOR za prikolico Adria 
450 ugodno prodam, tel.: 041/543-
239 19003059

 

 www.gorenjskiglas.si 

KURIVO
PRODAM

MEŠANA drva, možna dostava, tel.: 
041/923-994 19003051

SUHA hrastova drva, tel.: 041/358-
030 
 19003043

SUHA mešana drva, telico simentalko 
in bikca simentalca, 3 mesece, tel.: 
031/343-177 19003053

TEHNIKA
PRODAM

PC komplet z monitorjem Sam sung, 
formatiran, cena 120 EUR, tel.: 
040/387-237 19003052

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DOBRO ohranjen pograd z vzmetni-
cama, tel.: 04/23-11-833, 064/126-
338 19003049

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

SOLARNI grelnik vode OVS, 160-litr-
ski, Lantherm, in otroško tehtnico, tel.: 
040/351-342 19003054

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

PARSON Russell terier – 2 samčka z 
rodovnikom, potnim listom, cepljena, 
tel.: 041/869-452 19003065

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.

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

Tiho, za vedno je zaspala moja ljuba mami

Julijana Pezdič
roj. Jurkiewicz, 1922

Od mami se bomo poslovili v sredo, 20. novembra 2019, ob 15. uri na pokopališču  
v Radovljici. Žara bo na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Pogrešala te bom tvoja Cveti
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Anketa

Marijanca Bahar, Mače:

Gojim brahmansko kokoš, 
deželno raco, švedsko cvetno 
kokoš, to je posebna pasma, 
ki je zelo redka, a lepa za dvo-
riščni okras. Male živali so 
prijetna obveznost, obenem 
pa so tudi vir sprostitve. 

Ana Ribnikar, Kranj:

Živali me zelo zanimajo, priš-
la pa sem predvsem zaradi 
zajčkov. Všeč so mi hišni 
sivi mali zajčki. Tudi doma 
ga imam in razmišljam, da 
bi imela še enega. In tu sem 
dobila dobre ideje in nasvete.

Sandra Djurič, Kranj:

Otroke so navdušili zajčki, iz-
razili so željo, da bi ga imeli 
doma. Videli smo različne 
vrste, pridobili smo tudi ko-
ristne informacije o negi. Bolj 
znane so nam kokoši, saj je 
dedi kmet in jih ima doma. 

Janez Šenk, Kranj:

Sem ljubitelj malih živali. Go-
jim golobe, zajce, pasemske 
kokoši, prepelice in race. 
Ljudje poznajo le klasične 
vrste, na takih razstavah pa 
lahko spoznajo še živali, ki 
so pasemske in manj znane. 

Maša Likosar

Konec tedna smo si ogleda-
li meddruštveno razstavo 
pasemskih malih živali, in 
sicer kuncev, perutnine in 
golobov. Tradicionalno jo je 
pripravilo Društvo gojiteljev 
malih živali Kranj. Razstavo 
in živali, bilo jih je okoli 250, 
so komentirali razstavljavci 
in obiskovalci. / Foto: Tina Dokl 

Razstava malih  
pasemskih živali

Stane Korošec, Orehovlje:

Kot predsednik organizator-
skega društva sem vesel, da 
je bilo med obiskovalci veli-
ko mladih družin, ki drugje 
nimajo možnosti videti teh 
živali. Prišli pa so tudi goji-
telji z vseh koncev Slovenije. 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo oblačno, na zahodu Gorenjske bo občasno deževalo. 
Meja sneženja bo med 1300 in 1600 metri nad morjem. Jutri 
bo pretežno oblačno in suho. V četrtek bo pretežno oblačno, 
v hribovitem delu južne Gorenjske bo občasno rahlo deževalo. 
Pihal bo jugozahodnik.

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

Suzana P. Kovačič

Kranj – V petek, 15. novem-
bra, na dan slovenske hrane 
in tradicionalnega sloven-
skega zajtrka, so bili Žitove 
košare dobrot deležni tudi v 
Bolnišnici za ginekologijo in 
porodništvo Kranj. Zajtrk so 
zaposlenim postregli že ob 
šesti uri zjutraj, ko je nočna 
izmena zaključevala delo, 
jutranja pa začenjala. Koša-
ra dobrot je poleg novega Ži-
tovega Zajtrk kruha vsebo-
vala še slovenski med, mas-
lo, ekološka jabolka in čaj. 
Kot je povedala predstavnica 
za odnose z javnostmi v Žitu 
Nina Rus Turuk, so letos že-
leli polepšati dan še posebej 
tistim, ki za nas skrbijo 24 ur 
na dan vse dni v letu, poleg 
zaposlenim v kranjski bol-
nišnici tudi reševalcem, gor-
skim reševalcem, gasilcem 
na več lokacijah po Sloveni-
ji. Kruh je imel že po tradici-
ji osrednje mesto v prehra-
ni naših prednikov, v Žitu 
so tako v petek skupaj raz-
delili skoraj tono Zajtrk kru-
ha, poleg že omenjenim še 
1800 Žitovim zaposlenim in 
učencem ene šole.

Špela Požun, pomočnica 
direktorja za področje zdra-
vstvene nege v BGP Kranj, 

se je v imenu zaposlenih 
in porodnic, ki so bile prav 
tako deležne tradicional-
nega slovenskega zajtrka, 
zahvalila za domače dob-
rote. Postregla je še z ne-
kaj podatki. V noči iz četrt-
ka na petek sta se v kranj-
ski porodnišnici rodila dva 
fantka in dve deklici. Le-
tos do 15. novembra so ime-
li 1294 porodov, kar sto več 

kot v enakem obdobju lani. 
Samo v oktobru letos so 
imeli v enem koncu tedna 
kar 48 porodov. 

Pobudnik projekta Tradi-
cionalni slovenski zajtrk je 
sicer Čebelarska zveza Slo-
venije, prvič so ga udejanji-
li novembra leta 2011, in si-
cer s kruhom, maslom, me-
dom, mlekom in jabolki – 
vse je bilo domačega izvora. 

Projekt je prerasel v vseslo-
venskega z vse več udele-
ženci s ciljem, da bo čim 
več ljudi zajtrkovalo hrano 
iz lokalnega okolja, da se 
bo že v šolah in vrtcih več 
govorilo o pomenu kmetij-
stva in čebelarstva, pravilne 
in zdrave prehrane, pome-
nu živilske industrije ter 
pomenu ohranjanja čiste-
ga okolja.

Zajtrk tudi v porodnišnici 
S tradicionalnim slovenskim zajtrkom, košaro dobrot, so predstavniki Žita polepšali petkovo jutro 
porodnicam in zaposlenim v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj.

Tradicionalni slovenski zajtrk so postregli tudi v BGP Kranj. / Foto: Tina Dokl

Bled – Sredi novembra se vsako leto začne sezona ribolova na 
sulca, ki traja do 15. februarja. Letos se je za gorenjske ribiče 
začela izjemno, saj je Luka Pirc, član Ribiške družine Bled, 
v Soteski v Savi Bohinjki ujel pravo trofejo, 110 centimetrov 
dolgega in 15,5 kilograma težkega sulca. To je zanj prvi trofejni 
ulov, zato ni čudno, da je riba že pri preparatorju.

Trofejni ulov sulca v Savi Bohinjki

Luka Pirc s trofejnim ulovom 

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli konec tedna 
so tradicionalni smučarski 
sejem pripravili v Tržiču, ta 
konec tedna, od četrtka, 21., 
do nedelje, 24. novembra, 
pa bo Združenje učiteljev in 
trenerjev smučanja Kranj v 
Mercator centru Primskovo 
organizator že 45. Kranjske-
ga zimskošportnega sejma. 
Na sejmu bo potekala komi-
sijska prodaja zimskošpor-
tne opreme, od alpskih in 
tekaških smuči, palic, smu-
čarskih in tekaških čevljev 
do smučarskih desk in obla-
čil. Prav tako bo moč spozna-
ti tudi novo kolekcijo smu-
či Elan in kupiti smučarske 
vozovnice s predsezonskim 
popustom. Mogoče se bo 
tudi prijaviti na tečaj, s kate-
rim lahko udeleženci prido-
bijo naziv učitelj smučanja. 

Ta konec tedna, 23. in 24. 
novembra, bosta Turistič-
no društvo Kranjska Gora 
in Alpski smučarski klub 
Kranjska Gora v OŠ Josi-
pa Vandota v Kranjski Gori 
pripravila sejem rabljene 
smučarske opreme, prav 
tako ta konec tedna pa SD 
Stahovica pripravlja smu-
čarski sejem v OŠ Vodice.

Od 29. novembra do 1. de-
cembra bo Smučarski klub 
Bled pripravil sejem v OŠ 
Bled, smučarski sejem v 
Škofji Loki pa bo SK Alpe-
tour v Dvorani Poden prip-
ravil 30. novembra in 1. de-
cembra. 

Tradicionalni sejem ra-
bljene smučarske opreme v 
Radovljici, ki ga pripravlja 
Smučarski klub Radovljica 
– Elan, bo v telovadnici TVD 
Partizan Radovljica od 12. do 
15. decembra.

Čas za smučarske sejme

Kranj – Društvo generala Rudolfa Maistra Kranj in Mestna 
občina Kranj vabita na svečanost v počastitev sobotnega 
praznika dneva Rudolfa Maistra. Slovesnost bo v četrtek, 21. 
novembra, ob 13.15 v Kranju na trgu z njegovim imenom. V 
kulturnem programu bodo sodelovali dijakinje in dijaki Gi-
mnazije Kranj. Do proslave bodo na uglednejše mesto na 
Pavličevi hiši prestavili generalovo obeležje, za kar si je društvo 
prizadevalo kar nekaj let. 

Maistrova proslava v Kranju


