
GORENJSKA

Prešernova gostilna, 
sobe, trgovinica ...
Kupnina za nepremičnine v Vrbi je 
bila plačana, objekte bodo pripra-
vili na zimo, obnovo pa naj bi za-
čeli prihodnje leto. V stanovanj-
skem objektu bodo poskrbeli za 
gostinsko ponudbo in uredili ne-
kaj turističnih sob.
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REKREACIJA

Premagati Špartatlon 
ali pojesti slona
To je dilema, ki je za marsikoga 
nerešljiva. Oboje pa je mogoče, če 
se stvari lotiš postopoma, kot se je 
s Špartatlonom spopadel Domen 
Kozjek iz Ribnega, ki se je letos 
zapisal med tiste Slovence, ki so 
pretekli sloviti ultramaraton.

11

ZANIMIVOSTI

Krokodil  
ima naslednika
Legendarni krokodil, ki je kar štiri-
inštirideset let vztrajal ob Sodarje-
vi poti na Sv. Jošt in razveseljeval 
mimoidoče, je dobil naslednika. 
Za izdelavo so uporabili dva hra-
stova hloda, enega za krokodilovo 
telo, drugega za noge.
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ZADNJA

Gasilci najboljši  
na svetu!
Na najtežjem gasilskem tekmova-
nju na svetu v ZDA so naši gasilci 
osvojili naziv svetovnih prvakov in 
še celo vrsto drugih nazivov. V eki-
pah so bili tudi gasilci iz Begunj, 
Podnarta, Radovljice, Gorenje 
vasi, Dupelj in Most.

24

VREME

Danes bo oblačno in de-
ževno. Jutri bo spremen-
ljivo do pretežno oblačno. 
V četrtek bo delno jasno s 
spremenljivo oblačnostjo. 

6/12 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Simon Šubic

Kranj – Slovenski nepremič
ninski trg je ostal razmero
ma dejaven tudi v prvi po
lovici letošnjega leta in za 
zdaj ne kaže kakršnihkoli 
znakov krize, se je pa neko
liko umirila rast cen stano
vanjskih nepremičnin, saj 
so v prvi polovici letošnje
ga leta cene stanovanj in hiš 
na ravni države kazale trend 
stagnacije, v polletnem po
ročilu ugotavlja Geodetska 
uprava RS (Gurs). Število 
poslov s stanovanjskimi ne
premičninami, ki predstav
ljajo dobro polovico vseh 

nepremičninskih poslov, je 
bilo tako v prvi polovici leta 
še vedno večje za slabih tri
deset odstotkov, z zazidlji
vimi zemljišči celo za slabo 
polovico. 

»Slovenski nepremičnin
ski trg še naprej čaka na ve
čje število novih stanovanj
skih enot, saj se ponudba 
novih stanovanj do prve po
lovice letošnjega leta še ni 
uspela prilagoditi obstoje
čemu povpraševanju. Zato 
se predvsem v Ljubljani in 
Mariboru že nekaj časa po
spešeno gradijo in načrtuje
jo novogradnje, postopoma 
pa se nov gradbeni zagon 

kaže tudi na ostalih urba
nih območjih države. Večjo 
ponudbo novih stanovanj je 
tako deloma pričakovati že 
letos, predvsem pa v nasled
njih dveh do treh letih, ko bo 
dograjena večina že načrto
vanih stanovanj,« ugotavlja
jo na Gursu.

V Sloveniji je bilo v prvih 
šestih mesecih evidentira
nih dobrih 17 tisoč kupopro
dajnih pogodb za nepremič
nine. Njihova skupna vre
dnost je bila dobrih 1,3 mi
lijarde evrov, kar je največja 
polletna vrednost nepremič
ninskih poslov od leta 2007. 

Na trgu nepremičnin ni krize
V prvem polletju 2019 se je rast cen stanovanjskih nepremičnin nekoliko 
umirila. Cene stanovanj so že skoraj enako visoke kot rekordnega leta 2008, 
cene hiš pa so še za dvanajst odstotkov nižje.

V prvem polletju je bilo evidentiranih dobrih 17 tisoč kupoprodajnih pogodb za 
nepremičnine. Njihova skupna vrednost je bila dobre 1,3 milijarde evrov. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – S Parkom Jezer
sko želijo na Jezerskem 
razvijati letni in zimski tu
rizem. Zlasti zimskemu 
turizmu želijo v prihod
nje nameniti večjo pozor
nost, trenutno pa živi pred
vsem smučarski tek s pet
najstimi kilometri teka
ških prog v dolini Ravenske 
Kočne. Prej je bil smučar
ski tek za vse brezplačen, 
a ker je urejanje in vzdrže
vanje tekaških prog precej
šen strošek, so se odločili 

obiskovalcem to športno 
dejavnost zaračunavati, za
radi česar so tudi ustanovili 
družbo Park Jezersko, nam 
je povedal Rok Teul, direk
tor parka in eden od njego
vih ustanoviteljev. Poleg 
njega so ustanovitelji tudi 
Gosttus, podjetje za gostin
stvo, turizem in šport, Boš
tjan Tepina in Ivan Zupanc, 
pred kratkim pa je v lastniš
tvo družbe vstopila tudi 
nekdanja odlična smučar
ska tekačica Petra Majdič s 
četrtinskim deležem.  

Park Jezersko  
s Petro Majdič
Pred kratkim je v lastništvo Parka Jezersko, kjer se 
ukvarjajo z letnim in zimskim turizmom, vstopila 
slovenska olimpijka, vrhunska smučarska tekačica 
Petra Majdič.

Aleš Senožetnik

Kranj – S prvim novembrom 
je začel veljati sklep o makro
bonitetnih omejitvah kredi
tiranja prebivalstva, ki ga je 
Banka Slovenije napovedala 
že sredi oktobra in je v jav
nosti dvignil precej prahu. 
Banka Slovenije namreč s 
sklepom omejuje najem sta
novanjskih in potrošniških 
kreditov. Razmerje med le
tnim stroškom servisirane
ga dolga in letnim neto do
hodkom kreditojemalca od
slej ne sme preseči petdeset 
odstotkov za kreditojemal
ce z dohodkom, nižjim od 
dvakratnika bruto minimal
ne plače, ter 67 odstotkov za 

tisti del kreditojemalčevega 
dohodka, ki presega ome
njen prag. Kreditojemal
cu mora po plačilu meseč
ne anuitete dolga ostati vsaj 
znesek v višini neto mini
malne plače; če ima vzdrže
vane družinske člane, pa je 
ta znesek še ustrezno višji. 

V primeru, da oseba pre
jema povprečno neto plačo 
(v izračunih je upoštevana 
julijska povprečna meseč
na neto plača, ki je znašala 
1.119 evrov), ji mora po od
plačilu mesečnega obroka 
dolga na računu ostati torej 
715 evrov (kolikor bo po 1. ja
nuarju znašala višina mini
malne plače).

Z nizko plačo brez možnosti kredita
Kritiki ukrepa Banke Slovenije, da omeji kreditiranje prebivalstva, menijo, da je ukrep pretirano 
omejevalen in da zaradi tega številni manj premožni in mladi ne bodo prišli do svojega stanovanja. 
Kdo si bo torej kredit še lahko privoščil?

Zaostritev pogojev kreditiranja prebivalstva Banke Slovenije 
je v javnosti naletela na precej kritik, kritičen je bil tudi 
predsednik vlade Marjan Šarec. / Foto: Gorazd Kavčič 42. stran

42. stran

46. stran
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Knjigo prejme VIDA GRAJZAR iz Kamnika.

V ljubljansko Cvetličarno prihaja  
Abba Tribute skupina Revival

Če ste oboževalka ali oboževalec legendarne skupine Abba, 
zagotovo nočete zamuditi prvega ekskluzivnega nastopa Abba 
Tribute skupine Revival, petkrat uradno prepoznane kot naj-
boljše Abba tribute zasedbe v Veliki Britaniji, ki pride v celinsko 
Evropo samo na koncert v Slovenijo, ki bo 28. novembra ob 
21. uri v ljubljanski Cvetličarni. Abba Revival prihaja v polni 
zasedbi z bobnarjem, scenografijo in avtentično oblikovanimi 
kostumi iz več obdobij slavne skupine Abba! Na koncertu 
boste lahko slišali uspešnice, kot so Mamma Mia, Dancing 
Queen, Super Trouper, The Winner Takes It All, Waterloo, 
Take A Chance On Me, Chiquitita in mnoge druge! Zaplešite 
in zapojte skupaj največje uspešnice Abbe na tem koncertu, ki 
obeta resnično zabavo za vse, ki obožujete Abbo! Zdaj imate 
izjemno priložnost, da si pravočasno priskrbite vstopnice po 
nižji ceni na vseh prodajnih mestih Eventima, Petrola in na 
www.eventim.si! 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za kon-
cert skupine Revival. Nagradno vprašanje: Naštejte tri uspe-
šnice skupine Abba, ki jih boste lahko slišali tudi na koncertu 
v Ljubljani! Odgovore s svojimi podatki pošljite do petka, 8. 
novembra 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Kulturni center Tržič bo obiskala milijarderka 

V Kulturni center Tržič prihaja tragična komedija Šentjakob-
skega gledališča Ljubljana Obisk stare gospe. Duhovito in na-
peto družbeno satiro o morali, preživetju, pohlepu, odgovor-
nosti posameznika in moči kapitala je režiral Gojmir Lešnjak 
- Gojc, v 16-članski zasedbi pa v glavnih vlogah blestita Katja 
Fajdiga in Srečko Kermavner. Zgodba se dogaja v majhnem 
podeželskem mestecu, ki je na robu preživetja; prebivalci so 
popolnoma obubožani, občinska blagajna je že dolgo prazna. 
Žarek upanja se pojavi, ko se v mesto po več desetletjih vrne 
njihova nekdanja sokrajanka, zdaj ena najbogatejših žensk 
na svetu. Svojemu rodnemu kraju in prebivalcem je priprav-
ljena velikodušno podariti eno milijardo. Pod enim pogojem 
… Predstava za Tržiški abonma in izven bo na sporedu 21. in 
22. novembra. Informacije o vstopnicah dobite v TPIC Tržič 
(informacije@trzic.si, 051 627 057). 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
ogled predstave. Nagradno vprašanje: Kdo je režiser tragične 
komedije Obisk stare gospe? Odgovore s svojimi podatki poš-
ljite do ponedeljka, 11. novembra 2019, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si. 

V primeru, da ima mlado-
letnega otroka, ki živi v eno-
starševski družini, mora na 
računu ostati še dobrih 309 
evrov več, če živi v dvostarše-
vski družini, pa dobrih 237 
evrov več.

V Združenju bank Slove-
nije, kjer so do ukrepa kritič-
ni, so pripravili nekaj prime-
rov, ki ponazorijo, kaj prina-
šajo omejitve.

V primeru štiričlanske 
družine z dvema mladole-
tnima otrokoma, kjer oba 
starša prejemata povprečno 
neto plačo, po novem vsak 
izmed staršev lahko najame 
največ trideset tisoč evrov 
kredita (z ročnostjo odplače-
vanja dvajset let), skupaj to-
rej šestdeset tisočakov, saj 
znesek mesečnega odplači-
la pri vsakem od staršev ne 
sme preseči 167 evrov. V pri-
meru, da starša v isti družini 
prejemata vsak le 928 evrov 
neto plače, pa kredita ne mo-
reta več najeti.

Še v težji situaciji so eno-
starševske družine. Mati sa-
mohranilka z enim mladole-
tnim otrokom in povprečno 
plačo lahko najame največ 
17 tisoč evrov stanovanjske-
ga in denimo največ 6500 
evrov potrošniškega kredita 
z ročnostjo sedmih let. Upo-
kojenci s povprečno neto 
starostno pokojnino, ki zna-
ša 657 evrov, in stanovanj-
skega kredita zaradi staros-
ti ne morejo najeti, si z no-
vim ukrepom ne morejo 

privoščiti niti potrošniške-
ga kredita.

V Združenju bank Slove-
nije ocenjujejo, da zaradi za-
ostrenih pogojev kredita ne 
bo dobilo približno 114 ti-
soč zaposlenih, ki prejema-
jo plačo do 928 evrov in pre-
življajo ali sopreživljajo ene-
ga otroka, prav tako pa še od 
10 do 25 odstotkov zaposle-
nih, ki prejemajo višje neto 
plače. Med upokojenci jih 
več kot polovica oz. 213 ti-
soč, ki prejema pokojnino, 
nižjo od sedemsto evrov, ne 
bo več dobilo potrošniškega 
kredita.

Kritičen tudi Šarec

Banke pričakujejo, da se 
bo kreditiranje zmanjšalo 
za od petdeset do sedemde-
set milijonov evrov meseč-
no, kar bo vplivalo tako na 

zmanjšanje potrošnje v ma-
loprodaji kot na nakupe sta-
novanj, posledično pa na 
nižje prihodke države iz na-
slova davka na dodano vred-
nost. Zaradi omejevanja za-
sebne potrošnje bo ukrep 
predvidoma negativno vpli-
val tudi na rast BDP, menijo 
v združenju bank.

Kritično se je odzval tudi 
premier Marjan Šarec, ki 
meni, da »gre za prema-
lo premišljen ukrep, ozko 
in predvsem računovod-
sko usmerjen, v škodo lju-
di in konec koncev tudi dr-
žave«. »Zaradi tega ukre-
pa mladi, mlade družine in 
manj premožni nikoli ne 
bodo prišli do svojega stano-
vanja ali drugih dobrin, ki si 
jih brez kredita in zaradi niz-
kih plač nikoli ne bodo mog-
li privoščiti,« so še zapisali v 

kabinetu predsednika vlade. 
Dodajajo tudi, da bo premier 
na sestanku, ki so ga v zdru-
ženju bank sklicali za 15. no-
vembra, pozval k ponovne-
mu premisleku in iskanju 
boljše rešitve.

Podobno tudi v Trgovinski 
zbornici Slovenije menijo, 
da bo imel ukrep negativ-
ne vplive na potrošnjo, in 
predlagajo, da se omilijo nje-
govi negativni učinki, hkra-
ti pa menijo, da se bodo po-
trošniki za kredite obračali v 
sosednje države, ki takšnih 
omejitev nimajo.

Ukrepa ne podpirajo 
tudi v nekaterih političnih 
strankah. V podmladku 
SD so že pozvali poslance 
k sklicu izredne seje odbo-
ra za finance, kjer bi Banko 
Slovenije zaprosili za omi-
litev ukrepov.

Z nizko plačo brez možnosti 
za najetje kredita
31. stran

Tisti z najnižjimi prihodki bodo odslej precej težje prišli do kredita. / Foto: Gorazd Kavčič

Po še preliminarnih po-
datkih se je število sklenje-
nih nepremičninskih poslov 
v primerjavi z drugo polovi-
co leta 2018 povečalo za dva 
odstotka, njihova skupna 
vrednost pa za enajst odstot-
kov. V primerjavi s prvim 
polletjem 2015, ko so cene 
nepremičnin dosegle dno, 
je bilo število evidentiranih 
poslov večje za 16 odstot-
kov, njihova skupna vred-
nost pa za 68 odstotkov, so 
izračunali na Gursu, kjer re-
kordno vrednost sklenjenih 
poslov v prvem polletju pri-
pisujejo predvsem zamenja-
vi lastništva večjega števila 
velikih trgovsko-poslovnih 
centrov v začetku leta.

Cene stanovanj so v prvem 
polletju praktično dosegle 
cenovni vrh iz leta 2008, saj 

je bila povprečna cena rab-
ljenega stanovanja le še za 
pol odstotka nižja kot leta 
2008. Povprečna cena rab-
ljenega stanovanja v Slove-
niji je v prvem polletju zna-
šala 1810 evrov na kvadratni 

meter, kar je 1,7 odstotka več 
kot v drugem polletju lani. V 
Kranju, kjer je število poslov 
malenkost upadlo, je pov-
prečna cena stanovanja zna-
šala 2060 evrov na kvadratni 
meter, kar je za 7,3 odstotka 
več kot v drugi polovici lan-
skega leta in za 31,4 odstotka 
več kot pred štirimi leti.  

Cene hiš so se po preobra-
tu v letu 2015 gibale podob-
no kot cene stanovanj, le da 
so rasle počasneje. Najbolj 
so se zvišale v prvi polovi-
ci leta 2018, v prvi polovi-
ci letošnjega leta pa so ka-

zale trend umirjanja rasti. 
Povprečna cena hiše s pri-
padajočim zemljiščem je 
bila tako v prvi polovici le-
tošnjega leta še vedno za 
slabih 12 odstotkov nižja 
kot rekordnega leta 2008. 
V povprečju 169 kvadra-
tih metrov velika hiša na 
povprečno 910 kvadratnih 

metrov velikem zemljišču 
je bila v povprečju proda-
na za 127.000 evrov. Cene 
hiš so bile najvišje v Lju-
bljani (286.000 evrov), na 
Obali brez Kopra (264.000 
evrov) in v okolici Ljubljane 
(193.000 evrov), medtem 
ko za Kranj ni podatka. 

Na začetku leta 2016 je 
začelo skokovito narašča-
ti tudi povpraševanje po 
zemljiščih za gradnjo stavb, 
enako tudi njihove cene. V 
prvi polovici leta 2017 so 
se cene spet opazno zniža-
le, nato pa ponovno rasle 
do prve polovice letošnjega 
leta, ko so ponovno zaniha-
le navzdol, še ugotavljajo na 
Gursu. Zemljišča za grad-
njo stanovanj so bila sicer v 
prvem polletju s 56 evrov na 
kvadratni meter za okoli de-
setino cenejša kot v drugem 
polletju lani.

Na trgu nepremičnin ni krize
31. stran

V Kranju, kjer je število poslov v prvem polletju 
malenkost upadlo, je povprečna cena stanovanja 
znašala 2060 evrov na kvadratni meter, kar je za 7,3 
odstotka več kot v drugi polovici lanskega leta in za 
31,4 odstotka več kot pred štirimi leti.  
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Slovenia Eco resort – turi-
stično naselje z lesenimi 
hiškami po vzoru veli-

koplaninskih pastirskih bajt, 
ki je v zadnjih treh letih zrasel 
v Godiču pod kamniškimi pla-
ninami – je te dni zaprl svoja 
vrata. Zaradi spremembe ob-
činskega prostorskega načrta 
je naselje namreč brez dovo-
ljenj in zgrajeno na črno, zato 
so inšpektorji pred mesecem 
dni odredili izklop elektrike, 
zaradi česar poslovanje ni več 
mogoče in lastnik se je skupaj 
s svojimi desetimi zaposlenimi 
že prijavil na zavodu za za-
poslovanje. Inšpekcijskih po-
stopkov je sicer odprtih še kar 
nekaj, še več pa pritožb nanje, 
kar pa ni motilo številnih obi-
skovalcev, ki so od blizu in da-
leč hodili občudovat 'zgodbo 
o uspehu' in lastnika, ki mu' 
vsi po vrsti mečejo polena pod 
noge'. Večina se z legalnostjo 
oz. nelegalnostjo objektov na-
mreč ni obremenjevala.

Bodimo iskreni, kar je zgra-
dil lastnik, je res občudovanja 
vredno. Resort je zares lepo 
urejen; leseni objekti se dopol-
njujejo s kamnitimi detajli, 
zelenimi in vodnimi površi-
nami, po območju se v ličnih 
ogradah pasejo živali, zelenja-
va na skupnem vrtu kuka iz 
zemlje, mirni kotički in stik z 
naravo kar vabijo aktivnemu 
počitku. Pogled za turistične 
prospekte. A žal brez potreb-
nih dovoljenj. Kot na lastni 
koži občutijo okoliški prebival-
ci, turistično naselje nima pri-

mernega dostopa, saj je cesta 
preozka, v lasti nimajo svojega 
parkirišča, hiške so postavlje-
ne tik ob Kamniški Bistrici, 
ki je v preteklosti že velikokrat 
poplavljala …, predvsem pa ni-
majo gradbenega dovoljenja, 
naselje pa se je kljub temu v 
preteklosti širilo kot v posmeh 
pravnemu sistemu.

Zgodba pa ni le črno-bela. 
V postopku so spremembe ob-
činskega prostorskega načrta, 
ki naj bi bile po predvidevanjih 
občine, potrjene spomladi, z 
novim osrednjim prostorskim 
aktom pa bi ekoresort postal 
legalen. Zakaj je inšpektor 
z dvema odločbama določil 
moratorij na rušitvene ukrepe 
vse do spremembe občinskega 
prostorskega načrta, a malo 
za tem odklopil elektriko? Za-
kaj se lahko zgolj v nekaj letih 
namembnost zemljišč iz zazi-
dljive spremeni v kmetijsko in 
nato znova v zazidljivo? Za-
kaj inšpekcijski postopki tra-
jajo tako dolgo in zakaj je mo-
žnih toliko pritožb, da jim ni 
videti konca? Komu vse to ko-
risti in kdo je v tej zgodbi sploh 
zmagovalec in kdo poraženec? 
Zdi se, da inšpektorji še sami 
ne vedo, kako postopati, in da 
najraje ne bi odločili ničesar. 
In kaj, če bo s spremembami 
občinskega prostorskega načr-
ta ekoresort postal legalen? Se 
bomo delali, da se nič od tega 
ni zgodilo in bo kar naenkrat 
vse v najlepšem redu? Neka-
tere postopke in pravila je res 
težko razumeti.

Zmaga ali poraz?

KOMENTAR
Jasna Paladin

Suzana P. Kovačič

Kranj – Cepljenje proti gri-
pi na Nacionalnem inštitu-
tu za javno zdravje priporo-
čajo vsem, ki želijo sebe in 
svoje bližnje zaščititi pred 
to boleznijo. Zlasti ga pri-
poročajo za kronične bolni-
ke, starejše, majhne otroke 
(od 6 mesecev do 2 let sta-
rosti), nosečnice in za izje-
mno debele (z indeksom te-
lesne mase nad 40). Ceplje-
nje priporočajo tudi za ose-
be, ki so pri svojem delu 
izpostavljene nevarnosti 
okužbe ali pri delu lahko 

prenesejo okužbo na druge 
osebe. Da so že začeli izva-
jati cepljenje, so sporočili iz 
Zdravstvenega doma (ZD) 
Kranj; novembra cepijo od-
rasle ob torkih dopoldne v 
prostorih ambulante dr. Ki-
tić Jakličeve ter ob četrtkih 
popoldne in petkih dopol-
dne v prostorih ambulan-
te dr. Porente. Otroke in 
mladino cepijo v otroškem 
oz. šolskem dispanzerju. 
Cena cepljenja za samo-
plačnike je 14 evrov, cep-
ljenje za kronične bolnike, 
nosečnice in starejše od 65 
let pa se letos v celoti krije 

iz obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja. Bolezni, ki 
spadajo med kronične bo-
lezni, so kronične bolez-
ni srca in obtočil (zdravlje-
nje zaradi zvišanega krvne-
ga tlaka ni kronična bole-
zen), kronične bolezni krvi 
in krvotvornih organov, 
bolezni, kjer je udeležen 
nepravilni imunski odziv, 
kronične bolezni dihal, ma-
ligna obolenja, sladkorna 
bolezen, določene bolezni 
mišično-kostnega sistema 
in vezivnega tkiva in kro-
nične bolezni sečil. Cepijo 
tudi proti pljučnici, cena je 

33 evrov, cepljenje pa zago-
tavlja petletno zaščito. 

Na spletnih straneh go-
renjskih zdravstvenih do-
mov smo našli še podatek 
za ZD Jesenice, kjer cepi-
jo v Dispanzerju medicine 
dela, prometa in športa vsak 
dan od ponedeljka do četrtka 
med 12. in 13. uro. 

Sezona gripe se v Slove-
niji največkrat začne v dru-
gi polovici decembra, največ 
zbolelih je proti koncu janu-
arja in v prvi polovici febru-
arja. Po cepljenju proti gripi 
se zaščita vzpostavi v dveh 
tednih.

Začeli cepiti proti sezonski gripi
Najučinkoviteje se pred gripo zavarujemo z vsakoletnim cepljenjem. Za kronične bolnike, nosečnice in 
starejše od 65 let se letos v celoti krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Aleš Senožetnik

Kranj – Od dobrega milijo-
na in pol registriranih vozi 
v Sloveniji je delež električ-
nih statistično gledano še 
vedno zanemarljiv. Po po-
datkih statističnega urada je 
bilo lani takšnih, ki jih poga-
nja elektrika, 1300. Vendar-
le pa si tudi električna ener-
gija vztrajno utira pot na slo-
venske ceste, o čemer pri-
čajo tudi podatki. Lani se je 
število električnih osebnih 
avtomobilov povečalo za 68 
odstotkov glede na leto 2017. 
Še leta 2015 pa je bilo pri nas 
registriranih le 288 takšnih 
vozil.

Hkrati z uporabo električ-
nih avtomobilov raste tudi 
mreža električnih polnil-
nic po Sloveniji. Podatkov 
o številu vseh polnilnic pri 
nas na ministrstvu za infra-
strukturo ne zbirajo, po po-
datkih portala Gremo na ele-
ktriko, pa naj bi jih bilo več 
kot tristo. Če je bila še pred 
nekaj meseci uporaba pol-
nilnic večinoma brezplačna, 
so številni ponudniki stori-
tev letos začeli zaračunavati 
stroške polnjenja.

Hčerinska družba podje-
tja Elektro Gorenjska Go-
renjske elektrarne upravlja 
devet električnih postaj na 
območju Gorenjske. Pol-
njenje so uporabnikom za-
čeli zaračunavati 1. okto-
bra letos. Cena polnjenja 
znaša 0,02 evra na minuto 

polnjenja v prvih treh urah, 
za vsako naslednjo pa 0,06 
evra. Pri tem mora uporab-
nik plačati še pristojbino, 
ki za uporabnike po siste-
mu »polni in plačaj« znaša 
en evro, za predplačnike pa 
pol evra, pri čemer se mora 
prej registrirati z identifika-
cijsko kartico, ki jo kupi za 
pet evrov.

Polnilnice Gorenjskih 
elektrarn so del sistema 
Gremo na elektriko, ki ga 
upravlja Elektro Ljubljana. 
Ta je storitev polnjena zače-
la zaračunavati maja letos, 
cene pa se glede na moč in 
čas polnjenja gibljejo med 
0,01 in 0,09 evra na minuto. 

Uporabnikom sistema sta 
sicer na voljo še spletna 
stran in mobilna aplikacija s 
seznamom in zemljevidom 
električnih polnilnic v Slove-
niji in bližnji okolici.

Z največjo mrežo, več kot 
stotimi polnilnicami, razpo-
lagajo v Petrolu, kjer je voz-
nikom električnih avtomo-
bilov na voljo več paketov. 
Osnovni je na voljo brez-
plačno, prav tako tudi pol-
njenje na priključkih z na-
zivno močjo do 22 kilova-
tov, na priključkih z naziv-
no močjo do petdeset kilova-
tov pa zaračunavajo 0,2 evra 
na minuto. Za dobrih de-
set in štirideset evrov pa sta 

voznikom, ki prevozijo do 15 
tisoč oz. nad 15 tisoč kilome-
trov na leto, na voljo tudi dva 
paketa, pri katerih vozniki, 
naročniško razmerje skle-
nejo za vsaj eno leto.

Od leta 2015 je na počiva-
liščih na avtocestnem križu 
na voljo tudi 26 t. i. hitrih 
polnilnih postaj. Na gorenj-
ski avtocesti sta to postaji na 
počivališčih Radovljica sever 
in jug, ter Voklo vzhod in za-
hod. Na tovrstnih polnilni-
cah, lahko vozniki prazne 
baterije avtomobilov s ka-
paciteto od 18 do 24 kilova-
tnih ur do vsaj osemdesetod-
stotne kapacitete napolnijo v 
dobre pol ure.

Polnjenje ni več zastonj
Medtem ko število električnih avtomobilov raste, glavni ponudniki polnilnic polnjenje že zaračunavajo.

Tudi na Gorenjskem polnjenje električnih vozil večinoma ni več zastonj. / Foto: Gorazd Kavčič

Tržič – Občinski odbor NSi Tržič vabi na pogovorni večer 
v petek, 8. novembra, ob 18. uri, v restavraciji Raj v Tržiču. 
Gostje bodo Aleksander Reberšek, Katja Berk Bevc in Tadeja 
Šuštar.

Pogovorni večer NSi v Tržiču

Kranjska Gora – Zveza tabornikov Slovenije in Združenje slo-
venskih katoliških skavtinj in skavtov organizirata v prvem tednu 
novembra v Kranjski Gori evropski mednarodni izobraževalni 
dogodek. Udeležuje se ga več kot 220 mladih iz 48 držav.

Taborniki in skavti se izobražujejo v Kranjski Gori
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V najem dajemo opremljen gostinski lokal v čebelarskem centru 
Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce, v neto uporabni površini 
39,42 m2 s pripadajočo zunanjo teraso, izključno za opravljanje 
registrirane dejavnosti na področju gostinstva, za določen čas 5 let, 
z možnostjo podaljšanja. 

Cena mesečne najemnine brez obratovalnih in drugih stroškov 
znaša 275,94 €. DDV se v skladu z veljavnim Zakonom o DDV ne 
zaračuna. 
Pogoji za sodelovanje: 
   sodelujejo lahko pravne in �zične osebe, ki imajo registrirano 
dejavnost na področju gostinstva, zaželjene izkušnje v gostinstvu 
vsaj 2 leti.  
  ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do 
Občine Radovljica in do zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina 
Radovljica, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka, 
     zoper ponudnika ni bil in ne sme biti uveden ali začet katerikoli 
od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov 
prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.

Prosilci pošljejo svoje vloge ����
	����
������ te namere na 
naslov:  Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovl-
jica. Če bo za najem poslovnega prostora več interesentov, bodo 
z njimi opravljena dodatna pogajanja o ceni in ponudbi ter bo 
poslovni prostor oddan v najem najugodnejšemu ponudniku. 
�	�����������	������	��� �e-naslov: cebelarski.center@gmail.com tel: 
031 628 499, upravnica ČRICG Špela Kalan Razinger. Celotno 
besedilo razpisa je objavljeno na spletnih straneh ČRICG,  LUR in 
Občine Radovljica.

Upravljavec Ljudska univerza Radovljica, Kranjska 
cesta 4, Radovljica, oddaja v najem

Mateja Rant

Gorje – Obisk soteske Vin-
tgar iz leta v leto narašča, v 
letošnji sezoni, ki se poča-
si izteka, jo je obiskalo več 
kot tristo tisoč ljudi. Z mno-
žičnim obiskom se zastavlja 
vprašanje nosilne zmoglji-
vosti soteske, saj tako veliko 
število obiskovalcev povzro-
ča pritisk na okolje, obenem 
pa se s tem znižuje stopnja 
varnosti obiskovalcev v sote-
ski, opozarjajo v Javnem za-
vodu TNP. Zato sodelujejo 
pri pripravi izhodišč za stro-
kovno oceno o ogroženos-
ti, na podlagi katere bi lah-
ko sprejeli odločitev o ome-
jitvi obiska.

Triglavski narodni park je 
načeloma dostopen vsem, 
obstajajo pa zakonska dolo-
čila, ki omogočajo omejeva-
nje dostopa do delov naro-
dnega parka, če bi obisko-
vanje lahko povzročilo ne-
varnost za ohranitev narav-
ne vrednote, rastlinskih in 

živalskih vrst in njihovih ha-
bitatov ter kulturne dedišči-
ne, so pojasnili v Javnem za-
vodu TNP. Pri strokovni oce-
ni o ogroženosti se bodo zato 
osredotočili na določitev 

nosilne zmogljivosti soteske 
Vintgar, ki upošteva vidike 
varstva narave in okolja ter 
socialni vidik, to je doživlja-
nje soteske pri obiskovalcih 
in zadovoljstvo lokalnega 

prebivalstva. Množice obi-
skovalcev so namreč moteče 
za tiste živalske vrste, ki so 
vezane na mir v tako obču-
tljivih habitatih, kot so sote-
ske. Obenem se s povečanim 

obiskom znižuje stopnja 
varnosti obiskovalcev v so-
teski, saj je verjetnost nesreč 
zaradi padajočega kamenja 
pri večjem številu obiskoval-
cev bistveno večja kot sicer, 
opozarjajo v Javnem zavo-
du TNP. »Zato se namešča-
jo varnostni sistemi, torej lo-
vilne mreže, varnostne mre-
že na stenah in nadstreški, 
ki skupaj z infrastrukturni-
mi ureditvami, kot so presta-
vitve delov poti, urejanje iz-
ogibališč, mostovžov, gale-
rij in varovalnih ograj, pred-
stavljajo gradbene posege v 
naravno izoblikovanost so-
teske in ponekod vplivajo 
na njene naravne lastnos-
ti.« Vzporedno z določitvi-
jo sprejemljivega obiska so-
teske Vintgar pa bo treba re-
šiti tudi pravno formalno 
vprašanje glede upravljavca 
soteske, so še pojasnili v Jav-
nem zavodu TNP.  

Ta čas sotesko upravlja Tu-
ristično društvo Gorje, vode-
nje katerega je lani prevzela 
nova vodstvena ekipa s pred-
sednikom Jožetom Borse-
tom na čelu. »Upravljanje 
soteske želimo profesionali-
zirati in tako prispevati k bolj 
kakovostnemu obisku sote-
ske,« je poudaril Borse in do-
dal, da so letos prvi korak sto-
rili z ureditvijo parkiranja, 
saj je bilo v preteklih letih ve-
liko nejevolje pri okoliških 

prebivalcih prav zaradi plo-
čevine na travnatih površi-
nah. »Poleg osrednjega par-
kirišča ob vhodu v sotesko 
smo zato uredili še parki-
rišče pri podjetju Lip Bled, 
kjer je bilo prostora za dves-
to vozil, od tam pa je do Vin-
tgarja vsake pol ure vozil av-
tobus.« Ko so ti dve parkiriš-
či napolnili, so na to opozar-
jale oznake že na glavni cesti 
na Bledu, s čimer so obisko-
valce preusmerili na kasnej-
še ure za obisk soteske ozi-
roma naslednji dan. Doslej 
se je namreč glavnina obi-
skovalcev v sotesko zgrinjala 
med 10. in 14. uro, zato so že-
leli obisk razporediti prek ce-
lega dneva in tako zmanjša-
ti gnečo v soteski. Že za pri-
hodnje leto se z agencijami 
dogovarjajo, da bodo vnap-
rej napovedali vse večje sku-
pine, ki prihajajo v Vintgar, 
nameravajo pa uvesti tudi 
rezervacije in predprodajo 
vstopnic, da bi lažje nadzo-
rovali število obiskovalcev v 
soteski. Vstopnino so letos 
dvignili na deset evrov, zbra-
na sredstva pa bodo tako kot 
doslej vračali nazaj v ureja-
nje infrastrukture v sami so-
teski, pa tudi njeni okolici, je 
poudaril Borse. »Tako smo 
že sofinancirali obnovo ce-
stnega odseka Fortuna–Vin-
tgar in Klinarjevega klanca v 
Podhomu.« 

Obisk v Vintgarju želijo omejiti
Sotesko Vintgar zlasti poleti obišče množica obiskovalcev, kar vpliva na tamkajšnjo naravo in tudi 
doživljanje te naravne vrednote pri obiskovalcih, zato v Javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP) 
razmišljajo o možnostih za omejitev obiska.

Parkiranje za obiskovalce Vintgarja so letos uredili pri podjetju Lip Bled in tako zmanjšali 
pritisk na zelene površine v okolici same soteske. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Vrba – Avgusta je po dolgo-
letnih prizadevanjih ven-
darle prišlo do odkupa ne-
premičnin v Vrbi, od Prešer-
novi rojstni hiši. Stanovanj-
ski objekt je odkupila Obči-
na Žirovnica, gospodarski 
objekt država, zemljišča pa 
sklad kmetijskih zemljišč; 
skupaj so za nakup odšte-
li 320.000 evrov, od tega 

občina 185.000 evrov, mini-
strstvo 125.000 evrov, sklad 
pa 11.000 evrov. In kaj se v 
Vrbi dogaja ta čas? 

Kot je povedal župan ob-
čine Žirovnica Leopold Po-
gačar, so kupnino plačali, 
zdaj pa čakajo, da se izteče 
šestdesetdnevni rok, v ka-
terem se morata dosedanja 
lastnika izseliti iz objektov. 
»Potem bomo hišo pripra-
vili na zimo, obenem pa že 

pripravljamo investicijski 
program in zbiramo ideje, 
kaj bi še lahko uredili v sklo-
pu projekta,« je povedal žu-
pan Pogačar. Občina bo, kot 
je pojasnil, v stanovanjskem 
objektu prek javno-zasebne-
ga partnerstva poskrbela za 
gostinsko ponudbo in po-
dobne dejavnosti, uredili naj 
bi tudi nekaj turističnih sob. 

»Odločili smo se za jav-
no-zasebno partnerstvo, da 

ne bomo obremenjevali ob-
činskega proračuna,« je po-
vedal. Izbrani partner naj 
bi torej poskrbel za uredi-
tev, v zameno pa bo dolo-
čeno obdobje oproščen pla-
čila najemnine. V nekda-
njih gospodarskih objektih 
(skednju in hlevu) pa naj bi 
uredili sprejemni center, 
manjšo trgovino, prostor 
za skladiščenje in galerijo, 
v kateri bi potekali kultur-
ni večeri, razstave in podob-
ni dogodki. Te zdaj priprav-
ljajo v izbi Prešernove hiše, 
ki je premajhna in preobre-
menjena.

Pogačar je prepričan, da 
bodo z ureditvijo celotnega 
območja Prešernove doma-
čije obiskovalcem zagotovi-
li potrebno turistično infra-
strukturo in s tem naredili 
pomemben korak naprej v 
razvoju kulturnega turizma 
v občini. 

Število nočitev se sicer iz 
leta v leto povečuje, julija 
in avgusta lani so jih našte-
li 7900, letos v obeh mese-
cih že 9300, medtem ko je v 
občini ta čas na voljo 330 tu-
rističnih postelj.

Prešernova gostilna, sobe, 
trgovinica ...
Kupnina za nepremičnine v Vrbi je bila plačana, po izselitvi dosedanjih 
lastnikov bodo objekte pripravili na zimo, projekti obnove pa naj bi stekli 
prihodnje leto.

Po odkupu nepremičnin ob Prešernovi rojstni hiši v Vrbi bo celotno območje zaživelo za 
potrebe turizma. / Foto: Gorazd Kavčič

Župan Pogačar pričakuje, 
da se bo prenova 
odkupljenih objektov 
začela prihodnje leto, 
prihodnji mesec se bo na 
to temo skušal ponovno 
sestati z ministrom za 
kulturo.

Urša Peternel

Rodine – Občina Žirovnica 
je že letos nameravala ure-
diti novo parkirišče na Rodi-
nah, ki bo namenjeno pred-
vsem obiskovalcem Jalnove 
rojstne hiše. A prišlo je do 
zamude zaradi pridobivanja 
soglasij in usklajevanj z Za-
vodom za varstvo kulturne 

dediščine in Direkcijo za in-
frastrukturo. Čeprav so de-
nar za investicijo – 215 tisoč 
evrov – imeli zagotovljen že v 
letošnjem proračunu, bodo 
projekt po besedah žirovni-
škega župana Leopolda Po-
gačarja prenesli v prihodnje 
leto. Na parkirišču bo na vo-
ljo dvajset parkirnih mest za 
osebna vozila in avtobus.

Parkirišče na Rodinah 
prihodnje leto
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so se strinjali, da si na-
ziv častnih občanov za do-
sežke v alpinizmu in pre-
poznavnost Kranja v svetu 
zaslužita zakonca Andrej in 
Marija Štremfelj. V Planin-
skem društvu Kranj so ju 
za dobitnika naziva častne-
ga občana predlagali kot za-
konca, saj so prepričani, da 
dosežkov ne enega ne dru-
gega ne bi bilo toliko, če si 
ne bi vsa desetletja zakon-
ca brezpogojno stala ob stra-
ni in se pri tem popolnoma 
podpirala. 

Svetniki so se prav tako 
strinjali, da nagrado Mestne 
občine Kranj za letošnje leto 
na slavnostni akademiji za 
ohranjanje in bogatitev kul-
turne dediščine prejme Kul-
turno društvo Brdo Kranj. 

Listino o priznanju 
Mestne občine Kranj bodo 
prejeli: Bogdan Koci in Ja-
kob Drmota za zgled in ne-
sebično pomoč pri reševa-
nju življenj in prvi pomoči 
pri zastoju srca, Biljana Dja-
ković za doprinos pri delo-
vanju Rdečega križa, Matjaž 

Jerala za ozaveščanje o po-
menu in aktivnem delova-
nju za ekološko pridelavo in 
sožitje z naravo, Prostovolj-
no gasilsko društvo Bitnje 
ob devetdesetletnici delova-
nja in za skrb in zagotavlja-
nje požarne varnosti v kra-
ju in širše ter Planinsko dru-
štvo Kranj za razvoj planin-
stva ob 120-letnici delovanja. 

Veliko plaketo Mestne ob-
čine Kranj bodo prejeli: Zvo-
nimir Debeljak za doprinos 

na področju smučarske ino-
vativnosti, Klub En korak 
več, društvo za pomoč ose-
bam po pridobljeni možgan-
ski poškodbi, za razvoj pro-
gramov za vsakodnevno po-
moč osebam po možganski 
poškodbi ter Mestna knji-
žnica Kranj za stalno delo 
in inovativne pristope pri 
vzpodbujanju branja vseh 
starostnih skupin. 

Veliko Prešernovo plake-
to bodo prejeli Irena Jeras 

Dimovska za prispevek na 
področju restavratorstva, li-
kovnega ustvarjanja in po-
pularizacije likovne dejav-
nosti mesta Kranja ter Gre-
gor Grašič in Primož Grašič 
za razvoj glasbene kulture v 
Kranju in širšo prepoznav-
nost Jazz Kampa Kranj.

Čeprav so svetniki so-
glasno podprli predloge 
pristojne komisije, pa se je 
razvnela debata, ali nagra-
jencev premalo ali preveč. 
Nekateri svetniki so bili na-
mreč mnenja, da se z več 
nagradami razvrednoti nji-
hov pomen, drugi pa so za-
govarjali stališče, da bi bilo 
treba nagraditi vse, ki nare-
dijo kaj dobrega. Predlagali 
so tudi posebne nagrade za 
prostovoljce in tudi posta-
vitev aleje zaslužnih Kra-
njčanov ali pa poimenova-
nje ulic po njih.

Preveč ali premalo nagrad
Na oktobrski seji so kranjski svetniki potrdili predloge Komisije za nagrade in priznanja o letošnjih 
občinskih nagrajencih, kar nekaj polemik pa je bilo o tem, ali je nagrad za zaslužne preveč ali premalo.

Pred dnevi sta Andrej in Marija Štremfelj v Katmanduju 
ob 40. obletnici vzpona na Mt. Everest dobila priznanje 
kot prvi par na vrhu najvišje gore na svetu. Ob občinskem 
prazniku bosta postala častna občana kranjske občine.

To so le nagrade, ki jih 
je predlagala Komisija 
za nagrade in priznanja, 
nagrajence pa lahko 
predlaga tudi župan.

Maša Likosar

Kranj – Strokovna tehniška 
gimnazija ŠC Kranj se je le-
tos pridružila projektu Inže-
nirke in inženirji bomo!, ki 
združuje priznane inženir-
ke in inženirje, vrhunske 
menedžerke in menedžerje, 
raziskovalke in raziskoval-
ce na fakultetah, predstavni-
ke zagonskih podjetij in raz-
lične prodorne ter ustvarjal-
ne posameznike. »Glede na 
izjemno rast gospodarstva 

na področju tehniške stroke 
in modernih tehnologij na 
Gorenjskem je razvoj in iz-
obraževanje novih inženirk 
in inženirjev zelo pomemb-
na tema,« je povedala ravna-
teljica Lidija Goljat Prelogar 
in dodala: »Gre za projekt, 
ki poteka že osem let in nav-
dihuje mlade, da se odločijo 
za študij naravoslovja in in-
ženirstva. Kot tehniška gim-
nazija se lahko pohvalimo z 
velikim številom dijakov, ki 
postanejo inženirji, bodisi 

elektrotehnike, strojništva 
ali računalništva. A dejstvo 
je, da bi bilo glede na razvoj 
in napredek v tehnologiji in 
posledično na veliko potre-
bo po inženirjih na Gorenj-
skem teh še vedno premalo, 
četudi bi vsi naši dijaki pos-
tali inženirji.«

Osrednja aktivnost pro-
jekta so dogodki, ki se izva-
jajo na vodilnih slovenskih 
gimnazijah. Prvi tovrstni je 
potekal ravno na Strokovni 
tehniški gimnaziji ŠC Kranj, 

kjer so njihovi inovativni di-
jaki predstavili dosežke in 
kot prva slovenska gimnazi-
ja tudi pilotno izvedbo sen-
čenja inženirjev. »Senčenje 
pomeni, da dijak kot senca 
ves dan zasleduje in sprem-
lja inženirja pri njegovem 
delu. Postavi se v njegov po-
ložaj, aktivno pa se ne vklju-
čuje v sam delovni proces,« 
je pojasnila ravnateljica. 
Senčili so trije njihovi naj-
boljši dijaki – Miha Meglič 
v Iskraemecu, Aljaž Medič v 
Iskratelu in Matija Demšar 
v podjetju Lotrič Meroslov-
je. Ekipa iCap je predstavila 
še projekta Pametna Rož'ca 
in Pametna Značka; v okvi-
ru projekta podjetnost pa še 
cenovno dostopen spektro-
meter. Zbrane je nagovori-
la tudi Edita Krajnović, di-
rektorica podjetja Mediade, 
vodja metodologije pri Ga-
zeli, soustanoviteljica skup-
nosti in gonilna sila pro-
jekta Inženirke in inženirji 
bomo! po slovenskih gimna-
zijah. Potekala je tudi okro-
gla miza o tem, kako izbra-
ti karierno pot in biti pri tem 
uspešen.

Projekt, ki navdihuje za inženirja 
Na Strokovni gimnaziji Šolskega centra (ŠC) Kranj je potekal prvi dogodek v okviru projekta »Inženirke 
in inženirji bomo!«.

Na Strokovni tehniški gimnaziji ŠC Kranj je potekal prvi dogodek v okviru projekta 
»Inženirke in inženirji bomo!«. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Radovljica – Tudi podatki o 
letošnji turistični sezoni v 
radovljiški občini kažejo, da 
se trend zadnjih nekaj let, 
ko beležimo skokovito rast 
števila gostov, nočitev in po-
nudnikov nastanitvenih ka-
pacitet, še vedno nadaljuje. 
Število gostov se je tako do 
konca septembra povzpe-
lo na 129 tisoč, kar je 14 od-
stotkov več kot v enakem ob-
dobju lani in pet odstotkov 
več kot vsem lanskem letu. 
Še bolj kot število gostov se 
je povečalo število nočitev. 
Teh je bilo v obdobju od ja-
nuarja do septembra lani 

254.400, letos pa 294.000, 
kar predstavlja 16-odstotno 
povečanje, v primerjavi z le-
tom 2010 pa se je število no-
čitev povečalo že za več kot 
tristo odstotkov, navajajo v 
zavodu Turizem in kultura 
Radovljica.

Spodbuden podatek je, 
da največjo rast beležijo v 
tako imenovanih zunajse-
zonskih mesecih, to je janu-
arja, februarja in aprila, ko 
se je število gostov poveča-
lo za več kot trideset odstot-
kov, junija pa celo za 71 od-
stotkov. Ob tem pa je samo 
v avgustu število gostov pre-
seglo številko sto tisoč, kar je 
več, kot so jih na primer za-
beležili vsem letu 2010.

Še vedno je bilo največ, kar 
petdeset odstotkov vseh no-
čitev, ustvarjenih v kampih, 
čeprav se ta delež zmanjšuje: 
še v letu 2017 je bil 61-odsto-
ten, leta 2012 pa kar 72-od-
stoten. Četrtino vseh nočitev 
ustvarijo gostje iz Nemčije, 
slovenski gostje pa zgolj šti-
ri odstotke.

Kot je povedala direktorica 
radovljiškega zavoda za turi-
zem Nataša Mikelj, skokovi-
to narašča tudi število ponu-
dnikov: teh je v občini letos 
skoraj trideset odstotkov več 
kot lani in kar 93 odstotkov 
več kot leta 2017.

Kot pravi Mikljeva, se za-
radi spremenjenih razmer 
na področju turizma v zad-
njih letih spreminja tudi 
vloga zavoda za turizem, 
in sicer iz prvenstveno pro-
mocijske, kakršna je bila še 
pred nekaj leti, v bolj uprav-
ljavsko. Prizadevanja so 
usmerjena predvsem v ra-
zvoj trajnostnega turizma. 
»Anketa, ki smo jo izvedli 

med prebivalci, sicer kaže 
na pozitiven odnos do turiz-
ma, a tudi željo po krepitvi 
predvsem butičnega in ak-
tivnega turizma ter tudi že-
ljo po večjem vključevanju 
prebivalstva v načrtovanje,« 
je povedala.

Prav zato je prepričana, 
da je vključevanje v Zeleno 
shemo slovenskega turizma 
prava pot za prihodnji razvoj 
te pomembne panoge. »Le-
tos je občina Radovljica iz-
polnila pogoj za sprejem v 
Zeleno shemo slovenskega 
turizma. S tem se je zaveza-
la, da bo spodbujala trajno-
stno delovanje, združeva-
la trajnostna prizadevanja 
ter promovirala lokalni zna-
čaj in zelene zgodbe,« pou-
darja Mikljeva in napovedu-
je, da si bodo prizadevali za 
pridobitev certifikata zele-
ne destinacije, ki ga podelju-
je Slovenska turistična orga-
nizacija, s čimer so seznani-
li tudi turistične delavce na 
nedavnem posvetu, ki so ga 
pripravili v Begunjah.

Usmerjajo se v 
trajnostni turizem
Po skokovitem povečevanju števila gostov, 
nočitev in namestitvenih kapacitet v zadnjih letih 
si radovljiški turizem zdaj prizadeva predvsem 
za dvig kvalitete ponudbe. Eden od ciljev je 
pridobitev certifikata zelene destinacije. 

Število gostov se je do konca septembra povzpelo 
na 129 tisoč, kar je 14 odstotkov več kot v enakem 
obdobju lani in pet odstotkov več kot vsem lanskem 
letu. Še bolj kot število gostov se je povečalo 
število nočitev. Teh je bilo v obdobju od januarja 
do septembra lani 254.400, letos pa 294.000, kar 
predstavlja 16-odstotno povečanje.

Vodice – V Vodicah danes ob 16. uri pripravljajo peti protestni 
shod, s katerim želijo državo in pristojne institucije opozo-
riti na vse bolj perečo prometno problematiko predvsem na 
Kamniški cesti skozi naselje. Kot je znano, občani od države 
zahtevajo izgradnjo obvoznice mimo Vodic, katere začetek je 
država obljubila že za letošnje leto, a Agencija RS za okolje še 
vedno ni prižgala zelene luči za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja. Zbor protestnikov pred pošto v Vodicah bo 15 minut 
pred začetkom protesta. Shode pa v Vodicah napovedujejo 
tudi v prihodnjih mesecih, če se problematika ne bo uredila. 

Danes znova protest v Vodicah
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Cveto Zaplotnik

Sveti Duh – Župnik Fran-
ci Alič iz župnije Sveti Duh 
je v nedeljo ob navzočnos-
ti domačinov in drugih obi-
skovalcev posvetil kapeli-
co Svetega Huberta, ki jo je 
na svojem zemljišču v Ledi-
nah na Sorškem polju pos-
tavil prof. dr. Rajko Bernik. 
»Središče kapelice je točno 
na geometričnem središ-
ču cerkve pri Svetem Duhu. 
Na kamnitih vratih so vkle-
sani stihi iz pesmi Orač pre-
zgodaj umrlega pesnika To-
neta Šifrerja iz Žabnice, ki 
je v svojih pesmih in poves-
tih izražal čustva do Sorške-
ga polja. Na drugi strani ka-
pelice so vklesani stihi iz pe-
smi Polje, kdo bo tebe ljubil, 
spodaj je verz v gotici, ki po-
nazarja nekdaj tukaj živečo 
nemško manjšino, ki je prva 
kultivirala pokrajino v da-
nes imenovano Sorško po-
lje. Kropilnik za blagoslov-
ljeno vodo je iz cerkve pri 
Svetem Duhu, iz nje so ga 

odstranili ob obnovi zvoni-
ka in je star približno petsto 
let. Na zadnji strani kapelice 
je vklesana molitev Oče naš 
in nad njo napis Ne obupaj, 
nisi sam,« pojasnjuje poseb-
nosti kapelice Rajko Bernik 

in dodaja, da h kapelici vodi 
kamnita potka, ob njej pa so 
štirje stebrički, eden med 
njimi predstavlja tudi hišni 
grb – knjigo in plug. 

Rajko Bernik se je na slo-
vesnem dogodku zahva-
lil vsem, ki so kakorkoli po-
magali pri postavitvi in pos-
vetitvi kapelice. Kot je de-
jal, jo je miselno začel gradi-
ti že pred desetletjem, k za-
misli ga je predvsem spodbu-
dilo dejstvo, da Sorško polje 
nima nobene kapelice. »Nato 
je delo steklo samo po sebi, 
do sedanjega končnega za-
ključka,« je dejal Bernik in 
pojasnil, da posvetitev kape-
lice svetniku Hubertu izha-
ja iz življenja grofa Huberta, 
ki se je po smrti žene in sina 
posvetil lovu, nato pa se spre-
obrnil, se posvetil študiju 

teologije, razdelil premože-
nje med uboge in postal škof. 
Hubert je postal zavetnik lov-
cev, v današnjem času pa bi 
bil, kot pravi Bernik, tudi zaš-
čitnik naravovarstvenikov in 
kmetov, ki so veliko v stiku s 
prosto živečimi živalmi. 

Rajko je pred petimi leti v 
bližini sedanje kapelice ure-
dil napajališče za divjad, ki 
kot prvo v Sloveniji za vod-
ni vir uporablja vodo iz pod-
talnice. Vodo je zagotovil iz 
29 metrov globoke vrtine, iz 
katere jo s pomočjo črpalke 
in solarne tehnike črpa na 
površje, kjer je postavil tri 
kamnite bloke v obliki pre-
točne posode in jih povezal 
s kamnitimi koriti, ki pred-
stavljajo napajališče. Divjad 
ga obiskuje zlasti v poletnih 
sušnih obdobjih. 

Kapelica na Sorškem polju
V nedeljo so v Ledinah na Sorškem polju posvetili kapelico svetega Huberta.  

Prof. dr. Rajko Bernik ob kapelici, ki so jo posvetili v nedeljo / Foto: Gorazd Kavčič

V bližini kapelice je napajališče za divjad. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Potem ko so 
septembra prvič premleva-
li predlog, kako v občini v 
prihodnje urediti gospodar-
ske javne službe, so na okto-
brski seji občinskega sveta 
že sprejeli soglasno odloči-
tev o ustanovitvi javnega ko-
munalnega podjetja. Doslej 
so bili namreč oskrba s pi-
tno vodo, odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda in zbira-
nje komunalnih odpadkov 
organizirani prek zasebne-
ga podjetja Loška komu-
nala, vendar se konec leta 
koncesijsko razmerje izte-
ka, dolgoročno pa so želeli 
v občini to področje urediti 

prek javnega podjetja. Mož-
nosti so bile tri: ustanovitev 
lastnega javnega podjetja, 
javno podjetje skupaj z dru-
gimi občinami ali pa dogo-
vor s katerim od javnih ko-
munalnih podjetij v sose-
dnjih občinah. 

Oktobra so na seji občin-
skega sveta najprej sprejeli 
odlok o obveznih gospodar-
skih javnih službah z dopol-
nilom, naj odlok vsebuje tudi 
možnost, da je koncesijsko 
razmerje veljavno do konca 
leta 2020. Nato pa so soglas-
no pritrdili predlogu o usta-
novitvi javnega občinskega 
komunalnega podjetja, ki bo 
omogočilo kar najbolj stro-
koven in nemoten prenos 

opravljanja komunalnih 
služb iz zasebnega na javno 
podjetje na način, da občan-
ke in občani kot uporabniki 
teh storitev tega ne bi obču-
tili. Osnovni kapital za javno 
podjetje so vključili tudi v re-
balans proračuna za letos, ki 
so ga prav tako sprejeli na ok-
tobrski seji. Od septembrske 
seje so se pozanimali tudi o 
možnosti enoletnega podalj-
šanja koncesije z Loško ko-
munalo, in ker je to mogo-
če, so jo zasebnemu podje-
tju tudi ponudili in jim dali 
rok za odgovor, ki pa ga do 
seje 24. oktobra še niso preje-
li. »Če bodo uspešni dogovori 
o podaljšanju koncesijske po-
godbe, bomo ustanovili javno 

podjetje s počasnimi koraki 
prihodnje leto in bi to z de-
lom začelo 1. januarja 2021. 
Če pa dogovori ne bodo us-
peli, moramo biti pripravlje-
ni na ustanovitev prej in za-
četi z izvajanjem gospodar-
skih javnih služb,« je svetni-
ke obvestil župan Tine Radi-
nja. Občina Škofja Loka bo v 
skladu s predpisi poskrbela 
za tak proces prenosa komu-
nalnih služb z zasebnega na 
javno podjetje, da bodo delo 
ohranili zaposleni, ki ga že 
zdaj opravljajo v komunalnih 
javnih službah. K temu so se 
zavezali v posebnem dopol-
nilu, ki nalaga vodstvu pri-
hodnjega javnega podjetja, 
da spoštuje delovnopravno 

zakonodajo in področno ko-
lektivno pogodbo. 

Na prejšnji seji so bili sve-
tniki pred korakom na ne-
znani teren še precej nezau-
pljivi, zdaj pa so vse svetniške 
skupine dale soglasje k usta-
novitvi javnega komunalne-
ga podjetja. Vseeno še upa-
jo, da bo prišlo do podpisa do-
govora z zdajšnjim koncesi-
onarjem, ki so mu za odgo-
vor dali čas do 15. novembra 
in pričakujejo, da se bo Loška 
komunala pri tem izkazala za 
družbeno odgovorno podje-
tje. Na nov način upravljanja 
gospodarskih javnih služb bi 
raje prešli postopoma v enem 
letu kot na vrat na nos do kon-
ca tega leta. 

Ustanovili javno komunalno podjetje
Škofjeloški občinski svetniki so soglasno pritrdili predlogu o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja. Z zasebnim 
koncesionarjem, Loško komunalo, še računajo na enoletno podaljšanje koncesije, nato bi javno podjetje od njih prevzelo 
dejavnost in zaposlene.

Radovljica – Občina Rado-
vljica že tretjič objavlja javno 
dražbo za prodajo komple-
ksa zemljišč na območju gra-
moznice Graben. Nepremič-
nino v skupni izmeri 57 tisoč 
kvadratnih metrov skušajo 
prodati že vse od lanske po-
mladi, za zdaj brez uspeha. 
Gre za zemljišča, za katera 
občini na razpisu za vzpo-
stavitev lesnopredelovalnega 
centra pred dvema letoma ni 
uspelo pridobiti zasebnega 
partnerja, prav tako ji za to 
dejavnost ni uspelo prodati 
zemljišč na treh dosedanjih 
javnih dražbah. Izklicna vred-
nost vseh nepremičnin tokrat 
znaša nekaj več kot 1,4 milijo-
na evrov, javna dražba pa je 
razpisana za 21. november; 
rok za plačilo varščine je 18. 
november. Sicer pa je obči-
na v teh dneh razpisala še 
eno dražbo, prodaja namreč 
večinski delež na stavbi z ze-
mljiščem na Posavcu.

Spet dražba za 
zemljišča v gramoznici

»Tega smo na Jezerskem 
zelo veseli, saj to pomeni 
jamstvo za dolgoročno živ-
ljenje parka in zimskega tu-
rizma,« je povedal župan 
Andrej Karničar. Ocenjuje, 
da je nekdanjo smučarsko 
tekačico in olimpijko na Je-
zersko privabilo dejstvo, da 
je pri njih ravno smučarski 
tek temeljni zimski šport, 
ona pa naj bi tu zasnova-
la smučarski tekaški cen-
ter. V zimsko-letnem špor-
tnem parku sicer namerava-
jo razvijati tudi druge športe, 
v načrtu imajo otroško smu-
čišče, njihovi aktualni načr-
ti pa obsegajo zajem vode in 
ohlajevanje, kar naj bi omo-
gočilo tudi zasneževanje. 
Za ureditev slačilnic, sani-
tarij, skladišča in za opremo 
za razvijanje zimskih špor-
tnih aktivnosti so prejeli tudi 
evropski denar, je še povedal 
župan, in sicer iz programa 
Alpe Adria Karavanke – re-
gija doživetij, ki spodbuja 
mehke oblike turizma, ki ne 
terjajo veliko infrastrukture. 

Rok Teul pa o sodelova-
nju Petre Majdič pri njihovi 
tekaški dejavnosti pravi, da 
ima namen razviti kakovos-
ten tekaški center, kjer bi 
prirejali tečaje teka na smu-
čeh in izposojali tekaško 
opremo. Ljudje so že doslej 
radi prihajali na smučarski 
tek na Jezersko, želijo pa do-
seči, da bi turisti dlje ostajali 
na Jezerskem. S sistemom 
zasneževanja bo tekaška se-
zona zanesljivejša, lani, de-
nimo, je bila ob skopi zimi 
precej kratka. Kot je pove-
dal Rok Teul, je bilo samo 
13 dni, ko je Park Jezersko 
kot upravitelj tekaških smu-
čarskih prog poskusno izve-
del nov, plačljivi sistem. Le-
tos se nadejajo boljših pogo-
jev, je dejal 31. oktobra, ko je 
tudi na Jezerskem zapadel 
sneg. Napoveduje, da bodo 
lastniki zemljišč, po katerih 
potekajo smučarske proge, 
dobili (sicer simbolično) od-
škodnino. Za zdaj je po nje-
govih besedah tudi podpora 
lokalnega turističnega go-
spodarstva bolj ali manj na-
čelna.   

Park Jezersko 
s Petro Majdič
31. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Včeraj, 4. novem-
bra, so se začela vzdrževal-
na dela na Mestnem poko-
pališču Kranj. Kot so spo-
ročili iz kranjske občine, bo 
odstranjena živa meja na 
delu pokopališča, ki meji na 

stanovanjsko naselje in na-
kupovalni center Qlandia. 
Na tem delu bo še letos iz-
vedeno nadaljevanje zidu v 
dolžini 65 metrov. Vrednost 
del je 38.400 evrov, dela pa 
naj bi ob ugodnih vremen-
skih razmerah zaključili ko-
nec meseca.

Vzdrževalna dela na 
kranjskem pokopališču
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Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Me-
ščanska korporacija Kamnik 
(MKK) je nedavno v dolini 
Kamniške Bistrice postavila 
sedem tabel z napisom Ob-
močje Agrarne skupnosti 
Meščanske korporacije Ka-
mnik.

»Že dolgo smo razmišlja-
li, kaj storiti glede na situa-
cijo v Kamniški Bistrici, kjer 
smo priča uničevanju goz-
da. Želeli smo opozoriti, kje 
so meje našega zemljišča, da 
ga tudi na tak način obvaru-
jemo. Da povemo obiskoval-
cem doline, da je to območje v 
naši lasti,« pojasnjuje predse-
dnik MKK Dušan Mesner. A 
čeprav se je tabla, ki so jo pos-
tavili ob vstopu v dolino, na-
hajala na njihovem zemljiš-
ču in nekaj metrov od roba 
ceste, bi zanjo morali dobiti 
dovoljenje, ker pa ga niso, je 
upravljavec ceste pred nekaj 
dnevi tablo že odstranil. 

Na ministrstvu za infra-
strukturo so nam pojasnili, 
da omenjena tabla spada v 
turistično in drugo obvestil-
no signalizacijo. »Direkcija 
RS za infrastrukturo vse pre-
dloge za postavitev turistične 

in druge obvestilne signali-
zacije obravnava skladno s 
predpisoma Pravilnik o pro-
metni signalizaciji in pro-
metni opremi na cestah ter 
Navodila za pripravo vlog in 
cenik za postavitev, presta-
vitev in odstranitev turistič-
no obvestilne signalizacije, 
ki sta objavljena na spletni 
strani Direkcije RS za infra-
strukturo. Zaradi zagotavlja-
nja enotnega in celovitega 
pristopa pri reševanju pre-
jetih vlog za postavitev lamel 
za vodenje znotraj naselja je 

realizacija predlogov mogo-
ča le na podlagi celovitega 
elaborata, ki ga zagotovi in 
potrdi občina, tako potrjene-
ga pa obravnava upravljavec 
ceste Direkcija RS za infra-
strukturo. Obenem vas ob-
veščamo, da pogoje uporabe 
varovalnega pasu ob držav-
ni cesti določa 66. člen Za-
kona o cestah. Raba prosto-
ra v varovalnem pasu ob dr-
žavni cesti je omejena z na-
menom preprečitve škodlji-
vih vplivov, posegov v pros-
tor ob državni cesti. Širina 

varovalnega pasu pri regio-
nalnih cestah znaša 15 me-
trov. Navedeno pomeni, da 
je lamela postavljena v varo-
valnem pasu ob državni ces-
ti,« so nam še pred odstranit-
vijo odgovorili na direkciji. 

Preverili smo tudi na Ob-
čini Kamnik, ali namerava-
jo zagotoviti in potrditi pot-
rebni elaborat, a so nam od-
govorili, da v lanskem in le-
tošnjem letu s strani Me-
ščanske korporacije Kamnik 
niso prejeli nobene vloge za 
postavitev omenjene table.

Tablo so morali odstraniti 
Meščanska korporacija Kamnik, ki je nedavno označila meje svojega zemljišča, je tablo ob cesti  
v Kamniško Bistrico morala odstraniti, saj zanjo niso dobili dovoljenja.

Tablo Meščanske korporacije Kamnik ob vhodu v dolino Kamniške Bistrice so že odstranili.

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški gorski 
reševalci že vse od začetka 
leta urejajo svoje nove pro-
store na območju nekdanje 
smodnišnice, pri čemer so 
se s prošnjo za pomoč obrni-
li tudi na javnost. Kamničani 
so jih pri tem množično pod-
prli z različnimi akcijami, ki 

pa so sčasoma vseeno po-
niknile.

»Na spomladanski dobro-
delni prireditvi, na kateri smo 
opozorili na svoje težave, nas 
je javnost močno podprla in 
finančni učinek je bil precej-
šen, tako da smo lahko bolj 
brez skrbi začeli urejati svo-
je prostore. Sčasoma je zani-
manje za nas upadlo, čeprav 

nas podpirajo tudi občina in 
druge institucije, a naše teža-
ve še niso rešene. Res si želi-
mo, da bi lahko zbrali še kaj 
denarja in svoje načrte uspeš-
no zaključili. Žal smo od za-
ključka še precej oddaljeni, 
se pa očitno stvari premikajo 
v pravo smer. To zimo bomo 
še prebivakirali v zabojnikih, 
nato pa računamo, da bomo 

konec spomladi lahko začeli 
delovati v zaprtih prostorih, v 
tisti stavbi, ki je že naša, a jo 
moramo še urediti. Priklop 
na električno omrežje smo 
uredili, poleti smo zamenja-
li streho, oddali pa smo tudi 
vlogo za začasno priključi-
tev na vodovod. Sledi notra-
nja prenova,« nam je pove-
dal Srečo Podbevšek, predse-
dnik Društva GRS Kamnik, 
in predstavil tudi finančni vi-
dik. Iz posebnega proračun-
skega sklada je za njihove 
prostore namenjenih 110 ti-
soč evrov, okoli 30 tisočakov 
pa so zbrali v dobrodelnih ak-
cijah. Koliko denarja bodo še 
potrebovali, bo znano po pro-
jektih notranje prenove, ki so 
v pripravi.

Te dni so jim na pomoč 
priskočili tudi likovniki, ki 
so v Domu kulture Kamnik 
pripravili prodajno razstavo 
z naslovom Podobe na pale-
ti – odziv na klic: živeti! V ak-
ciji sodeluje petindvajset li-
kovnikov, njihova dela pa so 
na prodaj za sto oz. dvesto 
evrov. Razstava bo na ogled 
do 22. novembra.

Gorske reševalce podprli še likovniki
Člani Društva Gorska reševalna služba Kamnik, ki urejajo nove prostore, bodo to zimo še delovali  
v zabojnikih, a so z odzivom javnosti in zbiranjem potrebnega denarja zadovoljni.

Kamniškim gorskim reševalcem so kot zadnji na pomoč priskočili likovniki, ki so pripravili 
dobrodelno prodajno razstavo svojih del.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Prihodkov bo za prib-
ližno 14 milijonov evrov, 
odhodkov za okrog 16 mi-
lijonov evrov; razliko bodo 
pokrili z minimalnim za-
dolževanjem, predvsem pa 
z nekaj ostanka letošnjih 
sredstev. Tri četrtine prora-
čuna je vnaprej razdeljene-
ga, največ odhodkov bo šlo 
za vrtce in delovanje dru-
gih javnih zavodov, vzdrže-
vanje cest, vodovodov, kana-
lizacije ... »Občina Tržič je 
s sprejemanjem proračuna 
za leto 2020 začela že v ok-
tobru, predvsem zato, ker si 
želimo na nepredvidljivo in 
negotovo situacijo pripraviti 
čim boljše, tudi gospodarska 
rast v državi je še neznan-
ka,« je poudaril župan Bo-
rut Sajovic in ob tem dodal: 
»Velika neznanka je tudi, 
koliko sredstev občina lahko 
pridobi iz dvoletnega pro-
grama za sanacijo po ujmi, 
v letošnjem letu smo zuna-
njih sredstev pridobili sko-
raj dva milijona evrov, za te-
meljito sanacijo poškodova-
nega pa bi v naslednjem letu 
zagotovo potrebovali vsaj še 
dobra 2,5 milijona evrov zu-
nanjega financiranja ob sla-
bem milijonu sofinancira-
nja s strani Občine Tržič.«

Med prednostnimi nalo-
gami bodo po županovih za-
gotovilih nadaljevanje ob-
nove v Dovžanovi soteski, 
cestna infrastruktura (med 
drugim pločnik v Kovorju 
in Seničnem), sofinancira-
nje evropskih projektov Po-
čakaj na bus in Hitro s kole-
som, sanacija javne razsvet-
ljave, kot tudi kolesarska po-
vezava med Tržičem in Za-
drago, več kot tristo tisoč 

evrov bo šlo za sanacijo ces-
te in komunalne infrastruk-
ture skozi BPT. »Ob tem pa 
tudi razpisi in priprave na 
projekte, ki so bili obljublje-
ni. Na eni strani prizidek k 
Osnovni šoli Križe, kjer se 
lotevamo projektiranja, na 
drugi strani prizidek k Zdra-
vstvenemu domu Tržič, za 
katerega imamo sredstva re-
zervirana, ni pa še doreče-
no sofinanciranje. Še naprej 
bomo ustrezno (so)financi-
rali gasilska, kulturna, špor-
tna in ostala društva. Nada-
ljuje se energetska preno-
va Vrtca Deteljica,« je naštel 
župan Sajovic. 

Svetniki so dali nekaj po-
bud, za katere bodo lah-
ko vložili še amandmaje. 
Med drugim, da se določena 
sredstva namenijo za nakup 
in komunalno ureditev ze-
mljišč za namen delovanja 
lokalnih podjetnikov, da se 
več sredstev nameni za de-
lovanje krajevnih skupnos-
ti, zanimala jih je časovni-
ca dokončanja gradnje no-
gometnega igrišča v Križah 
in še veliko »majhnih« za-
dev za občino, ki pa kraja-
nom veliko pomenijo, kot so 
postavitev cestnih ogledal, 
ureditev vpadnice v Palov-
če ... Svetnik Andrej Frelih 
je spomnil na (še) neuresni-
čeno željo po gradnji Doma 
krajanov v Sebenjah. Sve-
tnik Drago Zadnikar tako 
pripravljenega proračuna 
ne bo podprl, kot je dejal, se 
mu zdi prenapihnjen, da je 
predstavljenih investicij več, 
kot jih zmore proračun oz. 
da jih je za kar »en proračun 
in pol«. Osnutek je sicer do-
bil večino glasov, proračun 
naj bi predvidoma sprejeli 
na novembrski seji. 

Proračun prestal 
prvo branje
Občinski svetniki so na oktobrski seji sprejeli 
osnutek proračuna Občine Tržič za prihodnje leto. 
Ta ne predvideva dodatnih bistvenih zadolževanj.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Manjkajoči del 
mengeške obvoznice, ki 
ga je Gorenjska gradbena 
družba dokončala že pred 
nekaj tedni, še ni odprt. Kot 
so nam sporočili z Darsa, je 
komisija 22. oktobra na teh-
ničnem pregledu pred izda-
jo uporabnega dovoljenja, 
ugotovila nepravilnosti, ki 
jih sedaj odpravljajo. »Tre-
ba je odpraviti pomanjklji-
vosti v dokumentaciji za pri-
dobitev uporabnega dovo-
ljenja, kar že počnemo od 
tehničnega pregleda dalje, 

poleg tega pa je treba dodat-
no uskladiti tehnično reši-
tev odvodnjavanja s soglaso-
dajalcem – Direkcijo RS za 
vode (tudi tu so aktivnosti z 
naše strani stekle takoj po 
tehničnem pregledu). Zara-
di te uskladitve pa je rok tre-
nutno težko opredeliti, ker 
ne vemo, kdaj bomo dobi-
li odgovor Direkcije RS za 
vode,« pravijo Darsu.

Gorenjska gradbena druž-
ba je dela začela izvajati mar-
ca, pogodbeni rok za dokon-
čanje odseka pa je bil deset 
mesecev od uvedbe del, ki so 
jih zaključili pred rokom.

Promet po mengeški 
obvoznici še ni stekel
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Igor Kavčič

Kranj – V različnih razstav-
nih prostorih, Prešernovem 
gledališču Kranj ter v uličnih 
galerijah si bo mogoče ogle-
dati najrazličnejše poglede 
na ustvarjalnost sodobne fo-
tografije. V produkciji Layer-
jeve hiše in sodelujočih de-
ležnikov v kranjskem kul-
turnem dogajanju bodo raz-
stave z neskončno zanko po-
vezali z analognimi tehni-
kami in festival zaključili s 
toplimi spomini na družin-
ske fotografske arhive. Po-
leg razstav bodo obiskoval-
cem na voljo tudi različni fo-
tografski izzivi in sprehodi, 
debate in delavnice.

Festival nosi ime po 
svetlopisu, zapisu fotogra-
fije na steklo, ki ga je pred 
več kot stoletjem in pol iz-
umil in prakticiral Kra-
njčan Janez Puhar. Puhar-
jev svetlopis je bil navdih za 
ta obsežen mednarodni fe-
stival fotografije 21. stole-
tja, hkrati pa organizator s 
tem želi na neki način poka-
zati in dokazati, da je foto-
grafija tudi dandanes doma 
v Kranju. V ekipi Kranj ne-
skončno 2025 so v procesu 
priprav na kandidaturo za 
evropsko prestolnico kul-
ture 2025 Kranj prepozna-
li kot pionirsko mesto foto-
grafije in filma, zato v festi-
valu fotografije Svetlopisa-
ni dnevi vidijo odlična pri-
ložnost za pogled čez meje 
in povezovanje z Evropo. 
V sklopu festivala se bosta 

odvili tudi dve delovni sku-
pini, ki se bosta spraševa-
li, kakšen fotografski festi-
val si v Kranju želimo v pri-
hodnjih letih.

Letošnji kuratorji razstave 
na festivalu bodo fotografi 
oziroma poznavalci fotogra-
fije João Vilela Geraldo, Živa 
Drinovec, Miha Marenčič, 
Zala Orel, Petra Puhar Kej-
žar in Fotografsko društvo 
Janez Puhar Kranj, k sode-
lovanju na delavnicah in do-
godkih pa so povabili še ne-
katere odlične fotografe. 

Vrsta razstav

Že danes ob 17. uri bo v Ga-
leriji Na mestu odprtje raz-
stave Izgledam 6x3, na ka-
teri bodo svoja dela predsta-
vili Horst Friedrichs, Celso 
Colaço, João Carlos, Sivan 
Askayo, Blaž Pintar in Va-
leria Galizzi, uro zatem bo 
sledila razstava v Mergen-
talerjevi ulični galeriji, kjer 
bo pod naslovom Kreativ-
na tipografija – 44 dni vese-
lja na ogled ustvarjanje Pet-
je Montanez, ob 19. uri pa 
bo v Galeriji Janez Puhar v 
Stolpu Škrlovec odprtje raz-
stave Portreti, ki na ogled 
postavlja portretno fotogra-
fijo 22 avtorjev Fotograf-
skega društva Janez Puhar 
Kranj. Večer bodo v galeriji 
Mahlerca ob 20. uri zaključi-
li z odprtjem razstave z nas-
lovom Fotomotnje, v kateri 
avtorica Mia Paller razisku-
je mejo med fotografijo in 
risbo.

Tudi sreda bo živahna. 
Že ob 16. uri se bo v Stol-
pu Škrlovec zbrala delov-
na skupina na temo Evrop-
ska prestolnica fotografi-
je, ki jo bo moderiral João 
Vilela Geraldo. Ob 18. uri 
bo v Kavarni Layer odpr-
tje dveh razstav – pomen-
ljiv naslov 260 je fotografi-
jam dal avtor Primož Kraš-
na, Lana Špiler je svojo foto 
serijo naslovila Pelegrin. V 
Galeriji Kranjske hiše foto-
graf Rok Štirn predstavlja 
Živalsko kraljestvo. Nekaj 
posebnega bo zagotovo do-
godek ob 19.30, ko si bomo 
Kabinet čudes lahko ogle-
dali na fasadi Prešernove-
ga gledališča. Mednarodno 
priznani fotograf Luigi Spi-
na bo predstavil (svetovno) 
premiero serije fotografij iz 
Pompejev.

V četrtek, 7. novembra, ob 
18. uri, bo v Galeriji Layer-
jeve hiše odprtje razstave 
Načini dialoga, na kateri se 
predstavljajo fotografi Ma-
ria Vittoria Trovato, Moni-
ca Polcino, Luis Mileu, João 
Moreira, Blaž Pintar, Susa-
na Rico in João Silva, v Me-
stni hiši pa bo na ogled 170 
fotografij 65 avtorjev, ki so 
sodelovali na letošnji 23. 
bienalni razstavi Pokrajina 
2019, ki jo pripravlja FD Ja-
nez Puhar. V petek bo med 
16. in 19. uro na sporedu 
delavnica Mokri koloid z 
mentorjem Gregorjem Er-
ženom. Zanjo so potrebne 
predhodne prijave na art@
layer.si. Do 13. novembra se 
bo zvrstilo še nekaj zanimi-
vih dogodkov, pri katerih 
lahko sodelujete tudi obi-
skovalci.

Čas je za Svetlopisane dneve
Z nizom razstav, ki jih bodo danes odprli v Layerjevi hiši, se bo v Kranju začel festival fotografije 
Svetlopisani dnevi. V tednu dni se bo na skupaj štirinajstih prizoriščih predstavilo 115 avtorjev iz 
Slovenije in Evrope. Dvajset fotografskih serij predstavljeno prvič.

Sicilijanka Maria Vittoria Trovato je Kranj že spoznala tudi 
kot fotografinja.

Igor Kavčič

Kranj – Na vrtu Otroškega 
kulturnega centra Krice kra-
ce v Kranju že več kot 15 let 
stoji ambientalna postavi-
tev slikarja, grafika in likov-
nega pedagoga Vinka Tuška 
(1936–2011). Gre za Modro-
-oranžni ambient, ki ga je 

umetnik leta 1981 razstavil 
na trati pred Festivalno dvo-
rano na Bledu, kjer je takrat 
sicer imel obsežnejšo razsta-
vo svojih slikarskih del. Za 
ta ambient je kasneje prejel 
tudi nagrado Prešernovega 
sklada.

Leta 2010, ko so v hiši v 
Tomšičevi ulici svoj prostor 
našle Krice krace, je ambi-
ent obnovil avtor Vinko Tu-
šek. »Sicer smo za skulp-
turo skrbeli, kolikor se je 
dalo, jo v zadnjih letih čez 
zimo tudi pokrivali, a z leti 
se je ta vseeno poškodovala. 
Zato smo v načrt dela v le-
tošnji sezoni uvrstili njeno 
obnovo,« je povedal Bojan 
Pretnar, predsednik Zve-
ze ustvarjalnih društev, ki 
upravlja center. »Na obči-
ni smo zaprosili za finanč-
no pomoč, se dogovorili z 
vodjo Galerije Prešernovih 
nagrajencev Markom Arne-
žem, da se umetniško delo 
dokumentira, Vinkovega 
sina Marka, prav tako sli-
karja, pa smo prosili, da ga 
temeljito obnovi.«  

Marko Tušek se je obno-
ve lotil v lepih dnevih konec 
oktobra. »Spominjam se, ko 
sem takrat, v svojih najstni-
ških letih, pomagal očetu 
pri betoniranju ambienta. 

Izdelan je iz armiranega be-
tona in nato obarvan. Oče 
je na Bledu sprva postavil 
tri kose in jim v nadaljeva-
nju dodal še dva. Danes sta 
ohranjena le še ta, ki ju ob-
navljam.« Najprej je sani-
ral samo telo, odstranil ne-
kaj odpadajočih plasti beto-
na in jih nadomestil z novi-

mi, igrive zaokrožene oblike 
pa je ne nazadnje prebarval 
z akrilnimi barvami, pri če-
mer je uporabil samo anor-
ganske pigmente. Ambient 
je razgiban in hkrati sliko-
vit, saj vsebuje celoten barv-
ni krog. »Oče je ambient tre-
tiral kot osnutek za otroška 
igrala. Ta naj bi bila večja in 
naj bi se izdelovala v velikih 
serijah. Postavitev na Bledu 
je bil tudi neke vrste test,« 
pojasnjuje Marko in dodaja: 
»Prav taki ambienti so tista 
očetova dela, ki so bila v svo-
jem času najbolj napredna, 
zato sem še toliko bolj vesel, 
da mi je bila ponujena pri-
ložnost obnove. Ob tem se 
mi je zdelo smiselno, da se 
obnovljeni ambient vpiše v 
register Galerije Prešerno-
vih nagrajencev, saj je del 
očetove umetniške zapušči-
ne.«

Kot je še povedal Pretnar, 
bodo obnovljeno umetnino 
pozimi spet prekrili, v nas-
lednji fazi pa želijo postaviti 
tudi zaščitno streho. Oba so-
govornika sta prepričana, da 
je vrt Krice Krace, kjer je sko-
zi vse leto veliko otrok, naj-
boljše okolje za ambient, za 
katerega pa bo seveda treba 
vselej skrbeti, da »ostane pri 
življenju«.

Obnovljen ambient
Ambient Vinka Tuška, ki stoji na vrtu OKC Krice 
Krace, je pred dnevi obnovil slikarjev sin Marko 
Tušek.

Slikar Marko Tušek je temeljito obnovil ambient očeta 
Vinka. / Foto: Igor Kavčič

Kranj – V četrtek, 7. novembra, ob 18. uri bo v Prešernovem 
gledališču svečano odprtje 23. bienalne razstave fotografij 
Pokrajina 2019. Najboljšim avtorjem bodo podelili nagrade, 
fotografije pa bodo razstavljene v galeriji Mestne hiše do 25. 
novembra, od 10. do 18. ure vse dni v tednu razen ob pone-
deljkih.

Razstava Pokrajina 2019

Igor Kavčič

Poljane – Kot je povedal pri-
znani avtor stripov Iztok Si-
tar, dejaven tudi kot ilustra-
tor, karikaturist, teoretik, 
kritik in raziskovalec stri-
pa ter dolgoletni risar stri-
povske pasice Jaka Poko-
ra v Gorenjskem glasu, gre 
za strip o protifašističnih 
vrednotah.

Podlaga za strip je raper-
sko besedilo Darka Nikolo-
vskega z naslovom Partizan. 
Ta je dal idejo, pri samem 
stripu pa je risarju dal pro-
ste roke. Sicer gre za zgod-
bo o najstniku v aktualnem 
času, ki se povezuje s par-
tizanskim uporom med 
drugo svetovno vojno. Na 

protifašističnih demonstra-
cijah se mladenič zaljubi v 
afriško begunko, njuno lju-
bezensko zgodbo pa Sitar v 

risbi preplete s še danes ne-
dokončano preteklostjo. 

Strip je črno-bel, v njem 
ni politične korektnosti, kar 
priznava tudi avtor sam, saj 
brez dlake na jeziku izrisuje 
svoj in bržkone pogled ene 
polovice Slovencev na naci-
onalno zgodovino. Pri tem 
se ne izogne niti znanim ob-
razom z ene in druge stra-
ni, veliko pa je, lahko bi rek-
li motivov, ki predstavljajo 
različne oblike upora – ne-
koč in danes. 

Strip poudarja sožitje 
med narodi

Kot pojasnjuje Sitar, je v 
stripu želel poudariti dana-
šnjo vsesplošno prisotnost 

fašizma, ki se malone pov-
sod v Evropi kaže v oblikah 
rasizma, nacionalizma, šo-
vinizma, homofobije, kse-
nofobije in drugih nestrp-
nosti. 

Zanimivo je, da sta za na-
slovnico stripa skupaj z Ni-
kolovskim izbrala sliko Si-
tarjevega poljanskega rojaka 
Iveta Šubica (1922–1989), 
med vojno partizana, za svo-
je likovno ustvarjanje pre-
jemnika mnogih nagrad, 
tudi Prešernove. Naslov sli-
ke iz leta 1974 je simbolič-
no Partizan. Kot še poudar-
ja Iztok Sitar, se strip zavze-
ma za bratstvo med ljudmi, 
za življenje v sožitju, za ena-
kost med spoloma, rasami 
in narodi.

Strip po raperski pesmi
Pred dnevi je Iztok Sitar predstavil nov strip z naslovom Partizan, ki ga je ustvaril na besedilo pesmi 
Darka Nikolovskega. Zgodba današnjega časa s pogledom v preteklost.

Ena izmed strani v stripu v 
značilnem Sitarjevem slogu
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Kranj – Kranjčanka Barba-
ra Mulej, ki je že pred sko-
raj dvajsetimi leti zaključi-
la športno kariero, je tenisu 
kljub službi in dvema sino-
voma ostala zvesta tudi nap-
rej, saj nastopa pri doma-
čem Triglavu, v mednaro-
dni konkurenci pa tekmuje 
kot veteranka. 

Nekdanja zmagovalka slo-
vitega mladinskega turnirja 
Orange Bowl je nov velik us-
peh dosegla minule dni, saj 
je na Floridi postala dvakrat-
na svetovna veteranska prva-
kinja. V kategoriji 45+ je na-
mreč slavila med posame-
znicami ter dvojicami s Ka-
rin Lušnic.

Barbara Mulej je na tur-
nirju posameznic odigrala 
pet srečanj in oddala vsega 
tri igre. V finalu je bila s 6 : 
0 in 6 : 1 boljša od Dominice 
Goretzke.

V paru sta bili Barbara 
Mulej in Ljubljančanka Ka-
rin Lušnic v finalu boljši od 
ameriškega para Jenny Kli-
tch in Andrea Rice, ki sta ju 
premagali s 6 : 2 in 7 : 5 in 
osvojili zlati odličji.

Barbara Mulej je nastopi-
la tudi v mešanih dvojicah, 
kjer je igrala z Indijcem Jag-
dishom Tanwarjem in se 
prav tako prebila do finala. V 
boju za tretji naslov svetovne 
prvakinje ju je premagala če-
ška naveza Patricia Rogulski 
in Petr Kovacka.

Mulejeva dvakratna 
svetovna prvakinja
Teniška igralka Barbara Mulej je na Floridi osvojila 
naslov najboljše veteranke med posameznicami in 
v paru s Karin Lušnic.

Barbara Mulej je svetovna prvakinja med teniškimi 
veterankami v kategoriji nad 45 let. / Foto: arhiv Barbare Mulej

Simon Šubic

Ljubljana – V turškem Mersi-
nu se danes začenja člansko 
svetovno prvenstvo v bali-
nanju, na katero je sloven-
ska reprezentanca, za katero 
znova igrajo tudi Gorenjci 
Davor Janžič, Dejan Tonejc 
in Aleš Borčnik, odpotova-
la z velikimi obeti. Sloven-
ski balinarji so ne nazadnje 
blesteli tudi na zadnjem sve-
tovnem prvenstvu v Maroku 
pred dvema letoma, ko so 
kot najuspešnejša reprezen-
tanca osvojili tri zlate, srebr-
no in dve bronasti medalji. 
Poleg tega bo konkurenca v 
Turčiji okrnjena, saj bo od-
sotna vedno močna franco-
ska reprezentanca. Nastop 
na letošnjem svetovnem pr-
venstvu, ki se bo končalo v 
soboto s finalnimi obraču-
ni v vseh šestih disciplinah, 
si je sicer na kontinentalnih 
prvenstvih in Panameriških 
igrah zagotovilo 23 držav iz 
Evrope, Azije, Oceanije, Juž-
ne Amerike in Afrike.

Novi selektor Anton Kosar 
pričakovano stavi na že preiz-
kušene igralce. Davor Ja nžič 

bo v Turčiji branil naslov sve-
tovnega prvaka v natančnem 
zbijanju in skupaj z Juretom 
Kozjekom tudi v igri dvojic. 
Kozjek se bo poleg tega pote-
goval že za četrti naslov sve-
tovnega prvaka v igri posa-
meznikov, kjer je bil pred 
dvema letoma tretji. Dejan 
Tonejc, srebrni z zadnjega 
SP, bo znova nastopil v igri 
v krog, Aleš Borčnik, ki je v 
Casablanci manjkal zaradi 
poškodbe, se bo za mavrič-
no majico znova potegoval 
v hitrostnem in štafetnem 
zbijanju, kjer bo moči zdru-
žil z Anžetom Petričem, si-
cer aktualnim svetovnim pr-
vakom v hitrostnem zbijanju 
in bronastim v štafeti (skupaj 
z Gregorjem Oprešnikom). 

»Stopam v velike čevlje, saj 
mi je prejšnji selektor Aleš 
Škoberne zapustil najboljšo 
reprezentanco na svetu. Re-
prezentance nisem spremi-
njal, vsi reprezentanti imajo 
moje polno zaupanje. Ver-
jamem, da bodo odigrali po 
svojih najboljših močeh in 
da se vsi odpravljajo v Turči-
jo z željo po osvojitvi najbolj 
žlahtne medalje. Branimo 

tri naslove zlate medalje in 
tudi moj cilj je, da pripelje-
mo nazaj čim več svetovnih 
prvakov,« je pred odhodom 
v Turčijo napovedal selek-
tor Kosar, ki največjo kon-
kurenco vidi v reprezentan-
cah Turčije, Italije, Hrvaške 
in Argentine. 

Davor Janžič bo znova 
eno najmočnejših sloven-
skih orožij: »Branjenje dveh 
naslovov svetovnega prvaka 
me dodatno ne obremenju-
je, saj je za nami že res ve-
liko evropskih in svetovnih 

prvenstev. V obeh discipli-
nah – natančno in dvojice – 
grem seveda na zlato, vse pa 
bo odvisno od dnevnega po-
čutja, konkurence ...«

Visoke cilje ima v obeh 
hitrostnih disciplinah tudi 
Aleš Borčnik. »Na zadnjih 
prvenstvenih tekmah v Itali-
ji sem dosegel zelo dobre re-
zultate, ki jih želim ponovi-
ti tudi na svetovnem prven-
stvu. Že v kvalifikacijah bo 
treba iti na polno in si zago-
toviti boljši položaj v izločil-
nih bojih.«

V Turčijo po čim več naslovov
Na članskem balinarskem prvenstvu v Turčiji, ki bo potekalo do sobote, slovenska reprezentanca meri 
na najvišja mesta v vseh šestih disciplinah. V boje za mavrične majice se podajajo tudi trije Gorenjci.

Kranjčan Davor Janžič v Turčiji brani naslova svetovnega 
prvaka v natančnem zbijanju in igri dvojic. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Bled – Začetek novembra je 
čas, ko se na prvem repre-
zentančnem zboru v sezo-
ni sestane tudi moška član-
ska hokejska reprezentanca. 
Tako so se Risi včeraj popol-
dne zbrali v svoji tradicional-
ni bazi na Bledu. Strokovni 
štab reprezentance na čelu s 
selektorjem Matjažem Kopi-
tarjem je za prva dva dneva 
reprezentančne akcije pred-
videl tri treninge na ledu. Že 
jutri se bo nato ekipa selila 
na sever Evrope, kjer bodo 
od četrtka do sobote nastopi-
li na mednarodnem turnir-
ju iz niza Euro Ice Hockey 
Challenge. Turnir bo pote-
kal v latvijskem obmorskem 
mestu Liepaja, naši pa bodo 
v četrtek palice najprej prek-
rižali palice z latvijskimi re-
prezentanti. V petek jih čaka 
obračun z reprezentanco 
Belorusije, v soboto pa še s 
Francozi. 

Za Slovenijo naj bi v Latviji 
nastopili: vratarji Luka Grač-
nar, Gašper Krošelj in Mati-
ja Pintarič, branilci Aljoša 
Crnovič, Mark Čepon, Blaž 

Gregorc, Aleksandar Mago-
vac, David Planko, Klemen 
Pretnar, Jurij Repe in Luka 
Zorko ter napadalci Tadej 
Čimžar, Gašper Glavič, Bo-
štjan Goličič, Andrej Hebar, 
Žiga Jeglič, Luka Maver, 
Luka Kalan, Gregor Koblar, 
Gal Koren, Anže Kuralt, Ken 
Ograjenšek, Rok Tičar, Blaž 
Tomaževič in Miha Zajc.

Turnir bo za reprezentan-
co pomembna preizkušnja 
pred domačim svetovnim 
prvenstvom divizije I skupi-
ne A, ki bo med 27. aprilom 
in 3. majem drugo. Kot je 
znano, so se v Hokejski zve-
zi Slovenije že pred časom 
odločili, da bo prvenstvo po-
tekalo v Dvorani Tivoli v Lju-
bljani, ki bo predvidoma do 
tega tekmovanja doživela 
tudi prenovo.

Mednarodna hokejska 
zveza je prejšnji teden po-
trdila koledar tekem sve-
tovnih prvenstev. Na prven-
stvu v Ljubljani se bodo za 
vstop v elitno skupino po-
leg Slovenije potegovale še 
Avstrija, Madžarska, Fran-
cija, Južna Koreja in Romu-
nija. Naše že za uvod čaka 

težka preizkušnja, saj se 
bodo v ponedeljek, 27. apri-
la, najprej pomerili z Avstrij-
ci. Po dnevu premora bodo 
29. aprila igrali s Franci-
jo, 30. aprila z Romunijo, 2. 
maja z Madžarsko in 3. maja 
z Južno Korejo. Svetovno 
prvenstvo bosta odprli Ma-
džarska in Južna Koreja 27. 
aprila ob 13. uri.

Za ogrevanje pred svetov-
nim prvenstvom naše po-
leg nastopa v Latviji ta konec 
tedna februarja v jeseniški 
Dvorani Podmežakla čaka 
še olimpijski kvalifikacijski 
turnir. V skupini G bodo ig-
rali z Japonsko, Litvo ter naj-
slabše rangirano reprezen-
tanco iz predkvalifikacijskih 
skupin K, L ali M.

Na delu tudi mladi Risi
Na svojem zadnjem re-

prezentančnem zboru pred 
vrhuncem sezone, svetov-
nim prvenstvom divizije 
I-A, se je na Bledu zbrala tudi 
naša moška reprezentanca 
do dvajset let. Danes pono-
či bo pot reprezentanco vodi-
la v francoski Vaujany, kjer 
se bodo na mednarodnem 

turnirju pomerili z ekipa-
mi Francije, Italije in Ma-
džarske. Turnir bo za našo 
izbrano vrsto zadnji pred 
svetovnim prvenstvom di-
vizije I-A, kamor so se mla-
di Risi uvrstili v lanski sezo-
ni z osvojitvijo prvega mes-
ta. Svetovno prvenstvo bo od 
8. do 14. decembra v beloru-
skem Minsku, na njem pa 
bodo poleg Slovenije nasto-
pile še izbrane vrste Avstri-
je, Belorusije, Danske, Latvi-
je in Norveške.

Reprezentanca do 18 let se 
je zbrala na Jesenicah, jut-
ri pa odpotuje na turnir šti-
rih narodov, ki bo potekal v 
italijanskem Asiagu. Naši se 
bodo pomerili z Avstrijo, Ita-
lijo in Madžarsko.

Včeraj je v dvorani na Zla-
tem polju v Kranju trenira-
la reprezentančna selekci-
ja do 15 let, danes pa v Kranj 
prihajajo kandidati za repre-
zentanco do 16 let. Že jutri 
jih bo pot vodila v madžar-
ski Kaposvar, kjer bo konec 
tedna potekal mednarodni 
turnir izbranih vrst Avstri-
je, Italije, Madžarske in Slo-
venije.

Naši hokejisti na poti proti eliti
Člani naše hokejske reprezentance so se včeraj popoldne zbrali na Bledu, konec tedna pa jih v Latviji 
čaka mednarodni turnir, ki bo pomembna preizkušnja pred domačim olimpijskim kvalifikacijskim 
turnirjem in svetovnim prvenstvom.

Kranj – Hokejisti v Alpski hokejski ligi (AHL) so konec tedna 
odigrali dva kroga. Ekipa SIJ Acroni Jesenice je pri moštvu 
Red Bull Hockey Junior V Salzburgu zmagala po podaljšku 
z rezultatom 4 : 5, v soboto pa so na domačem ledu gostili 
ekipo Migros Supermercati Asiago Hockey in izgubili z 2 : 3. V 
soboto so hokejisti v Mednarodni hokejski ligi (IHL) odigrali 
tekme rednega kroga. Triglav je gostil Hidrio Jesenice in tek-
mo, ki je štela tudi kot tekma državnega članskega prvenstva, 
dobil s 4 : 2. 

Zmaga Kranjčanov, poraz Jeseničanov

Kranj – Prvi novembrski konec tedna so ekipe v prvi slovenski 
nogometni ligi odigrale tekme 16. kroga. Nogometaši Triglava 
so gostovali pri Celju in izgubili s 4 : 0, nogometaši Aluminija 
in Domžal pa so se razšli z rezultatom 5 : 2 za Aluminij. V 
drugi SNL je Roltek Dob gostil Vzajemce Fužinar in zmagal z 
1 : 0. Kalcer Radomlje je gostil Krško in slavili s 3 : 1. V sobo-
to so igrali tudi v tretji SNL – zahod. Gorenjski predstavniki 
so dosegli naslednje rezultate: Bled Hirter – Kočevje 5 : 0, 
Žiri – Fama Vipava 2 : 0 in Tinex Šenčur – Sava Kranj 1 : 0. 
V gorenjski ligi so odigrali tekme desetega kroga. Rezultati: 
Velesovo – Niko Železniki 2 : 0, Kranjska Gora – Polet 6 : 2, 
SIJ Acroni Jesenice – Škofja Loka 2 : 1, Visoko – Preddvor 0 : 1, 
Šobec Lesce – Bohinj 4 : 1 in Britof – Zarica Kranj 1 : 3. 

Celjski nogometaši ponovno boljši od Kranjčanov

Kranj – Vaterpolisti AVK Triglav so v soboto odigrali tekmo 
osmega kroga v regionalni vaterpolski ligi A2. Gostovali so 
na Reki in tekmo z ekipo VK Primorje EB na bazenu Kantrida 
izgubili s kar 22 : 9 (4 : 2, 10 : 1, 4 : 1, 4 : 5). To je žal že osmi 
poraz Kranjčanov v tem tekmovanju. Štiri zadetke sta dosegla 
Benjamin Popovič in Jan Justin, enega pa Marko Gostič. V 
naslednjem, devetem krogu, AVK Triglav igral v Kranju, ko bo 
v petek ob 20.45 gostil vaterpoliste VK Zadar 1952.

Visok poraz vaterpolistov Triglava na Reki
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Jelena Justin

Vrhov Karnijskih Alp nad 
Tolmezzom je cel venček 
in vsak od njih je svojstven 
razglednik. Danes bomo 
obiskali Monte Palavierte, 
na katerega vodi markirana 
pot, in sosednji Cuel Mau-
ron, na katerega pa vodi ne-
označena pot. Skozi Trbiž 
ter mimo Tablje in Mužaca 
se zapeljemo v Tolmeč / Tol-
mezzo, kjer v krožiščih sle-
dimo izvozom za višje leže-
čo vas Illegio. Ko dosežemo 
vasico, peljemo po desni ces-
ti, ki kmalu postane ožja, je 
pa asfaltirana. Cesta je pone-
kod malce načeta zaradi og-
romnih količin vode, a z vsa-
kim višinskim metrom je 

boljša. Po približno osmih 
kilometrih strme, asfaltira-
ne ceste pridemo do plani-
ne Pra di Lunge, kjer na des-
ni strani parkiramo in tudi 
zagledamo prvi smerokaz. 

Smerokaz nas vodi po šir-
šem kolovozu, kjer smo no-
vembra 2018 naleteli na prvo 
oviro, podrto drevo. Videti 
je bilo, da je na poti že nekaj 
časa, a je bilo vse skupaj ver-
jetno posledica močnega ve-
tra v začetku novembra. Na-
daljujemo po kolovozu da-
lje in še kar nekajkrat preči-
mo podrta drevesa. Ja, nara-
va je neusmiljena in je poka-
zala svojo moč. Njeno maš-
čevanje, morda? Precej strm 
vzpon po kolovozu se nada-
ljuje po ožji stezici, ki preči 

gozdno pobočje proti jugo-
vzhodu. Pot se zlagoma vzpe-
nja in tudi v tem delu je bilo 
še nekaj podrtega drevja. Ko 
na svoji levi zagledamo ska-
le, preplezamo nekaj dreves, 
se znajdemo v koridorju med 
skalami, kot v manjši sote-
ski. Po razgledni in ponekod 
malce izpostavljeni stezi do-
sežemo bukov gozd, kjer se 
steza začne strmo vzpenjati. 
Speljana je res pretkano; ko 
že mislimo, da je nad nami 
sedlo, do katerega moramo 
priti, ugotovimo, da temu ni 
tako in da gre pot še naprej. 
Bukev zamenjajo borovci. 
Strma pot nam z vsakim ko-
rakom ponudi lepši razgled 
na Amariano. Nad seboj opa-
zimo kamniti obraz, ki nas 

opazuje. Dosežemo sedlo, 
kjer nas lesena tabla usme-
ri levo proti Monte Palavier-
te. Sem in tja krušljiva pod 
nas po grapi ob skalah pripe-
lje na vršni greben. Čez ska-
le se kot po pomolu sprehodi-
mo do vrha Monte Palavierte, 
kjer je na novo postavljen ko-
vinski križ z vpisno skrinjico. 

In razgled preprosto vza-
me sapo: na dosegu roke je 
naš drugi vrh Cuel Mauron, 
dražita lepotca Monte Ser-
nio in Creta Grauzaria, pro-
ti zahodu je Monte Tersadia, 
Zoncolan, pa Amariana, San 
Simeone, Monte Festa itd. Z 
vrha sestopimo nazaj do se-
delčka in zagrizemo še v str-
mo grebensko pot na Cuel 
Mauron. Poti praktično ni 

videti, saj je rušje tako go-
sto. No, ni je videti, dokler 
po njej ne začnemo hoditi. 
Obžagana in lepo sledljiva. 
Na detajlu, kjer je malce iz-
postavljeno, so celo names-
tili nekaj metrov jeklenice. Z 
vrha se nam lepo odpre iden-
tičen razgled kot prej, le da 
lepo vidimo še naš prvi vrh, 
Monte Palavierte. 

Vzpon na vrh Cuel Mauro-
na je neoznačen, a lepo sle-
dljiv.

Sestopimo nazaj do sedla, 
kjer je ličen smerokaz, nato 

pa po poti vzpona nazaj do 
jeklenega konjička, ki nas 
čaka na planini Pra di Lun-
ge. 

Današnja tura poteka po 
divjem svetu Karnijskih 
Alp, a kljub markirani poti 
do prvega vrha je to precej 
osamljeno območje. Vzpon 
za ljubitelje miru in tišine. 

Nadmorska višina: 
maks. 1814
Višinska razlika: 1050 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Monte Palavierte (1785 m n. m.) in Cuel Mauron (1814 m n. m.)

V soseščini karnijskih lepotcev
Karnijske Alpe. Eden od številnih vrhov z nižjo nadmorsko višino, ki pa postreže s čudovitim 
razgledom. Novembra 2018 je bilo precej podrtega drevja, ki očitno tam leži že daljši čas.

Vrh Monte Palavierte, zadaj mogočna Monte Sernio in Creta Grauzaria / Foto: Jelena Justin

Naš drugi cilj, Cuel Mauron / Foto: Jelena Justin

Monte Palavierte, kot ga vidimo s Cuel Maurona / Foto: Jelena Justin

Grega Flajnik

Kolesarjenje ob Blatnem jezeru, 1. del

V nekaj naslednjih na-
daljevanjih tega podlistka 
bom opisal potepanje okrog 
Blatnega jezera na Madžar-
skem, kjer smo se z dvema 
skupinama Glasovih kole-
sarskih popotnikov potepa-
li ob koncu letošnjega pole-
tja. Blatno jezero ali Balaton, 
kot ga imenujejo Madža-
ri, je največje jezero v Sred-
nji Evropi in za Budimpe-
što druga najbolj obiskana 
turistična točka na Madžar-
skem. Jezero obdajajo števil-
ne kolesarske in pešpoti, to-
plice, kopališča, kampi, ka-
varne in čarde. V najširšem 
delu je široko 15 kilometrov, 
v najožjem štiri. Dolgo 77 
kilometrov, njegova povr-
šina je 592 kvadratnih kilo-
metrov, kar je 410-krat toli-
ko, kot je površina Blejskega 
jezera. Če pogledamo jeze-
ro na zemljevidu, opazimo, 
da ima dve kotanji, ki ju loči 

polotok Tihany, na katerem 
je samostan in sedež opatije.

Medtem ko je severna oba-
la redkeje poseljena, je južna 
med turisti zelo priljubljena, 
saj omogoča različne rekre-
ativne dejavnosti, od jadra-
nja, plavanja in ribarjenja 
do kolesarjenja, sprehodov 
in jahanja. V bližini jezera 
je še manjše jezero, imeno-
vano Kis Balaton, med nji-
ma je močvirnat teren, ki je 
naravni rezervat in bivališče 
avtohtonih madžarskih bi-
volov. Jezeri povezuje reka 
Zala, ki ob izlivu v Blatno je-
zero konča svojo 139 kilome-
trov dolgi pot po zahodnem 
delu Madžarske. 

Voda se poleti na gladini 
segreje tudi do 26 stopinj 
Celzija, zato obala okrog ce-
lega jezera poleti spominja 
na morsko letovišče. Ma-
džari so v preteklosti na je-
zero hodili na počitnice, saj 

v času železne zavese dru-
ge možnosti ni bilo. Po pad-
cu berlinskega zidu, ko so se 
meje odprle, so – siti stalno 
istega kraja letovanja – že-
leli kamorkoli drugam, le k 
Blatnemu jezeru ne. Turi-
stični delavci so se znašli v 
težavah, zato so morali turi-
stom ponuditi še kaj druge-
ga. Ponujajo aktivne počitni-
ce – kolesarjenje, jadranje, v 

mestu Hévíz zdraviliški turi-
zem, Balatonfüred se je raz-
vil v sodobno mesto, ki ga 
obiskujejo jadralci in zaba-
ve željni. 

Mi smo potovanje začeli v 
bližini mesta Keszthely in ko-
lesarili v obratni smeri urne-
ga kazalca. Tako smo najprej 
obiskali kraje od jugozahoda 
proti vzhodu jezera, kjer je 
večinoma močvirnata obala 

spremenjena v kopališča in 
plaže. Imena večine krajev 
se začnejo z besedo Balaton, 
nastali so zaradi turistične po-
nudbe, povezane z jezerom, 
in torej nimajo kake dolge tra-
dicije. Severna obala jezera, 
po kateri smo se vračali pro-
ti izhodišču, nam je ponudila 
več zgodovinskih mest, odpe-
ljali pa smo se tudi v hribe in 
vinorodne kraje. 

Prva skupina Glasovih kolesarjev ob obali v mestu Keszthely
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Ribno pri Bledu – Domen 
Kozjek je bil sprva kuhar, 
nato je magistriral iz turiz-
ma in kasneje doktoriral 
na področju menedžmen-
ta. Trenutno pripravlja dok-
torski študij na Univerzi v 
Ljubljani, smer statistika. 
»To je bila moja dolgoletna 
želja, saj mi je matematika 
vedno šla brez večjih napo-
rov,« pravi 44-letni Domen 
Kozjek, oče Gala in Gee, ki si 
je za enega svojih ciljev pos-
tavil tudi preteči slovit, kar 
246,8 kilometra dolg Špar-
tatlon. To mu je uspelo le-
tos konec septembra, ko je 
pri nas sicer najbolj odme-
val uspeh Celjanke Nataše 
Robnik, ki je v ženski kon-
kurenci z odličnim časom 
29;15:39 osvojila tretje mes-
to. Domen Kozjek je bil v ci-
lju s časom 31;10:16

Ultramaratonec človek ne 
postane čez noč. Kako ste se 
vi spopadli s tekom? Ste bili 
športnik že prej?

Pravzaprav sem bil špor-
tnik od najstniških let nap-
rej. Najprej sem se več let 
resno ukvarjal s fitnesom. 
Tudi s tekom, vendar na 
krajše razdalje, do deset ki-
lometrov. Tek je v moje 

življenje vstopil kot ventil za 
preprečevanje stresa. Ugo-
tovil sem, da mi tek poma-
ga premagovati vsakodnev-
ne izzive. Četudi sem bil po 
teku fizično utrujen, sem na 
drugi strani imel mirne in 
jasne misli ter odgovore na 
vsa vprašanja tekočega dne. 
Tek z ravno pravšnjim srč-
nim ritmom, visok odstotek 
kisika v krvi, gibanje v nara-
vi in biti sam eno uro s svoji-
mi mislimi, to je bil moj re-
cept. Na začetku sem pozi-
tivne učinke teka čutil že po 
pretečenih desetih kilome-
trih, tekel sem od tri- do šti-
rikrat tedensko. Tako je šlo 
leto, morda dve. Potem se je 
pa začelo … Tekaškega ''od-
merka'', ki bi mi vrnil jasne 
misli, ni bilo več oziroma je 
bil oslabljen. Ko se je moja 
tekaška kondicija dvigovala, 
sem postajal ''imun'' na uči-
nek teka. Morda bo kdo re-
kel: pa bi tekel hitreje. Se-
veda sem poizkusil tudi to, 
vendar pri visoki intenziv-
nosti glava dela drugače, 
skratka nisem dobil iskane-
ga učinka. Nekega dne mi 
je dolgoletna prijateljica in 
tudi takratna sodelavka An-
dreja Jesenko predlagala 
naj se prijavim na Ljubljan-
ski maraton. Zame je bila 
ta razdalja nepojmljiva – 42 

kilometrov teka … Do takrat 
je bila moja najdaljša prete-
čena razdalja 13 kilometrov. 
Andreja pa je takrat imela za 
seboj že kar nekaj marato-
nov. Maraton sem odtekel, 
in kar je najpomembnejše 
– ''odmerek'' se je vrnil. Od 
takrat naprej sem zasvojen, 
ne gre več brez teka. 

Kakšne morajo biti lastnosti 
ultramaratonca?

Mislim, da predvsem 
vztrajnost in pozitivna mi-
selna naravnanost. Pa tudi 
red in disciplina, tako pri 
treningih kot pri hrani.

Kako se pripravljate na ultra-
maratonske preizkušnje?

Osnovno pripravljenost 
vzdržujem praktično čez 
celo leto. To pomeni, da na 
teden povprečno pretečem 
okoli sto kilometrov. Nekaj 
mesecev pred ultramarato-
nom pa tedensko ''kilome-
trino'' dvignem na vsaj 160 
kilometrov

Na Špartatlon se je treba ne 
le dobro pripraviti, ampak 
tudi kvalificirati. S kakšni-
mi rezultati je uspelo vam?

Kvalifikacije sem dosegel 
lansko leto na stokilometr-
skem teku na Dunaju. Do-
datno sem jih potrdil tudi le-
tos na 221-kilometrskem ul-
tramaratonu okrog Blatnega 
jezera na Madžarskem.

Ali lahko opišete, kako je po-
tekalo vaše premagovanje 
Špartatlona?

Začelo se ni najbolje. Te-
den dni pred odhodom v Gr-
čijo sem zbolel. Prve sep-
tembrske hitre ohladitve so 
povzročile prve simptome 
prehlada. Tudi teža tekmo-
vanja je dodala svoje. Dva 
dni pred startom sem bil na 
najnižji točki počutja, ven-
dar sem vseeno upal, da bo 
šlo na bolje. In je šlo. V pe-
tek, 27. septembra, ob 7. 
uri zjutraj po grškem času 
sem startal. Na startu nas 
je bilo pet Slovencev. Po-
leg mene še Nataša Robnik, 
Mirko Bogomir Miklič, Bo-
štjan Schönlieb in Luka Vi-
detič. Na prvem delu so se 
temperature povzpele krep-
ko čez trideset stopinj, tja 
do 37. Vročina je zahtevala 
visok davek – veliko je bilo 
odstopov. Sam nisem ''na-
rejen'' za takšno vročino 
tako, da je bil ta del poti tudi 
zame eden težjih. Po že pre-
tečenih 160 kilometrih po-
sebne učinke ultramarato-
nu doda vzpon na 1215 me-
trov visoko goro Parthenion. 
Večino poti se niti ne spomi-
njam, razen srečanj na okre-
pčevalnicah z mojo Stanko, 

še nekaj spominov najdem 
iz vmesnega dela in seve-
da prihoda v cilj. Stanka me 
je spremljala od začetka do 
konca. Ne samo spremljala, 
temveč nudila vso podporo, 
brez nje mi zagotovo ne bi 
uspelo. To je bil najin Špar-
tatlon.

Premagati 246 kilometrov 
dolgo razdaljo od Aten do 
Šparte gotovo zahteva tudi 
dobro psihično pripravo. 
Kako se motivirate?

Kakšne posebne motiva-
cije ali psihične priprave ne 
potrebujem. Sem tip osebe, 
ki si zada cilj, potem pa do 
izpolnitve ne mirujem. Več-
jih ciljev se lotim sistema-
tično in z vztrajnostjo. Naj-
lažje to povem s primerjavo: 
Kako pojesti slona? Postopo-
ma, kos za kosom.

Tudi pravilna prehrana je 
gotovo pomembna. Kakšna 
ustreza vam?

Moja prehrana je izredno 
preprosta. Rek, da je neko-
ga lažje oblačiti kot hraniti, 
pri meni ne drži. Popolno-
ma sem zadovoljen s krožni-
kom katerekoli juhe, kosom 
kruha in jabolkom, skuto in 
sem ter tja s koščkom mesa, 
najrajši ribe, če že lahko izbi-
ram. Ne branim se zelenja-
ve, posebno v slast pa mi gre-
do enolončnice, kot so ričet, 
mineštra, bujta repa in po-
dobno. Izogibam pa se hitri 
prehrani, cvrtju, sladkorju ...

Vedno me zanima, kaj ultra-
maratonci med tekmo raz-
mišljate ...

Časa za razmišljanje je več 
kot dovolj, saj ultramarato-
ni, tisti nad dvesto kilome-
trov, največkrat trajajo več 
kot 24 ur. Običajno gre vse 
skupaj po nekem zapored-
ju. Najprej ''nastavim'' vse 
parametre za dosego cilja, 
to pomeni primeren srčni 
utrip, kadenco, skratka pri-
lagodim tempo trenutni te-
lesni zmogljivosti. Potem so 
na vrsti različna vprašanja, 
od enostavnih pa do ''globo-
kih''. Naslednja faza, meni 
najljubša, je statistika. Časa 
je dovolj, zato se je lahko lo-
tim zelo podrobno. Ko pa te-
lesna utrujenost naraste do 
določene mere sledi ''avtopi-
lot''. Enostavno nimam spo-
mina, vse poteka rutinsko, 
dokler me kaj ali kdo ne vrne 
v realnost. Potem pa znova … 

Kaj vam pomeni dosežek? 
Kaj ste razmišljali v cilju in 
kako danes, po mesecu dni, 
gledate na grško preizkuš-
njo?

Špartatlon je bil moj 
osebni cilj že vsaj dve leti. 

Praktično vse sem podre-
dil temu, zato so bili zadnji 
metri proti kipu Leonida-
sa nepozabni. V cilju me je 
pričakala moja Stanka s slo-
vensko zastavo. Neizmeren 
ponos ... Zame je bil to do-
godek brez primere, zago-
tovo eden najpomembnej-
ših v življenju. Nimam za-
dostnega besednjaka, zato 
občutkov ne bom niti po-
izkušal opisati. To je treba 
doživeti, vem pa, da nisem 
več tak, kot sem bil prej. Še 
danes so spomini živi, kot 
bi se zgodilo včeraj. Šparta-
tlon me je še dodatno utrdil, 
pokazal, da je mogoče dose-
či tudi morda na prvi pog-
led nedosegljive cilje. Pos-
topoma, se razume, kos za 
kosom. 

Prejšnji konec tedna ste so-
delovali na Ljubljanskem 
maratonu. Kaj menite o tej 
prireditvi?

Ljubljanski maraton je bil 
moja odskočna deska, moj 
prvi pravi maraton, zato gle-
dam na to prireditev s poseb-
nimi očmi. Mnogim je do-
godek, tako kot meni, odprl 
drug svet. Vzdušje, ki ga 
ustvari množica tekačev in 
navijačev ob progi, te mora 
zasvojiti. Maratona se udele-
žujem že zadnjih nekaj let, 
zato lahko rečem, da so orga-
nizatorji tako kot vsako leto 
tudi letos zagotovili tekaško 

izkušnjo na izredno viso-
kem nivoju. Ne glede na to, 
da sem zaplaval v ultrama-
ratonske vode, se bom Lju-
bljanskega maratona udele-
ževal tudi v prihodnje. 

Kdo vas pri teku najbolj 
spodbuja?

Pravzaprav vsi, ki jih poz-
nam. Vsak na svoj način. Se-
veda je na prvem mestu dru-
žina. Oni so pravzaprav tis-
ti, ki plačujejo davek mo-
jih ultramaratonov. Čas, ki 
ga posvečam teku, ki pa ga 
ni malo, je pravzaprav ukra-
den moji družini. Vseeno 
me vedno podprejo. Upam, 
da jim to vračam s svojo po-
zitivno razpoloženostjo in 
humorjem. 

Kakšne cilje imate?
Načrti so delno že polože-

ni, vendar temeljijo na zdrav-
ju. Doslej večjih poškodb ni-
sem imel, nekaj zvinov obeh 
gležnjev, to je pa tudi vse. 
Verjetno je to ena pozitivnih 
posledic ukvarjanja s fitne-
som. V tem trenutku je od 
daljših tekov v mojem kole-
darju za naslednje leto po-
novno 221-kilometrska pre-
izkušnja, Ultrabalaton. Za 
Špartatlon 2020 imam di-
rektni vstop že zagotovljen, 
vendar še nisem slišal Stan-
kine privolitve. Brez nje ne 
grem ne na Ultrabalaton, kaj 
šele Špartatlon.

Premagati Špartatlon ali pojesti slona
To je dilema, ki je za marsikoga nerešljiva, oboje pa je mogoče, če se stvari lotiš postopoma, kot se je s Špartatlonom spopadel Domen Kozjek iz Ribnega  
pri Bledu, ki se je letos zapisal med tiste Slovence, ki so utrujeno, vendar ponosno pritekli v cilj slovite ultramaratonske preizkušnje.

Domen na poti čez Korintski prekop / Foto: osebni arhiv

Domen Kozjek s srčno izbranko Stanko v cilju pri kipu kralja 
Leonidasa / Foto: osebni arhiv
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Kranj – Kranjčan Andrej 
Hartman, širši javnosti 
znan kot vodja t. i. gorenj-
ske heroinske naveze, ki je 
v drugi polovici 90. let prej-
šnjega stoletja iz Bolgarije v 
zahodno Evropo s tovornja-
ki tihotapila velike količi-
ne heroina, za kar je bil leta 
2000 obsojen na štirinajst 
let zapora, je na ustavno so-
dišče vložil pobudo za oce-
no ustavnosti 445. člena za-
kona o kazenskem postop-
ku (ZKP). Ustavno sodišče 
je prejšnji mesec njegovo 
pobudo za oceno ustavnosti 
sprejelo. 

Hartman je prepričan, da 
so mu bile kršene z ustavo 
zagotovljene človekove pra-
vice, ko je Višje sodišče v 
Ljubljani leta 2015 odločalo 
o njegovi pritožbi zoper sod-
bo kranjskega okrožnega so-
dišča, ki ga je leta 2014 ob-
sodilo na osem mesecev za-
pora zaradi kaznivega deja-
nja samovoljnosti. Obsojen 
je bil, ker je leta 2011 skupaj 
z Miho Koseljem od leške-
ga gostinca nasilno izter-
jal denarni dolg. Zaradi sa-
movoljnosti je sicer obsoje-
na oseba, ki si vzame svo-
jo pravico ali pravico, za ka-
tero misli, da mu pripada, 
piše v kazenskem zakoni-
ku. Če gre za izterjavo dolga 
z uporabo sile ali grožnje, se 

dejanje kaznuje z zaporom 
do treh let. 

Tožba kranjskega sodi-
šča, na katero se je Hartman 
pritožil, je postala pravno-
močna leto dni kasneje, ko 
jo je potrdilo višje sodišče. 
Kasneje se je z zahtevo za 
varstvo zakonitosti neuspe-
šno obrnil na vrhovno sodiš-
če, zato je sledila še vložitev 
pobude za oceno ustavnosti 
dela ZKP na ustavno sodiš-
če. Kot je razvidno iz objave 
na spletni strani ustavnega 
sodišča, je Hartmana zmoti-
lo, da ni bil navzoč na seji se-
nata višjega sodišča, ko je ta 
odločal o njegovi pritožbi zo-
per sodbo prvostopenjskega 
sodišča. To je sicer v skladu 
s 445. členom ZKP, po ka-
terem o navzočnosti strank 
na seji senata drugostopenj-
skega sodišča, ko ta odlo-
ča po skrajšanem postop-
ku, po lastni presoji odloči 
predsednik senata oziroma 
senat. A Hartman meni, da 
taka določba pomeni kršitev 
ustavno zagotovljenih člove-
kovih pravic. 

V pobudi je navedel, da 
ga je višje sodišče najprej 
obvestilo o javni seji 2. sep-
tembra 2015, nato pa je pre-
jel obvestilo o njenem prek-
licu. V obvestilu o prekli-
cu naj bi bilo navedeno, da 
javna seja »odpade«, zato je 
menil, da je bila prestavlje-
na na kasnejši datum, a se je 

kasneje izkazalo, da so višji 
sodniki sejo vseeno opravili 
še tisti dan. S tem naj bi mu 
pritožbeno sodišče onemo-
gočilo, da se brani sam ali s 
svojimi zagovorniki. 

Hartman je prepričan, da 
ne more biti v rokah sodišča 
druge stopnje, kdaj je lah-
ko stranka s pravnim inte-
resom prisotna na seji, zato 
je ustavno sodišče prosil, 
naj preveri ustavnost spor-
nega člena ZKP, ki je viš-
jemu sodišču omogočil to-
vrstno ravnanje. Čeprav je 
šlo za sejo v skrajšanem po-
stopku, je še vedno šlo za 

»živo« sejo, na kateri poro-
ča sodnik poročevalec in se 
opravljajo procesna dejanja, 
zato je pomembno, da je na 
njej prisotna tudi stranka, ki 
bi lahko s svojo prisotnostjo 
popravila procesne napake, 
ki jih – zavestno ali nezave-
stno – stori sodnik poroče-
valec, je Hartman uteme-
ljil svojo pobudo. Ob tem 
je še opozoril, da domneva 
nedolžnosti velja le do sod-
be višjega sodišča, zato bi 
moral imeti do takrat obdol-
ženec absolutno pravico do 
vseh ustavno zagotovljenih 
človekovih pravic.

Ustavno sodišče bo presojalo 
o pobudi Andreja Hartmana
Kranjčan Andrej Hartman je prepričan, da so mu bile na višjem sodišču kršene človekove pravice. 
Ustavni sodniki so njegovo pobudo za presojo ustavnosti dela zakona o kazenskem postopku sprejeli.

Andrej Hartman, ki je bil pred petimi leti na kranjskem 
sodišču zaradi samovoljnosti obsojen na osem mesecev 
zapora, meni, da so mu bile na višjem sodišču, ko je to 
odločalo o njegovi pritožbi, kršene človekove pravice. 
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Simon Šubic

Kranj – Po Sloveniji, tudi na 
Gorenjskem, že nekaj časa 
poteka okrepljen strokovni 
nadzor v šolah vožnje. Na 
Agenciji za varnost prome-
ta (AVP), ki izvaja tovrstne 
nadzore, namreč na podla-
gi preteklih nadzorov ugota-
vljajo, da v šolah vožnje pri-
haja do nepravilnosti pri iz-
vajanju programov usposa-
bljanja kandidatov za vozni-
ke, prirejanja evidenc in kr-
šitev pri vodenju predpisa-
nih evidenc. Namen okre-
pljenih strokovnih nadzo-
rov, ki jih AVP tokrat izvaja 
skupaj s policijo, finančno 
upravo ter inšpektoratoma 
za delo in za infrastruktu-
ro, je doseči boljše delovanje 

vseh 134 šol vožnje v drža-
vi. Lani je AVP v njih izve-
del 138 strokovnih nadzorov, 
letos pa bo to število prese-
glo 160. 

AVP v okviru nadzorov 
preverja predvsem ustrez-
nost izvajanja usposablja-
nja kandidatov za voznike. 
Policija na drugi strani izva-
ja nadzor nad tehnično brez-
hibnostjo vozil šol vožnje, 
psihofizičnim stanjem kan-
didatov in učiteljev vožnje, 
uporabo mobilnega telefona 
med poučevanjem in izpol-
njevanjem predpisane doku-
mentacije, ki jo mora učitelj 
vožnje voditi sproti in ki jo 
mora imeti pri sebi. Finanč-
na uprava izvaja ločene nad-
zore zaposlovanja na črno 
in morebitno neizdajanje 

računov, inšpektorat za delo 
preverja ustreznost zaposlo-
vanja v šolah vožnje in mo-
rebitno prekomerno delo ter 
spoštovanje predpisanih po-
gojev dela, inšpektorat za in-
frastrukturo pa izvaja nad-
zor po zakonu o voznikih. 

AVP je do konca leta ok-
repil tudi strokovne nadzo-
re tehničnih pregledov vo-
zil v pooblaščenih strokov-
nih organizacijah. Če so 
tako do konca avgusta iz-
vedli 56 takšnih nadzorov, 
jih bodo v zadnjem četrtle-
tju še približno sto. Dose-
danje ugotovitve nadzorov 
izkazujejo predvsem ne-
dosledno izvedene postop-
ke meritev (zavore, svetlob-
na telesa itd.), opuščanje po-
sameznih meritev, katerih 

izmerjeni rezultati se ne be-
ležijo v zapisniku o tehnič-
nem pregledu, nedelujočo, 
poškodovano in manjkajočo 
merilno opremo. Na podlagi 

ugotovitev je AVP izvajal-
cem naložila roke za odpra-
vo nepravilnosti in pomanj-
kljivosti, zahtevala ponovne 
tehnične preglede za vozila, 

za katera so bile ugotovlje-
ne nepravilne meritve, in iz-
rekla prepoved izvajanja teh-
ničnih pregledov do odprave 
nepravilnosti. 

Do konca leta okrepitev nadzorov v šolah vožnje
Agencija za varnost prometa je v zadnjem delu leta okrepila strokovne nadzore v šolah vožnje in pri izvajalcih tehničnih pregledov vozil. 

Trenutno je v register vpisanih 134 šol vožnje. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Gorenjski policisti so v minulih dneh obravnavali okoli 
petnajst vlomov in tatvin. Začelo se je že v četrtek, ko so ne-
znani storilci vlomili v stanovanjsko hišo v Šutni, v Kranju je 
bilo odtujeno kolo, v Bohinjski Bistrici pa upravljalnik za vitel. 
V naslednjih dneh so storilci poskušali vlomiti v avtomobil 
na parkirišču pod Joštom ter v hiše v Gorenji vasi, Kranju, 
Cerkljah, Zgornjih Dupljah in Šenčurju. V nedeljo ponoči je 
nekdo z osebnega vozila BMW, parkiranega v garaži v Kranju, 
odtujil žarometa.

Tatovi med prazniki niso prav nič mirovali

Ukanc – Včeraj in v nedeljo je zaradi dežja in vetra ponekod 
po Gorenjskem prihajalo do težav v prometu. V nedeljo je bil 
na Jezerskem in na glavni cesti Podtabor–Tržič zaradi padlega 
drevja popoldan na cesti oviran promet, na cesti Zali Log–
Davča pa je prišlo do podora kamenja in zemlje na cesto. 
Na tej cesti obstaja možnost novega plazenja, so opozorili 
policisti. Zaradi vode čez vozišče je bila včeraj zaprta cesta 
Ukanc–Savica, na cesti Kamna Gorica–Podnart pa je promet 
ovirala skala na vozišču.

Zaradi vode zaprli cesto v Ukancu

Stara Fužina – Bohinjski gorski reševalci so v četrtek na razgle-
dišču Peč reševali tujo planinko, ki je z neprimerno obutvijo 
zdrsnila na razmočenih tleh in si huje poškodovala nogo. Od-
peljali so jo v zdravstveno ustanovo.

Tuja turistka grdo padla

Goričane – V soboto nekaj pred 14. uro je iz čistilne naprave 
papirnice Goričane v reko Soro iztekala voda, ob kateri so 
nastajale bele pene. Posredovali so gasilci Gasilske brigade 
Ljubljana ter gasilskih društev Preska - Medvode in Sora, ki so 
kraj pregledali in zavarovali. Na kraju je bila tudi enota ELME, 
ki je vzela vzorce bele spenjene vode, po trditvah odgovornega 
vodje v papirnici pa penasta voda ni bila nevarna.

Bele pene v Sori

Pokljuka – V petek pozno zvečer so radovljiški gorski reševalci 
na območju Pokljuke iskali izgubljenega planinca, ki se je med 
vračanjem z Mrežc ločil od skupine in zaradi teme izgubil. 
Podhlajenega planinca so okoli 1.30 našli pod Blejsko kočo. 
Prepeljali so ga do lokacije, kjer je bila njegova skupina, ki je 
poskrbela, da mu je bila nudena ustrezna zdravniška oskrba.

Ponoči iskali izgubljenega pohodnika

Zasip – V soboto popoldan je zagorelo v stanovanjskem objek-
tu v Zasipu. Vnelo se je pregreto olje v ponvi na štedilniku, 
posledično je zagorela kuhinjska napa. Posredovali so pro-
stovoljni gasilci iz Zasipa in Bleda - Rečice. Požar so pogasili, 
odklopili varovalko in odstranili napo. Nazadnje so prezračili 
prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero. Poškodovan 
in ogrožen ni bil nihče, nastala pa je manjša materialna škoda.

Zagorelo olje v ponvi



Grega Flajnik

N
ajprej smo obi
skali nasad ka
ktusov, ki ga 
skrbno ure
ja Ma gda Gra

šič, sicer rojena v Kamniku, 
sedaj pa že več kot trideset let 
živi v Seči in večino svojega 
življenja posveča kaktusom. 
Še posebej ponosna je na 64 
let star kaktus.

Zatem smo obiskali Kra
jinski park Sečoveljske soli
ne, kjer se je večina vkrca
la na vlakec ter se popelja
la do Muzeja solinarstva na 
opuščenem južnem obmo
čju Sečoveljskih solin, ime
novanem Fontanigge. Akti
vnejši gostje so si privošči
li nekaj kolesarjenja in so si 
za prevoz do muzeja izbra
li kolo. Sečovljske Soline 
se danes delijo na dva dela: 
opuščeni del Fontanigge in 
delujoči del v Leru. Skup
na površina obeh je več kot 

650 hektarjev. Spoznali smo 
delo solinarjev, ki so konec 
aprila po godu svetega Juri
ja, zavetnika Solinarjev, pri
šli živet v majhne hiške na 
soline. Tam so pridelovali 
sol do pozne jeseni. Zvedeli 
smo tudi, da so gavero greb
lje za potiskanje soli iz cave
dinov, da je mašina vetrnica, 
s katero prečrpavajo vodo iz 
bazenov ter da so taperini 
cokle za hojo po bazenih. 

Z veseljem bi še poseda
li na toplem soncu, a nas je 
čas priganjal. Odpeljali smo 
se na kosilo v Koper in od 
tam še v Marezige, kjer pri
delujejo trto refošk in oljke. 
Tu so postavili fontano vina, 
kjer smo lahko okusili štiri 
vrste vina in tudi mošt. Od tu 
je tudi lep razgled na Koprs
ki in Tržaški zaliv, v lepem 
vremenu pa celo do Grade
ža in Karnijskih Alp. Ob zvo
ku harmonike smo tako naz
dravili zadnjim letošnjim 
zares toplim sončnim žar
kom.

SLOVO OD POLETJA NA 
PRIMORSKEM
Na enega od zadnjih lepih jesenskih dni smo se Glasovi bralci podali na izlet na Primorsko.

V Marezigah smo si ogledali fontano vina in uživali v lepem razgledu na Koprski zaliv. / Foto: Grega Flajnik 

Majda Hribernik in Bojana Ribnikar na poti v Muzej 
solinarstva / Foto: Grega Flajnik 

Magda Grašič nas je sprejela v svojem rastlinjaku in nam 
pokazala kaktuse. / Foto: Grega Flajnik 
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Noč čarovnic za otroke v rovih pod starim Kranjem je bila 
tudi letos deležna ogromnega zanimanja. Zavod za turi-
zem in kulturo (ZTK) Kranj vsako leto doda še kakšno 
predstavo. Letos se jih je tako v zadnjih dneh oktobra 

zvrstilo že dvajset in prav vse so bile razprodane, je poja-
snila Petra Žibert z ZTK Kranj. Skupno si je Noč čarovnic 
za otroke ogledalo dva tisoč obiskovalcev, kar je največ 
doslej. Tokrat so otroci spoznali Grunfa, malce nenavad-
nega grbavca z velikim srcem, naučili so se se čarovniških 
trikov, pravljična čarovnica pa jim je s peskom pričarala 
pravljico Alica v čudežni deželi. Letos so prvič uvedli tudi 
predstavo za otroke, starejše od devet let, ki so ji dodali 
več strašljivih elementov. Zadnji dan oktobra je bil na Gla-
vnem trgu še čarovniški piknik, v rovih pa je potekala Noč 
čarovnic za odrasle. Tokratna tema je bila Nočna mora, z 
njo pa se je soočilo kar 310 obiskovalcev.

Čarovnice napolnile rove pod starim Kranjem

Noč čarovnic za otroke je v rove privabila dva tisoč 
obiskovalcev. Družbo jim je delal tudi grbavec Grunf.

Čarovniški piknik je ponudil tudi poslikavo obrazkov.
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Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Rad bi ti rekel
nekaj lepega,
nekaj, kar bo 
samo za tebe.

Z dlanmi
bi ujel tvoje solze.
 
Objel bi te
tako močno
in nikoli več
ne izpustil.

Z dlanmi
bi zadržal tvoj poljub.

Rad bi ti rekel
nekaj lepega.
Nekaj, kar samo
tebi pomeni največ.

Janez

Nekaj lepega

PESMI MLADIH

»Rad bi ti rekel nekaj lepega. Nekaj, kar samo tebi pomeni 
največ.« Če bi se zavedali, kako malo je v resnici potrebno 
za srečo in mir v duši. Samo malo, samo nekaj lepega. 
Meta

Aleš Senožetnik

P
romet v Gruzi-
ji sicer ne dosega 
kaotične razsežno-
sti kakšne izmed 
azijskih držav, a 

Gruzijci vseeno veljajo za 
»nore« voznike, o čemer 
priča tudi črna statistika – 
okoli šeststo jih vsako leto 
izgubi življenje v promet-
nih nesrečah. Glasno hupa-
nje je obvezno, ko se voz-
nik odloči za prehitevanje 
v nepreglednem ovinku, s 

čimer nasproti vozečemu 
sporoča, da je na »napač-
ni« strani ceste. Svojevrst-
na posebnost gruzijskega 
prometa so tudi avtomobili 
z volanom na desni strani, 
za katere se vozniki odloča-
jo predvsem, ker so cenejši. 
Med potepanjem po drža-
vi smo tudi sami naleteli 
na več prometnih nesreč, 
eno tudi na poti v Svane-
te, kjer sta čelno trčila voz-
nika kombija in osebnega 
avtomobila, a so jo na srečo 
vsi odnesli brez težjih poš-
kodb.

Pokrajina Svaneti pa je še 
bolj divja, kot so divji vozni-
ki, ki se vozijo po njej. Še v 
začetku novega tisočletja je 
v te odročne kraje v Kavka-
zu zašla le peščica turistov 
(1.200 obiskov so našteli leta 
2005), nezaupljivi domači-
ni pa jim niso izkazali prav 
veliko od pregovornega gru-
zijskega gostoljubja. A situa-
cija je danes povsem druga-
čna in vedno več obiskoval-
cev odkriva lepote pokrajine 
vključno s samosvojo kultu-
ro Svanov, ki menda izvira 
še iz davnih časov Sumercev 

in Mezopotamije. Še danes 
Svani govorijo poseben dia-
lekt, ki ga drugod po državi 
ne razumejo. Največja zna-
menitost pokrajine pa so 
obrambni stolpi, ki jih ima 
skoraj vsaka stara hiša, še 
posebno lepo pa so ohran-
jeni v odročni vasici Ushgu-
li, ki je danes pod Unescovo 
zaščito kot svetovna kultur-
na dediščina. Nekoč so slu-
žili za obrambo pred sovra-
žniki, danes pa v vasico, ki 
je zaradi snega pozimi več 
mesecev odrezana od sveta, 
prihaja vse več obiskovalcev.

Tako kot velja za Kazbe-
ge tudi v Svanetih ne manj-
ka planinskih poti za vse 
okuse. Med bolj znanimi 
je pohod do jezer Kuruldi, 
mnogi pa se odločijo za več-
dnevni pohod od glavnega 
mesta pokrajine Mestie do 
Ushgulija. 

V dveh tednih, kolikor 
smo jih imeli na razpolago, 
si je nemogoče ogledati vse, 
kar ima Gruzija za ponuditi. 
Ne glede na to, ali se odloči-
mo za obisk Kavkaza ali nam 
je ljubše raziskovanje urba-
nih in kulturnih središč, pa 

poleg vina noben obiskova-
lec ne bi smel spregledati 
čudovite gruzijske kulinari-
ke in jedi z eksotičnimi ime-
ni, kot so hačapuri, hinkali 
ali šašlik. Zgodovinski »pre-
pih«, ki mu je izpostavljeno 
to območje, se brez dvoma 
čuti v kulinariki, ki meša naj-
različnejše okuse vzhoda in 
zahoda. Podobno velja tudi 
za Gruzijce in njihovo boga-
to kulturo. Nekaj tega, kar 
dežela prinaša na pladnju, 
pa smo prihranili za kakšne-
ga od prihodnjih obiskov.

(Konec)

GRUZIJA – BISER KAVKAZA (5)

Ushguli, vasica z znamenitimi obrambnimi stolpi Čurčkela, tradicionalna gruzijska slaščicaZnačilna gradnja v Svanetih

Mateja Rant

Z
avod za šport 
Republike Slo-
venije Planica 
vsako leto objavi 
natečaj za najbolj 

športni vrtec, osnovno šolo in 
srednjo šolo. Na ta natečaj se 
lahko ob koncu šolskega leta 
prijavijo vse slovenske šole in 
vrtci. Med njimi je tudi nekaj 
gorenjskih šol, ki so za svo-
je športne dejavnosti v pre-
teklem šolskem letu prejele 
bronasta priznanja, je razlo-
žil Marko Primožič, ravna-
telj Osnovne šole (OŠ) Iva-
na Groharja iz Škofje Loke, 
ki je bila tako kot OŠ Cvet-
ka Golarja iz Škofje Loke, OŠ 
Ivana Tavčarja iz Gorenje 
vasi in OŠ Stražišče iz Kranja 
prejemnica bronastega pri-
znanja. Bronasto priznanje 
si je med osnovnimi šolami 
s prilagojenim programom 
prislužila tudi OŠ Jela Jane-
žiča iz Škofje Loke, med sre-
dnjimi šolami pa Gimnazija 
Jesenice.

Športne dejavnosti, ki jih 
izvajajo šole, se točkujejo, 

saj je za pridobitev priznanja 
treba zbrati določeno število 
točk. »To pomeni, da moraš 
imeti zelo razgibano interes-
no športno dejavnost na šoli in 
tudi dobre dosežke na šolskih 
športnih tekmovanjih,« je 
pojasnil Primožič. Točke šole 
pridobivajo z izpeljavo različ-
nih športnih programov, kot 
so Zlati sonček, Krpan in Nau-
čimo se plavati, z organizaci-
jo šolskih športnih tekmovanj 
in prireditev ter programom 

Zdrav življenjski slog. Med 
stalnimi prejemniki priz-
nanj je tudi OŠ Ivana Tavčar-
ja iz Gorenje vasi. »Vsako leto 
pripravimo obsežno poro-
čilo, ki zajema vse dejavno-
sti na naši šoli, ki so res pes-
tre,« je razložil ravnatelj Izi-
dor Selak in dodal, da je v ta 
dosežek vključenih ogromno 
športnih zvrsti, pri čemer je 
njihova glavna športna pano-
ga košarka. Njihovi učen-
ci šolo uspešno zastopajo na 

številnih športnih tekmova-
njih. Med drugim so bili že 
večkrat državni prvaki v gor-
skih tekih, pa v badmintonu, 
v teku na smučeh in celo bia-
tlonu. Pri tem Selak obžalu-
je, da je na mnogih športnih 
področjih konkurenca zelo 
slaba, ker so v šolah določeni 
športi pogosto spregledani. 
Zato ga veseli, da imajo v nji-
hovi šoli dobre mentorje, ki 
se z učenci trudijo na razno-
vrstnih športnih področjih.

USPEŠNI PRI ŠPORTU
Na natečaju za najbolj športni vrtec ter osnovno in srednjo šolo so sodelovale tudi nekatere gorenjske 
šole in ob zaključku natečaja vse prejele bronasta priznanja.

Na Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas gojijo različne športne zvrsti, njihova glavna 
športna panoga pa je košarka.

Spodbuditi zanimanje mladih za gorsko dediščino in 
aktualne tematike v alpskem prostoru je bil osrednji 
namen strokovne konference z naslovom Alpska šola, 
ki so jo konec oktobra pripravili Javni zavod Triglavski 
narodni park (TNP), Biotehniški center Naklo in oddelek 
za geografijo ljubljanske filozofske fakultete. Udeleženci 
so lahko prisluhnili izzivom sedanjosti in prihodnosti pri 
vzgoji in izobraževanju o gorah ter o tem, kako v sedmih 
korakih zasnovati aktivnosti Alpske šole. Del srečanja je 
bila tudi praktična delavnica na temo biodiverziteta in 
vode. Model Alpske šole so razvili v okviru projekta YOU-
rALPS, ki nagovarja, združuje in izobražuje mlade o njiho-
vi povezanosti z alpskim svetom, saj zaradi tehnološkega 
napredka ter posledično novih virov informacij in znanja 
izgubljamo stik s svojo naravno in kulturno dediščino, so 
pojasnili v Javnem zavodu TNP. Pri projektu se je združilo 
dvanajst projektnih partnerjev iz petih alpskih držav. 

Mladim približati Alpe
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TBritvica, ki prehiteva čas
Petega januarja leta 1855 se 

je rodil ameriški izumitelj in 
tovarnar King Camp Gillette, 
ki je izumil britvico in brivski 
aparat ter leta 1901 ustano-
vil Gillette Company s sede-
žem v Bostonu. Britvico, ki se 
je ohranila v času, še vedno 
uporablja veliko moških.

Ko je Gillette nekoč stal 
pred zrcalom in se bril, je 
opazil, da uporablja le maj-
hen del britve. Rodila se mu 
je misel izoblikovati majhno, 
ostro in zavarovano rezilo, ki 
bo uporabno samo enkrat in 
popolnoma varno. Šest let 
si je prizadeval uresničiti to 
zamisel, potem pa je njego-
vo navdušenje začelo počasi 
ugašati. Strokovnjaki so trdi-
li, da ni mogoče izdelati tako 
tankega, ostrega in cenenega 
jekla, kot ga je potreboval.

Leta 1901 naj bi se še zad-
njič lotil poskusa. Najel je 

iznajdljivega mehanika Wil-
liama Nickersona, da bi se 
po štiri ure dnevno ukvar-
jal samo s tem problemom. 
Nickerson je po enem letu 
rešil težavo s tankim in cene-
nim jeklom. Tako je nasta-
la družba American Safety 
Razor (Ameriška družba za 
varne britvice). Proizvodnja 
je stekla, prodaja pa ni in ni 
bila uspešna. V enem letu 
so prodali samo 51 brivskih 
aparatov in 168 britvic.

Do prave revolucije je pri-
šlo čez tri leta. Leta 1904 so 
namreč prodali devetdeset 
tisoč brivskih aparatov in 12 
milijonov britvic, vendar pa 
se je Gillette moral ukloni-
ti volji kupcev, ki so britvice 
uporabljali večkrat in si izmi-
šljali vse mogoče naprave, da 
so jih lahko brusili. Gillette je 
umrl leta 1932, v letu, ko so 
drvarji v Oregonu še vedno 

trdili, da se odlično obrije-
jo z dobro nabrušeno sekiro. 
Za mokro bitje je tedaj vel-
jal nasvet: Začne se z meh-
čanjem brade. Brado zavijte 
v vročo brisačo ali pa upora-
bite mehčalno olje za brado. 
Najbolj kakovosten je čopič 
za britje iz naravne jazbečar-
jeve dlake. Namočite ga in 
naredite peno s pomočjo kre-
me ali pene za britje. Za bri-
tje nato uporabite klasično 
britvico. Klasične britvice so 
načeloma težke in zato jih ni 
treba pritiskati. Pogumnejši 
gospodje pa lahko preizku-
sijo tudi britje neposredno z 
britvico. Po britju ne pozabi-
te uporabiti balzama po brit-
ju, ki pomirja kožo.

Naslednjo brivsko revo-
lucijo je povzročil upokoje-
ni ameriški častnik Jakob 
Schick, ki je leta 1928 paten-
tiral električni brivnik.

Anekdote slavnih
   Veliki nemški skladatelj Richard Wagner je na 

znančevo prošnjo vzel v orkester začetnika pozav-
nista. Novinec je na prvi vaji zamudil z začetkom 
igranja. Ko se je to ponovilo še dvakrat, je Wagner 
vzkliknil: »Če ste začetnik, zakaj potem zares ne 
začnete igrati!«

   Ko je irski književnik George Bernard Shaw zbolel, 
ni bil zato nič manj jedek in strupen. Tedaj se je v 
Londonu mudil ameriški kralj džeza Paul White-
man, ki je obiskal Shawa. Za tolažbo ob glavobolu 
mu je bil pripravljen zaigrati na saksofon nekaj 
fokstrotov in tangov. »Hvala,« je odgovoril Shaw. 
»Raje imam glavobol.«

Smeh ni greh
   Dedek vnukinji: »Katero zgoščenko naj ti kupim za 

novo leto?« Vnukinja: »Ti samo pojdi v trgovino in 
jih poslušaj. Meni bo zagotovo najbolj všeč tista, ki 
bo šla tebi najbolj na živce.«

   Ženska do svojega 18. leta pove, koliko bo stara, 
potem do tridesetega leta, koliko je stara. Do 45. leta 
pripoveduje, koliko je bila stara, kasneje pa reče, da 
ženske ni olikano vprašati po starosti.

Kranj – Živahno dogajanje zadnje oktobrske noči privabi 
mnoge obiskovalce tudi na raznovrstne koncerte, med 
drugim tudi v kranjski Irish Pub, ki ga je v glasbenem 
smislu že tradicionalno zavzela skupina Kose. Za trojico 
glasbenikov je namreč že več kot dvajsetletna rokerska 
kilometrina, tudi ob tokratni noči čarovnic pa so fantje 
z udarnimi zimzelenimi uspešnicami ponovno dokaza-
li, da še niso za v staro šaro. Odlično koncertno vzdu-
šje je obiskovalce napolnilo z energijo za ves praznični 
teden, Kosam pa se je na odru z nekaj skladbami pridružil 
tudi pevec Nejc Lombardo. Poseben čar koncertu je dal 
bobnar Andrej Vreček, ki je ritem ustvarjal z legendarni-
mi malimi snare bobni, kot vedno pa sta navdušila tudi 
kitarist David Stritar in basist Jure Plahutnik.

Rokenrol za noč čarovnic

Glasbeno popotovanje skozi noč: Kose / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – V petek, 8. novembra, bo v Rdeči ostrigi ob 
20. uri koncertni večer Kauch rock s skupinama Infected in 
Fat Butlers. Koncertni večer (brez vstopnine) bo Ostrigo 
predelal v veliko udobno dnevno sobo s pridihom domač-
nosti. Televizije ravno ne bo, ker bi motila koncert, bodo 
pa kavči. Nastopili bosta mladi rokovski skupini, ki bosta 
na prizorišču sočasno. Glasbeni virus zajame prostor, raz-
širita se energija in inovativnost petih mladih glasbenikov, 
ki so z glasbo tako rekoč že okuženi – to je alternativna 
rokovska skupina Infected. Skupina Fat Butlers pa prihaja 
iz Ljubljane ter iz okolice Škofje Loke. Mladi glasbeniki se 
lahko pohvalijo s hitrim napredkom, osvojeno Bitko ben-
dov na ljubljanskem Kampusu, zmago na Vičstock avdiciji 
ter nastopom na festivalu Gora Rocka. Konec avgusta se 
odpravljajo v studio, kjer bodo posneli avtorske skladbe.

Kauch rock v Ostrigi

Samo Lesjak

O
der Kotlovni-
ce bo v pet-
ek, 8. novem-
bra, ob 21. uri 
zavzela zase-

dba Muscah, ki bo publi-
ko popeljala, kot pravijo, v 
globino svojega glasbene-
ga jedra ter na čarobno pot 
življenja. Muscah je bese-
da različnih pomenov: je 
ime majhnega ozvezdja na 
daljnem južnem nebu, slo-
venska slengovska bese-
da za glasbo, nanaša pa 
se tudi na eno najstarej-
ših in najbolj razširjenih 
vrst grozdja na svetu, muš-
kat. Hipnotični minimali-
stični vzorci, spogledovan-
je z džezom, eksperimenti-
ranje z zvokom – to je glas-
beni dialog petih posamez-
nikov, ki so se letos srečali 
na projektu Common Rou-
tes of Euro-Mediterranean 
Music. Po intenzivnem ted-
nu ustvarjanja so svojo glas-
bo predstavili na festiva-
lu Babel Sound, kasneje pa 
še na festivalu Desert Vert 
v Maroku. Tako kot bese-
do muscah jih skupaj pove-
zuje pet različnih glasbe-
nih svetov. Edinstven zvok, 
nalezljive melodije in moč-
ni tolkalni elementi ustvar-
jajo močno doživetje tako za 
glasbenike kot za publiko.

Esat Ekincioglu je turški 
basist, improvizator, sklada-
telj in menedžer s sedežem 
na Nizozemskem. Kot vses-
transki basist preživi ogrom-
no časa na poti, vse od Evro-
pe do Azije. Uživa v igran-
ju na improviziranih sreča-
njih, kjer raziskuje neozna-
čena ozemlja igranja kon-
trabasa in improvizacije. 
Domačin Gašper Selko je 
trobentač mlajše generacije. 
Že v času študija se je spo-
gledoval in ustvarjal v različ-
nih glasbenih zvrsteh. Glas-
ba je pomemben del njego-
vega življenja, saj je vse, kar 
posluša, ustvarja in igra, 
odraz njega samega, vse od 
energičnosti metala, popol-
nosti klasične glasbe, svo-
bode džeza ter raznolikosti 
folk in etno glasbe. Mathieu 
Laplanche je tolkalist, skla-
datelj in mentor s sedežem 
v Bordeauxu. Kot tolkalist 

s širokim glasbenim ozad-
jem, vse od džeza, roka do 
številnih žanrov tradicional-
ne glasbe, združuje telo in 
glas. Bobnar Jankely Felix 
del Aguila trenutno soobli-
kuje sceno v Barceloni, z raz-
ličnimi zasedbami pa je nas-
topal domala že po vsem sve-
tu. Tomchess je multiinstru-
mentalist, improvizator in 
skladatelj, trenutno delujoč 
v New Yorku. Preučeval je 
tradicije Bližnjega vzhoda in 
severne Afrike, zaradi česar 
njegov zvok zajema pestro 
tonsko paleto, ritme in obli-
ke teh tradicionalnih glasb.

Tudi Kotlovniško zidov-
je spreminja svojo podobo: 
belino hodnika bodo v četr-
tek, 7. novembra, ob 19. uri 
zapolnile dovršene digital-
ne umetnine, ki nastajajo 
v domišljiji domačega liko-
vnega umetnika Urbana 
Rodeta, predstavnika mlajše 

perspektivne generacije. 
Stvaritev idej, zgodb in sve-
tov skozi raznovrstno moti-
viko in elemente, ki izhajajo 
iz najrazličnejših kulturnih 
ali žanrskih ozadij, je rdeča 
nit njegovih digitalnih sli-
karskih del. Glavna navdiha 
za ustvarjanje sta glasba in 
narava minljivosti, ki pred-
stavljata temelj za koncept, 
ki ga Urban proceduralno 
izpili med samim procesom 
ustvarjanja.

V Kotlovnici bo poteka-
la tudi delavnica standup 
komedije, ki bo imela pet 
srečanj ob nedeljah ob 15. 
uri. Prvo srečanje bo v nede-
ljo, 10. novembra. Delavnico 
bo vodil standup komik, gle-
dališki improvizator Andrej 
Podbevšek (imenovan Zavi-
tobrki), vsi udeleženci delav-
nice pa bodo imeli možnost 
nastopa v centru Kamnika.

V torek, 12. novembra, ob 
19. uri vabijo na predstavitev 
projekta, kjer boste izvedeli 
več o dokumentarnem fil-
mu in Evropski solidarnos-
tni enoti. V Kotlovnici nam-
reč poteka projekt Mladi in 
jaz. Prostovoljci bodo sode-
lovali pri programu, njihovo 
glavno aktivnost pa predsta-
vlja priprava dokumentar-
nega filma o mladih. Tako 
bodo potekale raznolike 
filmske delavnice, ki bodo 
pomagale pri pripravi kako-
vostnega izdelka.

OD SNA DO ZVEZD
V kamniškem Mladinskem centru Kotlovnica se nadaljuje pestro dogajanje. Tako se v prihodnjih dneh 
obetajo koncert zasedbe Muscah, odprtje razstave domačega avtorja Urbana Rodeta ter mnoge 
ustvarjalne delavnice.

Med sanjami in resničnostjo – v Kotlovnici bodo na ogled 
digitalne podobe Urbana Rodeta. / Foto: arhiv ustvarjalca
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Janez Kuhar

T
a obljuba je ime-
la trdne temel-
je v iskreni ljube-
zni in medseboj-
nem spoštovanju, 

zato je njuna zveza ostala čvr-
sta vseh petdeset let. Tokrat 
sta bili njuni poročni priči 
sin Janez in hčerka Polona, 
zahvalno sveto mašo ob zlati 
poroki pa je daroval cerkljan-
ski župnik Jernej Marenk. 
Ob jubileju so jima pred žup-
nijsko cerkev prišli čestitat 
tudi cerkljanski gasilci in čla-
ni Društva Folklora Cerklje.

Zlatoporočenca sta zado-
voljna in srečna s tistim, kar 
sta ustvarila, želita pa si, da bi 
bila zdrava še naprej. Svojo 
ljubezen sta okronala z rojs-
tvom treh otrok: hčerk Marti-
ne in Polone ter sina Janeza. 
Danes jima življenje lepšajo 
vnukinje Ana, Tina in Eva ter 
vnuka Matic in Janez. »Ves-
te, midva sva si to, da bova 
za vse življenje ostala sku-
paj v dobrem in v slabem, v 
zdravju in bolezni, obljubila 
že pred petdesetimi leti – in 
tega sva se vedno držala. Tole 
danes je le čudovita zahvala 
za petdeset lepih skupnih let, 
za pridne otroke in za zdra-
vje, ki nama še vedno dobro 
služi,« je dejal Ivan Basej.

Poročno slavje pred petde-
setimi leti je bilo v Vašci v Iva-
novi rojstni hiši, za pogostitev 

pa sta poskrbeli teti Meta in 
Franca. V Vašci sta si zgradila 
novo hišo, v katero sta se vseli-
la leta 1979, z njima pa živi hči 
Martina z družino. 

Milena, rojena Oster-
man, se je rodila leta 1950 
na Lužah očetu Francu in 
mami Frančiški, bila je naj-
mlajša od petih otrok. Ivan 
pa se je rodil leta 1935 v Vaš-
ci – kot prvi od petih otrok v 
kmečki družini mami Ange-
li in očetu Janezu. Izučil se 
je za strojnega ključavni-
čarja, po končani vojaščini 

pa se je zaposlil v Elektrarni 
Sava Kranj (danes Gorenj-
ske elektrarne), kjer je delal 
vse do upokojitve leta 1991. 
Od leta 1958 je bil dejaven 
tudi v Prostovoljnem gasil-
skem društvu Cerklje. Osem 
let je bil poveljnik, trinajst let 
pa predsednik društva. Več 
kot dvajset let je bil aktiven 
v vodstvu Društva upokojen-
cev Cerklje, dva mandata tudi 
predsednik društva, sedaj je 
podpredsednik. Skupaj s taj-
nico društva je bil tudi pobu-
dnik za ustanovitev plesne 

skupine Danica in Folklor-
ne skupine Strmol Cerklje. 
Za prostovoljno delo je pre-
jel vrsto odlikovanj in priz-
nanj. Od leta 1948 je bil več 
kot šestdeset let tudi pritrko-
valec; v tem času je pritrkaval 
tudi 16 cerkljanskim novo-
mašnikom.

Milena se je zaposlila v Iskri 
v Kranju, kjer je delala vse do 
upokojitve. Še vedno rada skr-
bi za rože, ki krasijo njun dom 
in okolico. Da je vrt resnično 
lepo urejen, pa zadnjih nekaj 
let poskrbita hčerka in zet.

ZLATA POROKA BASEJEVIH
V soboto, 19. oktobra, sta v Župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Cerkljah po petdesetih letih skupnega 
življenja zaobljubo obnovila zlatoporočenca Milena in Ivan Basej iz Vašce pri Cerkljah. Svojo mlado,  
a veliko ljubezen sta okronala s poroko leta 1969 na Brezjah.

Zlatoporočenca Basej z otroki in njihovimi družinami / Foto: Janez Kuhar

Mladoporočenca Milena in Ivan na poroki pred petdesetimi 
leti / Foto: osebni arhiv

Na Šmarjetni gori sta se 19. oktobra 2019 poročila Matej 
Kurnik in Katja Begelj, 26. oktobra 2019 v Gradu Jan Pus-
totnik in Nina Grašič, v Radovljici pa Klemen Ambrožič in 
Vesna Tičar.

Mladoporočenci

»Sivka« 
Draga Tanja, pišem vam v 
upanju, da mi svetujete, kako 
naj se odločim. Zanima me 
tudi za službo. Lep pozdrav. 
Nova pot, na katero ste pre-
vidno stopili v trenutku, ko 
ste že skoraj obupali, je v 
vas namesto upanja zbudila 
nove dvome in skrbi. Toliko-
krat ste že bili razočarani, da 
si ne upate več tvegati. Bojite 
se, da bi bili zopet razočara-
ni. V življenju igramo mnogo 
vlog. Vaša naslednja bo vlo-
ga zmagovalca. Zaupajte v 
moč misli in se osredotočite 
na dobro, ne na to, kaj vse bi 
lahko šlo narobe. Najboljši 
mesec za spremembe v par-
tnerstvu bo december. Ne 
boste preveč oklevali, odloči-
tev bo v pravem trenutku pre-
prosta. Odgovor boste našli 
v sebi. Služba od vas zahte-

va naloge, ki ste jim včasih 
stežka kos. Prišli ste do toč-
ke, ko boste o svojih težavah 
primorani spregovoriti, kajti 
brez tega bo vse ostalo tako, 
kot je. Z dogovorom se da 
marsikaj rešiti, poskusite, pa 
boste videli. Menjave na dol-
gi rok ni videti, lahko pa raču-
nate na manjši pritisk nase in 
menjavo vodstva, kar se izka-
že vam v korist. V svoje vsak-
danje življenje boste vpeljali 
spremembe, ki bodo koristi-
le vašemu zdravju. Druženje 
s sebi podobnimi osebami 
bo preraslo v prava prijatelj-
stva. Želim vam srečo.

 »Pika« 
Hvala za vse pretekle odgo-
vore. Spet imam za vas nekaj 
vprašanj, saj se zdi, da sem se 
znašla v kaosu. Hvala za vso 
pozitivno energijo. 

Osrečujejo vas malenkosti 
in nikoli niste bili obreme-
njeni s stvarmi, ki so vam 
bile nedosegljive. Finančno 
ste se osamosvojili, a stanje 
v tem trenutku še ni rožnato. 
Ostalo je še nekaj neporav-
nanih računov in vaša priori-
teta v tem trenutku je, da to 
poglavje zaključite. Ne boste 
stali na mestu, pač pa še nap-
rej vneto iskali različne vire 
zaslužka. Dobra priložnost 
vam pride naproti v roku 
enega meseca, ko prejmete 
informacije z moške strani v 
vaši družini. Ukvarjali se bos-
te z najrazličnejšimi stvarmi 
in včasih šli celo preko sebe. 
Privarčevali boste hitreje, kot 
bi si mislili. Na dolgi rok pa 
vam je namenjeno delo, za 
katero ste usposobljeni in ki 
ga hkrati opravljate z vesel-
jem. Na tem področju potre-

bujete le nekaj več potrpež-
ljivosti. Prevelika zaupljivost 
do ljudi, ki si niso zaslužili 
vaše pozornosti, vas je pri-
peljala do razočaranja. Novo 
obdobje prinaša iskrene pri-
jatelje. Ljubezen se vas je 
znova dotaknila in v njej ste 
našli navdih in moč za nap-
rej. S partnerjem se dopol-
njujeta, kljub temu da sta si v 
nekaterih pogledih zelo raz-
lična. Ne veste še točno, kaj 
si želite od prihodnosti in kaj 
bi bili pripravljeni vanjo vlo-
žiti. V naslednjih dveh letih 
boste našli odgovore na vsa 
ta vprašanja, saj boste nare-
dili velik korak naprej v tem 
smislu. Sprejemali boste 
velikopotezne odločitve, ki 
pa ne bodo nepremišljene. 
Svojemu srcu boste vdano 
sledili in hodili boste v pravo 
smer. Želim vam vse lepo.

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 38 novorojen-
čkov. V kranjski porodnišnici so zabeležili 26 porodov, od 
tega je bilo 18 deklic in 8 dečkov. Najtežji je bil deček s 
4850 grami, najlažja pa deklica z 2550 grami. Na Jeseni-
cah je prvič zajokalo 12 novorojenčkov, od tega 9 dečkov 
in 3 deklice. Najlažji in najtežji sta bila dečka – prvemu je 
tehtnica pokazala 2930, drugemu pa 3950 gramov.

Novorojenčki

Pogledali bomo pismo bral-
ke pod šifro Julija. »Od prve 
vaše rubrike sledim kartam 
in vašemu poučevanju. Hva-
la, kar nekaj sem se že nauči-
la. Izbrala sem si sedem kart 
in me zanima osebna sreča, 
ali me čaka kaj lepega. Karte 
so: Pismo, Težave, Izguba, 
Upanje, Obisk, Potovanje 
in Božje oko.« Pismo lahko 
prinaša novice, romantične 
izjave ali pa izliv čustev ose-
be, ki vam veliko pomeni. 
Karta Težave ne pomeni nuj-
no težav, ki pridejo na pot. 
V tej karti največkrat vidim 
prilagajanje – ljudem, okoli-
ci ali kar tako; ko dovolimo, 
da druge osebe ali mišljenje 
premagajo naša lastna. In 
vemo, da to ni prav. Vedno 
je treba poslušati samo svo-
je srce, ne kaj bo rekel nek-
do drug. Upanje so prihodi 
in odhodi, saj je tudi karta 
Potovanje lahko pomeni, da 
se nekdo seli v tujino, ampak 
zaradi tega se ne bodo pretr-
gali stiki, lahko se celo zgodi 
ravno obratno, da bo srečanj 
še več. Pa ne samo srečanj, 

na splošno se lahko priča-
kuje, da bo ta zveza še bolj 
poglobljena in trdna. Tudi 
na dolgi rok. Srečanja kaže 
karta Obisk, ki prinaša tudi 
spravo, če je slučajno v tem 
času prišlo do kakšne zadre-
ge. Za karto Božje oko vemo, 
da je najboljša karta v kom-
pletu. Prinaša vse najlepše, 
kar sploh lahko. Na vpraša-
nje, ali vas čaka še kaj lepe-
ga, je odgovor vsekakor da. 
Kmalu bo konec osamljeno-
sti in dobili boste potrditev, 
da niste zaljubljeni samo vi, 
ampak tudi vas nekdo ljubi. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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Odhod avtobusa:
ob 8.00 z AP Radovljica 
ob 8.25 z AP Creina 
ob 8.35 z AP Mercator Primskovo 
ob 8.55 z AP Škofja Loka 
Vrnitev v Kranj predvidevamo  
okrog 21. ure.

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

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva  
delovna dneva pred odhodom, 
zaračunamo potne stroške.in vključuje: oglede po programu, kosilo, prevoz in DDV.

Vabimo vas na martinovanje. Najprej si bomo ogledali cerkev sv. Miha‑
ela na Barju, za katero je načrte narisal arhitekt Jože Plečnik, ter spoz‑
nali življenje in delo svetega Martina. Nato se bomo odpeljali v Suho 
krajino, točneje v Žužemberk, kjer nam bo prijazna lokalna vodička 
pokazala tamkajšnji grad in okolico. Obiskali bomo tudi pevsko sobo in 
vinsko klet, kjer bo degustacija. Ogledali si bomo znamenitosti v oko‑
lici Žužemberka in se podali k reki Krki ter občudovali njene slapove. 
Sledilo bo martinovanje s krstom vina in živo glasbo v bližnji gostilni.  
                   Zabavno bo. Vabljeni.

Cena izleta je 36 evrov

MARTINOVANJE  
V SUHI KRAJINI

          IZLET// 15. novembra 2019

fotografije so simbolične

www.gorenjskiglas.si
PONOVITEV 

 IZLETA

Nagrade: 3-krat darilni bon trgovine Baldrijan 
Kranj v vrednosti 20 evrov

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte ‑ 
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š lji‑
te do srede, 20. novembra 2019, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te 
tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Pevka Taylor Swift (29) bo na letošnji 
podelitvi ameriških glasbenih nagrad 
prejela častno nagrado izvajalke desetlet
ja. S petimi nominacijami je rekorderka, 
in sicer izvajalka z največ zmagami v zgo
dovini podelitve, nominirana pa je tudi 

letos. Posebna nagrada izvajalke desetletja je bila pred 
tem podeljena le enkrat, in sicer jo je leta 2000 prejel 
kantri pevec Garth Brooks. Podelitev bo 24. novembra.

Taylor Swift izvajalka desetletja

Nepričakovano je umrl John Wither
spoon, ameriški igralec in komik, star 
77 let, znan predvsem po vlogi v filmu 
Pe tek, kjer je njegovega sina igral raper 
Ice Cube. Svojo kariero je začel kot stand
up komik, njegova prva vloga pa je bila 

v drami Pevec džeza. Med drugimi je zaigral še v filmih 
Bumerang ter Vampir v Brooklynu. »Življenje ne bo tako 
smešno brez njega,« je zapisal raper Ice Cube, ki pravi, da 
je Johnovo slovo razžalostilo vse.

Poslovil se je John Witherspoon

Pevec Ricky Martin (47) in nje
gov soprog Jwan Josef (35) sta 
četrtič postala starša. »Najin 
sin Renn MartinYosef se je 
rodil,« je zapisal Ricky pod 
fotografijo, na kateri s partner

jem pestujeta novorojenčka. Zakonca imata še enajstlet
na dvojčka Mattea in Valentina ter desetmesečno Lucio. 
»Želim si še štiri pare dvojčkov,« je izjavil pevec, vendar 
poudaril, da mu za zdaj delo tega ne dopušča.

Rickyjeva družina se povečuje

Solange Knowles (33), sestra 
pevke Beyonce, se po petih 
letih zakona ločuje od reži
serja Alana Fergusona (56). 
»Pred enajstimi leti sem spoz
nala izjemnega moškega, ki je 

spremenil vsak korak mojega življenja. V začetku leta sva 
šla vsak svojo pot. Pomembno se mi zdi zaščititi osebno 
resnico in živeti z njo. Ni pošteno, če nimaš možnosti 
oblikovati svoje zgodbe,« je zapisala Solange.

Solange krenila na svojo pot

VRTIMO GLOBUS

Ana Šubic

D
vorano Dani-
ca v Bohinj-
ski Bistrici so 
minuli četrtek 
napolnili otro-

ci in njihovi starši, ki so se 
prišli zabavat na Bohinj-
ski otroški festival ali kraj-
še B.O.FEjST, ki ga prireja 
Turistično društvo Bohinj 
v sodelovanju z zavodom 
Turizem Bohinj. Festival, 
ki otroke razveseljuje že 12 
let, zadnja leta poteka tri-
krat letno – pozimi, spom-
ladi in jeseni. Jesenska raz-
ličica je tudi letos sovpadala 
s počitnicami in nočjo čaro-
vnic, zato so si za izvedbo 
izbrali zadnji oktobrski dan.

Na festivalskem odru so 
se zvrstili otroški folklorni 
skupini Kulturnega društva 
(KD) Bohinj, podmladek Ple-
salnice Bohinj, Duo Misour, 
čarodej Jole Cole, ogledati si 
je bilo možno tudi lutkovno 
predstavo Cecilija in zmaj. 
Pestro pa je bilo tudi pod 
odrom, saj so po vsej dvora-
ni potekale različne aktivno-
sti. Ena najdaljših vrst se je 
vila pri poslikavi obrazkov – 
seveda s čarovniškimi moti-
vi. Veliko zanimanja je bilo 
tudi za vožnjo z avtomobil-
čki ter za kolesarski in ples-
ni izziv ob simulatorju. Otro-
ci so lahko ustvarjali, prei-
zkusili inštrumente Godbe 
Bohinj, Društvo Estet jim je 
omogočilo plezanje, Smu-
čarska zveza Slovenije oz. 

njen odbor za deskanje na 
snegu je postavil poligon, na 
katerem so dobili prve izku-
šnje na deski ... Predstavi-
la so se še druga bohinjska 
društva: smučarsko-skakal-
ni klub, smučarsko društvo, 
karate klub, nogometni klub, 
gasilci … Kot je pojasnil vod-
ja prireditve Jure Sodja, je bil 
njihov glavni cilj polepšati 
preživljanje jesenskih poči-
tnic tako družinam, ki so 
dopustovale v Bohinju, kot 
tudi domačinom in obisko-
valcem iz drugih krajev.

Rotaract klub Kranj je tudi 
letos v sodelovanju s kranj-
skim lokalom KluBar na noč 
čarovnic priredil dobrodelni 
Halloween party, katerega 
izkupiček bodo namenili za 
otroke iz rejniških družin. 

Obiskovalce sta zabavala 
Gino & Band in DJ Klemen, 
poleg tega pa so se lahko 
prepustili maskerki, ki jih je 
spremenila v vampirje, čaro-
vnice, jim dodala kakšno 
brazgotino ... Kot je pojas-
nila predsednica Rotaract 
kluba Kranj Tjaša Križnar, 
so s prostovoljnimi prispev-
ki zbrali skoraj 1240 evrov, 
tej vsoti pa bo KluBar pris-
peval še denar, zbran z dob-
rodelnimi koktajli. Izkupi-
ček bodo namenili projektu 
Zimska pravljica, s katerim 
bodo otrokom iz rejniških 
družin iz Kamnika in Rado-
vljice kupili darila, plesalki 
Špela Dolinar in Sara Brč-
vak iz plesne skupine Katja 
Dance Company pa jim bos-
ta podarili plesno predstavo.

ZNOVA JE BILO »FEJST«
Na zadnji oktobrski dan je v Bohinju potekal otroški festival B.O.FEjST, Rotaract klub Kranj pa je skupaj 
s KluBarom priredil dobrodelno zabavo za noč čarovnic za obdaritev otrok iz rejniških družin. 

Predsednik Smučarskega društva Bohinj Peter Zorč z 
obetavnima mladima biatloncema Blažem Debeljakom in 
Kajo Zorč, ki je tudi njegova hči.

Vodja festivala B.O.FEjST Jure Sodja z mentoricama Plesalnice 
Bohinj Matejo Mihelič (levo) in Marušo Odar ter mladima 
plesalcema Nikom Sivčevičem Medjo in Tino Sodja Preželj 

Veliko pozornosti je pritegnila tudi maskota, krava Fejstka, 
še zlasti, ko je delila bombone. 

Nastopili so tudi Ta vel'ki pastirčki iz otroške folklorne 
skupine Kulturnega društva Bohinj z mentorico Evo Vavroš.

Obiskovalce dobrodelne zabave za noč čarovnic v KluBaru 
sta zabavala Gino & Band (na fotografiji) in DJ Klemen. 

Solastnik kranjskega KluBara Klemen Malovrh in 
predsednica Rotaract kluba Kranj Tjaša Križnar 

Ana Sodja in Mateja Urh sta na festivalu B.O.FEjST 
pomagali predstavljati Godbo Bohinj, poleg tega pa sta 
festival obogatili s flavtistično točko. Zaradi odsotnosti 
kolegice, s katero nastopajo kot trio, sta se ob tej 
priložnosti preimenovali v Duo Misour. / Foto: Ana Šubic
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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

Zdaj bodo pa dnevi zdrveli kot nori proti novemu letu. Bliža 
se martinovo, kmalu bodo tu Miklavž in Božiček in dedek 
Mraz. Mame in babice boste morale pohiteti s peko piškotov 
in vsega drugega dobrega. Računajte, da so medenjaki šele čez 
dober mesec malo zmehčani. Te dni pa že morate pripraviti 
praznični jedilnik za martinovanje. 
Znani slovenski kuhar Andrej Fric je že pred leti izdal poseb-
no knjigo o Martinovih dobrotah. Pri njem sem si izposodila 
spodnje recepte. 

Martinova gos 
Za večje omizje potrebujemo: 1 gos, 5 jabolk, 200 g olupljenega 
kostanja, 6 šalotk, 30 g masti, 0,5 dl žganja tropinovca, 1 dl vina, 
sol, poper, majaron in kumino.
Očiščeno in oprano gos od znotraj in zunaj natremo s soljo, 
znotraj še s poprom, majaronom in strto kumino. Notranjost 
napolnimo z jabolki, kuhanim in olupljenim kostanjem in na 
maščobi na hitro popraženo šalotko. Odprtino zašijemo, gos 
položimo v kozico na hrbet, dolijemo vino in v vroči pečici, 
segreti na 210 stopinj Celzija, počasi pečemo uro in pol. Med 
peko gos obračamo, da se z vseh strani lepo zapeče, in jo 
pogosto zalivamo s sokom pečenke. Tik preden je gos peče-
na, jo premažemo z žganjem. Ko gos lepo zarumeni in dobi 
hrustljavo skorjico, jo preložimo v drugo posodo. Maščobo 
posnamemo, zalijemo s sokom pečenke in prevremo. S tem 
prelijemo pečeno gos in jo postrežemo z mlinci, kruhovimi 
cmoki, pečenim krompirjem, cvetačo, rdečim zeljem ali pa 
tudi zeljnato solato s krompirjem.

Matevž ali mož
Potrebujemo krompir in fižol, poleg postrežemo kislo zelje in 
pečenko. Vzamemo 2 večja krompirja, 2 pesti fižola, 1 žlico kisle 
smetane, 1 žlico surovega masla in sol.
Fižol predhodno namakamo v vodi 5 do 10 ur, nato ga 1 uro 
kuhamo, da se zmehča. Če ga nismo namakali, se bo kuhal 
dlje. Krompir olupimo, razrežemo na kose in kuhamo v soljeni 
vodi (20 min). Oboje še toplo stlačimo v pire in zmešamo. 
Primešamo smetano in surovo maslo. Če je pire pregost, po 
okusu dodamo vroče mleko.

Zavitek s smetano in kostanjem 
Sestavine za testo: 70 dag moke, 1 jajce, vode po potrebi, šče-
pec soli.
Nadev: 20 dag pretlačenega kostanja, 3 dl goste kisle smetane, 2 
jajci, 2 žlici sladkorja, 3 žlice prepraženih drobtin, 10 dag masla, 
10 dag rozin, rum.
Iz moke, jajc vode in soli zamesimo testo, ki ga – premazanega 
z oljem in pokritega z ogreto kozico – pustimo počivati pol 
ure. Spočito testo tanko razvlečemo in namažemo z nadevom 
iz kisle smetane, kostanjev, jajc, sladkorja in rozin, ki jih prej 
namočimo v rumu. Nadev namažemo po celotnem testu in 
posujemo z na maslu prepraženimi drobtinami. Testo zvijemo 
in položimo v namaščen lončen pekač. Ko je zavitek napol 
pečen, ga prelijemo z 2 dl sladke smetane in spečemo do 
zlato rumene barve.

Kostanjeva rulada
Če smo imeli srečo in 

nabrali še zadnji kostanj, 
ga lahko uporabimo za pri-
pravo kostanjeve rulade. Ko 
imamo enkrat pripravljen 
kostanjev pire, je rulada 
zelo hitra, poleg tega pa za 
njeno pripravo ni treba pri-
klapljati pečice.

Za pripravo kostanjeve 
rulade potrebujemo: za te-
sto: približno 1 kg kosta-
nja, 50 g margarine, 1 žlico 
ruma; za kremo: 300 g pasi-
rane skute, 3 žlice tekočega 
jogurta, 200 g gozdnih sa-
dežev, 4 žlice sladkorja oz. 
po okusu, lupinico ene li-
mone, 2 žlici ruma.

Priprava testa: Kostanj 
skuhamo in olupimo ter ga 
spasiramo v pire. Skupaj 
potrebujemo 600 g kosta-
njevega pireja. V posodi pe-
nasto umešamo margarino 
in ji dodamo kostanjev pire 
ter prilijemo rum. Vse sku-
paj dobro zmešamo v testo. 
Večji pekač obložimo s peki 
papirjem ter po njem raz-
poredimo pripravljeno te-
sto. Čez testo položimo list 
peki papirja in preko njega 
razvaljamo testo na pekač. 
Nato zgornjo plast peki pa-
pirja odstranimo.

Za pripravo kreme z me-
šalnikom zmešamo skuto, 

prilijemo jogurt in rum, 
posladkamo, potresemo z 
limonino lupinico, dodamo 
gozdne sadeže in vse skupaj 
zmešamo v enotno maso. 
S pripravljenim nadevom 
enakomerno namažemo 
kostanjevo testo. S pomočjo 
spodnjega lista papirja zvi-
jemo rulado. Rulado posta-
vimo za nekaj ur v hladilnik, 
da se ohladi, in jo nato nare-
žemo na kolesa ter ponudi-
mo h kavi in čaju.

Nasvet: Sama rulada ne 
pride preveč sladka. Če smo 
bolj sladkosnedi, v testo do-
damo še nekaj mletega slad-
korja, nadev pa sladkamo 

po okusu. V tem času nima-
mo več na voljo svežega ja-
godičevja, zato uporabimo 

kar zamrznjeno sadje ali na-
mesto sadja dodamo nekaj 
žlic sadnega džema.

Mojca Logar

Igre s kartami so marsi-
komu sprostitev, zapolnitev 
prostega časa, strast, zaprav-
ljanje denarja … 

Ali danes mladi preživijo 
več ali manj časa ob igra-
nju kart? Mislim, da manj 
mladih sploh še zna igrati 
tarok, čeprav jih na hodni-
kih po šolah še videvamo s 
kartami taroka, igrajo tudi 
šah in druge družabne igre. 
Prav gotovo so karte odlično 
zapolnilo časa za starejše. 
Tarok lahko igrate tudi pre-
ko računalnika s povsem 
neznanimi igralci. Kadar 
pa je družba večja, je igranje 
taroka precej nedružabno 
dejanje. Če so ljudje vajeni 
kart, lahko najdete drugo 
zvrst kart ali seveda pogo-
vor. Žal mladi v trenutkih 
prostega časa najpogosteje 
in najbolj varno posežejo po 
svojem telefonu. Prvih osnov 
taroka sem se naučila pri 
starem atu in stricu. Veliko 
smo ga preigrali na fakulteti, 
ko smo se vozili na terenske 
vaje. Dolge vožnje na vlaku 
ali avtobusu so hitro minile. 
Na avtobusu med prehodom 
in sedeži napneš odejo in do-
biš improvizirano mizo. Ali 
namesto odeje namestiš kar-
tonsko škatlo. Strastni igralci 
so dali celo izdelati desko, ki 
so jo namestili med sedeže 
avtobusa in tako dobili mizo 
za igranje kart. 

Ko smo na dopustu, čas ni 
naš gospodar, doma ali ob 
druženju moraš temu hobiju 
kar omejiti količino časa, si-
cer se včasih vprašaš o smislu 
časa, ki ga posvečaš kartam. 
Če je družina velika, je kaj 
kmalu dovolj igralcev za ta-
rok. Vedno sem si želela, da 
bi ga igrali skupaj z otroki. 

Še preden so šli v šolo, so vsi 
igrali tarok. Prava manija 
pa jih je obsedla šele kasne-
je, ko so to počeli s prijatelji. 
Tarok igramo kar tako, po 
kosilu ali večerji tri ali pet 
partij ali kadarkoli se najde 
nekaj prostega časa. Vedno 
igramo tarok s štirimi igral-
ci, redko kdaj s tremi, čeprav 
je to pravi tarok. Tako pra-
vijo poznavalci. Vsaka igra 
taroka pomeni manj tele-
vizije in računalnika. Lani 
smo uvedli igralni sistem, da 
vsako kombinacijo igralcev 
pišemo na svoj list. Rezulta-
te in liste hranimo eno leto in 
leto se je izteklo ravno v teh 
počitnicah. Zmagovalca smo 
dobili, glede nagrade pa se 
še nismo domenili. Situacija 
je bila naslednja: Igralcev je 
sedem in oblikovalo se je 32 
kombinacij igralcev. Potem 
so dolgo razpravljali, kako bi 
določili najboljšega igralca. 
Je to tisti, ki je najpogosteje 
igral, ali tisti, ki ima največ 
točk? Koliko je povprečno 
število točk na posamezno 
kombinacijo? Kar nekaj časa 
so urejali rezultate in raču-
nali. Na koncu se je izkazalo 
tisto, kar smo vedeli že ves 
čas. Najpogosteje in najbolj 
zavzeto so igrali najstarej-
ši otroci. Jaz sem bila med 
najmanj pogostimi igralci, 
najmanj navdušena kvarto-
pirka pa je Eva. 

Včasih pomislim, kaj daje-
mo otrokom, katera znanja 
se prenašajo, kakšni občutki. 
Skupaj preživeti čas in nav-
dušenje nad nečim je gotovo 
največ, kar lahko damo. Ko 
učenec preseže učitelja, tedaj 
je učitelj dobro opravil svoje 
delo, tako pravi pregovor …

Tarok
Janez Logar

Mlad človek raste in zori, 
poln upov in načrtov. V želji 
po uspehu in zagotovitvi ma-
terialnih dobrin, zaradi želje 
po moči in po samostojnosti 
včasih zaradi nuje samopove-
ličevanja, iskanja pozornost in 
še česa naredimo precej neum-
nosti, za katere nam je v drugi 
polovici življenja žal. Takrat 
se pogosto obtožujemo za vsa 
nesmiselna dejanja. Najbolj 
pogosto se ljudje obremenjujejo 
zaradi izgubljenega časa, ki ga 
ni več moč povrniti in nadok-
naditi. Pretirano smo garali, 
imeli preveč hobijev – v tem 
času so otroci odrasli, odšli od 
doma in sedaj nam očitajo, da 
zanje nismo imeli časa. Tega 
dejstva ne moremo izbrisati. 
Obremenjujejo se zaradi nepo-
šteno pridobljenega premože-
nja. Tudi to je dejstvo, čeprav 
vemo za to samo mi sami ali 
še kdo. Obremenjujejo se zara-
di spolnih afer in nezvestobe. 
Nepopisno pa se obremenjujejo 
tisti, ki so ljudem vzeli življe-
nje. Ta in še druga dejstva, ki 
nam niso v čast, so del nas in 
nas preganjajo. 

Bil sem neodgovoren, 
povzročil sem bolečino dru-
gim, breme pa nosim sedaj 
sam. Sprejemam se tudi za-
radi teh bedarij, vendar jih 
ne morem zanikati. Borim se 
s seboj, zgodovine pa ne mo-
rem spremeniti. Pomiriti sebe 
v takih okoliščinah je zelo ve-
lik uspeh.

Kaj bi lahko pomagalo? 
Najprej zavedanje, da sem bil 
takrat mlad. Nisem imel zna-
nja in izkušenj drugače ravna-
ti. Če bi takrat imel današnjo 
pamet, bi prav gotovo ravnal 
drugače. Pomaga priznanje 
takratne situacije. To me si-
cer ne opravičuje, vendar bom 

sam sebe lažje razumel. Sam 
sebi in drugim sem škodoval 
iz nekega čudnega obupa, ki 
je bil v meni. Če sam sebe se-
daj razumem v drugi luči, to 
še ne pomeni, da se strinjam s 
takratnim ravnanjem. Le tisti 
del mene, ki je bil neodrasel, 
je bil utišan in je deloval iz 
obupa, sedaj potrebuje mojo 
pozornost in moje sočutje. To 
je soočenje samega sebe s seboj. 
Poiskati jedro obžalovanja v 
sebi. In hkrati biti sam do sebe 
sočuten – samo v tej bolečini. 

Tako ali tako se včasih (ali 
pogosto) obtožujemo za deja-
nja, katerih posledice nosimo 
zelo dolgo. Najprej stopimo v 
to središče in bodimo ljubezni-
vi do sebe. Vernim ljudem po-
maga spoved – tako verjamejo, 
da jim bog odpusti. Bog vedno 
odpusti. Šok pa je, da smo na 
zemlji podvrženi zemeljskim, 
naravnim zakonitostim. Bog 
nam odpusti, narava pa nam 
ne odpusti tako hitro. To lah-
ko naredimo najprej sami, kot 
opisujemo zgoraj. Šele nato je 
koristno stopiti do ljudi, ki smo 
jih prizadeli. Naravne, ču-
stvene, medosebne, relacijske, 
družinske, zakonske, odnosne 
nepravilnosti bodo izgubile 
svojo rušilno moč, ko jih prepo-
znamo, nagovorimo, izgovori-
mo. In ko izgubimo ostrino do 
sebe. Mladi, neuki del mene, 
ki mi je dopustil traparije, se-
daj potrebuje mene samega in 
moje sočutje. Zato ni nobene 
potrebe, da se mučimo na stara 
leta za nazaj. Če so naše žrtve 
še žive, stopimo do njih in se 
opravičimo. Če jih ni več, poj-
dimo na grob in iz lastne bole-
čine priznajmo slaba dejanja.

Obžalujem

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

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

                        + poštnina

14,99246 strani, trda vezava
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Igor Kavčič

Kranj – Ni aligator niti kaj-
man ali katera druga vrsta 
strašnega krokodila, prav 
tako s svojimi skoraj šesti-
mi metri, kolikor izmerimo 
od repa do ostrih zob na kon-
cu gobca, ni prav nič podo-
ben znamenitemu bohinj-
skemu krokodilu, ki mu ob 
prislovični skoposti omenje-
nih rečemo martinček. Ne 
grize in ne straši, nasprotno 
– ob poti prav prijazno čaka 
na pohodnike, ki se mimo 
po najbolj oblegani Sodar-
jevi poti od nekdaj množič-
no vzpenjajo na 847 metrov 
visoki vrh Sv. Jošt. Krokodil 
nekje na pol poti vabi k počit-
ku na svojem hrbtu in je še 
zlasti otrokom dobra vzpod-
buda pred nadaljevanjem. 
Lesena podoba sredi goz-
da pa ni od včeraj – pravza-
prav je po 44 letih starega in 
dotrajanega danes komaj še 
prepoznavnega krokodilčka 
zamenjal nov predstavnik te 
vrste vodnih plenilcev.

Še to pomlad sem, in z 
menoj bi se zagotovo stri-
njal marsikdo iz srednje ge-
neracije pohodnikov, stare-
mu krokodilu pripisal sta-
tus legende, saj mu je kljub 
vremenski raznovrstnosti in 
ljudem različnih navad vsa 
ta leta uspelo »preživeti«. 
Starši so nas, češ da je v goz-
du krokodil, nekoč spodbu-
jali k hoji v naravo. Nekdanji 
otroci, danes starši, na podo-
ben način spodbujajo svoje 
otroke. Če je stari krokodil 
vse bolj izgubljal svojo podo-
bo, je njegov naslednik pravi 
orjak – krokodil na potenco. 
Pred dnevi so kranjski tabor-
niki, ki so spodbudili zame-
njavo in poskrbeli za izdela-
vo novega kipa, ob zbranih 
pohodnikih »zverino« spus-
tila na plano. 

Vrh hloda spominjal  
na krokodila

Vrnimo se v leto 1975, ko 
so prvega krokodila na sed-
lu, kjer mejita vasi Pševo 

na južnem in Zabukovje na 
severnem pobočju hriba, 
postavili Stražiščani, brata 
Franc in Marjan Bajželj, po 
domače Jožetova, ter Franci 
in Martin Oman, po doma-
če Krulčova. Vse štiri može v 
zrelih letih, Francelj jih ima 
86, Marjan 82, Martin 77 in 
Franci 76, smo srečali tudi 
pri (zdaj še) obeh krokodilih.

»Ko sem urejal stopnišče 
v svoji hiši, sem v Žabnici 
dobil hrastov hlod, ki je bil 
pri vrhu nenavadno razklan, 
in je bil videti kot krokodi-
lov gobec. V enem tednu se 
nam je posrečil krokodil in 
pomislili smo, da bi ga pos-
tavili ob poti na Sv. Jošt, ka-
mor smo radi zahajali,« se 
spominja Franc Bajželj. Leto 
pred tem je Janez Eržen, 
kmet iz Pševega, do zajetja v 
bližini napeljeval vodo iz »ta 
žegnan'ga studenca« višje 
na hribu. Postaviteljem kro-
kodila je dovolil, da so odveč-
no vodo porabili za to, da se 
je ta natekla v korito na hrb-
tišču kipa. Iz cevi so se lah-
ko odžejali pohodniki, iz ko-
rita štirinožni spremljevalci. 
Tudi dva bolj suha sta se lah-
ko stisnila nanj. 

Takrat so ga v hrib pripe-
ljali s konjem. »Veseli smo, 
da so se našli mladi in izde-
lali novega krokodila. Ta je 
res pravi krokodil od repa 

do glave,« pove Marjan Baj-
želj, Martin Oman pa doda, 
da so takrat pri delu uporab-
ljali zgolj kladivo in dleto ter 
žago. In seveda obilo dobre 
volje. 

Novi krokodil  
s podmladkom

V načrtovanju ene od čis-
tilnih akcij Očistimo Kranj – 
Kranj ni več usran so kranj-
ski taborniki dobili idejo, da 
bi krokodila obnovili. »Seve-
da je ob ideji bilo tudi precej 
entuziazma, sicer se stvari, 
ki niso nujne, težko premak-
nejo naprej,« je povedal Kle-
men Markelj iz Zveze tabor-
nikov občine Kranj: »Na sre-
čo imam okrog sebe ljudi, ki 
znajo marsikaj, tudi izdelati 
takega krokodila.« Pridobili 
so vsa potrebna dovoljenja, 
nekaj pokroviteljev in akci-
ja izdelave novega krokodi-
la je stekla.

Dela se je lotil tabornik, si-
cer pa kipar in znani režiser 
in scenograf Kranjčan Miha 
Knific skupaj z Blažem Ba-
čarjem, sodelavcem iz pod-
jetja Utopia film. Z Dolenj-
skega so pripeljali hrastov 
les, krokodil pa je nastajal 
pred sedežem podjetja vse 
od zime naprej. »Uporabi-
li smo dva hrastova hloda, 
enega za krokodilovo telo, 

drugega za noge, ki služi-
jo tudi kot podstavek. Več-
ji hlod je bil težak tri tone, 
po obdelavi ga je ostalo še za 
osemsto kilogramov,« je po-
vedal Blaž; da so les obdelo-
vali z dleti, stružnicami in 
motorno žago. »Ker smo v 
zadnjem letu trije sodelavci 
dobili tudi sinove, Boja, Pe-
tra in Jakoba, smo na kro-
kodilov rep namestili še tri 
male krokodilčke,« je v du-
hovitem tonu povedal Miha 
Knific. »Dodali bomo seve-
da tudi vodo, kot je bilo pri 
starem krokodilu.« 

Kot je povedal Peter Za-
letelj, predsednik KS Jošt 
in eden solastnikov vodne-
ga zajetja, odkar so pred leti 
dobili javni vodovod, zajet-
ja ne uporabljajo več veliko, 
zato jo bo za krokodila zago-
tovo dovolj. Zadovoljna z no-
vim lesenim orjakom je tudi 
Cvetka Potočnik iz Zabukov-
ja, lastnica zemljišča, na ka-
terem ta stoji, saj je krokodil 
prav simpatičen in ima tudi 
družabno noto. »Razmišlja-
mo, da bi od začetka Sodar-
jeve poti postavili še nekaj 
tovrstnih lesenih živalskih 
kipov, ki bi bili super spod-
buda za otroke,« še pojasni 
Knific in obljubi: »Starega 
krokodila ne bomo zavrgli, 
saj ga bom odpeljal domov v 
Soro pri Medvodah.«

Krokodil ima naslednika
Legendarni krokodil, ki je kar štiriinštirideset let vztrajal ob Sodarjevi poti na Sv. Jošt in razveseljeval 
mimoidoče, je dobil naslednika.

Na plano so pomagali izpustiti novega krokodila. / Foto: Igor Kavčič

Avtorji legendarnega krokodila: (od leve) Marjan Bajželj, 
Franci Oman, Franc Bajželj in Martin Oman / Foto: Igor Kavčič

Nov krokodil in mojstra: Blaž Bačar s sinom Petrom ter 
Miha Knific s sinom Bojem / Foto: Igor Kavčič

Cveto Zaplotnik

Nova vas – Letos je mini-
lo petdeset let, odkar so Iz-
tok Belehar, Franci Ekar, 
Tomaž Jamnik in Polde Ta-
ler kot prvi slovenski alpi-
nisti preplezali tisočmetr-
sko smer Sentinelle Rouge 
(Rdeča predstraža) v vzhod-
nem ostenju Mont Blanca. 
Alpinisti so obletnico vzpo-
na proslavili s srečanjem 
pri Franciju Ekarju v Novi 
vasi, kjer se jim je pridru-
žil tudi načelnik alpinistič-
nega odseka kranjskega 

planinskega društva Miha 
Zupin. »V šestdesetih letih 
je slovenski alpinizem začel 
vstopati v areno mednaro-
dnega alpinizma. Če smo se 
hoteli uveljaviti, smo mora-
li opraviti odmevne plezalne 
vzpone v tujih Alpah. Eden 
od takšnih vzponov je bila 
tudi plezalna smer Sentinel-
le Rouge v vzhodnem mon-
tblanškem ostenju Brenvi,« 
pravi Franci Ekar in dodaja, 
da je vzpon štel tudi kot vsto-
pnica za odpravo v pakistan-
ski Hindukuš dve leti kas-
neje.

Spomnili so se plezanja  
na Mont Blancu

Obeležili so obletnico plezanja na Mont Blancu: Franci 
Ekar, Iztok Belehar, Miha Zupin, Tomaž Jamnik in Polde 
Taler.

Marjana Ahačič

Radovljica – Mladi filmar-
ji, združeni v produkci-
ji z imenom SOOS, tudi le-
tos v sodelovanju s Knjižni-
co A. T. Linharta Radovljica 
pripravljajo tematski večer 

z naslovom Doživi več kot 
film. Svoje zadnje filmske 
dosežke bodo tako v rado-
vljiški knjižnici predstavili 
v petek, 8. novembra, ob 17. 
uri. Po ogledu filmov bo tudi 
okrogla miza oziroma pogo-
vor z ustvarjalci.

Doživi več kot film
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desetdnevna vremenska napoved
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sudoku_LAZJI_19_88
NALOGA

2 9 5 6 3
8 3 1

9 8 1
8 2 1 7 5

9 2 7 3 6
7 4 3 9 8

3 5 1
9 6 4

5 7 9 4 2

sudoku_LAZJI_19_88

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_88
NALOGA

5 4
4 9 1 5

1 5 2 6
8 2 6 9

6 8
3 7 2 1

3 1 4 5
2 8 5 6
9 3

sudoku_TEZJI_19_88

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_88
NALOGA

54
4915

1526
8269

68
3721

3145
2856
93

sudoku_TEZJI_19_88

REŠITEV

598763214
462981735
731542698
825417369
146329857
379658421
683194572
217835946
954276183

sudoku_LAZJI_19_88
NALOGA

29563
831

981
82175

92736
74398

351
964

57942

sudoku_LAZJI_19_88

REŠITEV

241957863
867423159
395816427
683241795
912578346
754369281
426735918
139682574
578194632

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 6. 11.
21.20 TERMINATOR: TEMAČNA USODA
16.00 BACEK JON, FILM: 
FARMAGEDON, sinhro.
17.35 PREBOJ
19.10 JOKER
14.30 KOŠARKAR NAJ BO 2

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 6. 11.
18.20, 20.00 TERMINATOR: TEMAČNA 
USODA
19.30 DOKTOR SLEEP
15.50, 17.10 BACEK JON, FILM: FARMA-
GEDON, sinhro.
20.50 STRAŠILA
21.20 VRNITEV V DEŽELO ZOMBIJEV
19.00 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA
17.40 ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA, 3D
16.20 PREBOJ

18.10, 20.30 JOKER
15.30 KOŠARKAR NAJ BO 2
15.30, 17.30 MALI JETI, sinhro.
16.20 MALI JETI, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 6. 11.
19.00 JOKER

Četrtek, 7. 11.
19.00 BITKA ZA MIDWAY

Petek, 8. 11.
20.00 PREBOJ

Sobota, 9. 11.
16.00 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.
18.00 KICKBOKSERKA
20.00 KAM SI IZGINILA, BERNADETTE

Nedelja, 10. 11.
16.00 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.
18.00 KICKBOKSERKA
20.00 BITKA ZA MIDWAY

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 6. novembra
19.30 Luigi Spina: KABINET ČUDES (WUNDERKAMMER) (foaje)

Četrtek, 7. novembra
18.00 FD Janez Puhar Kranj: POKRAJINA 2019 (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 5. novembra
20.00 Špas Teater: KRIZA SREDNJIH LET

GLEDALIŠKI SPORED

5. 11. tor. Zahar 6.48 16.43

6. 11. sre. Lenart 6.49 16.41 

7. 11. čet. Engelbert 6.50 16.40      

8. 11. pet. Bogomir 6.52 16.39

9. 11. sob. Teodor 6.53 16.37

10. 11. ned. Andrej 6.55 16.36

11. 11. pon. Martin 6.56 16.35

Vodja varstva pri delu in varstva okolja/HSE-manager, m/ž (Medvode) 
Ponujamo vam: postati član ožje vodstvene ekipe podjetja, poročanje neposredno 
glavnemu direktorju, zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, delo 
v dinamičnem multinacionalnem okolju ... Sogefi Filtration, d. o. o., Ladja 11, 1215 
Medvode. Prijave zbiramo do 15. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Odgovorni projektant sistemov tehničnega varovanja, m/ž (Kamnik) 
Pričakujemo: vsaj VII. stopnjo izobrazbe elektro smeri, opravljen strokovni izpit IZS in 
pridobljen naziv in žig odgovornega projektanta, pridobljen strokovni izpit PIVS (ni po-
goj, je pa prednost), poznavanje dela s programsko opremo AutoCAD, obvladovanje 
dela z računalniškim paketom MS Office. Zarja elektronika, d. o. o., Kovinarska cesta 4, 
1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 22. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Jesenice)
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: prevzem, komisioniranje, odda-
jo blaga in materiala, skrb za urejenost skladišča in manipulacijo z viličarjem. Mer-
kur trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 17. 11. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalci, m/ž (Gorenjska)
Če si želite postati del mednarodne verige z dolgo tradicijo in uveljavljeno blagov-
no znamko, v kateri skupaj ustvarjamo prihodnost trgovinske panoge, vas vabimo, 
da se pridružite naši ekipi. Za sodelovanje pri doseganju ciljev in strategije podje-
tja Hofer iščemo sodelavce za delovno mesto prodajalci v gorenjski regiji. Hofer tr-
govina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Prijave zbiramo do 30. 11. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge: skrb za prodajalno in prodajo, svetovanje strankam, uresničevanje ci-
ljev podjetja. Deichmann, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 14. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komisionar, m/ž (Naklo)
K sodelovanju vabimo novega sodelavca za delo na delovnem mestu komisionar v 
Cash & carry Naklo. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbi-
ramo do 8. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sobarica, čistilka, m/ž (Kranjska Gora) 
Naloge: ročno in strojno čiščenje skupnih prostorov in okolice hotela, pometa-
nje in mokro čiščenje talnih površin. Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 
Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 28. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojede-
lo.com.

Varnostnik, m/ž (Kranj) 
Kaj pričakujemo: II., III., IV. ali V. stopnjo izobrazbe poljubne smeri, zaželen opravljen 
NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic tehnik varovanja, komunika-
tivno, urejeno in nekonfliktno osebo s pozitivnim odnosom do dela in ljudi ... Akti-
va varovanje, d. d., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 28. 11. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilec-urejevalec notranjih prostorov, m/ž (Škofja Loka) 
Kaj pridobite z delom? Pričetek dela takoj, uvajanje v delo, poskusno delo en me-
sec, zaposlitev za določen čas 3 mesecev z možnostjo podaljšanja ob obojestran-
skem interesu, delo v prijetnem in visoko etičnem kolektivu (in podjetju) ... Dobro-
vita, d. o. o., Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 11. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Sommelier/natakar, m/ž (Škofja Loka) 
Želiš spoznati skrivnosti in mojstrstva vrhunskih restavracij? Si se pripravljen učiti 
pri najboljših in se ne ustrašiš izzivov? Večkrat nagrajena in svetovno priznana Da-
nilo – gostilna in vinoteka, ki se lahko pohvali z eno najboljših vinskih kart v Sloveni-
ji, v svoje vrste vabi sommeliera/natakarja, ki bo dopolnil mlad kolektiv. Evino Dani-
lo, d. o. o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 25. 11. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni računovodja, m/ž (Škofja Loka) 
Na delovnem mestu bo kandidat samostojno opravljal naslednja dela in naloge: 
vodenje poslovnih knjig, knjiženje in kontiranje, obračun DDV, obračun plač, razna 
poročila, vodenje evidence osnovnih sredstev, fakturiranje, obdelava plač, pripra-
va plačilnih in potnih nalogov, samostojna izdelava zaključnega računa in obraču-
nov. Moj računovodja, d. o. o., Tržaška cesta 299, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
27. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Finančni poslovni partner potniške pnevmatike Evropa Jugo-vzhod, m/ž 
(Kranj) 
Nudimo: delo v dinamičnem mednarodnem okolju s sodelavci in poslovnimi par-
tnerji doma in v tujini, karierne priložnosti za strokovni in osebni razvoj ... Goodyear 
Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 17. 11. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varnostnik, m/ž (Kranj) 
Kot del tima bo izbrani kandidat opravljal varovanje ljudi in premoženja, op-
ravljal delo varovanja na javnih prireditvah. Valina varovanje, d. o. o., Litijska 
cesta 45, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 26. 11. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Preddvor – V četrtek, 7. novembra, ob 19. uri bo v preddvorskem 
kulturnem domu ponovno pogovorni večer, kjer bo beseda 
tekla o življenju in delovanju duhovnikov v današnjem času. 
Sogovorniki voditeljice večera Ivke Sodnik bodo predstavniki 
treh generacij duhovnikov. Najstarejšo bo zastopal jezuitski 
pater Jože Roblek, srednjo domači župnik Pavel Okoliš in naj-
mlajšo Martin Golob, župnik iz Bohinja. 

Pogovorni večer z duhovniki

Jože Košnjek

Strahinj – Srednja šola Bioteh-
niškega centra Naklo v Stra-
hinju nadaljuje tradicijo dija-
ških izmenjav s prijateljskima 
šolama iz Litzlhofa pri Špitalu 
ob Dravi in Ehrentala pri Ce-
lovcu. Konec oktobra je priš-
lo v Strahinj osem dijakinj in 
prvič tudi dijakov iz teh dveh 
koroških izobraževalnih sre-
dišč. Za večino Korošic in Ko-
rošcev je bilo to prvo srečanje 
s Slovenijo, nekateri med nji-
mi pa so prvič slišali tudi slo-
vensko govorico in se naučili 
tudi nekaj slovenskih besed. 
Bivanje na Gorenjskem je mi-
nevalo pri šolskem pouku in 
pri praktičnem delu, goste iz 
Koroške pa so marsikaj zani-
mivega in poučnega spoznali 
tudi na domovih naših dijakov, 
pri katerih so stanovali. Ale-
ksander Binder in Julia Mei-
er sta bivala pri Poklukarjevih 
v Žejah, Michael Granitzer 

pri Konciljevih v Zgornjem 
Tuhinju, Melissa Oberrau-
ner pri Nadji Potočnik na Če-
teni Ravni v Poljanski dolini, 

Jakob Trabesinger in Mark 
Zwanzinger pri Joštu Košir-
ju na Črnem Vrhu nad Polho-
vim Gradcem, Simone Auer 

in Johanna Steinwender pa 
sta stanovali pri Dolžanovih 
v Zgornjih Rutah pri Gozdu - 
Martuljku. 

Po znanje v šolo v Strahinj
Konec oktobra je srednja šola Biotehniškega centra Naklo v Strahinju znova gostila dijakinje in dijake  
iz dveh koroških izobraževalnih centrov.

Dijakinje in dijaki iz Koroške skupaj z gostitelji, dijakinjami in dijaki Biotehniškega centra 
Naklo v Strahinju na zaključnem srečanju



PRIREDITVE

Literarni večer z Nino Kosmač 
Radovljica – V soboto, 9. novembra, se bo ob 18. uri v Lin-
hartovem hramu na Linhartovem trgu 26 začel literarni ve-
čer s pisateljico Nino Kosmač, avtorico romana Utvare in 
vnukinjo pisatelja Cirila Kosmača.

Najlepše doma
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 5. no-
vembra, ob 18. uri v kulturni Dom Janeza Filipiča v Naklem, 
na kulturno-zabavno prireditev s podelitvijo priznanj za naj-
lepše urejene domove in vrtove.

Družina poje
Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas bo 
v petek, 8. novembra, z začetkom ob 19. uri v dvorani kultur-
nega društva v Adergasu organiziralo tradicionalno, osmo 
prireditev Družina poje. Na osmem srečanju bo sodelovalo 
dvanajst družin. Nastopajoče družine tako s pristnimi do-
mačimi pesmimi ohranjajo in budijo ljubezen do družinske-
ga in ljudskega petja. Na prireditvi bodo večer pred Marti-
novo soboto tudi krstili mlado vino.

O smehu Zlatka Čordića
Tržič – Knjižnica dr. Toneta Pretnerja danes, v torek, 5. no-
vembra, ob 19. uri vabi na predstavitev knjige O smehu Zlat-
ka Čordića, »enega od treh kraljev slovenskega rapa«.

Za otroke
Tržič – Knjižnica dr. Toneta Pretnerja v četrtek, 7. novem-
bra, vabi ob 17. uri na uro pravljic, na kateri bodo člani KUD 
Ampus z lutkovno igrico otroke popeljali v čas, ko je nad 
Bistrico pri Tržiču še mogočno gospodoval grad Gutenberg.

Jesenice – Danes, v torek, 5. novembra, bodo nemške igralne 
urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 6. novembra, bodo ustvarjalne 
delavnice ob 17. uri, v četrtek, 7. novembra, bo ura pravljic 
ob 17. uri, v petek, 8. novembra, pa se bo Brihtina pravljična 
dežela začela ob 10. uri.

Hrušica – V četrtek, 7. novembra, se bodo ustvarjalne delav-
nice začele ob 16. uri.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika se bo 
danes, v torek, 5. novembra, igranje družabnih iger začelo 
ob 15. uri.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Preddvor, Cerklje – V LUK – medgeneracijskem centru 
Kranj se bodo odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: 7. 
novembra: 10.00–12.30 Medkulturno v Kranju – delavnice 
za priseljence, 17.00–19.00 Pretekla življenja in njihov vpliv 
na sedanjost, 17.00–18.30 Življenje z izgubo, 18.00–19.45 
OM Chanting; 8. novembra: 17.30–19.30 Klasična in energet-
ska medicina z roko v roki, 18.00–21.00 Magic – družabna 
igra, 17.00–19.30 Družabni večer – Tarok, 17.30–19.30 Petje 
ljudskih pesmi. V Preddvoru bo 7. novembra ob 17. uri Umo-
vadba za starejše, v Cerkljah pa ob 18. uri Beremo skupaj. 
Obvezne so prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Po poti oslovega hrbta
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
Po poti oslovega hrbta – po Loparju, prijetni istrski vasici, z 
ogledom tamkajšnjega etnološkega muzeja. Izlet bo v če-
trtek, 14. novembra, odhod s posebnim avtobusom bo ob 
8. uri izpred Creine. Pot bo lahka pohodniška, hoje bo za 
tri ure. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do 
ponedeljka, 11. novembra.

Pohod od Litije do Čateža
Kranj – Planinsko društvo Kranj vabi na 33. spominski tra-
dicionalni pohod od Litije do Čateža, ki bo v soboto, 9. no-
vembra. Zbor bo ob 7. uri pred trgovino Mercator na Prim-
skovem. Hoje bo približno za pet ur. Prijave so možne le ob 
predplačilu, in sicer do srede, 6. novembra: v pisarni društva 
v času uradnih ur (ponedeljek od 9. do 14. ure in sreda od 
13. do 18. ure) ali na tekoči račun društva. Izlet bosta vodila 
vodnika Staša Merlak in Matjaž Sušnik.

Na Martinovanje
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na Martinovanje 
v petek, 8. novembra, na Dolenjsko. Informacije lahko dobi-
te v pisarni društva, pri poverjenikih in na tel. 04/25 11 022 
in 064/117 135.

Pohod po Vertovčevi poti
Kranj – Društvo upokojencev Britof - Predoslje v sodelova-
nju s Planinskim društvom (PD) Iskra Kranj vabi v nedeljo, 
17. novembra, na pohod po Vertovčevi poti. Odhod poseb-
nega avtobusa bo ob 6. uri z običajnih mest in izpred trgovi-
ne Mercator na Primskovem. Skupne lažje hoje bo približno 
pet ur. Prijave sprejemata: Anica Bertoncelj na tel. 031 346 
940, do srede, 13. novembra, za člane PD Iskra Kranj pa Ro-
zalija Rajgelj na tel. 031 392 766 in e-naslov rozalija.rajgelj@
gmail.com do 12. novembra.

Tradicionalni izlet v neznano
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj tudi letos 7. decembra 
vabi vse, ki ste celo leto neutrudno hodili z njimi na izlete, 
ste med letom kakorkoli sodelovali pri delu društva ali imate 
radi planinsko druženje, na izlet v neznano. Po pohodnem 
delu izleta bosta še kulturni in gurmansko-družabni del. 
Pohodni del izleta bo nezahteven, oblecite se razmeram in 
vremenu primerno. Odhod s posebnim avtobusom izpred 
Creine v Kranju bo ob 7. uri. Prijave in informacije: v pisarni 
društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro, pri orga-
nizatorju Janku Brovču, telefon 031 890 642, ali pri vodniku 
Urošu Prelovšku, e-pošta prelovsek@gmail.com 

OBVESTILA

Pletarstvo v Hiši čez cesto
Milje – Mojster pletarstva Janez Krišelj bo v Hiši čez cesto 
Pr' Franč na Miljah predstavil tradicionalno obrt pletarstva 
(izdelovanje košar, košaric, košev za drva, cajn). Za tiste, ki 
bi se radi seznanili s prvimi poskusi pletenja ali glede ple-
tarstva izvedeli kaj več, bodo v zimskih mesecih organizirali 
sklop praktičnih delavnic. Prireditev bo v četrtek, 7, novem-
bra, ob 18. uri.

Srečanje harmonikarjev samoukov
Ljubno – V soboto, 30. novembra, bo v Domu športnega 
društva v Ljubnem 9. srečanje harmonikarjev samoukov na 
»frajtonarici«. Vabijo stare in nove harmonikarje, da se pri-
javijo na telefonsko številko 041 712 886 – Darinka. Število 
nastopajočih je omejeno.

Folklorno društvo Šenčur vpisuje nove člane
Šenčur – Folklorno društvo Šenčur v svoje vrste vabi pare in 
moške plesalce. Še posebej pa vabijo tiste, ki igrajo harmo-
niko, klarinet ali violino. Pravijo, da so pisana družba prijet-
nih ljudi, ki radi zaplešejo in si zapojejo. Pridružite se jim v 
torek, 5., ali petek, 8. novembra, ob 19.30 v Domu krajanov 
Šenčur. Dodatne informacije: 041 677 650 ali 041 749 509.

PREDAVANJA

Predavanje in delavnica Marka Pogačnika
Tržič – Kot spremljevalni program ob razstavi, ki jo bodo če-
trtek, 7. novembra, ob 18. uri odprli v galeriji Paviljon NOB, 
bo danes, v torek, 5. novembra, ob 18. uri v Polakovem sa-
lonu Tržiškega muzeja predavanje Marka Pogačarja z nas-
lovom Zemlja je naš dom in naša učiteljica. V soboto, 9. 
novembra, pa bo od 10. do 17. ure z zbirnim mestom pred 
galerijo Paviljon NOB delavnica z Markom Pogačarjem z 
naslovom Tržič – mesto, ki ga varuje zmaj Dovžanove so-
teske.

Pasti na internetu – kako jih prepoznamo  
in preprečimo
Jesenice – Informacijska točka Europe Direct Gorenjska v 
sklopu kampanje #EUprotects vabi na brezplačno predava-
nje z naslovom Pasti na internetu – kako jih prepoznamo 
in preprečimo. Na predavanju bodo udeleženci med dru-
gim izvedeli, kako prepoznati t. i. phishing napad, zakaj ni 
dobro odpirati prilog v nepričakovanih elektronskih sporoči-
lih, kaj so izsiljevalski kripto virusi, zakaj je dobro nastaviti 
dvofaktorsko preverjanje, prejeli pa bodo še mnogo drugih 
koristnih napotkov za varnost na internetu. Predavatelj bo 
Tadej Hren, zaposlen pri nacionalnem odzivnem centru za 
kibernetsko varnost SI-CERT. 

PREDSTAVE

Jaz sem Frenk
Tržič – V nedeljo, 10. novembra, bodo ob 15., 17. ali 19. uri 
v kulturnem centru predpremierne projekcije filma Jaz sem 
Frenk, v katerem eno od glavnih vlog »igra« mesto Tržič. 
Zadnji projekciji bo sledila še predstavitev ekipe in pogovor 
z režiserjem.
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predavanje
MAČJA ZABAVA
Pšenica Kovačič
torek, 5. 11., ob 19.00, dvorana

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

predavanje
PROSTOVOLJSTVO V ETIOPIJI
Pater Jože Andolšek
sreda, 6. 11., ob 19.00, dvorana

pogovor
LITERARNO OZVEZDJE: FELIKS PLOHL
Feliks Plohl, Lenart Zajc
četrtek, 7. 11., ob 19.00, dvorana
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VZEMI SI ČAS …
Sončna, peščena, ročna, digitalna,  

pametna … ura. Kako so nekoč doživljali čas? 
Vabljeni na odprtje razstave  

Vzemi si čas, ure iz zbirk Gorenjskega  
muzeja, ki bo v četrtek, 28. novembra 2019,  

ob 19. uri v Mestni hiši. 

Vzemi si čas za povabilo Gorenjskega muzeja.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

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

7 ,90
EUR

Priložena je tudi zgoščenka z oglašanjem 96 vrst 
ptic. Redna cena knjige je 14,90 EUR. Če knjigo 
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

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

ZAHVALA

V 95. letu nas je zapustil 

Jožef Langus     
z Mlake pri Begunjah

Vsi njegovi – sin z ženo, vnuka z družinama in pravnuki – se 
iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom in vsem, ki ste ga 
pospremili na zadnji poti, za izrečena sožalja, sveče in cvetje ter 
darove za obnovo cerkve.
Zahvala je namenjena tudi zdravnici Tini Tomšič iz ZD Radovljica, 
zdravnici Ani Travar ter ostalemu osebju Bolnišnice Jesenice za ves 
njihov trud in pomoč. Hvala tudi gasilcem za pogrebno slovesnost, 
pevcem za zapete žalostinke, praporščakom in gospodu dr. Ambro-
žiču – župniku za lepo opravljen obred. Hvala tudi pogrebni službi 
in govornikoma gasilcev in Zveze borcev za lepe besede slovesa.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: sin Jože z ženo Katarino, vnuka Matevž z ženo Alenko in 
Janez z ženo Matejo ter pravnuki Katarina, Jakob, Andrej in Vesna

 
Sporočamo žalostno vest, da je odšla v svet večnih sanj gospa

Justina Rozman
rojena Ambrožič 

Od drage pokojnice smo se poslovili 4. novembra.
Naj počiva v miru. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Mirno in spokojno je 26. oktobra v 86. letu starosti zaspala naša 
draga mama, babica in prababica 

Marjeta (Metka) Ivnik
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Hvala svojcem in prijateljem za cvetje, sveče in tolažilne misli.
Posebna zahvala velja zaposlenim v Domu dr. Janka Benedika 
Radovljica, ki so zadnja leta skrbeli, da se je naša draga mama 
počutila kot doma, in poskrbeli, da je odšla mirno in brez bolečin. 
Od srca hvala kvartetu Grm iz Kamnika za čudovit izbor in zven 
pesmi ter Robertu za prečudovite cvetlične aranžmaje.
Nenazadnje srčna hvala Pogrebni službi Anton Novak Pogrebne 
storitve za vso njihovo pomoč in strokovne storitve.

Vsi njeni

Noč, ki ne pozna jutra, 
ni tvoja poslednja noč.
Naselila se je, z zvezdami posuta, 
v očeh tvojih dragih,
vseh, ki si jih ljubila nekoč.
(T. Pavček)

ZAHVALA

V 73. letu smo se poslovili od ljubljenega

Janeza Omersa
iz Cerkelj na Gorenjskem

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem 
in znancem za izkazano spoštovanje, pomoč, izrečena sožalja, 
darovane sveče, cvetje in maše.
Hvala osebju Centra za paliativno oskrbo pri SB Jesenice ter 
posebej vsem bližnjim, ki ste Janeza spremljali ob njegovi bolezni.
Hvala pogrebni službi Pogrebnik Dvorje, duhovniku g. Urbanu 
Kokalju, ministrantom, animatorjem, pevcem CMePZ Andreja 
Vavkna, Damijani, Marti in Matevžu, gasilcem, Primožu in Anici ter 
vsem ostalim, ki ste poskrbeli za občuteno zadnje slovo od ata Janeza.
Prav vsem, ki ste bili in ste z nami, še enkrat najlepša hvala – 
spomin nanj naj ostane v srcih.

Vsi njegovi

Oče se poslavlja, jemlje že slovo; 
zadnjič nas pozdravlja, 
k Bogu gre v nebo ...

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Megan 1.6, letnik 2006, 
230.000 km, registriran do 31. 1. 
2020, ugodno, tel.: 068/177-277 
 19002888

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 19002899

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

KRIŽE – prodam 80 butar po 1 EUR, 
tel.: 041/734-174  
 19002902

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

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

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

PAŠNO telico ČB, v 6. mesecu bre-
josti, cena po dogovoru, tel.: 04/57-
23-207, 041/822-514 
 19002901

KUPIM

BIKA, težkega 300–350 kg, mesne 
pasme, tel.: 031/387-021 
 19002882

BIKCE in teličke, od 1 tedna do 300 
kg, ter kravo ali telico, tel.: 051/372-
468  
 19002890

KRAVO s teletom in pašne telice, tel.: 
031/410-418  
 19002891

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 19002821

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO natakarja in osebo za pomoč 
v kuhinji ter čiščenje sob, lahko tudi 
upokojenec/-ka. Gostilna Logar, Igor 
Logar, s.p., Hotemaže 3a, Preddvor, 
tel.: 040/130-877 
 19002892

STORITVE
NUDIM

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

RAZNO
PRODAM

OGRODJE za nadstrešek, 2 x 5 m, 
zložljivo kozo za žaganje drv in trske za 
podkurit, tel.: 031/254-639  
 19002900

Rezultati 88. kroga  
– 3. novembra 2019

8, 10, 16, 19, 27, 29, 37 
in 17

Loto PLUS:
5, 9, 12, 17, 22, 36, 38 in 18

Lotko:
8 3 8 9 5 6

Sklad 89. kroga za 
Sedmico: 870.000 EUR

Sklad 89. kroga za PLUS: 
1.770.000 EUR

Sklad 89. kroga za Lotka: 
160.000 EUR

LOTO

Sporočamo žalostno vest, da se je v 91. letu od nas tiho poslovil

Alojz Hajnrihar
dr. vet. med.
iz Koritnega pri Bledu 

Žalujoči: žena Ana in hči Majda
Koritno, 4. novembra 2019

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, razgle-
dnice, kovance, bajonete, sablje, čelade, 
uniforme, tel.: 051/740-430 19002875

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19002903

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 19002879

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir marabel, rudolf, tel.: 
031/513-678 19002889

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo in KG beli piščanci za dopi-
tanje. Pripeljemo na dom, Matej Bulo-
vec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113 19002897
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Anketa

Rajko Čiča, Kranj:

Trenutno se vozim z avtom. 
Ko bo vožnja z avtobusom 
brezplačna, ga bom začel 
uporabljati. Z njim bi se vo-
zil do Ljubljane, kjer imam 
zdravnika, s tem bi se izognil 
nevšečnostim s parkiranjem. 

Ljuba Cvijić, Kranj:

Z avtobusom se redko pe-
ljem, le ko grem do pokopa-
lišča. Prav je, da je avtobus 
za upokojence brezplačen, 
saj imajo nekateri zelo nizke 
pokojnine in si težko privo-
ščijo drage vozovnice. 

Cvetka Štravs, Kranj:

Z avtobusom se peljem le 
dvakrat na leto, ker uporab-
ljam avto. Upokojenci nimajo 
lastnega prevoza, mladi pa 
ne časa, da bi jih peljali, po-
leg tega gledajo na vsak evro, 
zato je ta ukrep zelo smiseln.

Majda Zadnik, Kranj:

Imam hoduljo in avtobusi 
temu niso prilagojeni, če bi 
bili, bi se vozila več. Primora-
na sem hoditi peš. Ko bo av-
tobus brezplačen, ga ne bom 
več uporabljala, saj bo zame 
še vedno težko dostopen.

Maša Likosar

Od julija 2020 bodo upoko-
jenci lahko brezplačno upo-
rabljali medkrajevni potniški 
promet. Vprašali smo jih, 
ali se tega veselijo, ali se že 
zdaj vozijo z avtobusom in 
kam, se bodo potlej več vo-
zili oziroma ali bodo zaradi 
ugodnosti začeli uporabljati 
avtobus. / Foto: Tina Dokl

Vozili se bodo z 
avtobusom

Joža Štirn, Kranj:

Z avtobusom se zelo redko 
vozim, pogosteje ga uporab-
lja žena. Slišal sem, da bo 
medkrajevni potniški promet 
brezplačen, in bi ga bilo smi-
selno uporabljati, saj nam 
redkokdaj dajo kaj zastonj. 

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

7/12 oC

6/11 oC

10/13 oC

15/20 oC

9/15 oC

8/13 oC

12/14 oC

15/19 oC

11/16 oC

10/19 oC

9/13 oC

8/12 oC

10/13 oC

10/13 oC

6/12 °C 5/12 °C8/13 °C

info@g-glas.si

Danes bo oblačno in deževno, lahko tudi zagrmi. Zvečer bo 
dež večinoma ponehal. Jutri bo spremenljivo do pretežno ob-
lačno, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma 
plohe. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. 
Možna bo kakšna manjša ploha.

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

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Ministrica Alenka Bra-
tušek je pred kratkim napove-
dala uvedbo novih ugodnos-
ti na področju javnega potni-
škega prometa, poslanci pa 
so v parlamentarni obravnavi 
sprememb zakona o cestnem 
prometu predlagane izboljša-
ve podprli. Sprememba med 
drugim prinaša uveljavitev 
brezplačne uporabe medkra-
jevnega potniškega prometa 
za upokojence. Brezplačno 
se bodo vozili tudi registrira-
ni športniki, mladi registrira-
ni in kategorizirani športniki 
s statusom dijaka ali študenta 
pa bodo subvencionirano vo-
zovnico lahko uporabili tudi 
za prevoz na vadbe in tekme. 
Omogočili bodo tudi prevoze 
gibalno oviranim študentom 
in invalidom.

V Sloveniji je za vse več-
je skupine (učenci osnovnih 

šol, dijaki, študenti, zapos-
leni) zagotovljen ugoden 
ali brezplačen javni prevoz. 
Predvsem šolski prevozi so 
zelo dobro organizirani in 
lokalne skupnosti namenja-
jo za njihovo izvajanje do 40 
milijonov evrov na leto. Pre-
vozi dijakov in študentov so 
subvencionirani, zaposle-
nim pa delodajalci omogo-
čajo povračila stroškov za 
prevoz na delo. Edina večja 
skupina, ki doslej ni imela 
večjih ugodnosti, so ljudje, 
starejši od 65 let, ki niso več v 
delovnem razmerju, upoko-
jenci in invalidi. »Brezplač-
ne vozovnice za to skupino 
pomenijo vabilo, naj neome-
jeno in varno potujejo z jav-
nim potniškim prometom. 
,« navajajo na ministrstvu 
za infrastrukturo. Javni pre-
voz bodo tako lahko upoko-
jenci brezplačno uporabljali 
od julija 2020 naprej.  

Brezplačni prevozi 
za upokojence
Od julija 2020 se bodo lahko upokojenci oziroma 
starejši od 65 let, študentje invalidi ter študentje 
in dijaki, ki so registrirani športniki, brezplačno 
vozili z javnim prevozom.Urša Peternel

Kranj – Slovenski gasilci so 
na najtežjem gasilskem tek-
movanju na svetu Firefigh-
ter Combat Challenge v 
ZDA premagali vso konku-
renco in postali svetovni pr-
vaki. Sodelovalo je 500 ga-
silcev iz 15 držav. V ekipi de-
setih slovenskih gasilcev so 
bili tudi Gorenjci Domen 
Pavlič in Patrik Štefelin iz 
PGD Begunje, Anže Hab-
jan, ki je poklicni gasilec 
na brniškem letališču (GRE 
Fraport Slovenija) in član 
PGD Podnart, Igor Pasič iz 
PGD Radovljica, Gregor Sta-
nonik iz PGD Gorenja vas, 
Miha Pintar (PGD Duplje) 
ter Žan Koncilja in Gal Zev-
nik (PGD Moste).

Slovenski fantje so nasto-
pali v dveh ekipah, imeno-
vanih S-GARD Team Slove-
nia in Team Slovenija. Prvo 

mesto in naziv svetovnih pr-
vakov je v kategoriji hibrid 
team osvojila ekipa S-GARD 
team Slovenija, v kateri so 

bili Domen Pavlič, Patrik 
Štefelin, Sebastjan Vovko, 
Žan Koncilja, Amer Čosič 
ter njihov hrvaški kolega Bo-
ris Nedanovič. Ekipa je pre-
jela tudi naziv svetovnih pod-
prvakov v kategoriji relay, na 
tretje mesto v tej kategoriji pa 
se je uvrstila ekipa Team Slo-
venija, ki so jo sestavljali Gre-
gor Stanonik, Anže Habjan, 
Igor Pasič in Miha Pintar.

Za nameček je v katego-
riji poveljnikov svetovni 

prvak postal Gregor Stano-
nik, v kategoriji dvojic pa 
sta se naziva svetovnih pod-
prvakov razveselila Gregor 
Stanonik in Anže Habjan. 
V kombinacijah so naši 
gasilci dosegli še dodatna 
druga, tretja in četrta mes-
ta. Za piko na i so se v elitno 
skupino najboljših posa-
meznikov z vsega sveta Li-
ons Den vpisali Žan Konci-
lja, Amer Čosič in Gal Zev-
nik ter Miha Pintar.

Gasilci najboljši na svetu!
Na najtežjem gasilskem tekmovanju na svetu v ZDA so naši gasilci osvojili naziv svetovnih prvakov in 
še celo vrsto drugih nazivov. V ekipah so bili tudi gasilci iz Begunj, Podnarta, Radovljice, Gorenje vasi, 
Dupelj in Most.

Slovenski gasilci so se na najtežjem gasilskem tekmovanju v ZDA odlično odrezali. 

Tekmovanje Firefighter Combat Challenge je 
gasilski bojni izziv, na katerem gasilci pokažejo svojo 
pripravljenost in moč. Tekmujejo oblečeni v zaščitno 
opremo in se preizkusijo v različnih nalogah, med 
drugim v teku na vrh petnadstropne stavbe, prenosu 
skoraj 80-kilogramske lutke, prenašanju težkih cevi in 
natančnem usmerjanju vodnega curka. 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – V eni od avstrijskih 
klavnic so v času od 17. sep-
tembra do 22. oktobra dali 
v promet meso osemnaj-
stih živali, ki ni izpolnjeva-
lo predpisanih zahtev. Ker 
naj bi sporno meso dobi-
li tudi nekateri mesno-pre-
delovalni obrati v Sloveni-
ji, je uprava za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin zahtevala od izde-
lovalcev in prodajalcev, 
da domnevno sporna živi-
la umaknejo s trga. Doslej 
(do zaključka redakcije ča-
sopisa) je izdelke odpokli-
calo s trga štirinajst družb, 
podjetnikov in kmetij, med 

zadnjimi tudi Mesarija Mli-
narič iz Lesc ter trgovske 
družbe Engrotuš, Lidl Slo-
venija, Hofer in Mercator, 
ki imajo svoje mesnice in 
trgovske centre tudi na Go-
renjskem. Potrošniki lah-
ko dobijo konkretne podat-
ke o odpoklicanih živilih 
na spletni strani uprave. V 
Mesariji Mlinarič so s trga 
umaknili ocvirke štirih se-
rij, pri tem pa so navedli, da 
so jih odpoklicali iz preven-
tivnih razlogov, to je zara-
di suma oporečnosti ene od 
surovin v izdelku, in da živi-
lo, ki je bilo toplotno obde-
lano na visoki temperaturi, 
ne predstavlja tveganja za 
zdravje potrošnikov. 

Odpoklic mesnih izdelkov


