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

Začetek Krekovega leta
V Kulturnem druš tvu dr. Janez 
Evangelist Krek Selca so se odloči-
li, da bodo stoto obletnico Kreko-
ve smrti, ki bo oktobra prihodnje 
leto, počastili s sklopom celole-
tnih prireditev, združenih pod 
imenom Krekovo leto, ki se zače-
njajo to nedeljo.
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AKTUALNO

Pristava zanima občino
Na generalnem sekretariatu vlade 
so prek javnega razpisa znova is-
kali kupca za Pristavo Bled, a do 
28. septembra, ko se je iztekel rok, 
niso prejeli nobene veljavne po-
nudbe. Na Občini Bled predlaga-
jo, da jo zaupajo v upravljanje ob-
čini, prav tako tudi Vilo Bled.
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ŠPORT

Brkić: »To je  
leto Triglava«
Nogometaši kranjskega Triglava 
so po jesenskem delu tekmova-
nja v drugi nogometni ligi vodilni 
na lestvici. Imajo tudi najboljše-
ga strelca lige, na vrhu pa so tudi 
po številu gledalcev na domačih 
tekmah.

9

KRONIKA

Osemnajstletnika  
vrglo iz avtomobila
V hudi prometni nesreči, ki se je v 
soboto ponoči zgodila na Glavar-
jevi cesti v Komendi, je umrl 
osemnajstletni potnik v osebnem 
vozilu, osemnajstletni voznik se je 
hudo poškodoval, dvajsetletnik, ki 
se je peljal z njima, pa lažje. 

12

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo pretežno oblačno z  
občasnim rahlim dežjem.  
V višjih legah bo pihal  
jugozahodni veter. 

7/15 °C
jutri: pretežno oblačno

Urša Peternel

Jesenice – Predstava Ti nori 
tenorji Šentjakobskega gle
dališča Ljubljana je zmago
valka letošnjih 29. Čufarje
vih dni, ki so se s slovesno 
podelitvijo Čufarjevih pla
ket in nagrad iztekli v nede
ljo zvečer. Komedija zmeš
njav v režiji Gojmirja Leš
njaka  Gojca je prejela Ču
farjevo plaketo za najboljšo 
predstavo v celoti po izboru 
strokovne žirije, prav tako jo 
je z najvišjo oceno, kar 4,75, 
ocenilo občinstvo v dvora
ni. Za nameček je Dami
jan Perne za vlogo svetovne 
operne zvezde Tita Merellija 

v omenjeni predstavi prejel 
Čufarjevo plaketo za najbolj
šo moško vlogo. Delček svo
jega opernega znanja je pri
kazal tudi na slovesni pode
litvi in še enkrat znova nav
dušil publiko, ob tem pa de
jal, da člani Šentjakobske
ga gledališča vselej radi pri
dejo na Jesenice, nagrade s 
Čufarjevih dni pa jim veli
ko pomenijo. Perne je Ču
farjevo plaketo za najboljšo 
moško vlogo prejel že lani, 
prav tako je predstava Šen
tjakobskega gledališča Re
snica najbolj navdušila stro
kovno žirijo lanskih Čufar
jevih dni. Čufarjevo plake
to za najboljšo žensko vlogo 

je strokovna žirija letos po
delila Maši Kavčič za vlogo 
Annette v predstavi Bog ma
sakra v izvedu KUD Fofite 
Medvode, posebno nagrado 
za idejno zasnovo in uprizo
ritveni koncept pa je preje
la predstava Macbeth v reži
ji Tomaža Kranjca in izvedbi 
KUD Zarja Trnovlje iz Celja.

V tednu dni se je na Ču
farjevem odru zvrstilo šest 
tekmovalnih predstav, po 
besedah predsednika orga
nizacijskega odbora Bori
sa Breganta so bile vse zelo 
kakovostne, pri nekaterih 
je celo zmanjkalo sedežev v 
dvorani. 

Nori tenorji prevzeli Čufarjev oder
Zmagovalka letošnjih Čufarjevih dni je predstava Ti nori tenorji v režiji 
Gojmirja Lešnjaka - Gojca in izvedbi Šentjakobskega gledališča Ljubljana.

Damijan Perne je kot svetovna operna zvezda Tito Merelli v predstavi Ti nori tenorji 
navdušil strokovno žirijo, sama predstava pa je prepričala tako žirijo kot občinstvo. 
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Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Mini
strstvo za okolje in prostor 
je ugotovilo neskladja bo
hinjskega odloka o plovb
nem režimu z zakonom o 
vodah ter občini naložilo od
pravo neskladij. Ministrstvo 
je neskladja ugotovilo v do
ločbah, ki dovoljujejo plov
bo na motorni pogon ter 
uporabo vstopnoizstopnih 
mest ter pristanišč, za kate
ra niso bila izdana vodna do
voljenja. Občina bi morala 
sporni odlok uskladiti z za
konodajo v roku 30 dni, a so 
ji ta rok zaradi zahtevnosti 
uskladitve odloka podaljšali 
za 30 dni od dneva prejema 
dopisa. V nasprotnem bodo 

začeli postopek pred ustav
nim sodiščem. 

Neformalna veslaška sku
pnost, ki jo zastopa veslač 
Marin Medak, je odločbo 

ministrstva pozdravila. 
»Tako ministrstvo za infra
strukturo kot ministrstvo 
za okolje in prostor sta ja
sno ugotovili, da je odlok 

nezakonit, da ladja ne sme 
pluti po jezeru in da so vsto
pnoizstopne točke nezako
nite, torej je nezakonito tudi 
pobiranje vstopnine vesla
čem. Ker občina vztraja pri 
svojem in ne namerava ni
česar spremeniti, pričaku
jemo, da bosta ministrstvi 
predlagali vladi, naj sproži 
ustavno presojo.«

Pogled Občine Bohinj, ki 
bo odpravila neskladja, je 
pojasnil direktor občinske 
uprave Miro Sodja: »Načrt 
upravljanja voda za vodni 
območji Donave in Jadran
skega morja 2009–2015 je 
območje Bohinjskega jezera 
urejal v celoti kot referenčno 
območje.« 

Občina mora odpraviti neskladja
Ministrstvo za okolje in prostor je Občini Bohinj naložilo odpravo neskladij v odloku o plovbnem 
režimu, veslači v nasprotnem primeru pričakujejo ustavno presojo.

V Bohinju bodo odlok o plovbnem režimu morali uskladiti z 
zakonodajo. 44. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Znano je, da je kranj
ska občina zbirala interes 
investitorjev za tri projekte. 
Javni poziv za gradnjo telo
vadnice pri Osnovni šoli 
Stražišče se je zaključil 7. 

novembra, za izvedbo pro
jekta avtobusnega termina
la z ureditvijo prometa na 
širšem območju Zlatega 
polja pa prejšnji teden, 16. 
novembra. 

Dve ponudbi za 
avtobusni terminal
Interes za sodelovanje pri projektu avtobusnega 
terminala sta na razpisu izkazala dva ponudnika, 
zdaj sledi odpiranje ponudb.

cetrtek 24. 11. 
14.00 -20.00

petek 25. 11. 
09.00 -20.00

sobota 26. 11. 
09.00 -20.00

nedelja 27. 11. 
09.00 -13.00

v kletni etaži
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme KATI OVSENEK iz Križ.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Vsi ljubitelji dobre glasbe boste na svoj račun prišli že ta petek, 
ko bo ob 20. uri na sporedu prvi od šestih koncertov Big Ban-
da RTV Slovenija v SiTi Teatru. Na njem se bo predstavil Rok 
Golob z gosti. Rok Golob se je uveljavil kot skladatelj, dirigent, 
aranžer in multiinštrumentalist. Nastopil bo s skupinama Ka-
trinas in KiNG FOO, na odru pa se mu bosta pridružila tudi 
Murat & Jose.

Vstopnice lahko kupite na spletni strani www.sititeater.si 
in www.mojekarte.si, na telefonski številki 070 940 940 ali 
elektronskem naslovu info@sititeater.si ter na vseh prodajnih 
mestih Petrola, OMV-ja, v poslovalnicah Kompasa, trafikah 
Mercator hipermarketa in na blagajni Cankarjevega doma.
RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
zgoščenko Big Banda RTV Slovenija. V žrebu boste sodelo-
vali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kako je ime 
glasbeniku, ki bo dirigiral prvi koncert iz abonmajskega ci-
kla BigBand@SiTi? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
ponedeljka, 28. novembra 2016, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Abonma BigBand@SiTi je primeren za vse 
glasbene sladokusce

Matevž Pintar

Tokratno anketo smo za 
Občino Tržič opravili med 
prebivalci krajevne skup
nosti Sebenje. Navedli smo 
jim možne investicije, ki bi 
bile potrebne v njihovem 
kraju, in jih prosili, da izbe
rejo tri, ki se jim zdijo naj
bolj pomembne in bi jih 
morala občina prednostno 
realizirati v naslednjih dveh 
letih. V anketi je sodelovalo 
143 krajanov.

Na prvo mesto je 25,1 od
stotka vprašanih postavilo 
izgradnjo pešpoti in kole
sarske steze iz Dupelj, 18,9 
odstotka obnovo zadraške
ga mostu in preplastitev 
glavne ceste in 16,8 odstot
ka izgradnjo novega doma 
krajanov v Sebenjah. Kot 
prednostno je 11,2 odstot
ka sodelujočih izbralo ure
ditev kratkih makadamskih 
odsekov ceste proti Steg
narju, Smuku in novemu 

naselju v Blatih, po 9,8 od
stotka se jih je odločilo za 
izgradnjo otroškega igri
šča med Sebenjami in Ži
ganjo vasjo in nadaljnjo po
sodobitev javne razsvetlja
ve, 5,6 odstotka sodelujočih 
meni, da je najpomembnej
ša obnova parkirišča pred 

skakalnim centrom, 2,8 od
stotka pa se jih je odločilo za 
odkup in ureditev nogome
tnega igrišča v Sebenjah.

Sodelujočim se zahvalju
jemo za odgovore. Vsem, 
ki na Gorenjski glas še niso 
naročeni, smo ponudi
li prejemanje brezplačnih 

izvodov. Če bi ga želeli tudi 
naročiti, vas vabimo, da nas 
pokličete v kontaktni center 
invalidskega podjetja v Ško
fjo Loko na številko 04 51 
16 440 in se pozanimate o 
ugodnih naročniških pogo
jih. Nove naročnike čakajo 
lepa darila!

Katere investicije si želijo v KS Sebenje

25,1%

18,9%

16,8%

11,2%

9,8%

9,8%

5,6%

2,8%

Izgradnja pešpoti in kolesarske steze iz Dupelj

Obnova zadraškega mostu in preplastitev glavne ceste

Izgradnja novega doma krajanov v Sebenjah

Ureditev kratkih makadamskih odsekov ceste proti Stegnarju,
Smuku in novemu naselju v Blatih

Izgradnja otroškega igrišča med Sebenjami in Žiganjo vasjo

Nadaljnja posodobitev javne razsvetljave

Obnova parkirišča pred skakalnim centrom

Odkup in ureditev nogometnega igrišča v Sebenjah
N = 143

Katero izmed investicij bi morala občina realizirati v naslednjih dveh letih?

Ana Šubic

Selca – V Kulturnem druš
tvu dr. Janez Evangelist 
Krek Selca so se odločili, 
da bodo stoletnico Krekove 
smrti, ki bo oktobra prihod
nje leto, počastili s sklopom 
celoletnih prireditev, zdru
ženih pod imenom Kreko
vo leto, ki se začenjajo to ne
deljo. Kot poudarjajo v inici
ativnem odboru za pripra
vo prireditev, ki ga sestavlja
jo predsednik društva Jure 
Thaler, Andreja Megušar in 
Franc Pfajfar, je njihov ro
jak, duhovnik, politik, soci
olog in pisatelj svoje življe
nje v celoti posvetil sloven
skemu narodu in je bil za
gotovo najbolj pomemb
na osebnost svojega časa na 
Slovenskem. »Javnosti ga 
želimo predstaviti kot moč
no osebnost, ki je imela zelo 
pomemben vpliv na druž
benem, kulturnem, gospo
darskem in socialnem po
dročju. Ne želimo, da se ga 
spominjamo le ob obletni
cah, postaviti mu želimo pra
vo mesto v slovenski zgodo
vini,« je na predstavitvi Kre
kovega leta dejala Megušarje
va, koordinatorka programa.

K sodelovanju v progra
mu po njenih besedah sku
šajo pritegniti čim več dru
štev iz Selške doline ter dru
ge kulturnoizobraževalne 
institucije iz Slovenije in 
njenega etičnega območja. 
Vključene bodo tudi občine 

Komenda, Sodražica, Sevni
ca in Železniki, kjer je Krek 
živel, deloval in umrl. Pred
sednik častnega odbora Kre
kovega leta je ljubljanski 
nadškof Stanislav Zore.  

Uvodna slovesnost bo v 
nedeljo, 27. novembra, na 
obletnico Krekovega rojstva, 
ob 15.30 s polaganjem ven
ca in sveto mašo na ljubljan
skih Žalah. V zimskem in 
spomladanskem času na
črtujejo osem Krekovih ve
čerov, na katerih želijo 
predstaviti tudi različne se
gmente življenja v njego
vem času. »Gostili bomo 
predavatelje, povabilu se je 
odzval tudi duhovnik in ku
har Marko Čižman, ki bo 
v Podutiku pripravil večer 
kuhanja v Krekovem času, 

Milena Miklavčič se bo po
svetila življenju znotraj dru
žine v njegovem času, pred
stavljena bo takratna glasba 
... Kreku bo posvečena tudi 
junijska slavnostna akade
mija ob občinskem prazni
ku Železnikov,« je napove
dala Megušarjeva.

Skavtski steg Žilavi žeb
ljički iz Železnikov bo avgu
sta pripravil orientacijski tek 
na Ratitovec, kjer stoji Kre
kova koča, s čimer bodo pri
vabili planinska in športna 
društva. V selškem kultur
nem društvu bodo uprizori
li igro, s čimer bodo poveza
li mlade, ki bodo tako prepoz
nali pomen Kreka. V zvezi z 
njim bo teološka fakulteta or
ganizirala znanstveni posvet. 
»V jesenskem delu želimo 

delo Kreka bolj aktualizira
ti in predstaviti, kako v dana
šnjem času prepoznati ak
tivnega kristjana z različnih 
zornih kotov,« je pojasnila 
Megušarjeva in dodala, da bo 
slavnostni zaključek s sveto 
mašo 8. oktobra 2017, na sto
to obletnico Krekove smrti. 

O pomenu dr. Janeza 
Evangelista Kreka so na 
predstavitvi Krekovega leta 
spregovorili še njegov sel
ški rojak, pater Marjan Ko
kalj, tudi študentski duhov
nik Univerze v Mariboru, 
Franc Pfajfar, že omenjeni 
član iniciativnega odbora in 
raziskovalec znanih osebno
sti na Selškem, ter prof. dr. 
Janez Juhant, član Evrop
ske akademije znanosti in 
umetnosti. 

Začetek Krekovega leta
Stoto obletnico smrti dr. Janeza Evangelista Kreka bodo v selškem kulturnem društvu, poimenovanem 
po njem, zaznamovali s sklopom prireditev, ki se začenjajo 27. novembra, na obletnico Krekovega rojstva.  

Dr. Janeza Evangelista Kreka in Krekovo leto so predstavili Franc Pfajfar, Marjan Kokalj, 
Andreja Megušar in prof. dr. Janez Juhant. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Včeraj so se nadaljevala pogajanja med stavkovnim 
odborom zdravniškega sindikata Fides in vladno pogajalsko sku-
pino in še vedno velja s strani stavkajočih: če ne bo dogovora, 
bodo zdravniki stavko zaostrili, kar pomeni, da bi obravnavali le 
še tiste bolnike, ki jih zakonodaja iz stavke izvzema, med drugim 
otroke, starejše, nosečnice in nujne primere. To bi veljalo tako 
za bolnišnice, o tem smo v petek poročali iz jeseniške bolnišni-
ce, kot tudi zdravstvene domove, kjer so jo bolniki doslej manj 
občutili. Odzivi na stavko so različni. Iz Združenja zdravstvenih 
zavodov Slovenije so sporočili, da se zavedajo problema po-
manjkanja zdravnikov, njihove neenakomerne razporejenosti 
po državi in podfinanciranosti zdravstvenega sistema, vendar 
pa bodo zdaj največ izgubili bolniki, ki bodo deležni še daljših 
čakalnih dob. Dlje, kot bo stavka trajala, več bo nerealiziranega 
programa, ki ga do konca leta več ne bo mogoče nadomestiti, kar 
bo vodilo v dodatne izgube in težave v poslovanju zdravstvenih 
zavodov. Težave, ki so se v zdravstvu kopičile desetletja, se ne 
bodo hitro rešile, so še sporočili iz združenja in dodali, da je v 
tem trenutku še najboljši kompromis na obeh straneh.

Stavko bodo najbolj občutili bolniki

Škofja Loka – Ob 25-letnici slovenske državnosti Muzejsko 
društvo Škofja Loka v četrtek, 24. novembra, ob 19. uri vabi 
na Blaznikov večer z naslovom Škofja Loka in Ločani v osa-
mosvojitveni vojni junija 1991. Z aktivnimi udeleženci vojne 
za Slovenijo Stanetom Bertoncljem, tedanjim poveljnikom 
Teritorialne obrambe (TO) Škofja Loka, Leonom Tušarjem, 
tedanjim poveljnikom čete TO, Branetom Virantom, tedanjim 
vodjem Policijske uprave Škofja Loka, in Jožetom Stanonikom, 
komandirjem oddelka TO, se bo pogovarjal Aleksander Igličar, 
udeleženec bojev na letališču Brnik. Po pogovoru bo Jože Štu-
kl, muzejski svetovalec iz Loškega muzeja, predstavil primerke 
takratnega orožja, ki ga hranijo v zbirkah Loškega muzeja. 

Ločani v osamosvojitveni vojni
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Upravna enota Kamnik 
je pred dnevi izdala 
prvo delno odločbo v 

zvezi z vračanjem podržav-
ljenega premoženja in pravic 
članom nekdanje Meščan-
ske korporacije Kamnik, ki 
je že postala pravnomočna. 
Gre za okoli 2300 hektarov 
gozdov v dolini Kamniške 
Bistrice, v kratkem pa priča-
kujejo še odločbe za vrnitev 
zemljišč na Malem gradu 
in Žalah ter občinske stav-
be. Ta zgodovinski dan, ki 
je zaključil leta pričakovanj, 
pritožb, razočaranj in za-
pletenih pravnih pojasnil, so 
člani Meščanske korporacije 
pričakali z mešanimi občut-
ki. Veseli, da jim je uspelo 
dokazati krivico in dočakati 
popravo le-te, a zelo razoča-
rani, da so na pravnomočno 
odločbo morali čakati kar 
petindvajset let. Veliko tistih, 
ki so to želeli dočakati, je na-
mreč v tem času že umrlo.

A kamniški primer še zda-
leč ni osamljen. Denaciona-
lizacija marsikje ne poteka 
tako, kot je bilo mišljeno ob 
sprejetju zakona. Prav te 
dni mineva petindvajset let, 
ko se je takratna slovenska 
skupščina s sprejetjem zako-
na zavezala vrniti po drugi 
svetovni vojni podržavljeno 
ali zaplenjeno premoženje. 
Večina je pričakovala hit-
ro razrešitev, tudi državni 
načrt je zaključek denaci-
onalizacijskih postopkov 
predvideval že leta 2005, 

le redki so si upali izraziti 
dvom, da bodo naši sodni 
mlini (kot je žal prepogosto) 
mleli tako dolgo. Resda je 
bila večino od skoraj 40 tisoč 
zahtevkov za vrnitev odvze-
tih nepremičnin že rešenih, 
a nerešeni ostajajo tisti naj-
težji primeri. Teh je še okoli 
sto šestdeset, med njimi tudi 
več odmevnih na Gorenj-
skem, kot denimo zahtevki 
za vračilo nekaterih največ-
jih naravnih biserov, kot so 
priobalni pas Bohinjskega 
jezera, zemljišča okoli slapa 
Savica ter Dolina Trigla-
vskih jezer. Vse to v naravi 
nazaj zahteva ljubljanska 
Nadškofija.

Dolgotrajnost postopkov 
prinaša tudi zahtevke po od-
škodnini. Do zdaj je država 
upravičencem vrnila za 2,1 
milijarde evrov nepremičnin 
(108 tisoč hektarjev kmetij-
skih zemljišč in 148 tisoč hek-
tarjev gozdov, nekaj več kot 
milijon kvadratnih metrov 
stanovanj, 22 tisoč hektarjev 
stavbnih zemljišč in 840 tisoč 
kvadratnih metrov poslovnih 
prostorov), poleg tega pa je 
plačala dodatnih nekaj več 
kot osemnajst milijonov evrov 
zaradi nezmožnosti uporabe 
nepremičnin. Kdaj bodo za-
ključeni vsi postopki, ne ve 
nihče. A vse bolj se zdi, da 
zakon, ki naj bi odpravil po 
drugi svetovni vojni povzro-
čene krivice, zaradi počasne-
ga reševanja primerov zgolj 
prinaša nove.

Petindvajset let kasneje

KOMENTAR
Jasna Paladin

Mateja Rant

Bled – Objekt Pristave Bled 
je bil zgrajen med letoma 
1920 in 1940 ter je prvot-
no služil kot konjušnica in 
stanovanja za delavce gradu 
Suvobor. Leta 1989 so kom-
pleks v celoti rekonstruira-
li in ga preuredili v trgovsko 
hišo, zdaj pa že dlje časa ni 
v uporabi. Na zadnjem raz-
pisu je izhodiščna cena za 
objekt, ki je potreben teme-
ljite prenove, znašala 1,5 
milijona evrov, a zanima-
nja med kupci ni bilo. Ker 
ima status kulturne dedišči-
ne, bo treba za vse posege v 
objekt pridobiti tudi kultur-
novarstveno soglasje. 

Glede na to, da pri gene-
ralnem sekretariatu vlade 
kupca za Pristavo neuspe-
šno iščejo že več let, na Ob-
čini Bled predlagajo, da jo 
zaupajo v upravljanje obči-
ni, prav tako tudi Vilo Bled, 
ki je ta čas v upravljanju Jav-
nega gospodarskega zavoda 
Brdo. Rešitev za celovito za-
okroženo posest Vile Bled 
s pripadajočimi objekti in 
parkovnimi površinami ter 
Pristavo vidijo v modelu jav-
no-zasebnega partnerstva, v 
okviru katerega bi država ob-
čini podelila stavbno pravico 
in ji zaupala razpolaganje s 
premoženjem, občina pa bi 
sama ali v povezavi z zaseb-
nim kapitalom poiskala naj-
bolj perspektiven model, je 
pojasnil direktor občinske 
uprave Matjaž Berčon. Vila 

Bled s celotnim območjem 
je po njegovih besedah ena 
najbolj prepoznavnih ikon 
Bleda in Slovenije. »Zato 
menimo, da ne moremo več 
čakati ali iskati novih kon-
ceptov niti boljših priložnos-
ti, temveč na podlagi stro-
kovno pripravljenih izho-
dišč sami poiskati najboljši 
model upravljanja.« Na ob-
čini so prepričani, da je Vilo 
Bled treba prenoviti in razvi-
ti v »nosilno blagovno znam-
ko blejskega in slovenskega 
turizma s pridihom elegan-
ce in prestiža v duhu časa 
nekdanjih uporabnikov«. V 
zvezi s tem so tako že opravi-
li prve pogovore in oblikova-
li začasno delovno skupino s 
strokovnjaki z mednarodni-
mi referencami na področju 

turizma in hotelirstva ter 
strokovnjaki za gradbeno-
-tehnični del obnove. 

Po Berčonovih besedah 
so se v preteklosti že večkrat 
obrnili na generalni sekre-
tariat vlade s pobudami gle-
de urejanja statusa Vile Bled 
s pripadajočimi zemljišči in 
objekti. »Imeli smo različ-
ne razgovore tako glede te-
kočega upravljanja kot obli-
kovanja strateških odloči-
tev o nadaljnji usodi tako 
pomembnih, predvsem pa 
simbolnih nepremičnin v 
lasti republike Slovenije. 
Na žalost se do letos sko-
raj nobena pobuda ni ures-
ničila, razen nekaterih ope-
rativnih zadev, kot je zame-
njava strešnikov na Pristavi, 
ureditev statusa parkirišča, 

prestavitev transformator-
ske postaje, gradnja kana-
lizacije z otoka preko par-
ka Vile Bled, oddaja čolnar-
ne v najem in gradnja pli-
novoda do Vile Bled.« Zato 
so bili na občini letos še to-
liko bolj prijetno preseneče-
ni, ko jim je poleti vendarle 
uspelo z dogovorom glede 
ustanovitve stavbne pravice 
za 99 let na obalnem pasu 
Blejskega jezera in spreha-
jalnih poteh ob njem ozi-
roma ob obzidju Vile Bled. 
»Prav zaradi neurejenega 
statusa je bil to zadnja leta 
eden bolj zanemarjenih 
predelov Bleda.« Po podpi-
su pogodbe so zato začeli 
takoj pripravljati projektno 
dokumentacijo za njegovo 
ureditev. 

Pristava zanima občino
Na generalnem sekretariatu vlade so prek javnega razpisa znova iskali kupca za Pristavo Bled, a do  
28. septembra, ko se je iztekel rok, niso prejeli nobene veljavne ponudbe.

Generalni sekretariat vlade tudi na zadnjem razpisu ni našel kupca za Pristavo Bled. 

Ana Šubic

Ljubljana – Ministrstvo za 
okolje in prostor je v sode-
lovanju s številnimi strokov-
njaki s področja upravljanja 
z vodami in geodezije prip-
ravilo prvi predlog določit-
ve vodnih zemljišč za vse ce-
linske vode v Sloveniji, ki so 
širše od dveh metrov. Pred-
log je od konca oktobra v jav-
ni razgrnitvi, ki bo trajala do 
27. decembra.

Kot so pojasnili na ministr-
stvu, s tem v Sloveniji dobi-
vamo prvo uradno evidenco 
vodnih zemljišč, ki celovito 
pokriva vsa vodna zemljišča 
celinskih voda v državi, med-
tem ko doslej niso bila dolo-
čena celovito, temveč zgolj 
parcialno za posamezno 

območje. »Kjer je bilo treba 
določiti vodno zemljišče, se 
je določilo ožje območje par-
cialno v skladu s Pravilnikom 
o podrobnejšem načinu do-
ločanja meje vodnega zem-
ljišča tekočih voda.« 

Kot napovedujejo, za la-
stnike zemljišč, na katerih 
so sedaj tudi grafično dolo-
čena vodna zemljišča, ne bo 
sprememb, saj so bila vod-
na zemljišča že določena z 
Zakonom o vodah. Lastni-
ki so tako morali že po ob-
stoječi regulativi upoštevati 
omejitve, ki veljajo na vod-
nih zemljiščih, in pri vseh 
posegih na priobalno ze-
mljišče zaprositi za vodno 
soglasje. »Ker ni bilo znano, 
kje je to vodno zemljišče, 
so morali na lastne stroške 

najeti geodetsko podjetje, ki 
je naredilo geodetski posne-
tek, ki je osnova za določitev 
geomorfološke spremem-
be. V skladu s pravilnikom 
se je tako določilo vodno ze-
mljišče, šele potem so lahko 
zaprosili za vodno soglasje,« 
so pojasnili na ministrstvu. 
Prepričani so, da bo določi-
tev vodnih zemljišč skrajša-
la upravne postopke, kar je 
pozitivno za lastnike vodnih 
zemljišč: »Z jasno in tran-
sparentno določitvijo vod-
nih zemljišč se bo zelo pri-
pomoglo k skrajšanju števil-
nih postopkov na področjih 
upravljanja z vodami, ure-
janja prostora in graditve 
objektov ter pomembno pri-
spevalo k bolj učinkovitemu 
upravljanju z vodami.«

Vodno zemljišče tekočih 
voda obsega strugo vključ-
no z brežino do izrazite ge-
omorfološke spremembe. 
Vključena so tudi obmo-
čja do izrazite geomorfolo-
ške spremembe pri stoječih 
vodah in tlorisih nasipov, 
so razložili. Širina vodnega 
zemljišča je odvisna pred-
vsem od tega, kje se pojavi 
geomorfološka spremem-
ba, torej od dveh pa vse do 
nekaj deset oz. sto metrov. 
Ker so vode dinamične, se 
bodo vedno pojavljali pri-
meri odstopanj od realnega 
stanja v naravi, zato je po nji-
hovem ključno, da bo nova 
evidenca vodnih zemljišč 
redno ažurirana in vzdrže-
vana, za kar bo pristojna Di-
rekcije RS za vode.

Prva evidenca vodnih zemljišč
V javni razgrnitvi je prva določitev vodnih zemljišč celinskih voda v Slovenji, ki bo po mnenju okoljskega 
ministrstva skrajšala upravne postopke, kar je pozitivno za lastnike vodnih zemljišč.

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č



4 Gorenjski glas
torek, 22. novembra 2016

info@g-glas.si

Predsednik organizacij-
skega odbora Boris Bregant 
se je zahvalil vsem, ki so 
skrbeli za izvedbo festivala, 
tako domačemu gledališču 
kot tudi jeseniškim podje-
tjem, ki so finančno podprla 

festival, Občini Jesenice in 
Javnemu skladu RS za kul-
turne dejavnosti, predvsem 
pa publiki, ki vsako leto na-
polni dvorano jeseniškega 
gledališča. Bregant je tako 
vse obiskovalce že povabil na 
jubilejne, 30. Čufarjeve dne-
ve prihodnje leto.

Nori tenorji prevzeli 
Čufarjev oder
31. stran

Jože Košnjek

Brezje – Pater dr. Leopold 
Grčar iz frančiškanskega sa-
mostana na Brezjah je tudi 
za letošnje brezjanske pogo-
vore izbral zanimivo oseb-
nost, o kateri je tekla bese-
da. Odločil se je za duhov-
nika in stolnega kanonika 
dr. Alojzija Merharja, pesni-
ka slovenske moderne, ki je 
ustvarjal pod imenom Sil-
vin Sardenko. Prijateljeval 
je s Kettejem in Murnom, 
ki sta ga leta 1899 nagovori-
la za vstop v dijaško literar-
no Zadrugo, v kateri so de-
lovali znani slovenski lite-
rati, med njimi tudi Can-
kar in Župančič. Dr. Alojzij 
Merhar, ki je bil rojen junija 
leta 1976 v ljubljanskih Sto-
žicah, je najprej pesnil pod 
imenom Kancijan, nato pa 
je za svoj psevdonim izbral 
ukrajinsko besedo »sarden-
ko«, ki pomeni srčece, in k 
temu dodal še ime Silvin. 
Umrl je februarja leta 1942 
zaradi pljučnice, ki jo je do-
bil zaradi dolgega čakanja na 
mrazu v italijanskem zapo-
ru v Ljubljani, v katerem je 
posredoval za svojega znan-
ca, sodelavca OF, ki so ga 

Italijani zaprli. Pokopali so 
ga 23. februarja 1942 na dra-
veljskem pokopališču. 

Dr. Alojzij Merhar oziro-
ma Silvin Sardenko je bil 
najboljši slovenski Marijin 
pesnik in najboljši sloven-
ski verski lirik, so povedali 
na sobotnih Brezjanskih po-
govorih, na katerih so o pe-
sniku pripovedovali literar-
na zgodovinarka dr. Martina 
Orožen, salezijanec dr. Šte-
fan Alojzij Ferenčak, profe-
sor Marko Jesenšek, doktor 
jezikovnih znanosti, in dr. 
Bogo Jakopič. Sardenkova 

dela je bral dramski igra-
lec Pavel Ravnohrib, za kul-
turni program sta poskrbe-
la brezjanska glasbenika, 
brat in sestra Borut in Ana 
Zupan, pogovor pa je pove-
zoval Tone Gorjup z Radia 
Ognjišče. Njihova skupna 
ugotovitev je bila, da Sar-
denko ni le sopotnik sloven-
ske moderne, ampak si za-
služi enakopravnejše mes-
to ob Ivanu Cankarju, Oto-
nu Župančiču, Dragotinu 
Ketteju in Josipu Murnu, 
prvim imenom moderne. 
Tudi uglasbitve njegovih 

pesmi so redke glede na ve-
liko število pesmi, ki pojejo 
o domovini in Mariji. Sku-
paj jih je uglasbenih nekaj 
nad 70, med njimi je tudi 
najbolj znana Večerni Ave. 
Zato naj bi brezjanski po-
govor prispeval tudi k pre-
poznavnosti duhovnika in 
pesnika Silvina Sardenka. 
Udeležence pogovora je s 
svojo udeležbo počastil pa-
peški nuncij v Sloveniji dr. 
Julius Janusz in jim zapel 
eno od poljskih pesmi o Ma-
riji. Poljaki so namreč njeni 
veliki častilci. 

Sardenko je največ pesnil o Mariji
Na sobotnih Brezjanskih pogovorih je tekla beseda o manj znanem pesniku slovenske moderne, 
duhovniku in stolnem kanoniku dr. Alojziju Merharju s pesniškim imenom Silvin Sardenko.

Udeležence sobotnih pogovorov na Brezjah je nagovoril tudi papeški nuncij v Sloveniji dr. 
Julius Janusz.

»V skladu z Uredbo o na-
črtu upravljanja voda za 
vodni območji Donave in 
Jadranskega morja pa na 
referenčnih območjih ni 
bilo mogoče pridobiti vod-
ne pravice – ne glede na to, 
da sta bila vsaj dva pomola, 
Ukanc in Pod skalco, zgra-
jena že pred letom 2000, 
to je celo pred uveljavitvi-
jo zakona o vodah, ki je bil 
sprejet v letu 2002.« Kot še 
dodaja Sodja, so za vodno 
pravico zaprosili večkrat, a 
so bili zaradi referenčnega 
statusa Bohinjskega jezera 
zavrnjeni. Za vodno pravi-
co so zaprosili tudi v vmes-
nem obdobju, ko je sta-
ra uredba konec leta 2015 
prenehala veljati, nova pa 
še ni bila sprejeta. Potlej je 

bila sprejeta nova uredba, 
po kateri pa Bohinjsko je-
zero ni v celoti referenčno, 
zato bo za nekatera vsto-
pno-izstopna mesta mož-
no pridobiti vodno pravico, 
za nekatera pa ne. Na ob-
čini predvidevajo, da se bo 
zaradi tega število vstopno-
-izstopnih mest zmanjšalo, 
a uredbo še proučujejo.

Uredbo o plovbi na mo-
torni pogon predlaga mini-
strstvo za okolje in prostor, 
sprejme pa jo vlada. Gle-
de tega je Občina Bohinj 
na ministrstvo že posredo-
vala predlog, a odločitve še 
ni. Ministrstvo tako v rokah 
drži tudi usodo turistične 
električne ladjice. Na Občini 
Bohinj pričakujejo, da bodo 
na ministrstvu glede števi-
la plovil na električni pogon 
precej rigorozni.

Občina mora odpraviti 
neskladja
31. stran

Radovljica – Zgornjegorenjsko združenje veteranov vojne za 
Slovenijo je v soboto odkrilo še štiri spominske plošče na 
objektih, kjer so zasebniki v času vojne osamosvajanja Slove-
nije hranili orožje Teritorialne obrambe. V hiši Sama Finžgarja 
v Begunjah in v hiši Cveta Kolmana je bilo tajno skladišče 
orožja in streliva, ki so ga tja pripeljali iz Centra za obrambno 
usposabljanje Poljče, v hiši Zdenka Tratnika na Blejski Dob-
ravi ter v stavbi tamkajšnjega Kulturnega doma pa orožje in 
strelivo Občinskega štaba Teritorialne obrambe Jesenice. »Od 
nekdaj sem naredil tisto, kar sem menil, da je prav. In ko so me 
vprašali, ali bi doma hranil orožje, sem brez pomisleka rekel, 
da bom,« je povedal Finžgar, ki je bil tako kot Cveto Kolman 
v tistem času v službi na Centru za obrambno usposabljanje 
Poljče. Na Zgornjem Gorenjskem so doslej postavili že enajst 
spominskih plošč hraniteljem orožja, do konca leta, je povedal 
predsednik združenja Janez Koselj, bodo še dve. Sobotne slo-
vesnosti, na katerih je tako kot po navadi sodeloval Veteranski 
pevski zbor, so bile namenjene tudi spominu na 48. obletnico 
ustanovitve Teritorialne obrambe.

Spominske plošče hraniteljem orožja

Spominsko ploščo v Begunjah sta odkrila Edi Ferkolj, 
predsednik občinskega odbora veteranov vojne za Slovenijo 
Radovljica, in Samo Finžgar, ki je v času osamosvajanja 
Slovenije v svoji domači hiši hranil orožje za Teritorialno 
obrambo.

Marjana Ahačič

Podnart – V soboto so v dvo-
rani kulturnega doma v 
Podnartu ob tamkajšnjem 
krajevnem prazniku prip-
ravili tudi slovesnost ob 
120-letnici Podružnične 
šole Ovsiše. »Sto dvajset 
let neprekinjenega pouka 
na vasi nam je lahko v po-
duk,« je zbrane nagovorila 
Alenka Cuder, ravnateljica 
Osnovne šole Staneta Ža-
garja, v okvir katere sodi po-
družnična šola na Ovsišah. 
»Od enorazrednice, v kateri 
sta poučevala učitelj in žu-
pnik, smo prišli do sodobne 
šole, ki jo trenutno obiskuje 
48 otrok od prvega do pete-
ga razreda.« Šolo, ki je tako 
kot številne vaške šole izje-
mno povezana s krajem in 
življenjem v njem, zadnja 
leta uspešno vodi učiteljica 
Vilma Kravanja Gosnik. 

Slovesnosti so se udele-
žili otroci, starši, nekdanji 
učenci, sedanji in nekdanji 
učitelji, med njimi tudi dol-
goletni ravnatelj Osnovne 

šole Lipnica Stane Mihe-
lič ter učiteljici Marija Po-
točnik in Ivanka Markovič, 
slednja je v šoli poučevala 
od leta 1961 pa vse do upo-
kojitve leta 1995. V šoli je 
dol leta 1994 tudi stanovala. 
»Zelo dobro se spominjam 
leta 1960, ko sem kot mla-
da, neizkušena učiteljica 

prišla v šolo, kamor sem kot 
učenka sama hodila. Delo 
sem vseskozi opravljala z 
velikim veseljem. Res je 
bilo v začetku težje, saj sem 
poleg prvošolcev učila še v 
tretjem razredu. Na manj-
ših šolah ob četrtkih nismo 
imeli pouka, dokler niso 
bile uvedene proste sobote. 

Samoumevno se mi je zde-
lo, da sem učila ves dan,« 
se spominja. Danes, pravi, 
zelo rada vzame v roke al-
bume s fotografijami svojih 
učencev. »Vse še poznam 
po imenih, pogosto se sre-
čujemo. Vesela sem njiho-
vih uspehov v šoli in potem 
zadovoljstva v poklicu.«

Danes šola sodi pod okri-
lje lipniške osnovne šole. 
Nekdanji učenci, ki zdaj ho-
dijo k pouku na višjo stop-
njo v Lipnico, pravijo, da so 
uživali v razredih z manj kot 
desetimi učenci, da so se v 
podružnični šoli veliko na-
učili in bili med seboj zelo 
povezani, da pa jim je všeč 
tudi na matični šoli, kjer je 
več vrstnikov, s katerimi se 
družijo, in nasploh bolj pe-
stro dogajanje.

Ravnateljica Alenka Cu-
der je z delom na podružnič-
ni šoli zelo zadovoljna, prav 
tako s pogoji dela, ki jih ima-
jo tam. Kot je dejala na sobot-
ni prireditvi, pa bi zdaj »sta-
ra gospa potrebovala še nov 
klobuk in toplejši plašč.«

Jubilej šole na Ovsišah
Podružnična šola Ovsiše, ki sodi pod okrilje Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, letos praznuje 
sto dvajset let neprekinjenega delovanja. V Podnartu so v soboto ob krajevnem prazniku pripravili 
slovesnost, s katero so obeležili ta visoki jubilej.

Ob 120-letnici delovanja šole so na Ovsišah pripravili 
zanimivo razstavo o življenju v šoli nekoč.
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Radovljica – Staro stavbo, v 
kateri je imela Zavarovalnica 
Triglav svoje prostore več kot 
štirideset let, so spomladi po-
drli in zaključili urejanje no-
vega Vurnikovega trga, zava-
rovalnica pa je začasno po-
slovala v prostorih pri špor-
tnem parku. Sredi prejšnje-
ga tedna pa se je radovlji-
ško predstavništvo dokonč-
no preselilo v nove prostore, 
ki so, kot poudarjajo na zava-
rovalnici, udobnejši in stran-
kam prijaznejši. »Novi pro-
stori predstavništva bodo za-
varovalcem lažje dosegljivi, 
saj so v osrednjem delu mes-
ta. Tako bo stik z zavarovalni-
co za prebivalce Radovljice in 
okolice zdaj še lažji, hitrejši 
in učinkovitejši,« je ob odpr-
tju povedala Janka Planinc, 
direktorica Območne enote 
Kranj, kamor sodi tudi rado-
vljiško predstavništvo Zava-
rovalnice Triglav. Ob prosto-
rih za sklepanje zavarovanj v 

okviru predstavništva deluje 
tudi prostor za cenitve poško-
dovanih vozil.

Odprtje nove poslovalnice 
so predstavniki zavarovalni-
ce obeležili tudi z donacijo 

Osnovni šoli Antona Janše 
iz Radovljice, ki so ji poklo-
nili dva tisoč evrov za nakup 
didaktičnih pripomočkov. 
Kot je ob tem poudarila rav-
nateljica šole Jelena Horvat, 

je za uspešen otrokov ra-
zvoj pomembno, v kakšnih 
pogojih se uči življenjskih 
spretnosti, za učence s po-
sebnimi potrebami pa to še 
zlasti velja. 

Triglav že v novih prostorih
Zavarovalnica Triglav je prostore predstavništva v Radovljici preselila na Vurnikov trg.

Selitev v nove prostore so v Zavarovalnici Triglav pospremili z donacijo OŠ Antona Janše.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Direktorica Go-
renjskih lekarn Romana Ra-
kovec je pojasnila, da lekarne 
80 odstotkov prihodka dobi-
jo iz javnega denarja, 20 od-
stotkov ga ustvarijo na trgu in 
iz tega jim ostane tudi prese-
žek. Tega je vsako leto okoli 
500 tisočakov, namenijo pa 
jih pretežno za investicije (v 
prostore, opremo, največje so 
zadnja leta v informatiko), na 
ta način pa skrbijo za razvoj 
dejavnosti, za mrežo lekar-
niških enot, da je gorenjsko 
območje čim boljše oskrblje-
no in da je dostopnost zdra-
vil čim bolj zagotovljena. Le-
tos poleti je mrežo lekarniš-
kih podružnic razširila ravno 

na Jezersko, razmišljajo tudi 
o možnosti, da bi lekarno do-
bili v Gorjah. Za porabo pre-
sežka vsako leto naredijo po-
slovni načrt, ki ga sprejme 
svet zavoda, soglasje pa mu 
da tudi skupni organ, sesta-
vljen iz županov občin-usta-
noviteljic. Direktorica meni, 
da z denarjem, ki ga sami za-
služijo, ravnajo pregledno in 
gospodarno, od česar imajo 
največ prav ustanoviteljice. 
»Pri tem ne gledamo, kako 
perspektivna je kaka lokaci-
ja, zasledujemo javni, in ne 
ekonomskega interesa,« je 
zatrdila Rakovčeva, ki je tudi 
poudarila, da si s tem ne vi-
šajo plač, saj so te določene 
po zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju. Če denar 

ustvarijo tudi na trgu, ga naj-
več polovico dajo za plače, in 
sicer z namenom, da jih ize-
načujejo z ostalimi v zdra-
vstvenem sistemu. Iz javne-
ga vira namreč lahko plača-
jo 60 odstotkov zaposlenih, 
40 pa iz presežka sredstev, 
in če bi jim ta vir odvzeli, bi 
bila pod vprašajem tudi de-
lovna mesta.

Župan Občine Jezersko 
Jurij Rebolj je predlagal, naj 
denar, ki ga lekarne ustva-
rijo na trgu, še naprej osta-
ne njim, svetniki pa so tako 
odločitev soglasno podpr-
li. Prisluhnili so tudi oceni 
direktorice Romane Rako-
vec o delovanju letos pole-
ti odprte lekarniške podru-
žnice na Jezerskem. To je 

23. podružnica na Gorenj-
skem in najvišje ležeča le-
karna v Sloveniji. Odprta je 
en dan v tednu, ob torkih po-
poldne, ko deluje tudi jezer-
ska ambulanta. Razpolaga 
z 800 artikli (v centralni le-
karni v Kranju jih je denimo 
4800), vsak torek pa izda od 
40 do 60 zdravil na recept. 
S takšnim stanjem so v Go-
renjskih lekarnah, kjer eko-
nomskega interesa ne pos-
tavljajo pred potrebe ljudi, 
zadovoljni. Zadovoljstvo pa 
izražajo tudi v občini, češ da 
je bilo odprtje lekarne na Je-
zerskem prava odločitev in 
da je obiskana nad priča-
kovanji, zato se je župan še 
enkrat zahvalil, da so pris-
luhnili pobudi z Jezerskega. 

Dobiček naj ostane lekarnam
Na Jezerskem so zavrnili predlog Občine Škofja Loka vsem občinam ustanoviteljicam Gorenjskih 
lekarn, naj dobiček od njihove tržne dejavnosti pripada občinam.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Listino Erasmus+ 
sta direktorju Biotehniške-
ga centra (BC) Naklo dr. 
Marijanu Pogačniku v četr-
tek podelili predstavnici re-
publiškega Centra za mo-
bilnost in evropske progra-
me izobraževanja in uspo-
sabljanja Neža Panjič, vod-
ja programa Erasmus+, in 
Urška Slapšak, svetovalka 
za področje poklicnega izo-
braževanja in usposabljanja 
za projekte mobilnosti. To je 

prva ta listina, podeljena na 
Gorenjskem, in jo prejme-
jo srednje šole, ki so kakovo-
stno izvedle mobilnosti dija-
kov in učiteljev v tujino. BC 
Naklo sodeluje s partnerji v 
Evropi, tako srednjimi šola-
mi kot tudi višjimi šolami in 
različnimi raziskovalnimi 

ustanovami. Hkrati je Eras-
mus+ listina podlaga za nove 
kvalitetne mobilnosti dija-
kov in učiteljev za obdobje 
2016–2020, z uspešno pri-
dobljenim projektom bodo 
lahko izvedli okoli 140 mo-
bilnosti dijakov in 70 mobil-
nosti učiteljev. Dijake poši-
ljajo na partnerske srednje 
šole na 14-dnevno praktič-
no izobraževanje. Pravkar so 
se vrnili s prakse v Vossu na 
Norveškem (področje nara-
vovarstva in kmetijstva), na-
črtujejo novo prakso v Gei-

slingu v Nemčiji, ki bo pod-
jetnostno naravnana. V juni-
ju 2017 dijaki odhajajo na že 
tradicionalno prakso v Naro-
dni park Nockberge v Avstri-
jo. Slavnostna podelitev listi-
ne je sovpadala z Dnevom gi-
mnazije, na katerega so po-
vabili osnovnošolce s starši. 

Prejeli listino 
Erasmus+
Biotehniški center Naklo je prvi na Gorenjskem 
prejel Erasmus+, listino kakovosti za mobilnosti v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju. 

Neža Panjič in Urška Slapšak sta povedali, da je BC Naklo 
dokazal zavzetost že na prvem razpisu za pridobitev listine. 
Na sliki sta skupaj z dr. Marijanom Pogačnikom.  

»Interes za gradnjo telo-
vadnice v Stražišču sta izka-
zala dva ponudnika in prav 
tako dva ponudnika za sode-
lovanje pri projektu avtobu-
snega terminala, kar je gle-
de na zahtevnost dokumen-
tacije zelo dober odziv. Vesel 
sem, da se je potrdilo, da so 
zasebni investitorji zaintere-
sirani za gradnjo v javno-za-
sebnem partnerstvu. Tega 
mehanizma še ne uporablja-
mo zadosti, z njim večje in-
vesticije v občini lahko izpe-
ljemo bistveno prej in tako 
ustvarimo višjo raven kako-
vosti za delo in življenje lju-
di,« je povedal kranjski žu-
pan Boštjan Trilar in dodal, 
da računa, da bo zdaj, ko je 

sprejet občinski podrobni 
prostorski načrt za gradnjo 
avtobusnega terminala, in-
teres za sodelovanje oziro-
ma izvedbo projekta poka-
zalo še več investitorjev.

Za prispele ponudbe za 
avtobusni terminal bodo v 
naslednjih dneh opravili od-
piranje ponudb, kot pravijo 
na kranjski občini, pa bodo 
ponudnike povabili tudi na 
sestanek. Nato bo sledila od-
ločitev o nadaljnjih korakih 
in postopkih. 

Postopek analize ponudb, 
ki sta bili oddani za grad-
njo telovadnice v Stražišču, 
že poteka, pri Mestni občini 
Kranj pa je do 14. decembra 
odprt javni poziv za gradnjo 
Regijskega večnamenskega 
športno-vadbenega centra.

Dve ponudbi  
za avtobusni terminal
31. stran

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Od 25. novembra do 
10. decembra vsako leto pote-
kajo mednarodni dnevi akcij 
proti nasilju nad ženskami. V 
okviru teh dni so tudi na Go-
renjskem pripravili različ-
ne aktivnosti. Društvo Varna 
hiša Gorenjske je letos pod-
poro preventivni kampanji 

poiskala pri županih gorenj-
skih občin. Povabilo jih je, da 
s svojim podpisom na pla-
kat s podobo hiške, ki sim-
bolično predstavlja dom, var-
no zavetje vseh ljudi, vstopi-
jo v kampanjo ozaveščanja 
o nesprejemljivosti nasilja 
nad ženskami, s tem pa iz-
razijo podporo ničelni tole-
ranci do nasilja v družini in 

tudi nasploh. Podpisali so se 
župani vseh osemnajstih go-
renjskih občin. Plakati, na 
katerih je podoba varne hiše 
z okenci, v katerih so podpi-
si županov, bodo tako v vseh 
občinah sporočali: »Nasilja 
ne podpiram in delujem pro-
ti nasilju.«

Predsednica društva Staša 
Sitar in vodja v programih 

društva Vilma Regovc ob 
tem še sporočata, naj si v 
času mednarodnih dni akcij 
proti nasilju nad ženskami 
pripnemo belo pentljo kot 
simbol nasprotovanja nasi-
lju nad ženskami. 

Z belo pentljo sporoča-
mo in s tem tudi druge oza-
veščamo, da nasilja ne izva-
jamo, ga ne opravičujemo, 
ne toleriramo in ga obso-
jamo. Če vemo za nasilje, 
spregovorimo o njem in ga 
prijavimo. 

Župani s podpisi proti nasilju
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Kranj – V Kranjskih vrtcih 
se letos v počastitev 50-letni-
ce ustanovitve vrstijo števil-
ni dogodki, osrednji pa je bil 
slavnostna akademija z nas-
lovom Včasih je luštno b'lo, 
tud' zdaj je tako, ki so jo v če-
trtek pripravili v Prešerno-
vem gledališču. »Od same-
ga začetka je bilo v vrtcih na-
menjeno veliko pozornosti 
izobraževanju zaposlenih, 
sodelovanju s starši in šir-
šo okolico, skrbi za opremo 
vrtcev in igrišč ter didaktič-
nih pripomočkov in igrač. 
Tej tradiciji smo sledili vse 
do danes,« je v nagovoru po-
udarila ravnateljica Irena 
Pavc, ki se bo prihodnji me-
sec upokojila, kdo jo bo nas-
ledil, pa še ni znano. »Vrtce 
je v 50 letih obiskovalo veliko 
število otrok, ki so danes us-
pešni umetniki, športniki, 
znanstveniki, politiki, očet-
je in mame otrok, ki danes 
pripeljejo v vrtce svoje otro-
ke, saj jih na predšolsko ob-
dobje vežejo lepi spomini,« 
je dodala. 

Prva oblika organizirane-
ga varstva v Kranju in okolici 
sega v leto 1947 v vrtcu Tugo 
Vidmar pri avtobusni posta-
ji, ki so ga takrat imenovali 
Dom igre in dela, leto kas-
neje pa so v Jurgovi vili pri 
bolnišnici na Golniku od-
prli tudi prve otroške jasli. 
Pet let kasneje so na Golni-
ku zgradili vrtec za predšol-
ske in šolske otroke, ki so ga 
poimenovali Socialno zdra-
vstveni zavod Golnik. Iz-
gradnji novih stanovanjskih 
naselij v Kranju med letoma 

1958 in 1965 je sledilo tudi 
odpiranje novih vrtcev na 
Planini, v naselju Vodovo-
dni stolp, na Zlatem polju, 
Primskovem in v Stražišču. 
V letu 1966 je nato prišlo do 
združitve šestih samostoj-
nih vrtcev v skupen Vzgoj-
no-varstveni zavod Kranj, v 
katerega je bilo v 32 oddel-
kih vključenih 473 otrok, sta-
rih od tri mesece do sedem 
let, in 211 šolskih otrok do 11. 
leta starosti. Dve leti kasne-
je so šolske oddelke v vrtcih 
ukinili. V Kranjske vrtce so 
se preimenovali v šolskem 
letu 1997/1998.

Danes Kranjski vrtci, ki 
so največji tovrstni zavod v 
državi, delujejo na 15 lokaci-
jah, obiskuje jih 1644 otrok. 
Zanje skrbi 208 strokovnih 

delavcev, sicer pa je v zavo-
du 293 zaposlenih. »Danes 
je vrtec nepogrešljiva socia-
lizacijska in izobraževalna 
ustanova, kraj, kjer se za-
čenja pot ustvarjalnosti, in 
mesto, kjer se spletajo pri-
jateljstva. Otroci so posta-
li središče dogajanja. Ima-
jo možnost izbire in aktiv-
nega sodelovanja, preko ka-
terega si razvijajo kompe-
tence, potrebne za današnji 
in prihodnji čas,« je dejala 
Pavčeva.

Kranjski župan Boštjan 
Trilar je poudaril, da Kra-
nju na področju predšolske 
vzgoje tudi po zaslugi Kranj-
skih vrtcev druge občine 
marsikaj zavidajo. »Direkto-
rici, vzgojiteljicam in vzgo-
jiteljem zato čestitam za 

odlično opravljeno delo, vi 
ste tisti, zaradi katerih je lah-
ko Kranj upravičeno pono-
sen na svoj največji zavod,« 
je poudaril. Kot je napove-
dal, bo občina kot ustanovi-
teljica zavoda v naslednjih 
dveh proračunih za vrtce na-
menila znatna sredstva. Več 
kot šest milijonov evrov na-
merava ob sofinanciranju 
Evropske unije vložiti v ob-
novo bivše ekonomske šole 
za potrebe vrtcev in šole, za-
čeli pa naj bi jo že prihod-
nje leto. Skoraj pol milijo-
na evrov je predvidenih za 
investicijsko vzdrževanje in 
energetske obnove vrtcev v 
letih 2017 in 2018, zgradi-
li pa bodo tudi nova otroška 
igrišča v Besnici, na Drulov-
ki in Planini.

Pol stoletja Kranjskih vrtcev
Danes največji zavod v Mestni občini Kranj in celo največji vzgojno-varstveni zavod v Sloveniji so 
ustanovili pred petdesetimi leti z združitvijo šestih vrtcev. Kranjske vrtce letos obiskuje 1644 otrok. 

Program slavnostne akademije je obogatil tudi otroški pevski zbor iz enote Živ žav v 
Stražišču. / Foto: Primož Pičulin   

Vilma Stanovnik

Kranj – Na prvi razpis za rav-
natelja Kranjskih vrtcev se je 
prijavilo šest kandidatk, ki 
jih je komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja povabila k predstavi-
tvi dela in programov. Čla-
ni komisije so takrat meni-
li, da je potreben širši na-
bor kandidatov, ki bodo po-
leg pedagoških kompetenc 
imeli tudi upravljavske iz-
kušnje. Tako se je mestni 
svet na junijski seji na nji-
hov predlog odločil, da ne 
da pozitivnega mnenja no-
beni kandidatki in da izve-
dejo nov razpis.

Nov razpis je bil nato ob-
javljen sredi septembra, pri-
javilo pa se je šest kandida-
tov in kandidatk. Trije so se 
prijavili ponovno, trije pa so 
bili novi. Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in 
imenovanja se je odločila, da 
je najprimernejša kandidat-
ka Mojca Pelcel, ki se je sicer 
prijavila že prvič, svetniki pa 
so njihovo mnenje potrdili. 

Nato se je sestal tudi svet 
zavoda Kranjski vrtci, v ka-
terem je pet predstavnikov 
zaposlenih, trije predstav-
niki staršev in trije pred-
stavniki ustanovitelja. Priso-
tnih je bilo devet članov, po 
razpravi, ki je trajala več kot 

štiri ure, pa so se odločili, da 
podprejo Teo Dolinar.

»Po prebranem, videnem 
in slišanem ter skozi razpra-
vo, kjer smo pretehtali pred-
nosti in slabosti kandidatov, 
je izbrana kandidatka dobila 
večinsko podporo članov sve-
ta zavoda. Izmed vseh je izka-
zala največ izkušenj in pozna-
vanja na področju vodenja in 
upravljanja organizacije z več 
kot petdesetimi zaposlenimi. 
Poleg tega trenutno vodi za-
vod, ki deluje na več lokaci-
jah, enako kot Kranjski vrtci,« 
je povedal predsednik sveta 
zavoda Kranjski vrtci Jakob 
Klofutar in dodal, da je posto-
pek imenovanja ravnatelja še 

v teku in da trenutno čakajo 
mnenje ministrice za izobra-
ževanje, znanost in šport.

Kot pojasnjujejo na kranj-
ski občini, vse postopke vodi 
svet javnega zavoda povsem 
samostojno, o imenovanju 
pa ne odločata ne župan in 
ne mestni svet. Pri tem me-
stni svetniki dajejo zgolj so-
glasje enemu ali več kandi-
datom.

 Ob tem župan Boštjan 
Trilar meni, da je treba spo-
štovati, da svet javnega za-
voda Kranjski vrtci odloča o 
vseh zadevah samostojno in 
je tako treba sprejeti tudi od-
ločitev o izboru ravnateljice 
tega javnega zavoda.

Še vedno brez ravnatelja vrtcev
Sedanja ravnateljica Kranjskih vrtcev Irena Pavc z novim letom odhaja v pokoj, njenega naslednika pa 
kljub že dvakrat objavljenemu razpisu še niso našli.

Suzana P. Kovačič

Goriče – V Osnovni šoli Si-
mona Jenka Kranj, Podru-
žnični šoli Goriče so v jubi-
lejnem letu pripravili pro-
jekt Šola nekoč in danes in 
ga v sredo zaključili s kultur-
nim programom v tamkaj-
šnjem Domu 28. junija in 
zatem še z ogledom razsta-
ve v šolski učilnici. Kako po-
membno je znanje, so vede-
li že predniki in v Goričah so 
26. oktobra leta 1876 blagos-
lovili šolsko stavbo in zače-
li z rednim poukom. V 140 
letih so se zgodile številne 
spremembe, selitev pa po-
žig, obnova šole ... Šolsko 
poslopje so nazadnje popol-
noma obnovili leta 2004, 
leta 2012 so v prizidku dobi-
li še telovadnico. V vseh teh 
letih se je spremenil tudi na-
čin dela, vse to pa so bila iz-
hodišča pri pripravi na jubi-
lej. Učenci so s pomočjo uči-
teljev raziskovali, kakšna je 
bila šola nekoč, in na sredi-
nem praznovanju na odru 
prikazali stare igre, kar je 
pomembno tudi zaradi tega, 
da se kulturna dediščina oh-
rani. Med številnimi obisko-
valci, ki so si radi vzeli čas 
za ta pomembni dogodek za 
kraj, je bil 95-letni Ivan Mali, 
ki je najstarejši še živeči uče-
nec te šole. Šolo je imel rad, 

je povedal, in na ta leta ima 
lepe spomine. 

V šolski učilnici je bilo 
razstavljenih več predme-
tov starejšega datuma, tudi 
fotografij, recimo črno-bela, 
na kateri so učenci enorazre-
dne Osnovne šole Goriče le-
tnik 1921/22 z učiteljico Te-
rezijo Kovačič. Celotno zgo-
dovino so zabeležili na ča-
sovni trak, razstavili učbeni-
ke, iz katerih so srkali znanje 
babice in dedki, pa v »skri-
nji« našli tudi izpustnico iz 
leta 1909 – oziroma spriče-
valo, kot bi temu rekli danes. 
Primerjali so šolo nekoč in 
danes, in če so danes učen-
ci oblečeni po lastni izbiri, 
so izvedeli, da včasih ni bilo 
tako, kajti vsi so bili oblečeni 
v enaka oblačila. Za glasbe-
no vzdušje na praznovanju 
je z igranjem na harmoni-
ko poskrbel drugošolec Ma-
tija Polanc, da pa so se vrni-
li v stare čase, je iz plošče na 
gramofonu prihajala glasba.

Šola še vedno živi s kra-
jem. V šolskem letu 2016/17 
jo obiskuje 88 učencev od 
prvega do petega razreda. 
Res da je bil pouk pred mno-
gimi leti drugače organizi-
ran, pa je kljub temu zani-
miv podatek, da je bilo npr. 
v šolskem letu 1888/89 na 
šoli podobno število učencev 
kot danes, in sicer 87.

Visok jubilej šole  
v Goričah
Letos mineva 140 let od začetka organiziranega 
šolstva v Goričah, praznovanje jubileja so sklenili 
prejšnji teden s kulturnim programom in razstavo.

Najstarejši še živeči učenec šole v Goričah Ivan Mali z 
ravnateljem Osnovne šole Simona Jenka Kranj Rudolfom 
Planinškom in vodjo Podružnične šole Goriče Jano 
Dubravica / Foto: Tina Dokl

Kranj – V članku z naslovom Bogati so letos še bogatejši, ki 
smo ga objavili prejšnji torek na naslovni strani Gorenjskega 
glasa, smo navedli, da sta najbogatejša Slovenca in s tem Go-
renjca zakonca Iza in Samo Login z Zgornje Bele. Iz njunega 
podjetja Outfit7 s sedežem v Londonu so nas opozorili, da 
navedeno ne drži, saj imata Loginova že od leta 2011 stalno 
prebivališče na Cipru. V pojasnilo naj še navedemo, da smo v 
članku sicer zapisali, da zakonca Login že dolgo živita v tujini. 

Loginova imata stalno bivališče na Cipru

Naklo – Biotehniški center Naklo vabi na 8. dobrodelni večer 
Po mlečnih sledeh do iskric v očeh v petek, 25. novembra, ob 
18. uri v športni dvorani BC Naklo. Nastopili bodo dijaki z 
gosti. Zbrana sredstva bodo namenili šolskemu skladu. 

Dobrodelni večer v Biotehniškem centru Naklo



7Gorenjski glas
torek, 22. novembra 2016

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki bodo na jutrišnji seji 
med drugim obravnavali 
tudi odloka o proračunu za 
leti 2017 in 2018. Že pred 
sejo sta vodji svetniških 
skupin SD Janez Černe in 
SMC Trimož Terplan dala 
pobudo, da se v proračuna 
za naslednji dve leti uvrsti-
ta tudi pločnik in kolesarska 
steza med Goričami in Gol-
nikom.

»Eden najbolj problema-
tičnih prometnih odsekov v 

mestni občini Kranj je cesta 
med Goričami in Golnikom. 
Gre za izjemno izpostavljen 
odsek državne ceste, kjer se 
lahko dosegajo velike hitro-
sti in na katero so močno ve-
zani prebivalci obeh naselij. 
V Goričah so šola, pokopali-
šče in cerkev, na Golniku tr-
govina, pošta in Klinika Gol-
nik. To pomeni, da so na tem 
hitrem in nezavarovanem 
cestišču konstantno tudi tis-
ti najbolj ogroženi – kolesar-
ji in šolarji. V vseh teh letih 
se je pripetilo že kar nekaj 
neljubih dogodkov, ki vedno 

znova spomnijo na neustre-
znost trenutne ureditve,« v 
svojem pozivu pravita sve-
tnika in dodajata, da se že 
tri desetletja se na občin-
ski ravni razpravlja o ploč-
niku na tej relaciji, nareje-
ne je bilo tudi že nekaj teh-
nično-projektne dokumen-
tacije, vendar pa do izved-
be nikoli ni prišlo. V predlo-
gih proračunov za leti 2017 
in 2018 ta projekt kljub od-
prtemu NRP-ju nima pred-
videnih sredstev – niti po 
letu 2021. Z vidika šolarjev, 
njihovih staršev ter starejših 

prebivalcev, se zdi dejstvo, 
da pločnik in kolesarska ste-
za še ne stojita, skrajno ne-
odgovorno. 

»Občinsko upravo pozi-
vamo, da že v letu 2017 pris-
topi od idejnih do izvedbe-
nih rešitev ter da projekt 
pločnika in kolesarske ste-
ze na trasi Golnik–Goriče 
vključi med prioritete pro-
računov 2017 in 2018,« še 
pravita Janez Černe in Pri-
mož Terplan in predlagata, 
da se že za drugo leto v pro-
računu za to zagotovi zače-
tnih 150 tisoč evrov.

Nevarno za pešce in kolesarje
Krajani si ob prometno močno obremenjeni cesti med Goričami in Golnikom želijo pločnik in 
kolesarsko stezo.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Obletnico so proslavi-
li na Ptuju, kjer je pred 15 leti 
združenje na pobudo Ptu-
ja, Škofje Loke in Pirana tudi 
nastalo. Takrat je združeva-
lo šest mest, danes jih je že 
15, pove generalna sekretar-
ka združenja Mateja Hafner 
Dolenc iz Škofje Loke. Od 
gorenjskih so poleg Škofje 
Loke v združenju že Kamnik, 
Kranj, Radovljica in Tržič, na 
novo so se pridružile Jeseni-
ce. Nova članica je tudi ra-
zvojna agencija BSC Kranj, 
kajti gre za gospodarsko 

interesno združenje, ki vklju-
čuje tudi gospodarske in dru-
ge organizacije. Od gorenj-
skih so že od začetka članice 
Razvojna agencija Sora, Gea- 
Consult Škofja Loka in Biro 
Mikroklima Medard Hafner 
Škofja Loka.

Slovesnost ob petnajstle-
tnici združenja so pripravi-
li Idrijčani, slavnostni go-
vornik je bil dekan fakulte-
te za arhitekturo Peter Gab-
rijelčič, ki je poudaril pomen 
zgodovinskih mest kot sre-
dišč kulturne dediščine, ki 
so prednost Evrope in Slove-
nije tudi v turistični ponudbi. 

Pomembno pa je, da mestna 
središča živijo, v kar je tre-
ba vključiti tudi prebivalce. 
Ob tej priložnosti je združe-
nje organiziralo tudi skup-
ščino, ki so se je udeležili žu-
pani ali podžupani občin-čla-
nic, in med drugim spregovo-
rili o izvajanju programa dela 
za obdobje 2014 do 2018. 
Ob obletnici so izdali knjigo 
Žive Deu Dragocenosti starih 
mestnih jeder, v kateri avtori-
ca popisuje uspešno izvede-
ne prenove v središčih zgodo-
vinskih mest, ki dokazujejo, 
da ta mesta živijo. Med tremi 
prenovami v vsakem od mest 

so opisane prenove stanovanj 
in poslovnih prostorov, tretja 
pa je prenova, ki so jo za dele 
mest vodile občine. V Kranju 
so bili to grajski kompleks 
Khislstein, Layerjeva hiša in 
kostnica ob cerkvi sv. Kanci-
jana in tovarišev. V Radovljici 
so obnovili Thurnovo grašči-
no, sedež radovljiškega gos-
postva, gostilno Lectar in Bo-
gatajevo hišo na Gorenjski 
cesti 4. Primeri uspešne ob-
nove v Škofji Loki so Cankar-
jev trg in dve hiši na Mestnem 
trgu, v Tržiču pa spomenik 
žrtvam NOB s paviljonom in 
fužina Germovka.

Kako živijo stara mestna jedra 
Združenje zgodovinskih mest Slovenije, v katerem je tudi pet gorenjskih, je praznovalo petnajst  
let dela. Izdali so knjigo Dragocenosti starih mestnih jeder s primeri prenove v vsakem  
od dvanajstih mest. 

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Minuli če-
trtek so z ustanovno slove-
snostjo – čarterjem na Dvo-
ru Jezeršek na Zgornjem 
Brniku, rotarijci pospremi-
li ustanovitev Interact kluba 
Carnium. V svetovno rotary 
družino, ki v več kot dvesto 
državah združuje skoraj 35 
tisoč klubov, je tako vstopilo 
15 mladih interactovcev, sta-
rih med 12 in 18 let. 

Prvi predsednik Intera-
ct kluba Carnium, ki deluje 
pod botrstvom Rotary cluba 
Kranj in Rotary kluba Zgor-
nji Brnik, je postal Uroš Jo-
vič, sicer 17-letni dijak Gi-
mnazije Franceta Prešerna 
Kranj. Kot nam je povedal 
mladi predsednik, so intera-
ctovci že pred uradno usta-
novitvijo pripravili nekaj do-
brodelnih dogodkov, tudi 
ustanovni čarter pa je minil 
v znamenju dobrodelnosti. 

S prispevki in srečelovom so 
namreč zbirali sredstva za 
nakup lupe, ki bo normalno 
branje in učenje omogoči-
la desetletni Nini, ki je zara-
di bolezni ostala brez 90 od-
stotkov vida.

Mlade rotarijce sta poz-
dravila, jim zaželela srečo 
ter obljubila pomoč pri de-
lovanju predsednika obeh 
botrskih klubov iz Kranja in 
Zgornjega Brnika, Gregor 
Srakar in Jusuf Korać. Zbra-
ne je nagovoril tudi pred-
sednik Districta 1012, Jože 
Zadravec, ki je izrazil zado-
voljstvo ob vstopu mladih 
v rotarijsko družino. »V tej 
družini delujemo ljudje, ki 
se ravnamo po vprašanjih: 
ali je res, ali je pošteno do 
vseh ter ali spodbuja prija-
teljstvo in dobro delovanje,« 
je povedal Zadravec in do-
dal, »ne moremo rešiti drža-
ve ali sveta, rešimo pa lahko 
posameznika.«

Dobrodelnost 
izpolnjuje človeka
Pod botrstvom rotary klubov Kranj in Zgornji 
Brnik so ustanovili Interact klub Carnium,  
ki združuje podmladek rotarijcev, starih od  
12 do 18 let.

Prvi predsednik Interact kluba Carnium je postal Uroš 
Novič.

Mengeš – Začetek nove sezone prireditev je Kulturni dom 
Mengeš pričakal v novi preobleki, saj je Občina v poletnih 
mesecih posodobili odrsko in scensko opremo. Zamenjali 
so sistema petih scenskih in dveh lučnih vlakov v vrednosti 
slabih 64 tisoč evrov. Zamenjali so tudi vhodna vrata in troje 
vrat v dvorano ter nekaj stolov v dvorani ter s tem povečali 
tudi požarno varnost. Prenovljen dom, katerega zgodovina 
sicer sega v leto 1949, je tako prevzel stari najemnik, Kulturno 
društvo Špas teater, ki se je na jeseni objavljenem javnem 
razpisu za najem potegoval kot edini kandidat. Špas teater je 
dvorano najel za dobo petih let in mesečno najemnino tri tisoč 
evrov. Zavezan je izpeljati najmanj sto kulturno-umetniških 
prireditev na leto, od tega petdeset v lastni produkciji in dve 
novi uprizoritvi letno. Občini, Osnovni šoli Mengeš, Vrtcu 
Mengeš, društvom in zvezi društev s sedežem v občini ter 
Rdečemu križu in Karitasu Mengeš pa ne smejo zaračunavati 
uporabe ter drugih stroškov koriščenja.

Saniran kulturni dom starim najemnikom

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški likov-
niki in drugi ustvarjalci v 
mestu že dlje časa pogreša-
jo dostojno galerijo za svo-
je razstave, omenjene te-
žave pa se zavedajo tudi na 
občini, kjer umetnikom že-
lijo pomagati tudi tako, da 
so jim možnost razstavlja-
nja ponudili v svojih prosto-
rih. Preddverje in stopnišče 
občinske stavbe sicer ni pra-
vo in najbolj primerno raz-
stavišče, so pa slikarji veseli 
tudi te priložnosti.

Pred kratkim je svoja dela 
na ogled tako postavil sli-
kar Robert Uranič iz Zgor-
njih Stranj, slikar samouk in 
oblikovalec kovin po poklicu, 
ki je vrsto let član domačega 

Likovnega društva Tone Kra-
njc Kamnik. Gre za njego-
vo tretjo samostojno razsta-
vo, na kateri se predstavlja 
s svojimi akrilnimi slikami, 
katerih glavna značilnost so 

planinski motivi in – megla, 
oblaki in meglice. »Za avtor-
jevo ustvarjanje je značilen 
romantični nadrealizem – 
upodabljanje hribovske kra-
jine, ki ji dodaja magične 

elemente. Te predstavljajo 
meglice, ki zastirajo pogled 
in hkrati ponujajo odprto pot 
domišljiji. Kar vidimo v teh 
skrivnostnih meglah, megli-
cah in oblakih, ima tudi svoj 
pomen in sporočilnost. Nek-
je se prizorom hribovskega 
sveta pridružuje črna gmo-
ta, spet drugje pa lahne, bele 
meglice, ki so kot dih, ki nam 
še posebej ponazarja, da pri-
zori niso zamrznjeni, da ne 
gre za nekaj negibnega, pač 
pa gre za posebno obliko živ-
ljenja, ki jo tvorijo vetrovi,« 
je avtorjeva dela predstavil 
Tone Ftičar iz kamniške iz-
postave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti.

Razstava bo v času ura-
dnih ur Občine Kamnik na 
ogled še do 12. decembra.

Občinska stavba v oblakih in meglicah
V prostorih Občine Kamnik je na ogled likovna razstava kamniškega slikarja Roberta Uraniča, ki najraje 
upodablja Veliko planino in druge planinske motive v nevihtnih oblakih in meglicah.

Avtor tokratne razstave v prostorih Občine Kamnik je 
domači slikar Robert Uranič. / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – Občina Kamnik vabi na slovesnost ob državnem 
prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, ki bo v sredo, 23. novembra, 
ob 18. uri v Domu kulture Kamnik. Slavnostni govornik bo 
poslanec Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matej 
Tonin, podelili pa bodo tudi spominska priznanja za zasluge 
pri ohranjanju spomina na generala Rudolfa Maistra.

Slovesnost ob dnevu Rudolfa Maistra
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Igor Kavčič

Kranj – Dolgo pogrešani sli-
ki Ptičar in Prestar, ki ju je 
ustvaril baročni slikar For-
tunat Bergant (1721–1769),  
so končno našli in sta v Na-
rodni galeriji. Omenjeni sli-
ki sta bili vse od druge sve-
tovne vojne pogrešani in 
sta veljali za eno največjih 
ugank slovenske umetno-
stne zgodovine. Obstajale 
so le črno-bele reprodukci-
je iz leta 1922, ko sta bili sli-
ki na ogled na zgodovinski 
razstavi slovenskega slikar-
stva v Ljubljani, obstajal pa 
je tudi podatek, da sta bili 
še med drugo svetovno voj-
no v lasti Jožefa Hudoverni-
ga iz Ljubljane. O njuni uso-
di in povojnem lastništvu 
je krožilo več bolj ali manj 
prepričljivih zgodb. Dejstvo 

pa je, da imata obe ume-
tnini izjemno pomembno 
mesto v Bergantovem opu-
su, saj razkrivata duha te-
danjega časa in slikarjev po-
zni slog, obenem pa sodita 

med najpomembnejša dela 
slovenskega baroka, kar je 
umetnostnozgodovinska 
stroka več kot sedemdeset let 
vsakič poudarjala in hkrati 
obžalovala njuno izginotje.

Sliki sta bili ves čas skrb-
no spravljeni. Po naklju-
čju sta ju odkrila lastnika 
in pred meseci sta se obrni-
la na sodnega cenilca za ba-
rok, dr. Ferdinanda Šerbe-
lja iz Narodne galerije, ki je 
takoj prepoznal Bergantovi 
mojstrovini. Narodna gale-
rija se je nemudoma začela 
pogajati o odkupu slik, saj 
ti vsekakor sodita v nacio-
nalno zbirko, pri tem pa je 
pridobila tudi podporo mi-
nistrstva za kulturo. Kot so 
sporočili iz Narodne galeri-
je, gre za eno najpomemb-
nejših odkritij v sloven-
ski likovni umetnosti. Obe 
Bergantovi sliki sta končno 
tam, kjer morata biti, v lasti 
nas vseh, in bosta, takoj ko 
bosta restavrirani, vključeni 
v stalno zbirko in na ogled 
javnosti.

Ptičar in Prestar nič več izgubljena

Dr. Ferdinand Šerbelj z Bergantovim Prestarjem 
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Igor Kavčič

Kranj – V petek so v društve-
ni galeriji v Kranju odprli 
razstavo del akademske sli-
karke Brigite Požegar Mulej 
z naslovom Velika Narava. 
Gre za cikličen sklop slikarki-
nih del, v katerem ta naravo z 
veliko začetnico pojmuje kot 
prostor neskončnih, nepred-
vidljivih naključij, podob in 
asociacij, posegajočih v člo-
veški prostor, hkrati pa je ta 
del nečesa, kar ni plod človeš-
kih rok. Ta pa ji kroji usodo, 
jo vidi, čuti, želi razumeti nje-
no bistvo in jo beleži ter na ta 
način tudi ohranja. Narava ni 
samo velika, je tudi osupljiva, 
še večji pa je njen vpliv na po-
sameznika. Narava je glavna 
inspiracija umetniško-razi-
skovalne poti Požegar Mu-
lejeve. »Na slikah nastopa v 
podobi pokrajin, detajlov ali 
izsekov, ki jo omrežijo in ka-
terim v svojem prenosu na 
platno vdihne življenje. Dela, 
nastajajoča v ateljeju, se na-
vezujejo na njeno okolje. Na 
platnu se meša vidna, inter-
pretirana in podzavestna na-
rava. Osrednji problem, ki 
se mu posveča s študijskim 
pristopom, ji ne dovoljuje 

hitrega zaključka. Tako na 
enodimenzionalni površi-
ni slika točno določene po-
dobe, ki so kot skrivnosti, na 
meji med oprijemljivim in 
nakazanim, med kaosom in 
redom,« je o avtorici zapisa-
la umetnostna zgodovinar-
ka Melita Ažman. Razsta-
vljena olja izpod slikarkine-
ga čopiča nastajajo kot neke 
zaključene celote, saj ji zara-
di same oljne tehnike dopuš-
čajo, da jih razvija in nadgra-
juje do točke, ko v njih najde 
svoje zadoščenje.

»Slikarka predstavlja tudi 
avtoportretni akt, ki ga lah-
ko vidimo kot neko krhkost 
in odmaknjenost od vse-
ga nenaravnega, moteče-
ga ter kot vrnitev k bistvu, 
medtem ko volk predsta-
vlja moč, divjino in nedota-
knjenost,« še dodaja Ažma-
nova. Brigita Požegar Mu-
lej živi in ustvarja na Lanco-
vem, želi ostati zvesta klasič-
ni sliki, a se hkrati že odmi-
ka od nje. V ciklu Velika Na-
rava je tako prikazala več raz-
ličnih pristopov k isti moti-
viki in predstavila problema-
tiko prostora, ki pa vsekakor 
nosi v sebi tudi simbolno za-
vestno ali podzavestno noto.

Narava v njenem bistvu
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj razstavlja 
Brigita Požegar Mulej.

Brigita Požegar Mulej v Veliki Naravi / Foto: Melita Ažman

Škofja Loka – V sredo, 23. novembra, ob 19. uri bodo v Galeriji 
na Gradu odprli razstavo Potovanje/Journey avtorjev Kalleja 
Hamma in Dzamila Kamangerja. Gre za mednarodno uveljav-
ljena umetnika, ki v Helsinkih delujeta skupaj od leta 1999. V 
svojih delih se vsak iz svojega zornega kota pogosto lotevata 
preizpraševanja različnih oblik migracij. Do te pomembne 
globalne teme so ju pripeljali njuni osebni življenjski zgodbi 
in dolgotrajno iskanje poti do večje osebne svobode in bolj 
strpnega življenjskega prostora. Pred odprtjem razstave ob 
18.30 bo v galeriji še javni pogovor z umetnikoma. Pogovor 
bo potekal v angleškem jeziku, vodili pa ga bosta kustosinji 
razstave Saša Nabergoj in Barbara Sterle Vurnik.

Potovanje v Galeriji na Gradu

Kranj – Koncert učiteljev je v Glasbeni šoli Kranj v zadnjih 
letih postal tradicija. Letošnjega, ki bo na sporedu v četrtek, 
24. novembra, ob 19. uri v Šmartinskem domu v Stražišču, 
bodo posvetili dvestoletnici javnega glasbenega šolstva na 
Slovenskem. Leta 1816 je namreč pri ljubljanski normalki prvič 
v zgodovini zaživel pouk na javni glasbeni šoli. Pravi razcvet 
je glasbeno šolstvo doživelo po drugi svetovni vojni, danes 
pa imamo v Sloveniji kar 54 javnih in 13 zasebnih glasbenih 
šol. Tudi tokratni koncert učiteljev bo obarvan z glasbenim 
pogledom v preteklost in glasbo za prihodnost. Slišali bomo 
različne klavirske sestave z godali, trobili in pihali domačih in 
tujih avtorjev – od slovenske ljudske pesmi do tanga.

Koncert učiteljev 

Igor Kavčič

Radovljica – Tudi zbujeni 
sredi noči bi lahko govorili o 
treh osrednjih značilnostih 
letošnjih Sozvočenj. Ta so 
potekala v Baročni dvorani 
Radovljiške grščine, z nasko-
kom najboljše 'pevske' dvo-
rane na Gorenjskem, organi-
ziral jih je Janez Jocif iz ško-
fjeloške izpostave JSKD, kar 
pomeni, da je vse od prve do 
zadnje note potekalo, kot je 
treba, in tretjič, vse nagrade 
in priznanja so odnesli pev-
ski sestavi, ki delujejo v Kra-
nju. Letošnjih Sozvočenj, v 
skoraj polni Baročni dvora-
ni smo jih uživali v nedeljo, 
se je udeležilo deset pevskih 
sestavov, moških, ženskih in 
mešanih zborov ter en ok-
tet, vsak s tematsko zaokro-
ženim izborom treh do petih 
pesmi, predstavili pa so se v 
dveh koncertnih sklopih. Le-
tošnji strokovni spremljeva-
lec je bil Marko Vatovec.

Povezovalka programa 
Monika Tavčar je kot prve na-
povedala Moški pevski zbor 
Alpina Žiri, ki ga vodi Andrej 
Žakelj in je nastopil s progra-
mom Ko se ptički ženijo, v 
katerem so skozi živalske 
prispodobe opisovali oziro-
ma prepevali o čustvih in od-
nosih med spoloma. Sledil je 
Mešani mladinski zbor Gim-
nazije Kranj z zborovodjem 
Erikom Šmidom. Za temo so 
najmlajši pevci večera izbra-
li Gaudeamus igitur, peli pa 
o trenutkih slovesa od gim-
nazije, ki so mladostniško 
razigrani in hkrati svečani in 
polni ponosa. Taka občutja je 

prinesel tudi njihov nastop s 
starimi študentskimi pesmi-
mi iz 18. stoletja. Moški pev-
ski zbor Triglav Lesce Bled 
pod vodstvom Mateje Prap-
rotnik je pripravil Priredbe 
samospevov v barvah Egi-
ja Gašperšiča. V čast njego-
vemu življenjskemu jubile-
ju. Gorenjski oktet iz Kranja 
je nastopil pod novim vod-
stvom Petre Jerič, in sicer s 
programom Zvonkost in so-
nornost, slišali pa smo za-
nimiv izbor skladb med so-
nornostjo moškega sestava 
in zvonkostjo ženskega gla-
su – z njimi je namreč na-
stopila sopranistka Melanija 
Markovič. Sledil je Akadem-
ski pevski zbor France Preše-
ren Kranj, ki je pod vodstvom 
Fernanda Mejiasa prepeval 
hvalnice noči in dnevu. V slo-
venščini, švedščini, španšči-
ni in angleščini, zvok pa so 
izvabljali tudi iz kozarcev. 

Drugi del Sozvočenj je 
odprl Komorni pevski zbor 

Drouz iz Domžal z zboro-
vodkinjo Uršulo Jašovec, za-
peli pa so pesmi Od ljudi za 
ljudi, sledil je Komorni moš-
ki pevski zbor Davorina Jen-
ka Cerklje na Gorenjskem z 
zborovodjem Jožefom Moč-
nikom, v pesmi pa so se 
poklonili letos pokojnemu 
skladatelju Janezu Močni-
ku. Ženski pevski zbor Moj 
spev, Groblje, vodi jih Peter 
Pogačar, se je predstavil s 
programom Zaveza, Mešani 
pevski zbor Slamnik, Ihan, z 
zborovodkinjo Kristino Co-
tič pa je letos stavil na Ne-
ukrotljivo romanco. Zadnji 
– in kot se je odločil Marko 
Vatovec tudi najboljši – je 
bil Ženski zbor Carmen ma-
net iz Kranja pod vodstvom 
Primoža Kerštanja. V pro-
gramu Zvok je beseda, bese-
da je zvok so predstavili dela 
treh sodobnih evropskih av-
torjev, ki se navdihujejo v 
ljudski zapuščini, glavna 
skupna značilnost njihovih 

del pa je besedilo brez smi-
selnega pomena in popolno-
ma v funkciji zvočne podo-
be. Carmen manet so bili kot 
najboljši zbor gorenjske re-
gije izbrani za zaključni kon-
cert 10. decembra ob 18. uri v 
dvorani Slovenske filharmo-
nije v Ljubljani. Nagrado za 
vzorno sestavo sporeda Gau-
deamus igitur je prejela Bar-
bara Kušar, MeMPZ Gim-
nazije Kranj pa je tudi naj-
bolj perspektivna zasedba 
in si je prislužil enodnevne 
intenzivne vaje z izbranim 
mentorjem. Nagrado dvesto 
evrov za nakup notnega gra-
diva v letu 2017 je prejel Go-
renjski oktet z zborovodki-
njo Petro Jerič. Brezplačne 
vstopnice za zaključni kon-
cert Sozvočenja prejme APZ 
France Prešeren iz Kranja. 
In še četrta značilnost leto-
šnjih Sozvočenj: dobili smo 
še en dokaz, da je zborovska 
kultura na Gorenjskem na 
zelo visokem nivoju.

Sozvočenja odzvenela v Kranj
Nagrade in priznanja na letošnjem Gorenjskem regijskem tematskem koncertu Sozvočenja so odnesli 
pevski sestavi iz Kranja. Na zaključni koncert v Ljubljano izbran Ženski zbor Carmen manet.

Najbolj obetaven zbor z najbolj vzorno sestavo programa pesmi je bil Mešani mladinski 
zbor Gimnazije Kranj. Za Gaudeamus igitur je šlo. / Foto: Tina Dokl
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Cestno kolesarstvo – V Šenčurju so razglasili najboljše cestne 
kolesarje letošnjega leta v Pokalu Slovenija in Pokalu Alpe 
Adria. Pokal Slovenije je med člani osvojil Jan Tratnik (Team 
Amplatz – BMC), med članicami pa Gorenjka Laura Šimenc 
(BTC City Ljubljana). Uspešne so bile tudi druge gorenjske 
kolesarke, medtem ko kolesarji niso bili med prvimi tremi. Pri 
ženskah do 19 let je bila tretja Saša Žavbi Kunaver (BTC City 
Ljubljana), pri ženskah do 17 let je zmagala Sara Debenec (BTC 
City Ljubljana), druga je bila Katja Jenko (KK Sava Kranj), med 
deklicami v skupini A sta bili na prvih dveh mestih savčanki 
Ana Ahačič in Tjaša Sušnik, med deklicami skupine B je bila 
druga njuna klubska kolegica Eva Prevc, skupno zmago za 
Savo pa je med deklicami v skupini C osvojila Neja Kalan.
Hokej na ledu – Hokejisti Jesenic so na derbiju kroga Alpske 
hokejske lige oslabljeni zaradi številnih poškodovanih igralcev 
gostili Pustertal Wölfe in tesno izgubili z 2 : 3 (0 : 0, 0 : 0, 2 : 3). 
Na lestvici so na četrtem mestu. Jutri odhajajo v goste k ekipi 
Asiago Hockey. V ekipo se vrača 21-letni branilec Luka Kraigher, 
ki je po poškodbi in operaciji nared za nove obračune na ledu.
Rokomet – Rokometaši v 1. državni ligi so se pomerili na tek-
mah 12. kroga. Ekipa Urbanscape Loke je gostovala v Dobovi in 
slavila tesno zmago (23 : 25). Na lestvici so na četrtem mestu.
Košarka – Košarkarji so odigrali 7. krog državnega prvenstva. 
Košarkarji loškega LTH Castingsa so doma doživeli nov poraz. 
S 75 : 77 so jih premagali košarkarji favorizirane ekipe Zlatorog. 
Šenčurjani so zmagali v gosteh s 65 : 69 proti Termam Olimia 
iz Podčetrtka, ekipa Helios Suns pa je v gosteh izgubila s 
Sixt Primorska (71 : 65). Domžalčani so na lestvici na šestem 
mestu, Šenčurjani so osmi, Ločani pa deseti.
Odbojka – Odbojkarji v 1. državni ligi so odigrali tekme 8. 
kroga. Calcit Volleyball je doma s 3 : 1 premagal Maribor, 
Triglav pa je bil v gosteh z 0 : 3 boljši od Hoč. Kamničani so 
vodilni na lestvici, Kranjčani so tretji. Za ženskami je sedmi 
krog. Zgornja Gorenjska je doma z 0 : 3 izgubila s Formulo 
Formis. Na lestvici so na osmem mestu. 
Balinanje – V petem krogu balinarske superlige je četrto zmago 
vpisal škofjeloški Lokateks Trata. Proti gostom iz Portoroža 
si niso privoščili spodrsljaja. Že po klasičnih igrah so povedli 
z 8 : 0, njihovo zmago pa je že po polovici dvoboja z zmago 
v natančnem zbijanju proti Tadeju Kontiču s 25 : 15 potrdil 
Simon Možina, tako da je drugi del dvoboja pomenil zgolj for-
malnost. Končni rezultat: Lokateks Trata – Aikea Antena 20 : 6.

ŠPORT NA KRATKO

Vilma Stanovnik

Kranj – Ta konec tedna se v 
Hintertuxu začenja nova se-
zona svetovnega pokala za 
telemark smučarje. Za naše 
reprezentante je bil uvod v 
zimo tudi slovesen, saj so 
se minuli petek zbrali na v 
kranjskem hotelu Creina. 
Z obujanjem spominov in 
predstavitvijo knjige Rober-
ta Aleša so proslavili dvaj-
setletnico Telemark kluba 
Kranj, prav tako pa so se na 
prireditvi predstavili sloven-
ski reprezentanti v telemark 
smučanju, člani Telemark 
kluba Kranj: Jure in Sašo 
Aleš, Rok Šmejic in Špela 
Mičunovič.

»Letos imamo v reprezen-
tanci aktualnega mladinske-
ga svetovnega prvaka Jure-
ta Aleša, poleg njega pa bodo 
naše barve zastopali še Špela 
Mičunovič, Katarina Malen-
šek, ki je nova tekmovalka v 
naši ekipi, Sašo Aleš in Rok 
Šmejc. Naši cilji so zelo visoki. 
Ker je Jure mladinski svetov-
ni prvak, pričakujemo in ver-
jamemo, da bo v prihodnosti 
med najboljšimi tudi pri čla-
nih. Tudi od drugih pričaku-
jemo, da se bodo v svetovnem 
pokalu redno uvrščali med 
petnajst najboljših,« je pove-
dal predsednik odbora za te-
lemark smučanje na SZS in 
vodja reprezentance za tele-
mark Franc Horvatiček.

Spodbude za tekme 
jim ne manjka 

Sašo Aleš, Špela Mičunovič, Jure Aleš in Rok Šmejic
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Uspešni nastopi mladincev Triglava  
v ligi EBYSL do dvajset let

Po velikih uspehih kadetov in 
mladincev v pretekli hokejski 
tekmovalni sezoni smo se v 
klubu odločili, da se prijavimo 
na mednarodno tekmovanje 
petih držav. Igralci z uspešnimi 
nastopi dokazujejo, da 
lanskoletna osvojitev naslova 
državnih prvakov v kategorijah 
mladincev in kadetov ni bila 
naključna. V omenjenem 
tekmovanju nastopa 18 ekip 
in ekipa Triglava zaseda 
drugo mesto v svoji skupini 
ter skupno šesto mesto med 
vsemi nastopajočimi moštvi. 
Na 19 odigranih tekmah so 
zmagali na 13 in izgubili na 

šestih tekmah. 
»V klubu smo si za cilj 
zadali uvrstitev v končnico 
tekmovanja in za zdaj nam 
dobro kaže. Vse tekme 
so zelo izenačene in so 
dobre za naš napredek,« 
je povedal najboljši strelec 
Triglava Matevž Ban, tudi 
reprezentant slovenske 
izbrane vrste do 20 let.
Uvod v letošnjo sezono je 
bil uspešen za vse selekcije 
Triglava. Najuspešnejša med 
vsemi je članska ekipa, ki 
v državnem prvenstvu po 
odigranih osmih srečanjih še 
ne pozna poraza.

Lanskoletni mladinski državni prvaki uspešno nastopajo v 
razširjenem avstrijskem prvenstvu do 20 let. / Foto Miran Grohar

Maja Bertoncelj

Kranj – Končan je jesenski del 
tekmovanja v drugi in tret-
ji slovenski nogometni ligi. 
Zadnji krog je bil v znamenju 
dežja in preloženih tekem, 
tako da na delu nismo videli 
tudi nogometašev Triglava, ki 
so odšli na gostovanje k Rolte-
ku. Tekmo bodo odigrali mar-
ca. Na zimski tekmovalni pre-
mor odhajajo kot vodilna eki-
pa na lestvici druge lige. Rol-
tek Dob je drugi s štirimi toč-
kami zaostanka, Zarica Kranj 
je na osmem mestu.

Cilj je jasen: prva liga

Komentar jesenskega dela 
tekmovanja je podal Siniša 
Brkić, trener vodilnih trigla-
vanov: »Za nami je odlična 
polovica sezone. Delo je ob-
rodilo sadove. Fantje so poka-
zali vse svoje znanje, čeprav 
imamo na splošno še veliko 
rezerve. Lani smo ekipo ses-
tavljali, drugi del sezone od 
februarja naprej igrali odlič-
no, zato je bilo toliko lažje le-
tos odigrati prvi del nove sezo-
ne, ker je bila ekipa že skoraj 
uigrana. Rezultat je prvo mes-
to in mislim, da je zasluženo. 
Zame to ni presenečenje. Jav-
no sem napovedal, da gremo 
na prvo mesto, tako da izgo-
vorov ni. Naš cilj je uvrstitev v 
prvo ligo. Imeli smo fantastič-
no serijo desetih zaporednih 
zmag, kar je slovenski rekord. 
Delo je bilo načrtno. Brez fan-
tov, ki so verjeli v to, mojega 
strokovnega tima in celotne-
ga kluba, uprave to ne bi bilo 
mogoče. Nič ne gre čez noč, 
stvari morajo dozoreti. Mis-
lim, da je letos leto Triglava.« 

Kot je poudaril, je najbolj po-
membno, da ekipo krasi pravi 
ekipni duh in da že na trenin-
gu dajo vse od sebe, da bi si za-
gotovili mesto v osemnajsteri-
ci za tekmo. »Imamo zelo mla-
do ekipo s tremi izkušenimi 

igralci. Sestavljali smo jo kot 
mozaik, kamenček po kamen-
ček. Na prvem mestu je eki-
pni duh in ne posamezniko-
va kvaliteta. Letos smo to upo-
števali in nam je šlo dobro od 
rok. Imamo dobro ekipo in ta 
ekipa, upam in želim si, da se 
uvrstimo v prvo ligo, bo zago-
tovo krojila sceno tudi med eli-
tno druščino. Fantje so dve leti 
igrali v drugi ligi, zoreli in se-
daj bodo morali še v drugem 
delu sezone potrditi napredo-
vanje,« se zaveda Brkić. 

Triglav je na vrhu tudi na 
listi strelcev, saj vodi Matej 
Poplatnik s 17 zadetki, poleg 
tega je največ obiskovalcev 
na tekmah, na katerih igra 
prav Triglav, največji pa ima-
jo tudi obisk na domačih tek-
mah. »Vse gre z roko v roki. 
Matej Poplatnik je februarja 
k nam prišel iz Bolgarije, kjer 
ni igral. Pol leta se je zelo tru-
dil, a ni dal veliko zadetkov. 
Odlične priprave in samoza-
vest so ga pripeljali do tega, 
da je sedaj dal 17 zadetkov. Če 
ne bi bilo cele ekipe, pa tudi 
on ne bi prišel do možnosti, 

da se pokaže v takšni luči. 
Kar se tiče gledalcev, je lepo 
videti, da se jih toliko zbere 
na tribuni. Nekaj smo tudi 
sami naredili kot klub, ki se 
je stabiliziral, seveda pa so k 
temu pripomogle tudi dob-
re igre. Naša navijaška sku-
pina je hodila tudi na gosto-
vanja, tako da je kemija pra-
va tudi med gledalci. Je pa 
res, da si jih želim še več, saj 
Gorenjska mora imeti vsaj ti-
soč gledalcev, če jih ima lah-
ko toliko na primer Krško. Z 
igro bomo prepričali še nove 
gledalce, da nas bodo prišli 
spodbujat,« pa je Brkićev ko-
mentar na to statistiko.

Decembra testiranje  
s foto celicami

Kljub tekmovalnemu pre-
moru pa za vodstvo in no-
gometaše veliko počitka ne 
bo. »Danes treninga ni, se pa 
znova dobimo jutri. Trenira-
li bomo do 16. decembra. Na-
rejen imamo program. V za-
četku decembra imamo te-
stiranje po najvišjih stan-
dardih s foto celicami. Po 

novoletnem premoru bomo 
s treningi znova začeli 9. ja-
nuarja. Nič ne prepuščamo 
naključju. Začeli bomo treni-
rati kot prvoligaši, tudi dvak-
rat na dan, tako da bomo 
pripravljeni, ko bo prišel dan 
uvrstitve v prvo ligo, da bomo 
enakovredni in konkurenčni 
vsem klubom v Sloveniji,« je 
včeraj še pojasnil Brkić.

Končan je tudi jesenski 
del tekmovanja v tretji no-
gometni ligi center. Vodil-
na na lestvici je Ilirija 1911, 
Bled Hirter je s tekmo manj 
tretji, Tinex Šenčur s tekmo 
manj šesti, Komenda je sed-
ma, Sava Kranj osma, Veleso-
vo je na 11. mestu, Šobec Lesce 
pa s tekmo manj na 14. mes-
tu. Končan pa še ni jesenski 
del v prvi ligi Telekom. Pre-
tekli konec tedna so odigrali 
17. krog. Nogometaši Dom-
žal so v Kidričevem s kar 4 
: 0 premagali Aluminij, no-
gometaši Kalcerja Radomlje 
pa so s 3 : 0 izgubili z Maribo-
rom. Domžale so tretje, Kal-
cer Radomlje pa še naprej na 
zadnjem mestu.

Brkić: »To je leto Triglava«
Nogometaši Triglava so po jesenskem delu v drugi nogometni ligi vodilni na lestvici.  
Imajo tudi najboljšega strelca lige, na vrhu pa so tudi po številu gledalcev na domačih tekmah. 

Nogometaši Triglava so na dobri poti k vrnitvi v prvo slovensko ligo. Ekipa na čelu s 
trenerjem Sinišo Brkićem (tretji z leve) je imela letošnjo jesen pogosto razlog za veselje. 
Dosegli so dvanajst zmag, en poraz in en neodločen rezultat. / Foto: Gorazd Kavčič
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G i b a j t e  s e  z  n a m i  ( 34 )

Jelena Justin

Begunjščica je pogorje, 
ki ga sestavljajo trije vrhovi. 
Če gledamo od zahoda pro-
ti vzhodu, si sledijo Sred-
nji vrh (1979 m), Veliki vrh 
(2060 m) in Begunjska vrta-
ča (1991 m).

Danes bomo vzpon na 
teme Begunjščice zače-
li v dolini Drage, se najprej 
povzpeli na planino Pre-
val, od tam pa preko Kalva-
rije nadaljevali do vrha. Ses-
topili bomo na Roblek ter 

nadaljevali preko Polške 
planine do planine Planini-
ca v dolino.

Zapeljemo se v dolino 
Drage, kjer ne parkiramo 
pri domu, ampak kakšnih 
100 metrov naprej na dveh 
urejenih parkiriščih. Hojo 
začnemo po cesti do razpo-
tja, kjer zavijemo desno pro-
ti planini Preval čez Luknjo. 
Prečimo potok in se zlož-
no ob potoku vzpenjamo 
po dnu doline. Dolina se 
zoži, začne se vzpenjati in 
nas pripelje do varoval, ki 

nam pomagajo pri strmem 
skalnem skoku, ki ga mora-
mo premagati. Detajl je iz-
postavljen padajočemu ka-
menju. Višje nas pot pripe-
lje iz grape, prečimo potok 
in se povzpnemo po lestvi. 
Pot preide v gozd in se začne 
počasi strmo vzpenjati. Str-
mina nas pripelje na plani-
no Preval. 

Koča je desno, mi pa nada-
ljujemo do ličnega smero-
kaza po t. i. gozdni diretissi-
mi. Pot gre namreč skoraj 
naravnost navzgor, strmo 

se vzpenja, mi pa grizemo 
kolena. Strmini primerno 
se tudi hitro vzpenjamo in 
daleč pod seboj lahko gle-
damo kočo na Prevali. Prib-
ližno po uri hoje bomo nad 
gozdno mejo, ko se nam bo 
začel odpirati razgled proti 

jugu. Pot nas bo pripeljala 
do sedla, kjer je na naši des-
ni strani eden od treh vrhov, 
Begunjska vrtača, na katero 
se pozimi izstopi iz Lenu-
hove grape. Markirana pot 
nas bo preko še enega sed-
la, kjer se odcepi nemarki-
rana pot čez Šentanski plaz, 
popeljala na Veliki vrh Be-
gunjščice. Do vrha smo pot-
rebovali približno tri ure in 
30 minut. Z vrha je enkra-
ten razgled; Stol Vrtača, Ze-
lenjak, Palec, greben Na 
možeh. Na zahodu se vidijo 
Julijci s Spodnjimi bohinj-
skimi gorami in Triglavom, 
proti jugu pa Jelovica, Dobr-
ča, Sorško polje, Ljubljan-
ska kotlina; jugovzhodno 
se razprostira Kriška gora s 
Tolstim vrhom, Storžič, gre-
ben Košute itd. 

Z vrha nadaljujemo pro-
ti zahodu. Grebenska pot se 

ponekod precej strmo spu-
sti. Krušljivi teren je ojačan 
z lesom, še nekaj stopnic se 
bo našlo. Prečimo Srednji 
vrh in kmalu nas smerokaz 
opozori, da se desno odcepi 
markirana pot na Zelenico. 
Mi nadaljujemo naprej do 
Roblekovega doma. 

Od Roblekovega doma 
po markirani poti začnemo 
sestopati proti Polški plani-
ni. Pot poteka v okljukih in 
precej hitro smo na planini, 
od tod dalje pa hodimo ne-
kaj časa po cesti, nato pa nas 
markacije usmerijo v gozd, 
kjer se strmo spustimo, pre-
čimo cesto in spet nadaljuje-
mo skozi gozd. Na koncu se 
do avta sprehodimo po ma-
kadamski cesti. 
Nadmorska višina: 2060 m
Višinska razlika: 1002 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Begunjščica (2060 m)

Krožna pot
Naš današnji cilj je pravzaprav pogorje s kar tremi vrhovi, a le najvišji med 
njimi preseže magičnih dva tisoč metrov. Teme Begunjščice je Veliki vrh z 
2060 metri.

Tehnični detajl zavarovanega dela poti na Preval Barve jeseni in lestev / Foto: Jelena Justin

Z vrha sestopimo proti Robleku in včasih se lahko pripodi tudi megla. / Foto: Jelena Justin

Skupaj za zdrav razvoj
Nove, mlade generacije 

vse manj hodijo in to vpliva 
na telesni razvoj pa tudi fi-
zični in mentalni potencial. 
Rešitev ni v tem, da otroka 
vključimo v neki šport, tem-
več jim je treba pomagati, da 
ponovno najdejo stik sami s 
sabo, svojo neizčrpno ener-
gijo in domišljijo, ki naj se 
manifestira skozi tek, skaka-
nje in radovedno raziskova-
nje življenja.

Seveda imajo ogromno 
drugačnih sposobnosti, kot 
so jih imele v mladih letih 
starejše generacije. Te so 
predvsem povezane s teh-
nologijo. Ne zgodi se red-
ko, da otroci telefone in ra-
čunalnike obvladajo bolje 
od svojih staršev, a na ža-
lost je počutje telesa padlo 
v drugi plan. Manj otrok se 
giblje, teče, skače, pleza po 
drevesih, vse več jih prosti 
čas preživi v sedečem polo-
žaju.

Mogoče se sliši pretira-
no in neverjetno, a na ža-
lost se takšno stanje pre-
pogosto kaže v praksi. Že 
osnovnošolce lahko vidimo, 
kako med hojo »mečejo« 

ali »vlečejo« noge, se na eni 
nogi ob korakanju zadržijo 
dlje časa in podobno. Tovr-
stno gibanje je postalo tako 
običajno, da starši neravno-
vesij ter deformacij niti ne 
razlikujejo več od uravnote-
ženega gibanja.

Eden najpomembnejših   
vzrokov za tovrstno stanje je 
sedenje. Pri pretiranem se-
denju postane položaj me-
denice nenaraven, s časoma 

niti noge ne »delajo« tako, 
kot bi morale.

Kaj lahko storimo? Otro-
ci potrebujejo več igre manj 
ciljnega športa. Šport je na 
neki način nasprotni eks-
trem od sedenja, ki zopet iz-
črpava telo, zlasti če je to še 
v razvojni fazi. Seveda otro-
kom lahko dopustimo ukvar-
janje s specifičnim športom, 
ki ga zanima, mu je všeč in 
ga privlači – a je pred tem 

treba najprej vzpostaviti stik 
s telesom in mu dati mož-
nost, da spontano razvije ba-
zične kretnje, ki zagotavljajo, 
da je telo bolj uravnovešeno 
in funkcionalno. 

Prav tako naj otrok pre-
živi kvaliteten čas v nara-
vi. Večina športov ali obšol-
skih aktivnosti se kljub vse-
mu izvaja v zaprtih prosto-
rih, zato je gibanje na zraku 
nujno potrebno. In zakaj ga 

ne bi preživeli skupaj in de-
lček tega časa namenili tudi 
telesnemu razvoju?

Fizična aktivnost in zdra-
va prehrana sta osnova za 
zdravo in srečno življenje 
vsakega otroka. Stimulirajte 
živčni sistem in mu poma-
gajte pri pravilni pokončni 
telesni drži, še zlasti po dol-
gotrajnem sedenju v šoli. In 
naj vas jesensko vreme ne 
ustavi, temveč spodbudi.
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Maja Bertoncelj

Kranj – Gorenjec Miha Pod-
gornik je pred kratkim za-
čel z objavljanjem petnaj-
stih kratkih filmov o letoš-
njem prečenju Islandije s 
hrvaškim alpskim smučar-
jem Ivico Kostelićem. To 
jima je na smučeh uspe-
lo letošnjo pomlad. Na Hr-
vaškem o tem pripravljajo 

dokumentarec, ki še ni ug-
ledal luči sveta, si pa njuno 
pustolovščino po dnevih lah-
ko ogledate na spletni stra-
ni Youtube na kanalu Mihe 
Podgornika.

Podgornika smo vprašali 
po spominih na letošnji april 
in vtisih s prečenja Islandije 
z enim najboljših smučar-
jev na svetu. »Pri spominih 
je vedno tako, da ostanejo le 

dobri trenutki, težki pa zble-
dijo. Super je bilo, res izjem-
na avantura. Prvič sem bil to-
liko časa odrezan od civiliza-
cije in vsega izobilja, ki ga ta 
nudi,« je dejal Podgornik, ki 
je s Kostelićem začel sodelo-
vati povsem naključno: »Ivi-
ca je iskal nekoga, ki bi ga na 
prečenju Islandije spremljal 
in hkrati snemal, torej skrbel 
za video in fotografsko do-
kumentacijo projekta. Pre-
ko slovenskih poznanstev je 
slučajno naletel name. Prej 
se nisva poznala.«

Naloga Podgornika je bila 
torej video in fotografska do-
kumentacija projekta. Bli-
zu mu je tudi to področje. 
Spomnimo le na dokumen-
tarni film Krog, ki opisuje 
njegov nastop na Špartatlo-
nu pred dvema letoma, ki ga 
je pretekel v spomin na po-
kojno mamo Ruth Podgor-
nik Reš. Bil je protagonist 
tega dokumentarnega filma. 

Lani je posnel tudi svoj ek-
stremni podvig v džungli. 
Skupaj z Matejem Korde-
žem sta se udeležila marato-
na Jungle v Braziliji, ene naj-
težjih ultratekaških preizku-
šenj na svetu. O svojem leto-
šnjem izzivu prečenja Islan-
dije pa pravi: »Bil je vsekakor 
nekaj posebnega. To je neke 
vrste ekspedicija in ne tek-
movanje. Nisi omejen s ča-
som, proga ni določena. Po-
membno je le, da prideš z 
enega konca otoka na druge-
ga. Vmes sva imela nekaj os-
krbovalnih točk, sicer pa sva 
vso opremo vlačila s smučmi 
za seboj.« Da se je Kostelić 
odločil za prečenje Islandije, 

ni naključje. To je dežela, od 
koder prihaja njegova žena 
Elin, ne nazadnje pa je hrva-
ški smučar tudi velik ljubi-
telj neokrnjene narave, ki jo 
Islandija zagotovo ponuja. 

Na poti sta bila petnajst 
dni in naredila petsto ki-
lometrov. Podgornik je že 
večkrat dejal, da so ga vedno 
privlačile avanture, s kateri-
mi presega svoje meje, pre-
čiti Islandijo s športnikom, 
kot je Kostelić, pa je bilo za-
gotovo nekaj posebnega in 
zanj nova pomembna izku-
šnja, od katere se je tudi kaj 
naučil. »Mislim, da je glav-
no prijateljstvo. Zapom-
nil sem si tudi marsikatero 

zanimivo prigodo, saj je Ivi-
ca pravi pripovedovalec. Ve-
sel sem, da sem lahko na 
tak način spoznal islandsko 
prostranstvo in se hkrati na-
učil marsikatero lekcijo o 
preživetju v naravi,« je po-
trdil. 

Projekt je bil odmeven tudi 
na Hrvaškem. O njunem mo-
rebitnem naslednjem projek-
tu pa Podgornik pravi: »Za 
zdaj nič konkretnega.« Pred 
Kostelićem je zadnja sezona v 
svetovnem pokalu, Podgornik 
pa je z mislimi trenutno v prvi 
vrsti pri biatlonu. V letošnji 
sezoni je v vlogi trenerja dru-
ge skupine slovenske A-repre-
zentance. 

Avantura prečenja 
Islandije
Kako sta hrvaški alpski smučar Ivica Kostelić in Gorenjec Miha Podgornik 
spomladi na smučeh prečila Islandijo, si lahko ogledate v kratkih filmčkih. 
Transiceland: petnajst dni, petsto kilometrov.

Islandija ponuja neokrnjeno naravo. / Foto: arhiv Mihe Podgornika

Ivica Kostelić in Miha Podgornik skupaj na smučeh čez Islandijo / Foto: arhiv Mihe Podgornika

Peter Košenina

Topol – Akcije 60 vzponov 
na Katarino, ki poteka v or-
ganizaciji Kolesarskega klu-
ba Medvode, je za letos ko-
nec. Potekala je že sedemnaj-
stič. Kolesarji so se od prvega 
marca do zadnjega oktobra 
trudili zbrati čim več vzpo-
nov, konec prejšnjega tedna 
pa so se zbrali v gostilni Na 
Vihri na Topolu (Katarini) in 
prejeli zaslužena priznanja.

Kolesarji se na Katarino od-
pravljajo iz vseh smeri. Naj-
več iz Medvod po dolini Loč-
nice pa tudi iz Ljubljane prek 
Toškega čela in iz Hrastenice 
na polhograjski strani. Vsa-
ka pot ima svoje značilnosti, 

vzpon do konca na 740 me-
trov nad morjem pa v nobe-
nem primeru ni lahek. V le-
tošnji akciji je sodelovalo 112 
kolesarjev, ki so skupaj zbra-
li 3533 vzponov. Sezona se je 
začela zelo vzpodbudno, do 
konca pa je udeležba upa-
dla, tako da je letos kolesar-
jev, ki so si prislužili mali po-
kal za trideset in velikega za 
šestdeset vzponov, manj kot 
v prejšnjih letih. Veliki pokal 
je prejelo 22 kolesarjev in se-
dem kolesark. Najbolj vztraj-
na sta bila Janez Poljanec s 
Senice med moškimi in Moj-
ca Lukan iz Šiške v Ljubljani 
med ženskami. Na Katarino 
sta se povzpela 180- oz. 137-
krat.

Poljanec in Lukanova 
največkrat na Katarini

Janez Poljanec in Mojca Lukan sta letošnja velika zmagovalca 
kolesarske akcije 60 vzponov na Katarino. / Foto: Peter Košenina

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – »Vsak je dober, 
ki se poda na progo,« je bilo v 
nedeljo slišati na tretjem Ci-
klokrosu Loka, ki je potekal 
v organizaciji ŠD Koloka in 
ŠD Vaitapu, sodi pa v niz tek-
movanj za slovenski pokal v 
ciklokrosu. Na startu je bilo 
v različnih starostnih kate-
gorijah 63 tekmovalk in tek-
movalcev. 

Proga pri nekdanji voja-
šnici je bila krožna, na njej 
pa so bile tudi ovire: naravne 

in umetne. Organizatorji so 
jo speljali po različnih pod-
lagah, od trave, peska, asfal-
ta do gozdnih poti. V konku-
renci tekmovalcev, ki so bili 
na progi najdlje, kar pomeni 
45 minut in en krog, je bil pre-
pričljivo najhitrejši Peter Zu-
pančič, član kamniške ekipe 
Calcit bike team, zmagovalec 
tudi kategorije moških od 19 
do 40 let. 

»To je bila zame letošnja 
prva tekma v ciklokrosu, saj 
sem imel premor po sezoni 
v gorskem kolesarstvu. Prišel 

sem pogledat, ker me veseli, 
poleg tega sem tukaj nastopil 
že lani in mi je bilo všeč. Da-
nes sem zelo užival. Proga je 
bila prava za ciklokros. Star-
tal sem bolj iz ozadja, tako 
da sem potreboval en krog, 
da sem prišel naprej, poleg 
tega sem pri skakanju čez ovi-
ro še padel. Ko sem prevzel 
vodstvo, sem prednost le še 
povečeval. Proti koncu sem 
peljal malce z rezervo, previ-
dneje, saj mi zadnja zavora ni 
delala,« je po prekolesarjenih 
desetih krogih povedal gorski 

kolesar Peter Zupančič, letoš-
nji državni prvak v maratonu 
in tretji na državnem prven-
stvu v krosu. Drugi je bil Bo-
jan Ločnikar (Bike Republic), 
najboljši v kategoriji moških 
nad štirideset let, tretji pa Du-
šan Hajdinjak (Team Tur-
bo Tropovci). Nekaj sekund 
za njim je v cilj pripeljal zna-
ni gorenjski rekreativec Aleš 
Udovič (KD Šenčur). »Napor-
na je celotna dirka. V slabi uri 
moraš dati vse od sebe. Proga 
je atraktivna tako za tekmoval-
ce kot tudi za gledalce, ki vi-
dijo skoraj celo progo,« je po-
vedal »Ale«, ki je bil na vseh 
ciklokrosih v novi sezoni. V 
Cerknici je bil skupno drugi, 
v Murski Soboti pa prav tako 
kot v Škofji Loki četrti. V ka-
tegoriji žensk nad 15 let je bila 
najhitrejša Tjaša Sušnik, med 
deklicami do 15 let Neja Kalan 
(obe KK Sava Kranj), med deč-
ki do 15 let Aleš Skok (KD Slo-
ga 1902 Idrija), med mladin-
ci do 19 let pa Gregor Durkov 
(KK Sava Kranj). 

Pokal Slovenije v ciklokro-
su se bo ta konec tedna nada-
ljeval v Novem mestu, na Go-
renjskem pa se bo karavana 
znova ustavila 3. decembra, 
ko bo ciklokros Cycling uni-
ted Šenčur.

Ciklokros prvič letos na Gorenjskem
Tretja dirka Pokala Slovenije v ciklokrosu je bila v Škofji Loki, absolutni zmagovalec je Peter Zupančič.

Peter Zupančič je z lahkoto premagoval tudi najtežje dele proge. V ozadju Mitja Oter  
iz vrst organizatorjev. / Foto: Maja Bertoncelj
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Bled, Lesce – Med trinajsti
mi slovenskimi državljani, 
osumljenimi sodelovanja v 
prejšnji teden razkriti med
narodni kriminalni združbi, 
ki je oskrbovala evropski trg 
z večjimi količinami prepo
vedanih drog, sta tudi dva z 
Gorenjskega. Slovenska po
licija je namreč v sodelova
nju s tujimi varnostnimi or
gani prejšnji teden izvedla 
zaključne aktivnosti v kri
minalistični preiskavi, poi
menovani Viking 2016, pri 
tem pa kazensko ovadila tri
najst slovenskih državlja
nov, starih med 17 in 64 let, 
ki stanujejo na območju Ko
pra, Ljubljane, Celja, Zagor
ja ob Savi, Bleda in Lesc. Ka
zenske ovadbe so vložili še 
zoper dva nizozemska drža
vljana, tri bosanske in enega 
državljana Srbije. Krimina
listična preiskava je bila si
cer ena izmed najobsežnej
ših v zadnjih letih, so pouda
rili. V njej so zasegli kar 875 
kilogramov različnih drog, z 
njihovo grosistično prodajo 
pa bi si hudodelska združba 
lahko pridobila protipravno 
premoženjsko korist od 4 do 
10 milijonov evrov, v ulični 
preprodaji pa bi bil končni 
zaslužek celo višji od 20 mi
lijonov evrov. 

Koprski kriminalisti so 
pred tednom dni izved
li zaključno akcijo v kri
minalistični preiskavi, 

poimenovani Viking 2016, 
v kateri so prijeli deset osu
mljencev v Sloveniji in tri 
na Nizozemskem. Na njiho
vih prebivališčih so opravi
li hišne preiskave, zoper vse 
pa odredili policijska pridr
žanja. Istočasno je italijan
ska policija preiskala eno do 
skladišč, ki ga je za pretovor 
droge v Italiji uporabljala 
kriminalna združba. V okvi
ru preiskave je bilo skupno 
zaseženih 875 kilogramov 
droge, in sicer 216 kilogra
mov hašiša, 38 kilogramov 
kokaina, 45 kilogramov he
roina, 123 kilogramov am
fetamina in 453 kilogramov 
kanabisa.

Kriminalistična preiska
va se je začela, ko so krimi
nalisti na Obali posumili, da 

najmanj trije slovenski dr
žavljani, povezani z enim 
od koprskih podjetij, sode
lujejo v organizirani med
narodni kriminalni združbi, 
eni največjih v Evropi, ki se 
ukvarja s tihotapstvom veli
kih količin prepovedanih 
drog. Februarja letos so za
čeli zoper osumljence izva
jati prikrite preiskovalne uk
repe, ki sta jih odobrila spe
cializirano državno tožilstvo 
in sodišče. Hitro so ugotovi
li, da naj bi se trojica v Slo
veniji dogovarjala o tihota
pstvu prepovedanih drog, 
ki so ga izvajali s slovenski
mi tovornjaki. Zanimivo je, 
da vpleteni vozniki droge 
niso ne prevzemali ne pre
važali po ozemlju Slovenije, 
ampak so opravljali legalne 

prevoze tovora po evropskih 
državah, med legalnim tovo
rom pa se je pogosto skriva
la tudi droga. Tihotapstvo se 
je tako večinoma odvijalo iz 
Španije, Nizozemske in Ita
lije v Nemčijo, Švico, na Nor
veško, Finsko in Švedsko, 
slovenska policija pa se je 
zato pri preiskavi kriminal
ne združbe povezala z var
nostnimi organi iz omenje
nih držav, pri tem pa je ak
tivnosti koordiniral tudi Eu
ropol. 

S prikritimi prei
skovalnimi ukrepi je bilo 
ugotovljeno, da združba ne
nehno novači nove prevo
znike oziroma voznike to
vornih vozil za izvajanje ti
hotapstva, pri čemer jim je 
uspelo identificirati 13 voz
nikov tovornih vozil. Ugo
tovili so tudi, da so celotno 
dejavnost koordinirali tri
je osumljenci na Nizozem
skem. Od februarja do okto
bra so tako v več evropskih 
državah pri prevozu različ
nih drog prijeli štiri Sloven
ce, Srba, Hrvata, Albanca, 
Bošnjaka in Nemca. Z zbra
nimi dokazi pa so ugotovili, 
da naj bi bili v isto kriminal
no združbo vpleteni še štir
je slovenski vozniki, dva čr
nogorska in srbski, ki so jih 
v tujini z drogo v tovornjaku 
zasačili od decembra 2014 
do novembra 2015, večina 
prijetih pa je bila v tujini za
radi tihotapljenja droge tudi 
že pravnomočno obsojena. 

Med vozniki tudi Gorenjca
V ravnokar razkriti mednarodni kriminalni združbi, ki je v evropske države tihotapila drogo, naj bi bili 
slovenski prevozniki in vozniki zadolženi za njen transport. Drogo so skrivali med legalnim tovorom.

Drogo so v tovornjakih največkrat skrivali v dvojnem dnu, 
nad njo pa je bil naložen legalen tovor. / Foto: Policija

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloški po
licisti so v petek pozno zve
čer prijeli moška, ki sta pred 
tem, bilo je okoli 22.15, do
mnevno oropala okrepčeval
nico s hitro prehrano Fren
kie v Škofji Loki. V nadaljnji 
preiskavi pa so v sodelovanju 
s Sektorjem kriminalistične 
policije Policijske uprave 
Kranj ugotovili, da ima eden 
od osumljencev najverjetne
je na grbi vsaj še tri rope, ki so 
se zgodili to jesen, pri dveh 
pa naj bi sodeloval tudi dru
gi osumljenec. Gorenjski 
kriminalisti tako utemelje
no sumijo, da naj bi en sto
rilec septembra oropal živil
sko trgovino v Dorfarjah, oba 

skupaj pa naj bi oktobra oro
pala okrepčevalnico s hitro 
prehrano Pinki na Primsko
vem v Kranju in gostinski lo
kal v Zgornjih Bitnjah.

Kot so pojasnili na Policij
ski upravi Kranj, sta storil
ca v vseh obravnavanih ro
pih poleg groženj uporabila 
tudi orožje, v vseh primerih 
pa sta pridobila manjšo pre
moženjsko korist. Poškodo
vanih ni bilo. Po zadnjem 
ropu v Škofji Loki so jima 
policisti zasegli tudi imitaci
jo pištole.

Osumljenca so v nedeljo 
s kazensko ovadbo privedli 
pred preiskovalno sodnico 
kranjskega okrožnega sodi
šča, ki je za oba odredila hi
šni pripor. 

Izvedla naj bi štiri rope

Andraž Sodja

Kranj – V zatožno klop kranj
skega okrožnega sodišča so 
od četrtka do včeraj kar trik
rat sedli Anes Dukič, Dani
jel Oset, Matjaž Smolinsky 
in Ugo Grbec, ki jih obto
žnica bremeni hudodelske
ga združevanja ter proizvo
dnje in prodaje marihuane. 
Grbec ni pristopil, a je podal 
soglasje za sojenje v nenav
zočnosti, zato se je sojenje 
nadaljevalo. Sojenje, ki ga 
vodi sodnica Milena Turuk, 
se je nadaljevalo z branjem 
listinskih dokazov, posluša
njem prisluhov telefonskih 
pogovorov obtoženih in za
slišanjem nekaterih prič. 

Na prostor za priče je med 
drugimi stopil nekdaj soob
toženi Boštjan Žgajnar, proti 

kateremu je bil postopek po 
priznanju že pravnomočno 
zaključen. Kot je povedal, je 
od Danijela Oseta kupil sa
dike konoplje, vendar ne za 
denar, temveč je prvi nakup 
sadik poplačal s hašiševim 

oljem, drugi nakup pa z ob
ljubo dela pridelka, denarno 
vrednost sadike pa je ocenil 
na okoli šest evrov. Posluša
li so tudi prisluhe pogovorov 
med Osetom in Žgajnarjem.

Pričala je tudi nekdaj 

soobtožena Nina Šubic Boh
nec, ki pa je krivdo takoj pri
znala in so postopek zoper 
njo že pravnomočno konča
li. Pojasnila je, da v prosto
rih, kjer je Danijel Oset vzga
jal »rožice«, ni bila nikoli, in 
da jih je prvič videla po za
ključeni preiskavi. Sicer pa 
je poudarila, da je bil Oset 
do nje in otrok zelo prijazen, 
za sostanovalca pa sta ga vze
la skupaj z Martinom Boh
necem, prvoobtoženim v tej 
zadevi, ki je prav tako že priz
nal krivdo in prejel štiriletno 
zaporno kazen. 

Omenjena četverica sodi 
med 33 osumljenih, ki jih 
je policija ovadila za skupno 
159 kaznivih dejanj s pod
ročja prepovedanih drog. 
Samo med trajanjem pre
iskave naj bi osumljenci 
preprodali več kot deset ki
logramov in več kot 1100 sa
dik konoplje, približno kilo
gram hašiša in 1,5 litra haši
ševega olja. Združba naj bi 
se z drogami sicer ukvarja
la več let, v tem času pa pri
delala več sto kilogramov ko
noplje in njenih proizvodov. 

Pričali nekdanji soobtoženci
Na sojenju četverici domnevnih članov hudodelske združbe za proizvodnjo 
in prodajo marihuane, ki so jo razkrinkali oktobra lani, so se zvrstile kar tri 
obravnave.

Danijela Oseta (spredaj) in Matjaža Smolinskyja (s kapo) so 
na sodišče pripeljali iz pripora.

Simon Šubic

Komenda – V hudi prome
tni nesreči, ki se je v sobo
to ponoči zgodila na Gla
varjevi cesti v Komendi, je 
umrl osemnajstletni potnik 
v osebnem vozilu, osem
najstletni voznik se je hudo 
poškodoval, dvajsetletnik, ki 
se je peljal z njima, pa lažje. 

Tragična nesreča se je zgo
dila v soboto ob 3.15, ko je 
osemnajstletni voznik oseb
nega vozila Peugeot 307 vo
zil po naselju Komenda pro
ti Mostam. Ko je pripeljal 
iz desnega nepreglednega 
ovinka v levi ovinek, je naj
verjetneje zaradi neprilago
jene hitrosti izgubil nadzor 
nad avtomobilom in zapeljal 
na bankino. Pri tem je vozilo 
obrnilo, trčilo je v bližnjo be
tonsko ograjo, od koder ga je 

odbilo nazaj na vozišče, kjer 
je obstalo. Med trčenjem v 
ograjo sta osemnajstletna 
voznik in potnik padla iz vo
zila na cesto. Potnik je zara
di hudih poškodb umrl na 
kraju nesreče, voznika pa so 
reševalci zaradi hudih po
škodb odpeljali v ljubljanski 
klinični center. 

Kraj prometne nesreče sta 
si ogledala tudi dežurna pre
iskovalna sodnica in državni 
tožilec, cesta pa je bila zaradi 
ogleda in odpravljanja posle
dic nesreče zaprta skoraj do 
8. ure zjutraj. Pri odpravlja
nju posledic nesreče in čišče
nju vozišča so sodelovali pro
stovoljni gasilci iz Kamnika 
in Most. Slednji so bili ob pri
hodu na kraj povsem pretre
seni, saj je bil pokojni njihov 
član, prav tako pa hudo poš
kodovani voznik. 

Osemnajstletnika vrglo  
iz avtomobila

Kranj – Obilno deževje, zaradi katerega so močno narasli tudi 
vodotoki na Gorenjskem, je gasilcem povzročilo največ dela 
s preusmerjanjem meteorne vode od objektov in njenim čr-
panjem iz poplavljenih objektov, zaradi poplavljenosti pa so 
morali začasno zapreti tudi podvoz pod avtocesto iz Rado-
vljice proti Novi vasi. Na Javorniku na pobočju Sv. Jošta se je 
v nedeljo opoldne sprožil tudi zemeljski plaz velikosti 20 x 50 
metrov, ki je odnesel cesto in pretrgal vodovod ter onemogočil 
dostop do nekaterih hiš. Delavci Komunale Kranj so vodovod 
zasilno popravili, sanacijo plazu in ceste pa bodo izvedli v 
naslednjih dneh. 

Plaz odnesel cesto na Javorniku

Kranj – V petek popoldne so policisti obravnavali nesrečo v 
okolici Kranja, v kateri je voznik na dvorišču stanovanjske hiše 
povozil mlajšega otroka, ki so ga zaradi poškodb odpeljali v 
ljubljanski klinični center, kjer je ostal na zdravljenju, po po-
datkih policije pa ni v smrtni nevarnosti. Do nesreče je prišlo, 
ko je voznik z avtomobilom nameraval odpeljati z dvorišča. 

Na dvorišču povozil otroka

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v petek zvečer po prijavi 
tatvine v lokalnem podjetju v hitri intervenciji prijeli dva moška 
iz Kočevja, ki sta osumljena tatvine večjega števila predmetov 
iz aluminija. V postopku so jima več sto evrov vredne pred-
mete zasegli in jih vrnili lastniku. 

Hitro prijeli tatova



Žirovnica – V petek zvečer je v dvorani Pod Stolom v 
Žirovnici potekal dobrodelni koncert Otroci za otroke, na 
katerem so zbirali denar za tabor za žalujoče otroke in 
mladostnike društva Hospic. Kot je dejala predsednica 
gorenjskega območnega odbora društva Mira Stušek, so 
otroci in mladostniki, ki izgubijo bližnjo osebo, pogosto 
prezrti žalovalci. Zato zanje vsako leto pripravijo vseslo-
venski tabor, ki jim pomaga, da izgubo lažje prebolijo. 
Na koncertu so tako otroci s svojim nastopom darovali 
za otroke, ki so izgubili starše, brate, sestre in druge bliž-
nje osebe, s prostovoljnimi prispevki pa so pomagali tudi 
obiskovalci koncerta.

Otroci nastopili za Hospic

Nastopil je tudi Erazem Janc s Spodnje Dobrave pri 
Kropi s svojim dedijem.

Kranj – Mešani pevski zbor Petra Liparja in Društvo soži-
tje Kranj, v katerega so poleg članov iz Kranja vključe-
ne tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju iz občin 
Tržič, Naklo, Šenčur, Preddvor, Cerklje in Jezersko, sta v 
avli Mestne občine Kranj minuli petek pripravila dobro-
delni koncert. Zbrane sta poleg zbora s plesom in glasbo 
navdušila tudi Eva Pirnat in Matic Tičar. V Galeriji Mest-
ne občine Kranj so hkrati odprli zanimivo razstavo čla-
nov društva Sožitje Kranj, obiskovalci pa so z nakupom 
novoletnih voščilnic fotografa Aleša Zupana poskrbeli za 
dobrodelno noto prisrčne prireditve.

Koncert in razstava za Sožitje

S svojim nastopom je navdušil tudi Matic Tičar.
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Suzana P. Kovačič

V
eč dogodkov je 
zaznamovalo 
jubilejno leto za 
Kulturno druš-
tvo Folklorno 

skupino (KD FS) Karavan-
ke, eden večjih je bil v trži-
škem Kulturnem centru. 
Glede na to, da se ukvarja-
jo s poustvarjanjem sloven-
skega ljudskega izročila, jim 
prioriteto predstavlja dedi-
ščina domačega kraja, Trži-
ča, in ravno življenje Tržiča-
nov v preteklosti so na petko-
vi prireditvi povezali v eno nit, 
ki jo je skozi scenarij in reži-
jo potegnila Saša Meglič. S 
fotografijo so se najprej spre-
hodili skozi zgodovinska 
obdobja vse od leta 1261, ko 
je zabeležena prva omemba 
Tržiča. Z odrsko postavitvi-
jo, ki sta jo pred leti zasnova-
la dr. Bojan Knific in dr. Met-
ka Knific Zaletelj, je starejša 
otroška folklorna skupina, ki 
jo vodita Saša Meglič in Pija 
Japelj, predstavila pripoved-
ko o nastanku Tržiča. V nada-
ljevanju so se posvetili ljud-
skim plesom, ki so jih nek-
daj plesali v Tržiču in njegovi 

okolici ob različnih priložno-
stih, na veselicah, svatbah, 
ob pustu ... Pa tržiškim pes-
mim – med njimi tudi posko-
čnicam, ki opisujejo Tržič in 
Tržičane. Nastopili so mlaj-
ša otroška folklorna skupina 
pod vodstvom Monike Val-
javec in Mance Perko, pev-
ke ljudskih pesmi pod vods-
tvom Maje Tekavec, veteran-
ska folklorna skupina pod 
vodstvom dr. Bojana Knifica 
in Saše Meglič, pevci ljudskih 

pesmi pod vodstvom Pije 
Japelj in odrasla folklorna 
skupina, ki jo vodi Maja Teka-
vec. Niso pozabili na tržiške 
obrti, v pristnem narečju je 
Slavko Bohinc lepo povedal, 
kako je, ko gre U štero. Pes-
mim znanih Tržičanov je svoj 
glas posodil David Ahačič in 
recitiral Mata Mežka Čeprav 
Tržič je lukna taka. Prijeten 
večer so sklenili s podelitvi-
jo jubilejnih Kurnikovih pri-
znanj, ki jih podeljuje Zveza 

kulturnih organizacij Tržič, 
in društvenih priznanj ter s 
pesmijo Oj dolinca, oj dolinca 
– in obiskovalce povabili, naj 
zapojejo skupaj z njimi. 

KD FS Karavanke otroke in 
odrasle že vabi na naslednji 
dogodek, na delavnico Tržiš-
ki plesi ta petek od 18. do 20. 
ure in v soboto od 10. do 12. 
ure v dvorano na Balosu 4. 
Skupaj z njimi boste dožive-
li, kaj mislijo, ko pravijo: »Že 
50 let ples je naš svet.«

»PLES JE NAŠ SVET«
Člani Kulturnega društva Folklorna skupina Karavanke so ob svoji petdesetletnici popeljali v večer Kot 
gnezdo ptič ljubim Tržič in že povabili na naslednji dogodek, plesno delavnico, ki bo konec tedna. 

Starejša otroška folklorna skupina je predstavila pripovedko o nastanku Tržiča in zaplesala 
Šuštarsko. / Foto: Tina Dokl

Veterani so zaplesali tržiške plese, avtorica odrske 
postavitve je Saša Meglič. / Foto: Tina Dokl

Nekaj članov odrasle folklorne skupine z Davidom Ahačičem, 
ki je recitiral Čeprav Tržič je lukna taka ... / Foto: Tina Dokl

Slavko Bohinc je v pristnem narečju povedal, kako je, ko gre 
'u štero'. No, pa pomočnika je tudi s seboj vzel. / 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  

Mateja Rant

I
zbirni predmet šolsko 
novinarstvo je v OŠ Pre
doslje v letošnjem šol
skem letu izbralo 23 
učencev sedmega in 

osmega razreda, od tega le 
šest fantov. Pretekli teden 
so se odločili za obisk naše 

časopisne hiše, da bi tako 
tudi iz prve roke izvede
li, kako poteka novinarsko 
delo. 

Učenci so se izkazali za 
prave »novinarje«, saj so 
bili nadvse radovedni in jim 
kar ni zmanjkalo vprašanj, 
povezanih z delom novi
narja. Med drugim jih je 
zanimalo, kako izvemo za 

dogodke, s katerimi potem 
napolnimo časopisne stra
ni, saj so priznali, da so pri 
svojem dosedanjem delu 
pri tem predmetu ugotovili, 
da to nikakor ni enostavno. 
Sami se sicer letos posveča
jo predvsem novinarskemu 
delu na radiu in so zato po 
več letih obudili šolski radio. 
»Zbiramo novičke za kratke 

radijske oddaje. Prva je bila 
vezana na začetek šolske
ga leta, ta čas pa pripravlja
mo oddajo o prazničnem 
decembru,« je pojasnila nji
hova učiteljica Branka Vodo
pivec. Ob koncu šolskega 
leta načrtujejo tudi izdajo 
tiskanega biltena, za katere
ga pa za zdaj še niso izbrali 
imena, so priznali.

RADOVEDNI NOVINARJI
V prostorih Gorenjskega glasa smo pretekli teden gostili učence Osnovne šole Predoslje, ki v letošnjem 
šolskem letu obiskujejo izbirni predmet šolsko novinarstvo.

Danica Zavrl Žlebir

U
trdba Petropa
vlovsk (trdnja
va sv. Petra in 
Pavla) je prva 
stavba, zgraje

na v St. Peterburgu, osre
dnja stavba v njej pa istoi
menska katedrala, kjer so v 
marmornih grobnica poko
pani ruski carji. Leta 1998 
so dali v katedralo prepeljati 
tudi posmrtne ostanke dru
žine carja Nikolaja Roma
nova, pobite po oktobrski 

revoluciji leta 1918.  Kated
rala sv. Petra in Pavla ni edi
na, katere notranjost si ogle
damo. Obiščemo tudi cerkev 
sv. Nikolaja, pa cerkev Kris
tusovega vstajenja (izvir
no imenovano Spas na kro
vi), zgrajeno na mestu, kjer 
je bil leta 1881 ubit car Alek
sander II. Bogato je okraše
na z več tisoč mozaiki, nje
no notranjost pa so obnavlja
li in restavrirali več let, kot je 
trajala njena gradnja. Še ena 
mogočna katedrala pritegu
je pozornost obiskovalcev: 
na trgu Sv. Izaka je stolnica 

z enakim imenom, z razkoš
no zlato kupolo, četrto najve
čjo na svetu. Katedrala sprej
me kar osem tisoč ljudi.

Poleg bogato okrašenih 
cerkva na vsakem koraku 
lahko občudujemo dedišči
no carske Rusije. Največji 
vtis nam pusti Zimski dvo
rec, nekdanja carska rezi
denca, v kateri danes domu
je Ermitaž. Ta muzej z zavi
dljivo zbirko neprecenljivih 
umetnin iz vsega sveta hrani 
več kot tri milijone ekspona
tov, ki so na ogled v 350 soba
nah šestih zgradb. Za ogled 
Ermitaža v vrstah nenehno 
stojijo turisti in čakajo na 
ogled. En dan za ogled tega 
muzeja, enakega (ali lepše
ga) pariškemu Louvru ali 
Britanskemu muzeju, pa 
seveda ni dovolj, da bi se gle
dalec naužil vsega, kar ponu
ja. Enako velja za obisk Rus
kega muzeja s pregledom 
ruskega slikarstva. Ko se od 
Zimskega dvorca sprehodi
mo vzdolž Neve, občuduje
mo tudi vrsto drugih palač 
velikih knezov, ki kažejo 

na razkošje nekdanjih dni. 
Med imenu uglednim arhi
tektov, ki so zasnovali najvi
dnejše zgradbe v mestu, se 
najpogosteje pojavljata ime
ni Rossi in Rastrelli. V tej 
vrsti je tudi letni park, k ga 
je dal urediti Peter Veliki, v 
njem pa je prek 90 kipov, 
ki jih je dal prepeljati iz Ita
lije, in množica vodometov, 
ki jih napaja reka Fontan
ka. Še razkošnejše fontane 
in vodne igre pa doživimo v 
Peterhofu, priljubljeni letni 
rezidenci Petra Velikega ob 
Finskem zalivu. Imenujejo 

ga tudi ruski Versailles. Ob 
mogočni palači se razteza
ta dva velika parka z nešteto 
fontanami: vse delujejo brez 
uporabe črpalk, zgolj razlika 
nadmorske višine med zgor
njim in spodnjim parkom 
ustvari pritisk, ki poganja 
večino fontan. In še eno car
sko prebivališče obiščemo: 
Carskoje selo, danes imeno
vano Puškin, s kompleksom 
palač, kjer občudujemo not
ranjost Katarinine palače, 
med drugim tudi znamenito 
jantarno sobo. To so v času 
nemške okupacije preselili v 

Nemčijo, leta 2003 pa je bila 
narejena verna kopija, tako 
da jo lahko občudujemo še 
danes.  

Ob vseh carskih doživetjih 
si privoščimo še protiutež: le 
od zunaj in z vodne strani si 
ogledamo znamenito lad
jo Aurora, udeleženko treh 
vojn, ki je preplula vse oce
ane, plula je pod zastavo sv. 
Andreja, kar dokazuje, da je 
vojna ladja visokega ranga. 
Z nje je bil leta 1917 izstre
ljen usodni strel na Zimski 
dvorec, s katerim se je zače
la ruska revolucija.

St. Peterburg (3)

CARSKA DOŽIVETJA

Ruski Versilles, Peterhof

S strelom z Aurore se je leta 1917 začela oktobrska 
revolucija.

Zbudim se v novo jutro.
Čutim objem sonca.
Diham.
Hodim.
Živim.
Vse mine.

Sledim stopinjam dneva.
Čutim vse, kar izginja.
Diham.
Se iščem.

Ne letim.
Vse mine.

Poslovim se od dneva.
Čutim objem noči,
Diham.
Obstanem.
Ne živim.
Vse mine.

Barbara

Vse mine

PESMI MLADIH

Res je, vse mine. Minejo tudi slabi dnevi in so v pričako-
vanju lepših. Minilo bo tudi to turobno obdobje, ko nas 
dežne kaplje spravijo v slabo voljo, namesto, da bi vzeli 
dežnik in uživali v dnevu. 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, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 

Učenci OŠ Predoslje so spoznali, kako nastane Gorenjski 
glas. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

L
e še dober teden nas 
loči od prazničnega 
meseca decembra, 
ko se otroci razvese
lijo tudi obiska treh 

dobrih mož, ki jih razvese
ljujejo z darili. Eden med 
njimi, dedek Mraz, bo tako, 
kot je zadnja leta že nava
da, obiskal tudi Gorenj
ski glas. V svojo družbo 15. 

decembra popoldne vabi 
tudi otroke naših naročni
kov. Vabilo si je mogoče 
»prislužiti« le na en način 
– z risbico, s pomočjo kate
re bodo otroci pomagali 
pričarati praznično vzduš
je v avli Gorenjskega glasa. 
Zaželeno je, da letos upo
dobijo enega od treh dobrih 
mož, ki hiti s polno vrečo 
ali košaro daril obdarovat 
vse otroke. Vsak si lahko 
izbere svojega najljubšega. 

Risbice je mogoče oddati 
osebno v prostorih Gorenj
skega glasa ali po pošti na 
naslov Gorenjski glas, Ble
iweisova 4, Kranj najkasne
je do ponedeljka, 5. decem
bra. 

Na zadnjo stran risbice je 
treba nujno napisati ime in 
priimek otroka, njegovo sta
rost in naslov. K sodelovan
ju so vabljeni otroci vse od 
malčkov pa do konca osnov
ne šole. 

RISBICE ZA DEDKA MRAZA
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Četrt stoletja  
uspehov, novosti, zagat in veselja  

gorenjskega vsakdana.

Vabljeni na ogled razstave  
Gorenjska 1991–2016 v grad Khislstein 

vsak dan med 10. in 18. uro,  
razen ponedeljka. 

VESELI BOMO OBISKA
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Samo Lesjak

P
rireditev vsako leto 
znova obuja nos-
talgična čustva 
ter mnoge spom-
ni na brezskrbno 

mladost, polno življenja in 
dobre glasbe. V duhu sloga 
takratnega časa, posvečene-
ga džinsu in rokenrolu, se 
ozračje v dvorani Kulturne-
ga doma na Primskovem že 
zelo kmalu, ob ritmih glas-
benih skupin, ogreje do vre-
lišča. V znamenju nekda-
njega praznika ter z ironič-
nim pridihom glede današ-
nje valute bodo kot plačilno 
sredstvo za vse kulinarične 
dobrote tudi tokrat obujeni 
nekdanji dinarji.

“Prireditev je postala tra-
dicionalna. V prvi vrsti gre 

torej za obujanje spominov 
na pretekle čase oz. na tisto, 
kar je bilo v tistih časih dob-
ro. Lepo je biti del tako moč-
ne generacije in z njimi pre-
živeti nepozabno noč,” pra-
vi organizator Jure Vizovi-
šek, sicer član Ikos Banda, 
ob njih pa bodo nastopile še 
zasedbe Joške v’n, Unimogs 
Band, Gino & The Band, 
Full Gas ter Obvezna smer, 
obetajo pa se mnoga prese-
nečenja. Dosedanji koncerti 
so se izkazali za pravo uspeš-
nico, saj se vsako leto dogod-
ka udeleži več kot tisoč pet-
sto ljubiteljev dobrega žura 
in druženja s prijatelji vseh 
generacij. Veliko ljudi se sre-
čuje po dolgih časih, tako se 
pleše, prepeva in druži do 
jutranjih ur. “Osebno mi 
dogodek veliko pomeni. Kot 
soorganizator imam veliko 

dela in skrbi, a vse odtehta, 
ko vidim stare prijatelje, ki 
se še znajo poveseliti in v teh 

časih tudi sprostiti,” je vabi-
lo na nocojšnjo prireditev 
sklenil Jure Vizovišek.

SRCA BODO SPET ZAIGRALA
V petek, 25. novembra, bo na Primskovem potekal že deveti nostalgični koncertni rokovski večer ob 
bivšem dnevu republike, imenovan Srce nam še vedno igra.

Nostalgija še živi: Jure Vizovišek, pevec Ikos Banda 
in gonilna sila tradicionalnega rokovskega večera na 
Primskovem / Foto: arhiv skupine

Samo Lesjak

P
oljanski orgličar-
ji že vse desetlet-
je iz svojih glasbil 
izvabljajo čudovi-
te zvoke. Prvič so 

se sestali na pobudo pol-
janskega Kulturno-umetni-
škega društva Ivan Tavčar, 
takrat jih je bilo več, osta-
li pa so štirje, in ta sestav z 
nekaj spremembami delu-
je in razveseljuje poslušal-
ce še danes. Njihov umet-
niški vodja je Anton Krek, 
zasedbo pa sestavljajo tudi 
Janez Benedičič, Nejo Ržen 
in Jože Dolenec. Z igran-
jem raznovrstne glasbe, od 
klasik pa do narodnih in 
narodno-zabavnih skladb, 

so si prislužili priznanja in 
nagrade tako doma kot na 
tujem. Svojo tehniko igran-
ja orglic so skozi leta izpo-
polnili, vedno pa je prisotna 
predvsem ljubezen do tega 
že stoletja, še zlasti v Evropi 
in vzhodni Aziji, priljublje-
nega inštrumenta. Jubilejni 
koncertni večer so slavljen-
ci začeli s poljansko himno, 
klasiko Urbana Kodra Cvet-
je v jeseni, na odru Kultur-
nega doma pa so se zvrstile 
tudi odlične zasedbe Sorar-
monica, Francetovi orgličar-
ji, Štedentje iz Gorenje vasi 
ter Marjan Urbanija in Sej-
marji. Prav vsi so Poljan-
skim orgličarjem zaželeli še 
veliko tako prijetnih koncer-
tnih večerov – ter še na mno-
ga leta!

JUBILEJ POLJANSKIH 
ORGLIČARJEV
V nedeljo je bilo v Kulturnem domu v Poljanah 
veselo, saj so domači Poljanski orgličarji ob 
desetletnici nastopanja pripravili koncert z 
mnogimi gosti.

Za Poljanskimi orgličarji je že desetletje nastopov. 
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Kranj – S svojo vročo ekipo je oder Tra-
instation SubArta zasedel Dalaj Eegol 
oz. RecycleMan oz. za vse še vedno 
najbolj znan kot AliEn, v devetdesetih 
utemeljitelj domačega rapa, ki je brez-
kompromisno opravil s takratno glas-
beno 'estrado' – vzorec, ki je v mar-
sičem aktualen še danes. Sicer bodo 
ta teden na Trainu vsak dan potekali 
dogodki v znamenju ekologije, v sobo-
to se obeta večer za ljubitelje panka 
z zasedbami Paraziti P.13., The Mor-
rons, Sereš in Wasted Time, v torek, 
29. novembra, pa na Trainu koncerti-
rajo legendarni The Toasters.

AliEn napolnil Trainstation

Od Leve scene do Smetane za frende ... : 
AliEn v akciji / Foto: arhiv dogodka (Uroš Frelih)

Naklo – V petek, 25. 
novembra, ob 18. uri bo 
v dvorani Osnovne šole 
Naklo potekal tradici-
onalni koncertni večer 
Podoknica generacij. 
Nastopili bodo Mešani 
pevski zbor Dobrava, 
pevci Glasbene šole 
Kranj, plesna skupina 
Pikice, plesna skupina 
Frajle ter Folklorna sku-
pina Podkuca. Program 
bosta povezovala Neja 
Pavlica in Simon Črnilec.

Podoknica generacij

RIMSKE TOPLICE, SEVNICA
Vabimo vas na kopanje v čudovite Rimske terme, ki ležijo v Rimskih Toplicah, 
enem najlepših krajev v Sloveniji, kjer se prepletajo bogata tradicija in sodo-
bne turistične storitve. Terme, ki so na tem mestu že od leta 1840, sta med 
drugim obiskali pruska prestolonaslednica Viktorija in Napoleonova sestra, 

princesa Murat. V termah si bomo privoščili tudi kosilo. Pot nas 
bo najprej sicer peljala po Dolenjski. Ustavili se bomo tudi v 

Sevnici, ki je postala znana kot rojstno mesto bodoče prve 
dame ZDA, Melanije Trump. Spoznali bomo, kje je Melanija 
hodila v šolo in kje je preživela prva leta svojega življenja. 
Pot bomo nadaljevani ob reki Savi do Zidanega mosta in 

naprej do Rimskih term. Na poti domov se bomo ustavili 
tudi na Trojanah.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 7.15
z AP Creina Kranj ob 7.40
z AP Mercator Primskovo ob 7.50
z AP Škofja Loka ob 8.10
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20.00.

IZLET // 25. NOVEMBER 2016

CENA IZLETA JE 32 EVROV.
Cena vključuje: prevoz, kopanje, kosilo, voden ogled mesta Sevnica in DDV.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite osebno na 
Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Za odjave, ki prispejo 
kasneje kot v sredo, 23. novembra 2016, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 
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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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»Šola«
Redno prebiram vašo rubriko, 
večkrat sem se že obrnila na 
vas in ste mi vedno dobro sve-
tovali. Sedaj smo zopet nemo-
čni. Problem je najmlajša vnu-
kinja. Hodi v drugi razred. Prvi 
razred je še nekako šlo, sedaj v 
drugem pa je totalni odklop. 
Sploh ne sledi snovi, z mislimi 
je povsod, samo pri šoli ne. 
Vsaka naloga traja po več ur, 
pa še ni tako narejena, kot bi 
bilo treba. Ne vemo, kaj naj 
naredimo. Prosim za nasvet. 
Zanima me še za starejšega 
vnuka. 
Vaša vnukinja je naravni 
talent za marsikaj in težko 
jo je prepričati, da sodeluje 
pri stvareh, ki je ne zanima-
jo. Šola v današnjem času 
je precej naporna in od maj-
hnih otrok se veliko pričaku-
je. Seveda je treba slediti pro-

gramu in tukaj se njej ustavi. 
Dobi blokado in ne more iti 
naprej. Pri matematiki je tre-
ba misliti – in ne da ona tega 
ne zna, ampak noče. Treba 
bo poiskati drugačen pris-
top, na primer skozi igro ji je 
treba približati učenje. Vnu-
kinja je pametna, ne skrbite, 
le malo več časa potrebuje, 
da se prilagodi. Sama bo 
spoznala, da sta šola in uče-
nje pomembna v življenju. 
Do takrat pa jo skušajte čim 
manj siliti, naj si sama izbere 
čas v dnevu, ki bo namenjen 
nalogam in učenju. S tem bo 
dobila občutek, da tudi ona 
vodi in postajala bo vedno 
bolj odgovorna in zbrana. 
Prej bo naredila svoje šolske 
obveznosti, več časa ji bo 
ostalo za igro. Pri njej nikoli 
ne bo zalegla huda beseda, 
ampak samo lepa, taka je in 

s tem ni nič narobe. Vnukova 
odločitev, da eno leto naredi 
premor, ni napačna, videti 
ima začasno zaposlitev in 
seveda bo s študijem nada-
ljeval in ga tudi zaključil. 
Srečno.

»Tožba – delovno sodišče«
Zopet se obračam na vas. 
Tolikokrat ste mi že pomagali 
in vedno so bili vaši odgovori 
pravilni. Veliko kličem vedeže-
valke, pa ste vi najuspešnejši. 
Prosim draga Tanja, če pogle-
date, kaj lahko pričakujem od 
Višjega sodišča in kdaj naj bi 
bil odgovor? Želim vam vse 
dobro in da bi nas že mnogo let 
razveseljevali s svojimi odgo-
vori. Hvala in lep pozdrav.
Da ste zadovoljni z moji-
mi napovedmi, je potrditev 
mojega dela, zato vam hvala. 
Vse vaše domneve so upravi-

čene. Ampak če se do sedaj 
niste vključevali v nobeno 
skupino, v noben tabor, niti 
ni treba, da bi to naredili 
sedaj, ko ste že skoraj na kon-
cu poti. Poti v smislu pravd in 
sodišča. Na neki način so vsi 
med seboj povezani, ampak 
slej ko prej se tudi take verige 
pretrgajo. Kot vidim, imate 
sedaj ob sebi dobro strokov-
no pomoč, zato ste lahko 
mirni, kar se tega tiče. Dobili 
boste več, kar je edino prav in 
pošteno. Od višjega sodišča 
lahko pričakujete pravično 
sodbo, na odgovor bo treba 
še malo počakati, upam, da 
še v tem letu, a kaj ko sodni 
mlini meljejo počasi. Ome-
njena oseba bo zaslišana in 
to je vam v dobro. Še malo 
in vse se bo uredilo. Imejte 
mirne živce in samo pozitiv-
no naprej. Srečno.

TANJIN KOTIČEK

Danes bomo nadaljevali 
s sistemom od zadnjič, in 
sicer križem iz 36 kart. Osta-
le so nam karte z leve strani: 
Obisk, Darilo, Poroka, Bole-
zen, Mislec, Sodnik, Pismo. 
Oseba se veseli srečanj z 
nekom, s komer je čustveno 
povezana. Razmišlja o koncu 
zakona z zavedanjem, da se 
le na ta način lahko prepu-
sti toku ljubezni in novi poti. 
Sodnik in pismo je lahko 
ločitev. Karte pod centrom 
so Smrt, Žalost, Hiša, Ljubi-
ca, Izguba, Otrok, Božje oko. 
Te karte prikazujejo ne daleč 
nazaj minule dogodke. Smrt 
in Žalost predstavljata zave-
danje stanja. Ljubica in Izgu-
ba pomenita pogovor, ki ga 
opravimo sami s seboj, kaj si 
želimo in česa ne. Zadnji dve 
karti dasta vedeti, da bo vse 
v redu, da so bile odločitve 
pravilne. Nov začetek, ki se 
mu ne da izogniti. Karte v 
centru so Duhovnik, Nena-
dna sreča, Neiskrenost, Sre-
ča, Težave, Tat, Ljubezen, 
Sporočilo in nam podajo 
informacije o trenutnem 
stanju. Situacija je napeta, 
so dobri izhodi, kar nam 

potrdita karti Neiskrenost in 
Tat s tem, da sta poleg Sreča 
in še Nenadna sreča. Teža-
ve prinaša merjenje, kdo je 
močnejši, vztrajnejši v svojih 
odločitvah. Katra Ljubezen 
pomeni, da zmaga dobro, v 
kar je treba verjeti. Ne sme-
mo popustiti niti za milime-
ter. Ostanejo nam še karte, 
ki jih imamo položene zgoraj 
nad centrom, in so bistvene-
ga pomena, saj nam povejo, 
kako se vsa zgodba konča: 
Sovražnik, Hrepenenje, 
Nekaj denarja, Ljubimec, 
Oficir, Upanje, Ljubosumje. 
Razlaga sledi naslednji torek. 
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 že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Aleš Senožetnik

A
na Vidic z Zgor-
njega Brnika se je 
kot sedmi otrok 
rodila 14. novem-
bra 1916 v druži-

ni Franca in Marije Kepic, na 
kmetiji z domačim imenom 
pri Petrič. »Oče je bil kovač in 
je umrl pred 18 leti, mama pa 
je doma gospodinjila in hodi-
la na 'tabrh' k premožnejšim 
kmetom. Imeli smo nekaj 
malega živine in polja. Za drva 
in konja, s katerim smo orali 
njivo, pa je bilo treba odsluži-
ti,« o skromnem življenju sla-
vljenke pripoveduje njena edi-
na hči Ani Stare.

Na pragu dopolnjene stoti-
ce je Ana Vidic menda še pred 
dvema letoma pomagala pri 
delu na njivi in marsikaj pos-
torila v hiši. »Do 98. leta je šla 
še s 'šajtrgo' na njivo. Nikoli 
ji ni bilo vroče, niti sredi naj-
hujše vročine. Včasih smo ji 
prigovarjali, naj gre vendar-
le v senco, češ saj bodo ljudje 
rekli, da ji ne privoščimo poči-
tka. A ona se ni dala,« se zas-
meji dobrovoljna Ani Stare, ki 
danes ljubeče skrbi za mamo, 
saj je njeno zdravje že nekoli-
ko opešalo in je noge ne drži-
jo več najbolje.

Kljub skromnemu življenju 
se je znala poveseliti. »Mama 
je vedno govorila, da je treba 
delati, moliti in se znati tudi 
poveseliti. Pri nas v družini je 
bilo vedno veselo, tudi če smo 
bili sami trije, smo se vedno 
znali zabavati. Veliki prijatelji 
smo bili. Ja, res smo se imeli 
lepo!« je hči Ani obujala spo-
mine na pretekle čase, ko so 
njeni mami prišli voščit cer-
kljanski župan Franc Čebulj 
ter predsednik in član vaške 
skupnosti, Franc Kropivnik in 
Filip Frantar. 

Najstarejši občanki  
iz Lahovč

V nedeljo pa je svoj 102. roj-
stni dan praznovala Marija 
Vertnik, po domače Kovače-
va Micka. Oči še vedno žarijo, 
usta pa razpotegne v simpa-
tičen nasmeh, ko dobi goste. 
»Vesela sem, če mi kaj nove-
ga povedo, čeprav sem stara. 
Vedno vprašam, če se je kdo 
oženil ali pa umrl v vasi,« pravi 
Kovačeva Micka. Edini sin ji je 
umrl v letalski nesreči na Kor-
ziki leta 1981. Zanjo skrbi dru-
žina Janhar, ki ji s smehom in 
dobro voljo krajša sicer samo-
tne ure. 

Le nekaj ulic stran je doma 
Justina Vreček, ki je še nekaj 

mesecev starejša od Vertniko-
ve in je najstarejša občanka v 
Cerkljah. Svoj 102. rojstni dan 
je praznovala 19. marca letos. 
Tudi Vrečkova živi sama, zan-
jo pa skrbi Jana Urh. Čeprav 

ima Vrečkova menda rada svoj 
mir, pa je med sovaščani zna-
na kot dobra šaljivka. »Veliko 
moraš delati pa vesel moraš 
biti,« pravi o receptu za dolgo 
življenje. 

VESEL IN SKROMEN MORAŠ 
BITI, PA JIH DOČAKAŠ
Nedavno je okroglih sto let praznovala Ana Vidic z Zgornjega Brnika. Menda je še pri 98 letih marsikaj 
postorila pri hiši. V Lahovčah pa le nekaj ulic narazen stanujeta najstarejši občanki Cerkelj. Vsem trem 
je čestital cerkljanski župan Franc Čebulj.

»Vesela sem, če mi kaj kaj novega povedo,« pravi Marija 
Vertnik, ki je v nedeljo praznovala 102. rojstni dan.

Ani Vidic je za stoti rojstni dan čestital tudi župan Franc Čebulj.

Justina Vreček s skrbnico Jano Urh in županom Francem 
Čebuljem

V sredo, 16. novembra 2016, sta se na Bledu poročila 
Matevž Kunšič in Maša Putrih.

Mladoporočenci

Minuli teden super luna ni pripomogla k povečanemu 
številu rojstev, rodilo se je namreč 41 novorojenčkov. V 
Kranju je prvič zajokalo po 9 dečkov in deklic. Najlažja je 
bila deklica, ki je tehtala 2820 gramov, najtežjemu dečku 
pa je tehtnica pokazala 4530 gramov. Na Jesenicah se je 
rodilo 14 dečkov in 9 deklic, med novorojenčki sta bila 
tokrat tudi bratec in sestrica. Najlažja je bila deklica, ki 
je tehtala 2360 gramov, najtežjemu dečku pa je tehtnica 
pokazala 4380 gramov.

Novorojenčki
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Nagrade: trikrat jopica Mega phone

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 7. 
decembra 2016, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Obiščite novo
prodajno mesto
Telekoma Slovenije
v Qlandiji Kranj!

400 m
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Sestra Miley Cyrus, šestnajstletna Noah 
Cyrus je izdala svojo prvo pesem z naslo-
vom Make Me Cry. Pesem, pod katero se 
je kot soavtorica in soproducentka pod-
pisala kar sama, je nastala v sodelovanju 
z Labirinthom. Uradni videospot bo izšel 

v naslednjih dneh, sicer pa pevka namerava izdati svoj 
prvi album do poletja 2017.

Noah Cyrus izdala prvo skladbo

Zaradi posledic raka je umrla pevka sou-
la in funka Sharon Jones (60). Pevka je 
desetletja prepevala v ozadju, preden so 
jo opazili in jo nominirali za grammyja. 
Skupaj s skupino Dap-Kings je prvi album 
izdala leta 2002, nato pa še šest. Glasbe-

nica je z neverjetno energijo naredila vsak šov nepozaben, 
nastopati ni prenehala niti, ko je zbolela. Posnela je tudi 
dokumentarni film Miss Sharon Jones, v katerem opisuje 
svojo borbo z boleznijo in vrnitev na glasbeno sceno.

Poslovila se je Sharon Jones

Taboo (41), član skupine Black Eyed Peas, 
je razkril, da je pred dvema letoma pre-
magal raka. V bolnišnici je pristal misleč, 
da je zbolel za gripo, vendar se je izka-
zalo, da ima raka na modih. Raper je po 
dvanajstih tednih kemoterapije prema-

gal raka v drugem stadiju. »Vse se je začelo z bolečinami 
v hrbtu in trebuhu. Že naslednji dan sem imel operacijo, 
toda takrat se je moj boj šele začel,« se težkih časov spo-
minja Taboo.

Član skupine Black Eyed Peas premagal raka

Brooke Mueller (39), ki ima z igralcem 
Charliejem Sheenom sedemletna dvoj-
čka Boba in Maxa, je zaradi pobega pri-
stala na opazovanju na psihiatričnem 
oddelku. Nekaj ur je bila pogrešana, z 
njo sta bila otroka in varuška. Po poro-

čanju medijev je prišla bosa v bar, se zapletla v prepir z 
neznanim gostom, ki je poklical policijo. Brooke naj bi 
prenehala jemati zdravila, kar bi bil lahko razlog za čuda-
ško vedenje.

Charliejeva bivša nenadoma izginila

VRTIMO GLOBUS

S. Kovačič, A. Šubic

V 
dvorani gasil-
skega doma v 
Spodnjih Dup-
ljah je Kultur-
no-turistično 

društvo (KTD) Pod Krivo jel-
ko na sobotni večer gostilo 
prireditev, 18. Veselo jesen 
pod Krivo jelko, ki jo je odprl 
hišni ansambel Avsenik. 
Bogata izbira nastopajočih, 
kot je poudarila voditeljica 
Neža Rozman ob sovoditel-
ju Ivanu Megliču, je nadalje-
vala. Zapelo je skoraj tride-
set mladih pevk in pevcev z 
Osnovne šole Naklo, Podru-
žnične šole Duplje pod vod-
stvom nove mentorice Jane 

Lamberšek Starbek. Zapele 
so Dupljanke pod vodstvom 
Katje Klančnik Jelenc, dve 
pesmi tudi ob spremljavi 
harmonike in harmonikar-
ja Braneta Klančnika. Vese-
le pozdrave je vsem zaželel 
župan Marko Mravlja, da pa 
je »dan izgubljen, če smeha 
ni v njem«, so poudarili čla-
ni Rokovnjaške muzike, ki 
deluje pri Društvu upoko-
jencev Naklo. Tudi letos so 
podelili društvena priznan-
ja, in sicer družini Škrjanc 
iz Zgornjih Dupelj za ure-
jeno kmetijo, Miri Poklu-
kar iz Žej, družini Hafnar 
iz Spodnjih Dupelj ter dru-
žinama Šmid in Fajdiga iz 
Zgornjih Dupelj za urejene 
hiše. Navdušili so mladi upi, 

glasbeniki Urška in Jure 
Kavčič ter Žiga Jelar, Moš-
ki pevski zbor KUD Triglav 
Duplje pa je tokrat namesto 
zborovodje Dejana Herako-
vića prav tako lepo uglasila 
Nada Krajnčan. Svoje vtise 
z letošnje olimpijade v Bra-
ziliji je v pogovoru z Jože-
tom Košnjekom predstavil 
paraolimpijski maratonec, 
Dupljanec Sandi Novak, ki 
kljub odličnim športnim 
dosežkom ostaja preprost 
in iskren.

Potem ko je septem-
bra razprodal Križanke, je 
Jan Plestenjak s simfoniki 
minulo soboto soboto zno-
va gostoval v Športni dvo-
rani Zlato polje v Kranju. 
Navdušil je z ekskluzivno 

prearanžiranimi pesmi-
mi z novega albuma Dvi-
gni krila, poleg tega pa je 
občinstvo, v katerem je bil 
tudi tokrat pretežen del 
predstavnic nežnejšega 
spola, nostalgično popel-
jal skozi uspešnice, ki so 
nastale v obdobju njegove-
ga 23-letnega glasbenega 
ustvarjanja. Energični kon-
cert je začel s skladbo Sta-
ra dobra, sklenil pa z uspe-
šnico Ona sanja o Ljubljani. 
Med obiskovalci smo opazi-
li tudi Petra Prevca v družbi 
svoje Mine Lavtižar, kar je 
priljubljeni glasbenik ome-
nil tudi občinstvu, ki je tako 
enega od številnih aplavzov 
v tem večeru namenilo ska-
kalnemu šampionu. 

VESELA JESEN IN JAN
KTD Pod Krivo jelko Duplje je na Veseli jeseni spletlo prijetno vez med nastopajočimi in preštevilnimi 
obiskovalci. Bili smo tudi na koncertu Jana Plestenjaka, ki je skupaj s simfoniki znova gostoval v Kranju. 

Paraolimpijski maratonec Sandi Novak, simpatičen in poln 
načrtov, v pogovoru z Jožetom Košnjekom / Foto: Tina Dokl

Kako lepo je biti muzikant je na Veseli jeseni v Dupljah 
zaigral hišni ansambel Avsenik. / Foto: Tina Dokl

Rokovnjaška muzika, njeni člani pravijo: »Dan je izgubljen, 
če smeha ni v njem.« / Foto: Tina Dokl 

Dobitniki letošnjih priznanj za urejenost hiš in kmetij z 
županom Markom Mravljo in Ivanom Megličem

Jan Plestenjak, obdan s simfoniki, je znova navdušil 
občinstvo v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Za uvod v Plestenjakov koncert je poskrbel Žan Serčič, ki 
mu je preboj uspel v šovu Slovenija ima talent 2011. 

Simpatična osemnajstletna gimnazijka Monika 
Rozman prihaja iz Šenčurja. V prostem času poje v 
gimnazijskem zboru, igra klarinet v pihalnem orkestru, 
vodi plesno skupino otrok z Downovim sindromom 
Sončki, poleg mnogih aktivnosti pa vestno sodeluje 
tudi kot voditeljica družabnih prireditev. / Foto: Gorazd Kavčič
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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

Je že krepko po martino-
vem. Praznovanja so se zvr-
stila že vsaj ob dveh koncih 
tedna in tudi meni že dve ne-
delji ni bilo treba kuhati na 
račun martinovega. V Stra-
žišču, od koder sem doma, 
je farni patron Martin in od 
nekdaj smo tedaj imeli dru-
žinsko kosilo. Včasih so bile 
tradicionalno na mizi polnje-
ne telečje prsi, sedaj, ko nas je 
že cela horda, smo prešli na 
kokoš. Oče in stric sta vča-
sih pridelovala celo lastno 
vino iz domačega grozdja. 
Iz čisto navadne izabele sta 
pridelovala vino in to sta po-
čela kar nekaj let. Danes to in 
še drugo grozdje predelamo 
v sok. Ko so bili na obisku 
Dolenjci, so se nad našim po-
četjem z grozdjem močno ču-
dili, saj je predelava grozdja 
v kaj drugega kot v vino za-
nje skoraj pregrešno dejanje. 
Druga martinova pojedina 
je bila pri svakinji. Ona prip-
ravi pravo gos, napolnjeno s 
kruhom in prelito z medom. 
Napolniti to veliko perjad še 
ne bi bila težava. Vsako leto 
jo občudujem, kako dobro jo 
zna razrezati. Nož in klešče, 
dobro pozna anatomijo živa-
li in ve, kje prerezati perut in 
vse ostalo. Do sedaj se tega še 
nisem lotila, ker me skrbi, da 
bi iz lepo pečene gosi nastalo 
pravo skrpucalo. Jaz lahko 
polnim perjad le pod kožo, 
tako nastanejo kot žogice 
velika stegna in to je moje 
martinovo meso. Zraven so-
dijo seveda mlinci in rdeče 
zelje pa pražen krompir in še 
kaj. Pravzaprav sem tudi jaz 
pripravila eno tako martino-
vo pojedino že konec oktobra. 

Kot sem omenila, meni 
spretnost priprave martinove-

ga mesa seže do polnjenih be-
der, rdečega zelja (prelijem ga 
s kisom, da obdrži intenzivno 
rdečo barvo, popražen mora 
biti na sladkorju, zraven pa 
dodam jabolka). Pravzaprav 
mi je od martinove pojedine 
to zelje še najbolj všeč, potem 
so tu še mlinci, ki jim pravi 
okus da maščoba od pečenega 
mesa. Moja posebnost marti-
novega kosila pa je kostanj. 
Kuhanega in karamelizira-
nega z medom bom, dokler 
mi bo uspelo otroke prepri-
čati, da bodo lupili kuhan 
kostanj, pripravljala za več 
ljudi. Da pa bi to človek po-
čel sam, bi se mi pa zdelo kot 
huda delovna terapija. 

Tokrat smo po martinovem 
kosilu pri svakinji pogledali 
še slike z njunega potepanja 
po Patagoniji in Čilu. Ču-
dovita pokrajina, ledeniki in 
gore, mraz, čeprav se nagiba 
k poletju, urejenost in zasolje-
ne cene. Tundra, iz katere se 
dvigujejo visoki Andi, ledeni-
ki, iz katerih tečejo potoki, in 
jezera. Ta led ima kar mod-
rikasto barvo. In tu so živali, 
ptice, pingvini, res zelo lepo. 
Tako smo martinovo kosilo 
zaključili z »izobraževa-
njem«. Kot zdravnikom ni 
treba preboleti vseh bolezni, 
da bi razumeli bolnike in jim 
znali pomagati, tako tudi 
geografom ni treba prepoto-
vati vsega sveta, da bi o njem 
lahko razlagali drugim. Slike 
ne lažejo, pa je vendar lastno 
doživetje in občutje nekaj čis-
to drugega kot zgodbe in slike 
drugih. In tako bom zopet 
'najedala' Janezu, kdaj, kam, 
samo midva …

Martinovo
Janez Logar

Srečal sem starejšo gospo, 
ki se je s sinom sprehajala v 
naravi. Ni govorila veliko o 
težko prisluženi pokojnini. 
Niti ne o tem, da ji ni bilo 
dano živeti razsipno. Vese-
la je, da jo v domu za sta-
rejše občane obiščejo sinovi 
in vnuki ter jo peljejo na 
sprehod. Izkazovala je skro-
mnost in vdanost v preosta-
nek življenja. Ni sitna in ne 
pričakuje več velikih premi-
kov do smrti. To se preprosto 
vidi v očeh človeka. Občasno 
jo že zapušča spomin. Kot 
neznancu mi je začela raz-
lagati, da je njen prvi otrok 
takoj po rojstvu umrl. Sin, 
moj znanec, mi pove, da v 
zadnjem času mama sicer 
postaja dementna, hkrati pa 
vedno bolj pogosto govori le še 
o otroku, ki ji je umrl pred več 
kot 80 leti. Vedeli so, da ima-
jo še enega bratca, vendar o 
tem niso govorili in niti star-
ši niti sorojenci umrlemu do-
jenčku niso dajali pozornos-
ti. Pred drugo svetovno vojno 
je res veliko dojenčkov umrlo. 
In morda danes mislimo, da 
je to že tako zelo daleč in da 
če je bil to dokaj pogost pojav, 
ni bilo tako hudo. Saj smrt 
dojenčka ali otroka ni bila 
redka. Gotovo vsako mamo 
zelo boli, ko izgubi otroka. 
Verjetno moški to drugače 
razumemo in drugače obču-
timo. Ne pomeni, da je za 
moške to manj boleče, le dru-
gače je. Tudi mi imamo radi 
svoje otroke, vendar na dru-
gačen način. Otrok zraste iz 
maminega tkiva in normal-
no je, da mama občuti smrt 
otroka kot izgubo dela sebe. 

Običajno otroci pospremijo 
starše na drugi svet. Ker je 
pokopati svojega otroka zelo 

nenaravno, je še toliko bolj 
boleče, saj otroke rojevamo 
za življenje, in ne za smrt. 
Pogosto se zgodi, da želimo 
pozabiti tako velike življenj-
ske šoke. Naša psiha nas v 
šoku sili, da o tem ne razmi-
šljamo in ne govorimo. Ome-
njena gospa je rodila še tri 
sinove, imela fizično napor-
no službo in kdo ve, kakšne 
težave. Skrb za preživetje in 
vsakdanjik jo je prisilila, da 
ni dnevno premišljevala o iz-
gubljenem otroku. Zanimivo, 
da se ob naraščajoči demenci 
ljudje spominjajo zgodnjega 
otroštva in dogodkov, o ka-
terih niso želeli ali smeli go-
voriti. Zato v visoki starosti 
nekako želimo sebi olajšati 
preostanek življenja in po-
gosto brez kontrole začnemo 
govoriti tisto, česar do takrat 
nismo izgovorili.

Lahko le domnevamo, 
koliko neizgovorjenih do-
godkov nosimo v sebi. Vsak 
izmed nas. Gotovo se nam 
zdi, da so starejši z vedno 
istimi zgodbami naporni. Če 
je le mogoče, si vzemimo čas 
zanje in jih le poslušajmo. 
Čeprav ponavljajo ene in iste 
stvari. To nam pripovedujejo 
le z namenom, da se razbre-
menijo svoje velike čustvene 
teže – žalosti, razočaranj, 
izgub …, kar jim je življenje 
prineslo. Še težje je, ko se 
krivijo za svoja dejanja in 
odločitve. Poslušajmo jih in 
jih spodbudimo, da zberejo 
pogum in popravijo, kar se 
pač popraviti da. In dajmo 
jim moč, da bodo kritičnost 
do sebe zmanjšali.

Neizgovorjeno

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Čokoladni kolač
Kolač na prvi pogled delu-

je povsem klasično, mogo-
če pomislimo celo na ''spet 
eden od tistih suhih kola-
čev''. Vendar ker ga prelije-
mo z mešanico ruma in mle-
ka, je ta skrb odveč. Dodatek 
smetane pa ga še vse skupaj 
obogati. Kolač je primeren 
tudi kot pecivo, ki ga lahko 
jemo z rokami. 

Za pripravo čokoladnega 
kolača potrebujemo: 200 g 
moke, 200 g jedilne (ali tem-
ne) čokolade, 250 g masla, 
4 jajca, 4 žlice temnega ka-
kava, 200 g sladkorja, 2 va-
niljeva sladkorja, 1 zravna-
no žličko pecilnega praška, 
pol žličke soli, 2 žlici ruma; 

za preliv: 1,5 dl mleka, 0,3 
dl ruma; za premaz: 250 g 
smetane za stepanje.

Čokolado nadrobimo v 
skodelico, dodamo na košč-
ke narezano maslo ter vse 
skupaj raztopimo v vroči 
vodni kopeli. Skupaj zme-
šamo moko, pecilni prašek 
ter kakav. Beljake in rume-
njake ločimo, iz beljakov 
stepemo trd sneg. Rume-
njake, sladkor, vanilin slad-
kor, sol penasto stepemo. 
Prilijemo rum in nato do-
damo ohlajeno (vendar še 
vedno tekoče) maslo in čo-
kolado. Med stalnim meša-
njem postopoma dodajamo 
mešanico kakava in moke. 

Maso vlijemo v namaščen 
pekač (ali prekrit s peki pa-
pirjem) ter pečemo v peči-
ci, ogreti na 170 °C, 40 do 
50 minut. Kdaj je biskvit 

dovolj pečen, preverimo z 
zobotrebcem. Če ga zapiči-
mo v biskvit in na njem os-
tane le majhna sled, je bi-
skvit pečen. 

Pečen biskvit malce ohla-
dimo, nato ga prelijemo z 
mešanico toplega mleka in 
ruma. Ohladimo do konca 
ter nazadnje premažemo še 
s stepeno smetano.

Nasvet: Čas peke biskvita 
je odvisen od velikosti peka-
ča, ki ga uporabljamo. Sama 
navadno uporabim pekač v 
velikosti 20 x 30 cm. Po pot-
rebi med peko biskvit prekri-
jemo z alufolijo. Še za dodat-
no svežino kolač, preden ga 
premažemo s smetano, na-
mažemo z žlico marmelade. 

V smetano za premaz bi-
skvita za prijetno aromo do-
damo še pol žličke semen 
vanilje.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: kurja juha z jetrnimi cmočki, svinjski zrezki 
po dunajsko, pire krompir, motovilec v solati, pečena jabolka 
z orehi; večerja: ajdovi štruklji s skuto, sadni sok
Ponedeljek – kosilo: kurja juha z opečenimi kruhovimi koc-
kami, popečeno kurje meso v omaki, pražen krompir, rdeča 
pesa; večerja: posebna salama, zeliščna skuta, ajdov kruh
Torek – kosilo: krvavice, kisla repa, ajdovi žganci z ocvirki, 
mošt; večerja: na maslu popraženi žganci, vroče mleko
Sreda – kosilo: brokolijeva kremna juha, telečja rižota, solata 
iz kuhanega gomolja zelene, mandarine; večerja: ajdovi njoki, 
bela kava
Četrtek – kosilo: pražen krompir, dušeno zelje, pečenice; ve-
čerja: prežganka s kumino in jajcem, črn kruh, domači prijatelj, 
sadni čaj
Petek – kosilo: fižolova juha, šarenke po tržaško, pire krompir, 
mešana solata; večerja: sladka repa s krompirjem in zabelo, 
bela kava, drobno pecivo
Sobota – kosilo: ričet s fižolom, rumeno kolerabo in suho 
kračo, okisan krompir, jabolčna pita; večerja: skleda endivije 
s fižolom in jajci, ostanki krače in kranjska klobasa, kruh

Kako zamesiti in speči ajdov kruh, me je pred kratkim vprašala 
gospa Mira iz Kranja. Verjemite, dokler nisem začela iskati po 
vseh mogočih starih in novih knjigah in revijah, nisem vedela, 
da je s pripravo pečenih jedi iz ajdove moke tak problem. Vse-
kakor prenese ajdova moka le majhne količine. Zato ajdov kruh 
ne bo kruh, ampak kruhek, kot so ga poimenovali naši znani 
kuharji, in med recepti boste našli le tiste, ki zahtevajo malo 
ajdove moke in zraven skoraj obvezno pšenično, rženo ali celo 
ječmenovo moko, kakršno so dodajale kmečke gospodinje 
kruhu v starih časih, ko so mesile še z drožmi. Le poglejmo!

Ajdov kruhek

Sestavine: 50 dag ajdove moke, 30 dag pšenične moke, 2 dag 
kvasa, 1 žlička sladkorja, 5 dag masla, 1 jajce, 3 dl slanega 
kropa, malo mlačne vode.
Ajdovo moko poparimo s slanim kropom, pomešamo in 
maso ohladimo do mlačnega. Medtem pripravimo kvas: v 
lončku zdrobimo kvas, dodamo žličko sladkorja, žlico moke in 
malo mlačne vode. K ohlajeni ajdovi masi dodamo pšenično 
moko, vzhajan kvas in raztopljeno maslo ter umesimo glad-
ko, srednje gosto testo. Obdelano testo postavimo na toplo, 
da vzhaja. Primeren model namastimo s surovim maslom, 
testo poravnamo po modelu, pustimo, da še enkrat vzhaja, 
ga premažemo s stepenim jajcem in spečemo. 
Ajdov kruhek so pekli včasih za praznike in ga ponudili k do-
mačemu vinu in mesu ali pa k juham, je k temu svojemu 
receptu pripisala odlična kuharica, svetovljanka, tudi Titova 
kuharica Kristina Merc - Matjašič.
Prihodnjič bo sledil še kakšen recept za pripravo kruha z aj-
dovo moko pa tudi za sladice, na primer štruklje, palačinke in 
različne zavitke ter za žgance in njoke. Če pa ste, dragi bralci, 
sami osvojili kakšen recept z ajdovo moko, vas lepo prosim, da 
ga pošljete na naše uredništvo. Z veseljem ga bomo objavili.
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   V objemu dobrote

KLIC  
DOBROTE

dvorana Golovec v Celju 
sreda, 23. 11. 2016 

ob 20.00

brezplačna objava

Vstopnice so na voljo na Škofijskih karitas  
in v Celju v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe.

Info: 01/300 59 60, www.karitas.si

desetdnevna vremenska napoved

Torek
22. 11. 

Sreda 
23. 11. 

Četrtek
24. 11. 

Petek
25. 11. 

Sobota
26. 11.

8/14 °C 9/15 °C 8/15 °C 5/13 °C 4/11 °C

Nedelja 
27. 11.

Ponedeljek 
28. 11.

Torek
29. 11.

Sreda
30. 11.

Četrtek
1. 12.

4/10 °C 2/8 °C 0/7 °C -2/3 °C -1/3 °C

tedenski koledar
  vzhod zahod 

sudoku_LAZJI_16_93
NALOGA

6 2 9 5
7 1 4 3

4 7 2
9 5 4

4 6
6 7 8

5 6 4
1 2 8 7

7 3 9

sudoku_LAZJI_16_93

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_16_93
NALOGA

7 9
1 4 3

1 6 8 2
6 7
3 1

5 8
9 4 7 3

4 9 8
5 1

sudoku_TEZJI_16_93

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_16_93
NALOGA

79
143

1682
67
31

58
9473

498
51

sudoku_TEZJI_16_93

REŠITEV

725394618
968571423
341682795
296138574
873425169
154769832
512947386
439816257
687253941

sudoku_LAZJI_16_93
NALOGA

6295
7143

472
954

46
678

564
1287

739

sudoku_LAZJI_16_93

REŠITEV

621893754
758124963
934765218
893617542
412589376
567342189
385976421
149258637
276431895

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 23. 11.
16.00, 18.25, 20.50 MAGIČNE ŽIVALI
20.50 NOČNE PTICE
16.30, 18.10, 19.50, 21.30 PR’ HOSTAR
19.00 POREDNE MAME
16.50 TROLI, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 23. 11.
17.15, 20.00 MAGIČNE ŽIVALI 
16.10, 21.00 MAGIČNE ŽIVALI, 3D
18.30 NOČNE PTICE
20.50 GREBEN REŠENIH
18.45 DOKTOR STRANGE
21.20 DOKTOR STRANGE, 3D
16.00, 18.00, 19.30, 20.20 PR’ HOSTAR
16.30 TROLI, sinhro.
15.30, 17.30 TROLI, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 22. 11.
19.00 MOJ NAROBE SVET

Četrtek, 24. 11.
19.00 DEKLE NA VLAKU

Petek, 25. 11.
18.00 PRIHOD
20.15 ZAVEZNIKA

Sobota, 26. 11.
16.00 VAIANA, 3D, sinhro.
18.00 NOČNO ŽIVLJENJE
20.00 PRIHOD

Nedelja, 27. 11.
16.00 VAIANA, 3D, sinhro.
18.00 ZAVEZNIKA
20.00 NOČNO ŽIVLJENJE

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

GLEDALIŠKI SPORED

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 24. novembra
19.30 Marcus Koebeli: PEEP SHOW (komedija)

22. 11. tor. Cilka 7.13 16.23

23. 11. sre. Klemen, dan Rudolfa Maistra 7.14 16.23

24. 11. čet. Janez 7.15 16.22

25. 11. pet. Katarina 7.16 16.21

26. 11. sob. Konrad 7.18 16.21

27. 11. ned. Vigil 7.19 16.20

28. 11. pon. Jakob 7.20 16.19

Suzana P. Kovačič

Brezje pri Tržiču – Avtorjev 
izbor pesmi, nekaj sta jih do-
dala Jožica Koder in Boris 
Kuburič, obsega le del nje-
govega obsežnega pesniške-
ga opusa, ki je nastajal med 
letoma 1972 in 1991. Pesmi 
so zbrane v lični knjižici pod 
naslovom Čas kot življenje. 
Pred kratkim  sta jagodni iz-
bor pesmi na literarnem ve-
čeru v Domu krajanov na 
Brezjah pri Tržiču ob glas-
beni spremljavi Nade Kraj-
nčan Šušteršič predstavila 
Maja Gradišar in Bojan Ve-
selinovič. Pravzaprav sta se v 
poezijo tako poglobila, da je 
tudi Milan Krsnik svoje pe-
smi podoživel zelo čustveno. 

Jožica Koder, učiteljica 
Milana Krsnika v osnovni 
šoli, je bila že tedaj prepri-
čana, da se bo v življenju ve-
liko ukvarjal z besedami. 
In res je bilo tako. »V leto-
šnjem maju so mi bile zau-
pane njegove pesmi. Več kot 
štiristo jih je bilo v mapi, ki 
mi jo je izročil Boris Kuburič 

(koordinator Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Tržič), 
da bi jih prebrala in po svo-
jem okusu priporočila za iz-
bor. Vsaka ima svojo lepoto, 
svojo izpoved, svoje sporoči-
lo,« je povedala Kodrova. Kot 
je dodala, so njegove pesmi 
kot raznobarvna vezenina, 
izpovedujejo nasprotja v živ-
ljenju, nasprotja med ideali 
in stvarnostjo. Milan Krsnik 
je najprej ljubezenski pe-
snik, osrednja pesniška be-
seda v njegovi poeziji pa je 
čas. Ilustracije k pesmim je 
izbral sam. To so grafike tr-
žiškega pesnika, glasbenika 
in slikarja Vena Dolenca iz 
cikla Strasti in odpuščanja.

Krsnik se je s kulturno 
dejavnostjo začel ukvarja-
ti v osnovni šoli, v srednje-
šolskih letih je imel več sa-
mostojnih recitalov, najod-
mevnejši je bil leta 1975 z 
naslovom Čas kot življenje 
in smrt kot čas (Med ljudmi 
najdeš včasih tudi ljubezen) 
in iz tega je vzet tudi naslov 
pesniškega prvenca. Bil je 

pobudnik izdaje mladinske-
ga glasila Tangenta pa med 
pobudniki in ustanovnimi 
člani Mladinskega gledali-
šča Tržič, dejaven član več 
društev in družbenopolitič-
nih organizacij (OK ZSMS 
Tržič ...). Znan je kot dol-
goletni sodelavec Radia Go-
renc, nazadnje kot odgovor-
ni urednik. Za radio še ved-
no izbira poezijo in prozo iz 
svetovne književnosti. Pred 

nekaj leti je bil tudi produ-
cent zabavno-glasbenih pri-
reditev Polke in valčki pod 
kozolcem.

Pri izdaji zbirke so sode-
lovali Jožica Koder, Dragica 
Vesković, Marja Bohinjec, 
Veno Dolenc, David Ahačič 
in Boštjan Uzar. Izid zbirke 
so omogočili Mladinsko gle-
dališče Tržič, Občina Tržič, 
Krajevna skupnost Brezje 
pri Tržiču in Radio Gorenc.

Krsnikov Čas kot življenje
Na Brezjah pri Tržiču so predstavili pesniški prvenec Milana Krsnika Čas kot življenje, ki ga je ob 
avtorjevi šestdesetletnici izdalo Mladinsko gledališče Tržič. 

Bil je večer poezije Milana Krsnika. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – V Škofji Loki že peto leto zapored prirejajo teden 
ruskega filma. Začenjajo ga z odprtjem v četrtek, 24. novembra, 
ob 18. uri v Sokolskem domu Škofja Loka, uro kasneje pa bo 
sledil ogled filma Gagarin, prvi v vesolju, v Kinu Sora. Do 30. 
novembra bodo na ogled še štirje zanimivi filmi: Legenda št. 
17, Prodajalec igrač, Draga Jelena Sergejevna in Vse je simpl. 

Spet dnevi ruskega filma

Danica Zavrl Žlebir

Tupaliče – Minuli konec te-
dna so cvetličarji postavili na 
ogled adventne dekoracije, 
kajti že prva naslednja nede-
lja bo prva adventna. Razsta-
vo adventnih venčkov je tret-
je leto zapored pripravila Ur-
ška Krč, ki ima v Tupaličah 
cvetličarno Urška. S sode-
lavko Teo sta spletli in okra-
sili okoli šestdeset venčkov. 

»Prednost dajeva narav-
nim materialom, med bar-
vami vsa leta prevladuje rde-
ča, letos je precej izdelkov 
tudi v belo-zlati kombinaci-
ji, sicer pa ustreževa tudi že-
ljam in okusu obiskovalcev. 
Pri okrasitvi venčkov in dru-
gih namiznih dekoracij radi 
poseževa tudi po dišečih ma-
terialih, kot so cimet, posu-
šena pomarančna lupina, 

janež ..., ki dajo adventnim 
okraskom še bolj praznični 
pridih,« pravi Urška. Prej-
šnji dve leti je pripravila tudi 
delavnice adventnih venč-
kov za otroke: v prodajalni, 

ki so jo opremili z gasilski-
mi mizami, je ustvarjalo 
tudi po dvajset otrok. Izde-
lovali so adventne koledar-
je in druge izdelke, vmes so 
jim spekli palačinke. Letos 

teh možnosti ni bilo, a ker 
je druženje pomemben 
praznični element, so obi-
skovalcem prodajne razsta-
ve Krčevi postregli s čajem, 
kuhanim vinom in piškoti.

Cvetličarji napovedali advent

Med prvimi je po svoj adventni venček prišla družina Križaj iz Preddvora. / Foto: Tina Dokl



21Gorenjski glas
torek, 22. novembra 2016 ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

HVALA !
ZARADI VAS SMO 

PRVI NA GORENJSKEM
OD 1962     

NAJ
 POLKA GORENCA 2016

ZADENI
VINJETO

Glasujete na polka@radiogorenc.si 
ali z glasovnico v Gorenjskem gla-
su. Izmed vseh, ki bodo glasova-

li bomo izžrebali nagrajenca, ki bo 
dobil letno vinjeto za leto 2017.

www.radiogorenc.si

Mateja Rant

Kranj – Na pobudo Čebelar-
ske zveze Slovenije v sloven-
skih vrtcih in šolah že deset 
let pripravljajo tako imenova-
ni medeni zajtrk. Lokalni če-
belarji so v teh letih obiskali 
skoraj vse šole in vrtce ter naj-
mlajšim razdelili okrog dvaj-
set tisoč kilogramov medu. 
Na njihovo pobudo je vlada 
pred štirimi leti razglasila tudi 
dan slovenske hrane, ki ga za-
znamujemo vsak tretji petek 
v novembru. Na ta dan v slo-
venskih vrtcih in šolah pripra-
vijo tudi tradicionalni sloven-
ski zajtrk.

Tudi v kranjskem vrtcu Živ 
žav so otroci ta dan na mize 
dobili kruh z maslom in me-
dom, zraven so pili mleko, za 
posladek pa so si lahko pri-
voščili še košček jabolka. Na 
hodniku je za lepo pogrnje-
no mizo tak zajtrk čakal tudi 
starše, ko so svoje otroke 
zjutraj pripeljali v vrtec. Ve-
čina otrok je bila navdušena 

zlasti nad slastnim medom. 
»Tudi doma ga rada jem, to 
je zelo dobro,« je bil tokra-
tni zajtrk nadvse všeč Neži 
Šubic. Nad kruhom in na-
mazom je bila navdušena 
tudi Kaja Škrjanc, ki je obe-
nem priznala, da čisto vsak 
dan pa tega kljub temu ne 
bi jedla. Zgolj pri kruhu in 
mleku pa je ostal Aljaž Šte-
fančič, saj medu ne mara, je 
pojasnil. Kot opaža njihova 
vzgojiteljica Janja Lelov, ki 
je tudi organizacijska vodja 
vrtca Živ žav, pa prav skupi-
na pogosto otroke spodbu-
di, da poskusijo jedi, ki jim 
mogoče niso najbolj všeč. 
»Ko opazujejo druge otroke, 
tudi sami poskusijo. Ko po-
skusijo, pa navadno tudi po-
jejo,« se nasmeje. Pri petko-
vem zajtrku so se nato z otro-
ki pogovarjali o hrani, ki so jo 
imeli ta dan na mizi. »Maslo 
in med imajo tudi sicer na je-
dilniku, tokrat pa smo temu 
namenili še posebno pozor-
nost. Razložili smo jim, da so 

včasih cele generacije zrasle 
ob taki hrani, saj ni bilo toliko 
stvari na razpolago kot danes 
in je bil to skoraj vsakodnev-
ni zajtrk.« Otroke je nato obi-
skal še čebelar in jim predsta-
vil svoje delo.

S tradicionalnim sloven-
skim zajtrkom si prizadeva-
jo, da pomen kmetijstva, ži-
vilske industrije, čebelarstva, 
ohranjanja čistega okolja v 
povezavi s pomenom zdra-
ve in uravnotežene prehrane 

ter gibanja spoznajo že otro-
ci. Obenem pa jih skozi ide-
jo o nujnosti zajtrkovanja po-
učijo, da je treba biti pozoren, 
kakšno hrano jemo, in da je 
lokalna hrana ustreznejši iz-
bor. 

Med jim je šel zelo v slast
V okviru dneva slovenske hrane so v petek v vrtcih in šolah pripravili tradicionalni slovenski zajtrk, pri katerem so otrokom 
postregli črn kruh, med, jabolko, mleko in maslo domačega porekla.

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu Živ žav

Tržič, Ormož – Na nedavnem 
21. Tekmovanju godb Slove-
nije v zabavnem programu za 
Pokal Vinka Štrucla v Ormo-
žu je žirija podelila priznanja 
najboljšim trem, zmagovalci 
so KD Pihalni orkester Tržič 
(do 24 članov), Pihalni orke-
ster KD Ivan Kaučič Ljutomer 
(35–40 članov) in Pihalni or-
kester Zarja Šoštanj (nad 41 
članov). V finalnem tekmova-
nju je sodelovalo kar 16 slo-
venskih godb. Poleg plaket, 
ki jih podeljuje organizator 
tekmovanja, republiški Javni 
sklad za kulturne dejavnosti, 
so vse tri godbe tokrat prejele 
tudi nagrado, vsaka po eno 
vrhunsko bas kitaro znamke 
Warwick Corvette, ki jo po-
deljuje organizator festivala, 
Laško Pivo in cvetje.

Prvo mesto za Pihalni 
orkester Tržič

Cerklje – Dramska skupina 
Pod Stražo bo v petek ob 19. 
uri v Kulturnem hramu Igna-
cija Borštnika uprizorila pre-
mierno predstavo komedije 
Jezični dohtar Petelin. Pono-
vitev predstave bo v soboto 
v Cerkljah, prav tako ob 19. 
uri. Komedijo, ki zagotavlja 
veliko smeha, je režirala Bre-
da Žargaj.

Predstava Dramske 
skupine Pod Stražo
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»Prisegam na hra-
no in na sestavine, 
ki jim ni treba pre-
potovati pol sveta, 
da pridejo na moj 
krožnik. Moj vrt 
je prostor, kjer 
rastejo najboljše 
stvari. Imejte radi 
hrano, kuharijo 
in življenje!  
Ne komplicirajte 
pri kuhanju, uži-
vajte v njem! Ne 
komplicirajte v 
življenju, uži-
vajte v njem!« 

Polona

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

www.gorenjskiglas.si

               + poštnina

14EUR
90

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Adventni semenj
Naklo – Na prvo adventno nedeljo, 27. novembra, bo v Wal-
dorfski šoli potekal Adventni semenj. Med 10. in 16. uro 
bodo delavnice izdelovanja adventnih venčkov, svečk, vol-
nenih ovc in druge, lahko boste prisluhnili predstavitvi učne 
ure v waldorfski šoli in glasbi ter si ogledali lutkovni pravljici.

Sejem rabljene smučarske opreme
Kranjska Gora – V prostorih Osnovne šole Josipa Vandota 
bo v soboto in nedeljo, 26. in 27. novembra, od 10. do 16. ure 
potekal sejem rabljene smučarske opreme.

Odprtje ceste Kovor–Brdo
Kovor – Občina Tržič, Krajevna skupnost Kovor in Župnija 
Kovor vabijo v petek, 25. novembra, ob 16. uri na slovesnost 
ob odprtju ceste Kovor–Brdo v prostore Doma krajanov Ko-
vor. Po slovesnosti bo družabno srečanje s pogostitvijo.

Odprtje ceste Potarje–Tič in farni dan
Lom – Občina Tržič, Krajevna skupnost Lom pod Storžičem 
in Župnija Lom pod Storžičem vabijo v soboto, 26. novem-
bra, na slovesnost ob odprtju ceste Potarje–Tič in na pra-
znovanje farnega dne. Ob 15.30 bo odprtje ceste na križi-
šču Pinč–Tič–Strmec, ob 17. uri maša v cerkvi sv. Katarine 
v Lomu, ob 18. uri pa kulturni program v Domu krajanov 
Loma. Sledilo bo družabno srečanje z ansamblom Zarja. 

Ekološka tržnica
Škofja Loka – Razvojna agencija Sora in Občina Škofja Loka 
jutri, v sredo, 23. novembra, vabita na Ekološko tržnico Ško-
fja Loka, ki bo potekala na Cankarjevem trgu od 16. ure dalje. 
Predstavilis e bosta ekološka kmetija Šimn iz Dražgoš ter 
ekološka kmetija Pr' Tonejčk z Brezij. 

Madrid pred koncem jeseni
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bo danes, v torek, 22. no-
vembra, ob 19. uri predstavitev knjige Marjane Finžgar 
Osvoboditi Madrid pred koncem jeseni.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Večnost v planiških letih
Kranjska Gora – V petek, 25. novembra, bo ob 19.30 v Knji-
žnici Kranjska Gora predstavitev knjige Benjamina Gracerja 
Večnost v planiških letih. 

Striparski večer 
Kranj – Jutri, v sredo, 23. novembra, se bo ob 19. uri v Mestni 
knjižnici Kranj začel striparski večer z naslovom Novinarska 
legenda o časopisu Charlie Hebdo in stripu Katarza.

Za otroke
Jesenice – V knjižnici bodo danes, v torek, 22. novembra, 
nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 23. novembra, bodo 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 24. novembra, bo 
ura pravljic ob 17. uri, v četrtek, 24. novembra, bo žrebanje 
nagrajencev knjižne uganke ob 18. uri, v petek, 25. novem-
bra, pa bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

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

Preddvor – V prostorih TIC-a Preddvor bo v soboto, 26. no-
vembra, ob 10. uri bralna urica z naslovom Sanje oblačka 
Edvarda.

Tržič – Ura pravljic bo na otroškem oddelku knjižnice v četr-
tek, 24. novembra, ob 17. uri.

Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bo danes, v torek, 22. no-
vembra, bo ob 17.30 predstava za otroke Mojca in Kaličopko 
– Čopkometer, jutri, v sredo, 23. novembra, lahko otroci ob 
17.30 prisluhnejo pravljici Maruškin svet, v delavnici Čarob-
ni prstki pa bodo v četrtek, 24. novembra, ob 17. uri lahko 
ustvarjali venčke iz rokavičk.

Šenčur – Danes, v torek, 22. novembra, lahko otroci v knjižnici 
ob 17.30 prisluhnejo pravljici O miški, ki je zbirala pogum.

IZLETI
Adventno romanje
Kranj, Brezje pri Tržiču – Prijatelji Rožnovenske poti vabijo 
v soboto, 10. decembra, na romanje po Rožnovenski poti. 
Ob 8.30 bo sv. maša, takoj zatem pa se bodo romarji zbrali 
pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah in se ob vsakem 
vremenu odpravili na 12 kilometrov dolgo pot. Hoje bo za 
štiri ure, na pol poti, na info točki, pa je poskrbljeno tudi za 
okrepčilo. 

PREDAVANJA

Z zdravim načinom življenja ohranjamo zdravje
Kranj – Gorenjska podružnica Društva za zdravje srca in oži-
lja vabi jutri, v sredo, 23. novembra, ob 17. uri na predavanje 
mag. Erike Povšnar Z zdravim načinom življenja ohranjamo 
zdravje. Predavanje bo v gostišču Arvaj v Kranju. 

O svetem Martinu Turskem
Žiri – V okviru 9. Lenčkovega večera bo jutri, v sredo, 23. 
novembra, ob 18. uri v galeriji Kulturnega središča Stare Žiri 
predavanje dr. Ferdinanda Šerbelja o svetem Martinu Tur-
skem, zavetniku farne cerkve v Žireh.

Kitajska
Tržič – Jutri, v sredo, 23. novembra, bo ob 19. uri v večna-
menskem prostoru knjižnice potopisno predavanje z naslo-
vom Kitajska. Stanislav Valjavec bo predstavil eno najstarej-
ših civilizacij na svetu.

Podzemne skrivnosti Udin boršta
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 22. 
novembra, v Gostilnico Kresnik na predavanje Davorina Pre-
isingerja. Predstavil bo kraške jame v Udin borštu.

5800 km dogodivščin – Rusija in Ukrajina
Trzin – Danes, v torek, 22. novembra, lahko ob 20. uri v Kultur-
nem domu Trzin prisluhnete potopisnemu predavanju Aleša 
Smoleja z naslovom 5800 km dogodivščin – Rusija in Ukrajina.

O železarskih in jeklarskih slikarskih upodobitvah
Jesenice – V galeriji Kosova graščina bo v četrtek, 24. no-
vembra, ob 18. uri predavanje Aljaža Pogačnika z naslovom 
Železarske in jeklarske upodobitve v slikarstvu zahodnoe-
vropske umetnosti.

Pozabljeni kanjoni Zanskarja
Škofja Loka – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka vabi da-
nes, v torek, 22. novembra, ob 19. uri v Miheličevo galerijo 
v Kašči na Spodnjem trgu na potopisno predavanje Mareta 
Lakoviča z naslovom Pozabljeni kanjoni Zanskarja – S konji 
čez prelaze in brezpotja indijske Himalaje.

OBVESTILA

V Medgeneracijskem centru
Kranj – V tednu izobraževanja za trajnostni razvoj bodo v 
Medgeneracijskem centru naslednje dejavnosti: danes, v to-
rek, 22. novembra, bo ob 17. uri predavanje Antona Komata 
Opolnomočenje lokalne skupnosti za trajnostni razvoj, jutri, 
v sredo, 23. novembra, bo ob 17. uri delavnica Pridobivanje 
podpore od podjetij – pro et contra – vpogled v tehnike pri-
dobivanja sredstev, ki se uporabljajo v svetu 'fundraisinga'. 
V četrtek, 24. novembra, bo ob 17. uri film Ne meč'mo hrane 
stran – o zavrženi hrani na kmetijah, v trgovinah in naših 
hladilnikih, v petek, 25. novembra, pa se bo ob 17. uri začela 
Reciklirnica oblačil.

Izdelava adventnih venčkov
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi danes, v torek, 22. 
novembra, ob 17. uri v prostore društva na delavnico izdela-
ve adventnih venčkov in novoletne dekoracije, ki jo bo vodila 
Sonja Jerič Štefe iz Biotehničnega centra Naklo. Materiale za 
izdelavo lahko prinesete s seboj, možen pa bo tudi nakup na 
delavnici. Vstopnine ni.

Čiščenje odpadnih vod in predelava organskih 
materialov
Naklo – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi da-
nes, v torek, 22. novembra, ob 18. uri v Dom Janeza Filipiča, 
Kranjska cesta 1, na brezplačno predavanje Naravno čišče-
nje in regeneracija odpadnih vod in predelava organskih ma-
terialov v komposte, ki so bogati s hranili. Predavala bosta 
Iztok in Benjamin Šajtegel. Prijave sprejemajo po e-pošti: 
vlasta.jursak@ctrp-kranj.si ali telefonu 040 733 344. Več na 
www.ctrp-kranj.si.

Priprava sorojencev na prihod dojenčka
Kranj – V petek, 25. novembra, bo ob 10. uri v Mestni knji-
žnici Kranj delavnica Damijane Medved Priprava sorojencev 
na prihod dojenčka.

Izdelovanje adventnih venčkov
Kranjska Gora – Gornjesavski muzej Jesenice vabi jutri, v 
sredo, 23. novembra, ob 16. uri v Liznjekovo domačijo na 
delavnico izdelovanja adventnih venčkov iz naravnih ma-
terialov. Udeleženci material (šipek, želod, žir, kostanj, 
črni trn, lešniki, orehe, bučna semena, veje iglavcev, mah, 
suho cvetje ... in vrtne škarje) prinesite s seboj, nekaj pa 
ga bo tudi na delavnici. Zaželene so prijave po tel.: 08 380 
67 32 (Neli) ali 04 588 19 99 (Silvo, Liznjekova hiša) ali po 
e-pošti neli.stular@planinskimuzej.si ali muzej.liznjek@
gmj.si.

KONCERTI

Martinov koncert
Škofja Loka – V organizaciji Kulturnega društva Pevski zbor 
Lubnik bo v soboto, 26. novembra, ob 19. uri v Kristalni 
dvorani Sokolskega doma Martinov koncert. Gostje večera 
bodo člani Mešanega pevskega zbora Vrtojba. 

Pesem se nikoli ne postara
Tržič – Društvo upokojencev Tržič vabi na koncert Pesem 
se nikoli ne postara, ki bo v soboto, 26. novembra, ob 18. 
uri v dvorani Kulturnega doma Križe. Pevci Moškega pev-
skega zbora Društva upokojencev Tržič bodo praznovali 40 
let prepevanja skupaj z Ženskim pevskim zborom Društva 
upokojencev Tržič, zborovodjo Stanetom Bitežnikom ter so-
listoma Matejo Langus in Tomažem Kodrom.

PREDSTAVE

Moj kino
Kranjska Gora – V Ljudskem domu bo v četrtek, 24. novem-
bra, ob 16.30 na sporedu sinhronizirana animirana risanka 
Troli, ob 18. uri komedija Pr' Hostar, ob 20. uri pa film Ma-
gične živali.

Čwešpawê knédlne
Kranjska Gora – V Ljudskem domu bo v soboto, 26. novem-
bra, ob 19. uri predstava Čwešpawê knédlne.

Ob letu osorej
Kokrica, Breznica – Romantično in nostalgično komedijo 
Bernarda Sladea Ob letu osorej si v Domu krajanov na Kok-
rici pri Kranju lahko ogledate v četrtek, 24. novembra, ob 19. 
uri, v Kulturnem domu na Breznici pa v petek, 25. novembra, 
ob 19. uri.

ADVENT V ZAGREBU IN BOŽIČNA PRAVLJICA: 8. 12.
ODHODI TUDI IZ ŠKOFJE LOKE IN KRANJA: 
PREDBOŽIČNI BOLZANO: 10. 12.
PREDBOŽIČNI BELJAK: 13. 12.
PREDBOŽIČNI SALZBURG IN OBERNDORF: 7. 12.
SILVESTROVANJE V DALMACIJI PO UGODNI CENI: 30.12. – 1. 1. 2017
VSI ODHODI SO ZAGOTOVLJENI. VABLJENI. 

JEREB, D. O. O., Trg osvobodilne fronte 13, LJUBLJANA
T: 041 833 088, E: jereb@jereb.si, VEČ NA www.jereb.si



Specialist v operativi ladijskega oddelka m/ž (Brnik, Koper) 
Od kandidatov pričakujemo: vsaj dve leti delovnih izkušenj na podobnem delov-
nem mestu, aktivno znanje angleškega jezika (znanje bo ustrezno testirano), po-
znavanje in aktivno uporabo programskega paketa MS Office, samostojnost in sa-
moiniciativnost, natančnost, komunikativnost, timsko naravnanost ... DHL Logisti-
ka, d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 29. 11. 2016. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Voznik tovornega vozila m/ž (Jesenice) 
Vaše delo bo zajemalo: vožnjo tovornega vozila (večinoma na relaciji Jesenic), raz-
tovarjanje in natovarjanje blaga, vodenje skladišča, nadzor in popis skladiščnega 
materiala, skrb za red in čistočo na delovnem mestu, druga dela po navodilih nad-
rejenega. PP & Tlac, d. o. o., Cesta železarjev 8, Jesenice 4270. Prijave zbiramo do 7. 
12. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Slaščičar m/ž (Bled, Sava Hoteli Bled) 
Pričakujemo: vsaj IV. stopnjo živilske, gostinske, turistične ali druge ustrezne izobraz-
be, vsaj eno leto delovnih izkušenj, samostojnost pri delu in sposobnost sodelovanja 
v timu, kreativnost in samoiniciativnost. Sava turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Lju-
bljana. Prijave zbiramo do 30. 11. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodenje in upravljanje obstoječe vulkanizerske in servisne delavnice m/ž 
(Škofja Loka) 
V Petrolu, d. d., vabimo k sodelovanju podjetnike za samostojno vodenje in 
upravljanje obstoječe vulkanizerske in servisne delavnice Tipstop Vianor ob ben-
cinskem servisu v Škofji Loki. Petrol, d. d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana. Prijave zbi-
ramo do 30. 11. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Oblikovalec kovin-brusilec m/ž (Medvode ) 
Naloge: brušenje nerjavečega jekla, pomoč pri sestavljanju izdelkov, kontrola izdel-
kov. Brinox d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 30. 11. 2016. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Vodilni razvojni inženir m/ž (Kranj) 
Ključne odgovornosti vključujejo: izdelavo funkcijskih in končnih prototipov, ra-
zvojno testiranje in ugotavljanje pomanjkljivosti izdelka, sodelovanje pri zasnovi 
kompleksnih izdelkov, pri usklajevanju rešitev, ki jih prinaša načrtovana strojna ali 
programska oprema ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 17. 12. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir v tehnični prodaji m/ž, strokovnjak s področja IP-omrežij (IP Networ-
king) (Kranj) 
V svoje vrste vabimo kandidate za delovno mesto inženir v tehnični proda-
ji – strokovnjak s področja IP-omrežij (IP Networking). Iščemo predvsem lju-
di z energijo, željo po učenju in izpopolnjevanju. Raziskovalce, ki se ne ustavi-
jo pri reševanju izzivov. Mi pa vam bomo ponudili stimulativno okolje ter pri-
ložnost za nabiranje izkušenj in nadaljnje usposabljanje. Iskratel, d. o. o., Lju-
bljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 17. 12. 2016. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Organizator marketinških aktivnosti in prireditev m/ž (Kranjska Gora) 
Pričakujemo: zaključeno VI. stopnjo izobrazbe, dobro znanje nemškega in italijan-
skega jezika, komunikacijske in organizacijske sposobnosti, smisel za timsko delo, 
motiviranost in odgovornost. Hit, d. d., Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica. Prijave zbi-
ramo do 27. 11. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik mehatronike m/ž (Kranj) 
K sodelovanju vabimo perspektivne, ambiciozne, samostojne, fleksibilne in samo-
inciativne sodelavce, ki so se pripravljeni izobraževati in srečevati z novimi izzivi na 
delovnem mestu: tehnike mehatronike. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o. , Ško-
fjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 4. 12. 2016. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Kemijski tehnik m/ž (Jesenice) 
Od kandidatov pričakujemo: dokončano najmanj V. stopnjo kemijske smeri, obve-
zno znanje in izkušnje v pripravi surovin za proizvodnjo ter kontrolo kvalitete celot-
nega proizvodnega procesa (surovin ter končnih izdelkov), poznavanje in obvlado-
vanje laboratorijskega dela ter aktivno znanje najmanj enega tujega jezika (angle-
ščina ali nemščina). Eurosol, d. o. o., Jesenice, Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. Pri-
jave zbiramo do 16. 12. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist z aktivnim znanjem nemščine m/ž (Jesenice, Gorenjska) 
V dinamičnem okolju in prijetnem kolektivu je prosto delovno mesto za poklic ko-
mercialist z aktivnim znanjem nemščine. Pričakujemo VI. ali VII. stopnjo izobraz-
be ekonomske ali tehnične smeri, vsaj dve leti delovnih izkušenj na komercialnem 
področju, prednost predstavljajo izkušnje z delom v proizvodnem podjetju, aktiv-
no znanje angleškega in nemškega jezika. Eurosol, d. o. o., Jesenice, Cesta železar-
jev 8, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 16. 12. 2016. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Svetovalec m/ž (Kranj) 
Delo dobi svetovalec s svojim s. p. ali d. o. o. Delo bo potekalo v popoldanskem času 
za približno 20 ur. R – Neža, d. o. o., Zgornje Bitnje 316, 4209 Žabnica. Prijave zbira-
mo do 15. 12. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (PE Kranj) 
Opis del in nalog prodajalca: postrežba strank, pomoč pri nakupu blaga oz. sveto-
vanje, polnjenje prodajnih polic in stojal, prevzem blaga in skrb za urejenost poslo-
valnice. NKD, d. o. o., MDB 2, 8273 Leskovec pri Krškem. Prijave zbiramo do 14. 12. 
2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

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

Obdarite svoje najmlajše s knjigami  
o Bibi in Gustiju in njunih vragolijah,  
ki razveselijo vsakega otroka!

                        + poštnina

Cena posamezne knjige

10   90
EURKnjige lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

2,5-SOBNO stanovanje, opremlje-
no, v pritličju hiše v Škofji Loki, tel.: 
041/721-553 16004153

DVOSOBNO stanovanje, Zg. Bela pri 
Preddvoru, tel.: 041/624-521, Rudi 
 16004142

JABOLKA za predelavo, Strahinj 10a, 
Naklo, tel.: 041/659-975  
 16004149

RAZLIČNA Vipavska vina sauvignon, 
rumeni muškat, merlot, Cabernet, mo-
žna dostava, tel.: 041/650-662  
 16004112

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BREJO kravo ciko, telico ciko, 4 ovce 
in ovna, tel.: 041/443-331  
 16004145

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave in 
črne barve, pred nesnostjo, pripeljemo 
na dom, tel.: 041/710-113  
 16003913

MESO od mladega bika, ki bo zaklan 
v začetku decembra, tel.: 041/822-
514 
 16004147

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Perutninarstvo, vzreja nesnic Ti-
baot Zlatko, Babinci 49, Ljutomer, tel.: 
02/58-21-401  
 16002598

PURANE za zakol, krmljene z domačo 
krmo, tel.: 041/377-102  
 16004144

OSTALO
PRODAM

SENO in otavo v kockah, tel.: 
040/616-387 
 16004143

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 16004121

ZAMENJAM

ZAMENJAM okrogle bale za teleta, 
tel.: 041/980-371 
 16004154

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO samostojnega in izku-
šenega KUHARJA/VODJO KUHINJE. 
Nudimo stimulativno plačilo, dodatna 
izobraževanja, po potrebi garsonjero 
... Hotel Bellevue, d. o. o., Šmarjetna 
Gora 6, Kranj, tel.: 04/27-00-071  
 16003888

ZAPOSLIMO samostojnega kuharja z 
delovnimi izkušnjami. Delo v prijetnem 
okolju in kolektivu za nedoločen čas. 
Preša, d.o.o., za Pension Zaplata, Slo-
venska c. 51, Cerklje, tel.: 04/255-62-
50, 031/637 088  
 16004111

ZAPOSLIMO natakarja/-ico, zaželene 
izkušnje. Picerija in restavracija Tonač, 
Kalera, d. o. o., Grad 15, Cerklje, tel.: 
040/647-663  
 16004134

ZAPOSLIMO voznika tovornega vozila 
za opravljanje enodnevnih prevozov. 
Izpit kategorije C, zaželeno tudi kate-
gorije E. Kontakt: Boštjan Bertoncelj, 
tel. 041/698-385, AgroMobil, d.o.o., 
Letališka 37, Šenčur 
 16004062

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 16003891

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 16003895

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROEN Berlingo 1.4, letnik 2004, 
bele barve, 90.000 km, tel.: 041/227-
338  
 16004146

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 16003504

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA, bukova, mešana, razžaga-
na, z dostavo po Gorenjskem, tel.: 
041/598-389 16004148

SUHA bukova, razžagana drva, goz-
darski traktor goseničar, Gorje, tel.: 
031/561-707 16004150

STANOVANJSKA 
 OPREMA
VRTNA OPREMA
PRODAM

45 T/M komplet vrtne ograje IMONT 
(križne lamele višine 80 cm). Cena po 
dogovoru, tel.: 041/616-222  
 16004140

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

OTROŠKO smučarsko čelado, črno- 
rdeče barve, št. S/56 + očala Alpina, 
tel.: 041/780-732 16004059

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 16004151

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

FANTOVSKE pohodne čevlje Adidas 
(Goretex), št. 35, zimske čevlje št. 
37 in zimske čevlje Mass št. 36, tel.: 
041/780-732 16004058

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

NA VOLJO še nekaj mladičev vrhun-
skega in zdravega legla švicarskih belih 
ovčarjev, tel.: 040/876-494 16004152

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

MLIN za mletje moke ali šrot in Opel 
Astro, letnik 1996, tel.: 041/694-938 
 16004007

KUPIM

TRAKTOR, kosilnico in kiper prikolico, 
lahko v okvari, tel.: 031/500-933  
 16003924

PRIDELKI
PRODAM

FIŽOL sivček, letnik 2016, tel.: 
070/356-027 16004141

Rezultati 93. kroga – 20. novembra 2016 
1, 5, 9, 19, 27, 28, 35 in 15

Loto PLUS: 3, 7, 9, 16, 19, 25, 27 in 29 
Lotko: 0 5 0 7 5 7

LOTO

www.gorenjskiglas.si

OSMRTNICA

Mnogo, premnogo prekmalu nas je v 18. letu starosti zapustil naš 
dragi sin, brat, vnuk, bratranec in nečak

Rok Kern
iz Most pri Komendi,  
nazadnje stanujoč v Dvorjah 33 v Cerkljah na Gorenjskem

Žara pokojnika bo v torek, 22. novembra 2016, od 11. ure dalje v 
Gasilskem domu Moste pri Komendi, v sredo, 23. novembra, pa bo 
od 9. ure dalje v poslovilni vežici v Komendi. Pogreb pokojnika bo 
v sredo, 23. novembra 2016, ob 15. uri na pokopališču v Komendi.

Žalujoči vsi njegovi

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 16003894

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 
 16004106

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 16003893

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 16003896

RAZNO
PRODAM

KOSILNICO BCS, Opel Astro, letnik 
1996 in mlin za mletje moke ali šrot, 
tel.: 041/694-938 16004008

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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Anketa

Goran Grgić, Škofja Loka:

»Sicer ne spremljam prav 
podrobno, a mislim, da je 
sposoben ponoviti lansko 
sezono in jo tudi bo. Je zrel 
fant, kar sodim po njegovih 
izjavah, ki jih zasledim v me-
dijih.«

Sabina Maretič, Podlubnik:

»Upam in želim si, da bi us-
pel. Upam, da mu je bila lan-
ska sezona dobra motivacija 
in da je delal na njeni pono-
vitvi. Po Petru in skakalcih je 
Slovenija prepoznavna. Še 
naprej bomo navijali zanje.«

Sandi Jugovic, Škofja Loka:

»Verjamem, da mu bo uspe-
lo ponoviti lansko izjemno 
sezono. Peter je dobro prip-
ravljen. Računam tudi, da 
bodo v letošnji zimi prvič na 
tekmi svetovnega pokala na-
stopili vsi trije bratje Prevc.«

Uroš Selak, Vešter:

»Mislim, da mu bo uspelo, 
saj je z glavo pri treningih in 
skokih. Je pa zagotovo težje 
braniti kot osvojiti. Letos bo 
imel drugačno vlogo. Kako 
bo potekala sezona, je težko 
napovedati. To je loterija.« 

Maja Bertoncelj

Smučarski skakalec Peter 
Prevc je bil pretekli teden 
tretjič zapored razglašen za 
najboljšo športno blagovno 
znamko v Sloveniji. Pred pr-
vim skakalcem pretekle zime 
na svetu je nova sezona. Mu 
bo uspelo ponoviti lanske 
dosežke?

Petru Prevcu  
bo uspelo

Ajda Radinja, Puštal:

»Upam, da mu bo uspelo, je 
pa težko ostati na takšnem 
nivoju, kot je bil lani. Če kdo, 
imajo za to možnosti skakal-
ci. So dobra ekipa, ki jo vodijo 
strokovnjaki, in med seboj se 
razumejo, kar tudi šteje.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Goričane – Parkeljni so že 
prišli na plano, najprej v so-
boto zvečer v Goričanah pri 
Medvodah. Pogledat jih je 
prišlo rekordno število obi-
skovalcev, prireditev Noč 
parkeljnov, ki jo je peto leto 
zapored organiziralo Turi-
stično društvo Goričane - 
Vaše, pa je bila znova pra-
vi spektakel. Predstavili so 
se parkeljni iz treh držav. 

Največ jih je bilo iz Sloveni-
je, prišli pa so tudi iz Avstri-
je in Hrvaške. 

»Po naših ocenah si je 
prireditev ogledalo okrog 
pet tisoč obiskovalcev, par-
keljnov je bilo blizu štiris-
to v osemnajstih skupi-
nah. Peta Noč parkeljnov 
je uspela. Ko smo začeli z 
organizacijo te prireditve, 
smo vedeli, da takšni do-
godki privabljajo ljudi, vsa-
ko leto se trudimo, da bi bil 

spektakel čim boljši, nismo 
pa si mislili, da bo prerasel 
v tako uspešno prireditev. 
Želimo jo še nadgraditi. To 
je največja prireditev naše-
ga društva in eden večjih 
dogodkov v občini Medvo-
de,« je povedal Jakob Kni-
fic, predsednik TD Goriča-
ne - Vaše.

Parkeljni so strašili obi-
skovalce, ki so se zbrali ob 
450 metrov dolgi trasi ob go-
ričanskem gradu. Skupine 

parkeljnov so se zvrstile ena 
za drugo v obliki mimoho-
da ter tako predstavile svoje 
maske, opremo svojega kra-
ja ter s tem svojo zgodovino 
in navade. Prireditev je pra-
vi šov, saj parkeljne spremlja 
ogenj, hrušč, ob tem pa po-
čenjajo vragolije in strašijo 
obiskovalce. Videli smo raz-
lične maske, nekatere bolj, 
druge manj grozne. Po bese-
dah obiskovalcev imajo naj-
bolj grozne parkeljne v Av-
striji. »Na parkeljne v Gori-
čane pridem vsako leto. Nič 
me ni strah, čeprav smo bili 
tik ob ograji. Z menoj je tudi 
nečakinja, ki se prav tako ni 
nič bala. To je odličen do-
godek, kakršnih bi bilo lah-
ko še več. Tudi v Škofji Loki 
bi ga imeli,« je bila navduše-
na Nataša Černivšek iz Ško-
fje Loke. 

Gre za etnološko priredi-
tev. »Namen je tudi, da se 
ohranja tradicija miklavž-
evanja, ki je v naših koncih 
še prisotno,« je še dejal Kni-
fic in že povabil na šesto Noč 
parkeljnov, ki bo 18. novem-
bra prihodnje leto. Po kon-
cu sprevoda najstrašnejše 
noči v Goričanah še ni bilo 
konec. Nadaljevala se je z za-
bavo pod šotorom in Veseli-
mi svati.

V Goričanah noreli parkeljni 
V Goričanah je bila peta Noč parkeljnov. Sprevod osemnajstih skupin peklenščkov iz treh držav si je po 
oceni organizatorjev ogledalo okrog pet tisoč ljudi. 

Parkeljni so strašili obiskovalce in pripravili pravi šov. / Foto: Peter Košenina

Cveto Zaplotnik

Kranj – Minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
Dejan Židan je na pobudo 
Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije izdal odločbo, 
na podlagi katere je gnojenje 
s tekočimi organskimi gno-
jili dovoljeno do 15. decem-
bra. Podaljšanje obdobja 
gnojenja velja tudi za skoraj 
vse občine s širšega gorenj-
skega območja, to je za ob-
čine Gorenja vas - Poljane, 
Škofja Loka, Žiri, Cerklje, 
Šenčur, Kranj, Tržič, Naklo, 
Preddvor, Radovljica, Bled, 
Gorje, Bohinj, Žirovnica, Je-
senice, Železniki, Jezersko, 
Kranjska Gora, Kamnik, Ko-
menda, Mengeš, Trzin, Vo-
dice in Medvode.

Kot so v pobudo zapisa-
li na kmetijsko-gozdarski 
zbornici, so letos na kme-
tijskih gospodarstvih za-
radi zakasnelega dozore-
vanja pospravili pridelke 
kasneje kot običajno, temu 

so marsikje sledile še po-
zne setve, zato jim ni uspe-
lo pognojiti kmetijskih ze-
mljišč še pred močnejšim 
deževjem, ki je zajelo Slo-
venijo v drugi polovici okto-
bra in v prvih dneh novem-
bra. Po podatkih agencije 
za okolje je v zadnjih dese-
tih dneh oktobra padlo v pri-
merjavi z dolgoletnim pov-
prečjem od 30 do 50 odstot-
kov več padavin, v prvih de-
setih dneh novembra pa ve-
činoma povsod enkrat več 
od povprečja. 

Po uredbi o varstvu pred 
onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov je gnojenje 
s tekočimi organskimi gno-
jili na kmetijskih zemljiščih 
prepovedano od 15. novem-
bra do 1. marca, minister za 
kmetijstvo pa lahko zaradi 
nepredvidenih ali izjemnih 
okoliščin (poplave, razmo-
čena tla) dovoli podaljšanje 
obdobja gnojenja, vendar 
največ za trideset dni, a ne 
dlje kot kot do 15. decembra.

Gnojenje dovoljeno  
do sredine decembra

Danes, jutri in v četrtek bo pretežno oblačno z občasnim rah-
lim dežjem. V višjih legah bo pihal jugozahodni veter. Jutranje 
temperature bodo od 5 do 9 stopinj Celzija, dnevne pa od 10 
do 16 stopinj.

Ljubljana – Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljublja-
na so potrdili, da se dveletna deklica Neža Arnolj ne zdravi več 
pri njih. Kot so sporočili, je v četrtek mati deklice po elektronski 
pošti obvestila UKC Ljubljana, da bo hčerko še istega dne od-
peljala v bolnišnico v Padovo v Italijo na lastno odgovornost 
in na lastne stroške. Deklico je spremljala medicinska ekipa 
UKC Ljubljana. Medtem je bilo tudi na družbenem omrežju 
objavljeno, da družina prosi za zasebnost, da se lahko v celoti 
posvetijo deklici, nekateri mediji omenjajo tudi akcijo zbiranja 
prostovoljnih prispevkov za finančno pomoč mali Neži. Kot 
smo v Gorenjskem glasu poročali, sta dekličina starša v zdrav-
nike, ki so Nežo zdravili v intenzivni enoti Kliničnega oddelka 
za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike UKC 
Ljubljana, izgubila zaupanje in začela iskati možnosti za njeno 
zdravljenje v tujini. 

Deklica Neža na zdravljenju v Padovi

Kranj – Medtem ko se cene 95-oktanskega motornega ben-
cina in dizelskega goriva na črpalkah ob avtocestah in hitrih 
cestah oblikujejo prosto, država v skladu z vladno uredbo še 
naprej na vsaka dva tedna določa cene teh goriv na preosta-
lih črpalkah. Danes, v torek, se bo tako na teh črpalkah cena 
95-oktanskega motornega bencina znižala za 2,2 centa na 
1,206 evra za liter, cena »dizla« pa za 2,3 centa na 1,11 evra za 
liter. Na vseh črpalkah se že od aprila dalje prosto oblikujejo 
cene 100-oktanskega motornega bencina in kurilnega olja.

Pocenitev bencina in dizelskega goriva


